شرح
مختصر العدل واإلنصاف
تأليف بدر الدين أحمد بن سعيد الشماخي (ت829:هـ)

مذيال بالحواشي

تحقيق :محبوب بن يعقوب البراشدي
(8349هـ 2182 -م)

أ

مقدمة التحقيق
بسمهللاالرحمنالرحٌم 
الحمدهللربالعالمٌن,والصالةوالسالمعلىأشرؾاألنبٌاء والمرسلٌن,سٌدنا
محمد وعلى آله وصحبه الطٌبٌن الطاهرٌن ,وعلى كل من اهتدى بهدٌه واستن
بسنتهإلىٌومالدٌن؛وبعد :
فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم نفعا وأشرفها قدرا ,به تستنبط األحكام,
وٌقؾ المتمكن منه على أسرار ومزاٌا شرٌعة اإلسالم ,وهو العمدة فً االجتهاد
والترجٌح ,ومنخالله ٌتمكنالمجتهدمناالستداللوالتفرٌعوالقٌاس؛ وألجلهذا
اهتمعلماءاإلسالمعلىاختالؾمدارسهمالفقهٌةوالكالمٌةبهذاالعلماهتمامابالؽا,
وأولوهعناٌةخاصة,ابتداءمناإلماممحمدبنإدرٌسالشافعً(تٕٓٗ:هـ)-الذي
ٌنسب إلٌه وضع هذا العلم -وحتى وقتنا الحاضر .ولعل أكبر دلٌل على ذلك هذا
التراثالضخممنالكتبالعدٌدةوالمصنفاتالقٌمة,وكثٌرمنهذهالمصنفاتال
ٌزالمخطوطاحتىاآلنلمٌخرجإلىالنورولمٌطبعبعد .
ومساهمةفًإخراجبعضهذاالتراثجاءتهذهالدراسةلتحقٌقمخطوط فً
أصول الفقه ,من مخطوطات القرن التاسع الهجري ,وهو كتاب "شرح مختصر
العدلواإلنصاؾ" لبدرالدٌنأحمدبنسعٌدالشماخً(ت8ٕ9:هـ),باإلضافةإلى
حاشٌةالشٌخأبًستةومنمعهمنالعلماءعلىالشرحالمذكور .
ومنالجدٌربالذكرأنهذهالحاشٌةاشتركفًإتمامهاثالثةمنالعلماء,حٌث
بدأهاالشٌخأبوستةمحمدبنعمرالسدوٌكشًالمشهوربالمحشً(تٔٓ99:هـ)
ووصل إلى باب األمر ثم مات ولم ٌكملها ,وبعده شرع فٌها الشٌخ عمر من بنً
عمه(ٔ)  حتىوصلمبحثاالستثناءمنالبابالرابع,ثمأتمماتبقىمنهاالشٌخأبو
ٌعقوبٌوسؾبنمحمدالمصعبً(تٔٔ91:هـ),وبتمامهاأصبحتالحاشٌةتمثل
سفرا كبٌرا فً علم أصول الفقهٌ ,قرب عدد صفاحتها من (ٓٓٗ) صفحة فً
المخطوط .والبدمنالتنبٌهأٌضاأنهضاعتبعضالورقاتمنبداٌةالحاشٌةمما
كتبهالشٌخأبوستة,أالأنأباٌعقوباستدركماضاعمنتعلٌقاتأبًستةوكتب
بعضالورقاتعوضاعنها,صرحعنذلكبنفسهفًأولصفحةمنالمخطوط(ٕ)
حٌثقال":فتصدىالشٌخمحمدابنأبًستةلوضعحاشٌةعلٌه ,وكتبفً ذلك
(ٔ)لمأتمكنمنمعرفةالشٌخعمرعلىوجهالتحدٌد,وإنماوردذكرهفًتعلٌقاتأبًٌعقوبالمصعبً-اآلتً
ذكره,-وقدصرحبهفًبداٌةالحاشٌةونهاٌتها,وسٌأتًبحثلهذهالمسألةعندالترجمةللمؤلفٌنإنشاءهللا .
(ٕ) جاءذلك فقط فًالمخطوطة(أ)حسبالترتٌبالذيسٌأتًللمخطوطات,أماماعداهافلمأجدأيذكر أو
إشارةتفٌدذلك .

ب

كرارٌسإلىمبحثاألمر ,وماترحمههللا,وكتبعلٌهالشٌخعمرمنقبٌلهنحو
ستة كرارٌس إلى التخصٌص فً مبحث االستثناء ,وأتممت باقٌه على حسب
التٌسٌر,ثمكتبتهذهالورقاتبدلالكراسالذيضاعمنأوله"اهـ .
ولقد جاء كتاب شرح مختصر العدل واإلنصاؾ فً جمٌع النسخ الثالث التً
اعتمدتعلٌها  علىقسمٌناثنٌن:القسماألولأورد فٌهنصالمختصركامال من
ؼٌرشرح,والقسمالثانًكانللشرحوحدهمنؼٌرذكرللمتن,إالأنهٌشٌرإلٌه
قبلكلعبارةمنالشرحبقوله":وقولًكذاوكذاإلخ",أوٌقول":وقولًكذاإلى
قولًكذا",ثمٌعقبهبعبارةالشرح.أماعنالطرٌقةالتًاتبعهاأبوستةفًالحاشٌة
فلقدكان ٌشٌر إشارة إلى قولالمصنؾفًالمتن,ثمٌعقب علٌه بعدذلك بماٌرٌد:
إمابشرحؼامض,أوتفصٌلإجمال ,أوتعقٌبعلىعبارةٌرىأنهاؼٌرسلٌمة,
أوذكرمثالأهملهالمصنؾولمٌذكره ,أوؼٌرذلك,فهوٌقولمثال" :قوله:كذا"
وٌذكركلمةأوجملة,أو ٌقول":قوله:كذا وكذا...إلخ" أي ال ٌذكرالعبارةبتمامها
بلٌذكربداٌتهاثمٌتبعهابقوله":إلخ",وبعدذلكٌشرعفٌماٌرٌدقولهمنشرح,أو
تفصٌل ,أوتعقٌب ,أوتمثٌل ,وهكذا .ومعنىهذا الكالم أنجمٌعنسخالحاشٌةالتً
حصلتعلٌهالمتتضمننصالمتنكامالبلاقتصرتعلىاإلشارةإلٌه .
وعلىهذاالمنوالأٌضا سار الشٌخعمر وأبو ٌعقوبالمصعبً بعدأبً ستة,
وقد  أكثرامنالنقلعنكتباألصولالمشهورةكشرحالعضدعلىمختصرابن
الحاجب وشرح المحلً على جمع الجوامع وؼٌرهما .إال أن الشٌخ أبا ٌعقوب
المصعبً قد بالػ فً النقل ,حتى ٌكاد ٌخٌل للقارئ أحٌانا أنه ٌقارن بٌن ما كتبه
الشماخًوبٌنماهوموجودفًشرحالعضد,وربماحملهعلىذلكماالحظهمن
اعتماد البدر الشماخً على شرح العضد فً كثٌر من المسابل ,ولذلك نجده فً
الحاشٌةٌقولمثال":جعلالمصنؾرحمههللامحلالنزاعفًعطؾالجملبالواو
تبعا للعضد" ,وفً موضع آخر ٌقول" :وهو فً ذلك تابع للعضد" ,وٌقول أٌضا:
"والعذرللمصنؾأنهفًذلك تابعللعضد" .والأبالػلوقلتإن ثلثًحاشٌةأبً
ٌعقوبأوماٌقربمنذلكإنماهونقلحرفً منكتابشرحالعضدوحواشٌه
ومن كتابشرحالمحلًعلىجمعالجوامعوؼٌرهما,ؼٌرأنهمع كلهذاالنقل
المبالػفٌهنجدفًكالمهفوابدواستنتاجاتوتعلٌقاتمهمةالٌستهانبها .
وقد حقق الفاضل مهنى بن عمر التٌواجنً كتاب "شرح مختصر العدل
واإلنصاؾ"  ونالبهدرجةالدكتوراهمنجامعةالزٌتونةفًتونس,إالأنالكتاب
إلى اآلن ال ٌزال مرقونا لم ٌطبع بعد ,كما أنه لم ٌتضمن حواشً العلماء التً
تضمنهاهذاالتحقٌقالذيبٌنٌدٌك ,وقداستعنتبهعندتحقٌقهذاالكتاب,فجزى
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هللا الدكتور مهنى خٌرا .أما المختصر نفسه فهو مطبوع ومتداول لكنه ملًء
باألخطاءالمطبعٌة,وهوعبارةعنكتٌبصؽٌرمركزٌقعفً(ٓٗ)٘ٓ -صفحة
تقرٌبا,شأنهفًذلكشأنسابرالمختصرات .
وإتماماللفابدةٌجدربًأنأشيٌرهنيابيأنبيدراليدٌنالشيماخًقيداختصيركتياب
العدلواإلنصاؾألبيًٌعقيوباليوارجالنً(ت٘1ٓ:هيـ)(ٖ)فيًكتٌيبصيؽٌرسيماه
"مختصرالعدلواإلنصاؾ",ذكيرذليكبنفسيهفيًمقدميةالكتيابحٌيثقيال":وكيان
كتابالعدلالمنسوبإلىاإلمامالحافظأبًٌعقيوبٌوسيؾبينإبيراهٌماليوارجالنً
أكمييلميياصيينفتأصييحابنافٌييه,لكنييهصييعبالمييراملكثييرةالكييالم,اسييتعنتهللاف يً
اختصييارهمييعفوابييدميينؼٌييره..إلخ".وقييدبييدأالشييماخًمختصييرهالمييذكوربمقدميية
طوٌلةأؼلبهافًعلومالكالموالمنطقواللؽةوأتبعهابعشيرةأبيوابفيًعليمأصيول
الفقه,وجعلهاعلىالترتٌبالتالً :
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يمذيح فً دذ أطٕل انفمّ.
انثاب األٔل  :فً انًجًم ٔانًثٍٍ.
انثاب انخاًَ  :فً األيش ٔانًُٓ.
 oانفظم األٔل فً األيش ٔيضائهّ.
 oانفظم انخاًَ فً انًُٓ ٔيضائهّ.
انثاب انخانج  :فً انظاْش ٔانًذكى.
انثاب انشاتغ  :انخاص ٔانؼاو.
انثاب انخايش  :فً انًُطٕق ٔانًفٕٓو.
انثاب انضادس  :فً انخثش.
انثاب انضاتغ فً انُضخ.
انثاب انخايٍ  :فً اإلجًاع.
انثاب انتاصغ  :فً االجتٓاد.
انثاب انؼاشش  :فً انمٍاس.
خاتًح فً انتؼاسع ٔانتشجٍخ.

(ٖ) ٌوسؾ بن إبراهٌم بن مناد السدراتً الوارجالنً ,أبو ٌعقوب (ت٘1ٓ:هـ) :من أشهر علماء اإلباضٌة
بالمؽرب,ولدبسدراتهمنقرىوارجالن,وتتلمذعلىعلماءوارجالن,رحلإلىاألندلسوأقامبقرطبةسنٌن
عددا ,وحصل منها مختلؾ العلوم النقلٌة والعقلٌة ,ثم عاد إلى وطنه ,كما توجه إلى بالد السودان ومجاهل
أفرٌقٌا وؼٌرها ,له تصانٌؾ عدٌدة منها :تفسٌر القرآن الكرٌم ,الدلٌل والبرهان ,والعدل واإلنصاؾ ,ومرج
البحرٌن ,وؼٌرهاٌ .نظر :معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب ,تألٌؾ :محمد بن موسى بابا عمً وآخرون,
مراجعة :د محمد صالح ناصر ,الطبعة الثانٌة (ٕٔٗٔهـٕٓٓٓ -م) ,دار الؽرب اإلسالمً -بٌروت ,جٕ,
صٔ( ,ٗ9الترجمة .)ٔٓٗ8:طبقات المشاٌخ بالمؽرب ,تألٌؾ الشٌخ أبً العباس أحمد بن سعٌد الدرجٌنً
(تٙ1ٓ:هـ) ,تحقٌق :إبراهٌم طالي ,جٕ ,صٔ .ٗ8كتاب السٌر ,للشٌخ بدر الدٌن أحمد بن سعٌد بن عبد
الواحدالشماخً,تحقٌق:أحمدبنسعودالسٌابً,الطبعةالثانٌة(ٕٔٗٔهـٔ88ٕ-م),جٕ,ص٘ٓٔ .
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هذا,وأماشرحهللمختصرفقدكانسببهماذكرهالبدرالشماخًنفسهفيًمقدمية
الكتييابعنييدماقييال":طلييببعييضإخييوانًمنييًمختصييرالعييدل,فرأٌييتتمييامفابدتييه
بشرحٌبٌنلفظهومعناه,واستعنتباهللفٌه"اهـ,وقدكانفًنٌةالشٌخأنٌضيعليه
شرحاآخرٌكونكافٌياوافٌيا,إالأنالمنٌيةعاجلتيهفيًذليكوليمٌتحقيقليهمياأراد,
وقدصرحنفسهبذلكفًآخرالكتابعندماقال :
"أكملييتتسييوٌدميياتٌسييرلييًفييًشييرحهييذاالمختصييربهيياجرةٌييومالسييبتفييً
عشييرٌنميينشييهرهللااألصييمرجييب,عييامأربعييةوتسييعٌنوثمانمابيية,وجعلييتاإلذن
لميينوجييدفٌييهخلييالفييًاللفييظأوالمعنييىأنٌصييلحهألنييًأكملتييه,والمرؼييوبميين
إخوانًأنٌرؼبواليربهمفيًمظياناإلجابيةفيًمؽفيرةذنيوبًوسيترعيواري,وإن
أنسأهللافًالعمرجعلتلهشرحابسٌطالٌستوعبجمٌعمباحثه" 
وقد جاء هذا الكتاب الذي بٌن ٌدٌك مشتمال على ثالثة كتب مجموعة فً سفر
واحد :كتاب مختصر العدل واإلنصاؾ وشرحه وكالهما لبدر الدٌن الشماخً,
وكتابالحاشٌةعلىالشرحالمذكور .هذا؛وبسببكونهذاالعملهوأولمحاولة
ُشرؾ؛
لًفًالتحقٌقمعقلةعلمًوضعؾبضاعتًباإلضافةإلىعدموجودالم ِ
كلذلكٌجعلهذاالعملعرضةللكثٌرمنالخطأوالزلل,وهللاولًالتوفٌق .

النسخ المعتمدة في التحقيق:
 القسم األول:النسخالمعتمدةفًتحقٌقالمختصروشرحه,وقدحصلتعلىأربعنسخمنها,وهًكالتالً :
ٔ -نسخةمصورةمصدرهامكتبةالسٌدمحمدبنأحمدالبوسعٌديبمسقط ,تحت
رقم(ٗ ,)٘ٙحصلتعلٌهامنالهٌبةالوطنٌةللوثابقوالمحفوظات,وقدوقعتفً
(ٔ )ٖ8صفحة ,كتبت بخط مشرقً واضح ,بمعدل )ٔ9( :سطرا فً الصفحة
الواحدة ,وبمتوسط )1( :كلمات فً كل سطر ,وقد تم الفراغ من نسخها سنة:
ٖٗٓٔهـ ,بخط ناسخها :محمد بن سعٌد بن عبٌد .وقد رمزت إلٌها بالحرؾ (أ),
وأرفقتثالثصورمنهافًنهاٌةهذهالمقدمة .
ٕ -نسخةمصورةمصدرهامكتبةالسٌدمحمدبنأحمدالبوسعٌديبمسقط ,تحمل
رقم( ,)ٙٓٙحصلتعلٌهاأٌضامنالهٌبةالوطنٌةللوثابقوالمحفوظات,جاءت
فً (ٕ )ٕ9صفحة ,وكتبت بخط مشرقً جمٌل ,وذلك بمعدل )ٔ9( :سطرا فً
الصفحةالواحدة,وبمتوسط)ٔٓ(:كلماتفًكلسطر,نسخها:محمدبنراشدبن
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حمٌدالنوفلً ,وقدتمالفراغمننسخهاسنةٖٔٓٗ:هـ,وقدرمزتإلٌهابالحرؾ
(ب) .
ٖ  -نسخةمصورةمصدرهامكتبةالسٌدمحمدبنأحمدالبوسعٌديبمسقط ,تحمل
رقم(٘ٗ ,)1حصلتعلٌهامنالهٌبةالوطنٌةللوثابقوالمحفوظات,وقدوقعتفً
(ٖ)ٖ9صفحة,كتبتبخطمشرقًواضحبمعدل )ٔ1 -ٔٙ(:سطرافًالصفحة
الواحدة ,وبمتوسط )9( :كلمات فً كل سطر ,وقد تم الفراغ من نسخها سنة:
ٖٔٓٔ هـ ,بخط ناسخها :سعٌد بن ناصر بن عبد هللا الكندي .وقد رمزت إلٌها
بالحرؾ(ج),وأرفقتثالثصورمنهابعدهذهالمقدمة .
ومنالجدٌربالذكرأنهذهالنسخالثالثالسابقةكلهاأخذتمنمصدرواحد,كتب
فً القاهرة بحضرة الشٌخ سعٌد بن قاسم الشماخً ,الذي كان مستوطنا هناك ,ثم
أرسلتتلكالنسخةمعبعضحجاجبٌتهللا الحرامإلىمكةالمكرمة؛كً تحمل
من هناك إلى عمان؛ حتى تسلم إلى طالبها من أهل عمان وهو الشٌخ جمعة بن
خصٌؾ الهنابًٌ ,دل على ذلك ما استفتحت به كل نسخة من هذه النسخ الثالث
حٌثجاءفًأولهامانصه :
"هذاكتابفًأصولالدٌن,تألٌؾاإلمامأبًالعباس,عالمةزمانهوفرٌد
أوانه األستاذ الشٌخ أحمد بن سعٌد الشماخً ,اإلباضً مذهبا ,النفوسً منشأ,
الجربً مسكنا ,اختصره رحمه هللا من كتاب العدل لإلمام أبً ٌعقوب ٌوسؾ بن
إبراهٌم الوارجالنً السدراتً ,صاحب كتاب الدلٌل والبرهان ,والتفسٌر الكبٌر,
ومرج البحرٌن ,وؼٌرها ,وشرحه قدس هللا روحه شرحا وجٌزا مختصرا مفٌدا,
وهوالمتداولعندنابالمؽرب,وشرحهمنالمتأخرٌنالعالمةالشٌخعمروالتالتً
الجربً .وأما كتاب العدل فقد ألؾ العالمة أبو القاسم البرادي صاحب كتاب
الجواهرشرحاعلٌهجلٌال(ٗ),إالأنهتوفًرحمههللاقبلإتمامه,ولماوردلكاتب
هذهاألحرؾالفقٌرسعٌدبنقاسمبنسلٌمانالشماخً(٘) -القاطناآلنبمحروسة
مصر -كتاب من جناب الحبر األوحد ,الجهبذ النبٌل المفرد ,الشٌخ جمعة بن
خصٌؾبنسعٌد(,)ٙالعمانًمصرا,السمابلًبلدا,الهنابًنسبا,اإلباضًمذهبا,
)ٗ( سٌأتًفًبداٌةالتحقٌق تعرٌؾموجزألبًالقاسم البرادي,أماالشرحالمشار إلٌه هنا فهو كتابالبحث
الصادقواالستكشاؾعنحقابقمعانًكتابالعدلواإلنصاؾ,وسٌأتًالكالمعنهأٌضا .
)٘( ماتفًأوابلالقرن(ٗٔ هـ),مناألكابرالجامعٌنبٌنالدٌنوالسٌاسة,أخذالعلمبجامعاألزهرعلىٌد
الشٌخ أحمد السقا ,والشٌخ محمد األشمونً وؼٌرهما ,نزل مصر واستوطنها واحتك بشؤونها السٌاسٌة ,له
رسالةإلىالشٌخإبراهٌمابنبكٌر ,وضعخطةإلنشاءمطبعةبالقاهرةٌخصصربعرٌعهالإلنفاقعلىطلبة
العلماإلباضٌٌنٌ.نظر:معجمأعالماإلباضٌة-قسمالمؽرب(,الترجمة .)ٗٓٙ:
) (ٙهوالشٌخجمعةبنخصٌؾبنسعٌدالهنابً,السمابلً (قٖٔ:هـ).أحدالعلماءوالشعراءفًعمان,إلى
جانباهتمامهبالعلومالطبٌة.ولهٌدفًعلماألسرارتلقاهمنشٌخهسعٌدبنخلفانالخلٌلً ,لهشرحالقصٌدة

و

بطلبكتابفًأصولالدٌن,من مؤلفاتأبمتناوأهل مذهبناالمؽاربة,نسخناله
هذا الكتاب بقلم الشٌخ سٌؾ بن عٌسى العمانً ,الوافد للدٌار المصرٌة فً تلك
المدة ,ومرسل مع بعض حجاج من إخواننا أهل نفوسة لٌسلم إلى من ٌوصله من
مكةالمشرفةإلىحضرةالعالمةالشٌخجمعةالمذكورمنإخوانناأهلعمان,وإن
تعسرعلٌهإٌصالهإلٌهفلٌسلمهإلىحضرةالهماماألفخماألمجداألكرمالسٌدسعٌد
بنمحمدالبوسعٌديبمسقط ,وبهمتهٌصٌرلصاحبهبحولهللاوقوته,حررهذه
الحروؾكاتبهالفقٌرسعٌدبنقاسمالشماخً,بمحروسةمصرالقاهرة,فًٌومٕٔ
للقعدةالحرامسنة ."ٕٔ8ٙ
ٗ-مخطوطةأخرى لماعتمدعلٌهافًالتحقٌق,ولكنرجعتإلٌهافًإثباتبعض
السقطالذيحصلفًالمخطوطات الثالثالسابقة,موجودة بمكتبةالسٌدمحمدبن
أحمدالبوسعٌدي,تحترقم(ٗ,)ٔ1بعنوانموارداأللطاؾفًنظممختصرالعدل
واإلنصاؾ,وقدرُتبهذاالكتابترتٌباجمٌال,فقدقُسمتكلصفحةمنصفحاته
على ثالثة أقسام :القسم العلوي للنظم ,والوسط للمختصر ,والقسم السفلً لشرح
المختصر,وقدوقعفً()ٕ88صفحة,بمعدل )ٔ9(:سطرافًالصفحةالواحدة,
وبمتوسط )ٔٔ( :كلمة فً كل سطر ,تم الفراغ من نسخه عامٖٔ٘1 :هـ ,بخط
ناسخه:زاهربنعبدهللابنموسىالكندي.وقدرمزتلهابحرؾ(د) .

 القسم الثاني :انُضخ انًؼتًذج فً تذمٍك انذاشٍحٔ ,نى أتٕطم دتى اٌَ إال ػهىحالث َضخ نهذاشٍح ًْٔ كانتانً(:)7
ٔ -نسخةمصورة حصلتعلٌهامن مركز جمعةالماجدفًدبً ,تحمل رقم
(ب)ٕٕٓٙ8وهًالنسخةالوحٌدةالمكتملةمنبٌنالنسخالثالث ,وتقعفً(ٓ)ٖ9
صفحة تقرٌبا ,كتبت بخط مؽربً مقروء ,بمعدل ( )ٕ1سطرا فً كل صفحة,
وبمتوسط (ٗٔ) كلمة فً السطر الواحد ,مجهولة الناسخ وتارٌخ النسخ .وقد
اعتمدت علٌها كثٌرا فًطباعةالمخطوط؛ لكونهاالمخطوطالوحٌد للحاشٌة الذي
جاءمكتمال,وأٌضاألنهاأوضحمنؼٌرهاووجدتفٌهامنالتفاصٌلمالمأجده

الدالٌة المسماة "سموط الثناء" للشٌخ سعٌد بن خلفان الخلٌلًٌ .نظر :معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المشرق,
(الترجمة .)ٖٔ9:
( )1توجد نسخة رابعة للحاشٌة فً المكتبة البارونٌة (الجمهورٌة التونسٌة -جربة) ,وقد اطلعت فعال على
صفحتٌن من أولهاوصلتنً عنطرٌق البرٌد االلكترونً ,ؼٌر أنً لم أتمكن من الحصول على صورة من
المخطوطحتىاآلن,وأرجوأنأحصلعلٌهافًالمستقبلبإذنهللا .

ز

فً ؼٌرها .وقد رمزت إلٌها بالحرؾ (أ) ,وأرفقت صورتٌن فٌما سٌأتً من أول
وآخرصفحةمنها .
ٕ -نسخةمصورةحصلتعلٌهامنالجزابر ,منقبلجمعٌةالشٌخأبًإسحاق
لخدمةالتراث,تقعفً()ٖٗ8صفحةوقدكتبتبخطمؽربًواضح,بمعدل(ٕٔ)
سطرافًكلصفحة,وبمتوسط(ٖٔ )ٔٗ -كلمةفًالسطرالواحد,وهًمجهولة
الناسخ وتارٌخ النسخ ,وفً آخرها شًء من النقص ,وحجمها ربما ٌساوي ثلثً
الحاشٌةالكاملة ,وقدرمزتإلٌها بالحرؾ (ب) ,وأرفقتصورتٌنفً نهاٌةهذه
المقدمةمنأولوآخرصفحةمنها .
ٖ -نسخةمصورةمصدرهامكتبة سماحةالمفتً فً سلطنةعمان ,تحملرقم
( ,)ٕٔٙتقع فً (ٕٕٓ) صفحة ,بمعدل ( )ٕ٘ -ٔ8سطرا فً الصفحة الواحدة,
وبمتوسط(ٓٔ )ٔٗ -كلمةفًالسطرالواحد,مجهولةالناسخوتارٌخالنسخ,وبها
نقصكبٌرمنآخرها,وحجمهاالٌتجاوزمقدارالثلثمنحجمالحاشٌةالكاملة.
وقدرمزتإلٌهابالحرؾ(ج) 

عملي في التحقيق:
-1
-2
-3
-4
-5
-ٙ
-1
-9

كتاتح انُض تمٕاػذ اإليالء انًؼٕٓدج ,يغ يشاػاج ػالياخ انتشلٍى.
انًماسَح تٍٍ انًخطٕطاخ ٔإحثاخ انُض انزي أساِ طذٍذا يٍ تٍُٓا.
ػزٔ اٌَاخ إنى يكآَا يٍ انًظذف انششٌفَٔ ,ضثح األدادٌج إنى يظآَا يٍ
كتة انظذاح ٔانضٍُ.
انتؼشٌف تاألػالو ٔانفشق ٔانًزاْة انٕاسد ركشْى فً انكتاب.
ػزٔ َظٕص انؼهًاء انًمتثضح إنى يظادسْأ ,األتٍاخ انشؼشٌح إنى أطذاتٓا.
انتؼهٍك انؼهًً ػُذ انذاجح إنٍّ.
وضععناوٌنفرعٌةتحتاألبوابوالفصول.
دمج المتن والشرح والحاشٌة لٌكون الجمٌع فً كتاب واحد تسهٌال للقارئ,
فجاءالمتنوالشرحفًاألعلىوجاءتالحاشٌةفًاألسفل.


محبوببنٌعقوببنسالمالبراشدي 
ٗٔمنشوالٖٔٗ9هـٕٓٔ1-1-8/م 

ح

ترجمة المؤلفين

 -1صاحة كتاب المختصر وشرحه:
هو الشٌخ أحمد بن سعٌد الشماخً ,بدر الدٌن (أبو العباس)( ,)9ولد فً
األربعٌنات من القرن التاسع الهجري ,وتوفً سنة8ٕ9 :هـ .عالم من بلدة  ٌَ ْف َرن
اوٌن و
بجبل نفوسة من أعمال طرابلس الؽرب ,تحول فً طور دراسته إلى تِط ِ
ت,ب َج َبلدمرفًتونس,طالباللعلم؛ومنمشاٌخه:أبوعفٌؾصالحبننوح
َتالَ ْل
ِ
التندمٌرتً,والشٌخالبٌدموري,وأبوزكرٌاءٌحٌىبنعامر,ونقلكذلكعنفقٌه
إباضًعمانًهومحمدبنعبدهللاالسمابلً .
اشتهر بالتألٌؾ ,وال ٌعرؾ له من التالمٌذ سوى الشٌخ أبً ٌحٌى زكرٌاء بن
إبراهٌم الهواري ,وال ٌستبعد أن تكون له حلقة ٌدرس فٌها الكتب التً ترك لنا
شروحها ,مثل" :العدل واإلنصاؾ" ,و"مرج البحرٌن" وؼٌرهما ,وخاصة عقٌدة
أبً حفص عمرو بن جمٌع ,التً كانت المقرر فً العقٌدة وعلم الكالم عند
اإلباضٌة.لهمصنفاتفًعدةعلوم,ومنأشهركتبه :
ٔ.

ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.6
.7

سٌرالمشاٌخ,استطاعأنٌجمعفٌهسٌرأبًزكرٌاء,والمزاتً,والوسٌانً,
والبؽطوري ,وطبقات الدرجٌنً ,وجواهر البرادي ,فكان كتابه هذا جامعا
شامال ,بدأه من البعثة المحمدٌة إلى أٌامه ,ولم ٌقتصر على المصادر
اإلباضٌة فقط ,وإنما اعتمد مؤلفٌن ؼٌر إباضٌة مثل :ابن الرقٌق ,وابن
الصؽٌروؼٌرهما .
شرحعقٌدةالتوحٌدلعمروبنجمٌع .
شرحعلىمتنالدٌانات,فًعلمالكالم .
مختصرالعدلواإلنصاؾوشرحه,فًأصولالفقه.
شرحمرجالبحرٌن,رسالة فًعلمالمنطقألبًٌعقوب الوارجالنً ,ؼٌر
َ
أنهذاالشرحمفقود.
إػشاب انمشآٌ انكشٌى.
أجٕتح فمٍٓح كخٍشج.


( )9للمزٌد ٌنظر :معجم أعالم اإلباضٌة :جٕ ,صٗٗ( ,الترجمة ,)9ٓ:كتاب السٌر ,مقدمة المحقق :جٔ,
ص:ج .مقدمة التوحٌد ,ص .8:البعد الحضاري للعقٌدة اإلباضٌة ,تألٌؾ د فرحات الجعبٌري ,الطبعة الثانٌة
(ٕ٘ٗٔهـٕٓٓٗ-م),مكتبةاالستقامة-مسقط,ص .ٕٔٙ:

ط

 -2أصحاب الحاشية وهم ثالثة حسة الترتية:
 أولهم :الشيخ أبو عبد هللا محمد بن عمر بن محمد بن أبي س َّتة القصبيالسدويكشي ,المشهور بـالمح ِّ
شي(.)9
عالمجلٌلمنأشهرعلماءجزٌرةجربة,ولدوترعرعبها,أخذالعلمعنوالده,
وعن عمه الشٌخ أحمد بن محمد ,وبعد حفظه القرآن الكرٌم ,وارتشافه من معٌن
اللؽةالعربٌة,وارتوابهمنبحرالشرٌعةاإلسالمٌة,أرسلهوالدهلٌدرسفًجامع
األزهر سنة ٓٗٓٔهـ ,واستقر هناك مدة ثمان وعشرٌن سنة ,متعلما ثم معلما
بالمدرسة اإلباضٌة بالقاهرة ,ثم مدرسا بجامع األزهر ,حٌث سطع نجمه وعُرؾ
بٌنالعلماءبالبدر .
عادمنالقاهرةسنةٔٓٙ9هـ,وآلتإلٌهرباسةالحلقةبعدوفاةشٌخهعبدهللابن
سعٌدالسدوٌكشً,فواصلرسالتهالتعلٌمٌةمتنقالبٌن مساجدالجزٌرة,كماتولى
الحكم بٌن األهالً فً منازعاتهم .كان شدٌدا فً الحق ,ورعا ,كثٌر البكاء,
متواضعامعالناس,ومح ًّّباللعلموالمتعلمٌن .
تركآثاراًّ علمٌةبارزةتشهدعلىرسوخقدمهفًمختلؾالعلوم,وعلىجمعه
بٌنالمنقول والمعقول؛ فلهحواشعدٌدةعلىأمهاتالكتباإلباضٌة ,بلػعددها
عشرٌنحاشٌة,ولذلكاشتهربالمحشً,ومنها :
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ
.1
.9
.8

حاشٌةعلىكتابقواعداإلسالم,للشٌخإسماعٌلبنموسىالجٌطالً,شرع
فٌهافًأوابلعامٔٓ٘1هـ,وهًأولتصانٌفه .
حاشٌةعلىكتابالوضعفًاألصولوالفقه,للشٌخأبًزكرٌاءالجناونً .
حاشٌة على كتاب مسند الربٌع بن حبٌب فً الحدٌث ,بترتٌب أبً ٌعقوب
ٌوسؾبنإبراهٌمالوارجالنً .
حاشٌةعلىكتابالبٌوعللشٌخعامربنعلًالشماخً .
حاشٌةعلىشرح مختصرالعدل واإلنصاؾ,فًأصولالفقهللشٌخأحمد
بنسعٌدالشماخً .
حاشٌةعلىكتابالنكاح,للشٌخٌحٌىبنأبًالخٌرالجناونً .
حاشٌةعلىكتابشرحالجهاالت,فًعلمالكالم,ألبًعمارعبدالكافً .
حاشٌةعلىشرحالعقٌدة,للشٌخأبًالعباسأحمدبنسعٌدالشماخً .
حاشٌةعلىتبٌٌنأفعالالعباد,ألبًالعباسأحمدبنمحمدبنبكر .

()8للمزٌدٌنظر:معجمأعالماإلباضٌة-قسمالمؽرب:جٕ,ص(,ٖ98الترجمة.)9ٗٔ:البعدالحضاريللعقٌدة
اإلباضٌة,ص .ٔٗ1:

ي

وله من ؼٌر ذلك العدٌد من المؤلفات واألجوبة الفقهٌة ,وقد جمع مؤلفاته أحد
أبرز تالمذته ,وهو علً بن سالم بن بٌان؛ ومن تالمذته أٌضا أحمد بن عٌسى
الجادويالنفوسً .توفً أبوستةعام ٔٓ99هـ,وعمرهخمسوستونعاما,ودفن
بمقبرةآلأبًستة .

 ثانيهم :الشيخ عمر السدويكشي.ولم ٌتبٌن لً من هو الشٌخ عمر المقصود هنا ,فقد ورد فً المخطوط (أ) هكذا
مفرداولمٌذكراسمهكامال,ولمٌأتلهذكر أصالفًالمخطوطٌن(ب)و(ج),
ولمأتوصللشًءمنالقرابنتدلنًبشكلقاطععلىالشٌخعمرهذا,إالأنهناك
بعضالنقاطالمهمةالتًتحتاجإلىتنبٌهوهً:
ٔ -لم ٌذكر عمل الشٌخ عمر ودوره فً هذه الحاشٌة إال فً المخطوط (أ) من
المخطوطات الثالث التً حصلت علٌها ,وقد صرح به فً ثالث مواضع :فً
الصفحتٌناألولىواألخٌرةمنالمخطوط,وعندبداٌةكالمالشٌخعمرمنالحاشٌة.
ولمٌأتللشٌخعمر ذكرفًالمخطوطٌن(ب)و(ج) كماسبق ,فالمخطوط(ب)
مثال أدخلتعلٌقات الشٌخعمر معحاشٌةأبًستة,أيأنهلمٌأتفٌهتمٌٌزبٌن
الحاشٌتٌن,بلأوهمأنالجمٌع منعملأبً ستة,ؼٌرأنه من خاللتتبعًلتلك
الحواشًلمستفرقافًاألسلوب؛مماٌدلعلىأنالكالملشخصٌنمختلفٌنولٌس
ألبًستةوحده.وأماالمخطوط(ج) فمنبابأولىلمٌأتفٌهذكرللشٌخعمر؛
ألنالمادةالعلمٌةالموجودهبه-كماسبق-لمتستوعبجمٌعماكتبهأبوستةفضال
عمنجاءبعده,فهوالٌمثلإالالثلثاألولمنالحاشٌةالكاملة.
ٕ  -ذكرالشٌخأبوٌعقوبالمصعبًالذيأكملالقسمالثالثمنالحاشٌةأنالشٌخ
عمركانقرٌباألبًستة,حٌثقالفًخاتمةالكتاب":وقدكتبالشٌخمحمدابن
أبًستةرحمههللاعلىبعضهولمٌكمله,وكتبالشٌخعمرمنقبٌلهأيمنبنً
عمهنحوستةكرارٌس...إلخ".فقدوصؾالشٌخعمربكونه منأقاربأبً ستة
وأنه من بنً عمه .كما أنه من خالل التسلسل الحاصل بٌن ك َتاب هذه الحاشٌة
نستطٌع أن نقول أنه عاش فً زمن وسط بٌن المحشً أبً ستة (تٔٓ99:هـ)
والشٌخأبًٌعقوبالمصعبً(تٔٔ91:هـ).

ك

ٖ -جاءفًمعجمأعالماإلباضٌة(قسمالمؽرب)عندترجمةالشٌخعمربنمحمد
السدوٌكشً -والدأبًستة -أنهقداشترك هو معابنهمحمدوأبًٌعقوبالمصعبً
فًوضعحاشٌةعلىشرحمختصرالعدلواإلنصاؾ!(ٓٔ).
وهذاالكالملوكانمقبوالألراحنامنهذهالتخمٌنات,ولكنتأتًعلٌهإٌراداتعدة
منها :أن المخطوطات المتوفرة لدٌنا تفٌد أن من بدأ فً كتابة الحاشٌة هو الشٌخ
محمدبنأبًستةوأنهماتولمٌكمله,وأنالشٌخعمركتبمنحٌثوصلأبو
ستة ,فكٌؾ ٌكون الشٌخ عمر هذا هو والد المحشً؟ ثم إن الشٌخ أبا ٌعقوب
المصعبًلمٌذكرأنهوالدأبًستة,بلذكرأنهمنبنًعمه,وبهذاٌبعدأنٌكون
الشٌخعمرهووالدالمحشًأبًستة,نعمأوردأبوستةأثناءالحاشٌةبعضامن
التعلٌقاتهناوهناكؼٌرأنهعزاهاإلىشٌخهعبدهللا,وٌعنًبهعبدهللابنسعٌد
بنأحمدبنعبدالملكالسدوٌكشً(تٔٓٙ9:هـ),وهذاأمرآخرٌختلؾعمانحن
بصدده .
وقدخطرببا لًأنالمقصودبالشٌخعمرهوأبوحفصعمربنعلًبنوٌران
السدوٌكشً (قٔٔ:هـ)(ٔٔ) ,وذلك لعدة أسباب :منها أنه حمل نفس االسم ونفس
القبٌلة(ٕٔ),ومنهاأنهعاشفًفترةوسطبٌنأبًستةوأبًٌعقوب,ومنهاأنهكان
شٌخاألبًٌعقوبالمصعبًكماتذكربعضالمصادر.إالأنماٌبعدهذاالتصور
أٌضاأنأباٌعقوبلمٌصرحفًالحاشٌةولومرةواحدةبأنهشٌخهوأنهتتلمذعلى
ٌدٌه,وعلىكلحالفربماكانالمقصودهوالشٌخعمربنعلًبنوٌرانوربما
كانؼٌره,والعلمعندهللا .

 ثالثهم :الشيخ أبو يعقوب يوسف بن مح َّمد المصعبي المليكي(.)13ولد ببلدة ملٌكةبمٌزابُ ,ثم سافرإلىجربةمعوالدهسنةٖٓٔٔهـ واستقر بها.
أخذالعلمعنمشاٌخالجزٌرة,منهمالشٌخٌحٌىبنسعٌدالجادوي,والشٌخسلٌمان
بنمحمدالبارونً,والشٌخعمربنعلًالسدوٌكشً .
(ٓٔ)ٌنظر:معجمأعالماإلباضٌة-قسمالمؽرب:جٕ,صٖٔٔ(,الترجمة .)ٙ1ٓ:
(ٔٔ)  لمعرفة المزٌد عن الشٌخ عمر بن علً بن وٌران ٌنظر :معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب :جٕ,
ص(,ٖٓ8الترجمة.)ٙٙ٘:البعدالحضاري,ص ٔٗٔ:
(ٕٔ)  لمٌأتفًالحاشٌةصرٌحاأنهمنقبٌلة(السدوٌكشً),ولكنفهمتذلكمنكالمأبًٌعقوبالمصعبً
عندماجعلهابنعمأل بًستة,تجدذلكفًآخرالكتابحٌثقال":وكتبالشٌخعمرمنقبٌلهأيمنبنًعمه
نحوستةكرارٌس".والضمٌرٌعودإلىأبًستة .
(ٖٔ) للمزٌد ٌنظر :معجم أعالم اإلباضٌة -قسم المؽرب :جٕ ,صٔ( ,ٗ8الترجمة.)ٔٓٙ8:البعد الحضاري,
ص.ٔٗٔ:

ل

وفًسنةٕٔٔٔهـ سافرإلىتونسلٌستزٌدمنالعلم,وعرجبعدها إلىمصر
حٌث حضر درو ًّسا باألزهر ,ثم عاد إلى جربة وقد ملا علمًّا ,وصار مفتً
الجزٌرة ,وكبٌر علمابها ,وربٌس مجلس الحكم فٌها ,وله مجالس للتدرٌس
بمساجدها,ولكنهكانأكثرمالزمةللجامعالكبٌر.ثموقعتفتنةبالجزٌرةاضطرته
إلىالخروجمنهابرفقةشٌخهسعٌدبنٌحٌىإلىجادوبجبلنفوسة,مكثبهاسبع
سنٌن؛ثم رجعإلىجربة .كانمهٌبالجانبٌ,عظمهالحكامواألمراء,جرٌ ًّبافً
قولالحق,الٌخشىفًهللا لومةالبم,وكانفًنظرالدولةالتركٌةممثلإباضٌة
المؽرباإلسالمًوزعٌمهم.وقدصنؾكتبامفٌدة,وحواشًعدٌدة,منها :
ٔ .تحفةاأللبابفًعذرأولًاأللباب .
ٕ .حاشٌةعلىأصولالدٌنلتبؽورٌنبنعٌسىالملشوطً .
ٖ .حاشٌةعلىشرحالجهاالتألبًعمارعبدالكافً,فًالتوحٌدوعلمالكالم .
ٗ .حاشٌةعلىشرحالوٌرانًعلىالنونٌة,فًالتوحٌد .
٘ .حاشٌة على شرح مختصر العدل واإلنصاؾ ألبً العباس أحمد بن سعٌد
الشماخً,فًأصولالفقه .
 .ٙحاشٌةعلىكتاباألحكام؛ألبًزكرٌاءٌحٌىالجناونً .
 .1حاشٌةعلىكتابالدٌانات؛لعامربنعلًالشماخً,فًالتوحٌد .
 .9حاشٌةعلىكتابالفرابض,للشٌخإسماعٌلبنموسىالجٌطالً .
 .8شرحمنظومةالذرابع.

تخرجعلىٌدٌهتالمٌذكثٌرونمناإلباضٌةوالمالكٌة,ومنأشهرهم:الشٌخأبو
زكرٌاءٌحٌىبنصالحاألفضلً,وسلٌمانبنمحمدالشماخً,وعٌسىبنقاسم
البارونً,وعمربنأحمدالبؽطوري .ومنأوالده:أبوعبدهللامحمد,وأبوالحسن
علً ,والحاج مهنً ,وؼٌرهم .توفً ضحوة األحد من صفر ٔٔ91هـ ,بعد وفاة
المحشًأبًستةبقرنمنالزمن.ولكثرةحواشٌهعُدالمحش ًَالثانًبعدأبًستة .
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(ملحق صور للنسخ المعتمدة في التحقيق)

ن




(صورةالصفحةاألولىمنالمخطوط(أ)للمختصروشرحه,وقدبدأهبالمختصر) 

س




(فًهذهالصفحةمنالمخطوط(أ)نرىنهاٌةالمختصروبداٌةالشرحعلٌه) 

ع




(صورةالصفحةاألخٌرةمنالمخطوط(أ)الخاصبالمختصروشرحه) 

ؾ




(الصفحةاألولىمنالمخطوط(ج)للمختصروشرحه,وقدبدأهبالمختصر) 

ص




(نرىفًهذهالصفحةمنالمخطوط(ج)نهاٌةالمختصروبداٌةالشرحعلٌه) 

ق




(الصفحةاألخٌرةمنالمخطوط(ج)الخاصبالمختصروشرحه) 

ر




(الصفحةاألولىمنالحاشٌةكمافًالمخطوط(أ)الخاصبالحاشٌة,وقدسبقأنه
قدضاعشًءمنأولهاوأنأباٌعقوبالمصعبًكتبعوضاعماضاعمنها) 

ش




(الصفحةاألخٌرةمنالحاشٌةفًالمخطوط(أ),وهًالنسخةالمكتملةالوحٌدة) 

ت




(الصفحةاألولىمنالحاشٌةفًالمخطوط(ب)) 

ث




(الصفحةاألخٌرةمنالحاشٌةفًالمخطوط(ب),وقدسبقأنهانسخةؼٌرمكتملة) 

ٔ

خطبة الكتاب

()1

(بسم هللا الرحمن الرحٌم ,وصلى هللا على سٌدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلٌما).
اللهم بك أستعٌن ,بسم هللا الرحمن الرحٌم ,صلى هللا على سٌدنا محمد وآله وصحبه
وسلم .قال أبو العباس أحمد بن سعٌد الشماخً رحمه هللا تعالى ونفعنا به آمٌن :الحمد هلل
رب العالمٌن ,والصبلة على جمٌع األنبٌاء والمرسلٌن ,وبعد :طلب بعض إخوانً منً
......................................................................................................
بسم هللا الرحمن الرحٌم ,وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌما
الشارح(ٕ)[ :فلما كان مختصر العدل للشٌخ أحمد الشماخً رحمه هللا وضع علٌه مص ِّنفه
شرحا لطٌفا ,حل به مشكله وأوضح فٌه مراده ,ؼٌر أنه قد أوجز فً عبارة الشرح فاحتاج
لما ٌكشؾ النقاب عن خرابده ,فتصدى الشٌخ محمد ابن أبً ستة لوضع حاشٌة علٌه ,وكتب
فً ذلك كرارٌس إلى مبحث األمر ومات رحمه هللا ,وكتب علٌه الشٌخ عمر من قبٌله نحو
ستة كرارٌس إلى التخصٌص فً مبحث االستثناء ,وأتممت باقٌه على حسب التٌسٌر ,ثم
كتبت هذه الورقات بدل الكراس الذي ضاع من أوله ,وأرجو من فضل هللا العفو عن ما
زلت به القدم أو طؽى به القلم].
قوله :الحمد هلل رب الع المٌن ,أقول بدأ الشارح رحمه هللا كالمتن كتابه بالحمدلة بعد البسملة,
اقتداء بالقرآن العظٌم وعمبل بخبر النبً الكرٌم ,جامعا بٌنهما لئلشارة إلى أنه ال تعارض
بٌنهما ,وإذا أمكن الجمع فهو أولى ,وقدم البسملة على الحمدلة لما قال بعضهم من أن
االبتداء قسمان :حقٌقً وإضافً ,فالحقٌقً ٌحصل بالبسملة ,واإلضافً بالحمدلة ,والمراد
بالحقٌقً ما لم ٌتقدمه شًء ,وباإلضافً ما تقدم على المقصود سواء تقدم علٌه ؼٌره
مقصود أو ال ,فبٌن االبتدابٌن عموم وخصوص مطلق ,فكل حقٌقً إضافً وال عكس ,ولم
ٌعكس فً تقدٌم البسملة والحمدلة ألن القرآن العظٌم بدأ بالبسملة ,ومعانً مفردات البسملة
وإعرابها مشهور فبل ن طٌل بذكرها ,وقد تعرض لتفسٌر الحمدلة فٌما سٌؤتً قرٌبا,
واستعرض لتفسٌر ما بقً من المفردات إلراحة الطالب من مراجعة الكتب عند الذهول عن
معانٌها ,وإن لم ٌكن فٌها مشقة ,فؤقول الرب ٌطلق على معانً منها المالك ,والعالمٌن اسم
جمع لعالم وهو ما سوى هللا تعالى ولم ٌكن جمعا ألن الجمع بالواو والنون خاص =
(ٔ) مشٌت فً الكتاب على أن ٌكون النص العلوي المكتوب باألسود الداكن للمختصر وشرحه ,وجعلت نص المتن -أي
المختصر -بٌن قوسٌن تمٌٌزا له عن الشرح ,وكبلهما للبدر الشماخً ,أما النص السفلً فجعلته للحاشٌة ,ومشٌت فً
الكتاب كله على هذا المنوال.
(ٕ) الكبلم الوارد بٌن المعكوفٌن جاء فً المخطوط (أ) دون ؼٌره ,وٌتبٌن منه أنه سقط من حاشٌة أبً ستة بعض ورقات
من أول الكتاب ,وأن أبا ٌعقوب المصعبً كتب عوضا عنها ,وبناء علٌه فإن ما ٌقارب من (ٗٔ) صفحة من بداٌة الكتاب
هً من خط أبً ٌعقوب المصعبً .ولم أجد هذا الكبلم فً المخطوط (ب) و (ج).

ٕ

مختصر العدل ,فرأٌت تمام فابدته بشرح ٌبٌن لفظه ومعناه ,واستعنت هللا فٌه.
......................................................................................................
= بال َعلًم والصفة بقٌودهما المعلومة وعالم لٌس كذلك وقٌل جمع ,قوله :والصبلة على جمٌع
األنبٌاء والمرسلٌن ,الصبلة من هللا الرحمة ,ومن المبلبكة االستؽفار ,ومن اآلدمٌٌن
التضرع والدعاء كما هو مشهور ,واألنبٌاء جمع نبً على وزن فعٌل ,إما بالهمز من النبؤ
وهو الخبر وبالٌاء من النبوة وهً الرفعة ,فعلى األول ٌحتمل أن ٌكون بمعنى فاعل أو
مفعول ,وعلى الثانً ٌتعٌن كونه بمعنى مفعول كما هو مشهور ,وعرفوا النبً بؤنه إنسان
أوحً إلٌه بشرع وإن لم ٌإمر بالتبلٌػ ,والرسول إنسان أوحً إلٌه وأمر بالتبلٌػ ,فكل
رسول نبً وال عكس ,والنسبة بٌنهما العموم والخصوص مطلقا ,وسٌؤتً الكبلم على "بعد"
وما ٌتعلق بها قرٌبا إن شاء هللا تعالى.
قوله :مختصر العدل ,المختصر اسم مفعول من اختصر ,وهو أي االختصار تقلٌل اللفظ
وتكثٌر المعنى ,وإضافته إلى العدل بمعنى البلم ,والعدل اسم كتاب الشٌخ العبلمة أبً
ٌعقوب ٌوسؾ بن إبراهٌم الوارجبلنً رحمه هللا تعالى ,وهو الذي أشار إلى تسمٌته بهذا
االسم فً أول كتابه عند قوله :وأنا أدعو إلى طرٌق العدل واإلنصاؾ ,وأنهى عن الجور
واالنحراؾ الخ ,قال شارحه البرادي(ٔ) رحمه هللا :قوله وأنا أدعو إلى طرٌقة العدل
واإلنصاؾ فهذه تسمٌة كتابه ,ومن هذا أخذ اسمه ,وال عدل فوق من ٌحكم على ؼٌره بما
حكم على نفسه ,وال إنصاؾ أعظم من إنصاؾ من ٌحب لؽٌره ما ٌحب لنفسه إلخ.
قوله :فرأٌت تمام فابدته بشرح إلخ ,أقول :رأٌت من الرإٌا العلمٌة فٌكون قوله بشرح هو
المفعول الثانً ,والفابدة فً اللؽة ما استفدته من علم أو مال ,وأشار بذلك التمام إلى أن
المتن وحده ٌفٌد طالبٌه فابدة ؼٌر تامة ,وأفاد بقوله "فرأٌت" أن إقدامه على شرح المختصر
من تلقاء نفسه ؼٌر مطلوب منه جازاه هللا عن المسلمٌن خٌرا.
قوله" :بشرح" معنى الشرح الكشؾ واإلٌضاح ,وبٌان لفظه بفك تراكٌبه ,وبٌان معناه
بتفسٌر مفرداته ومركباته كما هو ظاهر ,قوله "واستعنت هللا" السٌن والتاء فٌه للطلب أي
طلبت من هللا العون وهو الرفد والتؤٌٌد .قوله" :وحذر الجذم" أشار لقوله صلى هللا علٌه =
(ٔ) البحث الصادق واالستكشاؾ عن معانً العدل واإلنصاؾ ,تؤلٌؾ الشٌخ أبً القاسم بن إبراهٌم البرادي ,صٔٗ,
(مرقون) .وهذا الكتاب هو شرح موسع لكتاب العدل واإلنصاؾ للوارجبلنً ,وٌبدو أن المإلؾ لم ٌكمله أو ضاع بعضه,
حٌث لم أعثر منه إال على الجزء األول والثانً وشًء من الجزء الثالث ,وآخر ما وجدته فٌه كان ٌتكلم فً مبحث أدوات
الحصر من باب العام والخاص ,والكتاب حسب علمً ال ٌزال مخطوطا لم ٌر النور بعد .والبرادي هو :أبو القاسم بن
إبراهٌم البرادي الدمّري ,ولد بجل دمّر فً الجنوب التونسً ,انتقل فً طلب العلم إلى جزٌرة جربة ثم إلى ٌفرن بجبل
نفوسة وبعدها رجع إلى جربة وأقام فٌها ٌنشر العلم ,تلقى العلم عن الشٌخ أبً ساكن عامر الشماخً وؼٌره ,من مإلفاته:
الجواهر المنتقاة ,والبحث الصادق ,ورسالة الحقابق ,وؼٌرهاٌ ,ذكر أنه كان حٌا حتى عام ٓٔ0هـٌ .نظر :كتاب السٌر
للشماخً :جٕ ,صٕٓٔ .وأٌضا معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المؽرب :جٕ ,صٖٓٗ( ,الترجمة رقم .)5ٖ٘ :والجواهر
المنتقاة ,تؤلٌؾ إبً القاسم بن إبراهٌم البرادي ,تحقٌق :أحمد بن سعود السٌابً ,الطبعة األولى (ٕٗٔٓم) ,دار الحكمة-
لندن ,مقدمة المحقق .والبعد الحضاري ,صٕٗٔ.

ٖ

قولً( :الحمد هلل الذي اقتضت حكمته وجود الخلق)(.)1
ابتدأت المختصر بعد تبركً بالبسملة والحمدلة اقتداء بكتاب هللا وحذر الجذم ,وأداء
لبعض ما ٌجب علً من شكر نعم هللا .و( الحمد) هو الثناء باللسان على الجمٌل مطلقا,
و( هللا) اسم لذات واجب الوجود ,والكبلم على الحمد والشكر؛00000000000000
......................................................................................................
= وسلم (كل أمر ذي بال ال ٌبدأ فٌه ببسم هللا الرحمن الرحٌم فهو أجذم)(ٕ) ,وفً رواٌة
بالحمد هلل ,واألجذم مقطوع الٌد والمراد نقصان البركة كما هو مشهور.
قوله :من شكر نعم هللا ,هو بٌان لما ٌجب فإن شكر المنعم واجب بالشرع ال بالعقل ,خبلفا
للمعتزلة كما قرر فً علم األصول وهللا أعلم .قوله :الحمد هو الثناء باللسان ألخ ,أقول الثناء
فً اللؽة هو الذكر بالخٌر بخبلؾ النثا بتقدٌم النون فإنه الذكر بالشر ,فٌكون ذكر اللسان
لبٌان الواقع ؼٌر محتاج إلٌه .وقوله "على الجمٌل االختٌاري" أي فقط فٌخرج عنه المدح
فإنه ٌكون على الجمٌل االختٌاري وؼٌره ,كما تقول مدحت اللإلإة على حسنها ,وزٌدا على
رشاقة قده ,وذكر الزمخشري أن الحمد والمدح أخوان حٌث قال(ٖ) :والحمد والمدح أخوان
وهو الثناء والنداء على الجمٌل من نعمة وؼٌرها ,تقول حمدت الرجل على إنعامه ,ومدحته
على حسبه وشجاعته ,وأما الشكر فعلى النعمة خاصة وهو بالقلب واللسان والجوارح اهـ.
فعلى كبلم الزمخشري فالنسبة بٌن الحمد والمدح مع الشكر العموم والخصوص الوجهً,
وبٌن الحمد والمدح التساوي فبل ٌخص الحمد بالجمٌل االختٌاري كما هو ظاهر وهللا أعلم.
قوله :هللا اسم لذات الواجب الوجود ,أراد الواجب العقلً وهو الذي إذا فرض عدمه لزم منه
محال ,واالستدالل على وجوب وجوده ووحدانٌته مبسوط فً علم الكبلم مشهور ,قوله:
والكبلم على الحمد والشكر إلخ ,أما الحمد والشكر فتقدم طرؾ من الكبلم علٌهما وأما األلؾ
والبلم فً الحمد فقٌل للجنس وعلٌه البٌضاوي كالزمخشري ,وقٌل لبلستؽراق وعلٌه
الجمهور ,وقال التفتازانً(ٗ) :والتحقٌق فً هذا المقام أن البلم للتعرٌؾ والتعٌٌن واإلشارة
إلى نفس المسمى وهو الم الجنس ,أو إلى حصة منه وهو الم العهد ,ومثله علم الشخص,
واألول إما أن ٌقصد به الماهٌة من حٌث هً هً كقولنا الرجل خٌر من المرأة ,وتسمى الم
الحقٌقة والطبٌعة ,ومثله علم الجنس كؤسامة ,وإما أن ٌقصد به الماهٌة من حٌث الوجود =
(ٔ) مبلحظة :وضع عبارة المتن كاملة قبل الشرح إنما هو من فعل المحقق تسهٌبل للقارئ وتقرٌبا للفهم ,أما المخطوط
بنسختٌه فقد جاء الكتاب فٌه على قسمٌن اثنٌن :القسم األول أورد فٌه نص المختصر كامبل من ؼٌر شرح ,والقسم الثانً
كان للشرح وحده من ؼٌر ذكر للمتن ,إال أنه ٌشٌر إلٌه قبل كل عبارة من الشرح بقوله[ :وقولً كذا وكذا إلخ] ,أو ٌقول:
[وقولً كذا إلى قولً كذا] ثم ٌعقبه بعبارة الشرح.
(ٕ) أخرجه أبو داود (ٓٗ )ٗ0كتاب األدب :باب الهدي فً الكبلم ,بلفظ (كل كبلم ال ٌبدأ فٌه بالحمد هللا فهو أجذم) ,من
طرٌق أبً هرٌرة.
(ٖ) الكشاؾ عن حقابق التنزٌل وعٌون األقاوٌل ,تؤلٌؾ محمود بن عمر الزمخشري (ٖ٘0 -ٗٙ5هـ) ,دار إحٌاء التراث
العربً -بٌروت ,الطبعة الثانٌة ,جٔ ,صٔ٘.
(ٗ) فتح الجلٌل ببٌان خفً أنوار التنزٌل (حاشٌة على تفسٌر البٌضاوي) ,تؤلٌؾ الشٌخ أبً ٌحٌى زكرٌا األنصاري
الشافعً ,الكتاب مخطوط وٌوجد لدى الباحث نسخة رقمٌة منه ,ص٘ٔ.

ٗ

واأللؾ والبلم فً الحمد ,واالشتقاق فً اسم الجبللة؛ قد بسطنا ذلك فً000000000
......................................................................................................
= فً ضمن األفراد ,وحٌنبذ إما أن توجد قرٌنة البعضٌة كما فً قولنا ادخل السوق واشتر
اللحم ,وتسمى الم العهد الذهنً ,ومثله النكرة فً اإلثبات ,أو ال توجد قرٌنة البعضٌة ففً
المقام الخطابً ٌحمل على العموم واالستؽراق احترازا من ترجٌح أحد المتساوٌٌن ,ومثله
لفظ "كل" مضافا إلى النكرة ,وفً المقام االستداللً على األقل ألنه المتٌقن ,ففً المعهود
الذهنً ٌكون المجرد وذو البلم بالنظر إلى القرٌنة سواء ,ولهذا قالوا هو فً المعنى
كالنكرة ,لكن بالنظر إلى مدلول اللفظ ال استواء لما فً المعرؾ من اعتبار اإلشارة
والحضور فً الذهن بخبلؾ المنكر ,وال ٌلزم من عدم اعتبار ذلك فٌه خلوه عنه ,انتهى.
قال زكرٌا األنصاري بعد نقل هذه العبارة(ٔ) :حاصل تعرٌؾ البلم ما أفاده البهاء السبكً
أنه إما للجنس ,أو لبلستؽراق ,أو للعهد الخارجً كقوله تعالى ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ المزمل,ٔٙ:
أو للعهد الذهنً ,وقد ٌجتمع تعرٌفان كتعرٌؾ الجنس مع تعرٌؾ االستؽراق كقولك :الرجل
إال الجاهل خٌر من المرأة ,أو مع تعرٌؾ العهد الخارجً كقولك فً جواب من قال حضر
حجازي :أكرم الرجل؛ ترٌد جنس الحجازي ,أو مع تعرٌؾ العهد الذهنً كقولك لمن كان
بٌنك وبٌنه علم بحجازي :أكرم الرجل ,وقد ٌجتمع ثبلثة كتعرٌفً الجنس واالستؽراق مع
تعرٌؾ العهد الخارجً؛ كقولك فً جواب من قال حضر حجازي :الرجل إال الجاهل خٌر
من المرأة ,أو مع تعرٌؾ العهد الذهنً كقولك لمن بٌنك وبٌنه علم بحجازي :الرجل إال
الجاهل خٌر من المرأة انتهى .قال :وبالجملة فالحمد مختص باهلل كما أفادته الجملة سواء
جعلت أل فٌه لبلستؽراق كما علٌه الجمهور وهو ظاهر أو للجنس كما علٌه المفسر
كالزمخشري ,ألن الم هلل لبلختصاص فبل فرد منه لؽٌره تعالى وإال فبل اختصاص لتحقق
الجنس فً الفرد الثابت لؽٌره ,أو للعهد كالتً فً قوله تعالى:

ﮋ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮊ التوبةٗٓ :

كما نقله ابن عبد السبلم وأجازه الواحدي على معنى أن الحمد الذي حمد هللا به نفسه وحمده
به أنبٌاإه وأولٌاإه مختص به ,والعبرة بحمد من ذكر فبل فرد منه لؽٌره ,وأولى الثبلثة
الجنس انتهى.
قوله :واالشتقاق فً اسم الجبللة ,أقول :قال البٌضاوي(ٕ) :واشتقاقه من أله ,من أحد مصادر
أله بفتح البلم إلهة وألوهة وألوهٌة بمعنى عبد ,ومنه تؤله واستؤله ,وقٌل من أله إذا تحٌر ألن
العقول تتحٌر فً معرفته ,أو من ألهت إلى فبلن أي سكنت إلٌه ,ألن القلوب تطمبن بذكره
واألرواح تسكن إلى معرفته إلخ ,وقال قبل ذلك :وهللا أصله أله فحذفت الهمزة وعوض
عنها األلؾ والبلم ولذلك قٌل ٌا أهلل بالقطع إال أنه مختص بالمعبود بالحق= ,
(ٔ) فتح الجلٌل ببٌان خفً أنوار التنزٌل ,ص٘ٔ.
(ٕ) تفسٌر البٌضاوي (أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل) ,تؤلٌؾ أبً سعٌد عبد هللا بن عمر بن محمد البٌضاوي (تٙ0٘:هـ),
تحقٌق :محمد عبد الرحمن المرعشلً ,الطبعة األولى (ٔٗٔ0هـ) ,دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت ,جٔ ,ص.ٕٙ

٘

شرح مرج البحرٌن( ,)1فلٌنظره الراؼب هناك فإنه مفٌد .سمعت من بعض من أخذت عنه
أن معنى االقتضاء الطلب واالستدعاء ,و(الحكمة) اإلتقان ,وأحكم أتقن ,ثبت أن وجود
الخلق ممكن ,والمعنى لما كان هللا تعالى محكما متقنا اقتضى ذلك وجود خلق تظهر فٌه
......................................................................................................
= واإلله فً األصل ٌقع لكل معبود ثم ؼلب على المعبود بحق ,قال محشٌه زكرٌا(ٕ) :عبر
هنا بالحق وفً اإلله بعد ب حق إشارة إلى ما بٌنهما من الفرق بالعلمٌة وعدمهما ,إذ اإلله كما
قال الزمخشري من أسماء األجناس كالرجل والفرس اسم ٌقع على كل معبود بحق أو
باطل ,ثم ؼلب على المعبود بحق ,كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم ؼلب على الثرٌا انتهى.
وذكر البٌضاوي أٌضا فً لفظ هللا خبلفا ,ذكر حاصلها زكرٌا فقال(ٖ) :حاصل ما ذكر للفظ
هللا أربعة أقوال :أحدها أنه اسم عربً مشتق علم ؼالب ,ثانٌها أنه اسم عربً علم ؼٌر
مشتق ,ثالثها أنه صفة مشتقة ؼالبة وهو ما ٌصححه المصنؾ ,رابعها أنه سرٌانً ,انتهى
المراد منه.
قوله :فً شرح مر ج البحرٌن ,أقول مرج البحرٌن اسم لرسالة صؽٌرة من علم المنطق
مذكورة فً الدلٌل والبرهان للشٌخ ٌوسؾ بن إبراهٌم وهو موجود ,وأما الشرح الذي أشار
إلٌه فلم أطلع علٌه ,ولم أر من اطلع علٌه من أهل العصر لقلة وجوده ,حتى إنه حٌن سافرنا
لمدٌنة تونس مع بعض اإلخوان من الفقهاء ,أخبرنا بعضهم بوجوده عند بعض الورثة من
النسوان ألهل الجبل بتونس ,وأرسلنا إلٌهن بعض أقاربهن ولم تسمح نفوسهن بتمكٌننا من
اإلطبلع علٌه.
قوله :والحكمة اإلتقان ,صرٌح كبلمه أن الحكمة من صفات الفعل ,وٌإخذ من كبلم البرادي
رحمه هللا فً تفسٌر مثل هذه العبارة من كتاب العدل أن لها إطبلقٌن ,تطلق على العلم
وعلى ما ذكر ,قال رحمه هللا(ٗ) :حقٌقة الحكمة العلم والحكٌم هو العلٌم ,وتطلق على
المعلوم ,والحكٌم فً أسمابه هو الذي لٌست أفعاله بعبث إلخ
قوله :ثبت أن وجود الخلق ممكن ,أي ألنه لو فرض عدمه لم ٌلزم فٌه حكمته ,قال البرادي
رحمه هللا فً تفسٌر مثل هذه العبارة ما لفظه(٘)ٌ :شٌر رحمه هللا تعالى إلى أن هللا تعالى
خلق الخلق على قسمٌن عاقل وؼافل لٌظهر حكمته وقدرته وعلمه ولو خلقه كله =
(ٔ) "مرج البحرٌن" رسالة صؽٌرة فً علم المنطق ,ألبً ٌعقوب الوارجبلنً كما أشار إلٌه المحشً ,مطبوعة ضمن كتاب
الدلٌل والبرهان ,وقد شرحها البدر الشماخً فً كتاب سماه "شرح مرج البحرٌن" ,وهو مفقود كما سبق ذكره فً أول
الكتاب عند الترجمة للمإلؾ ,وقد ذكر المحشً بعض المعلومات عنه فً الحاشٌة أعبلهٌ .نظر رسالة مرج البحرٌن فً
كتاب الدلٌل والبرهان ,تؤلٌؾ أبً ٌعقوب ٌوسؾ بن إبراهٌم الوارجبلنً (ت٘5ٓ:هـ) ,طبعة وزارة التراثٖٔٗٓ( ,هـ-
ٖٔ80م) ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان ,جٔ ,ص.ٔٓ5
(ٕ) فتح الجلٌل ببٌان خفً أنوار التنزٌل ,صٔٓ :
(ٖ) المصدر السابق ,صٔٔ :
(ٗ) البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٕ :
(٘) البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٖ :

ٙ

حكمته ,ﮋﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﮊ النمل.٨٨ :
وقولً( :وتمٌٌز العقول إتقان نظمه على معرفته دلٌل الصدق) ,والعقل جوهر بسٌط ثابت
ال ٌقبل التؽٌٌر ,وقٌل علوم ضرورٌة ,وقٌل فٌه ؼٌر هذا ,واإلتقان اإلحكام بؤن ٌوضع
الشًء فً موضعه ,والنظم حسن التؤلٌؾ ,والعقل لو لم ٌخلق لكان سابر الخلق عبثا
وباطبل ﮋﯿ ﰀﰁﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﮊ الدخان.3٩ - 3٨ :
بٌانه :أن بالعقل ٌحصل التمٌٌز التام ,والقٌاس الكامل ,مثبل ٌنظر اإلنسان فً حسن تركٌب
نفسه ,وتؤلٌؾ الحٌوان ,وعدم تفاوت السماء ,وجري الفلك ,وجري النجوم فٌه ,وجري
األنهار فً األرض ,وإنباتها الربٌع بعد ٌبس لمبلقاة المٌاه؛ والقٌاس مثبل بؤن هذا التؽٌٌر
لهذا الخلق لٌس منه ا بل من ؼٌرها ,وال ٌجوز أن ٌكون ممكن الوجود بل واجب قدٌم وإال
لدار وتسلسل000000000000000000000000000000000000000000,
......................................................................................................
= عاقبل لم تظهر خسة الؽافل وجهله وسقوطه ,ولو خلقه كله ؼافبل لم ٌظهر شرؾ العقل
وفضله وارتفاعه ,ولوال العقل لم ٌقع التكلٌؾ ,إذ لو خلق العاقل مهمبل لبطلت فابدته
وتساوى العاقل والجاهل والؽافل ,وكان هذا فعل العابث وإلٌه اإلشارة بقوله تعالى :ﮋ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ القٌامة ,ٖٙ :ونتٌجة العقل التكلٌؾ ونتٌجة التكلٌؾ األمر والنهً ,ونتٌجة األمر
والنهً رضا هللا وسخطه انتهى.
قوله :ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﮊ النمل ,00 :قبل هذه اآلٌة ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ

النمل ,00 :قال المحلً(ٔ) :صنع منصوب مصدر مإكد لمضمون الجملة قبله ,أضٌؾ إلى
فاعله بعد حذؾ عامله ,أي صنع هللا ذلك صنعا انتهى.
قوله :وتمٌٌز العقول إلخ ,المقصود إنما هو تفسٌر اإلتقان ,وأما العقل فسٌؤتً تعرٌفه فً
المتن فً آخر المقدمة قرٌبا وسنتكلم علٌه إن شاء هللا إذا صرنا إلٌه.
قوله :إال بالحق ,قال المحلً(ٕ) :أي محقٌن فً ذلك فٌستدل به على قدرتنا ووحدانٌتنا وؼٌر
ذلك اهـ .فٌإخذ منه أن قوله بالحق حال من فاعل خلق.
قوله :وإال لدار وتسلسل ,أقول بٌان ذلك أن الدور هو توقؾ الشًء على ما ٌتوقؾ علٌه,
إما بمرتبة كتوقؾ (أ) على (ب) ,و(ب) على (أ) ,أو بمراتب كتوقؾ (أ) على (ب) ,و(ب)
على (ت) ,و(ت) على (أ) ,وهو محال لما ٌلزم علٌه من اجتماع الضدٌن= ,
(ٔ) تفسٌر الجبللٌن ,لئلمامٌن :جبلل الدٌن المحلً وجبلل الدٌن السٌوطً ,الطبعة الثانٌة (٘ٔٗٔهـٔ88٘ -م) ,مراجعة
االستاذ مروان سوار ,دار الجٌل -بٌروت ,ص.ٖ0ٗ :
(ٕ) تفسٌر الجبللٌن ,صٗ85 :

5

وأٌضا فإن هذا التؽٌٌر دلٌل الحدوث ,والمحدث لها أوال قادر على إعادتها ثانٌا ,فلوال
العقل لم ٌفهم شٌبا( )1من هذا.
......................................................................................................
= وبٌانه أن المتوقؾ متؤخر عن المتوقؾ علٌه ,فلو توقؾ كل منهما على اآلخر لزم كون
كل منهما متقدما متؤخرا وهو محال ,وبٌان بطبلن التسلسل ما فٌه من لزوم وجود ما ال
نهاٌة له من الممكنات ,وهو محال كما بٌن فً محله ,فٌتعٌن كون الفاعل لهذا الخلق قدٌما
والخلق حادث وهللا أعلم.
قوله :ولوال العقل لم ٌفهم شًء من هذا ,أقول هو كما قال رحمه هللا ألنها أمور عقلٌة ,ؼٌر
أنه ال ٌكفً فً التكلٌؾ بل ال بد من مخبر ومنبه على ذلك ,لقوله تعالى :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ

أي وال مثٌبٌن ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ اإلسراء , ٔ٘ :ولم ٌقل حتى نركب عقوال كما هو معلوم عند
من مارس علم الكبلم ,وسٌؤتً للمصنؾ التنبٌه على ذلك ,وذكر الشٌخ [أبو] قاسم البرادي
رحمه هللا فً هذا المحل كبلما ال بؤس بنقل بعضه لما فٌه من زٌادة الفابدة حٌث قال(ٕ) :لما
اقتضت حكمة هللا إٌجاد الخلق ,وإٌجاد العقل بعد إٌجاد الخلق ,وإٌجاد التكلٌؾ بعد إٌجاد
العقل أو مع وجود العقل أو قبله على خبلؾ ,ركب فً العقل علومه ونقشها فٌه كالنقش فً
الحجر ,وانتصبت حجة هللا على المكلفٌن العاقلٌن ,وشهدت بها عقولهم وعرفوها عقبل
وتوقٌفا ,فالعقل ما عرفوه حقٌقة ,إلى أن قال والتوقٌؾ هو ما قال هللا سبحانه :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﮊ األعراؾ ,ٔ5ٕ :قال(ٖ):
واختلفت العبارات والتفسٌرات كٌؾ وقع هذا ,فقٌل بالحقٌقة وأن هللا أخرجهم من صلب آدم
جمٌعا وركب فٌهم العقل والحواس فقال لهم ألستم عدما قبل وجودكم فصرتم اآلن وجودا
بعد أن كنتم باألمس عدما فقالوا نعم ,قال من أوجدكم وصٌركم اآلن وجودا بعد أن كنتم
باألمس عدما ,فقالوا أنت ربنا خلقتنا وأحٌٌتنا ,فقال من ربكم ومن تعبدون؟ فقالوا أنت ربنا
نعبدك ونطٌعك ,فقال أتشهدون لً بجمٌع هذا على أنفسكم؟ قالوا نعم فؤشهدهم على
أنفسهم(ٗ) ,وقٌل أن جمٌع هذا على التمثٌل واإلشهاد بلسان الحال ,فكؤنه لما نصب لهم من
األدلة والبداٌع ,وبما ركب فٌهم من العقول والفهم والتمٌٌز واالستدالل استعطفهم وأشهدهم
على أنفسهم ,قال :وكٌؾ كان فقد وفقهم وأقدرهم فهذه هً الحجة المتقدمة ,وهً حجة آدم
علٌه السبلم قال :فلله الحجة البالؽة فلو شاء لهداكم أجمعٌن انتهى ,وهو كبلم واضح إال
قوله ألستم =
(ٔ) هكذا ورد فً النسخ الثبلث بالنصب ,وهو خطؤ من النساخ ,والصحٌح (شًء) بالرفع كما جاء فً الحاشٌة على أنه
نابب فاعل.
(ٕ) البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٖ :
(ٖ) البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٗ-ٖ :
(ٗ) أخرجه الحاكم فً المستدرك (ٕٖ٘٘) كتاب التفسٌر :سورة األعراؾ ,من حدٌث أبً بن كعب ,بلفظ مختلؾ.
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وقولً( :دلٌل الصدق) خبر تمٌٌز على حذؾ مضافٌن ,أي سبب معرفة دلٌل الصدق,
و(على معرفته) متعلق بمحذوؾ ٌدل علٌه دلٌل وال ٌتعلق بدلٌل؛ ألنه ال ٌتقدم معموله
علٌه ,ونظابره كثٌرة ,وضمٌر (نظمه) للخلق ,وإضافة (دلٌل) إلى (الصدق) تنبٌه على أن
الدلٌل إذا استعملته أوصلك إلى الصدق من مطلوبك ,فكؤنه مختص به مبلبس له.
قولً( :وأوقع به التكلٌؾ واإلخبلص مجازا فً دار الحق) ,أي بالعقل ألنه مشروط فً
التكلٌؾ ,إذ العاري منه ال ٌحٌط علما بما ٌكلؾ به فٌسقط التكلٌؾ عنه ,فافتقر التكلٌؾ
إلٌه ,و إذا حصلت المعرفة وجب إخبلص العمل ,فٌتسبب منه الجزاء فً دار الحق ﮋ ﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ الزلزلة.٨ - ٧ :
قولً ( :أرسل رسبل ب كتب تتلى) ,تنبٌه على أن العقل لٌس بكاؾ فٌنسب إلٌه التحسٌن
والتقبٌح مطلقا ,بل حجة هللا تقوم به وبالكتاب والسنة واإلجماع ,ولٌس هذا موضع
بسطه.
قولً( :لٌنظر المتفكر ببصر واعتبار فٌنتفع بالذكرى ,فٌنتهً شاكرا مستبشرا باإلٌمان,
......................................................................................................
= بعد وجودكم فصرتم اآلن وجودا ألخ فالظاهر أنه تحرٌؾ من الكتاب أو وقع منه سهوا
وأن األصل بعد عدمكم فصرتم اآلن وجودا ألخ كما هو ظاهر(ٔ) وهللا أعلم.
قوله :ألنه ال ٌتقدم معموله علٌه ,هذا هو المشهور ,ؼٌر أن السعد فً شرح ترجمة متن
المعانً ذكر ما معناه أن الحق جوازه فً الظروؾ(ٕ) ,ألنه ٌتوسع فٌها ما ال ٌتوسع فً
ؼٌرها ,أقول ووجه ذلك أن الظرؾ إما زمان أو مكان وكل حدث ال ٌخلو من زمان
ومكان ,فلذلك ٌتوسع فٌها دون ؼٌرها كما رأٌته منصوصا فً بعض الكتب وهللا أعلم.
قوله :إذا استعملته أوصلك إلى آخره ,أي كما ٌفهم من تعرٌفه اآلتً فً قوله ما ٌمكن
التوصل بصحٌح النظر فٌه إلى مطلوب خبري.
قوله :وإذا حصلت المعرفة وجب إخبلص العمل إلخ ,أي لقوله تعالى ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﮊ الرحمن ,ٙٓ :قال البرادي رحمه هللا(ٖ) :اإلحسان فسره الشٌخ باإلٌمان وهو عندي
بمعنى اإلخبلص فً العمل قال سبحانه ﮋ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ البقرة ,ٔ8٘ :وكذلك فسره
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً الحدٌث المشهور حٌن سؤله جبرٌل علٌه السبلم فقال =
ُ
أثبت النص الصواب بناء على ما جاء فً البحث الصادق.
(ٔ) كان هذا قبل التصحٌح ,وقد
(ٕ) كتاب مختصر المعانً  ,لسعد الدٌن مسعود بن عمر التفتازانً الشافعً ,تحقٌق :محمد عثمان ,الطبعة األولى
(ٖٓٗٔهـٕٓٓ8 -م) ,مكتبة الثقافة الدٌنٌة -القاهرة ,ص.ٖٔ :
(ٖ) البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٗ :
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وأي بشرى  ,صلى هللا علٌهم وعلى سٌدنا محمد صبلة دابمة فً الدنٌا ودار األخرى).
"لٌنظر المتفكر" أي لٌستدل المتفكر ,أي الطالب بالفكرة وهً القوة العاقلة ,أي ٌتنبه ذو
العقل عند سماع الكتاب ,فٌقٌس فٌبصر ,ثم ٌعتبر فٌنتفع بما سمع ,وٌبصر [أي بإداركه
الحق ,والبصر العلم ,وهو]( )1متعلق بٌنتفع الموجود ,أو بمحذوؾ إن قلنا إن الفاء تمنع
من تقدٌم المعمول ,والفاء سببٌة ,فإذا اعتبر انتهى عما نهً عنه ,حالة كونه شاكرا نعم
المنعم التً ال تحصى وال تؽٌب ,فٌستبشر بحصول اإلٌمان والمعرفة ,و(أي) هاهنا صفة
للكمال  ,أي وهً بشرى أي بشرى ,والصبلة من هللا الرحمة.
وقولً( :أما بعد :فلما كانت معرفة أحكام هللا تعالى سبب السعادة األبدٌة فً الحسنى,
ومحتاجا إلٌها دٌنا ودنٌا ,مع أنها ال تكاد فروعها تتناهى ,نٌطت بؤدلة كلٌة ,وعلل
تفصٌلٌة ظنٌة ,لٌستنبط منها الحاجة ,موصوال بمقدمات ٌرجعون إلٌها عند االختبلؾ,
فسموها أصول الفقه .وكان كتاب العدل المنسوب إلى اإلمام الحافظ أبً ٌعقوب ٌوسؾ بن
إبراهٌم الوارجبلنً أكمل ما صنفت أصحابنا فٌه ,لكنه صعب المرام؛ لكثرة الكبلم ,استعنت
هللا فً اختصاره ,مع فوابد من ؼٌره ,وأرؼب إلٌه أن ٌخلص لوجهه وأن ٌنفع به ,وهو
حسبً ونعم الوكٌل)" .أما" بمعنى مهما ٌكن من شًء ,وٌجب أن ٌلٌها االسم وبعده
الفاء ,وال تحذؾ إال مع قول ,وتفٌد التفصٌل والتوكٌد0000000000000000000 ,
......................................................................................................
= (ما اإلحسان فقال :أن تعبد هللا كؤنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ٌراك ,فقال :صدقت)(ٕ).
قوله :وٌجب أن ٌلٌها االسم ,قال السعد بعد ذكر أما بعد(ٖ) :مهما مبتدأ واالسمٌة الزمة
للمبتدأ ,وٌكن شرط والفاء الزمة له ,فحذفت مهما وٌكن وأقٌمت أما مقامهما ,فلزمها ما
لزمهما إقامة لبلزم مقام الملزوم ,وإبقاء ألثره فً الجملة انتهى .فعلم من عبارته وجه
وجوب إٌبلبها لبلسم واإلتٌان بالفاء وهللا أعلم .وقوله :وال تحذؾ إال مع قول ,أي كقوله
تعالى :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ آل عمران ,ٔٓٙ :أي
فٌقال لهم.
قوله :وتفٌد التفصٌل والتوكٌد ,أقول هذا هو المشهور فً معناها لكن قال عصام(ٗ) :أما هذه
 ٌعنً الواقعة فً أوابل الكتب -لمجرد التوكٌد ال لتفصٌل المجمل مع التؤكٌد ,ومن قصرنظره على الثانً فقد صار عانٌا لتكلفات ال ٌجد لها عانٌا .كما هو مشهور عند من =
)ٔ( ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ج).
(ٕ) أخرجه البخاري (ٓ٘) كتاب اإلٌمان :باب سإال جبرٌل النبً صلى هللا علٌه وسلم عن اإلٌمان واإلسبلم ,ومسلم ()85
كتاب اإلٌمان :باب اإلٌمان ما هو وبٌان خصاله  ,وؼٌرهما من حدٌث أبً هرٌرة.
(ٖ) مختصر المعانً لسعد الدٌن التفتازانً ,صٖٓ :
(ٗ) الرسالة العصامٌة لحل الدقابق السمرقندٌة ,تؤلٌؾ إبراهٌم بن محمد االسفراٌٌنً ,الكتاب مخطوطٌ ,وجد لدى الباحث
نسخة رقمٌة منه ,ص.ٕ :

ٓٔ

و "بعد" مبنً على الضم النقطاعه عن اإلضافة لفظا ال معنى ,و "أما بعد" قٌل فصل
الخطاب ,و"لما" ظرؾ وفٌه معنى الشرط ,وال ٌجوز دخول الفاء فً جوابها خبلفا
لبعض " ,أحكام هللا" أي األحكام التً أنزلها وأمر بها هً سبب السعادة عند االمتثال ,و
"الحسنى" الجنة ,و"محتاجا" معطوؾ على سبب ,أي ٌرجعون إلٌها عند االختبلؾ فبل
ٌقع ظلم؛ وإال الختل أمر االجتماع ,فهذا االحتٌاج دنٌا .وأما دٌنا فؤلن العبادة ال تإدى إال
......................................................................................................
= تعاطى رسالته فً االستعارات وهللا أعلم .وأما وجه إفادتها للتوكٌد فؤلن تعلٌق جوابها
على وجود شًء فً الدنٌا ,وهً ال تخلو من وجود شًء ,والمعلق على المحقق محقق,
فجاء التؤكٌد وهللا أعلم.
قوله :وبعد مبنً على الضم ألخ ,أقول هو حال من أحوالها األربعة المشهورة ,وال تبنى إال
فً هذه الحالة ,وهً ما إذا حذؾ المضاؾ إلٌه ونوي معناه ,وفسره رحمه هللا فً شرح
العقٌدة بؤن ٌنوى مضاؾ إلٌه ؼٌر معٌن(ٔ) ,ولم أره لؽٌره رحمه هللا فلٌنتبه له وهللا أعلم.
قوله :فصل الخطاب ,أي الذي أوتٌه داود علٌه السبلم فً قوله تعالى :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﮊ ص ,ٕٓ :وإضافة الفصل إلى الخطاب من إضافة الصفة إلى الموصوؾ أي الخطاب
الفاصل؛ لكونه ٌفصل بٌن الحق والباطل فٌكون مصدرا وهللا تعالى أعلم .وفً أول من نطق
بها خبلؾ قٌل آدم وقٌل داود وقٌل محمد صلى هللا علٌه وسلم وقٌل ٌعرب بن قحطان وقٌل
ؼٌر ذلك.
قوله :لما ظرؾ وفٌه معنى الشرط ,قال فً المطول(ٕ) :لما ظرؾ بمعنى إذاٌ ,ستعمل
استعمال الشرط ٌلٌه فعل ماض لفظا أو معنى ,قال سٌبوٌه" :لما" لوقوع أمر لوقوع ؼٌره.
قوله :سبب السعادة فً الحسنى ,أقول السعادة مصدر سعد ,والسعٌد من كتبت له الجنة كما
أن الشقً من كتبت له النا ر ,والحسنى هً الجنة كما قال المصنؾ ,لقوله تعالى :ﮋ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ ٌونس ,ٕٙ :لكن ٌتؤمل ما معنى التركٌب والظرفٌة فً قوله فً الحسنى,
اللهم إال أن ٌراد بالسعادة الزمها وهو التنعم والسرور الحاصبلن لمن كتبت له بعد الوقوع
والدخول وهللا أعلم.

(ٔ) مقدمة التوحٌد وشروحها ,ترجمها عن البربرٌة أبو حفص عمرو بن جمٌع ,وشرحها أبو العباس أحمد بن سعٌد
الشماخً ,وأبو سلٌمان داود بن إبراهٌم التبلتً ,علق علٌها :أبو إسحاق إبراهٌم اطفٌش ,مسقط ,بدون تارٌخ ,ص.ٕ0:
(ٕ) ال ُمطول شرح تلخٌص مفتاح العلوم ,تؤلٌؾ سعد الدٌن مسعود بن عمر التفتازانً (ت58ٕ :هـ) ,تحقٌق :د عبد الحمٌد
هنداوي ,الطبعة الثالثة (ٖٗٗٔهـٕٖٓٔ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,ص.ٖٖٔ :

ٔٔ

بها ,وال تكاد فروعها تتناهى لحدوث النوازل" ,نٌطت" علقت ,جواب لما محذوفة ,أي لما
كانت فروع األحكام ال تكاد تتناهى علقت بـ"أدلة كلٌة" أي قوانٌن عامة ,نحو :كل مسكر
حرام ,وسٌؤتً تفسٌر الدلٌل والعلة والظن واالستنباط ,وأكثر األحكام ظنٌة وأمارة كما
سٌؤتً إن شاء هللا تعالى" ,موصوال" حال وصاحبها المذكور ,وعاملها "نٌطت" أي
وصل هذا المذكور بمقدمات.
وقولً" :تفصٌلٌة" أي كل مسؤلة مسؤلة ,بدلٌل "فسموها" أي األشٌاء المذكورة أصول َ
الفقه" ,وكان كتاب" معطوؾ على "كانت معرفة"" ,استعنت" طلبت العون جواب لما,
أي لما كان هذا المذكور بهذه الحالة استعنت هللا فً اختصاره ,أي كان ما تقدم سبب
االختصار" ,أن ٌخلص" أي ٌوفقنً إلى أن أكون( )1مخلصا المختصر له" ,ونعم الوكٌل"
معطوؾ على وهو حسبً ,أي وهو نعم الوكٌل ,أو على "حسبً" ,وال حاجة إلى تقدٌره
بفعل ألن الجملة التً لها محل تعطؾ على المفرد من ؼٌر تؤوٌل( ,)2نحو قوله تعالى:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ آل عمران ,46 :معطوؾ على وجٌها ,وذكر بعض الفضبلء جواز عطؾ
اإلنشاء على الخبر فبل إشكال إذا.
......................................................................................................
قوله :نٌطت جواب لما محذوفة ,أقول المناسب وهللا أعلم أن ٌكون جوابا للمّا المذكورة,
وٌقدر لما فً قوله وكان كتاب العدل وجوابها استعنت لٌسلم من الفصل الكثٌر بٌن لما
األولى وجوابها وهللا أعلم.
قوله :وهو نعم الوكٌل ,أنظر ما المحوج له إلى تقدٌر المبتدأ ,ولعله لٌحصل الربط بٌن
الجملتٌن والمناسبة فً االسمٌتٌن فلٌراجع ,ثم رأٌت السعد فً المطول قدر الضمٌر على
تقدٌر العطؾ على حسبً حٌث قال(ٖ) :ونعم الوكٌل عطؾ إما على جملة هو حسبً
والمخصوص محذوؾ كما فً قوله تعالى :ﮋ ﮀ ﮁ ﮊ ص , ٖٓ :فٌكون من عطؾ الجملة
الفعلٌة اإلنشابٌة على الجملة االسمٌة اإلخبارٌة ,وإما على حسبً أي وهو نعم الوكٌل,
وحٌنبذ فالمخصوص هو الضمٌر المتقدم إلخ ,وأما عطؾ اإلنشاء على الخبر ففٌه خبلؾ
بٌن النحوٌٌن وأهل المعانً ,ذكره صاحب المؽنً(ٗ) وؼٌره ,وهللا أعلم فلٌراجع.

(ٔ) ف ً (ب) ٌكون بالٌاء ,والصحٌح بالهمزة كما فً (أ) أي بإسناد الفعل إلى ضمٌر المتكلم؛ ألن المصنؾ ٌدعو لنفسه ال
ألحد ؼٌره.
(ٕ) فً (ب) من ؼٌر تؤوٌل لها ,والمعنى نفسه لم ٌتؽٌر ,فبل فرق بٌن العبارتٌن من حٌث المعنى.
(ٖ) المطول لسعد الدٌن التفتازانً ,صٖٔ5 :
(ٗ) لعله ٌرٌد ابن هشام األنصاري صاحب مؽنً اللبٌب ,وقد بحث ُ
ت عن المسؤلة فً مؽنً اللبٌب فلم أجد أنه ذكر خبلفا
فٌها ,بل وجدته ٌصرح بعدم الجوازٌ .نظر :مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب ,تؤلٌؾ أبً محمد عبد هللا بن هشام
األنصاري المصري (ت5ٙٔ:هـ) ,تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ,دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت ,جٔ,
ص ,ٔٙ5جٕ ,صٖٔ٘.

ٕٔ

مقدمة فً حد أصول الفقه

قولً( :مقدمة) أي هذه مقدمة ,مؤخوذة من مقدمة الجٌش ,وهً هنا اسم لطابفة من العلم
تقدمت أمام المقصود؛ الرتباط لها به وانتفاع بها فٌه لكون المقصود توقؾ علٌها ,فٌكون
الشارع فً المقصود على بصٌرة من أمره ,فإن قلت :إن قولهم "مقدمة" فً حد العلم
مشكل؛ ألن الحد مثبل عٌن المقدمة فٌلزم أن ٌكون الشًء ظرفا لنفسه ,أجٌب عنه بؤن
المقدمة تطلق على العلم ,أي مقدمة العلم لما تتوقؾ علٌه مسابله؛ كمعرفة الحد مثبل,
وتطلق على الكتاب ,أي مقدمة الكتاب لطابفة من كبلمه تقدمت ,فاألولى ظرؾ للثانٌة,
وعورض بؤن مقدمة الكتاب اصطبلح جدٌد لم ٌوجد فً كبلم من تقدم وال فهم من 0000
......................................................................................................
قوله :من مقدمة الجٌش ,أي الجماعة المتقدمة منه ,أي فتكون مؤخوذة من "قدم" البلزم
بمعنى تقدم على حد قوله تعالى :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ الحجرات , ٔ :أي ال تتقدموا ,قالوا
وٌحتمل أن تكون مؤخوذة من "قدم" المتعدي بفتح الدال وكسرها وهو الراجح؛ ألنها تقدم
الطالب على ؼٌره ,بخبلؾ الفتح فإنه ٌفٌد أنها ال تستحق التقدٌم لذاتها بل لوقوع التقدٌم
علٌها وهللا أعلم.
قوله :وهً هاهنا اسم لطابفة من العلم ,أقول حاصل ما ذكروه أن المقدمة على قسمٌن:
مقدمة الع لم ومقدمة الكتاب ,فمقدمة العلم اسم لما ٌتوقؾ علٌه الشروع فً العلم ,كمعرفة
حده وموضوعه وؼاٌته ,ومقدمة الكتاب اسم لطابفة من الكبلم تقدمت أمام المقصود الرتباط
له بها وانتفاع بها فٌه ,سواء تقدم علٌها أم ال ,فمدلول مقدمة العلم هو المعنى ,ومدلول
مقدمة الكتاب هو اللفظ ,فإذا عرفت هذا ظهر لك ما فً عبارة المصنؾ من المنافاة بحسب
الظاهر ,فإن قوله لطابفة من العلم مع قوله لكون المقصود توقؾ علٌها ٌفٌد أنها مقدمة علم,
وقوله تقدمت أمام المقصود الرتباط لها به ٌفٌد أنها مقدمة كتاب,وٌمكن الجواب عن
المصنؾ بؤنه أشار إلى أن هذه مقدمة علم ومقدمة كتاب ,فؤشار بقوله لطابفة من العلم لكون
المقصود توقؾ علٌها إلى األولى ,وبقوله تقدمت أمام المقصود الرتباط لها به إلى الثانٌة,
ونظٌر ذلك تقرٌر السعد التفتازانً لمقدمة القزوٌنً فً أول كتاب المعانً(ٔ) ,وقال بعض
حواشٌه أنه أشار إلى أنه مقدمة علم ومقدمة كتاب وهللا أعلم.
قوله :فاألولى ظرؾ للثانٌة ,أراد باألولى مقدمة العلم وبالثانٌة مقدمة الكتاب ,وحاصل
الجواب أن كبل منهما ٌصلح أن ٌكون ظرفا أو مضروفا لكن باعتبارٌن ,فعلى تقدٌر جعل
المعنى ظرفا ٌقدر فٌه مضاؾ أي لبٌان المعنى فكان البٌان محٌط باللفظ ,وعلى تقدٌر جعل
اللفظ ظرفا للمعنى على ما هو المشهور فظاهر وهللا أعلم.
(ٔ) مختصر المعانً لسعد الدٌن التفتازانً ,صٖٗ :
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إطبلقهم .والجواب عن السإال أن المقدمة عبارة عن األلفاظ ,والمعانً ظرؾ لها ,أي هذا
اللفظ فً بٌان هذا المعنى فتفهم.
فإن قلت :المشهور أن اللفظ ظرؾ للمعنى ألنه قالب له فكٌؾ ٌكون مظروفا؟ أجٌب بؤن
ظرؾ اللفظ هو بٌان المعانً؛ بناء على أن اللفظ مسوق لذلك البٌان الذي قد ٌحصل
بؽٌرها ,فكؤن البٌان محٌط باللفظ ,وظرؾ المعنى نفس اللفظ؛ بناء على أن المعنى ٌإخذ
منه ,وٌزٌد بازدٌاده وٌنقص بنقصانه ,فكؤنه قالب ٌصب فٌه المعنى بقدره.
قولً( :حد أصول الفقه)
......................................................................................................
قوله :حد أصول الفقه ,أقول هذا حد له من جهة اللقب ,وأما حده مضافا فقال ابن
الحاجب(ٔ)  :وأما حده مضافا فاألصول األدلة ,والفقه العلم باألحكام الشرعٌة الفرعٌة من
أدلتها التفصٌلٌة باالستدالل ,قال شارحه العضد(ٕ) :اللقب علم ٌشعر بمدح أو ذم ,وأصول
الفقه علم لهذا العلم ٌشعر بابتناء الفقه فً الدٌن علٌه وهو صفة مدح ,ثم إنه منقول من
مركب إضافً فله بكل اعتبار حد ,أما حده لقبا فالعلم بالقواعد إلخ تعرٌؾ المصنؾ ,إلى أن
قال :وأما حده م ضافا فبل بد فً معرفة المركب من معرفة مفرداته من حٌث ٌصح تركٌبها,
وأصول الفقه مفرداته األصول والفقه من حٌث داللتها على معنٌٌهما ,فاألصول األدلة,
وذلك ألن األصل فً اللؽة ما ٌبتنى علٌه الشًء ,وٌقال فً االصطبلح للراجح ٌقال األصل
الحقٌقة ,وللمستصحب ٌقال تعارض األصل والظاهر ,وللقاعدة الكلٌة ٌقال لنا أصل ,وهو
أن األصل مقدم على الظاهر ,وللدلٌل ٌقال األصل فً هذه المسؤلة الكتاب والسنة ,فإذا
إضٌؾ إلى العلم فالمراد دلٌله انتهى.
تعرض المصنؾ رحمه هللا تعالى لحد علم األصول ولم ٌتعرض لموضوعه ,وقد تعرض
المحشً رحمه هللا لحد علم األصول فً جملة ما كتب على ترجمة هذا الكتاب إال أنه ضاع
منه نحو كراس من األصل المنتسخ منه .فؤول ما وجدناه من كبلمه الكبلم فً حد الموضوع
وذكر أن وحدة الموضوع تكون حقٌقٌة واعتبارٌة فؤول ما وجدناه من كبلمه( :وقد تكون
اعتبارٌة كوحدة موضوع المنطق) ,ونقل تفسٌر محترزات قٌوده عن ابن قاسم فً اآلٌات
وأمر بمراجعته فراجعته وهذه عبارته(ٖ) :وقد اختلفوا فً موضوع أصول الفقه؛ فعند =

(ٔ) شرح العضد على مختصر المنتهى األصولً ,للقاضً عبد الرحمن بن أحمد اإلٌجً (ت ,)5٘ٙ:تحقٌق :فادي نصٌؾ
وطارق ٌحٌى ,الطبعة األولى (ٕٔٗٔهـٕٓٓٓ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,ص .8
(ٕ) المصدر السابق ,ص.8:
(ٖ) اآلٌات البٌنات على شرح جمع الجوامع للمحلً ,لئلمام أحمد بن قاسم العبادي الشافعً (ت88ٗ :هـ) ,تحقٌق :الشٌخ
زكرٌا عمٌرات ,الطبعة الثانٌة (ٖٖٗٔهـٕٕٓٔ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,جٔ ,ص ٓ.5
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......................................................................................................
= الجمهور أنه األدلة الشرعٌة ألنه ٌبحث فٌه عن أعراضها الذاتٌة ,وموضوع العلم هو ما
ٌبحث فٌه عن ذلك ,قال :والمراد بالبحث عن األعراض الذاتٌة حملها على موضوع العلم
إلخ ما نقله المحشً ,وتمام عبارته لفظه :وعند بعضهم هو األدلة الشرعٌة واألحكام وجمٌع
مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتٌة لؤلدلة واألحكام ,من حٌث إثبات األدلة
لؤلحكام وثبوت األحكام باألدلة ,بمعنى أن جمٌع محموالت مسابل هذا الفن هو اإلثبات
والثبوت ,وما له نفع ودخل فً ذلك أي كالمرجحات فٌكون موضوعه األدلة واألحكام من
تلك الحٌثٌة انتهى .ووجدت مكتوبا بخط الشٌخ عبد هللا شٌخ المحشً رحمه هللا ما نصه:
وهذان البحثان متبلزمان إذ ٌلزم من البحث عن إثبات األدلة لؤلحكام ثبوت األحكام باألدلة
وبالعكس انتهى .فهذا ما تٌسر تقٌٌده.
فابدة :فً بٌان كون أصول الفقه اسم جنس أو علم جنس أو علما بالؽلبة ,فٌه احتماالت ,قال
ابن قاسم عند قول المحلً المسمى بهذا اللقب ٌ -عنً أصول الفقه -المشعر بمدحه بابتناء
الفقه علٌه ما نصه(ٔ) :أقول هذا ظاهر فً أنه علم ال اسم جنس وهل هو علم جنس أو
شخص؟ فٌه ما سٌتلى علٌك ,قال فً منع الموانع(ٕ) :وهاهنا ننبهك على بحث شرٌؾ وهو
أن هذه األسماء الموضوعة للعلوم كالفقه واألصول والنحو والطب؛ هل هً مما صار علما
بالؽلبة أو هً من المنقوالت العرفٌة؟ للوالد فٌه احتماالن ,قال :والثانً أقوى ألن العلم
بالؽلبة ٌتقٌد أي ؼالبا بما إذا كان معرفا بؤل أو باإلضافة كابن عمر ,ونحن نجد فً العرؾ
أنه لو قال القابل فبلن ٌعرؾ فقها ونحوا وطبا فُ ِه َم منه معانٌها الخاصة ,فدل على أنها
موضوعة لها مع التنكٌر ,كما ٌفهم من دابة مع التنكٌر ذوات األربع ,قال :ثم إذا ثبت أنها
منقولة فهً أسماء أجناس ال أعبلم أجناس لوجهٌن :أحدهما أنها تقبل األلؾ والبلم ولو
كانت أعبلما لما قبلتها ,والثانً أنه قد ثبت ذلك فً دابة إذ لٌست بعلم فلتكن هذه مثلها ,هذا
كبلمه فً منع الموانع .إلى أن قال(ٖ) :وفً شرح الفوابد لشٌخنا الشرٌؾ :واعلم أن أسماء
العلوم كؤسماء الكتب أعبلم أجناس عند التحقٌق ,وضعت ألنواع أعراض تتعدد أفرادها
بتعدد المحل ,كالقابم بزٌد وبعمرو ,وقد تجعل أعبلم شخص باعتبار أن التعدد باعتبار
المحل ٌعد عرفا واحدا انتهى المراد منه ,فهذا ما تٌسر تقٌٌده على أول الشرح عوضا عن
ما ضاع مما قٌده المحشً(ٗ)= .

(ٔ) اآلٌات البٌنات البن قاسم :جٔ ,ص .ٙ0
(ٕ) منع الموانع عن جمع الجوامع ,تؤلٌؾ القاضً تاج الدٌن عبد الوهاب بن علً بن عبد الكافً السبكً (ت55ٔ:هـ),
تحقٌق :الدكتور سعٌد بن علً الحمٌري ,الطبعة األولى (ٕٓٗٔهـٔ888 -م) ,دار البشابر اإلسبلمٌة -بٌروت ,ص:
٘.ٗ8
(ٖ) اآلٌات البٌنات البن قاسم :جٔ ,ص ٙ8
(ٗ) [ -قؾ على آخر ما كتبه شٌخنا أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن محمد المصعبً عوضا عما ضاع مما كتب علٌه المحشً] :هذه
العبارة التً بٌن المعكوفٌن وردت على الهامش فً المخطوط (أ) دون ؼٌره ,وتفٌد بؤن ما سبق ذكره كان من تقٌٌد أبً
ٌعقوب ٌوسؾ بن محمد المصعبً َك َت َب ُه عما ضاع من الحاشٌة ,وأن ما سٌؤتً من الكبلم هو من تؤلٌؾ الشٌخ أبً ستة
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بدأت بالحد ألن كل طالب علم ال بد أن ٌتصوره أوال بحده أو برسمه ,لٌكون على بصٌرة
فً طلبه ,ألن من ركب متن عمٌاء خبط خبط عشواء ,إذ لو طلبه من ؼٌر تصوره مع
تشعب مسابل العلم فاته ما ٌطلب.
......................................................................................................
= وٌلٌه قول المحشً :وقد تكون اعتبارٌة وهللا تعالى أعلم ,كوحدة موضوع المنطق عند
من ٌقول أنه التصورات والتصدٌقات من حٌث نفعهما فً اإلٌصال ,فإنهما حقٌقتان
مختلفتان نزلتا منزلة الحقٌقة الواحدة باعتبار النفع فً اإلٌصال ,وعلى هذا فوحدة موضوع
أصول الفقه حقٌقته ,ألن موضوعه على الراجح األدلة الشرعٌة اإلجمالٌة ,ألنه ٌبحث فٌه
عن كٌفٌة االستدالل بها ,وموضوع كل علم ما ٌبحث فٌه عن عوارضه الذاتٌة ولذلك أفرد
كل علم بالتدوٌن ألن تماٌز العلوم بتماٌز الموضوعات ,قال ابن قاسم(ٔ) :والمراد بالبحث
عن األعراض الذاتٌة حملها على موضوع العلم كقولنا (الكتاب ٌثبت الحكم) ,أو على
أنواعه كقولنا (األمر ٌفٌد الوجوب) ,أو على أعراضه الذاتٌة كقولنا (العام ٌتمسك به فً
حٌاته صلى هللا علٌه وسلم) ,أو على أنواع أعراضه الذاتٌة كقولنا (العام المخصوص حجة
فٌما بقً) إلخ .وذكر أن بعضهم جعل موضوع هذا الفن األدلة الشرعٌة واألحكام إلخ ما
أطال فٌه فلٌراجع ,لكن فً تمثٌله لموضوع العلم بقوله الكتاب ٌثبت الحكم تؤمل؛ إذ الكتاب
جزء الموضوع ال نفسه إال أن ٌراد بالموضوع ما ٌشمل الجزء وهللا أعلم.
قوله :ألن من ركب متن عمٌاء إلخ ,أي ألن من ركب ظهر ناقة عمٌاء ضرب ناقة ال
تبصر أمامها ,قال فً الصحاح(ٕ) :والعشواء ٌعنً بالمد الناقة التً ال تبصر أمامها فهً
تخبط بٌدٌها كل شًء ,وركب فبلن العشواء إذا خبط أمره على ؼٌر بصٌرة ,وفبلن خابط
خبط عشواء ,وقال فً موضع آخر(ٖ) :خبط البعٌر األرض بٌده خبطا ضربها ,ومنه قٌل
خبط عشواء ,وهً الناقة التً فً بصرها ضعؾ تخبط إذا مشت ال تتقً شٌبا إلخ ,وذكر
بعضهم فً متن عمٌاء وجهٌن ,وبٌن معنى هذا الكبلم حٌث قال :المتن الظهر وهو قوام
البدن تنبنً عٌه سابر أعضابه ,وٌستعار ألصل العلم وهو أمهات مسابله إذ به تقوم نكته
ولطابفه ,وإضافة متن إلى عمٌاء بٌانٌة ,أي ركب متن ناقة عمٌاء ,والعشواء ناقة فً
بصرها سوء تخطا مرة وتصٌب أخرى ,وأضاؾ الخبط للراكب وإن كان صفة للناقة على
تقدٌر =

رحمه هللا .وفً هذا الموضع وجدت بٌاضا ونقصا فً المخطوطٌن (ب) و (ج) ,وشٌبا من التقدٌم والتؤخٌر فً المخطوط
(أ) ,وقد حاولت التوفٌق بٌن المخطوطات الثبلث ,وأن أضع كل عبارة فً موقعها المناسب.
(ٔ) اآلٌات البٌنات للعبادي :جٔ ,ص ٓ5
(ٕ) الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة ,تؤلٌؾ أبً نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري (تٖ80 :هـ) ,تحقٌق :د محمد
محمد تامر وآخرون ,سنة الطبع (ٖٓٗٔهـٕٓٓ8 -م) ,دار الحدٌث -القاهرة ,ص ,55ٓ :مادة "عشا".
(ٖ) المصدر السابق ,ص ,ٖٓٗ :مادة "خبط".
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وكل علم له مسابل كثٌرة تضبطها جهة واحدة ,باعتبارها ٌعد علما وٌفرد بالتدوٌن ,ال
ٌقال إن الشارع فً علم لو لم ٌتصوره أوال كان طالبا للمجهول مطلقا وطلب المجهول
محال ,ألنا نقول :ال نسلم أنه إذا لم ٌتصوره برسمه ط َلب المجهول ,بل ٌكفى فٌه أن
ٌتصوره بوجه ما من الوجوه ,ولذا قلت :لٌكون على بصٌرة.
......................................................................................................
= حذؾ موصوؾ عمٌاء؛ ألن فعل الدابة ٌضاؾ لراكبها ,ولعل وجه التشبٌه حٌنبذ  -مع أن
المشبه فً الظاهر أقوى وذلك لعدم اهتداء العمٌاء بالكلٌة للمقصود -أن خبط العشواء أشد
لعدم توقٌها فً الحركة ,ووجه الشبه هنا هو الخبط إذ التقدٌر خبطا مثل الخبط العشواء
فوجه الشبه فً المشبه به أظهر انتهى.
قوله :وٌفرد بالتدوٌن ٌعنً التؤلٌؾ ,زاد العضد عقب ذكر ما ذكره المصنؾ(ٔ) :ومن ذكر
تلك الجهة ٌإخذ تعرٌ فه ,فإن كان حقٌقة اسمه ذلك كان حدا له وإال فبل بد أن تستلزم
تمٌٌزها فٌكون رسما ,فإذا ال بد لكل طالب علم أن ٌتصوره أوال بحده أو برسمه ,لٌكون
على بصٌرة فً طلبه .وذكر أن مبادئ العلم ثبلثة أشٌاء أحدها حده كما تقدم ,ثانٌها فابدته
لٌخرج عن العبث ولٌزداد جد طالبه فٌه إذا كانت مهمة انتهى .وقال األبهري(ٕ) :العبث هو
الفعل الذي ال ٌقصد به حصول ما ٌترتب علٌه من الفابدة من جلب نفع أو دفع ضر انتهى.
وثالثها استمداده ,إما إجماال فببٌان أنه من أي علم ٌستمد لٌرجع إلٌه عند روم التحقٌق ,وإما
تفصٌبل فبإفادة شًء مما ال بد من تصوره أو تسلٌمه أو تحقٌقه لبناء المسابل علٌه انتهى.
قال ابن الحاجب(ٖ)  :وأما فابدته فالعلم بؤحكام هللا تعالى ,وأما استمداده فمن الكبلم والعربٌة
واألحكام ,قال :أما الكبلم فلتوقؾ األدلة الكلٌة على معرفة الباري ,وصدق المبلػ وهو
ٌتوقؾ على داللة المعجزة ,وأما العربٌة فؤلن األدلة من الكتاب والسنة عربٌة ,وأما األحكام
فالمراد تصورها لٌمكن إثباتها ونفٌها ال العلم بثبوتها وإال جاء الدور اهـ[.أبو ٌعقوب]
قوله :لو لم ٌتصور أوالٌ ,عنً بحده ورسمه لٌصح الجواب بقوله ال نسلم إلخ كما هو
ظاهر.
قوله :بل ٌكفً أن ٌتصوره بوجه ما ,أي قلٌل ,والحاصل أن الشروع على ثبلثة أقسام
شروع ال على بصٌرة وٌتوقؾ على التصور بوجه ما ,وشروع على بصٌرة وٌتوقؾ على
تصوره بحده أو رسمه ,وشروع على كمال البصٌرة وٌتوقؾ على تصوره بحده أو رسمه
وعلى التصدٌق بموضوعٌة موضوعه وبؽاٌته.

(ٔ) شرح العضد ,ص0 :
(ٕ) األبهري هو تلمٌذ ا لعضد كما سٌنبه علٌه فٌما ٌؤتً ,ولم أوفق فً العثور على كتابه الذي ٌنقل منه المحشً ,وٌبدو لً
من خبلل السٌاق فً بعض النقوالت اآلتٌة أن األبهري كتب حاشٌة على شرح العضد.
(ٖ) – شرح العضد ,صٔٓ :
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قولً(:العلم بالقواعد التً ٌتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعٌة الفرعٌة عن أدلتها
التفصٌلٌة).
"العلم" جنس ٌشمل جمٌع العلوم" ,بالقواعد" مخرج للجزبٌات كالفروع واللؽة
وؼٌرهما ,والقاعدة حكم كلً منطبق على جزبٌات موضوعه00000000000000,
......................................................................................................
قوله :والقاعدة حكم كلً إلخ ,أراد بالحكم القضٌة من قبٌل إطبلق اسم الجزء الذي ٌدور
علٌه الكل وجودا وعدما ,وباالنطباق االشتمال ,وفً قوله "على جزبٌات موضوعه" حذؾ
مضاؾ أي أحكام ,وزاد بعضهم فً التعرٌؾ :لتستفاد أحكامها منه فٌكون فٌه التصرٌح
بذلك المضاؾ المحذوؾ ,والبلم فً تستفاد الم المآل ,فمعنى التعرٌؾ قضٌة كلٌة تشتمل
على أحكام جزبٌات موضوعها لتستفاد تلك األحكام منها ,ومعنى اشتمال القضٌة الكلٌة على
أحكام جزبٌات موضوعها؛ استخراج تلك األحكام منها بالقوة القرٌبة ,بجعل القضٌة
المذكورة كبرى لصؽرى حكم فٌها بمفهوم موضوعها أي الكبرى على واحد من جزبٌاته
أي ذلك الموضوع ,وتلك األحكام المستخرجة تسمى نتابج وفروعا ,فٌكون المراد بها على
هذا القضاٌا الجزبٌة ,وتلك القضٌة الكبرى تسمى أصبل ,واالستخراج تفرٌعا ,مثال ذلك فٌما
نحن فٌه :األمر للوجوب ,النهً للتحرٌم ونحو ذلك ,واألمر للوجوب قاعدة كلٌة,
ولموضوعها جزبٌات نحو أقٌموا الصبلة وآتوا الزكاة ,وأحكام تلك الجزبٌات تستخرج من
تلك القضٌة بالقوة القرٌبة من الفعل ,بؤن ٌقال أقٌموا الصبلة أمر بها واألمر للوجوب فؤقٌموا
الصبلة للوجوب ,ال تقربوا الزنا نهً عنه والنهً للتحرٌم فبل تقربوا الزنا للتحرٌم ,ونحو
ذلك .فهذه القضاٌا نتابج وفروع كما تقدم ,وهذا إن جعلنا االنطباق بمعنى االشتمال وهو
المتٌقن فً كبلم الصنؾ رحمه هللا ,حٌث صرح بالمضاؾ إلٌه "جزبٌات" فقال جزبٌات
موضوعه ,وأما من لم ٌصرح بذلك فقال حكم كلً منطبق على جزبٌاته ,فٌحتمل وجها آخر
وهو أن ٌجعل االنطباق بمعنى الصدق والحمل ,فٌحوج إلى تقدٌر مضاؾ ٌرجع إلٌه ضمٌر
جزبٌاته وهو موضوعه ,فإنه ٌصٌر المعنى حكم كلً ٌصدق موضوعه على جزبٌاته,
وٌحوج إلى االستخدام فً ضمٌري "ٌنطبق على جزبٌاته" فإنهما راجعان إلى الحكم بمعنى
المحكوم علٌه ال بمعنى القضٌة وهللا أعلم ,وهذا كله مبنً على أن المراد بالجزبٌات أفراد
المفهوم الكلً ,أعنً الموضوع كما هو الشابع ال القضاٌا التً تحت القضٌة الكلٌة المسماة
بالفروع ,فإن أرٌد بالجزبٌات تلك القضاٌا فبل حاجة إلى ارتكاب حذؾ وال استخدام ,قال
العنبري(ٔ)  :بؤن ٌشبه الفروع التً هً النتابج بجزبٌات الكلً فً اندراجها تحت األصول
كاندراج الجزبٌات تحت كلٌاتها ,ثم تطلق علٌها الجزبٌات مضافة إلى الحكم المراد به
القضٌة استعارة تصرٌحٌة ,فالمراد بؤحكامها األحكام التً فٌها ,واالنطباق االشتمال اهـ,
وهذا الوجه ال ٌتؤتى فً عبارة المصنؾ كالذي قبله وهللا أعلم.
(ٔ) كتب العنبري حاشٌة على المطول للتفتازانً ,كما نبه علٌه المحشً فً هذا الكتاب ,ؼٌر أنً لم أوفق فً العثور على
حاشٌة العنبري حتى أوثق منها كبلمه هذا وؼٌره مما سٌؤتً.
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واحترز بـ "ٌتوصل بها" مما ال ٌتوصل به إلى ذلك ,وبـ "الشرعٌة" من ؼٌر الحكم
الشرعً ,كقولك هذا كبلم ملقى إلى المنكر ,وكل كبلم ملقى إلى المنكر ٌجب توكٌده ,وبـ
"الفرعٌة" من أصول الدٌانات.
و "األدلة" الكتاب والسنة واإلجماع ,والقٌاس عند بعض ,والمراد بالعلم هاهنا اإلدراك ال
الملكة وال القواعد ,فإن قلت حمله على القواعد أولى فتكون تلك المقدمات واألدلة والعلل
هً األصول ,وهم ٌطلقون العلم تارة على القواعد ,وتارة على الملكة ,وتارة على
اإلدراك ,واألول أظهر وال ٌعدل عنه إال بدلٌل.
قلت :ال نسلم أنه أظهر ,بل األظهر حمله على اإلدراك؛ ألنه األصل فً معنى العلم وال
ٌعدل عنه إال بدلٌل ,ولو أرٌد القواعد لم ٌذكر متعلق العلم ,وأٌضا لما دونوا األدلة الكلٌة
والعلل التفصٌلٌة ومقدمات أخر توقؾ علٌها ذلك وتوابع000000000000000000
......................................................................................................
قوله :واحترز بٌتوصل بها مما ال ٌتوصل به إلى ذلك ,وبالشرعٌة إلخ ,ظاهره أن قوله التً
ٌتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعٌة فٌه قٌدان ,وأن من القواعد ما ال ٌتوصل به إلى
األح كام ,ولٌس كذلك ألن القاعدة ال بد أن ٌستنبط منها أحكام جزبٌات موضوعها ,كما ٌعلم
من تعرٌفها ,وحٌنبذ فالمناسب أن ٌجعل ما ذكر كله قٌدا واحدا مخرجا لما ال ٌوصل إلى
األحكام الشرعٌة كما هو ظاهر وهللا أعلم.
قوله :والقٌاس عند بعض ,حكى اإلمام الرازي(ٔ) أنه حجة فً األمور الدنٌوٌة كاألدوٌة
اتفاقا(ٕ) ,وأما ؼٌرها كالشرعٌة فقٌل ممتنع عقبل ألنه طرٌق ال ٌإمن فٌه الخطؤ ,والعقل
مانع من سلوك ذلك ,ومنعه ابن حزم شرعا ,قال :ألن النصوص تستوعب جمٌع الحوادث
باألسماء اللؽوٌة من ؼٌر احتٌاج إلى استنباط وقٌاس ,ومنع داوود ؼٌر الجلً منه ,بخبلؾ
الجلً الصادق بقٌاس األولى والمساوي ,ومنعه أبو حنٌفة فً الحدود والكفارات والرخص
والتقدٌرات ,إلى ؼٌر ذلك من األقوال ,ولعل المصنؾ رحمه هللا ٌبٌن ذلك فٌما سٌؤتً
فلٌراجع.
قوله :حمله على القواعد أولىٌ ,عنً ألن حقٌقة كل علم مسابله.
)ٔ( محمد بن عمر بن الحسن البكري ,أبو عبد هللا ,فخر الدٌن الرازي (ٗٗ٘ٙٓٙ -هـ) :اإلمام المفسر ,أوحد زمانه فً
المعقول والمنقول ,أصله من طبرستان ,ومولده فً الري وإلٌها نسبته ,رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان,
وتوفً فً هراة ,أقبل الناس على كتبه فً حٌاته ٌتدارسونها ,من تصانٌفه :مفاتٌح الؽٌب ,ومعالم أصول الدٌن,
والمحصول فً أصول الفقه وؼٌرهاٌ .نظر :وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان ,تؤلٌؾ أحمد بن محمد بن أبً بكر بن
خلكان (تٙ0ٔ:هـ) ,بدون تارٌخ ,دار صادر -بٌروت ,جٗ ,ص .ٕٗ0طبقات الشافعٌة الكبرى ,المإلؾ :عبد الوهاب بن
علً بن عبد الكافً السبكً (ت55ٔ:هـ) ,تحقٌق :د محمود محمد الطناحً و د عبد الفتاح محمد الحلو ,الطبعة الثانٌة
(ٖٔٗٔهـٔ88ٕ -م) ,هجر للطباعة والنشر والتوزٌع ,ج ,0صٔ .0األعبلم ,تؤلٌؾ خٌر الدٌن الزركلً ,الطبعة السادسة
(ٗٔ80م) ,دار العلم للمبلٌٌن ,بٌروت -لبنان ,ج ,ٙصٖٖٔ.
(ٕ) ٌنظر :المحصول فً علم أصول الفقه ,تؤلٌؾ اإلمام فخر الدٌن محمد بن عمر بن الحسٌن الرازي (تٙٓٙ :هـ),
تحقٌق :الدكتور طه جابر فٌاض العلوانً ,مإسسة الرسالة ,ج٘ ,صٕٓ.
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سموا العلم بها أصول الفقه ,ولم ٌقل "سموها" ولو أرٌد القواعد لقال سموها.
فإن قلت ما الفرق بٌن الثبلثة؟ قلت :العلم فً األصل هو اإلدراك كما تقدم ,وسٌؤتً
تفسٌره ,والعلم ال بد له من متعلق ,وهو مثبل قٌام زٌد ,فٌطلق علٌه العلم عرفا أو
اصطبلحا أو مجازا مشهورا ,وللعالم بهذا المتعلق حالة ؼفلة ,ومن كثرة الممارسة لهذا
المتعلق ٌحصل للعالم بها ملكة ,وهً الكٌفٌة الراسخة ,وقد أطلق علٌها العلم إما
......................................................................................................
قوله :سموا العلم بها أصول الفقه ولم ٌقل سموها هً ,فٌه أن الذي فً المتن فسموها أصول
الفقه(ٔ)[.أبو ٌعقوب]
قوله :قلت العلم فً األصل إلخ ,حاصله أن العلم ٌطلق على اإلدراك ,وٌطلق على متعلقه
كالقواعد واألصول ,وٌطلق على الملكة الحاصلة من كثرة الممارسة ,فاألول حقٌقة لؽوٌة,
والثانً والثالث ٌحتمل أن ٌكون كل منها حقٌقة عرفٌة إن لم ٌتعٌن ناقله ,أو اصطبلحٌة إن
تعٌن ناقله ,وٌحتمل أن ٌكون مجازا مرسبل من إطبلق اسم المتعلق وهو اإلدراك على
المتعلق وهو المسابل فً األول ,ومن إطبلق اسم السبب وهو اإلدراك على المسبب وهو
الملكة فً الثانً ,فظهر ؼاٌة الفرق.
قوله :وهً الكٌفٌة الراسخة فً النفس ,أقول قال فً المطول(ٕ) :ملكة هً قسم من مقولة
الكٌؾ ,ورسم القدماء الكٌؾ بؤنها هٌبة قارة ال تقتضً قسمة وال نسبة لذاته ,والهٌبة
والعرض متقاربا المفهوم ,إال أن العرض ٌقال باعتبار عروضه والهٌبة باعتبار حصوله,
والمراد بالقارة الثابتة فً المحل ,فخرج بالقٌد األول الحركة والزمان والفعل واالنفعال,
وبالثانً الكم ,وبالثالث باقً األعراض النسبٌة ,وقولهم لذاته لٌدخل فٌه الكٌفٌات المقتضٌة
للقسمة أو النسبة بواسطة اقتضاء محلها ذلك ,قال :واألحسن ما ذكره المتؤخرون وهو أنه
عرض ال ٌتوقؾ تصوره على تصور ؼٌره وال ٌقتضً القسمة واالقسمة فً محله اقتضاء
أوّ ل ٌّا ً انتهى .قوله من مقولة الكٌؾ ,احترز بها عن ؼٌرها من المقوالت وجعلها بعضهم فً
بٌت فقال:
(ما الجوهر الكم كٌؾ والمضاؾ متى  ...أٌن ووضع له إن ٌنفعل فعبله)(ٖ) =
(ٔ) فً هذه العبارة ؼموض.
(ٕ) المطول لسعد الدٌن التفتازانً ,صٕٔ٘ :
(ٖ)
َ
ان,
ار ِج َوه َ
ًِ َس ْب َع ٌةْ :األٌَ َْن َوه َُو ُحصُو ُل ْال ِجسْ ِم فًِ ْال َم َك ِ
قال المحلًَ :و َقا َل ْال ُح َك َما ُء ْاألعْ َراضُ ال ِّنسْ ِبٌ ُة َم ْوجُو َدةٌ فًِ ْال َخ ِ
ض َو ِنسْ َب ِت َها
ار ِنسْ َب ِة أَجْ َزا ِب ِه َبعْ ضِ َها إلَى َبعْ ٍ
َو ْال َم َتى َوه َُو ُحصُو ُل ْال ِجسْ ِم فًِ الز َم ِ
انَ ,و ْال َوضْ ُع َوه َُو َه ٌْ َب ٌة َتعْ ِرضُ ل ِْل ِجسْ ِم ِباعْ ِت َب ِ
ُ
اسَ ,و ْالم ُْلك َوه َُو َه ٌْ َب ٌة َتعْ رضُ ل ِْل ِجسْ م ِباعْ ِت َبار َما ٌُح ُ
ُّص
ٌِط ِب ِه َو َت ْن َت ِق ُل ِبا ْن ِت َقالِ ِه َكالت َقم ِ
ار َج ِة َع ْن ُه َك ْال ِق ٌَ ِام َو ِاال ْن ِت َك ِ
ِ
ِ
ور ْال َخ ِ
إلَى ْاأل ُم ِ
ِ
ال
َوالت َعم ُِّمَ ,وإِنْ ٌ ْف َع ُل َوه َُو َتؤْثٌِ ُر الشًْ ِء فًِ ؼَ ٌ ِْر ِه َما َدا َم ٌ َُإ ِّثرَُ ,وإِنْ ٌَ ْن َف ِع ْل َوه َُو َتؤْثٌِ ُر الشًْ ِء َعلَى ؼَ ٌ ِْر ِه َما دَ ا َم ٌَ َتؤَث ُر َك َح ِ
اس إلَى ِنسْ َب ٍة أ ُ ْخ َرى َك ْاألُبُو ِة
ضا َف ُة َوه َ
اإل َ
ًِ ِنسْ َب ٌة َتعْ ِرضُ لِلشًْ ِء ِب ْال ِق ٌَ ِ
ْال ُم َسخ ِن َما َدا َم ٌُ َسخنُ َو ْال ُم َت َس ِّخ ِن َما دَا َم ٌَ َت َسخنُ َ ,و ْ ِ
َو ْال ُب ُنو ِة اهـ .قال العبلمة البنانً :قوله وهً سبعة :أي من جملة المقوالت العشر ,والثبلث الباقٌة هً الجوهر والكم والكٌؾ
اهـ .حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٕ٘ٙ
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عرفا أو اصطبلحا أو مجازا مشهورا ,مثاله النحوي لٌس المراد به أن جمٌع مسابله ال
تؽٌب عنه ,بل له حالة بسٌطة وقوة إذا وردت علٌه مسؤلة منه عرفها ,وكذلك الفقٌه
والبٌانً ,وله زٌادة بسط تركناه طلبا لبلختصار.

الكبلم فً العلم وأقسامه وطرقه
وقولً( :العلم إدراك الشًء بحٌث ال ٌحتمل النقٌض ,خبلفا لمن قال ال ٌحد)
"اإلدراك" جنس ٌشمل الحسً والعقلً والوجدانً ,و"بحٌث ال ٌحتمل النقٌض" مخرج
للظنً واالعتقاد التقلٌدي( )1والوهم والشك ,وفاعل "ال ٌحتمل" عابد على الشًء أو على
اإلدراك ,أي ال ٌحتمل متعلقه .وقد أكثروا فً حده ,وهذا ما اخترناه00000000000,
......................................................................................................
= ومثلها بعضهم فً بٌتٌن فقال(ٕ):
(زٌد الطوٌل األزرق ابن مالك ........فً بٌته باألمس كان متكــً)
(بٌده ؼض لــــــــواه فالتــــوى ........فهذه عشر مقــــاالت َســـوا)
وأما تعارٌفها ومحترزات قٌودها فمحلها كتب الحكمة مثل كتاب البداٌة(ٖ) ,وقد تصدى
شٌخنا البلٌدي(ٗ) لشرح المقوالت العشر فً رسالة نحو كراس وقد حصلتها حٌن كنت
بمصر وعرضناها علٌه فمن شاء االطبلع على ذلك فلٌراجعها وهللا تعالى أعلم[.أبو ٌعقوب]
قوله :وكذلك الفقٌه ,قالوا بدلٌل أن مالكا من المجتهدٌن وقد سبل عن أربعٌن مسؤلة ,فؤجاب
عن أربع وقال فً ست وثبلثٌن ال أدري ,قالوا ألنه عنده ملكة لو أمعن النظر ألدرك حكم
الجمٌع.
قوله :جنس ٌشتمل الحسً والعقلً والوجدانًٌ ,عنً وما لٌس بشًء منها وهو علم هللا
تعالى فإنه جعل هذا التعرٌؾ شامبل للقدٌم والحادث ,بدلٌل قوله وهو ضربان ,وذلك أن =
(ٔ) فً (أ) و (ج) التقلٌد بدل التقلٌدي.
(ٕ) فً هذٌن البٌتٌن تمثٌل للمقوالت العشر ,وبٌانه كاآلتً :قوله زٌد -أي ذاته -من مقولة (الجوهر) ,وكونه طوٌبل من
مقولة (الكم) ,وكونه أزرق اللون من مقولة (الكٌؾ) ,وكونه ابن مالك من مقولة (اإلضافة) ,وكونه فً بٌته من مقولة
(األٌن) ,وكونه فً زمان كذا كاألمس من مقولة (المتى) ,وكونه متكبا من مقولة (الوضع) ,وكونه بٌده ؼصن ٌتحرك
بحركته من مقولة (الملك) ,وكونه اآلن ٌلوي الؽصن الذي بٌده من مقولة (أن ٌفعل) ,وكون الؽصن اآلن ٌلتوي بٌده من
مقولة (أن ٌفعل)ٌ .نظر :ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناضرة ,تؤلٌؾ عبد الرحمن حسن حبنكة المٌدانً ,الطبعة
السابعة (ٕ٘ٗٔهـٕٓٓٗ -م) ,دار القلم -دمشق ,ص ٖٖ٘ :وما قبلها.
(ٖ) ال علم لً بهذا الكتاب ,وقد ذكر حاجً خلٌفة فً كشؾ الظنون كتابا بعنوان :البداٌة فً الكبلم ,ألبً تراب إبراهٌم بن
عبٌد هللا.
(ٗ) لم أعثر على ترجمة للشٌخ المذكور.
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ومنهم من ٌقول ال ٌحد لعسر تحدٌده ,ونسب إلى الؽزالً( ,)1لكن ٌعرؾ عنده بالقسمة,
أي بالقسمة( )2والمثال000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
= علم هللا تعالى ٌسمى إدراكا ,بدلٌل ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ األنعام ,ٖٔٓ :ومن المعلوم أنه لٌس
بشًء من ذلك.
قوله :ومنهم من ٌقول ال ٌحد لعسره ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٖ) :قد نقل خبلؾٌ -عنً إمام
الحرمٌن -فً تحدٌد العلم ,فظن اآلمد ي أن الخبلؾ فً مطلق التحدٌد فاستبعد كبلم الؽزالً
وإمامه اآلتً ,والتحقٌق  -كما دل علٌه كبلم البرهان لئلمام والمستصفى للؽزالً -أن محل
الخبلؾ إنما هو الحد الحقٌقً المبنً على ذاتٌات العلم المفٌد لتصوره بحقٌقته ,ال الرسم
المبنً عن العلم ببلزم له بٌن المفٌد لتصوره ال بالحقٌقة إلخ .فمراده بقوله ال ٌحد أي حدا
حقٌقٌا ,بدلٌل قوله بعد :لكن ٌعرؾ عنده بالقسمة والمثال .عبارة ؼٌره بالتقسٌم والمثال.
والمراد بتعرٌفه بالقسمة فً كبلم المصنؾ رحمه هللا والتقسٌم فً كبلم ؼٌره؛ تمٌٌزه عن
ؼٌره الملتبس به من أقسام االعتقاد؛ ألنه اعتقاد جازم مطابق ثابت ,فلٌس هذا حقٌقته عند
الؽزالً وشٌخه إمام الحرمٌن ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٗ) :بل كبلم المستصفى ٌصرح بؤن عسر
التحدٌد الحقٌقً ال ٌختص بالعلم ,فإنه قال ربما ٌعسر تحدٌد العلم على الوجه الحقٌقً بعبارة
محررة جامعة للجنس والفصل؛ ألن ذلك متعسر فً أكثر المدركات كرابحة المسك ,فكٌؾ
باإلدراكات ,لكنا نقدر على شرح معنى العلم بتقسٌم أو مثال(٘) ,ثم ذكر معنى التقسٌم كما
تقدم ,ثم قال :وأما المثال فهو أن إدراك البصٌرة شبٌه بإدراك الباصرة ,فكما أنه ال معنى
لئلبصار إال انطباع صورة المبصر -أي مثاله المطابق -فً القوة الباصرة كانطباع الصورة
فً المرآة؛ كذلك العلم عبارة عن انطباع صورة المعقوالت فً العقل ,فالنفس بمنزلة حدٌدة
المرآة وؼرٌزتها التً بها تتهٌؤ لقبول الصور ,أعنً العقل بمنزلة صقالة المرآة واستدارتها,
وحصول الصور فً مرآة العقل هو العلم ,قال فالتقسٌم المذكور ٌقطع العلم عن مضان
االشتباه وهذا المثال ٌفهمك حقٌقة العلم ,هذا ملخص كبلمه انتهى المقصود.
(ٔ) محمد بن محمد بن محمد الؽزالً الطوسً ,أبو حامد٘ٓ٘ -ٗ٘ٓ( ,هـ) :فٌلسوؾ ,متصوؾ ,مولده ووفاته فً
الطابران (قصبة طوس بخراسان) ,رحل إلى نٌسابور ثم إلى بؽداد فالحجاز فببلد الشام فمصر ,وعاد إلى بلدته ,نسبته إلى
صناعة الؽزل عند من ٌقول بتشدٌد الزاي ,أو إلى ؼزالة (من قرى طوس) عند من ٌقول بالتخفٌؾ ,له نحو مبتً مصنؾ
منها :إحٌاء علوم الدٌن فً أصول الدٌن ,والمستصفى فً أصول الفقه ,وتهافت الفبلسفة ,ومقاصد الفبلسفة ,وؼٌرها
الكثٌرٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :ج ,ٙصٔ ,ٔ8وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان :جٗ ,ص .ٕٔٙاألعبلم :ج,5
صٕٕ.
)ٕ( جاء فً النسخ الثبلث :بالنسبة والمثال .والظاهر أنه تصحٌؾ.
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,حاشٌة أبً عبد هللا كمال الدٌن محمد بن أبً بكر بن علً بن أبً شرٌؾ
المقدسً (ت8ٓٙ:هـ) ,الكتاب مخطوط ,وٌوجد لدى الباحث نسخة مصورة رقمٌة منه ,ص.ٖ٘ :
(ٗ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٙ -ٖ٘ :
(٘) ٌنظر :المستصفى من علم األصول ,تؤلٌؾ اإلمام أبً حامد محمد بن محمد الؽزالً (ت ,)٘ٓ٘ :ت :عبد هللا محمود,
الطبعة الثانٌة (ٕٓٔٓم) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,ص.ٗٓ :
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وقٌل ألنه ضروري؛ ألن ؼٌر العلم ٌعلم بالعلم ,ولو عكست لزم الدور ,وفٌهما نظر,
وقولً" :خبلفا" مفعول مطلق.
......................................................................................................
قوله :وقٌل ألنه ضروري ,قابله اإلمام الرازي فً المحصول(ٔ).
قوله :ألن ؼٌر العلم ٌعلم بالعلم ,علل بعضهم كونه ضرورٌا بؽٌر هذا ,قال المحلً(ٕ) :ألن
علم كل أحد -حتى من ال ٌتؤتى منه النظر كالبله والصبٌان -بؤنه عالم بؤنه موجود أو ملتذ أو
متؤلم ضروري بجمٌع أجزابه ,ومنها تصور العلم بؤنه موجود أو ملتذ أو متؤلم بالحقٌقة,
وهو علم تصدٌقً ,فٌكون تصور مطلق العلم بالحقٌقة ضرورٌا وهو المدعى ,وأجٌب بؤنا
ال نسلم أنه ٌتعٌن أن ٌكون من أجزاء ذلك تصور العلم المذكور بالحقٌقة ,بل ٌكفً تصوره
بوجه ,فٌكون الضروري تصور مطلق العلم التصدٌقً بالوجه ال بالحقٌقة الذي هو محل
النزاع انتهى .قال ابن أبً شرٌؾ فً بٌان ذلك(ٖ) :قوله ضروري بجمٌع أجزابه أي فإنه
تصدٌق أجزاء التصورات الثبلثة والحكم ,كما مشى علٌه المصنؾ تبعا لئلمام ,أو ٌحمل
إلى أن كل أحد ٌحكم بؤن علمه بوجوده معلوم له ,فإذا عبر عن ذلك قال علمً بؤنً موجود
معلوم لً ,فقوله علمً بؤنً موجود محكوم علٌه ,وقوله معلوم لً محكوم به ,فبل بد من
تصورهما وتصور النسبة بٌنهما ,والحكم كل منها ضروري ,ومثل ذلك حكم كل أحد بؤن
علمه بؤنه ملتذ أو بؤنه متؤلم معلوم له ,فقوله ومنها -أي من أجزاء التصدٌق المذكور-
تصور العلم بؤنه موجود أو ملتذ أو متؤلم ,ألنه تصور المحكوم علٌه ,ومبنى الجواب أن
الحكم ال ٌتوقؾ على تصور المحكوم علٌه بالحقٌقة الذي هو محل النزاع بل ٌكفً تصوره
بوجه ما.
قوله :وفٌهما نظر ,أي فً القولٌن السابقٌن ,أما على القول بؤنه ضروري فلما تقدم من رده
على التعلٌل بؽٌر ما ذكره المصنؾ رحمه هللا ,وأما على ما ذكره فإن الشق األول مسلم,
وأجٌب عن الثانً بؤن ؼٌر العلم ال ٌتوقؾ تصوره على حصول العلم ,وتصور العلم ٌتوقؾ
على تصور ؼٌره ,فبل دور الختبلؾ الجهة ,وأما على القول بؤنه ال ٌحد لعسره فالظاهر
أنه ال نظر فٌه؛ ألنه لم ٌنؾ تعرٌفه مطلقا بل الحد الحقٌقً كما تقدم ,وعرفه برسمه بؤنه
اعتقاد جازم مطابق ثابت ,الذي هو حد حقٌقً عند ؼٌره وهللا أعلم.
قوله :مفعول مطلق أي لفعل محذوؾ أي أخالؾ خبلفا ,وٌجوز أن ٌكون حاال أي أقول ذلك
حالة كونً مخالفا ,وأظن أن ارتكاب مثل هذا على مذهب ابن مالك أولى ,لقوله :وحذؾ =

(ٔ) المحصول :جٔ ,ص ٘0
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح الجبلل المحلً على متن جمع الجوامع ,والشرح لجبلل الدٌن محمد بن أحمد المحلً ,الطبعة
األولى (ٖٓٗٔهـٕٓٓ8 -م) ,المكتبة العصرٌة -بٌروت ,جٔ ,ص.ٔ85
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٙ :
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وقولً( :وهو ضربان  :قدٌم صفة ذات هللا تعالى  ,ومحدث إما متعلق بمفرد وٌسمى
تصورا  ,وإما بنسبة وٌسمى تصدٌقا).
"قدٌم" صفة ذات ألن العلم من الصفات الذاتٌة ,و "محدث إما متعلق بمفرد" اعلم أنك إذا
قلت زٌد قابم فهناك أربعة أشٌاء :معرفة زٌد وحده ,ومعرفة القٌام وحده ,ومعرفة النسبة
أي نسبة القٌام إلى زٌد ,فهذه ثبلث مفردات .فتعلق( )1العلم بها ٌسمى تصورا ومعرفة(,)2
ثم ٌشك فً تلك النسبة أوقعت أم لم تقع ,فالحكم بوقوعها أو بعدم وقوعها 0000000
......................................................................................................
=عامل المإكد امتنع(ٖ) ,ونازعه فً ذلك ولده كما هو مشهور(ٗ) ,وٌرد على الثانً أٌضا أن
وقوع المصدر حاال مع كثرته موقوؾ على السماع ,لكن ٌستعمله المصنفون كثٌرا.
قوله :وهو ضربان ,أي العلم ,أي طبٌعته من حٌث هً تنقسم إلى قسمٌن ,فاندفع إٌراد أن
المقسم العلم وكل علم إما قدٌم وحادث ,فٌلزم انقسام الشًء إلى نفسه وإلى ؼٌره ,وذلك ألن
المقسم طبٌعة العلم من حٌث هً ,من ؼٌر مبلحظة كونها قدٌمة أو حادثة وإن لم تخل فً
الخارج من أحدهما.
قوله :معرفة زٌد إلخ ,أراد بالمعرفة التصور ال ما ٌراد به العلم .وقوله :أي نسبة القٌام إلى
زٌد ,أي ثبوته له .وقوله :فتعلق العلم بها ,أراد بالعلم مطلق اإلدراك.
قوله :والحكم بوقوعها أو بعدم وقوعها ,اعلم أنهم اختلفوا فً الحكم هل هو فعل للنفس أو
ال؟ فمن قال باألول فسر الحكم ب إٌقاع النسبة أو انتزاعها ,ومن قال بالثانً فسره بإدراك أن
النسبة واقعة ولٌست بواقعة ,قال الكمال ابن أبً شرٌؾ(٘) :ولٌس فعبل للنفس كما توهمه
متؤخروا المنطقٌٌن من تفسٌره باإلٌقاع واالنتزاع ونحوهما ,وكونه إدراكا هو ما علٌه
متقدموهم ,ثم قال :قال فً شرح المطالع( :)ٙإن التحقٌق أنه لٌس للنفس هاهنا فً مسمى
التصدٌق تؤثٌر وفعل ,بل إذعان وقبول للنسبة ,وهو إدراك أن النسبة واقعة أو لٌست
بواقعة ,قال :والحكم ,وإٌقاع النسبة ,واإلسناد ,كلها عبارات وألفاظ ,أي توهم بحسب اللؽة
أن للنفس بعد تصور النسبة وطرفٌها فعبل ,وال عبرة بإٌهامها اهـ .وكبلم الخطابً فً =
(ٔ) فً النسخ الثبلثٌ :تعلق -بالٌاء -والصواب بالفاء كما جاء فً الحاشٌة ,وهو الذي ٌدل علٌه سٌاق الكبلم.
(ٕ) فً (ب) ٌسمى علما تصورا ومعرفة.
(ٖ) ا لبٌت كامبل( :وحذؾ عامل المإكد امتنع ...وفً سواه لدلٌل متسع) .ألفٌة ابن مالك فً النحو والصرؾ ,تؤلٌؾ العبلمة
محمد بن عبد هللا بن مالك األندلسًٕٔٗٔ( ,هـٕٓٓٓ -م) ,المكتبة العصرٌة -بٌروت ,ص.ٕٗ :
(ٗ) قال ابن عقٌل" :وقول ابن المصنؾ إن قوله (وحذؾ عامل المإكد امتنع) سهو منه؛ ألن قولك "ضربا زٌدا" مصدر
مإكد وعامله محذوؾ وجوبا -كما سٌؤتً -لٌس بصحٌح ,وما استدل به على دعواه من وجوب حذؾ عامل المإكد بما
سٌؤتً لٌس منه ,وذلك ألن ضربا زٌدا لٌس من التؤكٌد فً شًء ,بل هو أمر خال من التؤكٌد بمثابة (اضرب زٌدا) ألنه
واقع موقعه "...إلخ ما رد به علٌهٌ .نظر :شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك ,تؤلٌؾ بهاء الدٌن عبد هللا بن عقٌل العقٌلً
المصري ,تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌدٔٗٔ8( ,هـٔ880 -م) ,المكتبة العصرٌة -بٌروت ,جٔ ,صٔٔ٘.
(٘) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٗ :
( )ٙشرح المطالع ,تؤلٌؾ قطب الدٌن محمد بن محمد الرازي (ت5ٙٙ :هـ) ,تحقٌق :أسامة الساعدي ,الطبعة األولى
(ٖٔٔ8هـ) ,ذوي القربى -قم ,جٔ ,صٕٖ.
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ٌسمى تصدٌقا وعلما ,وقد بسطنا له فً شرح مرج البحرٌن( .)1فعلى هذا إذا تعلق العلم
بنفس النسبة من ؼٌر الحكم لها( )2سمً تصورا؛ لجواز شكنا فً وقوع الحكم مع معرفتنا
بالنسبة ,ألنا ال نشك فٌما ال نعلمه أصبل ,وإذا تعلق بالنسبة باعتبار الحكم سمً تصدٌقا
وعلما.
وقولً( :وكل واحد منهما إما ضروري أو كسبً ,أما األول فكالمشاهدة الباطنة,
والعقلٌات ,والحس الظاهر ,والتجرٌبٌات ,والمتواترات ,وأما الثانً فكل ماال ٌحصل إال
بطلب)" .وكل واحد منهما" أي من التصور والتصدٌق ضروري أي بدٌهً ,وكسبً( )3أي
نظري ,أما التصور البدٌهً فما ال ٌتقدمه تصور تقدٌما طبٌعٌا ,كالمشاهدات الباطنة,
......................................................................................................
= حاشٌة المختصر صرٌح فً أن اإلٌقاع واالنتزاع هو إدراك النسبة واقعة أو لٌست
بواقع ةٌ ,عنً فمعناهما واحد واالختبلؾ إنما هو فً العبارة ,إال إنه لم ٌتعرض لكونه فعبل
للنفس أو ال ,وعلى كبلم شرح المطالع حٌث قال (بل إذعان وقبول) أن العلم من قبٌل
االنفعال ,ال من قبٌل الفعل وال من قبٌل الكٌؾ ,وأما عند من فسر العلم بالملكة فهو من قبٌل
الكٌؾ؛ ألنهم فسروا الملكة بؤنها كٌفٌة راسخة فً النفس ,والحاصل أن فً العلم الذي هو
التصدٌق والحكم ثبلثة أقوال :من قبٌل الفعل ,أو من قبٌل االنفعال ,أو من قبٌل الكٌؾ.
قولهٌ :سمى تصدٌقا وعلما ,ظاهر كبلمه رحمه هللا أن التصدٌق بسٌط ,وأن التصورات
الثبلثة شروط ال شطور ,وهو مذهب المتقدمٌن وهو المختار ,وذهب اإلمام الرازي إلى أنه
مركب من أربع تصورات ,فالتصورات الثبلثة شطور ال شروط ,وٌنبنً على ذلك الخبلؾ
فً الحكم البدٌهً إذا كان طرفاه كسبٌٌن فعلى مذهب القدماء ٌكون بدٌهٌا ,وعلى مذهب
اإلمام ٌكون نظرٌا ,وال ٌكون بدٌهٌا إال إذا كان جمٌع أجزابه بدٌهٌات وهللا أعلم.
قوله :فٌما ال نعلمه أصبل ,أي فٌما ال نتصوره.
قوله :ضروري أو كسبً ,الدلٌل على انقسام التصور والتصدٌق إلى البدٌهٌة والنظرٌة
معلوم مشهور.
قوله :تقدٌما طبٌعٌا ,التقدٌم الطبٌعً معناه كون الشًء المتقدم ٌحتاج إلٌه المتؤخر وال ٌكون
علة له ,كالواحد بالنسبة إلى االثنٌن ,والتصور بالنسبة إلى التصدٌق.
قوله :كالمشاهدات ,أي كتصور المشاهدات فإن مراده التمثٌل للمتصور ,والمشاهدات =
(ٔ) كتاب شرح مرج البحرٌن فً علم المنطق ,من تؤلٌؾ بدر الدٌن الشماخً ,وهو مفقود كما سبق ,أما المتن نفسه (مرج
البحرٌن) فهو من تؤلٌؾ أبً ٌعقوب الوارجبلنً ,وقد سبق الحدٌث عنه أٌضا.
(ٕ) كذا فً (أ) و (ب) ,ولعله :من ؼٌر الحكم علٌها.
(ٖ) كذا فً (أ) و (ب) أي العطؾ ب الواو ,والذي فً المتن والحاشٌة العطؾ بـ "أو" ,وعلى كبل التعبٌرٌن فإن الكسبً
معطوؾ على الضروري ,فبل إشكال فً العبارتٌن ما دام المعنى لم ٌتؽٌر.
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كإدراكنا الجوع واللذة واأللم ,وؼٌرها من الوجدانٌات ,وهو ما ال ٌفتقر إلى عقل ,ألن ؼٌر
ذي عقل ٌدركه كما ٌدركه ذو عقل ,والمحسوسات كالتصور لمعنى الحرارة والبرودة
والحبلوة ,وؼٌرها مما ٌدرك بالحس.
وأما التصدٌق الضروري فما ال ٌتقدمه تصدٌق ٌتوقؾ علٌه000000000000000,
......................................................................................................
= لٌست تصورا وإنما هً متعلقها ,لكن حذؾ المضاؾ من باب حدث عن البحر وال
حرج .وقوله :كالمشاهدات ,أي لم ٌعتبر معها حكم ,فبل ٌنافً ما سٌؤتً من جعلها من
التصدٌقً البدٌهً.
قوله :وهو ما ال ٌفتقر ,الضمٌر راجع إلى الوجدانٌات فقط ,لكن ذكر باعتبار الخبر,
والمراد بكونها ال تفتقر إلى عقل إذا لم ٌعتبر معها حكم بدلٌل ما سٌؤتً.
قوله :ألن ؼٌر ذي عقل ٌدركه إلخ ,هذا بحسب الظاهر ٌقتضً أن إدراك البهابم ٌسمى
تصورا مع أنه لٌس بظاهر ,ألن التصور حصول صورة الشًء فً العقل ,اللهم إال أن ٌقال
ال ٌلزم من اإلدراك التصور وهو الظاهر ,ألنهم قالوا أن علم البهابم أي إدراكها حضوري,
ٌعنً أنها إذا ؼاب عنها المحسوس ال ٌرتسم عندها ,لذلك ال تإدب على الشًء إال عند
حضوره وهللا أعلم .والتشبٌه فً قوله كما ٌدركه ذو عقل لٌس بتمام ,ألن األصل فً المشبه
أن ال ٌقوى قوة المشبه به ,وربما ٌرشد إلى ذلك قوله فً تمثٌل التصور كإدراكنا وهللا أعلم.
قوله :وكالمحسوسات ,هذا من عطؾ الخاص على العام؛ ألن المشاهدات على قسمٌن:
مشاهدة بالباطن وتسمى بالوجدانٌات ,ومشاهدة بالحس الظاهر وتسمى بالحسٌات
والمحسوسات ,وإنما جعلها من التصورات ألنه لم ٌعتبر معها حكم كما تقدم ,فبل ٌنافً ما
سٌؤتً من جعلها من التصدٌق الضروري ,ولعله إنما لم ٌعمم فً المحسوسات كما عمم فً
الوجدانٌات؛ ألنه أراد التصور دون مطلق اإلدراك الشامل إلدراك البهابم ,ولذلك مثل فٌما
تقدم باإلدراك وهنا بالتصور ,الذي هو حصول صورة الشًء فً العقل ,فالبهابم أٌضا
تشارك العقبلء فً اإلدراك بالحواس كما هو معلوم ,وٌسمى هذا التصور ضرورٌا ألنه
ٌضطر إلٌه ,بحٌث ال ٌمكنه دفعه عن نفسه بعد استعمال الحاسة ,كفتح الحدقة ومبلقاة
الملموس ونحو ذلك ,وكذلك فً الوجدانٌات كما هو معلوم لكل أحد وهللا أعلم.
قوله :فما ال ٌتقدمه تصدٌق ٌتوقؾ علٌهٌ ,عنً لم ٌتقدمه تصدٌق تقدما طبٌعٌا ,ألن هذه
العبارة نظٌر المتقدمة فً التصور ,فٌإخذ منها معنى التقدم الطبٌعً ,وعرؾ ؼٌره
التصدٌق الضروري بما لم ٌقع عن نظر واستدالل.
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وهو خمسة :ما أدرك بالحس الظاهر ,كالسماء فوقنا ,والنار حارة ,والشمس منٌرة.
والثانً :العقلٌات وهً ما ٌحصل بمجرد العقل ,مثل االثنان أكثر من الواحد ,والكل أكثر
من جزبه00000000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :وهو خمسة إلخ ,جعل ؼٌره التصدٌق الضروري ستة أقسام ,وجعلوا المحسوسات
والوجدانٌات قسما واحدا وهً المشاهدات ,ألن المشاهدة إما بالحس الظاهر أو الباطن,
فترك المصنؾ رحمه هللا من أقسامه على ما ذكروه قسمٌن :أحدهما الحدسٌات ,وهً
مقدمات ٌحصل الٌقٌن فٌها بسنوح المبادي والمطالب للذهن دفعة واحدة ,وهو المراد
بالحدس ,وال حركة فٌه بخبلؾ الفكر فإنه تدرٌجً ,إذ ال بد فٌه من حركتٌن :حركة توجه
الذهن نحو المبادي ,وحركة رجوعه عنها إلى المطالب ,ومثلوا الحدس الذي هو سرعة
االنتقال بقولهم نور القمر مستفاد من نور الشمس بواسطة مشاهدة تشكبلته النورٌة المختلفة
بحسب قربه من الشمس وبعده عنها ,والقسم الثانً قضاٌا قٌاساتها معها أي حاصلة معها
معروفة فً الذهن ,كقولنا األربعة زوج بوسط حاضر فً الذهن وهو االنقسام بمتساوٌٌن
كما هو مقرر فً محله ,وإما أن ٌقال إن مفهوم العدد ال ٌفٌد الحصر ,أو إنه رحمه هللا ٌرى
أن ما ذكره نظري ال بدٌهً وهللا أعلم ,ثم رأٌت فً كبلمه رحمه هللا بعد ما ٌعٌن هذا.
قوله :العقلٌات ,وسماها ؼٌره باألولٌات وهً التً ٌكون تصور طرفٌها مع النسبة كافٌا فً
الجزم بالحكم ,وال ٌحتاج إلى توسط شًء من الحس أو التجربة أو السماع من جمع ٌإمن
تواطإهم على الكذب أو ؼٌر ذلك ,فلذلك سماها عقلٌات النفراده بذلك وإال فالعقل له دخل
فً الجمٌع ,لكن إن انفرد العقل كانت النسبة إلٌه وإال نسب إلى الواسط كما قالوا فً
الدالالت وهللا أعلم.
قوله :والكل أكثر من جزبه ,الكل اسم لجمٌع األجزاء ,وقد جاء بمعنى البعض ,كذا فً
القاموس(ٔ) وال ٌخفى المراد هنا" ,أكثر" لعله أكبر بالباء من الجزء بضم الجٌم وتفتح أي
البعض ,فإن جزم العقل بالحكمٌن فً هذٌن المثالٌن ال ٌتوقؾ بعد تصور الطرفٌن والنسبة
على شًء .فابدة :فً القاموس(ٕ) كل وبعض معرفتان لم ٌجٌبا عن العرب باأللؾ والبلم
وهو جابز انتهى .قال عبد الملك العصامً(ٖ) :وفً الحكم بالجواز مع الحكم بالتعرٌؾ نظر
تؤمل ,فً الصحاح(ٗ) :كل وبعض معرفتان ولم ٌجٌبا عن العرب باأللؾ والبلم وهو ؼٌر
جابز؛ ألن فٌهما معنى اإلضافة أضٌفتا أو لم تضافا انتهى= .
(ٔ) القاموس المحٌط ,لمحمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي (ت0ٔ5 :هـ) ,تحقٌق :مكتب تحقٌق التراث فً مإسسة الرسالة,
الطبعة الثامنة (ٕٔٗٙهـٕٓٓ٘ -م) ,مإسسة الرسالة -بٌروت ,ص ,ٖٔٓ٘ :مادة "كلل".
(ٕ) القاموس المحٌط ,ص ,ٖٔٓ٘ :مادة "كلل".
(ٖ) ع بد الملك العصامً له شرح على متن الرسالة السمرقندٌة فً االستعاراتٌ ,ظهر هذا من نقوالت المحشً عنه فً
عدة مواضع من هذه الحاشٌة ,ؼٌر أنً بحثت عن الكتاب ولم أوفق فً العثور علٌه.
(ٗ) الصحاح للجوهري ,ص ,ٔٓٓ8 :مادة "كلَ َل" .ؼٌر أنه قال "وهو جابز" على عكس ما نقله المحشً هنا.
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والضدان ال ٌجتمعان ,وما أشبهها .الثالث :التجرٌبات ,وهو ما ٌحصل من مجموع العقل
والحس ,مثل إدراكنا أن الخمر مسكر ,والس َقمونٌا تسهل0000000000000000 ,
......................................................................................................
= قال الوالد(ٔ) فً تعالٌقه :قالوا إدخال البلم على كل من كل وبعض لحن ألنهما مضافتان
معنى ,واإلضافة تضاد البلم ,لكن هذا اللحن قد اشتهر فً كبلم العلماء ,ومنه قولهم بدل
الكل من الكل وبدل البعض من الكل ,ومنهم من هرب فقال بدل كل وبدل بعض من كل كما
فً القطر ,قال مصنفه فً شرحه(ٕ) :لم أقل بدل الكل وبدل البعض حذرا من مذهب من ال
ٌجٌز إدخال أل علٌهما ,وقد استعمله الزجاجً فً جمله واعتذر بؤنه تسامح فٌه موافقة
للناس .وفً كتاب الهادي قال األزهري(ٖ) :أجاز النحوٌون إدخال األلؾ والبلم فً بعض
وكل وإن أباه األصمعً ,وإنما أباه ألن مذهب العرب عدم جواز دخول األلؾ والبلم علٌهما
ألنهما مضافان البتة إما ظاهرا وإما مضمرا انتهى.
قوله :و الضدان ال ٌجتمعان ,الضدان أمران وجودٌان بٌنهما ؼاٌة الخبلؾ وال ٌتوقؾ تعقل
أحدهما على تعقل اآلخر كالسواد والبٌاض ,والمراد بؽاٌة الخبلؾ التنافً ,فخرج الخبلفان
كالبٌاض والحركة ,فإنهما لٌس بٌنهما ؼاٌة الخبلؾ ,وخرج المتضاٌفان(ٗ) فإنهما وإن كان
بٌنهما ؼاٌة الخبلؾ إال أنهما ال ٌتعقل أحدهما بدون اآلخر كاألبوة والبنوة.
قوله :وما أشبه ذلك ,كالنقٌضان ال ٌجتمعان وال ٌرتفعان كالحركة والسكون.
قوله :من مجموع الحس والعقلٌ ,عنً أن الحكم بالجزم والٌقٌن حاصل من تكرر المشاهدة.
قوله :والسقمونٌا تسهل ٌعنً الصفراء ,فً تهذٌب األسماء واللؽات(٘) :السقمونٌا بفتح السٌن
والقاؾ وضم المٌم وكسر النون مقصورة ,وهً من العقاقٌر التً تقتل وٌصح بٌعها ألنه
ٌتدواى بقلٌلها ,وفً القاموس( :)ٙالس َقمو ِنٌا نبات ٌستخرج من تجاوٌ ِفه ُرطو َبة ,إلى أن قال:
سِ ُّ
ت َشعٌرا ٍ
ت الردٌة من أقاصً
سه ُل ال ِمر َة الص ْف َراء واللُّزوجا ِ
ت منها إلى عشرٌن َشعٌر ًة ُت ِ
ال َب َدن انتهى باختصار.

(ٔ) هو عمر بن محمد بن أحمد بن أبً القاسم القصبً السدوٌكشً (قٔٔ:هـ) ,من علماء جربة البارزٌن وهو والد
المحشً أبً عبد هللا محمد بن عمر ,كان عالما ورعا ذا فراسة .معجم أعبلم اإلباضٌة قسم المؽرب :جٕ ,صٖٔٔ
(الترجمة.)ٙ5ٓ:
(ٕ) شرح قطر الندى وبل الصدى ,تؤلٌؾ أبً محمد عبد هللا جمال الدٌن بن هشام األنصاري (ت5ٙٔ:هـ) ,تحقٌق :محمد
محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ,الطبعة الثالثة (ٔٗٔ8هـٔ880 -م) ,المكتبة العصرٌة -بٌروت ,ص.ٖٗ٘ :
(ٖ) لم أوفق فً التعرؾ على الكتاب وال على مإلفه.
(ٗ) لعله أراد المتناقضان ,بدلٌل تمثٌله باألبوة والبنوة.
(٘) تهذٌب األسماء واللؽات ,لئلمام أبً زكرٌا محًٌ الدٌن بن شرؾ النووي (تٙ5ٙ :هـ) ,عنٌت بنشره وتصحٌحه
والتعلٌق علٌه شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنٌرٌة ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,جٖ ,صٓ٘ٔ.
( )ٙالقاموس المحٌط ,ص ,ٕٔٔٔ :مادة "سقم".
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والنار تحرق ,أي شاهد الحس ذلك مرة بعد أخرى فقضى العقل بكونه موجبا لذلك.
الرابع :ما ٌحصل بالتواتر ,كالعلم بؤن مكة موجودة ,وبؽداد بالمشرق .الخامس:
الوجدانٌات ,كعلمك بؤنك جابع ,أو أنك محب ,أو أنك متلذذ وما أشبهها.
والكسبً ما ال ٌحصل إال بطلب سواء كان تصورا أو تصدٌقا ,أما التصور فكقولك :ما
الملَك؟ وما اإلنسان؟ وما الجن؟ وما العنقاء؟ وما أشبهها من المفردات .وأما التصدٌق
فكقولك :ما الدلٌل على أن الخمر حرام؟ وما الدلٌل على حدوث العالم ,وما الدلٌل على أن
الصبلة واجبة؟ وما أشبهها.
......................................................................................................
قوله :والنار تحرق ,جعل ؼٌره هذا المثال من المشاهدة بالحس الظاهر الذي هو اللمس ,وال
حاجة إلى تكرار المشاهدة ,وأي فرق بٌنه وبٌن النار حارة ,اللهم إال أن ٌقال المراد
باإلحراق اإلحراق الخاص كحرق الحطب واألحجار ونحو ذلك ,فإن هذا لم ٌحكم به إال بعد
تكرر المشاهدة لذلك وهللا أعلم.
قوله :ما ٌحصل بالتواتر ,أي ما ٌحكم العقل به بواسطة السماع من جمع ٌإمن تواطإهم
على الكذب.
قوله :إال بطلب ,أي فكر ,وهو ترتٌب أمور معلومة للتؤدي إلى مجهول.
قوله :تصورا أو تصدٌقا ,المراد بالتصور الكسبً تصور المعرؾ ,فإنه ٌستفاد من المعلوم
التصوري وهو التعرٌؾ ,والتصدٌق الكسبً العلم بالنتٌجة ,فإنه ٌستفاد من المعلوم
التصدٌقً وهو المقدمات ,فالمعلوم الموصل إما تصور وهو التعرٌؾ ,وإما تصدٌق وهو
المقدمات ,والمجهول المطلوب أٌضا إما تصور وهو العلم بالمعرؾ ,وإما تصدٌق وهو
العلم بالنتٌجة.
قوله :فكقولك ما الملك ,أي فكالتصور المطلوب بقولك ما الملك ,فإنك تطلب به تصور
المجهول الذي هو ماهٌة الملك ,وال شك أن تصور المعرؾ كسبً ألنه مسبوق بتصور
التعرٌؾ.
قوله :فكقولك ما الدلٌل ,أي فكالتصدٌق المطلوب بقولك ما الدلٌل؛ ألن قوله فكقولك ما
الدلٌل لٌس مثاال للتصدٌق بل ال بد من التؤوٌل.
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وقولً( :وطرقه  :إما حس ظاهر أو باطن ,وعقل أو نقل ,والكسبً هو النظري  ,والنظر
الفكر)
"وطرقه" أي وطرق العلم إما حس ظاهر ,كجمٌع ما ٌدرك بالحواس الخمس ,أو حس
باطن كالوجدانٌات ,وتقدم بسطها فً شرح مرج البحرٌن .وإما عقل أي ٌدرك بالعقل كما
تقدم .وإما نقل أي ما ٌعلم بالنقل كالشرع واللؽة وؼٌرهما من النقلٌات ,وقد تقدم أن
الكسبً هو النظري ,والنظر ٌطلق على معان ,والمراد به عند أهل المعقول الفكر.
......................................................................................................
قوله :بالحواس الخمسة ,صوابه الخمس لكون المعدود مإنثا(ٔ) ,والحواس جمع حاسة
بمعنى القوة الحساسة ,فبل ٌرد أن الحاسة اسم فاعل من المزٌد أي أحسه بمعنى أدركه,
واسم الفاعل من المزٌد على زنة المضارع ال على فاعل ,وإنما ٌجًء على فاعل من
المجرد ,وذلك ألن حاسة لم ٌرد به اسم الفاعل بما هو اسم للقوة المخصوصة ,والمراد
بالحواس الخمس الظاهرة احترازا عن الباطنة التً أثبتها الفبلسفة ,قالوا :ألنها ال تتم أدلتها
على األصول اإلسبلمٌة كما بٌن فً محله ,وهً خمس أٌضا :الحس المشترك :وهً القوة
التً ترتسم فٌها صور الجزبٌات المحسوسة بالحواس الظاهرة ,وهً فً مقدم البطن األول,
والخٌال :وهً القوة التً تحفظ الصور المرتسمة فً الحس المشترك ,أي فهً كالخزانة
ومحلها فٌما ٌزعمون مإخر البطن األول ,والوهم :وهً القوة التً ٌدرك بها المعانً
الجزبٌة ,كالعداوة التً تدركها الشاة من الذبب ,والمحبة التً تدركها ,وهً فً مقدم البطن
الثالث ,والحافظة :وهً القوة التً تحفظ المعانً التً ٌدركها الوهم ,ومحلها مإخر البطن
الثالث ,والمتخٌلة :وهً القوة المتصرفة فً الصور التً تؤخذها من الحس المشترك
والمعانً التً تؤخذها من الوهم بالتركٌب والتفرٌق ,وتسمى بؤخذها من الوهم بالحس
المشترك مفكرة ,وباعتبار أخذها من الوهم متخٌلة ,ومحلها فٌما ٌزعمون البطن األوسط من
الدماغ ,وإنما أثبتها الفبلسفة بناء منهم على أن العقل ال ٌدرك الجزبٌات ,والحق خبلفه وهللا
أعلم.
قوله :إما حس ظاهر كجمٌع ما ٌدرك بالحواس ,وقوله :وإما عقل أي ما ٌدرك بالعقل,
وقوله :وإما نقل أي ما ٌعلم بالنقل ,ظاهر تمثٌله للحس الظاهر بقوله كجمٌع ما ٌدرك
بالحواس ,والباطن بقوله كالوجدانٌات ,وتفسٌر العقل بما ٌدرك بالعقل ,وتفسٌر النقل بما
ٌدرك بالنقل أن هذا التقسٌم للمعلوم ال لطرق العلم ,أي المعلوم إما محسوس أو معقول أو
منقول ,وقد ٌقال إن ذلك ٌستلزم تقسٌم طرق العلمٌ ,عنً أن من المعلوم ما ال طرٌق =

(ٔ) هذا التصوٌب بناء على النسخة التً اعتمد علٌها المحشً.
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......................................................................................................
= للعلم به إال الحس الظاهر أو الباطن كما مثل ,ومنه ما ال طرٌق للعلم به إال العقل ,ككون
الواحد نصؾ االثنٌن ,والضدٌن ال ٌجتمعان ,ومنه ما ال طرٌق للعلم به إال النقل ,كوجوب
الصلوات الخمس وصوم رمضان ,وؼٌر ذلك من األحكام الشرعٌة ,أما تسمٌة الحس
ظاهرا كان أو باطنا طرٌقا فظاهر ,ألن الذي علٌه المحققون أن المدرك للكلٌات والجزبٌات
هو النفس الناطقة ,وصرح بعضهم بؤنها هً العقل ,وفً كبلم بعضهم ما ٌدل على أنها ؼٌر
العقل ,قال وهً التً ٌشٌر إلٌها كل احد بقوله أنا ,وعلى كل حال فنسبة اإلدراك إلى قواها
مجاز كنسبة القطع إلى السكٌن ,خبلفا لمن قال النفس ال تدرك الجزبٌات ,وأما تسمٌة العقل
طرٌقا فإن قلنا إنه ؼٌر النفس الناطقة فاألمر ظاهر ,وإن قلنا إنه عٌنها وإنه هو المدرك
فلعل تسمٌته طرٌقا حٌث لم ٌعلم ذلك إال من جهته ,ووصل إلى المعنى بنفسه ولم ٌتوقؾ
على حس وال على شرع كما تقدم مثاله ,وأما تسمٌة النقل طرٌقا مع أنه ال ٌخرج عن حاسة
السمع فلتوقؾ الحكم الشرعً ونحوه علٌه ,وال ٌمكن أن ٌعلم إال من جهته ,وألن المراد من
النقل المنقول كالشرع مثبل ,وهو ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة ,وال شك أن
اللفظ المسموع طرٌق إلى العلم بالمعنى كما هو معلوم ,فٌكون طرٌقا بواسطة ألن السمع
طرٌق إلى العلم باللفظ ,واللفظ طرٌق إلى العلم بالمعنى فً الؽالب ,ولهذا جعلت الطرق
ثبلثة  ,والذي فً السإاالت حصر الطرق فً الحواس ,حٌث قال(ٔ) :سإال فإن قال كم
وجها تنال به المعرفة ,الجواب فً ذلك أن الحواس الخمس هً التً تنال بها المعرفة فٌما
روي عن أبً نوح رحمه هللا(ٕ) ,أما ما أدركته الحواس وما دل علٌه ما أدركته الحواس
وعلم ما أدركته الحواس كله اضطرار ,وعلم ما دل علٌه ما أدركته الحواس اكتساب ,وما
دل علٌه ما أدركته الحواس ٌكون جسما ,وٌكون عرضا ,وٌكون ال جسما وال عرضا,
وعلمً أنا للحواس اكتساب ,وعلمً للمحسوسات اضطرار ,وأما الحواس فهً سبٌل إلى
درك المعلومات ,وهً جوالب إلى القلب ,فٌمٌز القلب ما جلبت إلٌه إلخ .وأورد علٌه
الوجدانٌات ,وٌجاب بؤن المراد بالحواس -فً قوله وأما الحواس فهً سبٌل إلخ -ما ٌشمل
الحس الظاهر والباطن ,وأما التعبٌر بالخمس -فً قوله أوال إن الحواس الخمس -فبالنظر
إلى الؽالب والقٌد إذا أجري مجرى الؽالب ال مفهوم له ,كقوله تعالى :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮊ النساء , ٕٖ:أو ألن المراد تنال بها معرفة ما كان خارجا عن اإلنسان وٌمتاز به
عن البهابم ,وهللا أعلم فلٌحرر.

(ٔ) كتاب السإاالت ,تؤلٌؾ الشٌخ أبً عمرو عثمان بن خلٌفة السوفً (ق ,)ٙ:مخطوط لدى الباحث نسخة رقمٌة منه,
بدون تارٌخ نسخ ,اللوح.8ٓ :
(ٕ) لعله أبو نوح سعٌد بن زنؽٌل (قٗ:هـ) ,أحد أقطاب العلم عند اإلباضٌة بالمؽرب ,نشؤ وسكن بالجرٌد بتونس ثم
استوطن وارجبلن بالجزابر ,أخذ علمه عن اإلمامٌن الكبٌرٌن أبً القاسم ٌزٌد بن مخلد ,وأبً خزر ٌؽبل بن زلتاؾ ,برع
فً علوم الفصاحة والبٌان وفنون الجدل والرد على المخالفٌنٌ .نظر :معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المؽرب :جٕ ,ص,ٔ5ٙ
(الترجمة ,)ٖ8ٓ:طبقات المشاٌخ :جٔ ,صٖٗٔ ,كتاب السٌر :جٕ ,صٔٗ.
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وقولً( :وهو الذي ٌطلب به علم أو ظن) تفسٌر للفكر ال حد له ,وحده المختار ترتٌب
أمور علمٌة أو ظنٌة لتإدي إلى مجهول مطلوب ,وقٌل :ترتٌب مقدمات علمٌة أو ظنٌة
لٌتوصل به( )1إلى تحصٌل علم أو ظن ,واألول أخصر وهذا أبٌن000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :ترتٌب أمور ,الترتٌب وضع كل شًء فً مرتبته ,والمراد باألمور أجزاء التعرٌؾ
من الجنس والفصل مثبل ,والمقدمات الصؽرى والكبرى مثبل ,فالمراد باألمور ما فوق
الواحد.
قوله :علمٌة ,أي معلومة علما تصورٌا أو تصدٌقٌا.
قوله :أو ظنٌة ,خاص بالتصدٌق ألن التصور ال ٌقع فٌه الخطؤ ,بل إنما ٌقع الخطؤ فً حكم
الذهن كما بٌن فً محله.
قوله :لتإدي إلى مجهول مطلوب ,أي من علم تصوري وهو تصور المعرؾ ,أو من علم
تصدٌقً أو ظن وهو علم النتٌجة أو ظنها ,كما بٌنه رحمه هللا ,لتإدي إلى مجهول ثانً
االستداللٌن على مطلوب واحد ,فإنه لٌس للتؤدي لحصوله باالستدالل األول ,وٌمتنع تحصٌل
الحاصل ,واالستدالل الذي أرٌد به إلزام الخصم وإسكاته فقط مع أن كبل منهما من أجزاء
النظر اصطبلحا ,وأجٌب بؤن المراد بقوله :لتإدي ما من شؤنها ذلك وال ٌجاب بالتعمٌم فً
المطلوب هنا حتى ٌشمل االلتفات الجدٌد وإلزام الخصم ألجل قوله إلى مجهول ,وعرؾ
بعضهم الفكر بؤنه حركة النفس فً المعقوالت ,أي انتقالها فٌها انتقاال تدرٌجٌا قصدٌا لٌإدي
إلى المطلوب ,فخرج بقوله "تدرٌجٌا" ما كان دفعٌا كالحدس وهو االنتقال من المبادئ إلى
المطالب دفعة ,وبقوله "قصدٌا" ؼٌره كاالنتقال فٌما ٌتوارد من المعقوالت ببل اختٌار كما
فً المنام ,فبل ٌسمى واحد منهما فكرا ,فبل ٌكون نظرا ,وبقوله "فً المعقوالت" حركة
النفس فً المحسوسات فٌسمى تخٌبل ال فكرا ,وبقوله "لٌإدي" ما ال ٌكون للتؤدٌة فبل ٌسمى
نظرا وإن أدى.
قوله :واألول أخصرٌ ,عنً وأشمل لتناوله التصورات والتصدٌقات ,بخبلؾ الثانً فإنه ال
ٌشمل التصورات لتقٌٌده بالمقدمات ,مع أن الفكر جار فً كل منهما.

(ٔ) الضمٌر ٌعود إلى الفكر ,أي لٌتوصل بالفكر إلى تحصٌل علم أو ظن.
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مثاله إذا علمت بالتجرٌب أن الخمر مسكر ,وعلمت بالنقل أن المسكر حرام ,ورتبت
الصؽ رى أوال والكبرى ثانٌا توصلت بهذا الترتٌب إلى علم ثالث مجهول مطلوب ,وهو
الخمر حرام ,وٌسمى الثالث نتٌجة.
فهنا ثبلثة أمور :المقدمات ,والنتٌجة ,والتوصل بالمقدمات إلى النتٌجة.
فاألول الدلٌل ,والثانً النتٌجة وهو المجهول المطلوب ,والثالث النظر ,فاعلمها فإنها أصل
عظٌم فً هذا الفن وفً ؼٌره.

مقدمات البرهان:
وقولً( :ومقدمات البرهان إن كانت قطعٌة فالنتٌجة قطعٌة وإال فظنٌة واعتقادٌة)
المراد بالمقدمات الصؽرى والكبرى إن كانت قطعٌات [فالنتٌجة قطعٌة]( ,)1وال بد من أن
تنتهً القطعٌات إلى الضرورٌات ,لببل ٌلزم الدور أو التسلسل ,كقولك :االثنان زوج ,وكل
زوج منقسم إلى متساوٌٌن .وإن كانت إحداهما قطعٌة واألخرى أمارة ,أو كبلهما أمارة,
فالنتٌجة ظنٌة أو اعتقادٌة0000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :مثاله إلخ ,أي النظر فً التصدٌق.
قوله :إذا علمت بالتجرٌب أي بؤن باشر ذلك أو صح بالتواتر.
قوله :ومقدمات البرهان إن كانت قطعٌة إلخ ,ظاهر هذا التفصٌل ٌقتضً أن البرهان ٌتركب
من ؼٌر القطعٌات ,ولٌس بظاهر على ما ذكره ؼٌره ,حٌث عرفوه بؤنه قٌاس مإلؾ من
مقدمات ٌقٌنٌة إلنتاج حكم ٌقٌنً ,فالمراد عنده بالبرهان مطلق القٌاس.
قوله :المراد بالمقدمات الصؽرى والكبرىٌ ,عنً فالمراد بالجمع ما فوق الواحد.
قوله :إن كانت قطعٌات ,أي فالنتٌجة قطعٌة ,فالجواب محذوؾ مدلول علٌه بكبلم المتن(ٕ).
قوله :وال بد أن تنتهً القطعٌات إلخ ,أي إن لم ٌكن من الضرورٌات.
قوله :فالنتٌجة ظنٌة أو اعتقادٌة ,الفرق بٌن الظن واالعتقاد أن األول ؼٌر جازم ,والثانً
جازم ؼٌر ثابت ألنه ٌقبل التشكٌك.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
(ٕ) هذا بناء على النسخة التً اعتمد علٌها المحشً ,وهً التً حصل فٌها السقط كما سبقت اإلشارة إلٌه ,أما ؼٌرها من
النسخ فقد أثبت فٌها الجواب.
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واألمارات ترجع إلى الظنٌات ال أنها ظنٌات ,بل هً التً ٌلزم من العلم أو الظن بها الظن
بشًء آخر على المختار ,مثل رإٌتك السحاب الظن بالمطر؛ ألن السحاب من أمارات
المطر ,فكذلك الدخان من أمارات النار فتفهم ,وال تظن أن األمارة هً الظن.
والمقدمات الظنٌة أنواع :أحدها الحدسٌات ,مثل ما نشاهد أن نور القمر ٌزداد وٌنقص
بقربه وبعده من الشمس ,فنظن أنه مستفاد منها.
والثان ً :المشهورات ,وهً القضاٌا التً ال ٌعول فٌها إال على مجرد الشهرة ,كقولك:
الكذب قبٌح والصدق حسن.
......................................................................................................
قوله :ترجع إلى الظنٌات إلخٌ ,عنً حٌث ال تنتج إال الظن على كبلمه رحمه هللا ,ولٌست
من الظنٌات لتعلق العلم بها فً الجملة وهللا أعلم.
قوله :مثل رإٌتك السحاب الظن ,هذه العبارة ؼٌر ظاهرة ولعل فٌه سقطا أو حذفا ,واألصل
مثل ما ٌلزم من رإٌتك للسحاب الظن أو نحو ذلك فلٌراجع.
قوله :فكذا الدخان من أمارات النارٌ ,عنً ولٌس دلٌبل برهانٌا علٌها ألنه ال ٌلزم من العلم
به العلم بها؛ ألنها قد تنطفً وٌبقى دخانها ,والمراد التشبٌه فً مطلق األمارة ,وإال فالفرق
بٌنهما ظاهر ,بل ربما ٌتراءى أن الدخان دلٌل كما هو ظاهر كبلم ؼٌره ,وصرح به فٌما
سٌؤتً .وٌجاب بؤن الدلٌل أعم من األمارة ,فلذلك مثل هنا بالدخان لؤلمارة ,وفٌما سٌؤتً
للدلٌل وهللا أعلم.
قوله :وال تظن أن األمارة هً الظن ,لعل المراد هً المظنونات أو من المظنونات أو نحو
ذلك ,وإال فكٌؾ ٌتوهم أن األمارة وهً العبلمة هً الظن الذي هو االعتقاد الراجح.
قوله :الحدسٌات ,أي المنسوبة إلى الحدس الذي هو سرعة االنتقال من المباديء إلى
المطالب ,وتقدم أن ؼٌره جعلها من الٌقٌنٌات ومثلها بهذا المثال ,والظاهر كبلم المصنؾ
رحمه هللا وهللا أعلم.
قوله :ال ٌعول فٌها إال على مجرد الشهرة ,وسبب شهرتها اشتمالها على مصلحة عامة كما
مثله رحمه هللا ,أو ما فٌها من الهجنة نحو كشؾ العورة مذموم أو ؼٌر ذلك ,وربما تبلػ
الشهرة بها إلى أن تلتبس باألولٌات ,أو ٌظن انها بدٌهٌة لكمال إلؾ اإلنسان بها ,وٌفرق
بٌنهما بؤن اإلنسان لو فرض نفسه خالٌة عن جمٌع األمور المؽاٌرة لعقله حكم =
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والثالث :التجرٌبات الناقصة.
والرابع :المحسوسات الناقصة.
والخامس :المقبوالت ,وهً ما ٌتلقى من أفاضل الناس وأكابر العلماء.
والسادس :المسلمات ,فلم أر من ألحقها بالظنٌات ,لكن لما رأٌت أن ال فرق بٌنها وبٌن
المشهورات -إال أن المسلمات أخص ألن التسلٌم بٌن الخصمٌن ,والمشهورات تسلمها
العامة -ألحقتها بها ,إال أن المشهورات أولى منها بالظن.
......................................................................................................
= باألولٌات دون المشهورات ,وهً تكون صادقة وقد تكون كاذبة بخبلؾ األولٌات ,ولكل
قوم مشهورات بحسب عادتهم وآدابهم ,ولكل أهل الصناعة أٌضا مشهورا بحسب صناعتهم,
وٌسمى القٌاس المركب من المشهورات بالجدل ,ألن الؽرض منه إلزام الخصم وإقناع من
هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان.
قوله :المحسوسات الناقصة ,لعل المراد به االستقراء الناقص ,كقولهم كل حٌوان ٌحرك فكه
األسفل عند المضػ ,فإنه منتقض بالتمساح فإنه ٌحرك فكه األعلى على ما ذكروا وهللا أعلم.
قوله :المقبوالت إلخ ,وٌسمى القٌاس المإلؾ منها خطابة ,وهً فً اللؽة مصدر خطب
الرجل إذا صار خطٌبا ,وفً االصطبلح اسم للقٌاس المإلؾ من مقدمات مقبولة صادرة من
شخص معتقد فٌه ,إما المر سماوي من المعجزات والكرامات كاألنبٌاء واألولٌاء ,أو
الختصاصه بمزٌد عقل ودٌن كؤهل العلم والزهد ,قالوا وهً نافعة فً تعظٌم أمر هللا تعالى
والشفقة على خلقه ,أو من مقدمات مظنونة كقولنا كل من ٌطوؾ باللٌل فهو سارق ,ونحو
كل حابط ٌنتشً منه التراب ٌنهدم ,كما بٌن فً محله ,ولعل هذه هً المراد بالتجرٌبات
الناقصة والمحسوسات الناقصة أٌضا؛ ألن كبل منهما ال ٌفٌد إال الظن ,فٌفٌد القٌاس المركب
منها خطابة وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وهً ما ٌتلقى من أفاضل الناس وأكابر العلماء ,والؽرض منها ترؼٌب الناس فٌما
ٌنفعهم من أمور معاشهم ومعادهم ,كما ٌفعله الخطباء والوعاظ.
قوله :فلم أر م ن ألحقها بالظنٌات لكن لما رأٌت إلخ ,ألحقها ؼٌره أٌضا بالظنٌات وجعلها من
قسم الجدل كالمشهورات ,قال عبد الملك العصامً تنبٌه :ال ٌختص الجدل بؤن ٌكون =
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وأما المقدمات الوهمٌات والمشبهات فمنع الفرابً( )1االنتفاع بها ,وتعلم لٌحذر منها.
فالوهمٌات ما ٌتخٌل بمجرد الفكرة بدون نظر العقل ,كحكم الوهم بؤن الجسم 000000
......................................................................................................
= مإلؾ من المقدمات المشهورات ,بل ٌجوز أن ٌكون مإلفا من المقدمات المسلمة عند
الخصم وأن تكون مشهورة ,والؽرض منه هنا كما ذكر ثمةٌ ,عنً إلزام الخصم وإقناع من
هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان.
قوله :وأما المقدمات الوهمٌات إلخ ,إعلم أن القٌاس المإلؾ من الوهمٌات ٌسمى مؽالطة,
وهً قسمان سفسطة ومشاؼبة؛ ألنها إن قوبل بها الحكٌم سمٌت سفسطة ,وإن قوبل بها
الجدلً سمٌت مشاؼبة ,والؽرض من المؽالطة تؽلٌط الخصم وإسكاته.
قوله :والمشبهات ,أي بالحق أو بالمشهورة وهً مقدمات كاذبة كما أفهمه.
قوله :مشبهات ,وشبه تلك المقدمات بالحق إما من حٌث الصورة أو من حٌث المعنى ,أما
من حٌث الصورة فقولنا لصورة الفرس المنقوشة على الجدار إنها فرس ,وكل فرس
صهالٌ ,نتج أن تلك الصورة صهالة ,وسبب الؽلط فٌه اشتباه الفرس المجازي الذي هو
محمول الصؽرى بالفرس الحقٌقً الذي هو موضوع الكبرى ,وأما من جهة المعنى فبعدم
رعاٌة وجود الموضوع فً الموجبة ,كقولنا كل إنسان وفرس فهو إنسان وكل إنسان وفرس
فهو فرسٌ ,نتج أن بعض اإلنسان فرس ,وسبب الؽلط فٌه أن موضوع المقدمتٌن ؼٌر
موجود ,إذ لٌس لنا موجود ٌصدق علٌه أنه إنسان وفرس ,وٌسمى القٌاس المإلؾ من
المشبهات بالحق سفسطة ,ومن المشبهات بالمشهورة مشاؼبة.
قوله :وتعلم لٌحذر منها ,قال بعضهم :وأعظم فابدة معرفتها االحتراز عنها ,كما قٌل:
(عرفت الشر ال للشر ولكن لتوقٌه ...ومن ال ٌعرؾ الشر من الناس وقع فٌه)
ونظٌر هذا ما ذكروه من وجوب معرفة الشرك.
قوله :فالوهمٌات ما ٌتخٌل إلخٌ ,عنً فهً مقدمات كاذبة ,قال بعضهم :والمراد التً ٌحكم
بها الوهم فً ؼٌر المحسوسات ,وإنما قٌدنا بؽٌر المحسوسات ألن حكم الوهم فً
المحسوسات لٌس بكاذب ,كما إذا حكم بحسن الحسناء وقبح الشوهاء ,فهً تابعة للحس ,فإذا
حكم على المحسوسات كان حكما صحٌحا ,وإذا حكم على ؼٌر المحسوسات كان كاذبا,
كالحكم بؤن كل موجود مشار إلٌه ,ووراء هذا العالم فضاء ال ٌتناهى.
(ٔ) فً النسخ الثبلث :القرافً بدل الفرابً .ولعله وقع تصحٌؾ من النساخ ألن الفارابً هو المشهور بالمنطق والفلسفة,
وترجمته :محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلع ,أبو نصر الفارابً ,وٌعرؾ بالمعلم الثانً (ٖٖٓ8 -ٕٙهـ) :أكبر فبلسفة
المسلمٌن ,تركً األصل ,مستعرب ,ولد فً فاراب (على نهر جٌحون) ,وانتقل إلى بؽداد فنشؤ فٌها وألؾ بها أكثر كتبه,
ورحل إلى مصر والشام ,واتصل بسٌؾ الدولة الحمدانً ,وتوفً بدمشق ,كان ٌحسن الٌونانٌة وأكثر اللؽات المشرقٌة
المعروفة فً عصره ,وكان زاهدا فً الزخارؾ ال ٌحفل بؤمر مسكن أو مكسبٌ ,مٌل إلى االنفراد بنفسه ,له نحو مبة
كتابٌ .نظر :وفٌات األعٌان :ج٘ ,صٖ٘ٔ .األعبلم :ج ,5صٕٓ.
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ال ٌزٌد من نفسه ,وبٌان ؼلطه أن الوهم ال ٌقبل إال ما كان على وفق المحسوس الذي
ألفه ,والعقل ٌؤبى ذلك .وأما التخٌٌلٌات فهً التً ٌنتفع بها فً الشعر ,وهو ما ٌعلم كذبه
من المقدمات ,لكنها تإثر فً النفس بالترؼٌب والتنفٌر ,كقولك :العسل مثل العذرة ,فٌنفر
الطبع منها(.)1
وأما التشبٌهٌات فهً التً ٌحتال فً تشبٌهها بالظنٌات والقطعٌات ولٌست كذلك .وأما
المقدمات العقلٌة القطعٌة فقد تقدمت ,فتفهم فإنه نافع إن شاء هللا.

االعتقاد والظن والوهم والشك والعقل والنفس:
وقولً( :واالعتقاد وصول النفس إلى معنى ٌحتمل النقٌض لو ذكر( ,)2والظن رجحان
المعنى المدرك عن النقٌض ,والوهم رجحان نقٌض المعنى المدرك ,والشك تساوٌهما).
اعلم أن وصول نفسك إلى "قٌام زٌد" إن جزمت به ولم ٌطابق الواقع فهو الجهل ,وإن
......................................................................................................
قوله :وأما التخٌٌبلت ,اعلم أن القٌاس المإلؾ منها ٌسمى شعرا ,وهو لؽة العلم واصطبلحا
قٌاس المإلؾ من مقدمات تنبسط منها النفس ,كما إذا قٌل الخمر ٌاقوتة سٌالة؛ انبسطت
النفس ورؼبت فً شربها ,أو تنقبض ,كما إذا قٌل العسل مرة مهوعة؛ انقبضت عنها
ونفرت ,والؽرض منه كما قال المصنؾ رحمه هللا انفعال النفس فً الترؼٌب والتنفٌر,
وٌزٌد فً ذلك أن ٌكون الشعر على وزن أو ٌنشد بصوت طٌب.
قوله :وأما التشبٌهات إلخ ,المراد بها ما تقدم فً قوله والمشبهات ,لكن أعادها لٌبٌن كٌفٌة
تشبٌهها وبماذا شبهت ,فذكر أنها تشبه تشبٌها كاذبا بالظنٌات أو القطعٌات ,كما قال ؼٌره
بالحق والمشهورة ,فإن أراد بالظنٌات المشهورات فقط اتحد كبلمه مع ؼٌره ,وإال كان أعم
وهللا أعلم ,وتقدم أن القٌاس المإلؾ منها ٌسمى مؽالطة ,وهً قسمان سفسطة ومشاؼبة.
قوله :إن جزمت به ولم ٌطابق الواقع فهو الجهلٌ ,عنً فهو تصور الشًء على خبلؾ ما
هو به فً الواقع ,وبعضهم وصؾ هذا الجهل بالمركب لتركبه من جهلٌن؛ ألنه ٌعتقد الشًء
على خبلؾ ما هو علٌه فهذا جهل بذلك الشًء ,وٌعتقد أنه ٌعتقده على ما هو علٌه فهذا
جهل آخر ,قد تركبا معا ,وجعل هذا البعض الجهل البسٌط عدم العلم بالشًء ,والظاهر أنه
ٌحمل كبلم المصنؾ على ما ذهب إلٌه هذا البعض من تقسمٌه إلى القسمٌن.

(ٔ) كذا فً (أ) و (ب) ,ولعله :منه ,أي من العسل.
(ٕ) ق وله "ٌحتمل النقٌض" فٌه بعض الؽموض ,نعم إن كان ٌعنً به اعتقاد المقلد ,أما ؼٌر المقلد فكٌؾ ٌكون اعتقاده
محتمبل للنقٌض إذا أدرك ذلك بالحس أو ببدٌهة العقل أو األدلة القاطعة؟!.
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جزمت به موافقا لمن قلدته( )1فذلك اعتقاد المقلد ,إن حق فحق وإن باطل فباطل( ,)2كتقلٌد
الكفار آباءهم ,والمسلمٌن علماءهم ,وإن جزمت به إلدراكك ذلك بالحواس كما إذا رأٌته
قام ,أو ببدٌهة العقل كعدم اجتماع الضدٌن ,أو باألدلة القطعٌة اإللهٌة فهو العلم ,وإن لم
تجزم به لكن [قٌامه] مثبل كان راجحا عندك فهو الظن ,وإن كان نقٌض الحكم أي المحكوم
راجحا عندك وهو عدم القٌام فهو الوهم000000000000000000000000000,
......................................................................................................
قوله :فذلك اعتقاد المقلدٌ ,عنً باالعتقاد هو الحكم الجازم القابل للتؽٌٌر ,بؤن لم ٌكن لموجب
من حس أو عقل أو عادة ,طابق الواقع أم ال ,إذ ٌتؽٌر األول بالتشكٌك والثانً به ,أو
باالطبلع على ما فً نفس األمر ,وأورد على هذا الكبلم أنه ٌفٌد أن المقلد ٌستفٌد بتقلٌده
االعتقاد الذي هو أقوى من الظن ,مع أن المجتهد إنما ٌستفٌد بنظره فً األدلة مجرد الظن
فقط ,فاإلشكال قوي ,وأجٌب بؤنه ال إشكال والفرق فً ؼاٌة الظهور ,إذ المقلد ال تزاحم
علٌه فً األدلة أصبل بخبلؾ المجتهد تتزاحم علٌه األدلة ,فؽاٌة ما ٌظهر له بالنظر فٌها
رجحان مدلول بعض األدلة فبل ٌفٌده ذلك إال الظن فقط ,وذكر الؽزالً فً إحٌابه أن من
العوام الصالحٌن من هو فً اعتقاده كالجبل الملقى ال ٌحركه عنه محرك ,وأن من العلماء
الراسخٌن من هو فً اعتقاده كالهشٌم تفتته الرٌاح كٌؾ جرت ,انتهى ابن قاسم(ٖ).
قوله :إن حق فحق وإن باطل فباطل ,فً مثل هذا التركٌب أربعة أوجه أرجحها نصب
األول ورفع الثانً ,كما فً قوله صلى هللا علٌه وسلم (الناس مجزٌون بؤعمالهم إن خٌرا
فخٌر وإن شرا فشر)(ٗ) ,فلٌراجع فً باب كان عند حذفها وإبقاء خبرها(٘).
قوله :إلدراكك ذلك بالحواس إلخٌ ,عنً بؤن كان الجزم لموجب من حس أو عقل أو عادة,
كالحكم بؤن زٌدا متحرك ممن شاهده متحركا ,أو أن العالم حادث وأن الجبل حجر.
قوله :اإللهٌة ,أي التً وضعها اإلله جل وعبل.
قوله :نقٌض الحكم ,أي المحكوم به.

)ٔ( فً (أ) و (ج) :تقلدته .وكذا أٌضا فً (ب) لكن محٌت التاء فً أول الكلمة ,وهو الظاهر.
)ٕ( فً (ج) :إن حقا فحق ,وإن باطبل فباطل .وكبل الوجهٌن سابػ ,وٌنظر كبلم المحشً مع الهامش.
(ٖ) ٌنظر :اآلٌات البٌنات للعبادي :جٔ ,ص ٕ55
(ٗ) لم أجده فً كتب الحدٌث.
(٘) ق ال فً أوضح المسالك :وقولهم (الناس مجزٌون بؤعمالهم إن خٌرا فخٌر وإن شرا فشر) ,أي إن كان عملهم خٌرا
فجزاإهم خٌر ,وٌجوز (إن خٌر فخٌرا) بتقدٌر إن كان فً عملهم خٌر فٌجزون خٌرا ,وٌجوز نصبهما ورفعهما ,واألول
أرجحها ,والثانً أضعفها ,واألخٌران متوسطان اهـٌ .نظر :أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك ,تؤلٌؾ اإلمام أبً محمد
عبد هللا جمال الدٌن بن هشام األنصاري المصري (ت5ٙٔ:هـ) ,تحقٌق :دكتور هادي حسن حمودي ,الطبعة الرابعة
(ٕٓٗٔهـٔ888 -م) ,دار الكتاب العربً -بٌروت ,جٔ ,صٕٔٔ.
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وإن تساوى الحكم وهو قٌام زٌد ونقٌضه وهو عدم القٌام فهو الشك ,وقد علمت حدودها.
وقولً( :والعقل جوهر بسٌط ال ٌقبل التؽٌٌر  ,والنفس جوهر بسٌط ٌقبل التؽٌٌر ,وقٌل
العقل علوم ضرورٌة(.والجوهر عبارة عن موجود ال فً موضوع ,وٌقابله العرض ,وهذا
اختٌار المصنؾ(ٔ) رحمه هللا تعالى فً حد العقل ,وقٌل علوم ضرورٌة ,وقٌل بعض العلوم
......................................................................................................
قوله :وإن تساوى الحكم ,أي المحكوم به ,ومعنى تساوي المحكوم به ونقٌضه إمكان وقوع
كل منهما بدال عن اآلخر باإلمكان الخاص ,وهو سلب الضرورة عن الجانب الموافق
والمخالؾ.
قوله :وقد علمت حدودهاٌ ,عنً فً المتن وٌمكن من التقسٌم.
قوله :بسٌط أي ال تركٌب فٌه.
قوله :ال ٌقبل التؽٌٌر ,لعل المراد به كما تقدم عدم االنتقال من محل إلى محل ,بخبلؾ
النفس فإنها لٌست بقارة ,قال فً السإاالت(ٕ) :واختلفوا فً النفس قال أهل الحجة معنى
ٌسري فً هذا الجسد من مكان إلى مكان وبها قام ,وقالت األطباء هو الدم ,قوله تبارك
وتعالى :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﮊ أي باإلٌمان ,المصدقة بالثواب والعقاب ,ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ

الفجرٌ ,ٕ0:عنً الروح فً الجسد إلخ .وعبارة بعض قومنا(ٖ) أنها معنى ٌسري فً البدن
سرٌان الماء فً العود ,فٌوافق ما صدر به فً السإاالت ,ولعلها ؼٌر النفس الناطقة التً
أثبتها الحكماء وأنكرها جمهور المتكلمٌن ,وعرفها بعضهم بؤنها المجردة فً ذاتها المتعلقة
بالبدن تعلق التدبٌر والتصرؾ ,قال والنفوس الناطقة المجردة وإن أنكرها جمهور المتكلمٌن
لكن أثبتها المحققون منهم انتهى ,ولعلها هً المراد بالعقل عند المصنؾ رحمه هللا وهللا
أعلم ,فلٌحرر مراده رحمه هللا بقوله ال ٌقبل التؽٌٌر؛ فإنه ال ٌصح أن ٌراد ما ال ٌقبل الفناء؛
ألن كل ما قبل الحدوث ٌقبل الفناء.
قوله :وٌقابله العرض ,فٌه أن الجوهر بهذا المعنى كما هو مذهب الؽٌر ٌقابله الجسم
والعرض ,والمراد بالتقابل هنا تقابل التضاد.

(ٔ) ٌنظر :العدل واإلنصاؾ فً معرفة أصول الفقه واالختبلؾ ,تؤلٌؾ اإلمام أبً ٌعقوب ٌوسؾ بن إبراهٌم الوارجبلنً,
ط (ٗٓٗٔهـٔ80ٗ -م) ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان ,جٔ ,صٕٔ .وٌجب مبلحظة أن كلمة "المصنؾ"
كلما وردت فً كبلم الشماخً فإنه ٌعنً بها أبا ٌعقوب الوارجبلنً ,صاحب كتاب العدل واإلنصاؾ ,وهو الكتاب الذي
اختصره الشماخً ثم شرح المختصر فً هذا الكتاب الذي بٌن أٌدٌنا ,وأبو ٌعقوب سبقت ترجمته فً مقدمة التحقٌق.
)ٕ( السإاالت ,اللوح.ٔ٘ٔ :
(ٖ) التعبٌر بـ "قومنا" أو "القوم" ,هو مصطلح درج علٌه علماء اإلباضٌة فً كتبهم ,وٌرٌدون به المخالفٌن لهم فً
المذهب.
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الضرورٌة ,واختاره الجوٌنً( )1والباقبلنً()2؛ ألنه لو كان جوهرا لقام بنفسه(.)3

الدلٌل والداللة:
قولً( :والدلٌل لؽة المرشد ,وفً االصطبلح ما ٌمكن التوصل بصحٌح النظر فٌه إلى
مطلوب خبري ,والدال الناصب للدلٌل وهو هللا تعالى ,والداللة تعٌٌن اللفظ بإزاء المعنى
لنفسه)" .والدلٌل لؽة" ٌحتمل أن ٌكون لؽة مفعوال مطلقا ,أي شرح الدلٌل شرحا لؽوٌا أو
شرح لؽة ,وأن ٌكون ظرفا مقدرا ,أي فً اللؽة ,وأن ٌكون حاال ,أي حالة كون الدلٌل
لؽة .والمرشد الناصب والذاكر ,وقد ٌطلق على ما به اإلرشاد ,وإطبلق الدلٌل على المرشد
مجاز ,ألنه مصدر كالداللة ,لكنه جعل فً موضع الوصؾ ,كرجل عدل ,وله فً
......................................................................................................
قوله فً المتن :والدال الناصب للدلٌل ,هذا إنما ٌصح على المعنى الثالث للدلٌل وهو ما به
اإلرشاد.
قوله :وقد ٌطلق على ما به اإلرشادٌ ,عنً مجازا كما صرح به العضد ,قال ابن قاسم:
وجوز العضد حمل المرشد فً عبارة ابن الحاجب على ما به اإلرشاد ,فإنه ٌقال له المرشد
مجازا إلخ(ٗ) ٌ ,عنً وأما فً اللؽة فله معنٌان فقط ,وأما الدلٌل فظاهر كبلم السٌد(٘) أن له
فً اللؽة ثبلثة معان ,حٌث قال( :)ٙوالمرشد له معنٌان الناصب لما ٌرشد به والذاكر له,
وكذا ٌطلق الدلٌل على ما به اإلرشاد ,فله ثبلثة معان ,وللمرشد معنٌان انتهى.
قوله :مجاز ألنه مصدر كالداللة ,فٌه نظر ألنه إذا كان معناه فً اللؽة المرشد وقد استعمل
فٌه ف كٌؾ ٌكون مجازا وتعرٌؾ الحقٌقة صادق علٌه ,وكونه فً اللؽة بمعنى المرشد مما
وقع اإلجماع علٌه ,وكذا كونه اسما لما به اإلرشاد كما دل علٌه كبلم ؼٌر واحد ,والذي =
(ٔ) ع بد الملك بن عبد هللا بن ٌوسؾ بن محمد الجوٌنً ,أبو المعالً الملقب بإمام الحرمٌن (ٗ50 -ٗٔ8هـ) :أعلم
المتؤخرٌن من أصحاب الشافعً ,ولد فً جوٌن من نٌسابور ورحل إلى بؽداد ثم مكة حتى جاور أربع سنٌن ,له كتب
كثٌرة منها :البرهان فً أصول الفقه ,ونهاٌة المطلب فً دراٌة المذهبٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :ج٘ ,ص٘.ٔٙ
وفٌات األعٌان :جٖ ,ص .ٔٙ5األعبلم :جٗ ,صٓ.ٔٙ
(ٕ) محمد بن الطٌب بن جعفر ,أبو بكر (ٖٗٓ -ٖٖ0هـ) :قاض من كبار علماء الكبلم ,انتهت إلٌه الرٌاسة فً مذهب
األشاعرة ,ولد فً البصرة وسكن بؽداد فتوفً فٌها ,من كتبه (إعجاز القرآن)ٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٗ ,ص.ٕٙ8
األعبلم :ج ,ٙص.ٔ5ٙ
(ٖ) ٌنظر :البرهان فً أصول الفقه ,تؤلٌؾ إمام الحرمٌن أبً المعالً عبد الملك بن عبد هللا بن ٌوسؾ (تٗ50:هـ),
تحقٌق :الدكتور عبد العظٌم الدٌب ,الطبعة األولى (ٖٔ88هـ) ,طبع على نفقة أمٌر دولة قطر ,جٔ ,صٔٔٔ.
(ٗ) شرح العضد ,صٔٔ :
(٘) ٌ عنً به الشرٌؾ الجرجانً فً حاشٌته على شرح مختصر المنتهى األصولً ,والشرٌؾ الجرجانً :هو علً بن السٌد
محمد بن علً الجرجانً ,أبو الحسن ,الشهٌر بالسٌد الشرٌؾ ,العبلمة المحقق الحنفً ,من مإلفاته :اإلشارات والتنبٌهات,
وتفسٌر الزهراوٌن ,وشرح منتهى السول واألمل ,ولد بجرجان سنة ٓٗ5هـ ,وتوفً بشٌراز سنة 0ٔٙهـ.
( )ٙشرح مختصر المنتهى األصولً البن الحاجب مذٌبل بحواشٌه ,تؤلٌؾ القاضً عضد الدٌن عبد الرحمن اإلٌجً (ت:
5٘ٙهـ) ,الطبعة األولى (ٕٗٗٔهـٕٓٓٗ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,جٔ ,ص.ٕٔ8
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االصطبلح حدود ,أحسنها ما ٌمكن التوصل بصحٌح النظر فٌه إلى مطلوب خبري.
......................................................................................................
= ٌدل على أنه لٌس بمصدر كبلم الصحاح حٌث قال(ٔ) :الدلٌل ما ٌستدل به والدلٌل الدال,
وقد دله على الطرٌق ٌدله دَاللة ودِاللة و ُدلولة والفتح أعلى ,وقال عبد الملك العصامً:
الدال اسم فاعل مشتق من الداللة بحركات الدال ,وعرؾ الداللة ,إلى أن قال :وٌسمى
الشًء األول داال ودلٌبل إلخ ,وأٌضا أوزان المصادر التً ال تدل على سٌر أو صوت ال
تساعد على هذا وهللا أعلم.
قوله :ما ٌمكن التوصل بصحٌح النظر فٌه إلخ" ,ما" أي شًء ,وهو فً الحقٌقة موضوع
المطلوب كالعالم ,فالدلٌل عند األصولٌٌن مفرد كما قاله السعد ,وعند المنطقٌٌن مركب ألنه
اسم للمقدمتٌن ,وذهب بعضهم إلى أن الدلٌل عند األصولٌٌن أعم من أن ٌكون مفردا أو
مركبا معقوال أو محسوسا ,وعند المناطقة تصدٌقات مترتبة لٌست بمحسوسة ,فبل ٌكون إال
مركبا معقوال.
قولهٌ :مكن التوصل ,أي الوصول بكلفة ,وإنما قال ٌمكن التوصل ولم ٌقل ٌتوصل ألن
المراد التوصل بالقوة؛ ألن الشًء ٌكون دلٌبل وإن لم ٌكن ٌنظر فٌه النظر المتوصل به,
"بصحٌح النظر فٌه" أي حاله المناسب للمطلوب ,وإنما قٌد النظر بالصحٌح ألن الفاسد ال
ٌمكن التوصل به إلى المطلوب النتفاء وجه الداللة عنه.
قوله :إلى مطلوب خبري ,بؤن ٌكون النظر فً الدلٌل من الجهة التً من شؤنها أن ٌنتقل
الذهن بها إلى المطلوب المسمى وجه الداللة ,والخبري ما ٌخبر به ,ومعنى الوصول إلى
المطلوب بما ذكر علمه أو ظنه ,ألن التعرٌؾ شامل للدلٌل القطعً كالعالم لوجود الصانع,
والظنً كالنار لوجود الدخان ,فبالنظر الصحٌح فً هذٌن الدلٌلٌن -أي بحركة النفس فً ما
تعقله منهما -مما من شؤنه أن ٌنتقل به إلى ذلك المطلوب ,كالحدوث فً األول واإلحراق فً
الثانً ,تصل إلى ذلك المطلوب بؤن ترتب هكذا :العالم حادث ,وكل حادث له صانع ,فالعالم
له صان ع .النار شًء محرق ,وكل محرق له دخان ,فالنار لها دخان ,وخرج بالمطلوب
الخبري المطلوب التصوري ,فالحد بالنسبة إلى المحدود والملزوم بالنسبة إلى البلزم لٌسا
بدلٌلٌن؛ ألنهما ٌإدٌان إلى مطلوب تصوري وهللا أعلم.
فابدة :اختلفوا فً العلم بالمطلوب الحاصل عقب النظر الصحٌح عادة؛ هل هو مكتسب أو
ضروري؟ فقال الجمهور مكتسب ألن حصوله عن نظرة المكتسب ,وقٌل ال ألن حصوله
اضطراري ال قدرة على دفعه وال انفكاك عنه ,والخبلؾ إنما هو فً التسمٌة وهً
بالمكتسب أنسب وهللا أعلم.

(ٔ) الصحاح للجوهري ,ص ,ٖ0ٕ :مادة "دلل".
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والداللة كون الشًء بحٌث ٌلزم من العلم به العلم بشًء آخر,
واألول الدال ,والثانً المدلول ,فاللفظ والدخان مثبل داالن ,والمعنى والنار مثبل مدلوالن.
والدال أٌضا هو المبٌن لؽٌره بنصب الدلٌل ,فاهلل تعالى دال خلقه بنصبه األدلة لهم ,والدال
أٌضا ٌوصؾ به المخبر عن الداللة المنصوبة .والمدلول هو المطلوب بالدلٌل ,وكذا
المدلول [له]( )1كالمعنى مثبل ,وقد ٌطلق المدلول أٌضا على من نصب له الدلٌل ,أي
السابل عنه.
والمستدل الطالب للدلٌل ,وهو السابل ,أو المخرج للدلٌل من األصول .والمست َدل له الحكم
المطلوب بالدلٌل[ ,وقد ٌطلق على السابل00000000000000000000000000
......................................................................................................
قوله :كون الشًء بحٌث ٌلزم من العلم به العلم بشًء آخر ,المراد من العلم هنا المعنى
األعم ,وهو االعتقاد الجازم أو الراجح أو الشامل للٌقٌن والظن ,ال المعنى األخص وهو
االعتقاد الجازم المطابق ,والمراد باللزوم أعم من أن ٌكون بٌنا أو ؼٌر بٌن ,لٌشمل أقسام
اللزوم ,فاألول كالشكل األول والثانً كباقً األشكال ,وبعضهم عرؾ الداللة بؤنها كون
الشًء بحالة ٌلزم من العلم به العلم أوالظن بشًء آخر ,أو من الظن به الظن بشًء آخر.
قوله :واألول الدال ,قال بعضهم :الشًء األول ٌسمى دلٌبل برهانٌا وبرهانا إذا لم ٌتخلل
الظن ,وإال فدلٌبل إقناعٌا وأمارة ,والشًء الثانً ٌسمى مدلوال ,والدلٌل أعم من البرهان إن
أخذ العلم فً تعرٌفه بالمعنى األعمٌ ,عنً عند من عرفه بؤنه هو الذي ٌلزم من العلم به العلم
بشًء آخر ,وإن أخذ بالمعنى األخص كان مرادفا له ,والدال والدلٌل واحد ,والداللة نسبة
بٌن الدال والمدلول ,وهً بالفتح الدال فً المعقوالت وبكسرها فً المحسوسات انتهى.
قولهٌ :وصؾ به المخبر ,كالنبً صلى هللا علٌه وسلم.
قوله :وكذا المدلول له ,األولى المدلول علٌه.
قوله :أوالمخرج للدلٌل من األ صول ,المراد بالمخرج المجتهد ,وبالدلٌل الدلٌل التفصٌلً
وباألصول األدلة اإلجمالٌة ,وذلك كقول المجتهد فً قوله تعالى مثبل ﮋ ﯛ ﯜ ﮊ :
أقٌموا أمر واألمر للوجوب.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ) و (ب).
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والمستدل المسإول ,والمست َدل علٌه هو الحكم المطلوب بالدلٌل]( )1كالتحلٌل والتحرٌم.
واالستدالل طلب الدلٌل ,وقد ٌكون من السابل للمسإول ,وقد ٌكون من( )2المسإول فً
األصول.

الكبلم فً اللؽة:
وقولً( :واللؽة كل لفظ وضع لمعنى).
اعلم أن لفظ كل ال ٌجوز دخولها فً الحدود ,وذكرها هنا لئلشعار بؤنه ال ٌختص بقوم
دون قوم ,وألن كل لفظة لؽة ,ألنك تقول فً الكلمة الواحدة هذه لؽة بنً فبلن .والوضع
تعٌٌن اللفظ للداللة على معنى بنفسه.
......................................................................................................
قوله :واالستدالل طلب الدلٌل ,قال ابن قاسم فً شرح هذه العبارة :أي تحصٌل التصدٌق بما
ٌستلزم المطلوب ولو بحسب الظن أو االعتقاد دون الواضع ,أو االلتفات إلٌه إذا كان
التصدٌق له حاصبل فٌشمل االستدالل الفاسد أٌضا .فقوله "تحصٌل" تفسٌر لقوله طلب,
وقوله "بما ٌستلزم" تفسٌر للدلٌل ,و"ما ٌستلزم المطلوب" عبارة عن المقدمتٌن ,وهو ال
ٌطابق تفسٌر الدلٌل على طرٌق األصولٌٌن ,ألن الدلٌل عندهم عبارة عن موضوع
المطلوب ,وأجٌب عنه بؤن المراد التصدٌق بحال ما ٌستلزم مثبل وهللا أعلم.
وقد ٌكون من المسإول فً األصولٌ ,عنً أن االستدالل ٌكون من المجتهد بالنظر إلى
األدلة اإلجمالٌة.
قوله :ال ٌجوز دخوله فً الحدود إلخٌ ,عنً ألن لفظ كل إذا أضٌؾ إلى نكرة كان لبٌان
األفراد والمحدود ,والمراد منها بٌان الماهٌات.
قوله :وذكرها هنا لئلشعار إلخٌ ,عنً أنها دخلت لبٌان االطراد ال لؤلفراد.
قوله :والوضع تعٌٌن اللفظ إلخ ,هذا تعرٌؾ الوضع الخاص ,وهو وضع األلفاظ الحقٌقٌة.
قوله :للداللة على معنى بنفسه ,خرج المجاز فإنه إنما ٌدل على المعنى بالقرٌنة ال بنفسه,
فبل ٌكون موضوعا بهذا المعنى وإن كان موضوعا بمعنى آخر ,وكذلك أن الوضع مشترك
بٌن معنٌٌن :أحدهما ما ذكره المصنؾ رحمه هللا وبه عرفه السٌد ,وعرفه بعضهم بؤنه
تعٌٌن الشًء للداللة على المعنى بنفسه ,والثانً تعٌٌن الشًء بإزاء المعنى مطلقا ,وعرفه
السٌد بؤنه تعٌٌن اللفظ بإزاء المعنى ,قال العصامً :وفٌه أن هذا التعرٌؾ لقسم =
(ٔ) الكبلم ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
(ٕ) كذا جاء فً الحاشٌة بلفظ "من المسإول" ,وفً (أ)" :فً المسإول" ,وفً (ب) و (ج)" :للمسإول".
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فصل  :فً ابتداء وضع اللؽة:
(والصحٌح أن ابتداء وضعها محتمل للتوقٌؾ والمواضعة  ,ورابعها القدر المحتاج إلٌه
توقٌؾ والباقً محتمل ,وقٌل بالعكس  ,وقٌل داللة األلفاظ لذواتها).
وقد اختلؾ فً ابتداء وضع اللؽات :فقال األشعري( )1ومن تابعه الواضع لها هو هللا
تعالى ,إما بالوحً ,أو بخلق أصوات تدل على ذلك وإسماعها لواحد أو لجماعة ,أو بخلق
علم ضروري بها .وقال البهشمٌة( :)2وضعها البشر ,واحد أو جماعة ,ثم تعلمها الؽٌر
......................................................................................................
= الوضع أي وضع اللفظ كما ٌستفاد من كبلمهم فً ؼٌر موضع ٌؽنً ,والمناسب أن ٌقول
تعٌٌن الشًء بإزاء المعنى كما تقدم ,وعلى كل منهما فالمجاز موضوع لمعناه المجازي لكن
بالنوع ,والوضع بالمعنى األول هو المشهور ,وٌدور علٌه تقسٌم الداللة الوضعٌة ,واعتبار
اشتراك اللفظ وانفراده ,وترادؾ األلفاظ وتباٌنها ,إلى ؼٌر ذلك.
قوله :فً ابتداء وضع اللؽاتٌ ,عنً وأما محرفات العوام فؽٌر موضوعة قطعا.
قوله :قال األشعري إلخ ,قال الجبلل المحلً فً قول جمع الجوامع وعزى أي القول بؤنها
توقٌفٌة إلى األشعري ما نصه(ٖ) :ومحققوا كبلمه كالقاضً أبً بكر الباقبلنً وإمام
الحرمٌن وؼٌرهما لم ٌذكروه فً المسؤلة أصبل ,واستدل لهذا القول بقوله تعالى :ﮋ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ البقرة ,ٖٔ :أي األلفاظ الشاملة لؤلسماء واألفعال والحروؾ ,ألن كبل منها اسم
أي عبلمة على مسماه ,وتخصٌص االسم ببعضها عرؾ طرأ ,وتعلٌمه تعالى دال على أنه
الواضع دون البشر انتهى .وقوله طرأ ,أي للنحاة حٌث عرفوه بؤنه كلمة دلت على معنى فً
نفسها ؼٌر مقترنة بزمان وضعا ,فبل ٌحمل علٌه كبلم هللا تعالى ,سلمنا اختصاصه ببعضها
لكن التكلم باألسماء لجمٌع المقاصد متعذر ,سلمنا أنه ؼٌر متعذر لكن إذا ثبت توقٌؾ
األسماء ثبت توقٌؾ الباقً إذ ال قابل بالفرق.
قوله :أو بخلق أصوات ,أي فً بعض األجسام.
قوله :وقال البهشمٌة إلخ ,كؤنه نسبة إلى أبً هاشم ,والقٌاس الهاشمٌة ألن القاعدة فً النسبة
إلى العلم المركب اإلضافً المبدوء بؤب أو ابن أن ٌكون إلى العجز ,كقولك بكري =

(ٔ) علً بن إسماعٌل بن إسحاق ,أبو الحسن (ٖٕٓٗ -ٕٙهـ) :من نسل الصحابً أبً موسى األشعري ,مإسس مذهب
األشاعرة ,كان من األبمة المتكلمٌن المجتهدٌن ,ولد فً البصرة وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فٌهم ثم رجع وجاهر
بخبلفهم ,توفً ببؽداد وله الكثٌر من المصنفاتٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٖ ,صٗ .ٕ0األعبلم :جٗ ,صٖ.ٕٙ
(ٕ) البهشمٌة :فرقة من المعتزلة ,تنسب إلى أبً هاشم المعتزلً (تٖٕٔ :هـ) عبد السبلم بن محمد بن عبد الوهاب
الجبابً.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص.ٖٖ0
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منهم كاألطفال ,أي بالتكرار وقرٌنة اإلشارة .وقال االسفراٌٌنً( :)1الواضع للقدر المحتاج
إلٌه توقٌفً والباقً محتمل لؤلمرٌن ,ابتداإها اصطبلح والباقً توقٌفً ,حكاه صاحب
اختصار المحصول ولم ٌنسبه( .)2وقال الباقبلنً :الجمٌع ممكن عقبل0000000000,
......................................................................................................
= وزبٌري فً أبً بكر وابن الزبٌر ,قال ابن مالك(ٖ):
ً
بابن أو أبْ  ...أو ما لَ ُه التعرٌؾُ بالثانً وجبْ ) إلخ
ولثان تم َما( ..
إضافة مبدوء ًة ٍ
ٍ
وشذ بناء فعلل من الجزبٌن المتضاٌفٌن منسوبا إلٌه ,قالوا والمحفوظ من ذلك تٌملً فً تٌم
البلت ,وعبدري فً عبد الدار ,ومرقسً فً امرئ القٌس ,وعبقسً فً عبد قٌس ,وعبشمً
فً عبد شمس ,وإنما فعلوا ذلك فرارا من اللبس ,ولعل الفقهاء إنما استحدثوا مثل هذه النسبة
خوفا من اللبس أٌضا ,ألنهم لو نسبو إلٌه على األصل اللتبس بالمنسوب إلى بنً هاشم وهللا
أعلم فلٌحرر ,ونسب هذا القول فً جمع الجوامع ألكثر المعتزلة.
قوله :بالتكرار وقرٌنة اإلشارةٌ ,عنً أن الطفل ٌعرؾ لؽة أبوٌه بهما ,واستدل لهذا القول
بقوله تعالى :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ إبراهٌم ,ٗ :أي بلؽتهم فهً سابقة على البعثة,
ولو كانت توقٌفٌة والتعلٌم بالوحً كما هو الظاهر لتؤخر عنها ,وأجٌب عن ذلك بما سٌؤتً
من أنه ال ٌلزم من تقدم اللؽة على البعثة أن تكون اصطبلحٌة.
قوله :الواضع للقدر المحتاج إلٌه توقٌفً ,هكذا [فٌما] رأٌناه من النسخ ,ولعله الواضع للقدر
المحتاج إلٌه هو هللا ,أو القدر المحتاج توقٌفً كما عبر ؼٌره ,وٌجوز أن ٌكون من اإلسناد
المجازي للمبالؽة وهللا أعلم.
قوله :محتمل لؤلمرٌن ,أي أمر التوقٌؾ واالصطبلح ,وقٌل بعكس هذا القول فً الجملة,
وهو أن القدر المحتاج إلٌه اصطبلحً والباقً محتمل لبلصطبلح والتوقٌؾ ,وهو المشار
إلٌه بقوله ابتداإها اصطبلح إلخ فإنه مستؤنؾ ,إال أنه جعل القدر الؽٌر المحتاج إلٌه توقٌفً,
والمنقول عن ؼٌره أنه محتمل وهللا أعلم.

(ٔ) ابراهٌم بن محمد بن إبراهٌم بن مهران ,أبو إسحاق (ٗٔ0هـ) :عالم بالفقه واألصول ,كان ٌلقب بركن الدٌن ,نشؤ فً
أسفراٌٌن ,ثم خرج إلى نٌسابور وبنٌت له فٌها مدرسة عظٌمة فدرس فٌه ,ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق.
ٌنظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :جٗ ,ص .ٕ٘ٙوفٌات األعٌان :جٔ ,ص .ٕ0األعبلم :جٔ ,صٔ.ٙ
(ٕ) ٌنظر المحصول للرازي :جٔ ,صٕٔ0
(ٖ) الفٌة ابن مالك ,ص ,ٙٗ :وقوله( :ولثان تمما) جزء من البٌت السابق ,وأوله هكذا:
وانسب لصدر جملة وصدر ما ...ركب مزجا ولثـــان تممـــــــــا
إضافـــــــة مبدوءة بابن أو اب ...أو ما له التعرٌؾ بالثانً وجب
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وال دلٌل قطعً بشًء من المذاهب ,فوجب التوقؾ ,وهو المختار .وقال عباد بن
سلٌمان( :)1داللة األلفاظ لذواتها؛ ألن بٌن كل اسم ومعناه مناسبة.
وقولً( :وال خبلؾ فً قٌاس ما ثبت تعمٌمه بالنقل أو باالستقراء؛ كالرجل ورفع الفاعل,
والصحٌح أن ؼٌرهما ال ٌثبت قٌاسا خبلفا البن سرٌج( )2والباقبلنً؛ ألن اللؽة ال تثبت
باالحتمال ,أي ال ٌسمى مسكوت عنه باسم معٌن لمعنى ٌستلزمه وجودا وعدما ,كالسارق
للنباش لؤلخذ خفٌة).
......................................................................................................
قوله :وهو المختار ,أي وفاقا البن الحاجب وؼٌره؛ ألن أدلتها ال تفٌد القطع ,والمختار أٌضا
أن التوقٌؾ مظنون لظهور دلٌله دون دلٌل االصطبلح ,فإنه ال ٌلزم من تقدم اللؽة على
البعثة أن تكون اصطبلحٌة ,لجواز أن تكون توقٌفٌة وٌتوسط تعلٌمها بالوحً والنبوة
والرسالة .فابدة :قال الماوردي فً تفسٌره بعد ذكر الخبلؾ(ٖ) :فابدة إن من قال بالتوقٌؾ
جعل التكلٌؾ مقارنا لكمال العقل ,ومن قال باالصطبلح أخر التكلٌؾ بالعقل مدة االصطبلح
على معرفة الكبلم انتهى .والظاهر أن هذا ال ٌتؤتى على قواعد المذهب وهللا أعلم ,ثم رأٌت
ابن أبً شرٌؾ صرح بخبلؾ ما قال الماوردي حٌث قال(ٗ) :وال فابدة تنبنً على الخبلؾ
فٌها ,و لهذا قال األبٌاري ذكرها فً األصول فضول ,وقال ؼٌره الخبلؾ فٌها طوٌل الذٌل
قلٌل النٌل ,وإنما ذكرت فً األصول ألنها تجري مجرى الرٌاضات التً ٌرتاض بالنظر
فٌها انتهى.
قوله :وقال عباد إلخ ,فً جمع الجوامع(٘) :خبلفا لعباد ,قال الشارح :الصٌرمً.
قوله :داللة األلفاظ لذاتها ,هو الصحٌح فً معنى اشتراط المناسبة بٌن اللفظ والمعنى ,وقٌل
معناه أن المناسبة حاملة للواضع على الوضع ,وعلى المعنى األول الذي اقتصر علٌه
المصنؾ رحمه هللا فبل ٌحتاج إلى الوضع ,قال الشارح المحلً(ٌ :)ٙدرك ذلك من خصه هللا
به كما فً القافة وٌعرفه ؼٌره منه ,قال القرافً حكً أن بعضهم كان ٌدعً أنه ٌعلم
المسمٌات من األسماء فقٌل له ما مسمى اذؼاغ وهو من لؽة البربر ,فقال أجد فٌه ٌبسا
شدٌدا وأراه اسم الحجر وهو كذلك إلخ ,ورد قول عباد بؤن من األلفاظ ما ٌدل على معنٌٌن
متضادٌن كالشراء ,والقرء للحٌض والطهر ,والجون لؤلبٌض واألسود ,ونحو ذلك وهللا
أعلم.
(ٔ) عباد بن سلٌمان بن علً ,أبو سهل ,معتزلً بن أهل البصرة ,عاش فً القرن الثالث ,قال ابن الندٌم أنه خالؾ المعتزلة
بؤشٌاء اختارها لنفسهٌ .نظر :تحقٌق شرح مختصر العدل واإلنصاؾ ,ص.ٕٕٔ :
(ٕ) فً النسخ الثبلث :شرٌح بدل سرٌج ,وهو تصحٌؾ من النساخ ,والصحٌح ابن سرٌج وستؤتً ترجمته.
(ٖ) لم أجد كبلمه هذا فً تفسٌره المسمى :النكت والعٌون.
(ٗ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص8ٕ :
(٘) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٖٖ
( )ٙحاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٖٖ
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اختلؾ فً اللؽة هل تثبت قٌاسا أو ال؟
اختلؾ فً اللؽة هل تثبت قٌاسا أو ال ,أجازه الباقبلنً وابن سرٌج( ,)1وفً اختصار
()4
المحصول( :)2ونقل ابن جنً( )3فً الخصابص أنه قول أكثر العلماء بالعربٌة كالمازنً
وأبً علً الفارسً( )5وبعض الفقهاء ,ومنعه األكثر.
......................................................................................................
قوله :أجازه الباقبلنً وابن سرٌج ,فً نسبة الجواز إلٌهما معا خبلؾ فً جمع الجوامع,
حٌث قال( :)ٙمسؤلة قال القاضً أبو بكر الباقبلنً وإمام الحرمٌن والؽزالً واآلمدي ال تثبت
اللؽة قٌاسا ,وخالفهم ابن سرٌج وابن أبً هرٌرة وأبو إسحاق الشٌرازي( )5واإلمام الرازي,
قال الشارح :فقالوا تثبت ,فإذا اشتمل معنى اسم على وصؾ مناسب للتسمٌة -كالخمر أي
المسكر من ماء العنب لتخمٌره أي تؽطٌته للعقل -ووجد ذلك الوصؾ فً معنى آخر كالنبٌذ
أي المسكر من ؼٌر ماء العنب؛ ثبت له بالقٌاس ذلك االسم لؽة فٌسمى النبٌذ خمرا ,فٌجب
اجتنابه بآٌة ﮋ ﭔ ﭕ

ﭖ ﮊ المابدة8ٓ :

ال بالقٌاس على الخمر إلخ ,ولعل المصنؾ رحمه هللا

تبع فً نسبة الجواز إلى الباقبلنً اآلمدي( ,)0قال الشارح المحلً( :)8وأشار كما قالٌ -عنً
المصنؾ فً منع الموانع -بذكر قابلً القولٌن إلى اعتدالهما ,خبلؾ قول بعضهم أن األكثر
على النفً ,وبذكر القاضً من النافٌٌن إلى أن من ذكره من المثبتٌن كاآلمدي لم ٌحرر النقل
عنه لتصرٌحه بالنفً فً كتابه التقرٌب(ٓٔ).
قوله :ومعنه األكثر ,ورجحه ابن الحاجب وؼٌره ,قالوا ألن اللؽة نقل محض فبل ٌدخلها =
(ٔ) فً النسخ الثبلث" :شرٌح" بدل سرٌج ,والصحٌح :ابن سرٌج ,وهو أحمد بن عمر بن سرٌج البؽدادي ,أبو العباس
( ٖٓٙ - ٕٗ8هـ) :فقٌه الشافعٌة فً عصره .مولده ووفاته فً بؽداد ,ولً القضاء بشٌراز ,وقام بنصرة المذهب الشافعً.
ٌنظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :جٖ ,صٕٔ .وفٌات األعٌان :جٔ ,ص .ٙٙاألعبلم :جٔ ,ص٘.ٔ0
(ٕ) ٌنظر :المحصول للرازي :ج٘ ,ص.ٖٖ8
(ٖ) عثمان بن جنً الموصلً ,أبو الفتح (تٖ8ٕ:هـ) :من أبمة األدب والنحو ,وله شعر ,ولد بالموصل وتوفً ببؽداد عن
نحو ٘ ٙعاماٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٖ ,ص .ٕٗٙاألعبلم :جٗ ,صٕٗٓ.
(ٗ) بكر بن محمد بن حبٌب بن بقٌة ,أبو عثمان المازنً (تٕٗ8 :هـ) ,من مازن شٌبان :أحد األبمة فً النحو ,من أهل
البصرة ووفاته فٌها ,له تصانٌؾ منها :كتاب (ما تلحن فٌه العامة) و(األلؾ والبلم)ٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٔ ,صٖ.ٕ0
األعبلم :جٕ ,ص.ٙ8
(٘) الحسن بن أحمد بن عبد الؽفار الفارسً األصل (ٖ55 -ٕ00هـ) ,أبو علً :أحد األبمة فً علم العربٌة .ولد فً فسا
(من أعمال فارس) ودخل بؽداد سنة  ٖٓ5هـ ,وتجول فً كثٌر من البلدانٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٕ ,صٓ .0األعبلم:
جٕ ,ص.ٔ58
( )ٙحاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٓٗ
( )5ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾ الفٌروزآبادي الشٌرازي ,أبو إسحاق (تٗ5ٙ:هـ) ,العبلمة المناظر ,ولد فً فٌروزآباد
بفارس ,وانتقل إلى شٌراز فالبصرة فبؽداد ,كان مرجع الطبلب ومفتً األمة فً عصره ,من مصنفاته :المهذب فً الفقه,
وطبقات الفقهاء ,واللمع فً أصول الفقه ,وؼٌرهاٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :جٗ ,صٕ٘ٔ ,وفٌات األعٌان :جٔ,
ص .ٕ8األعبلم :جٔ ,صٔ٘.
( )0عبارة اآلمدي فً اإل حكام" :اختلفوا فً األسماء اللؽوٌة هل تثبت قٌاسا أم ال؟ فؤثبته القاضً أبو بكر وابن سرٌج من
أصحابنا ...إلخ"ٌ .,نظر :اإلحكام فً أصول األحكام ,تؤلٌؾ سٌؾ الدٌن أبً الحسن علً بن محمد اآلمدي ,تحقٌق :عبد
المنعم إبراهٌم ,الطبعة الثانٌة (ٕٔٗٙهـٕٓٓ٘ -م) ,مكتبة نزار مصطفى الباز -الرٌاض ,جٔ ,ص.ٗٙ
( )8حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٖٗ
(ٓٔ) لم أقؾ على هذا الكتاب ,ولم أجد من ذكر لآلمدي كتابا بهذا العنوان.
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ولٌس الخبلؾ فٌما ثبت تعمٌمه بالنقل؛ كالضارب ٌسمى به كل من صدر منه الضرب,
وكذا صٌؽة فاعل ,ومفعول ,بل واسم الزمان والمكان ,واسم المصدر ,وأفعل فً التفضٌل,
والصفة المشبهة ,وكرجل ,بل وكذا سابر أسماء األجناس ,وفٌما ثبت تعمٌمه باالستقراء
كرفع الفاعل ,ونصب المفعول ,وؼٌر ذلك من مسابل النحو .وإنما الخبلؾ فً تسمٌة
معنى مسكوت عنه كالنبٌذ والبلبط والنباش( )1مثبل ,باسم معنى معٌن كالخمر والزانً
والسارق؛ لمعنى آخر ٌدور مع التسمٌة وجودا وعدما ,أي مهما وجدت التسمٌة وجد ذلك
......................................................................................................
= قٌاس ,وظاهر كبلم جمع الجوامع فً هذا المحل أنه ال ترجٌح عنده ألحدهما ,لكن
مقتضى كبلمه فً القٌاس ترجٌح القول بالجواز ,ونسب الشارح ترجٌحه إلٌه ,وقال ابن أبً
شرٌؾ بعد أن ذكر أن كون األكثر على المنع منقول عن المحصول ما نصه(ٕ) :وٌعارضه
َ
اإلثبات عن أكثر أصحابنا.
نقل ابن برهان(ٖ) وابن السمعانً(ٗ) وؼٌرهما
قوله :ولٌس الخبلؾ فٌما ثبت تعمٌمه ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(٘) :ولفظ القٌاس
فٌما ذكر ٌؽنً عن قولك أخذا من ابن الحاجب محل الخبلؾ ما لم ٌثبت تعمٌمه باستقراء,
فإن ثبت تعمٌمه بذلك من اللؽة كرفع الفاعل ونصب المفعول ال حاجة فً ثبوت ما لم ٌسمع
منه إلى القٌاس حتى ٌختلؾ فً ثبوته به انتهى.
قوله :فٌما ثبت تعمٌمه بالنقل كالضارب إلخ ,حاصله مع ما قبله أن واضع اللؽة قد ٌضع
لفظا ال ٌعم لمعنى ,كزٌد وهند وٌسمى وضعا شخصٌا ,وقد ٌضع لفظا ٌعم باستقراء من
اللؽة لمعنى ,كالمصؽر واالسم المشتق والمركب ورفع الفاعل ,فبل ٌتعٌن فٌه سماع
ماصدقاته من الواضع بل ٌكفً سماعه منه ,واالستعمال مفوض إلى المتكلم ,وهذا ٌسمى
وضعا عاما ,كما ٌسمى وضعا نوعٌا وكلٌا أٌضا ,وإنما لم ٌجز الخبلؾ فٌه ألنه ال ٌتحقق
فً جزبٌاته أصل وفرع ألن بعضها لٌس أولى من بعض.
قوله :باسم معنى ,متعلق بقوله تسمٌته ,والباء للتعدٌة فهً صلة.
قوله :لمعنى آخر ,متعلق أٌضا بتسمٌته ,والبلم للتعلٌل ,أي الخبلؾ فً أنه ٌسمى معنى
باسم معنى ألجل معنى آخر جامع بٌنهما .وقوله :لمعنى آخر ٌدور مع التسمٌة إلخ= ,
)ٔ( النبش :إبراز المستور ,وكشؾ الشًء عن الشًء ,والنباش الذي ٌستخرج أكفان الموتىٌ .نظر :القاموس المحٌط مادة
"النبش" ,والصحاح للجوهري مادة "خفً".
(ٕ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص8ٖ :
(ٖ) أحمد بن علً بن برهان (ت٘ٔ0:هـ) ,أبو الفتح ,فقٌه بؽدادي ,مولده ووفاته ببؽداد ,ؼلب علٌه علم األصول ,من
تصانٌفه( :البسٌط) و(الوسٌط) و(الوجٌز) فً الفقه واألصولٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٔ ,ص .88األعبلم :جٔ,
صٖ.ٔ5
(ٗ) منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزي السمعانً ,أبو المظفر (تٗ08:هـ) ,مفسر وعالم بالحدٌث ,من أهل مرو
مولدا ووفاة ,كان مفتً خراسان ,له :تفسٌر السمعانً ,واالنتصار ألصحاب الحدٌث ,والقواطع فً أصول الفقه ,وؼٌرها.
ٌنظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :ج٘ ,صٖٖ٘ ,وفٌات األعٌان :جٖ ,صٕٔٔ .األعبلم :ج ,5صٖٖٓ.
(٘) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٖٗ.
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المعنى ,ومهما انعدمت انعدم ,كالشدة ,وإٌبلج محرم ,واألخذ خفٌة لمال الؽٌر ,ألنه إذا
وجد عصٌر العنب ال ٌسمى خمرا ,ثم إذا اشتد سمً به ,وإذا زال سمً خبل ,وكذا الناكح
حبلال ال ٌسمى زانٌا ,ومن أخذ ماله خفٌة ال ٌسمى سارقا ,فٌرى أنه ملزم للتسمٌة فؤٌنما
وجد ذلك المعنى وجدت التسمٌة بل أوجبت التسمٌة بذلك االسم ,وهو الخمر ,والمعنى هو
الشدة ,فإذا وجدنا هذا المعنى فً النبٌذ سمً بالخمر ألجل ذلك المعنى الموجود فٌه,
والضمٌر المتصل بـ "ٌستلزمه" لبلسم ,وفاعله للمعنى( .)1وقولً" :ألن اللؽة ال تثبت
......................................................................................................
= الظاهر أن فً العبارة قلبا ,فالمناسب أن ٌقول لمعنى تدور معه التسمٌة وجودا وعدما,
أي مهما وجد ذلك المعنى وجدت تلك التسمٌة ,ومهما انعدم انعدمت إلخ؛ لتناسب بقٌة كبلمه
وٌوافق ما فً نفس األمر ,فإن التسمٌة تابعة للمعنى ال بالعكس فإنها بمنزلة الحكم ,والحكم
ٌدور مع العلة وجودا وعدما وهللا اعلم.
قوله :وإذا زال سمً خبل ,إال إنه نجس عندنا ألن ما نجس لعٌنه ال ٌقبل الطهارة.
قوله :فإذا وجدنا هذا المعنى فً النبٌذ سمً خمرا إلخٌ ,عنً فٌحرم باآلٌة ,وفابدة الخبلؾ
فً ثبوت اللؽة قٌاسا؛ هو أن من ٌقول بثبوتها ٌجعل النبٌذ ونحوه مندرجا تحت عموم الخمر
فً اآلٌة فٌثبت تحرٌمه بها؛ وٌستؽنً بذلك عن االستدالل بالسنة أو بالقٌاس الشرعً ,وعن
النظر فً استجماع شرابطه ,ومن منع ثبوت اللؽة بالقٌاس ٌحتاج إلى االستدالل بالسنة,
أوقٌاس النبٌذ على الخمر بشرابط القٌاس الشرعً ,وكذلك الكبلم فً البلبط؛ فمن ٌقول
بثبوت اللؽة قٌاسا جعله مندرجا تحت عموم الزانً فٌحده باآلٌة ,ومن ٌمنع ثبوت اللؽة
بالقٌاس ٌحتاج إلى القٌاس الشرعً وهللا أعلم ,وظاهر كبلم السإاالت ٌدل على القول
بالقٌاس اللؽوي ,حٌث قال(ٕ) :وكانت السرقة سرقة لمعناها وهو أخذ الشًء على االستخفاء
والمنع ,إلى أن قال :وكان الزنى زنى لمعناه وهو الدخول فً المضٌق كما ال ٌحل ,وكان
الزنى فً ذوات المحرم زنى لمعنى مشترك وهو الدخول فً المضٌق كما ال ٌحل ,إلى أن
قول :وكان الخمر خمرا لمعناه وهو الشدة المطربة فً الخمر ,وكان خمر العنب األبٌض
الذي ٌقال له المبلحً لمعنى مشترك وهو الشدة المطربة ,وفً حدٌث عمر رضً هللا عنه:
( الخمر نزل تحرٌمها وهً من خمسة أشٌاء :من البر والشعٌر والتمر والزبٌب والعسل,
والخمر ما خامر العقل)(ٖ) إلخ ,فتراه رحمه هللا سمى ؼٌر عصٌر العنب خمرا للشدة
المطربة ,وأما قوله بعد ذلك :والبتع من العسل ,والخمر من عصٌر العنب ,والسكر نقٌع
التمر الذي لم تمسه النار إلخ ,فذكر بقٌة المسكرات وجعل لكل واحد اسما خاصا ,فلعله
بالنظر إلى أصل وضع اللؽة وهللا أعلم فلٌحرر مراده.
(ٔ) وفاعله للمعنى :أي أن فاعل "ٌستلزم" ٌعود إلى "المعنى".
)ٕ( السإاالت ,اللوح.ٔ٘ٗ :
(ٖ) أخرجه مسلم فً كتاب التفسٌر :باب فً نزول تحرٌم الخمر ,والنسابً فً كتاب األشربة :باب ذكر األنواع التً كانت
منها الخمر حٌن نزل تحرٌمها ,كبلهما من حدٌث عمر بن الخطاب موقوفا.
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باالحتمال" هذا على مذهب من منع ,بٌانه أن العرب صرحوا بمنع طرد :األبلق,
والقارورة ,واألخٌل ,واألجدل( ,)1وؼٌرها مما ال ٌحصى ,مع وجود ذلك المعنى فً
المسكوت ,فعند سكوتهم احتمل المنع واالعتبار ,فحمله على االعتبار من ؼٌر دلٌل قاطع
تحكم.

فصل :فً الدالالت وأقسامها:
قولً( :إن دل اللفظ على جزء معناه ٌسمى تضمنا ,وعلى خارج ٌسمى التزاما  ,وعلى
كماله ٌسمى مطابقة ,وٌنقسم ذا إلى مركب دال جزإه على جزء معناه ,فإن أفاد نسبة
فجمله ,وتكون من اسمٌن أو اسم وفعل  ,قٌل أو حرؾ كـ "ٌا زٌد" و "أال رجبل" فً
التمنً ,ومفرد( )2وهو ما ال ٌدل جزإه على جزء معناه ,فإن صلح ألن ٌخبر به ودل
بهٌبته على زمان ففعل  ,وإال فاسم  ,فإن لم ٌصلح فحرؾ).
......................................................................................................
قوله :أن العرب ص رحوا إلخ ,فً نسبة التصرٌح بذلك للعرب تؤمل ,ولعل المراد به أنهم لم
ٌطلقوا هذه األلفاظ على ؼٌر ما ذكر وإن وجدت فٌه العلة ,فنزل ذلك منزلة التصرٌح بذلك
كما ٌدل على ذلك بقٌة كبلمه ,وعبارة بعضهم فً تعلٌل المنع من القٌاس هكذا :ألن العرب
قد فرؼت من تسمٌة األشٌاء ,فلٌس لنا أن نبتدع أسماء ,كما أنه لٌس لنا أن نطلق االشتقاق
على جمٌع األشٌاء؛ لببل ٌقع اللبس فً اللؽة الموضوعة للبٌان ,أال ترى أنهم سموا الزجاجة
قارورة الستقرار الشًء فٌها ,فلٌس لنا أن نسمً الجب والبحر قارورة الستقرار الماس
فٌهما ,وما اصطلح علٌه العروضٌون من أسماء البحور وؼٌره فإنه على التشبٌه والنقل لما
وضعته العرب إلخ .ومن أجاز القٌاس كابن درستوٌه ومن وافقه أجاز القارورة فً كل ما
ٌستقر فٌه الماء ,فؤورد علٌه الحوض والبحر والتزم ذلك وهللا أعلم.
قوله :األبلق والقارورة إلخ ,األبلق مؤخوذ من ال َبلَ ُق وهو السواد والبٌاض ,وكذلك ال ُبل َقة
بالضم ,فرس أبلق وفرس بلقاء كذا فً الصحاح(ٖ)ٌ ,عنً فبل ٌطلق على ؼٌره وإن وجد فٌه
سواد وبٌاض ,والقارورة اسم لما ٌستقر فٌه الماء من الزجاج فبل ٌطلق على ؼٌره مما
ٌستقر فٌه الماء كالجرة مثبل ,واألخٌل طابر ذو خٌبلن ,جمع خال وهو النقط المخالفة لبقٌة
البدن ,سمً بذلك ألنه ٌتخٌل فً لونه الخضرة من ؼٌر خلوصها ,فبل ٌطلق على ؼٌره وإن
وجد فٌه ذلك ,واألجدل الصقر سمً بذلك لما فٌه من الجدل وهو الشدة ,فبل ٌطلق على
ؼٌره وإن وجد فٌه ذلك وهللا أعلم.
(ٔ) ذكر المحشً معانً هذه األلفاظ فً الحاشٌة.
(ٕ) معطوؾ على قوله :وٌنقسم ذا إلى مركب.
(ٖ) الصحاح للجوهري ,ص ,ٕٔٔ :مادة "بلق".
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تقدم حقٌقة الداللة من حٌث هً داللة ,فالدال إن كان لفظا فالداللة لفظٌة ,وإال فعادٌة
كداللة األثر على المإثر ,والدخان على النار .واألولى( )1إن كان للوضع مدخل فٌها سمٌت
وضعٌة ,وإال فإن كانت بحسب الطبع فهً الطبٌعٌة ,وإال فهً العقلٌة الصرفة؛ كداللة
اللفظ المسموع من وراء جدار على وجود البلفظ.
والمعتبر فً العلوم الداللة الوضعٌة ,سواء كان الوضع كافٌا فٌها كالمطابقة ,أو ال
كالتضمن وااللتزام000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :تقدم حقٌقة الداللة من حٌث هً داللةٌ ,عنً حٌث عرفها فً الشرح بؤنها كون الشًء
بحٌث ٌلزم من العلم به العلم بشًء آخر ,ال ما تقدم فً المتن من أنها تعٌٌن اللفظ بإزاء
المعنى لنفسه ,فإن المراد بها الداللة الخاصة ,وهً اللفظٌة الوضعٌة ال من حٌث هً.
قوله :إن كان لفظا فالداللة لفظٌة وإال فعادٌة كداللة األثر على المإثر ,هذه فً الحقٌقة هً
العقلٌة الصرفة بخبلؾ اآلتٌة لوجود اللفظ ,والحاصل أن أقسام الداللة ثمانٌة ألنها إما لفظٌة
أو ؼٌر لفظٌة ,وكل واحد منهما إما وضعٌة أو عقلٌة أو طبٌعٌة ,واللفظٌة الوضعٌة تنقسم
إلى مطابقة وتضمن والتزام ,فاللفظٌة الوضعٌة كداللة اإلنسان على الحٌوان الناطق,
والتسمٌة العقلٌة كداللة اللفظ المسموع من وراء الجدار على حٌاة البلفظ ,واللفظٌة الطبٌعٌة
كداللة "أخ" على وجع فً الصدر و"أح" على السعال ,والوضعٌة الؽٌر اللفظٌة كداللة
الخطوط والعقد واإلشارات ,والعقلٌة الؽٌر اللفظٌة كداللة العالم على الصانع واألثر على
المإثر ,والطبٌعٌة الؽٌر اللفظٌة كداللة حمرة الخجل وصفرة الوجل ,وتؽٌر وجه العاشق
عند رإٌة المعشوق ,واللفظٌة الوضعٌة المطابقٌة كداللة زٌد على مسماه ,وداللة اإلنسان
على الحٌوان الناطق ,واللفظٌة التضمنٌة كداللة اإلنسان على الحٌوان أو الناطق فً ضمن
الداللة على الحٌوان الناطق ,واللفظٌة الوضعٌة االلتزامٌة كداللة االثنٌن على الزوجٌة.
قوله والمعتبر فً العلوم الداللة الوضعٌة اللفظٌة ,النضباطها وعدم اختبلفها ,وهً كون
اللفظ بحٌث متى أطلق فهم منه المعنى للعلم بالوضع.
قوله :سواء كان الوضع كافٌا فٌها إلخ ,اعلم أن المراد بالوضع عند المناطقة ما له دخل فً
الجملة ,لٌشمل التضمن وااللتزام؛ ألن اللفظ موضوع لهما بواسطة المطابقة ال أنه موضوع
لهما ابتداء ,وعند األصولٌٌن والبٌانٌٌن عقلٌتان؛ ألن اللفظ لم ٌوضع لهما وإنما دل فٌهما من
جهة أن العقل ٌحكم بؤن حصول الكل فً الذهن ٌستلزم حصول الجزء فٌه ,وحصول
الملزوم ٌستلزم حصول البلزم ,وظاهر كبلم المصنؾ رحمه هللا أوال بل صرٌحه -حٌث
قال إن كان للوضع مدخل فٌها سمٌت وضعٌة -أنه ماش على مذهب المنطقٌٌن من أن
التضمن وااللتزام وضعٌتان وإن كان كبلمه هنا محتمبل وهللا أعلم.
(ٔ) أي اللفظٌة.
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وذكروا لها حدودا كثٌرة ,وأحسنها تعٌٌن اللفظ بإزاء المعنى لنفسه ,وتعرضنا لبعض
أبحاث الحدود فً شرح مرج البحرٌن فلٌطلب هناك.
اعلم أن هناك ثبلثة أشٌاء:
 " الكل" كاإلنسان للحٌوان الناطق ,والكرسً للخشب والمسمار والهٌبة المعروفة. " والجزء" كالحٌوان وحده بالنسبة إلى اإلنسان. " والبلزم للكل" كالضحك بالقوة بالنسبة له.فإن دل اللفظ ولم ٌخرج من معناه شًء إال وقد أحاط به اللفظ سمً مطابقة ,لتطابق اللفظ
والمعنى ,وإن دل اللفظ على جزء معناه سمً تضمنا ,وإن دل على خارج َ
الز َم المسمى
سمً التزاما .وحدودها:
المطابقة :هً داللة اللفظ على المعنى؛ بحٌث ال ٌخرج من المعنى الذي وضع له شًء.
والتضمن :هً داللة اللفظ على جزء ما وضع له من حٌث هو جزإه.
......................................................................................................
قوله :حدودا كثٌرة ,حاصله أنه لما كانت الداللة نسبة بٌن الدال والمدلول ,وبٌنهما وبٌن
السامع فً الداللة اللفظٌة ,وبٌنهما وبٌن المتكلم أٌضا؛ صح أن ٌكون صفة للفظ وللمعنى
وللسامع وللمتكلم ,فباعتبار األول هً كون اللفظ بحٌث متى أطلق فهم منه المعنى,
وباالعتبار الثانً فهم المعنى من اللفظ أي انفهامه ,وباالعتبار الثالث فهم السامع المعنى من
اللفظ ,وباالعتبار الرابع هداٌة المتكلم ؼٌره للمعنى ,أخذا من قولك دللت فبلنا على كذا إذا
هدٌته له ,والمراد عند العلم بالوضع فً الجمٌع.
قوله :وأحسنها تعٌٌن اللفظ بإزاء المعنى لنفسه ,هذا فً الحقٌقة تعرٌؾ للوضع الخاص,
وهو وضع األلفاظ وهللا أعلم ,فإن كونه داللة فً ؼاٌة الؽموض فلٌحرر.
قوله :والتضمن هو داللة اللفظ على جزء ما وضع له إلخٌ ,عنً بالتضمن هو الداللة على
الجزء فً ضمن الداللة على الكل ,وااللتزام هو الداللة على البلزم فً ضمن الداللة على
الملزوم ,ومنه ٌعلم أن التضمن وااللتزام ٌستلزمان المطابقة؛ ألنهما ال ٌوجدان إال معها ,أما
المطابقة فبل تستلزم التضمن لجواز أن ٌكون مسمى اللفظ بسٌطا ,فٌكون داللته علٌه
مطابقة ,وال تضمن هنا ألن المعنى ال جزء له ,كالنقطة والعقل والجوهر على القول
ببساطته ,وكذا االلتزام ال ٌستلزم التضمن ألن الملزوم ربما كان من البسابط كما تقدم= ,
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وااللتزام :داللة اللفظ على الزم ما وضع له من حٌث هو الزم.
وإنما لم أقل فً المطابقة داللة اللفظ على تمام ما وضع له؛ لببل ٌخرج المعنى البسٌط,
ألن التمام ال ٌقال إال لما له جزء.
والمطابقة تنقسم إلى :مركب ومفرد.
......................................................................................................
(ٔ)

= وأما استلزام المطابقة االلتزام فاإلمام
استلزام التضمن لبللتزام فافهم.

قال به ,قالوا ولٌس بمتعٌن لعدم الدلٌل وكذا

قوله :من حٌث هو جزء وقوله :من حٌث هو الزم ,دفع به ما أورد على من أهمل قٌد
الحٌثٌة فً تعرٌؾ الدالالت الثبلث ,فإن كبل منها ٌنتقض باألخرٌٌن فٌما إذا فرضنا أن
الشمس موضوع للجرم والضوء والمجموع ,فإن الداللة على الضوء مثبل ٌمكن أن تكون
مطابقة وتضمنا والتزاما ,فبل بد من قٌد توسط الوضع فً كل منها احترازا عن االنتقاض,
والجواب أن األمور التً تختلؾ باختبلؾ االعتبار ٌراد فً تعرٌفها الحٌثٌات ذكرت أو لم
تذكر.
قوله :والمطابقة تنقسم إلخ ,أي اللفظ الدال بالمطابقة ٌنقسم إلخ .ولعله إنما خص المطابقة
بالذكر ألن التضمن وااللتزام ال ٌوجدان بدونها ,وإال فالمنقسم اللفظ الدال بالوضع مع قطع
النظر عن كونه مطابقة أو تضمنا أو التزاما كما فعل ؼٌره ,والمراد خروج اللفظ الدال
بالطبع أو بالعقل فإنه ال ٌوصؾ بؤجزاء وال تركٌب كما صرحوا به ,قاله عبد الملك
العصامً.
قوله :مركب ومفرد ,لعله إنما قدم المركب على المفرد ألن مفهوم المركب وجودي ,فٌجب
ت قدٌم تعرٌفه على تعرٌؾ المفرد ألنه عدمً ,والوجود سابق فً التعقل على العدم إذ
األعدام إنما تعرؾ بملكاتها ,وؼٌره قدم المفرد على المركب معلبل بؤنه مقدم علٌه طبعا من
حٌث إنه جزإه ,ومخالفة الوضع للطبع فً قوة الخطؤ عند المحصلٌن ,وأجابوا عما تقدم بؤن
المقصود بالذات التقسٌم ,والتعرٌؾ ضمنً ,والتقسٌم باعتبار الذات ال المفهوم ,وذات
المفرد سابقة على ذات المركب طبعا الحتٌاج المركب إلٌه فٌقدم باعتبار المقصود ,وال
فرق بٌن التؤلٌؾ والتركٌب عند المناطقة ,وأما أهل العربٌة فالتؤلٌؾ عندهم أخص إذ هو
تركٌب وزٌادة وقوع األلفة بٌن الجزبٌن.

(ٔ) لعله ٌرٌد الفخر الرازي.
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فالمركب :اللفظ بؤكثر من كلمة واحدة ,وعند المناطقة هو ما ٌدل جزإه على جزء معناه,
فـ "عبد هللا" مركب على األول ال على الثانً .و "ٌضرب" مركب على الثانً ال على
األول ,ألن حرؾ المضارعة ٌدل على التكلم والؽٌبة ,والفعل ٌدل على معناه ,و "عبد هللا"
ال ٌدل الجزء الذي هو العبد مثبل على جزء المعنى ,وإن دل على العبودٌة فً حال كونه
ؼٌر علم ,وبسطه فً شرح مرج البحرٌن.
......................................................................................................
قوله :فالمركب اللفظ بؤكثر ,المتبادر من كبلمه أن قوله بؤكثر متعلق باللفظ ,فٌحمل على
المعنى المصدري أي التلفظ ,فٌكون تعرٌفا بالبلزم ,فإن المركب ٌلزم عند التلفظ به التلفظ
بؤكثر من كلمة واحدة ,وٌحتمل أن ٌراد به المفعول ,وٌقدر له ضمٌر ٌعود إلى أل
الموصولة أي الملفوظ فٌه بؤكثر ,وٌحتمل أن ٌكون قوله بؤكثر حاال من اللفظ ,أي اللفظ
حالة كونه ملتبسا بؤكثر من كلمة وهللا أعلم ,ولو قال المركب هو اللفظ المشتمل على أكثر
من كلمة لكان أظهر وهللا أعلم.
قوله :وٌضرب مركب على الثانً ال األولٌ ,عنً إذا أسند إلى االسم الظاهر أو الضمٌر
البارز ,وأما إذا أسند إلى الضمٌر المستتر فإنه ٌكون مركبا باالجماع ألنه كبلم ,والمستتر
فً قوة الملفوظ به ,فلذلك مثل ابن مالك للكبلم بقوله كاستقم(ٔ) ,والحاصل أن المراد الفعل
وحده.
قوله :والفعل ٌدل على معناه ,أي الحدث والزمان بالمطابقة ,وٌدل بااللتزام على النسبة إلى
فاعل ما أو فاعل معٌن وهو التحقٌق ,واعلم أن الفعل من قبٌل المفرد وإن دل بؤحد جزبٌه
وهوالمادة على الحدث وبجزبه اآلخر وهو الهٌبة على الزمان والنسبة؛ ألنه ال ترتٌب لشًء
منهما فً السمع ألن المادة والهٌبة ٌسمعان معا ,والشرط فً داللة األجزاء أن تكون مرتبة
فً السمع.

(ٔ) ٌشٌر إلى قول ابن مالك فً األلفٌة:
كبلمنــــــا لفظ مفٌد كاستقم ...واسم وفعـــــل ثم حرؾ الكلم.
(ألفٌة ابن مالك فً النحو والصرؾ ,ص)٘ :
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وٌقابل المركب المفرد ,وهو ما ال ٌفٌد نسبة وال ٌدل جزإه على جزء معناه ,وإن شبت:
اللفظ بكلمة واحدة.
......................................................................................................
قوله :وٌقابل المركب المفرد ,وٌسمى بسٌطا أٌضا.
قوله :وال ٌدل جزإه على جزء معناه ,أي داللة جارٌة على قانون الوضع وعلى منهاج
المحاورات داللة مرادة ,لٌخرج ما لو أرٌد بالزاي من زٌد رأسه مثبل ,فإن الواضع لم ٌعٌن
حرفا من زٌد لجزء من الذات ,ولٌخرج ما لو أرٌد بالزاي من زٌد السبعة(ٔ) الموضوعة لها
فإن هذه الداللة لٌست على منهاج المحاورات ,وشمل التعرٌؾ المذكور ما ال جزء له
كهمزة االستفهام والنداء ,أو ما له جزء لكن ال ٌدل على معنى ,سواء كان لمعناه جزء
كاإلنسان أم ال كالنقطة ,وما له جزء ولمعناه جزء ولجزبٌه داللة على معنى لكنه ال ٌدل
على جزء ذلك المعنى ,إما بؤن ٌدل على خارج عن معناه كؽزال ,فإن زال من ؼزال فعل
ماض ,أو على عٌن معناه كالمركب من المترادفٌن ,نحو لٌث أسد بناء على ما قاله بعض
المحققٌن من أنه مفرد ,وما له جزء ولمعناه جزء ولجزبٌه داللة على جزء معناه األصلً
فقط ,نحو عبد هللا علما ,وما له جزء ولمعناه جزء ولجزبٌه داللة على جزء معناه الحالً
لكن د اللته علٌه ؼٌر مرادة ,نحو الحٌوان الناطق علما لشخص إنسانً مثبل ,فإن المعنى
المقصود من هذا اللفظ الماهٌة اإلنسانٌة مع التشخص ,والماهٌة اإلنسانٌة مجموع مفهومٌن
الحٌوان والناطق ,ومفهوم الحٌوان جزء المعنى المقصود منه؛ ألن جزء الجزء جزء,
فداللة الحٌوان على مفهومه داللة جزء اللفظ على جزء المعنى المقصود ,لكن هذه الداللة
لٌست مقصودة حال العلمٌة ,إذ العلم ال ٌراد منه إال الذات المعٌنة ,وما له جزء ولمعناه
جزء ولجزبٌه داللة على جزء معناه الحالً والداللة مرادة لكن ذلك الجزء ؼٌر مرتب فً
السمع ,كالكلمة المراد بها الفعل ,مثل ضرب فإنه ٌدل جزإها وهو المادة على جزء معناه
وهو الحدث ,وجزإها اآلخر وهو هٌبتها ٌدل على جزبٌه اآلخرٌن وهما الزمان والنسبة إلى
الفاعل ,وداللة كل منهما على ما ٌدل علٌه من أجزاء المعنى مرادة قطعا ,لكن ال ترتٌب
لشًء منهما فً السمع كما تقدم.
قوله :اللفظ بكلمة واحدة فٌه ما تقدم(ٕ).

(ٔ) كذا جاء ,ولعل صوابه :الصفة.
(ٕ) أي فٌه ما قٌل سابقا عند تعرٌؾ المركب من توجٌهات.
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وٌنقسم المركب إلى:
 جملة ,وهً القضٌة عند المناطقة ,وهو ما ٌفٌد النسبة بٌن الشٌبٌن ,مثل" :زٌد قابم","وقام زٌد" ,وال تكون إال من اسمٌن مثل "زٌد قابم" ,أو من فعل واسم كـ "قام زٌد" ,أو
من اسم وحرؾ عند الفارسً فً نحو "ٌا زٌد"0000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :وهو القضٌة عند المناطقةٌ ,عنً فالمركب والقضٌة مترادفان عند المناطقة ,فعلى هذا
فالمركب عند المناطقة ال ٌصدق إال على المركب الخبري كالقضٌة؛ ألنه هو الذي ٌحتمل
الصدق والكذب ,فٌكون تقسٌمه إلى الجملة التً هً أعم من القضٌة لشمولها اإلنشابٌة وإلى
ؼٌرها ماش على ؼٌر اصطبلح المناطقة على ظاهر كبلمه رحمه هللا ,حٌث حكم على
المركب بؤنه القضٌة وفٌه نظر ,فإن المنصوص علٌه فً كبلمهم أنه أعم من القضٌة ,بدلٌل
تمثٌلهم المركب فً هذا المحل برامً الحجارة ,وبدلٌل تعرٌفهم الحد والرسم بما تركب من
كذا كما هو معلوم ,فإن قلت الضمٌر فً قوله "وهو" راجع للجملة باعتبار كونها مركبا,
قلت مع كونه خبلؾ الظاهر ٌرد علٌه أٌضا أن الجملة أعم من القضٌة لشمولها اإلنشابٌة,
فإن قلت هذا اصطبلح منهم على ظاهر كبلمهم وال مشاحة فً االصطبلح ,قلت ٌلزم أن
تكون اإلنشابٌات ؼٌر جمل عندهم وهذا بعٌد جدا ,وهللا أعلم فلٌحرر ,اللهم إال أن ٌقال أنه
من باب االستخدام ,وهو أن الضمٌر راجع إلى الجملة باعتبار كونها مركبا خبرٌا ,وذلك
ألن الجملة على هذا لها إطبلقان :معنى قرٌب وهو المعنى الحقٌقً الذي هو المركب التام
مطلقا ,ومعنى بعٌد وهو المعنى المجازي الذي هو المركب الخبري ,فإنه مجاز من إطبلق
العام على الخاص ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وهو ما ٌفٌد ,الضمٌر راجع إلى الجملة ,وذ ِّكر باعتبار الخبر ,أو باعتبار كونها
مركبا.
قوله :ما ٌفٌد النسبة بٌن شٌبٌن ,أي النسبة التامة فبل ٌرد أن المركب اإلضافً ونحوه فٌه
نسبة ,وهذا القٌد أعطاه بالمثال.
ل :ٌٗٛأ ِٓ ٚاسُ ٚدشف ,صاد ثؼع ُٙأ ِٓ ٚدشف ٚفؼً ٔذِ :ٛب لبَ ٠ ٌُٚمُ٠ ٌُٚ ,ؼذ
اٌعّ١ش اٌّسززش ف ٟلبَ ِضال ٌؼذَ ظٛٙسٖ ٌٚىٓ اٌجّٛٙس ػٍ ٝخالفٗ ,وّب أْ اٌجّٛٙس أ٠عب
ػٍ ٝخالف لٛي اٌفبسسٚ ٟأْ اٌىالَ ٘ ٛاٌّمذس ِٓ اٌفؼً ٚفبػٍٗٚ ,األصً أدػ ٛص٠ذا
ٚأٔبد ٞص٠ذاٚ ,دشف إٌذا ٔبئت وّب ٔبة ٔذٔ" ٛؼُ" ف ٟجٛاة ً٘ لبَ ص٠ذ ِضالٚ ,ػٍ ٝلٛي
اٌفبسس ٟف ًٙدزف دشف إٌذا ٔذ ٛص٠ذ ثّؼٕ٠ ٝب ص٠ذ وزوشٖ ,دز٠ ٝىِ ْٛجّٛع اٌذشف
اٌّذزٚف ٚاالسُ اٌّزوٛس ,أ ٚال ف١ى ْٛاٌىالَ ِجشد االسُ اٌّزوٛس؟ ,فٔ ٗ١ظش= ,
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وعند سٌبوٌه( )1فً نحو أال رجبل فً التمنً.
 وإلى تركٌب إضافة كؽبلم زٌد ,وتركٌب تقٌٌد كرجل قابم.وٌنقسم المفرد إلى :اسم وفعل وحرؾ ,وحصره باالستقراء .فإن صلح ألن ٌخبر به بمعنى
أن ٌكون خبرا ,ودل بهٌبته على زمان الهٌبة الصورة؛ كـ " قام" للماضً ,و "ٌقوم"
للمضارع ,و "قم" لؤلمر؛ فهو فعل ,وإن تعرض بذاته ال بصورته كالصبوح والؽبوق
فلٌس بفعل بل اسم ,وإن صلح ألن ٌخبر به ولم ٌدل بهٌبته على زمان فهو اسم ,وإن لم
ٌصلح لئلخبار البتة فهو الحرؾ ,والحصر استقراء.
......................................................................................................
= واألول أقرب قاله ابن قاسم ,وذكر أنه أٌضا على قٌاس من لم ٌعد الضمٌر المسستتر
ٌكون كل من مجرد القاؾ فً قولكِ :ق ,ومجرد العٌن فً قولكِ :ع ,ومجرد البلم فً قولك:
ِل -أمرا كبلما؛ لعدم ظهور الضمٌر إلخ.
قوله :وعند سٌبوٌه إلخ ,وكذا الخلٌل ,قال الموضح(ٕ) :وعند سٌبوٌه والخلٌل أن "أال" هذه
بمنزلة أتمنى فبل خبر لها ,وبمنزلة "لٌت" فبل ٌجوز مراعاة محلها مع اسمها ,وال إلؽاإها
إذا تكررت ,وخالفهما المازنً والمبرد إلخ.
قوله :وإلى تركٌب إضافً إلخ ,بقً علٌه التركٌب العددي على التعرٌفٌن ,والمزجً على
التعرٌؾ األول دون الثانً وهللا أعلم.
قوله :الهٌبة الصورةٌ ,عنً فهً اسم للحركات والسكنات وتقدٌم الحروؾ بعضها على
بعض.
قوله :والحصر استقرابً ,فٌه أن الظاهر من كبلمه أنه عقلً؛ ألنه جعله مترددا بٌن النفً
واإلثبات ,وأما االستقرابً فمعناه التتبع كما هو مشهور وهو لم ٌستدل به ,اللهم إال أن ٌقال
وإن كان عقلٌا لكنه ال بد أن ٌستند إلى االستقراء؛ ألن قوله (فهو كذا) علٌه منع ظاهر ٌدفع
باالستقراء كما ذكروا فً نظٌر هذا ,وهللا أعلم فلٌحرر.

(ٔ) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثً بالوالء ,أبو بشر ,الملقب بسٌبوٌه (ٔ0ٓ -ٔٗ0هـ) :إمام النحاة ,وأول من بسط علم
النحو ,ولد فً إحدى قرى شٌراز ,وقدم البصرة فلزم الخلٌل بن أحمد ,وصنؾ كتابه المسمى "كتاب سٌبوٌه" فً النحو,
رحل إلى بؽداد فناظر الكسابً ,وعاد إلى األهواز فتوفً بها ,وقٌل وفاته وقبره بشٌراز ,وكانت فً لسانه حبسة ,وسٌبوٌه
بالفارسٌة رابحة التفاح ,توفً شابا ,وفً مكان وفاته والسنة التً مات بها خبلؾٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٖ ,صٖ.ٗٙ
األعبلم :ج٘ ,صٔ.0
(ٕ) ٌرٌد ابن هشام األنصاري صاحب كتاب أوضح المسالكٌ ,نظر كبلمه هذا فً أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك :جٔ,
صٓ.ٔ5
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تنبٌه :فً أفعال العباد.
(تنبٌه :الفعل ما وجد مع االستطاعة ,وأفعالنا خلق من هللا واكتساب منا ,خبلفا للمجبرة
والقدرٌة( ,)1وتنقسم إلى االختٌار واالضطرار والكراهٌة  ,وفً الشرع إلى واجب ومندوب
ومباح ومحظور ومكروه).
وسمٌت هذا البحث بالتنبٌه ألنه قد سبق للفعل ذكر ما ,واختلؾ فً حد الفعل من حٌث هو
فعل ,وأصحها على قاعدة أهل الحق عرض ٌوجد مع االستطاعة ,وإن شبت ما وجد بعد
عدم ,وعند المعتزلة االستطاعة قبل الفعل ,وبسطها فً علم الكبلم.
......................................................................................................
قوله :وسمٌت هذا البحث بالتنبٌه ألنه إلخٌ ,عنً فهو عنوان البحث اآلتً بحٌث ٌعلم من
البحث السابق إجماال ,وقٌل فابدة مندرجة تحت قاعدة لو لم ٌذكرها لم ٌطلع علٌها إال ذو
عقل فطٌن.
قوله :من حٌث هو فعل ,الحٌثٌة هاهنا لئلطبلق إلى الفعل الشامل لبلختٌاري واالضطراري
واإلكراهً.
قوله :عرض ٌوجد مع االستطاعة وإن شبت ما وجد بعد عدم ,التعرٌؾ الثانً أعم من
األول؛ لشموله لبلختٌاري وؼٌره ,واألعراض واألجسام ,فلعله أراد باألول تعرٌؾ
االختٌاري للخلق؛ ألنه ال ٌجري على أٌدٌهم إال األعراض دون الذوات ,وبالثانً مطلق
الفعل هلل ولؽٌره.
قوله :وبسط هذا فً علم الكبلم ,قال الشٌخ اسماعٌل(ٕ) رحمه هللا فً شرح النونٌة(ٖ) :فصل
فً االستطاعة واختبلؾ المتكلمٌن فٌها ,والذي ٌإول إلٌه اختبلفهم فٌها على قولٌن :قالت
المعتزلة بؤسرها فٌها وجدت االستطاعة قبل الفعل الستحالة تكلٌؾ ما ال ٌطاق ,وقال
أصحابنا ومن وافقهم من سابر األمة أن االستطاعة مع الفعل ألنها هً الدالة علٌه ,وقالوا
إن هللا لم ٌكلؾ أحدا إال مستطٌعا ألخذ ما كلفه إٌاه وتركه ,فؤي فعلٌن فعل من األخذ =

)ٔ( الجبرٌة :من الجبر ,وهو إسناد فعل العبد إلى هللا تعالى ,والجبرٌة اثنان :متوسطة تثبت للعبد كسبا فً الفعل
كاألشعرٌة ,وخالصة ال تثبت كالجهمٌة .والقدرٌة :هم الذٌن ٌزعمون أن كل عبد خالق لفعله ,وال ٌرون الكفر والمعاصً
بتقدٌر هللا تعالىٌ .نظر :التعرٌفات للشرٌؾ الجرجانً ,المإلؾ :علً بن محمد بن علً الشرٌؾ الجرجانً (ت0ٔٙ:هـ),
تحقٌق :محمد باسل عٌون السود ,الطبعة الثانٌة (ٖٕٓٓمٕٔٗٗ -هـ) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,ص 50 :و ٗ.ٔ5
(ٕ) أبو طاهر إسماعٌل بن موسى الجٌطالً (ت5٘ٓ:هـ) ,عالم جلٌل ,ولد بجبل نفوسة ونشؤ بمدٌنة جٌطال ,أخذ العلم عن
أبً موسى عٌسى الطرمٌسً ,برفقة أبً ساكن عامر الشماخً ,فكانا فً العلم كفرسً رهان ,كان عالما عامبل شدٌدا فً
األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ,له عدة مإلفات منها :قناطر الخٌرات ,وقواعد اإلسبلم ,وشرح نونٌة أبً نصر,
وؼٌرهاٌ .نظر :معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المؽرب :جٕ ,ص( ,٘5الترجمة ,)ٔٔٓ :كتاب السٌر :جٕ ,ص٘.ٔ8
(ٖ) نونٌة أبً نصر فتح بن نوح الملوشابً (ق5:هـ) ,منظومة فً أصول الدٌن ,شرحها مجموعة من العلماء منهم الشٌخ
إسماعٌل بن موسى الجٌطالً فً ثبلثة أجزاء ,والكتاب مخطوط ,ولم أقؾ علٌهٌ .نظر :معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم
المؽرب :جٕ ,ص( ,ٖٖ5الترجمة .)5ٖٓ :كتاب السٌر :جٕ ,ص.ٔ08
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وأفعالنا خلق من هللا ,لقوله تعالى :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ الصافات ,٩6 :واكتساب منا لقوله
تعالى :ﮋﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ ﮊالبقرة ,ٕ0ٙ :وؼٌرها من اآلي.
......................................................................................................
= والترك كانت االستطاعة معه ,ألن االستطاعة ال تبقى حالٌن ألنه لو أعطً القوة قبل
الفعل ,فلما كان حال الفعل عدمت القوة بطل أن ٌوجد الفعل بؽٌر قوة ,ألنهم اجتمعوا مع
المعتزلة أن وجود الفعل ٌدل على االستطاعة ,فصح لهذا قول من قال إن االستطاعة مع
الفعل ,إذ كان كل منهما دلٌبل على وجود صاحبه ,وال ٌبقى أكثر من حال؛ ألنه لما كانت
اآلفة تمنع الفعل صح أنها إذا زالت وجد الفعل؛ ألن اآلفة ضد القوة ,فالضد ثابت حتى
ٌزٌله ضده وإال بطلت االضداد ,ففً هذا إبطال قول من قال إن االستطاعة قبل الفعل ,إلخ
ما أطال فً الرد علٌهم ,إلى أن قال :وقوله فلن ٌستطٌعوا معناه عندنا على ثبلثة أوجه :ال
ٌستطٌعون للزمانة وللخلقة وللتشاؼل ,أما الزمانة فكاألعمى ال ٌستطٌع البصر ,وللخلقة
فكالجسم ال ٌستطٌع مدافعة األعراض عن نفسه ,فهذان معذوران ألنهما عاجزان ,وأما
التشاؼل فكتشاؼل الكافر بفعل الكفر ,فبل ٌستطٌع فعل اإلٌمان الشتؽاله بضده من الكفر,
فهذا ؼٌر معذور ,وقالت المعتزلة ال ٌستطٌعون للخلقة والزمانة ,وأما التشاؼل فبل ٌجوز أن
ٌقال عندهم للتشاؼل ال ٌستطٌع إلخ ,وذكر المصنؾ فً طبقاته رحمه هللا فً التعرٌؾ
بالشٌخ أبً الفضل(ٔ) :أنه نزل بعض أشٌاخ قومنا جادو ,وهو قوي فً العلم ,فقال له أبو
الفضل بعد محورات :ما بٌننا وبٌنكم كفاه المتقدمون ,ولكن إن سؤل بعض المعتزلة هل كلؾ
هللا الكافر اإلٌمان فً حال كفره؟ قال نعم ,قال أبو الفضل هل كلفه ما ال ٌستطٌع أو ال؟
فٌلزم على األول االستطاعة قبل الفعل وعلى الثانً تكلٌؾ المحال ,فحار ولم ٌجد جوابا,
واسمه أبو إسحاق ,فقال ألبً الفضل أوهمت السامعٌن أن عندك جوابا ,فقال نعم كلفه ما ال
ٌستطٌع الشتؽاله بالكفر ال لزمانة أو ؼٌرها انتهى .قوله ما ٌستطٌع إلخ لعله ما ال ٌستطٌع
كما هو ظاهر مما تقدم عن أبً طاهر رحمه هللا(ٕ).
قوله :واكتساب منا ,اعلم أن الكسب واالكتساب معناهما االقتران والتعلق للقدرة الحادثة فٌنا
باألفعال التً تصدر منا ,م ن ؼٌر تؤثٌر لها أصبل ,وإنما أجرى هللا العادة أن ٌخلق فٌنا عند
تلك القدرة ال بها ما شاء من األفعال ,وجعل سبحانه وجود تلك القدرة فٌنا مقترنة بتلك
األفعال شرطا فً التكلٌؾ ,وبحسب هذا االقتران تضاؾ للعبد نحو ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﮊالبقرة.ٕ0ٙ :

(ٔ) كتاب السٌر :جٔ ,صٕٕٓ.
(ٕ) ابو طاهر هو الشٌخ إسماعٌل بن موسى الجٌطالً الذي سبق ذكره قبل قلٌل.
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وقالت المجبرة :لٌس للعبد فً ذلك شًء ,بل هو مضطر مجبور ,وقالت المعتزلة :أفعالنا
خلق لنا بدلٌل ﮋﭭ ﭮ ﮊالعنكبوت .ٔ5 :وتنقسم أفعال العبد( )1إلى:
......................................................................................................
قوله :وقال المجبرة إلى قوله وقالت المعتزلة إلخ ,حاصله أن المجبرة نظروا إلى جهة
الخلق دون جهة االكتساب ,والمعتزلة نظروا إلى جهة االكتساب دون جهة الخلق ,وقال
الشٌخ أبو طاهر اسماعٌل رحمه هللا :فعمدوا إلى علتٌن مفترقتٌن فجعلوهما علة واحدة ,ولم
ٌعتبروا أن جهة الخلق والتقدٌر والتدبٌر مضافة إلى هللا تعالى ,وجهة التحرك والسكون
والطاعة والمعصٌة مضافة إلى العباد ,فعمدت المعتزلة من خلق هللا أفضله فنحلوه ألنفسهم
وهو التوحٌد واإلٌمان ,فوصفوا ربهم بالعجز والؽلبة فصاروا شركاءه فً الخلق واالختراع
والقدرة ,تعالى ربنا عن ذلك علوا كبٌرا ,وعمدت المجبرة إلى ربهم فوصفوه بالظلم
والعدوان ,وبرأوا أنفسهم من اإلساءة واإلحسان ,فهدموا بذلك قاعدة اإلجماع من األمة أن
هللا عدل ال ٌنسب إلٌه الجور ,فزعموا أنهم مطبوعون على أعمالهم مجبورون على أفعالهم.
إلى آخر ما أطال فً الرد على الفرقتٌن.
قوله :بدلٌل ﮋ ﭭ ﭮ ﮊ العنكبوت ,ٔ5 :ورد بؤن المعنى وتقولون كذبا بؤن األوثان شركاء
هللا ,ومنه قوله صلى هللا علٌه وسلم( :من قال القرآن مخلوق فقد كفر)

(ٕ)

إن صح الحدٌث

أي مقوال كذبا ,واستدلوا بقوله تعالى ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ المإمنون ,ٔٗ :ورد بؤن المعنى
المصورٌن والمقدرٌن كقوله تعلى ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ المابدة ٔٔٓ :اآلٌة ,أي تقدر وتصور.
قوله :وتنقسم أفعال الخلق(ٖ) إلخ ,اعلم أن العبد ٌسمى عند َخ ْل ِق هللا فٌه القدر َة المقارن َة للفعل
مختارا ,وعندما ٌخلق هللا فٌه الفعل مجردا عن مقارنة تلك القدرة الحادثة مجبورا أو
مضطرا كالمرتعش مثبل ,وعبلمة مقارنة تلك القدرة الحادثة لما ٌوجد فً محلها تٌسره
بحسب العادة فعبل أو تركا ,وعبلمة الجبر وعدم تلك القدرة التٌسر(ٗ) ,وإدراك الفرق بٌن
هاتٌن الحالتٌن ضروري لكل عاقل ,قال فً السإاالت فً الفرق بٌن الطبع واالضطرار(٘):
فكل ما ٌكون منه الشًء وال ٌكون منه ضده فهو طبع ,وكل ما ٌكون من الشًء ولم ٌكن
منه بعد ذلك ضده فقد ٌكون ذلك اكتسابا وٌكون اضطرارا فذلك كله لٌس بطبع ,وسٌر =

(ٔ) كذا فً النسخ الثبلث ,وفً الحاشٌة" :أفعال الخلق" بدل أفعال العبد .والمعنى واحد ألنه ٌعنً بالخلق المكلفٌن منهم.
(ٕ) ه ذا لٌس بحدٌث ,وإنما هً مقولة حكاها البخاري عن سفٌان الثوري ,وحكاها أبو نعٌم األصفهانً عن الشافعً,
والبٌهقً عن البوٌطً ,وقد حكاها ؼٌرهم عن أحمد بن حنبل ووكٌع وعبد هللا بن المبارك وؼٌرهمٌ .نظر :خلق أفعال
العباد للبخاري ,ص ,ٖٓ :وحلٌة األولٌاء ألبً نعٌم األصبهانً :ج ,8صٖٔٔ ,والسنن الكبرى للبٌهقً :جٓٔ ,ص.ٖٗ8
(ٖ) فً األصل" :العبد" بدل الخلق.
(ٗ) فً العبارة شًء من الؽموض.
)٘( كتاب السإاالت ,اللوح.80 :
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االضطرارٌة( ,)1كحركة المرتعش .واختٌارٌة ,كفعل المصلً .وكراهٌة ,كحركة المكره
على فعل شًء.

واألفعال فً الشرع تنقسم إلى:
 واجب ,وهو ما تركه سبب للعقاب. ومندوب ,وهو ما فعله سبب للثواب ,وال عقاب على تركه.......................................................................................................
= الشمس والقمر طبع ,وجري الماء اضطرار وبلته طبع ,إلى أن قال :وٌقال كل طبع
اضطرار ,وال ٌقال كل اضطرار طبع ,وٌقال كل ِج ِبل جبر ,وال ٌقال كل جبر ِج ِب ّل ,وكل
جبل طبع وكل طبع جبل ,وكل جبر اضطرار وكل اضطرار جبر ,فإن قال ما الفرق بٌن
االضطرار واالكتساب ,فقل اإلرادة الموجودة فً االكتساب دون االضطرار ,وحد
االضطرار عدم اإلرادة ,وحد االكتساب وجود اإلرادة ,واالختٌار واالكتساب واإلرادة
والمشٌبة والقصد معناهم واحد ,وهً صفات هللا ,وقد ٌنفٌن االستكراه عن هللا عز وجل,
والقصد والعمد والتٌمم والتوخً والتحري واالختٌار واالكتساب واإلرادة والروٌة والمشٌبة
واالهتمام بمعنى واحدٌ ,وصؾ بها المخلوق كلها إلخ .تنبٌه :اعلم أن المضطر ؼٌر مكلؾ
باإلجماع ,والمكره فٌه تفصٌل كما قال الشٌخ أبو نصر(ٕ) رحمه هللا:
(وقالوا اتقاء الموت فً القول جابز ...وفً الفعل محظور ولٌس بممكن)

(ٖ)

ولعل المراد فعل المحرم أصالة ال فعل محلل عرض تحرٌمه لؽٌره ,كاألكل والشراب
باإلكراه فً رمضان ,فإنهم أجازوا له ذلك مع أنه فعل وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :واألفعال فً الشرع ,أي االختٌارٌة للبلػ العقبلء.
قوله :وهو ما تركه سبب للعقاب إلخ ,أراد رحمه هللا بٌان ما امتاز به كل قسم عن بقٌة
األقسام ,وإال فالواجب كما ٌكون تركه سببا للعقاب ٌكون فعله سببا للثواب ,وٌعكس هذا فً
المحضور كم ا هو ظاهر ,بل ٌجب علٌنا فً الواجب أن نعلم أنه ٌجب على فعله الثواب,
وأما أنه ٌجب على تركه العقاب فحتى نؤخذ ,فكان األولى أن ٌتعرض لوجوب الثواب فً
التعرٌؾ لبلهتمام به.
(ٔ) فً (ب) و (ج) :االضطرار بدل االضطرارٌة ,والمعنى واحد.
(ٕ) فتح بن نوح الملوشابً ,أبو نصر (ق 5:هـ) ,عالم ومتكلم وشاعر ألمعً ,من أعبلم قرٌة تملوشاٌت بجبل نفوسة بلٌبٌا,
أخذ العلم عن خاله أبً ٌحٌى زكرٌاء بن إبراهٌم ,له العدٌد من القصابد منها :النونٌة فً أصول الدٌن ,والقصٌدة الرابٌة
فً الصبلة ,والحابٌة المساة بتحرٌض الطلبة ,وؼٌرها .معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المؽرب :جٕ ,ص,ٖٖ5
(الترجمة ,)5ٖٓ:والسٌر للشماخً :جٕ ,ص.ٔ08
(ٖ) القصٌدة النونٌة فً التوحٌد ,مطبوعة ضمن كتاب الدعابمٌ ,نظر :الدعابم ,تؤلٌؾ العبلمة :أحمد بن النضر العمانً,
الطبعة الثانٌة (ٔٗٓ8هـٔ800 -م) ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان ,ص.ٔ88:
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 ومباح ,وهو ما ال ثواب وال عقاب على الفعل وال على الترك. ومحظور ,وهو ما فعله سبب للعقاب. ومكروه ,وهو ما ٌثاب على تركه ,وال عقاب على فعله.ولها بحث ٌؤتً إن شاء هللا تعالى(.)1
االسم:
قولً( :واالسم مشتق من السمو ال من السمة خبلفا للكوفٌٌن ,لرجوعه إلٌه فً التصؽٌر,
وإطبلقه على اللفظ مجاز ,وعلى المسمى حقٌقة خبلفا لقوم ,إال فً األلقاب ,وال ٌسمى
الباري باسم لقب ,قالوا :لنا ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ ٌوسؾ ,ٗٓ :قالوا ﮋ ﭳ
ﭴﭵ ﮊ

األعراؾ:

ٓ ,ٔ0أجٌب :بان المراد بالجمع التسمٌة ,والبلم كبلم له علم ال

للتملٌك).
واالسم مشتق من السمو وهو العلو ,ألن االسم من سما بمعنى عبل بمسماه على الفعل
والحرؾ ,وهو مذهب البصرٌٌن ,وقال الكوفٌون :من الس َمة وهً العبلمة ,ورد .واالسم
أي اللقب هو اللفظ ,كذا فً قواعد النحو000000000000000000000000000,
......................................................................................................
قوله :سما بمعنى عبل بمسماه إلخ ,أي لداللته على الذات بخبلؾ الفعل فإنه ٌدل على
الحدث ,وما ٌدل على الذات أشرؾ مما ٌدل على الحدث؛ الفتقار الحدث إلى الذات ,ولكونه
ٌخبر به وعنه ,وهذا أولى فً التعلٌل ألن االسم هو المسمى حقٌقة كما قال رحمه هللا.
قوله :ورد ,أي ألنه لو كان من السمة لقٌل فً إسناده إلى الفاعل وسمت ,وفً جمعه أوسام,
وفً تصؽٌره وُ َسٌْم؛ ألن اإلسناد والتكسٌر والتصؽٌر ترد األشٌاء إلى أصولها ,والحاصل
أنهم اختلفوا فً أصل االسم ,فذهب البصرٌون إلى أنه "سِ مْوٌ " فحذفت المه وعوض عنها
همزة الوصل ,وذهب الكوفٌون إلى أنه "وسم" فحذفت فاإه وعوض عنها همزة الوصل,
ورجح مذهب الكوفٌٌن من جهة المعنى؛ ألن االسم عبلمة على مسماه ,ورجح مذهب
البصرٌٌن من جهة اللفظ؛ حٌث قالوا فً إسناده إلى الضمٌر سمٌت ال وسمت ,وفً جمعه
أسماء ال أوسام ,وأصله "أسماوٌ " تطرفت الواو إثر ألؾ زابدة فقلبت همزة ,وفً تصؽٌره
ُس َم ًٌ ال وسٌم ,وأصله " ُس َمٌوٌ " اجتمعت الواو والٌاء وسبقت إحداهما بالسكون ,فقلبت الواو
ٌاء وأدؼمت الٌاء فً الٌاء فصار سمٌا ,ألن اإلسناد والتكسٌر والتصؽٌر ترد األشٌاء إلى
أصولها كما تقدم.
قوله :واالسم اللقبٌ ,عنً الذي أطلق على ؼٌره ال بمعنى المدلول فإنه الذات.
قوله :كذا فً قواعد النحوٌ ,عنً ألنهم ٌتكلمون على األلفاظ.
(ٔ) سٌؤتً الحدٌث عنها فً أول باب األمر والنهً ,عند الكبلم على الحكم وأقسامه ,إن شاء هللا تعالى.
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واألسماء هً المسمٌات عند ؼٌرهم ,وذهبت طابفة من اإلباضٌة إلى أن االسم هو اللفظ
فً حق هللا وفً ؼٌره .والصحٌح أنها فً حق هللا هً( )1المسمى ,فإذا قلت :هللا خالق ,لم
ٌكن المراد أن اللفظ والحروؾ هو الخالق ,واستدلوا بقوله تعالى ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮊ ٌوسؾٗٓ :

و ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ األعراؾ ,ٔ0ٓ :ولو أرٌد

به المسمى لوقع التعدد فً القدٌم بدلٌل الجمع( ,)2ولوقع تملٌك الشًء لنفسه لدخول البلم
على اسم الجبللة ,والتؽاٌر؛ وكبلهما باطل ,وكذا اآلٌة األولى بدلٌل "سمٌتموها" أي بها,
فكؤنهم ٌعبدون أسماء فارؼة ال مسمٌات لها ,ألنهم سموا ما لم ٌستحق األلوهٌة إلها.
والجواب :أنا لم نمنع إطبلق االسم على اللفظ البتة ,بل إذا لم توجد قرٌنة تمنع إطبلقه
على المسمى ,والقرٌنة المانعة فً اآلٌتٌن ظاهرة ,ألن إطبلقه على المسمى حقٌقة وعلى
اللفظ مجاز0000000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :واألسماء هً المسمٌات عند ؼٌرهمٌ ,عنً ألنهم ٌتكلمون على األحكام ,واألحكام إنما
تثبت للذوات ال لؤللفاظ ,فلذلك ٌقولون كل حكم ورد على اسم فهو على مدلوله إال لقرٌنة
كقولك :كتبت زٌدا ,وزٌد ثبلثً ,ونحو ذلك.
قوله :وذهبت طابفة ,المراد بهم النكاث(ٖ) قبحهم هللا.
قوله :والصحٌح أنها فً حق هللا هً المسمى ,أقول :وكذا فً حق ؼٌره؛ ألنك إذا قلت زٌد
قابم فبل شك أن المتصؾ بالقٌام هو الذات.
قوله :وعلى اللفظ مجاز ,لما بٌن اللفظ والمعنى من المناسبة ,وهً الدالٌة والمدلولٌة,
والقرٌنة فً اآلٌة الثانٌة الجمع الدال على التعدد المحال فوجب المصٌر إلى األلفاظ ,فالمراد
باألسماء الحسنى التسعة والتسعون اسما التً ورد بها الحدٌث ,ﮋ ﭶ ﭷ ﮊ كقولك ٌا هللا ٌا
علٌم ٌا قدٌر ,ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ األعراؾٌ ,ٔ0ٓ :مٌلون عن القصد وهم المشركون,
عدلوا بؤسماء هللا عما هً علٌه فسموا بها أوثانهم ,وزادوا فٌها ونقصوا= ,
ُ
أثبت األخٌر بناء على ما جاء فً الحاشٌة.
(ٔ) فً النسخ الثبلث" :هو" بدل هً ,وقد
(ٕ) فً (ب) و (ج)" :الجمٌع" بدل الجمع ,وهو خطؤ كما ٌظهر.
(ٖ) فرقة من فرق اإلباضٌة انشقت عن اإلباضٌة الوهبٌة ,وٌطلق علٌهم أٌضا النكار والشؽبٌة والٌزٌدٌة ,لها بعض اآلراء
والمسابل التً تفردت بها ,نشؤت أول أمرها فً البصرة ,وترجع جذورها األولى إلى عبد هللا بن عبد العزٌز وأبً
معروؾ شعٌب وأبً المإرج وعبد هللا بن ٌزٌد الفزاري ,وقد أنكر علٌهم أقوالهم اإلمام أبو عبٌدة مسلم وبعده اإلمام الربٌع
بن حبٌب ,وٌقال إنهم تابوا ورجعوا ,ثم إنهم ظهروا بعد ذلك فً شمالً أفرٌقٌا بقٌادة ٌزٌد بن فندٌن ,وأنكروا إمامة عبد
الرحمن بن رستم فسموا بالنكار ,ونكثوا بٌعتهم لئلمام فسموا بالنكاث ,وأظهروا فً الببلد الشؽب فسموا الشؽبٌة ,كما
سموا بالٌزٌدٌة نسبة إلى قابدهم ٌزٌد بن فندٌن أو نسبة إلى متكلمهم عبد هللا بن ٌزٌد الفزاريٌ .نظر :طبقات المشاٌخ :جٔ,
صٔ٘ .دراسات عن اإلباضٌة ,تؤلٌؾ :د عمرو بن خلٌفة النامً ,ترجمة :مٌخابٌل خوري ,الطبعة األولى ,دار الؽرب
اإلسبلمً -بٌروت ,ص .ٕٓٔ :اإلباضٌة بٌن الفرق اإلسبلمٌة ,تؤلٌؾ علً ٌحٌى معمر ,مراجعة :بكٌر بن محمد ,الطبعة
الثالثة (ٖٕٗٔهـٕٖٓٓ -م) ,جمعٌة التراث -ؼرداٌة ,ص ٖٕ8 :وما بعدها .البعد الحضاري ,ص.ٕٖٔ :
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وأٌضا أن قوله "وهلل" إن أرٌد به اللفظ والتسمٌة فتكون األسماء للتسمٌة واللفظ ال
المسمى والذات وهو باطل ,وقد أطنبوا فً أبحاث االسم والمسمى( ,)1والخبلؾ لفظً,
وقوله "وهلل" لٌست البلم فٌه للتملٌك بل كالبلم فً :له علم ,وله ذات .وال ٌجوز أن ٌطلق
اسم اللقب على هللا ,واللقب ما ٌشعر بمدح أو ذم.

أقسام المفرد باعتبار قٌاس لفظه إلى معناه ,وبالقٌاس إلى لفظ آخر:
قولً( :وأٌضا إن تشخص معناه ف َعلَم ,وٌسمى جزبٌا  ,وإن كثرت آحاده فكلً ,ذاتً
كالجنس والفصل  ,وعرض عام وخاص  ,وتمام الماهٌة النوع ,فإن استوت فمتواطا ,
وإن تفاوتت فمشكك  ,وإن تعددت حقٌقة فً كل واحد فمشترك ,وإال فبؽٌر مناسبة نقل,
وإال فحقٌقة ومجاز ,وإن تعدد اللفظ فمترادؾ ,وإن تعددا فمتباٌنة ,وإن كان أحد المفردٌن
......................................................................................................
= واشتقوا البلت من هللا ,والعزى من العزٌز ,ومناة من المنان ,كذا فً بعض التفاسٌر(ٕ).
والقرٌنة فً اآلٌة األولى أن المراد تعٌٌر الكفار بؤنهم ٌعبدون ألفاظا ال معانً وراءها؛ ٌعنً
تستحق ذلك كما بٌنه أوال ,واستدل بعضهم بهذه اآلٌة على أن االسم نفس المسمى؛ ألنهم
ٌعبدون الذات ال األلفاظ ,وهو ظاهر كبلم المصنؾ فً المتن.
قوله :وأٌضا إن قوله إلخ ,هذا من قلب السإال.
قوله :والخبلؾ لفظًٌ ,عنً ال ثمرة له ألنه إن أرٌد به المعنى فعٌنه ,وإن أرٌد به اللفظ
فؽٌره.
قوله :وهلل لٌست البلم فٌه للتملٌك ,قال فً السإاالت(ٖ) :فإن قال لٌس له األسماء والصفات
فً األزل فقد أشرك ,فإن قال له األسماء والصفات على الملك والقدرة فهو كافر منافق إلخ.
ٌعنً ألن ذلك ٌستلزم الحدوث.
قوله :بل كالبلم فً له علم وله ذاتٌ ,عنً فإن البلم فً "له علم" تدل على أنه متصؾ
بالعلم ,وفً "له ذات" تدل على أنه متحقق ,فتكون فً "له األسماء" تدل على أنه مسمى
وهللا أعلم.
قوله :وأٌضا إن تشخص معناه إلى ؼٌر متناه(ٗ) ,أي إلى قولً :ؼٌر متناه.
(ٔ) فً (أ)" :االسم والمسمى والذات وهو باطل ,"...وهذه الزٌادة فً (أ) إدراج وتصحٌؾ من الناسخ كما ٌظهر ذلك جلٌا.
(ٕ) الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز ,تؤلٌؾ أبً الحسن علً بن أحمد بن محمد الواحدي النٌسابوري (تٗٙ0:هـ) ,تحقٌق:
صفوان عدنان داوودي ,الطبعة األولى (٘ٔٗٔهـ) ,دار القلم ,الدار الشامٌة -دمشق ,ص.ٕٖٗ :
)ٖ) السإاالت ,اللوح.ٗ0 :
(ٗ) ك ذا جاء النص فً المخطوط ,وبناء علٌه علق المحشً ,وقد أؼنانا عن مثل هذا ذكر عبارة المتن كاملة.
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أكثر آحادا فعام ,واآلخر خاص ,وقد ٌمتنع وجود األفراد خارجا وٌمكن ,وٌوجد واحد
وٌمتنع ؼٌره وٌمكن ,وٌوجد كثٌر متناه وؼٌر متناه).
هذا تقسٌم آخر للمفرد باعتبار قٌاس لفظه إلى معناه ,أو بالقٌاس إلى لفظ آخر .اعلم أن
االسم إما أن ٌكون معناه واحدا أو كثٌرا ,فاألول إن تشخص مسماه نحو زٌد وعمرو ,أي
......................................................................................................
قوله :باعتبار قٌاس لفظه إلى معناه إلخٌ ,عنً بخبلؾ ما تقدم فإنه باعتبار الصبلحٌة
لئلخبار وع دم الصبلحٌة ,وباعتبار الداللة على الزمان وعدمها ,فذلك تقسٌم للمفرد من
حٌث هو ,وهذا التقسٌم فً الحقٌقة للمفرد من حٌث إنه اسم؛ ألنه هو الذي ٌتصؾ معناه
بكونه كلٌا أو جزبٌا ,بخبلؾ معنى الفعل والحرؾ فإنه ال ٌصلح لشًء من ذلك أصبل ,قال
بعضهم :ألن معناهما ؼٌر مستقل بالمفهومٌة ,على أنه ال ٌبعد أن ٌقال الفعل كلً أبدا لحمله
بذاته على الفاعلٌن ,وتشخص فاعله ال ٌوجب تشخصه ,والحرؾ ال ٌوصؾ بالكلٌة وال
بالجزبٌة لكونه لم ٌعقل إال بؽٌره ,ولذا لم ٌوضع ولم ٌحمل ,والمحمول فً (زٌد فً الدار)
هو العامل المقدر انتهى .وحاصل كبلم المصنؾ رحمه هللا إلخ الفصل ,أن هذا التقسٌم
للمفرد بحسب االعتبار ال بحسب الذات ,فبل ٌرد أنه ٌلزم التداخل فً األقسام ,فإن العٌن
مثبل مشترك وهو كلً بالنسبة إلى كل من معانٌه ,وأن هذا التقسٌم ٌرجع إلى أربعة أقسام:
أحدها :تقسٌم ٌتعدى إلى المفرد من معناه وهو تقسٌمه إلى الجزبً والكلً ,ألنهما قسمان
للمعنى باألصالة ,وإطبلقهما على اللفظ من باب تسمٌة الدال باسم المدلول ,فٌقال المفرد إِن
َم َن َع تصو ُر معناه الشرك َة فٌه فجزبً وإال فكلً ,والكلً إن استوت أفراد مفهومه فٌه
فمتواطا كاإلنسان ,وإن تفاوتت بشدة وضعؾ كاألبٌض فمشكك ,الثانً :تقسٌمه باعتبار
استعماله إلى حقٌقة ومجاز؛ ألنه إن استعمل فٌما وضع له ابتداء فحقٌقة ,وإن استعمل
بوضع ثان فمجاز ,الثالث :تقسٌمه باعتبار اتحاد معناه الحقٌقً وتعدده إلى مشترك ومنفرد؛
ألنه إن تعدد معناه الحقٌقً كالعٌن فمشترك وإال فمنفرد ,الرابع :تقسٌمه باعتبار لفظ آخر
إلى مرادؾ لذلك اللفظ بؤن كان معناهما واحدا ,أو إلى مباٌن بؤن كان معناهما متعددا ,وهذا
ٌشمل التباٌن والعموم والخصوص وهللا أعلم .وحاصل التقسٌم أٌضا بوجه آخر إلى أربعة
أقسام أن ٌقال :إما أن ٌتحد اللفظ والمعنى ,أي ٌكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا وهو
قسمان :كلً وجزبً ,متواطا أو مشكك ,وإما أن ٌتعدد اللفظ والمعنى وهو ثبلثة أقسام:
التباٌن كاإلنسان والفرس ,والعموم والخصوص مطلقا كالحٌوان واإلنسان ,والعموم
والخصوص من وجه كالحٌوان واألبٌض ,وإما أن ٌتعدد المعنى دون اللفظ ,فإن كان حقٌقة
فً الجمٌع فمشترك كالقرء للحٌض والطهر ,وإال فحقٌقة ومجاز كاألسد للحٌوان المفترس
والرجل الشجاع ,وإما أن ٌتعدد اللفظ دون المعنى كاإلنسان والبشر وهو الترادؾ والتساوي
وهللا أعلم وأحكم.
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ٌكون المعنً به شخصا واحدا فهو ال َعلَم عند النحاة ,والجزبً الحقٌقً عند المناطقة.
وإن كان واحدا وإن لم ٌتشخص( ,)1بل كثٌر ولكنها متفقات فً الحقٌقة كالحٌوان
واإلنسان؛ ألن الحٌوان اسم للجنس النامً المتحرك باإلرادة ,فكلما وجدنا هذه الحقٌقة فً
شًء فهو حٌوان ,فصح أن معنى الحٌوان واحد ,وأفراده كثٌرة لكنها متفقات فً تلك
الحقٌقة الواحدة ,وكذا اإلنسان ,وٌسمى كلٌا( ,)2وعلى ذلك فقس.
وقالت المناطقة فً حقٌقة الكلً ما ال ٌمنع تصور معناه [من]( )3صدقه على كثٌرٌن,
......................................................................................................
قوله :فهو العلم ,اعلم أن ال َعلَم على قسمٌن :شخصً وهو المتبادر من كبلمه ,وهو ما وضع
لمعٌن فً الخارج ال ٌتناول ؼٌره من حٌث الوضع له ,فبل ٌخرج العلم المشترك كزٌد
ٌسمى به كل من جماعة ,وجنسً وهو ما وضع لمعٌن فً الذهن أي مبلحظ الوجود فٌه,
فبل ٌرد اسم الجنس كؤسد؛ ألنه موضوع للماهٌة من حٌث هً وإن لزم من الوضع التعٌٌن,
فالتعٌٌن فً َعلَم الجنس مبلحظ وفً اسم الجنس مصاحب ,وفرق بٌن مبلحظة الشًء
ومصاحبته كما بٌن فً محله.
قوله :وإن كان واحدا ولم ٌتشخص إلخ ,أي وإن كان المعنى الذي وضع له اللفظ ال تعدد فٌه
ولكنه ال ٌمنع صدقه على متعدد فٌسمى كلٌا ,فالمراد باالتفاق فً الحقٌقة االشتراك فً
المفهوم ,وإن كانت تلك الجزبٌات تارة تكون متفقة فً الحقٌقة كجزبٌات اإلنسان وتارة
مختلؾ لها كجزبٌات الحٌوان كما هو معلوم.
قوله :ما ال ٌمنع تصور معناه إلخ ,إنما قٌد بالتصور لببل ٌفهم أن المقصود منع الشركة بٌن
كثٌرٌن فً نفس األمر فٌلزم أن ٌكون مفهوم واجب الوجود جزبٌا ,فإن الشركة فٌه ممتنعة
بالدلٌل الخارجً ,وهو دلٌل الوحدانٌة ,فلما قٌد بالتصور علم أن المراد منعه من االشتراك
فً العقل ,وحٌنبذ ال ٌلزم دخول مفهوم واجب الوجود فً حد الجزبً ,ألنه إذا جرد العقل
النظر إلى مفهومه وهو ٌ
ذات وجو ُدها واجبٌ لم ٌمنع فرض صدقه على كثٌرٌن ,فإن مجرد
تصورها لو كان مانعا من الشركة لم ٌفتقر فً إثبات الوحدانٌة إلى دلٌل ,وكم من كلً ال
ٌوجد له فً الخارج إال فرد واحد كالشمس ,قال بعضهم :ولو مثلوا لهذه بالشمس لكان =

(ٔ) كذا جاء فً النسخ الثبلث ,وجاء فً الحاشٌة" :وإن كان واحدا ولم ٌتشخص" .وهو الذي ٌدل علٌه سٌاق الكبلم.
(ٕ) كذا فً النسخ الثبلث" :وٌسمى كلٌا" بالواو ,ولعل الصواب "فٌسمى كلٌا" بالفاء؛ ألنه جواب للشرط الواقع فً أول
العبارة.
(ٖ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
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والجزبً الحقٌقً ما ٌمنع تصور معناه 0000000000000000000000000000
......................................................................................................
= ألٌق بصفاء العقول ,ولو قٌد بالنفس أٌضا فً المحلٌن كؽٌره لكان أظهر ,قال بعضهم:
لببل ٌتوهم دخول مفهوم واجب الوجود فً حد الجزبً إذا الحظه العقل مع برهان التوحٌد,
فإن العقل حٌنبذ ال ٌمكنه فرض اشتراكه ,لكن هذا ال ٌحصل له بمجرد تصوٌره وحصوله
فً العقل بل به وبمبلحظة ذلك البرهان ,وأما بمجرد تصوٌره فٌمكن فرض اشتراكه بٌن
كثٌرٌن ,فباالكتفاء بالتصوٌر ال تحصل هذه الفابدة كما ال ٌخفى على المنصؾ انتهى.
وقوله :تصور معناه ,اعلم أنه ذكر المعنى فً الكلً والجزبً مع أنهما من المعانً حقٌقة
ألنه جعل مورد القسمة اللفظ ,فبل ٌلزم أن ٌكون للمعنى معنى فافهم.
قوله :والجزبً الحقٌقً ما ٌمنع إلخ ,قال بعضهم :اعلم أن الجزبً ٌقال باالشتراك على
المعنى المذكور ,وٌسمى حقٌقٌا؛ ألن جزبٌته بالنظر إلى حقٌقته المانعة من الشركة ,وبإزابه
أخص تحت أعم(ٔ)؛ كاإلنسان بالنسبة إلى الحٌوان ,وٌسمى جزبٌا
الكلً الحقٌقً ,وعلى ك ِّل
ٍ
إضافٌا؛ ألن جزبٌته باإلضافة إلى شًء آخر ,فكل حقٌقً إضافً وال عكس ,ألن كل جزبً
حقٌقً مندرج تحت ماهٌته المعراة عن المشخصات ,فٌكون مندرجا تحت أعم فٌكون
إضافٌا ,ولقابل أن ٌقول الجزبً الحقٌقً ٌجوز أن ال تعتبر إضافته إلى ما فوقه فبل ٌكون
جزبٌا إضافٌا ,كذات الواجب تعالى ,فإنه جزبً حقٌقً لم ٌندرج تحت ماهٌة كلٌة ,والكلً
اإلضافً أخص من الكلً الحقٌقً ,ألن الحقٌقً ما صلح ألن ٌندرج تحته شًء آخر بحسب
فرض العقل سواء أمكن االندراج أم ال ,واإلضافً ما ٌندرج تحت شًء آخر بالفعل(ٕ),
وبٌن الجزبً اإلضافً والكلً عموم وخصوص من وجه ,لتصادقهما على الكلٌات
المتوسطة ,وصدق اإلضافً بدون الكلً فً الجزبً الحقٌقً ,وبالعكس فً أعم الكلٌات
التً ال تندرج تحت شًء كالجوهر ,وبٌان التسمٌة بالكلً والجزبً أن الكلً جزء للجزبً
ؼالبا ,والجزبً كل للكلً كاإلنسان فإنه جزء لزٌد ,فٌكون الجزبً الذي هو زٌد كبل له,
وكلٌة الشًء إنما تكون بالنسبة إلى الجزبً الذي هو كل ,فٌكون ذلك الشًء كاإلنسان
منسوبا إلى الكل كزٌد فٌكون كلٌا ,وكذلك جزبٌة الشًء إنما تكون بالنسبة إلى كلً هو
الجزء فٌكون منسوبا إلى الجزء فٌكون جزبٌا انتهى .وحاصله أن الجزبً منسوب إلى
جزبه وهو الكلً ,والكلً منسوب إلى كله وهو الجزبً ,فٌكون الجزبً كبل للكلً والكلً
جزءا للجزبً.

(ٔ) هذه الجملة معطوفة على قوله" :اعلم أن الجزبً ٌقال باالشتراك على المعنى المذكور".
(ٕ) لعله :بالعقل.
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من ذلك ,فصح أن المفهوم أي الحاصل فً العقل إما جزبً أو كلً ,وٌنقسم إلى خمسة
أقسام؛ [ألنه]( )1إما أن ٌكون تمام الماهٌة ,أو ٌكون جزء تمام الماهٌة( ,)2أو ٌكون خارجا
عنها.
فاألول النوع ,كاإلنسان فإنه ٌدل على الحٌوان الناطق.
والجزء ٌسمى ذاتٌا ,أي ال تقوم الماهٌة وال تتم إال به ,وٌنقسم إلى جنس وفصل.
......................................................................................................
قوله :ما ٌمنع تصور معناه من ذلك ,قال بعضهم :فإن قلت الجزبً إذا تصوره طابفة
فالصورة الحاصلة فً ذهن زٌد مثبل مطابقة للصورة التً فً ذهن عمر وبكر وؼٌرهم,
فٌجب أن ٌكون كلٌا لوجوب تعدد الصورة ,قلت :معنى الشركة بٌن كثٌرٌن أن ٌكون
الكثٌرون أفرادا لجزبً وٌعد مطابقا لها صادقا علٌها ,والصورتان الحاصلتان فً ذهن زٌد
وعمرو مثبل إن أخذتا مع قطع النظر عن اإلضافة إلى المحلٌن فهما متحدتان بالذات ,وال
اثنٌنٌة حتى تتحقق المطابقة وٌكون كلٌا ,وإن أخذتا مع اعتبار اإلضافة إلى المحل فبل نسلم
التطابق ,ألن الصورة الحاصلة فً ذهن عمرو معه ؼٌر الحاصلة فً ذهن زٌد معه فبل
ٌكون كلٌا لعدم التطابق انتهى.
قوله :فصح أن المفهوم ,اعلم أن المفهوم والمعنى والمدلول والموضوع له واحد بالذات,
وهو ما ٌدل علٌه اللفظ ,وإن كان بٌنهما فرق باالعتبار.
قوله :وٌنقسم ,أي الكلً قال بعضهم :فإن قلت لم انقسم الكلً إلى ذاتً وعرضً دون
الجزبً ,مع أن كل واحد منهما قسم من المفرد؟ قلت :ألن كل جزبً عٌن ما صدق علٌه,
فبل ٌكون داخبل وال خارجا فبل ٌتصور فٌه االنقسام ,فؤلجل ذلك اعتبر االنقسام فً الكلً
دون الجزبً.
قوله :فاألول النوع ,أي الحقٌقً كاإلنسان فإنه ٌدل على الحٌوان الناطق أي بالنظر إلى
اللفظ ,وأما بالنظر إلى المعنى فهو ؼٌر الحٌوان الناطق الذي هو تمام ماهٌة ما تحته من
الجزبٌات كزٌد وعمر وبكر وخالد ,وال ٌتمٌز بعضها عن بعض إال بالعوارض المشخصة.
قوله :والجزبً ٌسمى ذاتٌا إلخ ,ظاهر صنٌعه رحمه هللا أن النوع ال ٌسمى ذاتٌا ,وهو مبنً
على تفسٌر الذاتً بما كان داخبل فً حقٌقة الجزبٌات وهو المشهور ,وأما إن فسر بما لٌس
بخارج كما هو أحد اإلطبلقٌن فٌسمى النوع أٌضا ذاتٌا.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) ,والمعنى ال ٌتؽٌر.
(ٕ) فً (ب)" :تمام جزء الماهٌة" أي بتقدٌم "تمام" على "جزء" ,وهو تصحٌؾ من الناسخ.
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والخارج ٌسمى خاصة وعرضا عاما.
وضبطها أن ٌقال :الكلً إن كان مقوال على كثٌرٌن متفقٌن بالحقٌقة بحسب الخصوصٌة
والشركة؛ مثل قولك :ما هو زٌد؟ فتقول :إنسان ,أو ما هو زٌد وعمرو وبكر؟ فتقول :فً
الجواب إنسان؛ فهو النوع وتمام الماهٌة.
وإن كان مقوال على كثٌرٌن مختلفٌن بالحقٌقة فً جواب (ما هو؟) بحسب الشركة؛
كقولك :ما اإلنسان والفرس؟ فتقول فً الجواب :حٌوان؛ وذلك أن جزء الماهٌة إما أن
ٌكون تمام المشترك بٌنها وبٌن ؼٌرها من الماهٌات معنى أو ال.
فإن كان تمامه فهو الجنس ,وهذا معنى "بحسب الشركة" ,فصح أن الجنس هو جزء
الماهٌة الذي هو تمام المشترك.
......................................................................................................
قوله :مثل قوله ما هو زٌد إلخ ,اعلم أن "ما هو" سإال عن تمام الماهٌة ,فٌجب أن ٌكون
الجواب بالماهٌة المشتركة أو المختصة ,كما فً الحد بالنسبة إلى المحدود كالحٌوان الناطق
فً جواب اإلنسان ,ولم ٌتعرض له المصنؾ رحمه هللا ألن الكبلم فً الكلٌات المفردة,
واعلم أنهم فرقوا بٌن المقول فً جواب "ما هو" والداخل فً جواب "ما هو" والواقع فً
طرٌق "ما هو"  ,وذلك ألن جزء الماهٌة إن كان مذكورا بالمطابقة كالحٌوان أو الناطق من
الحٌوان الناطق المقول فً جواب "ما اإلنسان؟" تسمى واقعا فً طرٌق "ما هو" ,وإن كان
مذكورا بالتضمن كالجسم أو الحساس فً المثال المذكور ٌسمى داخبل فً جواب "ما هو",
والمقول فً جواب "ما هو" الماهٌة المشتركة أو المختصة وهللا أعلم وأحكم.
قوله :وإن كان مقوال على كثٌرٌن مختلفٌن إلخ ,الجواب محذوؾ للعلم به أي فهو الجنس,
والمناسب لما قبله أن ٌقدر بعد قوله فً الجواب وهللا أعلم.
قوله :بحسب الشركة ,أي المحضة لٌفارق النوع.
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وإن كان جزءا ولم ٌكن تمام المشترك فهو الفصل ,ورسموه بؤنه الكلً المقول على
كثٌرٌن فً جواب (أي شًء هو فً حقٌقته؟) ,وهو الذي تتمٌز به الماهٌة عما عداها
كالناطق لئلنسان.
وإن لم ٌكن تمام الماهٌة وال جزءا منها ,بل خارج عارض ,فإما أن ٌمتنع انفكاكه عن
معروضه -أي الماهٌة التً هو عارض لها -أو ال ,األول الخاصة000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :فهو الفصل ,سمً بذلك ألنه ٌفصل الماهٌة عما ٌشاركها فً الجنس ,من باب إطبلق
المصدر على اسم الفاعل ,كعدل بمعنى عادل.
قوله :ورسموه إلخ ,الظاهر إنه إنما لم ٌقل فٌما قبله من الجنس والنوع ورسموه ألن
رسمهما ٌإخذ مما ذكره فً الضبط وهللا أعلم.
قوله :وهو الذي تتمٌز به الماهٌة عما عداها كالناطق إلخ ,هذا هو الفصل القرٌب ,والذي
ٌقع فً جواب "أي شًء هو فً ذاته؟" هو الفصل قرٌبا كان أو بعٌدا؛ ألن الفصل إن مٌز
الشًء عما ٌشاركه فً الجنس القرٌب فهو الفصل القرٌب ,كالناطق بالنسبة إلى اإلنسان
فإنه ٌمٌزه عما ٌشاركه فً الحٌوان ,وإن مٌزه عما ٌشاركه فً الجنس البعٌد فهو الفصل
البعٌد ,كالحساس بالنسبة إلى اإلنسان فإنه ٌمٌزه عما ٌشاركه فً الجسم النامً ,ألن السإال
عن اإلنسان بـ"أي شًء هو؟" إنما ٌطلب به ما ٌمٌزه فً الجملة ,سواء مٌزه عن جمٌع ما
عداه أو عن البعض ,فصح أن ٌجاب بؤي فصل أرٌد وبالخاصة أٌضا ,فإن قٌد بـ "فً ذاته"
لم ٌصح الجواب بالخاصة وصح بالفصل مطلقا ,وإن قٌد بـ "فً عرضه" تعٌنت الخاصة,
فإن سبل عن اإلنسان بؤي حٌوان هو فً ذاته تعٌن الناطق للجواب ,ألن السإال بؤي إنما
ٌطلب به ما ٌمٌز المسإول عنه فً الجملة عما ٌشاركه فٌما أضٌؾ إلٌه ,أي وال ٌمٌز
اإلنسان فً ذاته عن سابر الحٌوان إال الناطق ,بخبلؾ أي جسم قام هو فً ذاته ,أو أي
جسم هو ,أو أي شًء هو ,فإنه ال ٌتعٌن الناطق كما بٌن فً محله وهللا أعلم ,وٌشترط فً
الواقع فً جواب "أي شًء هو؟" أن ال ٌكون تمام المشترك بٌنه وبٌن ؼٌره فٌخرج الجنس
والنوع.
قوله :األول الخاصة ,هذا على رأي المتقدمٌن ,فإنهم شرطوا فً الخاصة أن تكون الزمة
ؼٌر مفارقة ألنها التً ٌعرؾ بها ,وأما المتؤخرون فقسموها إلى الزمة كالضحك بالقوة
لئلنسان ,ومفارقة كالضحك بالفعل أٌضا.
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والثانً العرض العام؛ كالضحك الذي هو خاص باإلنسان ,والماشً الذي هو عام له
ولؽٌره.
وأبحاث الكلٌات الخمس كثٌرة ,فلتطلب فً علم المنطق ,وإنما ذكرنا القدر المحتاج إلٌه.
وأٌضا اللفظ بالنسبة إلى معناه إن كانت أفراده الذهنٌة والخارجٌة متساوٌة فٌه ال أحد
ٌفضل صاحبه؛ كزٌد وعمرو وخالد بالنسبة إلى اإلنسان ,والفرس والطابر والسابح
بالنسبة إلى الحٌوان؛ فهو المتواطا أي المتفق.
وإن كان حصول بعض األفراد أولى من بعض؛ كالبٌاض بالنسبة إلى العاج والثلج[ ,أو]
أقدم كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن؛ فهو المشكك.

()1

......................................................................................................
قوله :والثانً العرض العام ,فً كون العرض العام ال ٌكون إال مفارقا نظر ,ألن العرض
العام أٌضا على قسمٌن الزم ومفارق ,كالتنفس بالقوة ,والفعل العارض لئلنسان وؼٌره من
الحٌوانات كما هو مع لوم ,اللهم إال أن ٌقال مراده فً الخاصة بؽٌر المفارق ما ال ٌوجد فً
حقٌقة أخرى أعم من المبلزمة والمفارقة ,وبالمفارق فً العرض العام ما ٌوجد فً حقابق
أعم من أن ٌكون الزما أو مفارقا ,وٌدل له سوق كبلمه وهللا أعلم.
قوله :أولى من بعض ,أي أشد فإن البٌاض فً الثلج أشد منه فً العاج ألنه أكثر تؤثٌرا منه,
وهو تفرٌق البصر.
قوله :كالوجود ,أي فإن معناه فً الواجب قبله فً الممكن.
قوله :فهو المشكك ,سمً مشككا بالبناء للفاعل لتشكٌكه الناظر فٌه فً أنه متواطا نظرا إلى
جهة اشتراك األفراد فً أصل المعنى أو ؼٌر متواطا نظرا إلى جهة االختبلؾ فٌكون
مشتركا .قال ابن التلمسانً(ٕ)  :ال حقٌقة للمشكك ألن ما به التفاوت إن دخل فً التسمٌة
فاللفظ مشترك وإال فهو المتواطًء ,وأجاب عنه القرافً بؤن كبل من المتواطًء والمشكك
موضوع للقدر المشترك ,لكن التفاوت إن كان بؤمور من جنس المسمى فهو المشكك ,أو
بؤمور خارجة عن مسماه كالذكورٌة واألنوثٌة والعلم والجهل فهو المتواطًء(ٖ).

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٕ) عبد هللا بن محمد بن علً ,أبو محمد ,شرؾ الدٌن الفهري التلمسانً (تٙٗٗ:هـ) ,فقٌه أصولً شافعً ,أصله من
ت لمسان ,اشتهر بمصر ,وتصدر لئلقراء ,صنؾ كتبا منها :شرح المعالم فً أصول الدٌن ,وشرح التنبٌه فً فروع الفقه.
ٌنظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :ج ,0صٓ .ٔٙاألعبلم :جٗ ,صٕ٘ٔ.
(ٖ) ٌنظر :كبلم التلمسانً والرد علٌه فً :نهاٌة السول فً شرح منهاج الوصول إلى علم األصول ,تؤلٌؾ جمال الدٌن عبد
الرحٌم بن الحسن اإلسنوي (ت55ٕ:هـ) ,تحقٌق :هانً الحاج ,دار التوفٌقٌة للتراث -القاهرة ,جٔ ,ص.ٔ50
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وإن كان معناه أكثر من واحد وهو مختلؾ فً الحقٌقة ,أي حقٌقة هذا مخالفة لحقٌقة
اآلخر ,وال تمام المشترك بٌنهما ,وكان وضعها لها على حد التسوٌة ,أي لٌس بعض
األفراد أولى من بعض فمشترك؛ كالعٌن بالنسبة إلى أفرادها.
......................................................................................................
قوله :وهو مختلؾ فً الحقٌقة إلى قوله وال تمام المشترك ,ال حاجة إلٌه ألن تعدد المعنى
ٌؽنً عنه ,فإن ما توهم دخوله معناه واحد ,وإنما تعددت أفراده كما ٌعلم من كبلمه السابق,
ولعله إنما ذكر ذلك مخافة أن ٌتوهم أن الحٌوان مثبل من قبٌل المتعدد المعنى فٌكون
مشتركا ,ولٌس كذلك ألن المشترك ال بد فٌه من تعدد الوضع حتى ٌتعدد المعنى ,فالحٌوان
مثبل متعدد األفراد ال المعنى كما هو ظاهر.
قوله :لٌس بعض األفراد ,أراد باألفراد المعانً التً وضع اللفظ لها ال الماصدقات.
قوله :كالعٌن بالنسبة إلى أفرادها ,أي فإنها لفظ واحد له معان متعددة بتعدد الوضع ,من هللا
اختٌار ,أو من ؼٌره ؼفلة أو قصد إبهام ,ألنه من مقاصد العقبلء ,أو بتعدد الواضع ,وعلى
كل فهو مشترك لفظً ,وكل واحد هنا كلً فً نفسه ,واعلم أنه إذا دار األمر بٌن المجاز
واالشتراك فالمجاز أولى من االشتراك ,واالشتراك المعنوي أولى من االشتراك اللفظً,
ألن االشتراك اللفظً خبلؾ األصل ألنه ٌحوج إلى تعدد الوضع فبل ٌنبؽً المصٌر إلٌه من
ؼٌر ضرورة.
فابدة :تتعلق بالوضع ال بؤس بذكرها ,وذلك أن اللفظ قد ٌكون جزبٌا وضعا جزبٌا استعماال,
وقد ٌكون كلٌا وضعا جزبٌا استعماال ,وقد ٌكون كلٌا وضعا واستعماال ,أما القسم الرابع
وهو لفظ جزبً وضعا كلً استعماال فمحال؛ الستحالة كون جزبً آلة لمبلحظة كلً,
والقسم الثالث هو األلفاظ الكلٌة الموضوعة لماهٌتها الكلٌة ,كاإلنسان وضعه بمفهومه كلً,
واستعماله كذلك فإنه وضع مبلحظا بوضعه القدر المشترك بٌن األفراد ,واستعماله بإطبلقه
على كل حصة حصة من ماصدقاته قلت أو كثرت باعتبار اشتمالها علٌه ,وبإطبلقها على
جملتها كذلك ,واألول هو ال َعلَم فإنه اسم تعٌن مسماه من ؼٌر قرٌنة ,والثانً المضمرات
وأسماء اإلشارة والموصوالت ,ومعنى كون وضع كل منها كلٌا أن الواضع تعقل أمرا
مشتركا بٌن أفرا ٍد اشتراك تواطإ ,ثم عٌن اللفظ بإزابها لٌطلق على كل منها بدال عن اآلخر
إطبلقا ٌحصل معه التعٌٌن بقرٌنة ,فـ "أنا" مثبل موضوع لٌطلق لمتكلم على البدل والقرٌنة
المعٌنة له التكلم ,و"أنت" موضوع لمفرد مذكر مخاطب والقرٌنة المعٌنة =
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وإن لم ٌكن وضع لكل واحد ,بل لواحد من أفراده ثم نقل إلى اآلخر ,وترك األول بحٌث ال
ٌلتفت إلٌه ,وال مناسبة بٌنهما فهو النقل.
إما أن ٌنقله الشرع كالصبلة ,أو العرؾ العام كالدابة فً عرؾ البلد للفرس ,أو الخاص
كالفعل عند النحاة.
......................................................................................................
= له الخطاب ,و"هذا" موضوع لمشار إلٌه مفرد ومذكر والقرٌنة المعٌنة له اإلشارة
الحسٌة ,و"الذي" موضوع لمفرد مذكر قصد تعرٌفه بمظمون جملة وشبهها معهود بٌن
المخاطبٌن والقرٌنة المعٌنة له اإلشارة العقلٌة ,إلخ من ابن أبً شرٌؾ(ٔ).
قوله :فهو النقل ,أي المنقول فؤطلق المصدر وأراد به اسم المفعول ,والقرٌنة استحالة كون
اللفظ نقبل.
قوله :كالصبلةٌ ,عنً فإنها فً اللؽة موضوعة للدعاء بخٌر ,ثم نقلها الشرع إلى الهٌبة
المخصوصة ,وهً األقوال واألفعال المفتتحة بالتكبٌر المختتمة بالتسلٌم.
قوله :كالدابةٌ ,عنً فإنها فً اللؽة موضوعة لكل ما ٌدب على األرض.
قوله :فً عرؾ البلد للفرس ,هذا ال ٌناسب ما ذكره ؼٌره من أن أهل العرؾ العام نقلوه
لذوات القوابم األربع ,وال ٌناسب أول كبلمه حٌث نسب النقل إلى أهل العرؾ العام فً
الدابة ,فإن عرؾ البلد عرؾ خاص والكبلم فً العرؾ العام ,والفرق بٌنهما أن العرؾ
العام هو الذي لم ٌتعٌن ناقله ,أو هو الذي ال ٌنسب إلى طابفة معٌنة ,والعرؾ الخاص هو
الذي تعٌن ناقله ,أو هو الذي ٌنسب إلى طابفة معٌنة ,وهً الحقٌقة االصطبلحٌة ,فعرؾ
البلد على هذا عرؾ خاص ال عام وهللا أعلم فلٌحرر .وقد ٌجاب عن األول بؤن بعضهم ذكر
أن أهل العرؾ العام نقلوا الدابة إلى الفرس خاصة فهذا مبنً علٌه ,وعن الثانً أنه أراد
بؤهل البلد أهل الحضر ,فصدق علٌه أنه لم ٌتعٌن ناقله وأنه لم ٌنسب إلى طابفة معٌنة وهللا
أعلم.
قوله :كالفعلٌ ,عنً فإنه فً اللؽة موضوع للحدث ثم نقله أهل العرؾ الخاص -وهم النحاة
هنا -إلى ما ٌدل على الحدث والزمان ,وكذلك الفاعل فً اللؽة موضوع لمن صدر عنه
الفعل ونقله أهل العرؾ الخاص -وهم النحاة أٌضا -إلى االسم المعروؾ.

(ٔ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص8ٗ :
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فاألول -أعنً الموضوع له المنقول عنه -حقٌقة لؽوٌة ,والثانً حقٌقة شرعٌة ,والثالث
حقٌقة عرفٌة ,وكذا الرابع.
وإن لم ٌترك موضوعه األول ,بل نقل إلى الثانً لمناسبة بٌنهما ,سمً بالنسبة إلى
الموضوع له حقٌقة ,وبالنسبة إلى المنقول إلٌه مجازا ,كالنخلة للشجرة والطوٌل,
وستؤتً أبحاثها إن شاء هللا تعالى.
......................................................................................................
قوله :حقٌقة لؽوٌةٌ ,عنً فً المعنى األول لكل واحد من الثبلثة ,أعنً الصبلة والدابة
والفعل ,والمناسب أن ٌقول والثانً -أعنً المنقول إلٌه -حقٌقة شرعٌة فً األول ٌعنً
الصبلة ,وحقٌقة عرفٌة فً الثانً ٌعنً الدابة ,وكذا الثالث ٌعنً الفعل ,وقد ٌقال جعل بٌن
المنقول عنه والمنقول إلٌه األقسام األربعة :األول المنقول منه مطلقا ,والثانً المنقول إلٌه
الشرعً ,والثالث المنقول إلٌه العرفً العام ,والرابع المنقول إلٌه العرفً الخاص ,وهللا أعلم
فلٌحرر.
قوله :وكذلك الرابعٌ ,عنً حقٌقة عرفٌة ,إال أن الثالث حقٌقة عرفٌة عامة ألنها لم ٌتعٌن
ناقلها ,والرابع حقٌقة عرفٌة خاصة ألنها تعٌن ناقلها ,قال ابن قاسم(ٔ) :وذكر العضد أن
العرفٌة ؼلبت عند اإلطبلق على ما وضعه أهل العرؾ العام ,واألخرى تسمى اصطبلحٌة.
وهذا التقسٌم للحقٌقة ماض على أنها الكلمة المستعملة فٌما وضعت له فً اصطبلح به
التخاطب ,وأما من عرفها بؤنها ما بقً فً االستعمال على موضوعه اللؽوي فؽٌر اللؽوي
ال ٌسمى حقٌقة عنده.
قوله :لمناسبة بٌنهما ,المراد بالمناسبة العبلقة المصححة لبلنتقال وهً خمسة وعشرون
نوعا كما هو مبٌن فً محله ,واحترز بذلك عن الؽلط كلفظ الفرس المستعمل فً معنى
الكتاب مثبل سهوا ,فإنه لٌس بمجاز كما أنه لٌس بحقٌقة ,وإنما قلنا سهوا ألن استعماله فً
ذلك عمدا ال ٌصدر عن عاقل.
قوله :كالنخل ة للشجرة والطوٌلٌ ,عنً فإن النخلة فً الشجرة أي المعروفة حقٌقة ,وأما لو
أرٌد بها مطلق الشجرة لكانت مجازا مرسبل ,من إطبلق المقٌد على المطلق أوالخاص على
العام وهو الظاهر ,لكن مراده رحمه هللا الحقٌقة ,وفً الطوٌل استعارة ,واالستعارة مجاز
عبلقته المشابهة ,وهً هن ا المشابة فً الطول فهً استعارة مصرحة أصلٌة ,كاألسد إذا
استعمل فً الرجل الشجاع.

(ٔ) ٌنظر :اآلٌات البٌنات :جٕ ,ص ٔٗ8
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وأٌضا إما أن ٌكون اللفظ أكثر من واحد والمعنى واحد؛ كالبر والقمح ,أو العكس ,فاألول
المترادؾ ,والثانً المشترك وقد تقدم .وإن صدق كل واحد منهما على ما ٌصدق علٌه
اآلخر فهما المتساوٌان ,وإن صدق أحدهما على أكثر مما صدق علٌه اآلخر سمً العموم
والخصوص المطلق ,وإن صدق كل واحد منهما على بعض ما ٌصدق علٌه اآلخر سمً
عموما وخصوصا من وجه ,وإن اختلؾ اللفظ والمعنى سمٌا متباٌنٌن ,أي لم ٌصدق كل
واحد منهما على بعض مما ٌصدق علٌه اآلخر.
وأٌضا أفراد اللفظ الكلً قد ٌمتنع وجودها خارجا كالجمع بٌن الضدٌن ,وشرٌك الباري عز
اسمه ,أو ٌمكن وجوده( )1كبحر من زببق ,وجبل من ٌاقوت ,أو وجد منها واحد [فقط مع
امتناع ؼٌره كاإلله ,أو وجد منها واحد](00000000000000000000000000 )2
......................................................................................................
قوله :أو العكسٌ ,عنً ٌكون اللفظ واحدا والمعنى متعدد.
قوله :على ما ٌصدق علٌه ,أي على كل ما ٌصدق علٌه كاإلنسان والبشر ,والبر والقمح.
قوله :أفراد اللفظ الكلً ,وصؾ اللفظ بالكلً مجاز من تسمٌة الدال باسم المدلول ,ألن الكلٌة
والجزبٌة من صفات المعانً كما تقدم.
قوله :قد ٌمتنع وجودها إلخٌ ,عنً ألن الكلٌة معناها إمكان فرض االشتراك فقط وإن كانت
ممتنعة الوجود ,والحاصل أن الكلً بالنظر إلى أفراده فً الخارج ستة أقسام :ألنه إما أن
ٌمتنع وجودها ,أو ٌمكن ولم توجد ,أو وجد واحد مع امتناع ؼٌره ,أو مع إمكانه ,أو كثٌر
متناه ,أو ؼٌر متناه كؤنفاس أهل الجنة ونعم هللا.
قوله :كاإلله ,أي المعبود بحق ,امتناع الشركة فٌه لٌس من جهة تصور معناه فً الذهن ,بل
باعتبار اإلمكان الخارجً ,ولهذا قد ضل كثٌر باإلشراك ,ولو كانت وحدانٌته تعالى
بضرورة العقل لما وقع ذلك من عاقل ,قال البرماوي(ٖ) وؼٌره :وفً ذكر المناطقة هذا
المثال نوع إساءة أدب(ٗ).

(ٔ) أي أفراد اللفظ الكلً.
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
(ٖ) هو محمد بن عبد الدابم بن موسى النعٌمً العسقبلنً البرماوي ,أبو عبد هللا (ت0ٖٔ:هـ) ,عالم بالفقه والحدٌث,
مصري شافعً المذهب ,توفً فً بٌت المقدس ,من كتبه :شرح الصدور بشرح زوابد الشذور ,ومنظومة فً الفرابض,
والفوابد السنٌة فً شرح األلفٌة ,شرح منظومة له فً أصول الفقهٌ .نظر :األعبلم :ج ,ٙصٔ00
(ٗ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً على جمع الجوامع ,تؤلٌؾ حسن بن محمد بن محمود العطار (ت,)ٕٔ٘ٓ:
دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,جٔ ,ص.ٖ٘8
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مع إمكان ؼٌره كالشمس والقمر ,أو وجد منها كثٌر متناه كاإلنسان والفرس ,أو وجد
منها كثٌر ؼٌر متناه كؤنفاس أهل الجنة.

فصل :فً المشترك.
قولً( :فصل :األصح وقوع المشترك لنقل أبمة اللؽة)
لما أتممت تقسٌم اللفظ مع المعنى ,وتقسٌمه بالقٌاس إلى لفظ آخر ,عقبتهما بفصول فٌها
أبحاث بعض تلك األقسام مست الحاجة إلٌها .اختلفوا فً وقوع المشترك فً الكبلم,
واألصح أنه واقع ,ألن أبمة اللؽة نقلوا مطبقٌن أن القرء للطهر والحٌض معا على البدل,
من ؼٌر ترجٌح؛ وهو معنى االشتراك.
قولً( :وال ٌختل مقصود الوضع؛ للقرابن ,وللقصد إلى اإلجمال خبلفا لقوم ,وهو فً
القرآن خبلفا لقوم  ,كـ" :عسعس" و "قرء")
"وال ٌختل" جواب شك ,وهو أن اللفظ المشترك بٌن معان ال ٌجوز وضعه؛ ألن الفهم ال
ٌحصل مع االشتراك لخفاء القرابن ,فٌختل مقصود الوضع ,والمقصود من الوضع حصول
الفهم.
......................................................................................................
قوله :فً وقوع المشترك ,وهو كما تقدم اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقٌقً بتعدد الوضع.
قوله :واألصح أنه واقع ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٔ) :خبلفا لثعلب واألبهري
والبلخً فً نفٌهم وقوعه مطلقا ,قالوا وما ٌظن مشتركا فهو إما حقٌقة أو مجاز متواطًء,
كالعٌن حقٌقة فً الباصرة مجاز فً ؼٌرها كالذهب لصفابه والشمس لضٌابها ,وكالقرء
موضوع للقدر المشترك بٌن الطهر والحٌض ,وهو الجمع من قرأت الماء فً الحوض أي
جمعته فٌه ,والدم ٌجمع فً زمان الطهر فً الجسد وفً زمان الحٌض فً الرحم ,إلى أن
قاال :وقٌل هو واجب الوقوع ألن المعانً أكثر من األلفاظ الدالة علٌها ,وأجٌب بمنع ذلك إذ
ما من مشترك إال ولكل من معنٌٌه لفظ ٌدل علٌه ,وقٌل هو ممتنع إلخبلله بفهم المراد
المقصود من الوضع ,وأجٌب بما قاله المصنؾ رحمه هللا من أن المقصود ٌفهم بالقرٌنة,
ٌعنً فإن المقصود من الوضع الفهم التفصٌلً أو اإلجمالً المبٌن بالقرٌنة كما فً
المشترك.
قوله :من ؼٌر ترجٌح ,أي لذات أحدهما ,وإنما ٌحتمل الترجٌح بالقرٌنة.
قوله :لخفاء القرابن ,األولى لخفاء المراد.
(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٙٙ
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والجواب :أن المقصود ٌحصل بالقرابن ,أو المقصود من وضع المشترك التعرٌؾ
اإلجمالً كؤسماء األجناس.
واختلفوا فً وقوع المشترك فً القرآن ,والصحٌح وقوعه؛ كما تقدم فً القرء للحٌض
والطهر ,وعسعس ألقبل وأدبر.
قولً( :وفابدته االستعداد لبلمتثال عند البٌان)
جواب شك ,وهو أن وقوع المشترك فً القرآن مبٌنا بالقرابن تطوٌل ببل فابدة ,إلمكان
حصوله بمفرد ال ٌحتاج إلى بٌان ,ووقوعه ؼٌر مبٌن ال ٌفٌد ,وكبلهما أعنً التطوٌل
وؼٌر الفابدة نقص ٌجب تنزٌه القرآن عنه.
والجواب :أن وقوعه ؼٌر مبٌن مفٌد ,لكن فابدته إجمالٌة كؤسماء األجناس000000 ,
......................................................................................................
قوله :والمقصود من وضع المشترك إلخ ,هذا جواب ثان انفرد به رحمه هللا عن ما فً جمع
الجوامعٌ ,عنً ٌكون المراد منه -عند عدم القرٌنة المعٌنة للمراد -المجمل ,ألن اإلجمال من
مقاصد العقبلء ,فٌستعد لبلمتثال وٌقؾ إلى أن ٌتبٌن ,كما ٌدل علٌه كبلمه بعد وهللا أعلم.
وذكر ؼٌره أنه إن انتفت القرٌنة حمل على جمٌع معانٌه ,ولعل هذا هو مراده رحمه هللا
فٌوافق ما ذكره ؼٌره.
قوله :واختلفوا فً وقوع المشترك فً القرآن ,وكذلك فً الحدٌث ,والمانع استدل بما رده
المصنؾ رحمه هللا.
قوله :والجواب أن وقوعه إلخٌ ,عنً ففابدته ترتب الثواب على االستعداد لبلمتثال أو العقاب
على ترك ذلك ,وذكر له المحلً فابدة أخرى حٌث قال بعد أن ذكر حجة المانع من وقوعه
فً القرآن والحدٌث ما نصه(ٔ) :وأجٌب باختٌار أنه وقع فٌهما ؼٌر مبٌن ,وٌفٌد إرادة أحد
معنٌٌه مثبل الذي سٌبٌن ,وذلك كاؾ فً اإلفادة ,وٌترتب علٌه فً األحكام الثواب والعقاب
بالعزم على الطاعة أو العصٌان بعد البٌان ,فإن لم ٌبٌن حمل على المعنٌٌن كما سٌؤتً اهـ.
ولعل كبلم المصنؾ محمول على هذا أٌضا ,وهل هو عند إطبلقه على معنٌٌه -مثبل كقولك
عندي عٌن وترٌد الباصرة والجارٌة مثبل -مجاز أو حقٌقة؟ ,أو مجمل حمل على الجمٌع
احتٌاطا؟ ,أو ؼٌر ذلك فٌه خبلؾ فلٌراجع ,والمناسب للمصنؾ أن ٌتعرض للشق األول من
التردٌد ,أو ٌقول مثبل نختار الشق الثانً والجواب إلخ.

(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٙ0 -ٖٙ5
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فٌستعد السامع لبلمتثال عند البٌان فٌإجر.

فصل :فً المترادؾ.
قولً( :فصل :األصح أٌضا وقوع المترادؾ).
اختلؾ فً وقوع المترادؾ ,واألصح أنه واقع لنقل أبمة اللؽة000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :فٌستعد لبلمتثال إلخ ,أي إن كان فً األحكام كالقرء ,وإال أفاد فابدة إجمالٌة فقط
كعسعس وهللا أعلم.
قوله :واألصح أنه واقع ,قال فً جمع الجوامع(ٔ) :خبلفا لثعلب وابن فارس ,قال شارحه فً
نفٌهما وقوعه مطلقا :قاال وما ٌظن مرادفا كاإلنسان والبشر فمتباٌن بالصفة ,واألول باعتبار
النسٌان أو أنه ٌؤنس ,والثانً باعتبار أنه بادي البشرة أي ظاهر الجلد ,إلى أن قال :وخبلفا
لئلمام الرازي فً نفٌه وقوعه فً األسماء الشرعٌة(ٕ) ,قال ألنه ثبت على خبلؾ األصل
للحاجة إلٌه فً النظم والسجع مثبل ,وذلك منتؾ فً كبلم الشارع ,واعترضه المصنؾ
كالقرافً بالفرض والواجب ,وبالسنة والتطوع ,وٌجاب بؤنهما أسماء اصطبلحٌة ال شرعٌة,
والشرعٌة ما وضعها الشارع كما سٌؤتً اهـ .قال ابن أبً شرٌؾ(ٖ) :ووافقهماٌ -عنً ثعلب
وابن فارس -فً نفً الترادؾ الزجاج وأبو هبلل العسكري ,وصنؾ كل منهما كتابا منع فٌه
الترادؾ ,وسمى العسكري كتابه الفروق ,فٌفرق بٌن اإلنسان والبشر بما ذكره الشارح,
وبٌن قعود وجلوس بؤن القعود ما كان عن قٌام ,والجلوس ما كان عن نوم ونحوه لداللة
المادة على معنى االرتفاع ,قال وإلٌه ذهب المحققون من العلماء وإلٌه أشار المبرد وؼٌره
انتهى ,وقد حكً عن ابن خالوٌه(ٗ) أنه قال بمجلس سٌؾ الدولة أحفظ للسٌؾ خمسٌن اسما,
فقال أبو علً(٘) ما أحفظ له إال اسما واحدا وهو السٌؾ ,فقال ابن خالوٌه فؤٌن المهند
والصارم والرسوب والمخذم وجعل ٌعدد ,فقال أبو علً هذه صفات ,وكان الشٌخ ال ٌفرق
بٌن االسم والصفة اهـ ,وال ٌلزم من ذلك قول أبً علً بنفً الترادؾ فً نحو جلوس وقعود
وأسد وسبع ,مما ال ٌتؤتى فٌه كونه من قبٌل االسم والصفة انتهى(.)ٙ
(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٖٙ
(ٕ) ٌنظر كبلم الفخر الرازي فً المحصول :جٔ ,ص ٖٔٙ
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٕٔٓ :
(ٗ) الحسٌن بن أحمد بن خالوٌه ,أبو عبد هللا (تٖ5ٓ:هـ) ,لؽوي من كبار النحاة ,أصله من همذان ,زار الٌمن مدة ,ثم
انتقل إلى الشام فاستوطن حلب وتوفً بها ,عهد إلٌه سٌؾ الدولة بتؤدٌب أوالده ,من كتبه :شرح مقصورة ابن درٌد,
واالشتقاق ,والجمل فً النحو ,والمقصور والممدود ,وؼٌرهاٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٕ ,ص .ٔ50األعبلم :جٕ,
صٖٕٔ.
(٘) الفارسً ,وقد سبقت ترجمته.
( )ٙما سبق كله من كبلم ابن أبً شرٌؾ.
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وذلك كاألسد والسبع للحٌوان المفترس ,والبر والقمح للحب المعروؾ ,وؼٌرهما.
قولً( :وفابدته التوسعة وتٌسٌر النظم ,واألصح فً عطشان نطشان ونحوه والحد
والمحدود عدم الترادؾ؛ ألن الحد ٌدل على المفردات ,ونطشان ال ٌفرد ,واألصح وقوع كل
واحد من المترادفٌن مكان اآلخر)
"وفابدته" جواب شك وهو أن الواحد كاؾ فً اإلفهام ,وال فابدة فً وضع الثانً,
والوضع العاري عن الفابدة عبث.
والجواب :أن فوابده كثٌرة؛ مثل التوسع فً التعبٌر ,فتكثر الذرابع إلى المعنى
المقصود( ,)1وتٌسٌر النظم والنثر ,أي إن لم تحصل القافٌة بهذا حصلت بالمرادؾ؛
كقوله( :وال جزع من بٌنهم ال وال سقم) بخبلؾ وال مرض ,وكذا الوزن للشعر ,وتٌسٌر
أنواع البدٌع من التجنٌس؛ كقوله تعالى ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ

الروم.٘٘:
......................................................................................................
قوله :كاألسد والسبع إلخٌ ,عنً فالسبع مرادؾ لؤلسد باعتبار كونه موضوعا للحٌوان
المشهور ,وذلك ال ٌنافً كونه موضوعا لؽٌره لقوله صلى هللا علٌه وسلم (أكل كل ذي ناب
من السباع)(ٕ) الحدٌث ,فعلى هذا لفظ السبع مشترك ومرادؾ وهللا أعلم.
قوله :إن لم تحصل القافٌة ,األولى أن ٌزٌد أو السجع لٌشمل تٌسٌر النثر كما هو ظاهر,
اللهم إال أن ٌقال أراد بالقافٌة ما ٌشمل السجع ,كما قالوا فً عبارة من عبر بالروي وهللا
أعلم.
قوله :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮊ ,أي القٌامة ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊالروم ,٘٘ :أي من ساعات
األٌامٌ ,عنً وهللا أعلم حٌث قال ساعة ولم ٌقل مثبل ٌوما أو بعض ٌوم ,أو نحو ذلك مما
ٌرادؾ الساعة فً الداللة على مطلق الزمان وهللا أعلم ,وكذلك لو عبر عن الساعة األولى
بٌوم القٌامة أٌضا لم ٌحصل الجناس ,ومثله فً الجناس قوله تعالى ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ

الكهؾ , ٔٓٗ :قالوا فإنه أوقع من قولك وهم ٌتوهمون ألنه ال ٌقع به الجناس ,والجناس فً اآلٌة
األولى تام وفً الثانٌة مضارع؛ لوقوع االختبلؾ فً حرؾ كما بٌن فً محله.

(ٔ) فً (ب) فتكثر الذرابع فً المعنى المقصود.
(ٕ) أخرجه الربٌع بن حبٌب ( ) ٖ05كتاب الزكاة والصدقة :باب آداب الطعام والشراب ,ومالك فً الموطؤ :كتاب الصٌد:
باب تحرٌم أكل كل ذي ناب من السباع ,من حدٌث أبً هرٌرة.
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واختلفوا فً الحد والمحدود ,والصحٌح أنهما ؼٌر مترادفٌن؛ ألن الحد ٌدل على المفردات
واألجزاء ,والمحدود على المجموع؛ ألن اإلنسان ٌدل على مجموع( )1الحٌوان الناطق
وهو المحدود ,والحد الذي هو [الحٌوان]( )2الناطق ٌدل على كل واحد من لفظٌه على
معناه اإلفرادي.
واختلفوا فً األلفاظ التً ال تكون إال توابع؛ فبعض قالوا مرادفة لما قبلها ,وبعض قالوا
بعدم ترادفها وهو الصحٌح ,نحو عطشان نطشان ,وشٌطان لٌطان؛ ألن نطشان ولٌطان لو
انفردا عن متبوعهما ال ٌدالن على شًء ,والمتبوعان ٌدالن على معانٌهما إذا انفردا.
......................................................................................................
قوله :فً الحد والمحدود ,أي كلفظ الحٌوان الناطق ولفظ اإلنسان ,فلٌس المراد من المحدود
المعنى كما هو المتبادر ,بل المراد به اللفظ الدال بقرٌنة أن الترادؾ من صفات األلفاظ ال
المعانً.
قوله :واألجزاء ,عطؾ تفسٌر على المفردات ,فالمراد بالمفردات األجزاء.
قوله :ألن اإلنسان ٌدل إلخ ,حاصله أن اللفظ الدال على المحدود "كاإلنسان" ٌدل على
أجزاء الماهٌة إجماال ,والحد "كالحٌوان الناطق" ٌدل علٌها تفصٌبل ,والمجمل ؼٌر
المفصل ,والقابل بالترادؾ ٌقطع النظر عن اإلجمال والتفصٌل ,قال ابن قاسم فً حاشٌة
المختصر :حٌث قسم الحمل على قسمٌن ,والثانً حمل ؼٌر متعارؾ وهو ما ٌكون
الموضوع والمحمول متحدٌن بحسب المفهوم ال تؽاٌر إال باالعتبار ,كصورة الحمل التً
بٌن المعرؾ والمعرؾ ,فإن المقصود هناك أن أحدهما عٌن اآلخر ,وإنما قلنا صورة الحمل
إذ ال حمل فً التعارٌؾ ألنها من باب التصورات إلخ.
قوله :نحو عطشان إلخ ,ونحو ذلك حسن بسن.
قوله :لو انفردا عن متبوعهما ال ٌدالن على شًءٌ ,عنً ال ٌفٌدان المعنى بدون متبوعهما,
ومن شؤن كل مترادفٌن إفادة كل منهما المعنى وحده ,والقابل بالترادؾ ٌمنع عدم إفادته
وحده  ,والحق أنه الٌفٌد وحده وأنه ٌفٌد التقوٌة للمتبوع خبلفا للبٌضاوي ,وإال لم ٌكن لذكره
فابدة ,والعرب لحكمتها ال تتكلم بما ال فابدة فٌه ,ولٌس بتؤكٌد ألن التؤكٌد ٌفٌد التقوٌة مع نفً
احتمال المجاز ,وألن هذا التابع شرطه أن ٌكون على زنة المتبوع والتؤكٌد ال ٌكون كذلك.

(ٔ) فً (ب)" :على المجموع" باأللؾ والبلم.
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
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واختلفوا فً وجوب صحة وقوع كل واحد من المترادفٌن مكان اآلخر ,والصحٌح وجوبها؛
كقولك :البر رخٌص ,والقمح رخٌص؛ ألنه ال ٌمتنع من جهة المعنى ألن نسبته إلٌهما
واحدة ,وال من جهة التركٌب ألن إفادة المقصود إلٌهما واحدة ,وال حرج فً التركٌب.
......................................................................................................
قوله :والصحٌح وجوبها إلخ ,ظاهره سواء تعبد بلفظه أم ال ,وسواء كان الترادؾ فً لؽة
(ٕ)
واحدة أم فً لؽتٌن ,خبلفا لئلمام الرازي فً نفٌه مطلقا(ٔ) ,وللبٌضاوي والصفً الهندي
إذا كان ا لمترادفان من لؽتٌن ,وانظر هل مراده واجب عقبل بمعنى أنه من ضرورٌات العقل
أن ٌصح ذلك فً اللؽة ,أو مراده واجب لؽة أو عادة أو شرعا أو كٌؾ الحال ,وفً جمع
الجوامع(ٖ)  :والحق وقوع كل من الردٌفٌن مكان اآلخر إن لم ٌكن تعبد بلفظه ,قال شارحه:
أي ٌصح ذلك إلخ ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٗ) :اعلم أن محصول كبلم المحصول وشرحه
لؤلصفهانً حكاٌة مذهبٌن أحدهما أنه ٌلزم عقبل أن ٌصح لؽة وقوع كل من المترادفٌن
مكان اآلخر ,والثانً أنه ال ٌلزم ذلك مطلقا ,ومقتضاه أن البحث فً اللزوم العقلً والصحة
اللؽوٌة فقط ,وقول المصنؾ إن لم ٌكن تعبد بلفظه ٌقتضً أن البحث فً الصحة لؽة
وشرعا معا  ,وأن التخلؾ فً صورة التعبد باللفظ تخلؾ فً الصحة شرعا؛ لعروض التعبد
وهو أمر خارج عن اللؽة ,وٌشبه أن ٌكون ما ذكره المصنؾ تنقٌحا للقول األول ,ببٌان أنه
قد ٌرد التعبد بلفظ شرعا فٌمتنع إٌقاع ردٌفه مكانه امتثاال ألمر الشرع ال لمانع لؽوي انتهى.
ولعل هذا مراد المصنؾ رحمه هللاٌ ,عنً أنه ٌجب عقبل أن ٌصح ذلك لؽة عمبل بمقتضى
الترادؾ ,ما لم ٌمنع من ذلك مانع شرعً ,كما فً تكبٌرة اإلحرام على القول بؤنه ال ٌجزي
إال لفظ هللا أكبر دون أعظم وأجل ونحو ذلك ,وهو أحد القولٌن عندنا وأظنه الراجح ,وهو
مذهب الشافعً ,وذهب أبو حنٌفة إلى أنه ٌجزي مرادفه أٌضا ولو بؽٌر العربٌة وهللا أعلم
فلٌحرر.
قوله :ألنه ال ٌمتنع إلخ ,فٌه أن هذا استدالل باألعم؛ ألن نفً االمتناع صادق بالوجوب
واإلمكان كما هو معلوم.

(ٔ) المحصول للرازي :جٔ ,ص ٕ٘ٙ
(ٕ) محمد بن عبد الرحٌم بن محمد األرموي ,أبو عبد هللا ,صفً الدٌن الهندي (ت5ٔ٘:هـ) ,فقٌه أصولً ,ولد بالهند ,زار
الٌمن ومصر ثم استوطن دمشق سنة (٘ٙ0هـ) وتوفً بها ,من كتبه :نهاٌة الوصول إلى علم األصول ,والفابق فً أصول
الدٌن ,والزبدة فً علم الكبلمٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :ج ,8صٕ .ٔٙاألعبلم :ج ,ٙصٕٓٓ.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖ٘ٙ
(ٗ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٔٓ :
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فصل :فً الحقٌقة والمجاز.
قولً( :فصل :الحقٌقة اللفظ المستعمل فٌما وضع له فً اصطبلح التخاطب على وجه
ٌصح ,والمجاز اللفظ المستعمل فً ؼٌر ما وضع له فً اصطبلح التخاطب على وجه
ٌصح ,وكل واحد إما شرعً أو عرفً أو لؽوي).

الحقٌقة وأقسامها:
أقول :الحقٌقة فعٌل ,إما بمعنى فاعل من حق الشًء إذا ثبت ,وإما بمعنى مفعول من
حققت الشًء إذا أثبته ,ثم نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة فً أصل وضعها ,والتاء فٌها
على األول للتؤنٌث000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :الحقٌ قة هو اللفظ إلخ ,لعله إنما عدل عن الكلمة إلى اللفظ لٌتناول المفرد والمركب,
بناء على إطبلق الحقٌقة على المجموع المركب أٌضا ,إال أن قوله بعد ذلك ثم نقل إلى
الكلمة إلخ؛ ٌدل على أنه أراد الحقٌقة فً المفرد أو أنه ال ٌرى اتصاؾ المركب بالحقٌقة
وهللا أعلم.
قوله :ا لحقٌقة فعٌل ,المناسب أن ٌقول الحقٌقة فً األصل فعٌل ,أو ٌقول الحقٌقة فعٌلة,
وكبلهما صحٌح مصرح به فً الخارج ,فعبارة المطول والمختصر(ٔ) :فعٌل ,وعبارة السٌد
على ما نقله ابن قاسم فً اآلٌات(ٕ) :فعٌلة(ٖ) ,كما ستراهما ,والظاهر أن السبب فً ذلك أن
من اعتبر الموصوؾ مإنثا وأن فعٌبل بمعنى فاعل -كالسٌد -قال حقٌقة فً األصل فعٌلة,
ومن اعتبر الموصوؾ مذكرا -كالسعد -قال إنها فً األصل فعٌل(ٗ) ,سواء كان بمعنى فاعل
أو مفعول ,وصنٌع المصنؾ رحمه هللا فٌما بعد ٌحتمل الوجهٌن ,فإنه بالنظر إلى كون التاء
للتؤنٌث ٌقتضً أن ٌكون فعٌلة ,وبالنظر إلى كونها للنقل ٌقتضً أن ٌقول فعٌل وهللا أعلم.
قوله :والتاء فٌها على األول للتؤنٌث وعلى اآلخر للنقل إلخ ,فالمصنؾ رحمه هللا اعتبر
الموصوؾ فً األصل مإنثا مذكورا على الوجهٌن ثم نقل إلى التسمٌة بحاله ,فلذلك فرق
بٌن فعٌل بمعنى فاعل وفعٌل بمعنى مفعول ,فإن األول تلحقه التاء مطلقا نحو ظرٌفة
وشرٌفة وكرٌمة ,والثانً ال تلحقه التاء إذا جرى على موصوفه نحو امرأة قتٌل وامرأة
جرٌح ,وهذا التفصٌل ذهب إلٌه بعضهم ,والذي ذهب إلٌه السعد أن التاء للنقل مطلقا؛ =

(ٔ) المطول للسعد التفتازانً ,ص ,٘ٙ5 :وأٌضا مختصر المعانً للتفتازانً ,صٖٖٖ :
(ٕ) سٌؤتً قرٌبا.
(ٖ) ٌنظر عبارة السٌد الشرٌؾ فً شرح مختصر المنتهى :جٔ ,ص ٘ٓ0
(ٗ) المطول للتفتازانً ,ص٘ٙ5 :
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وعلى اآلخر للنقل من الوصفٌة إلى االسمٌة ,وقٌل للتؤنٌث نظرا إلى أن الحقٌقة قبل النقل
صفة لمإنث ؼٌر جارٌة على موصوفها ,فثبتت فٌها التاء؛ كقولك :قتٌلة بنً فبلن,
......................................................................................................
= ألنه اعتبر الموصوؾ مذكرا ,والذي ذهب إلٌه صاحب المفتاح أنها للتؤنٌث مطلقا(ٔ)؛
العتباره فً فعٌل بمعنى مفعول الموصوؾ مإنثا ؼٌر مذكور ,كما أشار إلٌه المصنؾ
رحمه هللا بقوله وقٌل للتؤنٌث إلخ .قال فً المطول مصرحا بالمذهبٌن ما نصه(ٕ) :الحقٌقة
فً األصل فعٌل بمعنى فاعل من حق الشًء إذا ثبت ,أو بمعنى مفعول من حققت الشًء إذا
أثبته ,نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة فً مكانها األصلً ,والتاء فٌها للنقل من الوصفٌة إلى
االسمٌة ,وعند صاحب المفتاح التاء للتؤنٌث على الوجهٌن ,أما على األول فظاهر ألن فعٌبل
بمعنى فاعل ٌذكر وٌإنث ,سواء أجري على موصوفه أو ال ,نحو رجل ظرٌؾ وامرأة
ظرٌفة ,وأما على الثانً فؤلنه ٌقدر لفظ الحقٌقة قبل النقل إلى االسمٌة صفة لمإنث ؼٌر
مجراة على موصوفها ,وفعٌل بمعنى مفعول إنما ٌستوي فٌه المذكر والمإنث إذا أجري
على موصوفه ,نحو رجل قتٌل وامرأة قتٌل ,وأما إذا لم ٌجر على موصوفه فالتؤنٌث واجب
دفعا لبللتباس ,نحو مررت بقتٌل بنً فبلن وبقتٌلة بنً فبلن ,وال ٌخفى ما فً هذا من
التكلؾ المستؽنى عنه بما تقدم انتهى .وكبلم السٌد ٌقتضً أنها فً األصل وصؾ للمإنث
وأنها فعٌلة بمعنى فاعلة فقط ,فتكون التاء فٌه للتؤنٌث فقط ,قال ابن قاسم فً اآلٌات(ٖ) :قال
السٌد(ٗ) الحقٌقة فً اللؽة فعٌلة من حق ٌحق بالكسر إذا لزم وثبت ,فهً بمعنى الثابتة
البلزمة ,ولذلك أطلقت فً اللؽة على ذات الشًء البلزمة له ,ونقلت فً االصطبلح منها
إلى اللفظ المذكور للمناسبة فً اللزوم والثبوت ,هذا هو المفهوم من كبلم الشارحٌ -عنً
العضد -موافقا لئلحكام ,وأنت خبٌر بما ذكر فٌها من التوجٌهات األخر فبل حاجة إلى ذكرها
اهـ .فتحصل من كبلم هم كما هوظاهر أربعة أقوال ,وهللا أعلم فلٌحرر .وقول السٌد ونقلت
فً االصطبلح منها إلخٌ ,قتضً أن الحقٌقة فً الكلمة المذكورة حقٌقة اصطبلحٌة ,وبذلك
ٌشعر قول ؼٌره نقلت ,إال إنه ٌشكل علٌه قول المصنؾ فٌما تقدم أن النقل ٌكون لؽٌر
مناسبة وهللا أعلم.
قوله :وعلى اآلخر للنقل إلخ ,قال العنبري(٘) :معنى كون التاء للنقل من الوصفٌة إلى
االسمٌة؛ أن اللفظ إذا صار بنفسه اسما لؽلبة االستعمال بعدما كان وصفا كانت اسمٌته فرعا
لوصفٌته فٌشبه بالمإنث؛ ألن المإنث فرع المذكر فتجعل التاء عبلمة الفرعٌة ,كما جعل
"عبلمة" فً رجل عبلمة لكثرة العلم ,بناء على أن كثرة الشًء فرع تحقق أصله انتهى.
(ٔ) مفتاح العلوم ,تؤلٌؾ ٌوسؾ بن أبً بكر بن محمد بن علً السكاكً (تٕٙٙ:هـ) ,تحقٌق :نعٌم زرزور ,الطبعة الثانٌة
(ٔٗٓ5هـٔ805 -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,ص.ٖٙٓ :
(ٕ) المطول لسعد الدٌن التفتازانً ,ص٘ٙ5 :
(ٖ) اآلٌات البٌنات :جٕ ,ص ٖٗٔ
(ٗ) شرح مختصر المنتهى :جٔ ,ص ٘ٓ0
(٘) سبق التنبٌه بؤن العنبري كتب حاشٌة على المطول للتفتازانً ,ؼٌر أنً لم أقؾ علٌها.
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وال تسقط التاء من فعٌل بمعنى مفعول إال إذا جرت على موصوفها؛ كقولك :امرأة قتٌل,
ثم نقلت أعنً الحقٌقة بالتاء ,وفً هذا تكلؾ مستؽنى عنه بما تقدم.
قولً" :المستعمل" احتراز من اللفظ قبل االستعمال ,فإنه ال ٌسمى حقٌقة وال مجازا ,و
"فٌما وضع له" من الؽلط واالستعارة ,أما األول فكقولك :خذ القلم ,مشٌرا إلى كتاب؛ فإن
لفظ القلم مستعمل فً ؼٌر ما وضع له ,ولٌس حقٌقة ,كما أنه لٌس بمجاز ,وأما الثانً
فكقولك :األسد -للرجل الشجاع-؛ فإن لفظ األسد استعمل فٌما لم ٌوضع له ,ال فً اصطبلح
التخاطب وال فً ؼٌره ,وإن كان االستعارة عندهم استعملت فٌما وضع له بتؤوٌل ,أي
بادعاء( )1أن الشجاع فرد من أفراد األسد ,و "فً اصطبلح التخاطب" مخرج لباقً
......................................................................................................
قوله :إال إذا جرت على موصوفها ,المناسب أن ٌقول إال إذا جرى على موصوفه ,لكن أنث
باعتبار كون فعٌل صفة وهللا أعلم.
قوله :وفً هذا تكلؾ مستؽنى عنه بما تقدم ,قال العنبري فً بٌانه :إذ ال دلٌل على أن لفظ
الحقٌقة قبل التسمٌة والنقل مستعمل بدون موصوفه مع االستؽناء عنه بالوجه الذي ذكره,
قال فً شرح المفتاح :وإنما اختار السكاكً(ٕ) هذا التكلؾ جرٌا على قضٌة أصل التاء
بخبلؾ ما ذهب إلٌه الجمهور انتهى.
قوله :من الؽلط واالستعارة ,األولى أن ٌقول من الؽلط والمجاز الذي لم ٌستعمل فٌما وضع
له ال فً اصطبلح وال فً ؼٌره ,فٌبقى المجاز الذي استعمل فٌما وضع له ال فً اصطبلح
التخاطب ,فٌخرج بالقٌد الذي بعده كما سٌؤتً ,اللهم إال أن ٌقال أطلق االستعارة وأراد بها
المجاز على اصطبلح األصولٌٌن ,قال العنبري فً حاشٌة المطول :واألصولٌون ٌطلقون
االستعارة على كل مجاز ,فبل تؽفل عن تخالؾ االصطبلحٌن كٌبل تقع فً العنت إذا رأٌت
مجازا مرسبل أطلق علٌه االستعارة انتهى ,لكن سوق كبلمه ٌدل على أنه حملها على
اصطبلح البٌانٌٌن ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :فٌما وضع له بتؤوٌلٌ ,عنً لكن الوضع عند اإلطبلق ال ٌفهم منه إال الوضع بالتحقٌق
دون التؤوٌل.
قوله :أي بادعاء أن الشجاع فرد من أفراد السبع ,أي بؤن تجعل أفراد السبع مثبل قسمٌن:
متعارؾ وهو الذي له ؼاٌة الجرأة فً ذلك الهٌكل المخصوص ,وؼٌر متعارؾ وهو الذي
له تلك الجرأة لكن ال فً ذلك الهٌكل المخصوص.

(ٔ) فً (ب)" :أي ادعا ًء" ,بالتنوٌن ومن ؼٌر حرؾ الجر.
(ٕ) ٌوسؾ بن أبً بكر بن محمد بن علً السكاكً (تٕٙٙ:هـ) ,صاحب كتاب مفتاح العلوم فً الببلؼة ,أما الشرح
المذكور فلم أقؾ على صاحبه.
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المجاز ,و "فً اصطبلح" متعلق بـ وضع( ,)1أي وضعت له فً اصطبلح به ٌقع التخاطب.
فهذا الحد ٌتناول الحقٌقة اللؽوٌة؛ كالصبلة بمعنى الدعاء ,والدابة لكل ما ٌدب ,والفاعل
لكل من صدر منه الفعل؛ ألن هذه األلفاظ وضعت لهذه المعانً فً اصطبلح العرب ,وبها
ٌكون خطاب بعضهم بعضا ,وٌتناول:
 الحقٌقة الشرعٌة؛ كالصبلة لؤلركان المعروفة والذكر المخصوص ,وبها ٌخاطب بعض أهلالشرع بعضا.
 والحقٌقة العرفٌة العامة؛ كالدابة للفرس ,إذا اصطلح أهل البلد وتخاطبوا به.......................................................................................................
قوله :مخرج لباقً المجازٌ ,عنً وهو الذي استعمل فٌما وضع له فً اصطبلح آخر ؼٌر
اصطبلح به التخاطب ,كالصبلة إذا استعملها المخاطب بعرؾ الشرع فً الدعاء فإنها تكون
مجازا لكون الدعاء ؼٌر ما وضعت هً له فً اصطبلح الشرع ,ألنها وضعت عنده للهٌبة
المخصوصة وإنما وضعت للدعاء فً اصطبلح آخر وهو اللؽة ,فسلم الحد حٌنبذ للحقٌقة.
قوله :متعلق بوضعت ,األولى بوضع ,وكؤنه توهم أنه عبر بالكلمة أي متعلق بوضع ال
بمستعمل ,قال فً المطول(ٕ) :إذ ال معنى له عند التؤمل ,قال العنبري :بناء على أن المتبادر
من استعمال الكلمة فً شًء إطبلقها وإرادة ذلك الشًء منها ,فالمستعمل فٌه نفس المعنى
ال اصطبلح التخاطب إلخ.
فابدة :الفرق بٌن الوضع واالستعمال والحمل ,أن الوضع جعل اللفظ دلٌبل على المعنى ,فهو
من صفات الواضع ,واالستعمال إطبلق اللفظ وإرادة المعنى ,فهو من صفات المتكلم,
والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم أو ما اشتمل على مراده ,فهو من صفات السامع.
قوله :فهذا الحد ٌتناول الحقٌقة اللؽوٌة إلخ ,قال ابن قاسم :وقد ٌمنع شمولها اللؽوٌة -بناء
على المختار -أنها ؼٌر اصطبلحٌة بل واضعها هللا تعالى ,فبل ٌصدق علٌها قٌد االصطبلح,
إال أن ٌكون إطبلقه علٌها باعتبار التؽلٌب ,أو باعتبار أن العرب لما ظهرت علٌهم
وتعارفوها كان ذلك اصطبلحا أو بمنزلته فلٌتؤمل انتهى ,أقول :جزم الحفٌد(ٖ) بالجواب
الثانً .وقوله :كالدابة للفرس ,فٌه ما تقدم(ٗ).

(ٔ) فً (ب)" :وضعت" بتاء التؤنٌث ,وكذا جاء أٌضا فً الحاشٌة ,والصحٌح ما أثب ُته كما جاء فً المتن ,وقد نبه على ذلك
المحشً فً تعلٌقه.
(ٕ) المطول لسعد الدٌن التفتازانً ,ص٘ٙ0 :
(ٖ) ٌ عنً حفٌد السعد ,أحمد بن ٌحٌى بن محمد بن سعد الدٌن مسعود بن عمر التفتازانً ,من فقهاء الشافعٌة ,وٌعرؾ بحفٌد
السعد (ت8ٔٙ:هـ) ,كان قاضً هراة مدة ثبلثٌن عاما ,قتله الشاه إسماعٌل الصفوي مع جماعة من علماء هراة ,ولم
ٌعرؾ له ذنب ,له كتب منها :حاشٌة على شرح التلخٌص ,وشرح تهذٌب المنطق ,والفوابد والفرابد فً الحدٌثٌ .نظر:
األعبلم :جٔ ,صٓ.ٕ5
(ٗ) أي وقول المصنؾ "كالدابة للفرس" فٌه ما تقدم من توجٌهاتٌ ,عنً عند الكبلم عن النقل وأقسامه.
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 والعرفٌة الخاصة؛ كالفاعل عند عرؾ النحاة للمسند إلٌه فعل.وأنكر بعضهم الحقٌقة الشرعٌة ,وزاد بعضهم الحقٌقة الدٌنٌة.
......................................................................................................
قوله :وأنكر بعضهم الحقٌقة الشرعٌة ,قال فً جمع الجوامع مع شرحه(ٔ) :ونفى قوم إمكان
الشرعٌة بناء على أن بٌن اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى ؼٌره ,ونفى القاضً أبو
بكر الباقبلنً وابن القشٌري(ٕ) وقوعها ,قاال :ولفظ الصبلة مثبل مستعمل فً الشرع فً
معناه اللؽوي أي الدعاء بخٌر ,لكن اعتبر الشارع فً االعتداد به أمورا كالركوع وؼٌره
إلخ .قال ابن أبً شرٌؾ(ٖ) :ال خبلؾ أن األلفاظ المستعملة ألهل الشرع نحو الصبلة
والزكاة حقابق شرعٌة ٌتبادر منها ما علم ببل قرٌنة ,إنما الخبلؾ فً أنها عرفٌة للفقهاء أو
ب وضع الشارع ,فالجمهور على الثانً ,والقاضً وابن القشٌري على األول ,فإذا وجدت فً
كبلم الشارع مجردة عن القرٌنة محتملة للمعنى الشرعً والمعنى اللؽوي حملت على
ا لمعنى اللؽوي عندهما وعلى الشرعً عند الجمهور انتهى .والحق وقوع األسماء الشرعٌة
وهذا هو الذي علٌه الجمهور من المتكلمٌن والفقهاء والمعتزلة ,واختلفوا فً كٌفٌة وقوعها,
فقالت المعتزلة أنها حقابق وضعها الشارع مبتكرة لم ٌبلحظ فٌها المعنى اللؽوي أصبل وال
للعرب فٌها تصرؾ ,وهذا هو المذهب على ما تقدم له رحمه هللا فً المنقول من أنه ال
مناسبة فٌه ,وقال ؼٌرهم أنها مؤخوذة من الحقابق اللؽوٌة ,إما بمعنى أنها أقرت على
مدلولها وزٌد فٌها ,وإما بمعنى أنها استعٌر لفظها للمدلول الشرعً لعبلقة ,فهً على هذا
مجازات لؽوٌة حقابق شرعٌة ,بخبلفه على األول فإنها لٌست مجازات لؽوٌة لعدم اعتبار
المناسبة ,فإن وجدت فإنما هً أمر اتفاقً ؼٌر منظور إلٌه.
قوله :وزاد بعضهم الحقٌقة الدٌنٌة ,هذا هو البلبق بؤصول المذهب ,وذلك كاإلٌمان والكفر
وؼٌر ذلك مما ٌتعلق بؤصول الدٌن ,فإن الحشوٌة ومن وافقهم قالوا إن اإلٌمان مثبل لم
ٌخرج عن موضوعه اللؽوي وهو التصدٌق على تفصٌل عندهم ,وأما عندنا فاإلٌمان مثبل
خرج عن موضوعه اللؽوي فاستعمل فً االعتقاد والقول والعمل ,وكذلك الكفر خرج عن
الجحود مثبل إلى ما ٌشمل جمٌع الكبابر ,وقد أوضح ذلك الشٌخ أبو القاسم البرادي فً
حقابقه ,وجعل األسماء ثبلثة لؽوٌة وشرعٌة ودٌنٌة فلٌراجع فإنه مفٌد جدا(ٗ).

(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖ55
(ٕ) عبد الرحٌم بن عبد الكرٌم بن هوازن القشٌري ,أبو نصر (ت٘ٔٗ:هـ) ,واعظ من علماء نٌسابور ,زار بؽداد فً
طرٌقه إلى الحج ووعظ بها ,ثم عاد إلى نٌسابور والزم الوعظ والتدرٌس إلى أن توفً بهاٌ .نظر :طبقات الشافعٌة
الكبىرى :ج ,5ص ,ٔ٘8وفٌات األعٌان :جٖ ,ص .ٕٓ0األعبلم :جٖ ,ص.ٖٗٙ
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔٓٙ :
(ٗ) ٌنظر :البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٔ8ٖ :
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المجاز:
والمجاز وزنه مفعل ,من جاز المكان إذا تعداه ,نقل إلى اللفظ الجابز أي المتعدي مكانه
األصلً ,واللفظ المجوز به ,أي جازوا به مكانه األصلً .وحده "اللفظ [المستعمل فً ؼٌر
ما وضع له فً اصطبلح التخاطب على وجه ٌصح]( ")1إلى آخره ,واحترزت بـ "ؼٌر ما
وضع له" من أقسام الحقٌقة كلها ,و بـ "اصطبلح التخاطب" لٌعم المجاز المستعمل فٌما
وضع له فً اصطبلح آخر؛ كالصبلة 00000000000000000000000000000
......................................................................................................
قوله :وزنه مفعلٌ ,عنً فؤصله مجوز فٌقال تحرك حرؾ العلة بحسب األصل وانفتح ما
قبله اآلن فانقلبت الواو ألفا ,أو ٌقال نقلت حركة حرؾ العلة إلى الساكن فانقلب حرؾ العلة
ألفا؛ ألنه لم ٌخلق هللا فً األسماء المتمكنة وال فً األفعال ألفا أصلٌة بل إما زابدة أو منقلبة
عن أصل ,فهو من الجواز أي التعدي.
قوله :نقل إلى اللفظ الجابز ,قال ابن قاسم فً قول المختصر نقل إلى الكلمة الجابزة :الظاهر
أنه لٌس المراد أن هذا المفهوم هو المنقول إلٌه الموضوع له ,بل المراد بذكر ذلك بٌان
المناسبة فتدبر.
قوله :أي المتعدي ,فعلى هذا ٌكون المجاز مصدرا مٌمٌا بمعنى اسم الفاعل.
قوله :أي جازوا به مكانه األصلً ,قال ابن قاسم(ٕ) :فعلى هذا ٌكون المجاز مصدرا مٌمٌا
بمعنى اسم المفعول أو اسم مكان انتهى .وأقول :أما كونه مصدرا بمعنى اسم المفعول
فظاهر من قوله -أعنً صاحب المختصر )ٖ(-أو الكلمة المجوز بها على معنى أنهم أجازوا
بها وعدوها مكانها األصلً.
قوله :وحده اللفظ الظاهر ,إنه إنما عبر باللفظ دون الكلمة لٌتناول المجاز المفرد والمركب.
قوله :واحترز بؽٌر ما وضع له إلخ ,إنما لم ٌتعرض لمحترز قوله "المستعمل" لعلمه مما
تقدم فً تعر ٌؾ الحقٌقة ,ألنه علم منه أن اللفظ قبل االستعمال ال ٌسمى حقٌقة وال مجازا,
فعلم منه أن المجاز ٌتوقؾ على سبق الوضع دون االستعمال فً معناه األصلً ,فالمجاز ال
ٌستلزم الحقٌقة الستلزمها االستعمال ,وذلك كالرحمن فإنه مجاز ال حقٌقة له ألنه لم ٌستعمل
فً رقٌق القلب الذي هو المعنى الموضوع له فً األصل كما هو مشهور.
قوله :وباصطبلح التخاطب لٌعم إلخ ,لعله وفً اصطبلح التخاطب متعلق بوضع لٌعم إلخ,
أو عبرت باصطبلح التخاطب لٌعم.
(ٔ) ذ ُ
كرت التعرٌؾ كامبل بٌن معكوفٌن تسهٌبل للقاريء ,أما فً المخطوط فقال" :وحده اللفظ إلى آخره" .اعتمادا على ما
سبق فً المتن.
(ٕ) ٌنظر :اآلٌات البٌنات :جٕ ,ص ٔ٘ٙ
(ٖ) ٌنظر :عبارة التفتازانً فً المختصر ,صٖٖٙ :
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للعبادة أي إن استعملتها للدعاء كانت مجازا وبالعكس ,وكذا الدابة للحمار فً العرؾ
العام ,إذا استعملت فٌما ٌدب كانت مجازا ,وكذا العكس ,وكذا الفاعل فً العرؾ الخاص
واللؽة.
وقولً" :على وجه ٌصح" متعلق بـ "المستعمل" مخرج للؽلط؛ لعدم العبلقة بٌن الكتاب
والفرس فً قولك :خذ كتابا مشٌرا إلى الفرس.

ال بد فً المجاز من عبلقة:
وقولً( :والبد فً المجاز من عبلقة؛ إما السببٌة ,أو المسببٌة ,أو المشاركة فً شكل أو
صفة ظاهرة ,وإما كونه علٌها قبل ,أو ٌإول إلٌها ,أو ؼٌر ذلك).
......................................................................................................
قوله :إذا استعملتها(ٔ) ,أي على طرٌقة الشرع كان مجازاٌ ,عنً ألنه ٌصدق علٌه أنه لفظ
استعمل فً ؼٌر ما وضع له فً اصطبلح التخاطب ,بل فً اصطبلح آخر وهو اللؽة.
قوله :وبالعكسٌ ,عنً وكذلك لفظ الصبلة إذا استعمله المخاطب بعرؾ اللؽة فً األركان
المخصوصة لعبلقة فإنه مجاز أٌضا ,ألنه لفظ استعمل فً ؼٌر ما وضع له فً اصطبلح
التخاطب ,وهو هاهنا اصطبلح اللؽة فإن اصطبلحهم على أنه دعاء.
قوله :وكذلك الدابة للحمار إلخ ,إنما ذكر الحمار لكونه من ماصدقات ذوات القوابم األربع,
ولو قال بدله الفرس لكان جارٌا على ما ذكره سابقا من أن الدابة فً الفرس عرؾ عام.
قوله :إذا استعملت فٌما ٌدبٌ ,عنً من أهل العرؾ العام لعبلقة فإنه مجاز.
قوله :وكذا العكسٌ ,عنً وهو الدابة إذا استعملها اللؽوي مثبل فً الحمار بخصوصه لعبلقة
ال باعتبار اشتماله على المعنى الكلً فإنه مجاز ال حقٌقة.
قوله :وكذا الفاعل فً العرؾ الخاص واللؽةٌ ,عنً أن الفاعل إذا استعمله النحوي فٌمن
صدر منه الفعل لعبلقة ٌكون مجازا ,وكذلك إذا استعمله اللؽوي فً االسم المخصوص
لعبلقة ال باعتبار صدور الفعل عنه فإنه مجاز أٌضا كما هو ظاهر.
قوله :فخرج الؽلط إلخ(ٕ) ,قال ابن قاسم(ٖ)ٌ :نبؽً أن ٌراد به الخطؤ قصدا كما قال شٌخ
االسبلم(ٔ) فٌما سبق ,وذلك ألن الخطؤ باعتبار فساد االعتقاد ٌنبؽً أن ال ٌخرج =
(ٔ) كذا جاء فً الحاشٌة ,والذي فً المتن أعبله" :إن استعملت"...
(ٕ) الذي فً المتن "مُخرج للؽلط" ,أي بصٌؽة اسم الفاعل.
(ٖ) ٌنظر :اآلٌات البٌنات :جٕ ,صٔٗٙ

00

وال بد من العبلقة؛ ألن اللفظ إذا إطلق على ؼٌر معناه إما أن ٌكون بوضع ثان كالحقٌقة
العرفٌة والشرعٌة ,أو بعبلقة بٌنه وبٌن ما وضع له ,وإال لم ٌفد.
والعبلقة اتصال ما للمعنى المستعمل فٌه بالمعنى الموضوع له؛ كقولك :األسد للرجل
الشجاع ,اتصلت شجاعة الرجل -وهو المستعمل فٌه -باألسد الموضوع له ,وتتصور من
وجوه:
......................................................................................................
= عن الحقٌقة وال عن المجاز؛ ألنه إنما استعمل فً الموضوع له أو فً ؼٌر الموضوع له
على وجه صحٌح فً اعتقاده ,فمن أشار إلى كتاب بـ :هذا الفرس؛ العتقاده أنه فرس إنما
استعمل الفرس فً معناه ال فً ؼٌره ,وإن أخطؤ فً اعتقاده أن المشار إلٌه فرس فً
الواقع ,وأما الخطؤ باعتبار اللسان بؤن سبق لسانه فبل حكم لهذا وال اعتداد به ,ومن أشار
إلى كتاب بـ :هذا أسد؛ العتقاده أنه رجل شجاع فإنما استعمله فً معناه المجازي مع وجود
العبل قة ,فٌكون مجازا وإن أخطؤ فً اعتقاده ,وقد ٌإٌد ذلك اعتداد النحوٌٌن ببدل الؽلط
انتهى.
قوله :وال بد من العبلقة ,هذا هو معنى قوله على وجه ٌصح ,والمعتبر فً العبلقة نوعها ال
شخصها ,فبل ٌعتبر سماع شخص العبلقة فً كل مجاز بل سماع النوع ٌكفً ,قال العنبري
فً قول التلخٌص(ٕ) (فبل بد من العبلقة) :العبلقة بالفتح عبلقة الحب والخصومة ونحوهما
من المعانً ,وبالكسر عبلقة السٌؾ والسوط ونحوهما من المحسوسات ,قٌل وعكسه
العوج ,وأما قوله تعالى :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ

طهٔٓ5 :

فعلى ضرب من التؤوٌل انتهى.

وقال بعضهمٌ :جوز فتح العٌن وكسرها فً المعانً والمحسوسات كما نقله ابن قاسم.
قوله :إما أن ٌكون بوضع ثان إلخ ,تخصٌص الحقٌقة العرفٌة بوضع ثان ٌدل على أن
المجاز لٌس بوضع ثان وهو كذلك ,ألنه أراد بالوضع الوضع الشخصً ال النوع ,والمجاز
وضع وضعا ثانٌا وضعا نوعٌا.
قوله :والعبلقة اتصال ما للمعنى المستعمل فٌه بالمعنى الموضوع له ,عبارة ؼٌره والعبلقة
المناسبة المصححة لبلنتقال من المعنى الحقٌقً إلى ؼٌره.

(ٔ) لعله ٌرٌد حفٌد السعد التفتازانً ,فكثٌرا ما ٌذكره بشٌخ اإلسبلم فً اآلٌات البٌنات ,وقد سبقت ترجمة الحفٌد فٌما مضى
من الكتاب.
(ٕ) م تن كتاب التلخٌص فً علوم الببلؼة ,تؤلٌؾ اإلمام جبلل الدٌن محمد بن عبد الرحمن القزوٌنً (ت5ٖ8:هـ) ,مطبوع
ضمن كتاب المطول للتفتازانًٌ .نظر :المطول ,ص0ٕ :
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 السببٌة؛ كإطبلق الٌد على النعمة والقدرة؛ ألن النعمة من شؤنها أن تصدر من الٌد ,وتصلإلى المقصود بها ,وبها تظهر ,فالٌد لها بمنزلة العلة الفاعلٌة والصورٌة ,وكذا القدرة؛
ألن أكثر ما ٌظهر سلطانها فً الٌد ,وبها تكون األفعال الدالة على القدرة من الضرب
والبطش وؼٌرهما ,فالٌد لها بمنزلة العلة الصورٌة0000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :كإطبلق الٌد على النعمة إلخ ,قال فً المطول بعد أن ذكر أنها بمنزلة العلة الفاعلٌة
والعلة الصورٌة(ٔ) :ومع هذا فبل بد من إشارة إلى المنعم ,مثل كثرت أٌادي فبلن عندي,
وجلت ٌدا ه لدي ونحو ذلك ,بخبلؾ اتسعت الٌد فً البلد انتهى .أي ألنه لٌس فٌه إشارة إلى
المنعم ,قوله :فبل بد من إشارة إلى المنعم ,قال العنبري :لببل ٌخل بانتقال الذهن من الملزوم
إلى البلزم فٌكون الكبلم موصوفا بالتعقٌد المعنوي المخل بالفصاحة ,هذا وقد ذكرنا فً
أوابل شرح الدٌباجة(ٕ) تفصٌبل متعلقا باستعمال الٌد ,وأن األٌادي حقٌقة عرفٌة فً النعم,
فٌظهر منه أن ال حاجة إلى ذكر المنعم فلٌتذكر انتهى.
قوله :وتصل إلى المقصود به ,أي وتصل النعمة إلى الذي قصد بها وهو المنعم علٌه,
فتكون الٌد بمنزلة العلة الفاعلٌة بالنظر إلى الصدور والوصول ,وإنما كانت بمنزلة العلة
الفاعلٌة ولم تكن علة حقٌقٌة ألن الفاعلٌة حقٌقة الشخص.
قوله :وبها تظهر ,أي وبالٌد تظهر النعمة فتكون بمنزلة العلة الصورٌة لها ,قال السٌد(ٖ):
فإن المركب إنما ٌظهر بالصورة ألنها الجزء األخٌر منه ,وال ٌبعد أن تجعل الٌد بمنزلة
المادة والنعمة بمنزلة الصورة الظاهرة فٌها.
قوله :وكذا القدرة ,قال ابن قاسم :حاصل العبلقة فً هذا والذي قبله السببٌة فً الجملة.
قوله :ما ٌظهر ,ما مصدرٌة.
قوله :فالٌد لها بمنزلة العلة الصورٌة ,الظاهر على قٌاس ما تقدم أن هذا بالنظر لقوله (ألن
أكثر ما ٌظهر سلطانها فً الٌد) ,وقوله (وبها تكون األفعال الدالة إلخ) إشارة إلى أنها
بمنزلة العلة الفاعلٌة ,ولعله إنما لم ٌتعرض لها لظهورها ,وهذه هً عبارة المطول(ٗ) ,قال
السٌد فً التفرٌع علٌها حٌث لم ٌتعرض فً الشرح للعلتٌن ,لعله اكتفاء بما تقدم فً الٌد
بمعنى النعمة ما نصه(٘) :فتكون الٌد بمنزلة علة صورٌة للقدرة على قٌاس ما ذكره فً =

(ٔ) المطول للسعد التفتازانً ,ص٘5٘ :
(ٕ) لم أتمكن من معرفة هذا الكتاب ,وٌظهر من كبلم العنبري أنه كتب شرحا علٌه.
(ٖ) ٌنظر :الحاشٌة على المطول شرح تلخٌص مفتاح العلوم ,تؤلٌؾ السٌد الشرٌؾ الجرجانً (ت0ٔٙ :هـ) ,تحقٌق:
الدكتور رشٌد أعرضً ,الطبعة األولى (ٕٓٓ5م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,ص.ٖ٘5 :
(ٗ) كما سبق ذكره قبل قلٌل.
(٘) الحاشٌة على المطول ,صٖ٘5 :
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وكذا العلة الؽابٌة والمادٌة.
والمسببٌة؛ كقولك :أمطرت السماء نباتا ,أي ؼٌثا.
والمشاركة فً شكل؛ كإطبلق اسم األسد على الصورة المنقوشة على الحابط.
والمشاركة فً صفة ظاهرة؛ كاالستعارة ,وال ٌجوز أن تكون الصفة خفٌة كقولك أسد
لرجل ,ترٌد أنه أبخر كاألسد ,بخبلؾ األسد له للشجاعة.
وكونه علٌها()1؛ كتسمٌة المعتق عبدا ,والبالػ ٌتٌما.
وكونه آٌبل إلٌها؛ كإطبلق الخمر على العصٌر.
......................................................................................................
= النعمة ,واألظهر أن تجعل الٌد بمنزلة مادة قابلة ,والقدرة بمنزلة صورة لها حالة فٌها
انتهى .فقوله على قٌاس ما ذكره فً النعمة ٌشٌر أن كبلمه فٌه العلتان ,إال أنه أتى ببحث
من عنده هنا كما فعل أوال وهللا أعلم.
قوله :وكذا العلة الؽابٌة والمادٌةٌ ,شٌر وهللا أعلم إلى أنه إذا كان الشًء علة ؼابٌة أو مادٌة
جاز إطبلقه على المعنى والمصور بعبلقة السببٌة ,ألن كبل منهما سبب فً الجملة ,وهللا
أعلم فلٌحرر.
قوله :نباتا أي ؼٌثا ,فؤطلق النبات على الؽٌث لكونه مسببا عنه.
قوله :كاالستعارة ,الكاؾ استقصابٌة ,فإن االستعارة لٌس لها إال عبلقة واحدة وهً المشابهة
فً الصفة الظاهرة أو فً الصورة كالتً فٌها ,كما صرح به ابن القاسم وؼٌره ,وال
ٌشاركها فٌها ؼٌرها كما هو معلوم ,فالمناسب أن ٌقول وهً االستعارة.
قوله :المعتق عبدا أوالبالػ ٌتٌما ,ألنه ال عبودٌة بعد العتق وال ٌتم بعد البلوغ ,وإنما سمً
بذلك باعتبار ما كان ,والمراد عندهم بالكون علٌه؛ كون المعنى الحقٌقً حاصبل بالفعل
للمعنى المجازي فً زمان متقدم على زمان تعلق الحكم بالمعنى المجازي ,كما فً ﮋ ﭰ

ﭱ ﭲ ﮊالنساء.ٕ :
قوله :وكونه آٌبل إلٌها ,المراد بـ"األَ ْول" كون المعنى الحقٌقً حاصبل بالفعل للمعنى
المجازي فً زمان متؤخر عن زمان تعلق الحكم بالمعنى المجازي ,كما فً ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﮊ ٌوسؾ ,ٖٙ :أي عنبا ٌإول إلٌها ,وٌسمى هذا المجاز مجاز المشارفة ,وهو إما قطعً
نحو ﮋ ﰁ ﰂ ﮊ الزمر , ٖٓ :أو ظنً كالمثال المذكور ,وأما االحتمال فبل ٌكفً للتسمٌة ,فبل
ٌسمى العبد حرا الحتمال العتق.

(ٔ) فً (ب)" :وكونه آال علٌها" .والصواب :وكونه علٌها ,أي كان علٌها فٌما سبق.
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والمجاورة؛ كتسمٌة الشراب كؤسا.
والمضاد؛ كتسمٌة المهلكة مفازة.
والكل؛ كتسمٌة األنامل أصابع.
()1
والجزء؛ كتسمٌة األصابع أنامل ,وإطبلق العٌن على الربٌبة .
......................................................................................................
قوله :كتسمٌة الشراب كؤسا ,وكإطبلق الراوٌة على الظرؾ المعروؾ للماء لمجاورته ما
ٌحمله من بعٌر أو بؽل أو نحوهما ,بل الظاهر أن مثال المصنؾ رحمه هللا العبلقة فٌه
الظرفٌة ,فهو من تسمٌة المظروؾ باسم الظرؾ وهللا أعلم.
قوله :كتسمٌة المهلكة مفازة ,وكإطبلق األسد على الرجل الجبان ,قال العصامً :والمحققون
على أن التضاد داخل فً الصفة وراجع إلى المشابهة؛ ألن إطبلق الصفة على الضد مبنً
على تنزٌل التقابل منزلة التناسب لمبلحة الكبلم أو السخرٌة أو ؼٌرهما.
قوله :كتسمٌة األنامل أصابع ,أي كقوله تعالى :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ البقرة ,ٔ8 :واألنملة
جزء من األصبع ,والؽرض منه المبالؽة ,كؤنه جعل جمٌع األصبع فً األذن لببل ٌسمع
شٌبا من الصاعقة.
قوله :كتسمٌة األصابع أناملٌ ,عنً أن فً هذه التسمٌة عبلقة الجزبٌة ال أنها نفس العبلقة,
وكذا ٌقال فً مثله مما تقدم ,ففً العبارة مسامحة.
قوله :وإطبلق العٌن على الربٌبة ,وهو الشخص الرقٌب ,والعٌن جزء منه ,وذلك ألن العٌن
لما كانت هً المقصودة من كون الرجل ربٌبة ألن ؼٌرها من األعضاء مما ال ٌؽنً شٌبا
بدونها صارت العٌن كؤنها الشخص كله ,فبل بد فً الجزء المطلق على الكل من أن ٌكون له
مزٌد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل ,مثبل ال ٌجوز إطبلق الٌد أو األصبع على الربٌبة
وإن كان كل منهما جزءا منه ,قاله فً المطول(ٕ) .وقال عبد الملك العصامً فً شرح
االستعارة :السابع الجزبٌة كما فً إطبلق الرقبة على الرقٌق فً ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ البلد ,ٖٔ :وٌشترط
فً هذه الجزبٌة أن ٌكون الجزء بحٌث ٌنعدم الكل بانعدامه فً نظر أهل العرؾ ,كالوجه
والرأس والعنق إذ بانتفاء واحد من هذه ٌقال عرفا إن الحٌوان الذي هً جزء منه منتؾ,
بخبلؾ نحو العٌن والٌد والرجل إذ ال ٌقال مع انتفابها إن الحٌوان الذي هً جزء منه منتؾ
وإن كان ال ٌتصور كل بدون جزءه اهـ ,وعلى هذا إنما صح إطبلق العٌن على الربٌبة؛
ألنه ٌنعدم كونه ربٌبة بانعدام عٌنه ,وأما إطبلق األنملة على األصبع ففٌه تؤمل ,فإن األصبع
ال ٌنعدم عرفا بانعدام طرفه كما ال ٌنعدم اإلنسان بانعدام ٌده مثبل وهللا أعلم.
(ٔ) فً (أ)" :الربٌبة" بدل الربٌبة ,وهو تصحٌؾ من الناسخ كما هو ظاهر ,ألن الربٌبة هو الشخص الرقٌب ,أما الربٌبة
فهً بنت الزوجة ,والمراد هنا هو المعنى األول ال الثانً ,كما هو ظاهر.
(ٕ) المطول للسعد التفتازانً ,ص٘5ٙ :
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 وكونه محبل؛ نحو ﮋﯫ ﯬ ﮊ العلق.ٔ5 : وكونه حاال فٌه؛ نحو ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ آل عمران.ٔٓ5 : وكونه آلة له؛ نحو ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﮊ الشعراء 0ٗ :أي ذكرا ,وآلة الذكر اللسان. والتعلٌق؛ كقولك :ما علمك فً فبلن؟ أي ما معلومك.......................................................................................................
قوله :وإطبلق العٌن على الربٌبة نحو ﮋ ﯫ ﯬ ﮊ ,هكذا فٌما رأٌناه من النسخ(ٔ) ,وصوابه
بعد قوله (وإطبلق العٌن على الربٌبة) أن ٌقول وكونه محبل نحو ﮋ ﯫ ﯬ ﮊ ,والظاهر
أنه ساقط من قلم الناسخ ,فإنه أطلق النادي وهو المجلس على أهله كما أطلقت القرٌة على
أهلها فً ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ ٌوسؾ ,0ٕ :فالمراد بالنادي أهله وبالقرٌة أهلها ,والقرٌنة االستحالة
عادة ,وقٌل على حذؾ مضاؾ فٌهما.
قوله :ففً رحمة هللا ,أي ففً الجنة ,أطلقت الرحمة على الجنة لحلولها فٌها.
قوله :أي ذكرا ,األولى أن ٌزٌد حسنا لٌفٌد معنى المضاؾ إلٌه.
قوله :والتعلٌق ,عبارة ؼٌره والتعلق ,وذلك كما فً إطبلق المصدر على اسم المفعول نحو
ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ لقمان ,ٔٔ :أي مخلوق ,كمثال المصنؾ رحمه هللا ,وكما فً إطبلق اسم
المفعول أو اسم الفاعل على المصدر نحو ﮋ ﮣ ﮤ ﮊ القلم ,ٙ :أي الفتنة فً أٌكم على أحد
الوجهٌن ,وقم قابما ,ففً األول أطلق المتعلق بالكسر على المتعلق بالفتح ,وفً الثانً
عرؾ بالوقوؾ علٌها فً شرح االستعارات,
بالعكس ,وقد وبقً من أنواع العبلقة جملة ُت َ
فإنها ذكر أنها خمسة وعشرون نوعا لكن لم ٌذكر منها التقابل ,والظاهر أن اآلٌة التً
ذكرها المصنؾ رحمه هللا لٌست من المقابلة وإنما هً من المشاكلة(ٕ) ,وكل منهما من
المحسنات البدٌعٌة ,والمقابلة هً أن ٌإتى بمعنٌٌن متوافقٌن أو أكثر ثم ٌإتى بما ٌقابل ذلك,
فمقابلة االثنٌن باالثنٌن نحو ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ التوبة ,0ٕ :أو الثبلثة بالثبلثة نحو قوله:
(ما أحسن الدٌن والدنٌا إذا اجتمعا ...وأقبح الكفر واإلفبلس بالرجل)(ٖ) =
(ٔ) هذا الكبلم بناء على النسخ التً اعتمد علٌها المحشً.
(ٕ) ٌرٌد هنا ما سٌذكره فً المتن قرٌبا عن المقابلة ,والتمثٌل لها بقوله تعالى" :وجزاء سٌبة سٌبة مثلها".
(ٖ) ٌ حكى أن المنصور سؤل أبا دالمة عن أشعر بٌت فً المقابلة ,فؤنشده هذا البٌت ,وأبو دالمة هو زند بن الجون األسدي
بالوالء (تٔٙٔ:هـ) ,كان ٌتهم بالزندقة ,نشؤ فً الكوفة واتصل بالخلفاء من بنً العباسٌ .نظر :خزانة األدب وؼاٌة
األرب ,تؤلٌؾ ابن حجة الحموي ,تقً الدٌن أبو بكر بن علً بن عبد هللا الحموي (ت0ٖ5:هـ) ,تحقٌق :عصام شقٌو,
الطبعة األخٌرة (ٕٗٓٓم) ,دار ومكتبة الهبلل -بٌروت ,جٔ ,صٖٔٔ .ولترجمة أبً دالمة ٌنظر :وفٌات األعٌان :جٕ,
صٕٖٓ ,وأٌضا طبقات الشعراء ,تؤلٌؾ عبد هللا بن محمد ابن المعتز العباسً (تٕ8ٙ:هـ) ,تحقٌق :عبد الستار أحمد
فراج ,الطبعة الثالثة ,دار المعارؾ -القاهرة ,جٔ ,صٗ٘ .األعبلم :جٖ ,ص.ٗ8
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 والمقابلة؛ نحو ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊالشورى.ٗٓ :......................................................................................................
= واألربعة باألربعة نحو

ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ اللٌل٘ :

إلى قوله ﮋ ﯜ ﮊ اللٌل ,ٔٓ :والمشاكلة هو ذكر

الشًء بلفظ ؼٌره لوقوعه فً صحبته تحقٌقا أو تقدٌرا ,وجعلوا من األول نحو قوله تعالى
ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ المابدة ,ٔٔٙ :ورأٌت فً العنبري ما ٌدل على أن اآلٌة التً
ذكرها المصنؾ من المشاكلة ,وصرح ؼٌره أٌضا بذلك ,قال ابن قاسم رواٌة عن استاذه(ٔ):
وهاهنا إشكال مشهور وهو أن المشاكلة لٌست بحقٌقة وهو ظاهر وال مجاز لعدم العبلقة,
اللهم إال أن ٌجعل نفس الوقوع فً الصحبة مصححا الستعمال ذلك اللفظ عبلقة على حده
من بٌن العبلقات .وقال العنبري :قوله ومنه المشاكلة ,إن كان بٌن ذلك الشًء والؽٌر عبلقة
مجوزة للتجوز من العبلقات المشهورة فبل إشكال ,وتكون المشاكلة موجبة لمزٌد حسن كما
فً السٌبة وجزابها ,وإن لم تكن كما بٌن الطبخ والخٌاطةٌ -عنً قوله (قالوا اقترح شٌبا نجد
لك طبخه ..قلت اطبخوا لً جبة وقمٌصا) -فبل بد أن ٌجعل الوقوع فً الصحبة عبلقة
مصححة للمجاز فً الجملة ,وإال فبل وجه للتعبٌر به عنه كذا قٌل ,والتحقٌق أن عد الصحبة
عبلقة باعتبار أنها دلٌل المجاورة فً الخٌال فهً العبلقة فً الحقٌقة ,وإال فالمصاحبة فً
(ٕ)
الذكر بعد االستعمال ,والعبلقة قد تصحح االستعمال فتكون قبله كذا فً فصول البدابع
إلخ ,وقال الحفٌد(ٖ)  :وأنت خبٌر بؤن المصاحبة فً الذكر بعد استعمال اللفظ ,والعبلقة ٌجب
أن تكون مقدمة لتبلحظ وٌستعمل ألجلها ,بل العبلقة هً المجاورة فً الخٌال كذا قٌل ,وال
خفاء أنه ال ٌلزم فً صورة المشاكلة المقارنة الخٌالٌة إال عند استعمال اللفظ فقط ,ومجرد
ذلك ال ٌصلح للعبلقة انتهى .ثم إن كبلم العنبري المتقدم صرٌح فً أن بٌن السٌبة وجزابها
عبلقة من العبلقات المشهورة إال أنه لم ٌبٌنهما ,وفً تفسٌر البؽوي ما ٌدل علٌها ,حٌث
قال(ٗ)  :سمً الجزاء سٌبة وإن لم ٌكن سٌبة لتشابههما فً الصورة إلخٌ ,عنً كالقصاص
والشتم وؼٌر ذلك مما شابه ما صدر من األول ,وهللا أعلم فلٌحرر ,فإن ظاهر كبلمه رحمه
هللا أن التقابل من العبلقات ولم نر من عدها ,لكن من حفظ حجة على من لم ٌحفظ ,ولعله
أراد المشاكلة وقد سمعت ما فٌها ,ثم رأٌت فً كبلمه بعد ما ٌدل على أن المراد المشاكلة
حٌث قرنه بقوله ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊآل عمران ,٘ٗ :وهللا أعلم.

(ٔ) ح اشٌة ابن قاسم على مختصر المعانً للتفتازانً ,تؤلٌؾ أحمد بن قاسم العبادي الشافعً (ت88ٗ :هـ) ,الكتاب
مخطوط ,وٌوجد لدى الباحث نسخة رقمٌة منه ,اللوح.ٕٔ8 :
(ٕ) فصول البدابع فً أصول الشرابع ,تؤلٌؾ شمس الدٌن محمد بن حمزة الفناري الرومً (ت.)0ٖٗ:
(ٖ) ٌعنً حفٌد السعد التفتازانً ,وقد سبقت ترجمته.
(ٗ) تفسٌر البؽوي (معالم التنزٌل) ,لئلمام أبً محمد الحسٌن بن مسعود البؽوي (ت٘ٔٙ :هـ) ,الطبعة األولى (ٖٕٗٔهـ-
ٕٕٓٓم) ,دار ابن حزم -بٌروت ,ص.ٕٔٔٙ:
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ما ٌعرؾ به المجاز:
قولً( :وٌعرؾ المجاز بالنقل ,وبصحة نفٌه ,وبمبادرة ؼٌره لوال القرٌنة ,عكس
الحقٌقة( ,)1وبعدم اطراده).
اعلم أن المجاز ٌعرؾ بنقل أبمة اللؽة ,وقد بٌن فً كتب اللؽة ,وبصحة نفٌه؛ كقولك للبلٌد
لٌس بحمار ,بخبلؾ الحقٌقة؛ ألنك ال تقول له لٌس بإنسان ,وٌعرؾ أٌضا بؤن ٌتبادر ؼٌره
إلى الفهم؛
......................................................................................................
قوله :وٌعرؾ المجاز ,أي المعنى المجازي للفظ ,ولٌس المراد اللفظ بدلٌل قوله "وبصحة
نفٌه ,وٌعرؾ بؤن ٌتبادر ؼٌره" فإن المراد المعنى كما هو ظاهر.
قوله :وبصحة نفٌه ,أي بؽٌر المعنى الحقٌقً فً نفس األمر؛ ألن النفً واإلثبات فً الحقٌقة
للمعانً ,وكؤن المصنؾ رحمه هللا اعتمد الظاهر فجعل المجاز الذي هو اللفظ منفٌا.
تنبٌه :اعلم أن إطبلق الحقٌقة والمجاز على نفس المعنى ,أو على إطبلق اللفظ على المعنى
واستعماله فٌه شابع فً عبارة العلماء ,مع ما بٌن اللفظ والمعنى من المبلزمة الظاهرة,
فٌكون مجازا ال خطؤ ,وحمله على خطؤ العوام من خطؤ الخواص انتهى .قاله ابن قاسم نقبل
عن التلوٌح(ٕ).
قوله :كقولك للبلٌد لٌ س بحمار ,األولى أن ٌثبت أوال كونه مجازا ثم ٌنفٌه ,كؤن ٌقول كقولك
فً البلٌد هذا حمار فإنه ٌصح نفً الحمار عنه فٌقال لٌس بحمار ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٖ):
واعترض بؤنه إذا كان للفظ معنٌان حقٌقٌان فؤكثر فإن إرٌد صحة نفً كل معنى حقٌقً لذلك
اللفظ فبل ٌعلم صحة النفً إال إذا علم أنه لٌس شٌبا من المعانً الحقٌقٌة ,وإنما ٌتحقق ذلك
إذا علم أنه فٌما استعمل فٌه مجاز ,فإثبات كونه مجازا به دور إن أرٌد صحة نفً بعض
المعانً الحقٌقٌة ,فبل ٌفٌد لجواز صحة نفً بعض المعانً الحقٌقٌة دون بعض ,وأجٌب بؤن
المراد صحة نفً البعض بالنسبة إلى ما ٌعرؾ بؤنه معنى حقٌقً للفظ دفعا لبلشتراك,
فمعرفة معنى واحد حقٌقً كافٌه لصحة النفً فٌما لم ٌعرؾ أنه معنى حقٌقً لذلك اللفظ
انتهى.
قوله :بؤن ٌتبادر ؼٌره إلى الفهم إلخ ,اعترض علٌه أٌضا بؤن هذه الخاصة للمجاز ؼٌر
مطردة؛ ألن المجاز الراجح ٌتبادر من اللفظ أٌضا ,وأجٌب بؤن تبادره مع القرٌنة =

(ٔ) أي على عكس الحقٌقة ,فإنها تتبادر إلى الفهم بؽٌر قرٌنة ,كما سٌذكره قرٌبا فً الشرح.
(ٕ) شرح التلوٌح على التوضٌح لمتن التنقٌح ,تؤلٌؾ سعد الدٌن مسعود بن عمر التفتازانً الشافعً (ت5ٗ5:هـ) ,الطبعة
األولى ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,جٔ ,ص .ٕٔ5
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٔٔ :
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كقولك :رأٌت أسدا ٌفترس أقرانه ,والحقٌقة تتبادر إلى الفهم بؽٌر قرٌنة .فإن قلت
المشترك إذا استعمل فً معناه المجازي ال ٌتبادر معناه الحقٌقً لكونه مترددا بٌن معانٌه.
أجٌب :بؤن المتبادر أحد معانٌه الحقٌقٌة بعٌنه ,لكن ال تعلمه لمزاحمة اآلخر معه.
اعلم أن الفرق بٌن المجاز واالشتراك أن القرٌنة فً المشترك لتعٌٌن الداللة على أحد
المعانً عند السامع ,والقرٌنة فً المجاز للداللة على المعنى ,فإن مقتضى الداللة كان
حاصبل من نفس اللفظ فً المشترك ,ومقتضاها فً المجاز من اللفظ والقرٌنة معا,
......................................................................................................
= ال دونها ,فإن فرض تبادره دون قرٌنة لقوة اشتهاره فقد صار حقٌقة بحسب ما اشتهر فٌه
من عرؾ أو شرع ,فما تبادر إال كونه حقٌقة وإن كان مجازا العتبار وضع انتهىٌ ,عنً
فالتبادر من ؼٌر قرٌنة من إمارات الحقٌقة.
قوله(ٔ)  :إن القرٌنة فً المشترك لتعٌٌن الداللة على أحد المعانً إلخٌ ,عنً فالقرٌنة فً
المشترك لدفع المزاحمة ,قال فً المطول عند الكبلم على ما ٌتعلق بالمشترك كالقرء ما
نصه(ٕ) :وتحقٌق ذلك أن الواضع عٌنه للداللة بنفسه على معنى الطهر وكذا عنه للداللة
بنفسه على معنى الحٌض ,وقولنا بمعنى الطهر أو ال بمعنى الحٌض قرٌنة لدفع المزاحمة,
ال ألن تكون الداللة بواسطته ,وٌحصل من هذٌن الوضعٌن وضع آخر ضمنا ,وهو تعٌٌنه
للداللة على أحد المعنٌٌن عند اإلطبلق ؼٌر مجموع بٌنهما ,فكؤن الواضع وضعه مرة
للداللة بنفسه على هذا وأخرى للداللة بنفسه على ذلك ,وقال إذا أطلق فمفهومه أحدهما ؼٌر
مجموع بٌنهما إلخ ,قال السٌد(ٖ) :قوله وقولنا بمعنى الطهر أو ال بمعنى الحٌض قرٌنة لدفع
المزاحمة ال ألن تكون الداللة بواسطته ,أقول فإن قلت على تقدٌر المزاحمة ال داللة على
أحد هما بالتعٌٌن فٌكون لدفعها المستفاد من القرٌنة مدخل فً تلك الداللة قطعا ,فهو بواسطة
القرٌنة ال بنفس اللفظ الموضوع ,قلت مقتضى الداللة علٌه بنفسه كان حاصبل ,ومزاحمة
الؽٌر كانت مانعة عنها ,وحٌن اندفعت المزاحمة بالقرٌنة تحققت تلك الداللة بذلك المقتضى
الذي اقتضاها ,ولٌس عدم المانع من تتمة المقتضى ,وأما قرٌنة المجاز فهً معتبرة فً
الداللة على المعنى المجازي ,ال ٌتحقق اقتضاء الداللة إال بها فهً من تتمة المقتضى,
وبذلك ٌتحقق الفرق بٌن قرٌنة المشترك والمجاز ,وٌظهر أن المشترك ٌدل بنفسه على أحد
معنٌٌه بعٌنه ,وأن المجاز ال ٌدل على معناه المجازي إال بالقرٌنة انتهى .فهذا محصل ما
أشار إلٌه المصنؾ رحمه هللا.

(ٔ) المطول لسعد الدٌن التفتازانً ,ص٘ٙ8 :
(ٕ) المطول للتفتازانً ,ص٘ٙ8 :
(ٖ) الحاشٌة على المطول ,صٖ٘٘ -ٖ٘ٗ :
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فالقرٌنة فً المجاز جزء من مقتضى الداللة ,دون المشترك ,فكؤن الواضع للمشترك
وضعه مرة للداللة بنفسه على أحد المعانً ,كالقرء للطهر ,وأخرى للداللة بنفسه على
المعنى اآلخر كالحٌض ,وعند االستعمال تعٌٌن إحداهما( ,)1فإن كانت قرٌنة تعٌن للسامع,
وعدم علم السامع بالمعنى المعٌن ال ٌضر فً المبادرة إلى الفهم؛ ألن اللفظ ٌصلح لهما,
وهو مستعمل فً أحدهما.
وأٌضا ٌعرؾ المجاز بكونه ؼٌر مطرد؛ كالنخلة للطوٌل من الناس,
......................................................................................................
قوله :وعند االستعمال تعٌن إحداهما ,أي إحدى الداللتٌن فً نفس األمر ,والظاهر أن ٌقول
أحدهما ,أي أحد المعنٌٌن بدلٌل (تعٌن السامع ,وهذا إشارة إلى الوضع الضمنً ,وهو تعٌنه
للداللة على أحد المعنٌٌن عند اإلطبلق وؼٌر مجموع بٌنهما كما ذكره السعد.
قوله :كالنخلة للطوٌل ,هذا فً المجاز الذي هو استعارة ,لكون العبلقة المشابهة إن لم
ٌصرح بالمشبه به ,وإال لكان من التشبٌه البلٌػ نحو زٌد نخلة ,ومثل فً جمع الجوامع
للمجاز الذي ال ٌطرد بقوله كما فً ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ ٌوسؾ ,0ٕ :أي أهلها ,وال ٌقال واسؤل
البساط أي صاحبه ,واعترضه ابن قاسم بما حاصله(ٕ) أن النحاة أجازوا حذؾ المضاؾ
وإقامة المضاؾ إلٌه مقامه إذا قامت القرٌنة على المضاؾ ,والقرٌنة هاهنا موجودة وهً
االستحالة كما فً سإال القرٌة ,وجعلوا لحذؾ المضاؾ قٌاسا ضابطا وهو امتناع استقبلل
المضاؾ إلٌه بالحكم نحو ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ ٌوسؾ ,0ٕ :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ البقرة,8ٖ :
وال شك أن الضابط شامل لنحو واسؤل البساط ,ثم ذكر أنه مما ٌقوي اإلشكال أن المعتبر فً
العبلقة نوعها ال شخصها وهً متحققة فً البساط مع صاحبه ,واالستحالة قرٌنته فما وجه
االمت ناع ,ثم حاول التوفٌق بٌن كبلم األصولٌٌن والنحوٌٌن ,بؤن كبلم األصولٌٌن محمول
على ما إذا حذؾ المضاؾ نسٌا منسٌا واستعمل فٌه المضاؾ إلٌه ,وكبلم النحوٌٌن محمول
على ما إذا حذؾ المضاؾ وكان مرادا بعد حذفه ,فلم ٌستعمل فٌه المضاؾ إلٌه بل هو باق
على معناه قبل الحذؾٌ ,عنً فكبلم األصولٌٌن محمول على المجاز المرسل ,وكبلم
النحوٌٌن محمول على المجاز بالحذؾ ,ثم قال :وهذا مع بعده من كبلمهم وإن اندفع به
التنافً لكن بقً اإلشكال بما أشرنا إلٌه ,من أن المعتبر فً العبلقة نوعها مع تحقق القرٌنة
فلم امتنع ذلك فلٌتؤمل اهـ .ثم رأٌت كبلما لبعضهم ردا على من ٌشترط السماع فً آحاد
المجاز بعد كبلم طوٌل ما نصه :قال المخالؾ لو لم ٌشترط النقل فً اآلحاد حتى جاز
التجوز لمجرد العبلقة لجاز نخلة لطوٌل ؼٌر =

(ٔ) كذا جاء ,ولعل الصواب" :وعند االستعمال تعٌن إحداهما" ,كما جاء فً الحاشٌة.
(ٕ) ٌنظر :اآلٌات البٌنات :جٕ ,ص ٔٔ8ٕ -ٔ8
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وال ٌقال ذلك فً ؼٌر اإلنسان.
قولً( :وال عكس ,وبالتزام تقٌٌده ,مثل "جناح الذل" ,وبتوقفه على ؼٌره ,وبجمعه على
خبلؾ جمع الحقٌقة ,وال عكس).
"وال عكس" أي لٌس االطرد مما تعرؾ به الحقٌقة ,ألن المجاز قد ٌطرد كاألسد للشجاع,
......................................................................................................
= إنسان للمشابهة ,وشبكة للصٌد للمجاورة ,وابن ألب وأب البن للسببٌة والمسببٌة وهما
نوعان من المجاورة ,الجواب أن العبلقة مقتضٌة للصحة وتخلؾ الصحة عنها ال ٌقدح فٌه,
فإنه ربما كان لمانع مخصوص ,فإن عدم المانع لٌس جزءا من المقتضً ,والتخلؾ لمانع
عن المقتضً جابز انتهى(ٔ).
قوله :وال ٌقال ذلك فً ؼٌر اإلنسان ,فٌه ما سمعت عن ابن قاسم إذا وجدت العبلقة
والقرٌنة.
قوله :وال عكس ,تبع المصنؾ رحمه هللا فً هذه العبارة ابن الحاجب ,حٌث جعل عدم
االطراد عبلمة المجاز ,ولم ٌجعل االطراد عبلمة الحقٌقة ,وخالفه صاحب جمع الجوامع
فزاد قٌد الوجوب وجعلها منعكسة ,حٌث قال مع شارحه(ٕ) :وعدم وجوب االطراد فٌما ٌدل
علٌه بؤن ال ٌطرد كما فً ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ ٌوسؾ ,0ٕ :أي أهلها ,وال ٌقال واسؤل البساط أي
صاحبه ,أو ٌطرد ال وجوبا كما فً األسد للرجل الشجاع ,فٌصح فً جمٌع جزبٌاته من ؼٌر
وجوب ,لجواز أن ٌعبر فً بعضها بالحقٌقة ,بخبلؾ المعنى الحقٌقً فٌلزم اطراد ما ٌدل
علٌه من الحقٌقة فً جمٌع جزبٌاته؛ النتفاء التعبٌر الحقٌقً بؽٌرها ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٖ):
اعلم أن عبارة ابن الحاجب وعدم االطراد وال عكس ,أي وال تنعكس هذه العبلمة ,فلٌس
االطراد دلٌل الحقٌقة ,إذ المجاز قد ٌطرد كاألسد للرجل الشجاع ,فزاد المصنؾ تبعا للهندي
قٌد الوجوب ,فجعل العبلمة عدم وجوب االطراد لٌنعكس ,إذ وجوب االطراد أي لزومه
عبلمة الحقٌقة ,وقد صرح بهذا أبو الحسٌن البصري(ٗ) ,وحاصل هذا الفرق أنه ٌلزم اطراد
كل حقٌقة فً جزبٌات مدلولها ,وال ٌلزم اطراد كل مجاز فً جزبٌات مدلوله ,بل من
المجاز ما ٌطرد كاألسد للرجل الشجاع ,ومنه ما ال ٌطرد نحو ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ ٌوسؾ,0ٕ :
إلخ .واعترضه بما ٌطول ذكره ,واختار عبارة ابن الحاجب ,ورده ابن القاسم فلٌراجع.

(ٔ) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ,صٕٗ :
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٓٗ
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٔٔ :
)ٗ( محمد بن علً الطٌب ,أبو الحسٌن البصري (تٖٗٙ :هـ) :أحد أبمة المعتزلة ,ولد فً البصرة وسكن بؽداد وتوفً
بها ,من كتبه :المعتمد فً أصول الفقه ,وشرح األصول الخمسةٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٗ ,صٔ .ٕ5األعبلم :ج,ٙ
ص٘.ٕ5
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وقد تقدم فً فصل قٌاس اللؽة أن القارورة ال تطلق على ؼٌر الزجاجة ,ولو وجد ذلك
المعنى الذي سمٌت ألجله( )1فً ؼٌرها وهو استقرار الشًء فٌه؛ فبل ٌطلق على الدن
والكوز ,وكذا السخً لذي الجود ,والفاضل لذي العلم ,وال ٌجوزان على هللا تعالى.
واعترض بها وبمثلها على التعرٌؾ المذكور ألنها ال تطرد فتكون مجازا ,والفرض أنها
حقٌقة.
وأجٌب بؤن السخً دار بٌن الجواد المطلق والجواد الذي من شؤنه أن ٌبخل ,ثم وجدناه ال
ٌطلق على هللا تعالى فعلمنا أنه للجواد المقٌد ,وكذا القارورة دارت بٌن ما ٌستقر الشًء
فٌه مطلقا ,وبٌن ما ٌستقر فٌه مقٌدا بكونه زجاجا ,فوجدناه ال ٌطلق على الكوز فعلمنا أنه
للمقٌد ,وال ٌلزم علٌه نقض وال دور.
......................................................................................................
قوله :وقد تقدم فً فصل قٌاس إلخ ,الظاهر أنه إنما ذكر هذا تمهٌدا لبلعتراض به على
عبلمة المجاز ,حٌث لم ٌطرد ما ذكر فً معناه مع كونه حقٌقة ,فٌلزم إما بطبلن كون عدم
االطراد عبلمة للمجاز ,أو كون هذه األشٌاء مجازا لعدم اطرادها كما قال المصنؾ.
قوله :واعترض بها وبمثلها على التعرٌؾ المذكور ,أراد بالتعرٌؾ العبلمة التً ذكرت هنا
للمجاز ,وهً عدم االطراد كما هو ظاهر ,وأورد ابن أبً شرٌؾ هذا االعتراض على
عبارة جمع الجوامع فً جانب الحقٌقة ,حٌث ذكر أنه ٌجب فٌها االطراد ,قال ما نصه(ٕ):
وقد اعترض على دعوى أن وجوب االطراد عبلمة الحقٌقة بالنقض ,فإن من الحقٌقة ما ال
ٌطرد كالسخً للجوادٌ ,طلق على اإلنسان وال ٌطلق فً حق هللا تعالى مع تحقق الجود,
والفاضل للعالِمٌ ,طلق على اإلنسان وال ٌطلق فً حق هللا سبحانه مع تحقق صفة العلم,
والقارورة تطلق على الزجاجة التً تستقر فٌها المابعات ,وال ٌطلق على الدن والكوز مع
اتصافهما باالستقرار فٌها ,وأجٌب بؤن السخً دابر بٌن كونه موضوعا للجواد المطلق
وللجواد الذي من شؤنه أن ٌبخل ,والفاضل بٌن كونه للعالم مطلقا وللعالم الذي من شؤنه أن
ٌجهل ,ولما وجدناهما ال ٌطلقان لؽة على هللا سبحانه علمنا وضع كل منهما للمقٌد ,فالقٌد
معتبر فً موضوعهما ,وكذلك القارورة دل عدم استعمالها فً ؼٌر الزجاج على اعتبار قٌد
الزجاجة فً موضوعها ,فاأللفاظ المذكورة مطردة وكذا ما كان على منوالها فبل نقض اهـ.
وهو حاصل كبلم المصنؾ رحمه هللا بؤوسع عبارة ,لكن مراد هذا ال نقض على وجوب
طرد الحقٌقة ,ومراد المصنؾ ال نقض على عبلمة المجاز الطراد هذه األشٌاء وهللا أعلم.

(ٔ) فً (أ) الذي سمٌت به ,بدل ألجله.
(ٕ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔٔٗ :
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وٌعرؾ بالتزام تقٌٌده ,أي ال ٌستعمل عند اإلطبلق على ذلك المعنى؛ مثل نار الحرب,
وجناح الذل .وٌعرؾ بتوقفه على ؼٌره ,أي ال ٌطلق على أحد مسمٌٌه إال متوقفا على
اآلخر ,نحو:
......................................................................................................
قوله :وٌعرؾ بالتزام تقٌٌده ,أي تقٌٌد اللفظ الدال علٌهٌ ,عنً بخبلؾ المشترك من الحقٌقة
فإنه ٌقٌد من ؼٌر لزوم كالعٌن الجارٌة.
قوله :على ذلك ,األولى فً ذلك.
قوله :مثل نار الحرب أي شدته.
قوله :وجناح الذل ,أي لٌن الجانب ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٔ) :واعلم أن ظاهر هذا التمثٌل أن
استعمال الجناح فً لٌن الجانب والنار فً الشدة من قبٌل المجاز فً المفرد ,وأن اإلضافة
إلى ا لذل والحرب قرٌنة المجاز ,وأن التزامها عبلمة تمٌز المجاز عن الحقٌقة ,وعلى هذا
فالعبلقة المشابهة فً الصفة الظاهرة ,وهً كون الجناح آلة ٌخفضها الطابر شفقة على
فراخه ومحافظة على صٌانتها عما عساه أن ٌإذٌها ,وكون النار شدٌدة اإلفناء لما تحرقه,
والظاهر كما قاله المولى سعد الدٌن أن مثل جناح الذل ونار الحرب من قبٌل االستعارة
التخٌٌلٌة ,كؤظفار المنٌة وٌد الشمال(ٕ) ,والمحققون على أنه مستعمل فً معناه الموضوع
له ,وإنما التجوز واالستعارة فً إثباته لما لٌس له اهـ.
قوله :إال متوقفا على اآلخر ,أي سواء اقترن به كما ذكر أم ال نحو قوله تعالى ﮋ ﭸ

ﭹ ﭺ ﮊ األعراؾ ,88 :قال ابن أبً شرٌؾ(ٖ) :وتوقفه على المسمى اآلخر ,أي توقؾ جواز
استعمال اللفظ مجازا على وجود مسماه اآلخر الحقٌقً ,وهذا ٌسمى المشاكلة ,وهً التعبٌر
عن الشًء بلفظ ؼٌره لوقوعه فً صحبته تحقٌقا أو تقدٌرا ,فٌستفاد من هذا أنها من قبٌل
المجاز ,قال المولى سعد الدٌن فً حواشٌه(ٗ) :وتحقٌق العبلقة فً مجاز المشاكلة مشكل ,إذ
ال ٌظهر بٌن الطبخ والخٌاطة عبلقة فً قوله:
(قالوا اقترح شٌبا نجد لك طبخه ...قلت اطبخوا لً جبة وقمٌصا)(٘)=

(ٔ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔٔٗ :
(ٕ) ٌنظر :شرح مختصر المنتهى مذٌبل بحواشٌه :جٔ ,صٖ٘ٙ
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔٔ٘ :
(ٗ) شرح مختصر المنتهى مذٌبل بحواشٌه :جٔ ,صٖ٘5
(٘) ٌحكى عن أبً الرقمع [أو الرقعمق] أن أصحابا ً له أرسلوا ٌدعونه إلى الصبوح فً ٌوم بارد ,وٌقولون له ,ماذا ترٌد أن
نصنع لك طعاما؟ ,وكان فقٌراً لٌس له كسوة تقٌه البرد ,فكتب إلٌهم ٌقول:
(أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة ...وأتى رسولهم إلًّ خصٌصــاً)
(قالوا اقترح شٌبا ً نجد لك طبخـــه ...قلت اطبخوا لً ً
جبة وقمٌصا)

ٓٓٔ

ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ آل عمران ,٘ٗ :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ النساء ,ٕٔٗ :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮊ الشورى ,ٗٓ :وال ٌقال مكر هللا ابتداء ,وكذا ما أشبهه( .)1وٌعرؾ بجمعه على خبلؾ
جمع الحقٌقة ,أي ٌجمع على صٌؽة مخالفة لصٌؽة جمعه لمسمى آخر هو فٌه حقٌقة؛ مثل
أمور جمع أمر بمعنى الفعل( ,)2وال ٌجمع على أوامر الذي هو جمع [أمر]( )3بمعنى القول
الذي هو حقٌقة فٌه .قولً" :وال عكس" ,أي وال تعرؾ الحقٌقة بجواز جمعها( )4على
......................................................................................................
= وكؤنهم جعلوا المصاحبة فً الذكر عبلقة ,وتعقبه األبهري بؤن المصاحبة فً الذكر ال
تصلح ألن تكون عبلقة؛ ألن حصولها بعد استعمال المجاز ,والعبلقة ٌجب أن تكون حاصلة
قبله لتبلحظ فٌستعمل المجاز ,وٌجاب بؤن المتكلم ٌعبر عما فً نفسه فبل بد من مبلحظة
المصاحبة فً الذكر قبل التعبٌر بالمتصاحبٌن فً المشاكلة التحقٌقٌة وبؤحدهما فً التقدٌرٌة,
وقد قرر األبهري أن العبلقة المجاورة فً الخٌال وفٌه تكلؾ ال ٌخلوا من نظر انتهى .وقد
تقدم هذا كله عن ؼٌره ,وإنما أعدته للتؤكٌد ولٌتبٌن أن مراد المصنؾ رحمه هللا فٌما تقدم
بالتقابل التشاكل ,وأنه عنده من العبلقات التً ٌتجوز بسببها ,ولم ٌلتفت إلى ما أوردوه من
اإلشكال وهللا أعلم.
قوله :ﮋ ﭜ ﭝ ﮊ  ,قال المحلً(٘) :جازاهم على مكرهم -حٌث تواطإوا وهم الٌهود على
أن ٌقتلوا عٌسى علٌه السبلم -بؤن ألقى شبهة على من وكلوا به قتله ورفعه إلى السماء,
فقتلوا الملقى علٌه الشبهة ظنا أنه عٌسى ,ولم ٌرجعوا إلى قوله أنا صاحبكم ,ثم شكوا فٌه لما
لم ٌروا اآلخر ,فإطبلق المكر على المجازاة علٌه متوقؾ على وجوده ,بخبلؾ إطبلق اللفظ
على معناه الحقٌقً فبل ٌتوقؾ على ؼٌره انتهى.
قوله :وٌعرؾ بجمعه على خبلؾ جمع الحقٌقة ,قال ابن أبً شرٌؾ( :)ٙأورد على هذه
العبلمة أنها ؼٌر مطردة ,فإن المشترك قد ٌختلؾ الجمع فً معنٌٌه الختبلفهما مع أن كبل
منهما حقٌقة ,كالذكران والذكور فً جمع الذكر ضد األنثى ,والمذاكر فً جمع الذكر بمعنى
الفرج على ؼٌر قٌاس ,قال الجوهري( :)5ألنهم فرقوا بٌن الذكر الذي هو الفحل وبٌن الذكر
الذي هو العضو فً الجمع ,وحاول العضد كما نبه علٌه تلمٌذه األبهري جعل هذه العبلمة =
ٌنظر :جواهر الببلؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع ,تؤلٌؾ السٌد أحمد الهاشمً ,تحقٌق :صدقً محمد جمٌلٔٗٔ8( ,هـ-
ٔ880م) ,دار الفكر -بٌروت ,ص.ٖٕٕ :
(ٔ) فً (ب)" :وكبلما أشبهه" وهو خطؤ ,والصحٌح ما أثب ُته ,كما ٌظهر ذلك من السٌاق.
(ٕ) فً (ب)" :جمع الفعل" وهو خطؤ؛ ألن المعنى ال ٌستقٌم ,والصواب ما أثب ُته كما ٌظهر ذلك جلٌا من سٌاق الكبلم.
(ٖ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٗ) فً (أ) و(ب)" :إال بجواز جمعها ,"...أي بزٌادة "إال" ,والظاهر أنها أدرجت من النساخ ,ألن المعنى بها ال ٌستقٌم.
(٘) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٓٙ
( )ٙالدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔٔٗ :
( )5الصحاح ,ص ,ٗٓٙ :مادة "ذكر".

ٔٓٔ

جمع المجاز ,ألن المجاز قد ٌجمع على جمع الحقٌقة؛ كاألسد والحمار لئلنسان.

أقسام المجاز وفوابده:
قولً( :وٌنقسم إلى مركب عقلً ,ومفرد مرسل ,واستعارة  ,وٌمتاز عن الكذب بقرٌنة).
"وٌنقسم إلى مركب عقلً" أي راجع إلى العقل ال إلى الوضع ,وقٌل ال مجاز فً التركٌب
......................................................................................................
= خاصة بما لم ٌثبت فٌه االشتراك ,بل علم له معنى حقٌقً وحصل التردد فً معناه
اآلخر ,فٌستدل على أنه مجاز باختبلؾ الجمع دفعا لبلشتراك ,وال ٌخفى عند التحقٌق أنه ال
أثر الختبلؾ الجمع حٌنبذ ,وأن تعلٌل الحمل على المجاز -فً مثل ذلك -بدفع االشتراك
كاؾ كما نبه علٌه المولى سعد الدٌن فً حواشٌه(ٔ) ,وارتضاه شٌخنا فً تحرٌره(ٕ),
وعبارته(ٖ) :وبجمعه على خبلؾ ما عرؾ لمسماه دفعا لبلشتراك ,وهذا فً التحقٌق ٌفٌد أن
ال أثر الختبلؾ الجمع انتهى.
قوله :وٌنقسم إلى مركب عقلً ,أراد به المجاز فً التركٌب وهو المجاز العقلً ,ألنه ٌسمى
مجازا عقلٌا ,ومجازا فً التركٌب ,ومجازا حكمٌا ,ومجازا فً اإلثبات ,ومجازا فً
اإلسناد ,وإسنادا مجازٌا ,ووجه التسمٌة ظاهر وهو إسناد الفعل أو معناه إلى مبلبس له ؼٌر
ما هو له بتؤوٌل ,وطرفاه إما حقٌقتان أو مجازان أو مختلفان كما هو معلوم ,ولٌس المراد
بالمجاز فً التركٌب االستعارة التمثٌلٌة والخبر المستعمل فً اإلنشاء واإلنشاء المستعمل
فً الخبر ,فإنه من قبٌل اللفظ ,ألنهم عرفوه بؤنه المركب المستعمل فً ؼٌر ما وضع له
لعبلقة مع قرٌنة كالمفرد ,إال إن كانت عبلقته المشابهة فهو استعارة تمثٌلٌة وتمثٌبل على
سبٌل االستعارة ,وقد ٌسمى تمثٌبل من ؼٌر قٌد ,نحو إنً أراك تقدم رجبل وتإخر أخرى,
وإذا فشى سمً مثبل نحو :الصٌؾ ضٌعت اللبن ,وإن كانت عبلقته ؼٌر المشابهة فبل ٌسمى
استعارة بل لٌس له اسم أصبل ,بل هذا القسم من المجاز المركب مما فات القوم التنبٌه علٌه,
واعترض علٌهم التفتازانً بؤن المجازات المركبة كثٌرة ,وأجٌب عنه ,والحاصل أن مراد
المصنؾ رحمه هللا المجاز العقلً بدلٌل قوله عقلً إلخ ,ألن فً عبارته بعض خفاء ,حٌث
قسم المجاز إلى مفرد وإلى مركب عقب تعرٌؾ المجاز بؤنه اللفظ المستعمل إلخ ,فلو قال
مثبل والمجاز إما لؽوي وإما عقلً لكان أظهر وهللا أعلم.
(ٔ) شرح مختصر المنتهى :جٔ ,صٖٔ٘
(ٕ) كتاب التحرٌر فً أصول الفقه ,تؤلٌؾ كمال الدٌن محمد بن عبد الواحد السٌواسً ,المعروؾ بابن الهمام (ت0ٙٔ:هـ),
إمام من علماء الحنفٌة عارؾ بؤصول الدٌانات والتفسٌر والفقه وؼٌرها ,ولد باإلسكندرٌة ونبػ فً القاهرة ,من كتبه :فتح
القدٌر ,والتحرٌر فً أصول الفقه وؼٌرهما ,توفً بالقاهرة سنة ٔ0ٙهـٌ .نظر :األعبلم :ج ,ٙصٕ٘٘.
(ٖ) ٌنظر كبلم التحرٌر فً :تٌسٌر التحرٌر ,تؤلٌؾ محمود أمٌن بن محمود البخاري المعروؾ بؤمٌر بادشاه الحنفً
(ت85ٕ:هـ) ,دار الفكر -بٌروت ,جٕ ,صٖٓ.

ٕٓٔ

بل فً المسند ,وقٌل فً المسند إلٌه ,وقٌل فً المعنى؛ كقولك :أنبت الربٌع البقل ,فإن
إسناد اإلنبات إلى الربٌع مجاز.
......................................................................................................
قوله :بل فً المسند ,أي كما قال ابن الحاجب(ٔ).
قوله :وقٌل فً المسند إلٌه ,أي كما قال صاحب المفتاح ,فإنه ٌجعل المسند إلٌه استعارة
بالكناٌة كما بٌن فً محله(ٕ).
قوله :وقٌل فً المعنى ,إشارة إلى أنه من االستعارة التمثٌلٌة ,والصواب أن ٌقول وقٌل فً
الهٌبة التركٌبٌة ,ألن المجاز فً المعنى هو المجاز العقلً ,والحاصل أن فً المسؤلة أربعة
أقوال كما ذكرها التفتازانً ,قال فً بعض حواشٌه على ما ٌتعلق بنحو أنبت الربٌع(ٖ) :اعلم
أنه ال خفاء فً أن مدلول إسناد الفعل إلى الشًء هو قٌامه به وثبوته له بحٌث ٌتصؾ به,
وهذا ال ٌصح ظاهرا فٌما إذا إسند إلى ؼٌر ما هو له من المصدر والزمان والمكان
وؼٌرها ,نحو جد جده ,وأنبت الربٌع البقل ,وجرى النهر ونحو ذلك ,فبل بد من صرفه عن
ظاهره بتؤوٌل إما فً المعنى أو فً اللفظ ,واللفظ إما المسند أو المسند إلٌه ,أو الهٌبة
التركٌبٌة الدالة على اإلسناد :األول أن ال مجاز فٌه بحسب الوضع بل بحسب العقل ,حٌث
أسند الفعل إلى ؼٌر ما ٌقتضً العقل إسناده إلٌه ,وهو قول الشٌخ عبد القاهر(ٗ) واإلمام
الرازي والمصنؾ(٘) وجمٌع علماء البٌان ,الثانً أن المسند مجاز عن المعنى الذي ٌصح
إسناده إلى المسند إلٌه المذكور وهو قول ابن الحاجب ,الثالث أن المسند إلٌه استعارة
بالكناٌة عما صح اإلسناد إلٌه حقٌقة ,وإسناد اإلنبات إلٌه قرٌنة لهذه االستعارة ,وهو قول
السكاكً كما ٌؤتً فً كبلم المصنؾ ,الرابع أنه ال مجاز فً شًء من المفردات بل شبه
التلبس الؽٌر الفاعلً بالتلبس الفاعلً ,فاستعمل فٌه اللفظ الموضوع إلفادة التلبس الفاعلً,
فٌكون استعارة تخٌٌلٌة كما فً :أراك تقدم رجبل وتإخر أخرى ,وهذا لٌس قوال لعبد القاهر
وال لؽٌره من علماء البٌان لكنه لٌس ببعٌد اهـ ,لكن قوله استعارة تخٌٌلٌة لعله استعارة
تمثٌلٌة كما هو ظاهر ,وصرح به هو وؼٌره ,قال عبد الملك العصامً فً شرح
االستعارات( :)ٙقال المصنؾ فً حاشٌته فً هذا المقام :إذا قٌل (أنبت الربٌع البقل) وقصد
تشبٌه التلبس الؽٌر الفاعلً بالتلبس الفاعلً؛ فاستعمل المركب الموضوع بالوضع النوعً
للثانً فً األول فبل شك أنه مجاز مركب ,والعبلقة فٌه المشابهة ,وصرح العبلمة =
(ٔ) ٌنظر :شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ,صٗٗ :
(ٕ) سٌؤتً تفصٌله فً كبلم التفتازانً اآلتً بعد قلٌل.
(ٖ) شرح مختصر المنتهى األصولً :جٔ ,ص٘٘٘
(ٗ) عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانً (تٗ5ٔ:هـ) ,كان من أبمة اللؽة ,وهو واضع أصول الببلؼة ,من
كتبه :أسرار الببلؼة ,ودالبل اإلعجاز ,والجمل ,وإعجاز القرآن ,وؼٌرهاٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :ج٘ ,ص.ٔٗ8
األعبلم :جٗ ,ص.ٗ0
(٘) الظاهر أنه ٌرٌد عضد الملة والدٌن عبد الرحمن بن أحمد اإلٌجً (ت5٘ٙ:هـ)ُ ,
قلت ذلك بناء على أن الكبلم المنقول
هو من حاشٌة التفتازانً على شرح العضد.
( )ٙالرسالة العصامٌة ,ص.ٕ0 :
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وإلى مفرد()1؛ وٌنقسم( )2إلى :استعارة وهو ما العبلقة فٌه التشبٌه ,وإلى مرسل وهو ما
العبلقة فٌه ؼٌر التشبٌه؛ كإطبلق الراوٌة على المزادة( ,)3والعٌن على الربٌبة.
......................................................................................................
= التفتازانً فً شرح األصول(ٗ) بؤنها استعارة تمثٌلٌة نحو (إنً أراك تقدم رجبل وتإخر
أخرى) إلخ .ثم رأٌت فً نسخة صحٌحة استعارة تمثٌلٌة وهً الصواب ,ثم َب َح َ
ث فً كون
أنبت الربٌع البقل من االستعارة التمثٌلٌة بما ٌطول ذكره فلٌراجع ,وحاصله أن وجه الشبه
فً االستعارة التمثٌلٌة ٌجب أن ٌكون منتزعا من عده أمور ,وكذا الطرفان أعنً المشبه
والمشبه به كما فً (إنً أراك تقدم رجبل وتإخر أخرى) ,ثم قول السعد وهذا لٌس قوال لعبد
القاهر وال لؽٌره من علماء البٌان ,أشار به إلى الرد على العبلمة العضد فً نسبته -فً
الفوابد الؽٌاثٌة(٘) وشرح المختصر -القول بمثل هذا النوع من المجاز فً مثل هذا التركٌب
إلى اإلمام عبد القاهر.
تنبٌه :قال العضد( :)ٙوقول ابن الحاجب ماش على شرذمة من الناس القابلٌن بؤن أنبت مثبل
موضوع للسبب الحقٌقً واستعماله فً السبب العادي مجاز ,وذلك مخالؾ لما اتفق علٌه
علماء البٌان من أن الفعل ال ٌدل على الحدث والزمان من ؼٌر داللة بحسب الوضع على
أن فاعله ٌلزم أن ٌكون قادرا أو ؼٌر قادر ,سببا حقٌقٌا أو ؼٌر حقٌقً ,وقد أقام الشٌخ على
ذلك أدلة كثٌرة وتبعه السكاكً وؼٌره من أرباب المعانً.
قوله :وٌنقسم ,أي المفرد.
قوله :التشبٌه ,أي المشابهة ألن التشبٌه فعل الفاعل والمشابهة حاصلة قبل ذلك ,والمراد
المشابهة فً صفة ظاهرة أو فً صورة كما تقدم.
قوله :كإطبلق الراوٌة على المزادة ,وهً ظرؾ الماء كما تقدم ,قال فً السإاالت فً
الؽبلم الذي رد مقالة أبً بكر رضً هللا عنه فركبه المؽٌرة( :)5فابتدرت منخاراه كؤنهما
عزالوا مزاده ,إلى أن قال :وعزالوا تثنٌة عزالء وهً مصب المزادة والدلو إلخ .خبلفا لما
فً المطول حٌث قال فً قول التلخٌص(( )0والراوٌة فً المزادة)( :)8أي فً المزود الذي =
(ٔ) معطوؾ على قوله" :مركب عقلً" ,أي وٌنقسم المجاز إلى مركب عقلً ومفرد.
(ٕ) أي المفرد ٌنقسم إلى قسمٌن :استعارة ومرسل.
(ٖ) الراوٌة والمزادة ذكر معناهما فً الحاشٌة.
(ٗ) لعله ٌعنً شرح المنتهى األصولً كما سبق النقل عنه قبل قلٌل.
(٘) ا لفوابد الؽٌاثٌة فً المعانً والبٌان ,للقاضً عضد الدٌن عبد الرحمن بن أحمد اإلٌجً (ت5٘ٙ:هـ) ,لخصها من القسم
الثالث من مفتاح العلوم للسكاكًٌ .نظر :كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون ,تؤلٌؾ مصطفى بن عبد هللا ,المشهور
باسم حاجً خلٌفة (تٔٓٙ5:هـ) ,تارٌخ النشر(ٔٗٔ8م) ,مكتبة المثنى -بؽداد ,جٕ ,ص.ٕٔ88
(ٌ )ٙنظر :شرح العضد على المختصر ,صٗ٘ :
) (5السإاالت ,اللوح.ٔ0 :
(ٌ )0عنً به تلخٌص مفتاح العلوم لئلمام القزوٌنً.
( )8المطول لسعد الدٌن التفتازانً ,ص٘5٘ :
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وٌتمٌز المجاز عن الكذب بالقرابن الحالٌة والمقالٌة التً نصبت له.
قولً( :وال ٌستلزم كل واحد من الحقٌقة والمجاز اآلخر على األصح ,وإال لكان للرحمن
حقٌقة وكذا عسى ,واألصح وقوعه خبلفا لؤلستاذ ,وهو فً القرآن خبلفا للظاهرٌة,
وفابدته سهولة لفظه وعذوبته وؼٌر ذلك) .اتفقوا على أن المجاز ال ٌكون الزما للحقٌقة
لجواز وجودها دونه ,واختلفوا فً كون الحقٌقة الزمة للمجاز ,أي ال ٌوجد مجاز إال وله
حقٌقة0000000000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
= ٌجعل فٌه الزاد أي الطعام المتخذ للسفر ,والراوٌة فً األصل اسم للبعٌر الذي ٌحمل
المزادة إلخ ,قال السٌد فً قوله أي المزود(ٔ) :قال فً الصحاح(ٕ) :المزادة الراوٌة ,قال أبو
عبٌد ال تكون إال من جلدٌن ُت ْفؤ َ ُم بجلد ثالث لتتسع ,وكذلك السطٌحة ,وجمع المزادة المزاد
والمزاٌد .وأما المزود فهو ما ٌجعل فٌه الزاد أي الطعام المتخذ للسفر ,والجمع المزاود,
وقال أٌضا :الراوٌة البعٌر أو البؽل أو الحمار الذي ٌستقى علٌه ,والعامة تسمً المزادة
راوٌة وهو جابز على االستعارة ,واألصل ما ذكرناه ,فظهر أن تفسٌر المزادة بالمزود ؼٌر
صحٌح ,ألن المزادة ظرؾ الماء الذي ٌستقى به على الدابة ,والمزود ظرؾ الطعام
المذكور ولٌس حامله ٌسمى راوٌة ,فبل تطلق الراوٌة على المزود مجازا ,إنما ٌسمى
بالراوٌة حامل المزادة وٌطلق علٌها مجازا انتهى(ٖ) .وقد أشار الحفٌد فً حاشٌة
المختصر(ٗ) إلى توجٌه كبلم الشارح فلٌراجع.
قوله :بالقرابن إلخ ,القرٌنة هً ما ٌفصح به عن المراد ال بالوضع ,كذا قال ؼٌر واحد,
واعترضه العصامً بما ٌطول ذكره ,فالصواب أن تفسر القرٌنة بما ٌعٌن المراد من ؼٌره
أو المحذوؾ ,أو ٌصرؾ الذهن عن إرادة معناه الحقٌقً لؽٌره ,بناء على أنه ال ٌلزم فً
القرٌنة أن تكون معٌنة ,وإنما ٌسمى اللفظ مجازا لمجرد القرٌنة المانعة عن إرادة الموضوع
له ,لكنه بدون القرٌنة المعٌنة للمعنى المجازي مردود فً نظر البلؽاء ,إال أن ٌقصد المتكلم
البلٌػ بتركها أن تذهب نفس السامع كل مذهب ممكن ,فخلو اللفظ عن القرٌنة المعٌنة للمعنى
المجازي جابز ,كذا ٌإخذ من كبلم بعضهم.
قوله :الحالٌة والمقالٌة ,الحالٌة كما فً ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ ٌوسؾ ,0ٕ :والنخلة للطوٌل من الناس,
والمقالٌة كما فً (رأٌت أسدا ٌرمً).
قوله :التً نصبتٌ ,إخذ منه أن القرٌنة ال بد أن تكون مقصودة وإال لم ٌكن مجازا وإن
وجدت؛ على ما هو الراجح فً نظر البلؽاء على ما تقدم.
(ٔ) الحاشٌة على المطول ,صٖ٘0 :
(ٕ) الصحاح للجوهري ,ص ,٘ٓ5 :مادة "زٌد".
(ٖ) أي كبلم السٌد الشرٌؾ الجرجانً.
(ٗ) ٌعنً حاشٌة مختصر المعانً ,لحفٌد السعد التفازانً ,وقد سبقت ترجمته.
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والصحٌح أنه ال ٌستلزمها ,إذ لو استلزمها لكان للفظ الرحمن حقٌقة؛ وهو ذو الرحمة
مطلقا ,فٌجوز إطبلقه على ؼٌر هللا وهو باطل ,وكذا عسى ,ولٌس ,ونعم ,وببس ,وحبذا,
ونحوها من األفعال التً لم تستعمل لزمان معٌن.
قال أبو إسحاق بعدم وقوع المجاز ,وٌرد قوله نقل أبمة اللؽة كاألسد للشجاع ,ومنعته
الظاهرٌة فً القرآن00000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :والصحٌح أنه ال ٌستلزمها إلخ ,بل إنما ٌستلزم الوضع ,قال الشارح المحلً(ٔ) :إذ ال
مانع من أن ٌتجوز فً اللفظ قبل استعماله فٌما وضع له أوال ,وقٌل ٌجب سبق االستعمال
فٌه وإال لعرى الوضع األول عن الفابدة ,وأجٌب بحصولها باستعماله فٌما وضع له ثانٌا.
وظاهر كبلم المصنؾ رحمه هللا أن المجاز ال ٌستلزم الحقٌقة مطلقا ,واختار فً جمع
الجوامع بحثا من عنده التفرقة بٌن المصدر وؼٌره ,قال شارحه(ٕ) :وٌجب لمصدر المجاز
فبل ٌتحقق فً المشتق مجاز إال إذا سبق استعمال مصدره حقٌقة وإن لم ٌستعمل المشتق
حقٌقة كالرحمن لم ٌستعمل إال هلل تعالى ,وهو من الرحمة وحقٌقتها الرأفة والحنو المستحٌل
علٌه تعالى ,وأما قول بنً حنٌفة فً مسٌلمة رحمان الٌمامة قال شاعرهم فٌه:
(سموت بالمجد ٌابن األكرمٌن أبا ...وأنت ؼٌث الورى ال زلت رحمانا)
أي ذا رحمة ,قال الزمخشري(ٖ) :فباب من تعنتهم فً كفرهم .أي هذا االستعمال ؼٌر
صحٌح ,دعاهم إلٌه لجاجهم فً كفرهم بزعمهم نبوة مسٌلمة دون النبً صلى هللا علٌه
وسلم ,كما لو استعمل كافر لفظة هللا فً ؼٌر الباري تعالى من آلهتهم ,وقٌل ألنه شاذ ال
اعتداد به ,وقٌل إنه معتد به والمختص باهلل المعرؾ بالبلم ٌعنً الرحمن دون رحمان.
قوله :وهو باطل ,وقد سمعت ما فٌه.
قوله :قال أبو إسحاقٌ ,عنً االسفراٌٌنً ووافقه على ذلك أبو علً الفارسً فإنهما منعا
وقوع المجاز مطلقا ,قاال وما ٌظن مجازا نحو رأٌت أسدا ٌرمً فحقٌقة.
قوله :ومنعته الظاهرٌة فً القرآن ,وكذلك فً السنة ,قالوا ألنه بحسب الظاهر كذب كما فً
قولك فً البلٌد (هذا حمار) ,وكبلم هللا تعالى ورسوله منزه عن الكذب ,وأجٌب بؤنه ال كذب
مع اعتبار العبلقة ,وهً فٌما ذكر المشابهة فً الصفة الظاهرة أي عدم الفهم ,وإنما لم ٌوجد
الكذب مع اعتبار العبلقة ألن النفً ال ٌصح بالنسبة إلى المعنى المجازي الذي تعتبر فٌه
العبلقة ,إنما ٌصح نفً المعنى الحقٌقً ,والشٌخ رحمه هللا نفى الكذب بالقرٌنة وهو الظاهر
وهللا أعلم.
(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٖ0
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٖ0
(ٖ) الكشاؾ :جٔ ,صٓ٘.
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وٌرد قولهم ﮋ ﭜ ﭝ

ﮊ آل عمران:

ٗ٘ ,و ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮊ الشورى:

ٓٗ ,ﮋ ﭡ ﭢ

ﭣ ﮊ الشورى ,ٔٔ :و ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ البقرة ,ٔ٘ :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ النساء ,ٖٗ :ﮋﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﮊ اإلسراء ,ٕٗ :ﮋﮚﮛ ﮊ ٌوسؾ.0ٕ :
وفوابد المجاز كثٌرة :سهولة لفظه وعذوبته .وكونه أوفق للطبع ,وأوفق للمقام؛ لزٌادة
بٌان ,أو تعظٌم أو إهانة تقتضٌها الحال ,وأبلػ من الحقٌقة .وٌتوصل به إلى أنواع البدٌع؛
كالسجع( )1نحو "حمار ثرثار" ,والمقابلة نحو "اتخذت األشهب أدهما"(000000 ,)2
......................................................................................................
قوله :وٌرد قولهم إلخ ,وٌرده أٌضا قوله ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ البقرة ,ٔ5ٔ :فإنه لو كان
محموال على حقٌقته لم ٌصح أن ٌكلؾ هللا من كان بهذه الصفات وال أن ٌذمه؛ ألنه مسلوب
الكبلم والسمع والبصر والعقل ,ولكنه لم ٌحمل على حقٌقته كما هو ظاهر ومبٌن فً محله.
قوله :سهولة لفظه ,أي وثقل الحقٌقة ,وذلك كالحتفقٌق اسم للداهٌة ٌعدل عنها إلى الموت
مثبل.
(ٖ)

قوله :وعذوبته ,أي وبشاعة الحقٌقة ,وذلك كالخراءة
المكان المنخفظ.

ٌعدل عنها إلى الؽابط ,وحقٌقته

قوله :وأبلػ من الحقٌقة ,وذلك نحو أسد فإنه أبلػ من الشجاع.
قوله :كالسجع ,السجع هو تواطإ الفاصلتٌن فً النثر على حرؾ واحد فً اآلخر ,فهو فً
النثر كالقافٌة فً الشعر.
قوله :ترتار ,فً بعض النسخ ثرثار بالثاء وهو الظاهر ,والثرثرة فً األصل كثرة الكبلم,
فكؤن مراده رحمه هللا بالثرثار كثرة النهٌق ,عبر عنه بالثرثار للسجع مجازا وهللا أعلم.
قوله :والمقابلة ,حقٌقة المقابلة كما تقدم هً أن ٌإتى بمعنٌٌن متوافقٌن أو أكثر ,ثم ٌقابل ذلك
على الترتٌب كما تقدم مثاله.
ل :ٌٗٛارخزد األشٙت أدّ٘ب ,األشٙت اٌز ٞغٍت ث١بظٗ دز ٝر٘ت سٛادٖٚ ,األدُ٘ اٌزٞ
غٍت سٛادٖ دز ٝر٘ت اٌج١بض اٌز ٞف ,ٗ١لبٌٗ اٌزفزبصأٚ .)4(ٟف ٟاٌصذبح( :)5اٌشٙجخ ف= ٟ

(ٔ) فً (ب)" :كالشجع" بالشٌن ,وهو خطؤ كما ٌظهر.
(ٕ) فً النسخ الثبلث" :اتخذت لؤلشهب أدهم" .والظاهر أنه تصحٌؾ من النساخٌ .نظر تعلٌق المحشً.
(ٖ) قال فً الصحاح" :الخرء بالضم العذرة ,والجمع خروء" .الصحاح للجوهري ,ص ,ٖٔٓ :مادة "خرأ".
(ٗ) مختصر المعانً لسعد الدٌن التفتازانً ,صٕٔ8 :
(٘) الصحاح للجوهري ,ص ,ٙٔ0 :مادة "شهب" ,وأٌضا ص ,ٖ8ٓ :مادة "دهم".
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والمطابقة كـ" :كلما لج قلبً فً هواها لجت فً مقتً" ,والمجانسة نحو "سبع سباع",
والروي( ,)1وؼٌرها.
قولً( :وكبل( )2المجاز واالشتراك خبلؾ األصل ,وفً الحقٌقة المرجوحة مع المجاز
الراجح؛ ثالثها المعادلة .ووجود هللا حقٌقة ,وكذا وجودنا خبلفا للناشً  ,ووجوده أولً
[وواجب]( )3بخبلؾ وجودنا).
......................................................................................................
= األلوان البٌاض الذي ؼلب على السواد ,والدهمة السواد ٌقال فرس أدهم وبعٌر أدهم
وناقة دهماء إذا اشتدت ورقته حتى ذهب البٌاض الذي فٌه ,فإن زاد على ذلك حتى اشتد
السواد فهو جون ,وقال فً موضع آخر(ٗ) :واألورق من األبل الذي فً لونه بٌاض إلى
السواد .وظاهر كبلمه(٘) رحمه هللا أنه تصح المقابلة وإن لم ٌحصل التعدد أوال حٌث جعل
هذا من المقابلة وقد سمعت ما فٌها ,ثم الظاهر أنه أراد باألدهم هنا القٌد ألن إطبلقه على
القٌد بالنظر إلى أصل وضعه مجاز.
قوله :والمطابقة ,وتسمى الطباق والتضاد أٌضا ,والتطبٌق التكافإ ,وهً الجمع بٌن
متضادٌن أي معنٌٌن متق ابلٌن فً الجملة ,كما فً البٌت الذي حكاه المصنؾ رحمه هللا
تعالى ,فإنه طابق بٌن الهوى وهو المحبة والمقت وهو البؽض ,لكن الظاهر أن كبل منهما
مستعمل فً معناه الحقٌقً ,فٌكون مراده التمثٌل للمطابقة مع قطع النظر عن كونه ال مجاز
فٌه ,فلو مثل للتعبٌر بالمجاز ألجل المطابقة بقوله:
(ال تعجبً ٌا سلم من رجــل ...ضحك المشٌب برأسه فبكى)

()ٙ

لكان أظهر؛ ألن المراد بضحك المشٌب ظهوره ظهورا تاما ,وال تقابل بٌن البكاء وظهور
المشٌب ,لكنه عبر عن ظهور المشٌب بالضحك الذي ٌكون مضادا لمعنى البكاء.
قوله :والمجانسة إلخ ,المج انسة المشابهة فً اللفظ دون المعنى ,والجناس على أقسام ,فالتام
منه كقوله تعلى :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊالروم ,٘٘ :كما تقدم.
قوله :سبع سباع ,لعل المراد به مطلق التمثٌل للجناس وإن لم ٌكن أحد اللفظٌن مثبل مجازا
وهللا أعلم.
(ٔ) فً (أ) و (ب) :والراوي بدل الرويّ  ,وهو تصحٌؾ من الناسخ كما ٌظهر.
(ٕ) فً (أ) وكذا بدل كبل ,واألصح "كبل" ألن الواو هنا استبنافٌة ولٌست عاطفة.
(ٖ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
(ٗ) الصحاح ,ص ,ٕٔٗٓ :مادة "ورق".
(٘) أي البدر الشماخً.
( )ٙالبٌت لدعبل بن علً بن رزٌن الخزاعً ,وٌكنى أبا علًٌ .نظر :الشعر والشعراء ,تؤلٌؾ أبً محمد عبد هللا بن مسلم
بن قتٌبة الدٌنوري (تٕ5ٙ:هـ) ,سنة النشر (ٖٕٗٔهـ) ,دار الحدٌث -القاهرة ,جٕ ,ص.0ٖ0
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اعلم أن األصل فً الكبلم الحقٌقة ,واألصل عدم االشتراك ,وإذا دار اللفظ بٌن الحقٌقة
المرجوحة والمجاز الراجح فبل ٌحمل على أحدهما إال بقرٌنة؛ ألن كل واحد منهما له
مرجح ,وقال أبو حنٌفة ٌحمل على الحقٌقة ,وقال أبو ٌوسؾ( )1على المجاز ,كالنكاح فً
الوطء والعقد .واعلم أن وجود هللا حقٌقة ببل خبلؾ00000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :اعلم أن األصل فً الكبلم الحقٌقة إلخٌ ,عنً فإذا احتمل اللفظ معناه الحقٌقً
والمجازي فاألصل أي الراجح حمله على الحقٌقً؛ لعدم الحاجة فٌه إلى قرٌنة ,نحو رأٌت
الٌوم أسدا أي حٌوانا مفترسا ,وٌحتمل الرجل الشجاع ,وكذلك إذا احتمل اللفظ الذي له
معنٌان أن ٌكون حقٌقة فٌهما ,أو فً أحدهما فقط ومجازا فً اآلخر ,فالمجاز أولى من
االشتراك الحتٌاجه أٌضا إلى قرٌنة تدفع المزاحم؛ لتعدد الوضع فٌه ,كالنكاح فإنه حقٌقة فً
العقد مجاز فً الوطء ,وقٌل بالعكس ,وقٌل مشترك فٌهما ,واألولى كونه حقٌقة فً أحدهما
مجازا فً اآلخر ألن األصل عدم االشتراك ,وكذلك النقل واإلضمار والتخصٌص األصل
خبلفها ,وانظر لِ َم لم ٌتعرض لكونها خبلؾ األصل ,ولعله للعلم به واتكاال على التوقٌؾ
وهللا أعلم ,فإذا تعارضت هذه الخمسة أعنً التخصٌص والمجاز واإلضمار والنقل
واالشتراك فسٌؤتً بٌان أٌها أولى باألخذ.
قوله :فبل ٌحمل على أحدهما إال بقرٌنة ,حاصله أنها إذا تعارضت الحقٌقة المرجوحة
والمجاز الراجح -أي الؽالب فً االستعمال علٌها -ففٌهما ثبلثة أقوال ,والمختار منها أن
اللفظ حٌنبذ ال ٌحمل على أحدهما إال بقرٌنة لرجحان كل منهما من وجه.
قوله :على الحقٌقة ,أي ألصالتها .وقوله :على المجاز ,أي لؽلبته.
قوله :كالنكاح فً الوطء والعقد ,ظاهر كبلمه رحمه هللا أنه مثال لما ٌحتمل أن ٌكون حقٌقة
مرجوحة أو مجازا راجحا ,ولم ٌبٌن ذلك ,وكؤنه أراد أنه حقٌقة مرجوحة فً الوطء وأنه
مذهب أبً حنٌفة ,وأنه مجاز راجح فً العقد وأنه مذهب أبً ٌوسؾ ,وأن الراجح ال ٌحمل
على أحدهما إال بقرٌنة ,وجعل النكاح فً شرح جمع الجوامع مرة مثاال لما ٌحتمل المجاز
واالشتراك وأن المجاز أولى كما تقدم ,ومرة مثاال لما تعارض فٌه التخصٌص واالشتراك
(ٕ)

ال الحقٌقة المرجوحة والمجاز الراجح ,حٌث قال  :مثال األول قوله تعالى :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ النساء ,ٕٕ :فقال الحنفً أي ما وطبوه ألن النكاح حقٌقة =

(ٔ) ٌعقوب بن إبراهٌم بن حبٌب األنصاري الكوفً البؽدادي ,أبو ٌوسؾ (ٖٔٔٔ0ٕ -هـ) :صاحب اإلمام أبً حنٌفة
وتلمٌذه ,وأول من نشر مذهبه ,كان فقٌها عبلمة من حفاظ الحدٌث ,ولد بالكوفة وتفقه بالحدٌث والرواٌة ,ثم لزم أبا حنٌفة
فؽلب علٌه الرأي ,وولً القضاء ببؽداد أٌام المهدي والهادي والرشٌد ,ومات فً خبلفته ببؽداد ,وهو أول من دعً
"قاضً القضاة"ٌ .نظر :الجواهر المضٌة :جٕ ,صٕٕٓ ,وفٌات األعٌان :ج ,ٙص .ٖ50األعبلم :ج ,0صٖ.ٔ8
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖ٘8
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وفً وجودنا حقٌقة خبلؾ ,منه( )1الناشً( ,)2والصحٌح أنه حقٌقة ,لكن وجود هللا واجب
ووجودنا ممكن ,والواجب أولى وأحق من الممكن.
......................................................................................................
= فً الوطء ,فٌحرم على الشخص مزنٌة أبٌه ,وقال الشافعً ما عقدوا علٌه فبل تحرم,
وٌلزم األول االشتراك؛ لما ثبت من أن النكاح حقٌقة فً العقد لكثرة استعماله فٌه ,حتى أنه
لم ٌرد فً القرآن لؽٌره ,كما قال الزمخشري أي فً ؼٌر محل النزاع ,نحو ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﮊ البقرة ,ٕٖٓ :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ النساء ,ٖ :وٌلزم الثانً التخصٌص؛ حٌث قال ٌحل للرجل
من عقد علٌها أبوه فاسدا ,بناء على تناول العقد للفاسد كالصحٌح ,وقٌل ال ٌتناوله انتهى.
وهو الراجح عندهم ,وقوله (كما قال الزمخشري إلخ) ٌعنً فإنه فسر اآلٌة بقوله حتى
تتزوج(ٖ) ,ثم ذكر أن التقٌٌد باإلصابة من السنة ,فٌإخذ منه أن النكاح حقٌقة فً العقد وإن
شرط فٌه الوطء .ومثل المحلً لتعارض الحقٌقة المرجوحة والمجاز الراجح بما إذا حلؾ ال
ٌشرب من هذا النهر ,فالحقٌقة المعتادة الكرع منه بفٌه كما ٌفعل كثٌر من الرعاء ,والمجاز
الؽالب مما ٌؽرؾ به منه كاإلناء ,ولم ٌنو شٌبا ,فهل ٌحنث باألول دون الثانً أو العكس ,أو
ال ٌحنث بواحد منهما األقوال إلخ(ٗ) ,ثم عارضه الشارح فً هذا المثال بؤن الراجح أنه
ٌحنث بواحد منهما عمبل بالعرؾ ,وهو المذهب كما فً اإلٌضاح(٘) وهللا أعلم .قال الشارح
المذكور( : )ٙفإن هجرت الحقٌقة قدم المجاز علٌها اتفاقا ,كمن حلؾ ال ٌؤكل من هذه النخلة
فٌحنث بثمرها دون خشبها الذي هو الحقٌقة المهجورة حٌث ال نٌة ,وإن تساوٌا قدمت
الحقٌقة اتفاقا كما لو كانت ؼالبة انتهى.
قوله :منه الناشً ,هكذا فٌما رأٌناه من النسخ ,ولعل الضمٌر راجع إلى الخبلؾ بمعنى
المخالؾ فٌكون بمعنى االستخدام ,ألنه أطلق الخبلؾ أوال وأراد به المعنى القرٌب وأرجع
إلٌه الضمٌر باعتبار المعنى البعٌد ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :والصحٌح أنه حقٌقة ,فٌه إشارة إلى أن مقابله فاسد وهو كذلك ,وهو قول
السفسطابٌة( ,)5فإن منهم من ٌنكر حقابق األشٌاء وٌزعم أنها أوهام وخٌاالت باطلة وهم =

(ٔ) لعله :منعه الناشً ,أي منع كون وجودنا حقٌقة ,هذا ما ٌبدو لً ,وٌنظر أٌضا كبلم أبً ستة فً الحاشٌة.
(ٕ) لعله الناشً الكبٌر :أبو العباس عبد هللا بن محمد بن شرشٌر األنباري ,الملقب بالناشً ,من كبار المتكلمٌن وأعٌان
الشعراء ورإوس المنطق ,سكن مصر وبها مات فً سنة ثبلث وتسعٌن ومابتٌنٌ .نظر :سٌر أعبلم النببلء ,المإلؾ:
شمس الدٌن أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً (ت5ٗ0:هـ) ,المحقق :مجموعة من المحققٌن بإشراؾ شعٌب
األرنإوط ,الطبعة األولى (ٖٓٗٔهـٔ80ٖ -م) ,مإسسة الرسالة -بٌروت ,جٗٔ ,صٓٗ.
(ٖ) الكشاؾ للزمخشري :جٔ ,صٖٖٓ
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٔٗ
(٘) ٌرٌد به كتاب اإلٌضاح فً الفقه اإلباضً ,تؤلٌؾ الشٌخ أبً ساكن عامر بن علً الشماخً (ٕ50هـ).
( )ٙحاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٔٗ
( )5سفسط أي تجاهل ,سموا بذلك لتجاهلهم ,وقٌل لهذٌانهمٌ ,قال سفسط فً الكبلم إذا هذى فً كبلمهَ ,وأَما ف َِرقُ ُه ْم َف َث َبل ٌ
ث:
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اجتماع المجاز مع التخصٌص واإلضمار والنقل واالشتراك.
قولً( :والتخصٌص أولى من المجاز واإلضمار والنقل واالشتراك ,والمجاز أولى من
الباقٌة ,ثم اإلضمار والنقل أولى من االشتراك ,والتخصٌص واإلضمار راجعان إلى
المجاز).
اعلم أن التعارض الحاصل بٌن أحوال األلفاظ إذا وقع حصل الخلل فً فهم مراد المتكلم,
وذلك ٌقع من خمس احتماالت فً اللفظ ,وهً احتمال االشتراك ,والنقل ,واإلضمار,
والتخصٌص ,والمجاز.
......................................................................................................
= ال ِعنادٌ ة ,ومنهم من ٌنكر ثبوتها وٌزعم أنها تابعة لبلعتقادات إن اعتقدنا الشًء جوهرا
فجوهر أو عرضا فعرض أو قدٌما فقدٌم أو حادثا فحادث وهم ال ِعندٌة ,ومنهم من ٌنكر العلم
بثبوت شًء وال بعدم ثبوته ,وٌزعم أنه شاك وشاك فً أنه شاك وهلم جرا وهم البلأدرٌة,
وٌرد علٌهم بؤمور ضرورٌة وأدلة قطعٌة كما بٌن فً علم الكبلم ,وإنما المراد هنا اإلعبلم
بكون وجودنا حقٌقة لكن ال ب الذات بل بالؽٌر وهو الباري جل وعبل؛ ألن ما بالذات ال ٌزول
وهو وجوده تعالى بخبلؾ وجودنا ,قال فً شرح العدل بعد كبلم طوٌل(ٔ) :ومن هنا ؼلط
الناشً ووقع فً السفسطة ,وقد تكلمنا على السفسطابٌة وفساد مذهبهم ,ومعنى ما ذهب إلٌه
الناشً أن وجودنا لما كان مسبوقا بعدم ومتبوعا بعدم ثم وجود؛ وكان مرتبطا بإٌجاد الؽٌر,
فكؤنه مجاز إذا اعتبرته بوجود واجب الوجود إلخ.
قوله :وذلك ٌقع من خمس احتماالت ,فً بعض النسخ خمس بؽٌرها ,والراجح األول وهو
مذهب سٌبوٌه والجمهور ,والثانً مذهب البؽدادٌٌن والكسابً وعلٌه قول الشٌخ أبً نصر
رحمه هللا ,فتسع سإاالت الخ(ٕ) ,اعلم أن هذه الخمسة فٌها صور حاصلة من ضرب خمسة
فً اثنٌن ,وهً العشرة التً ذكروها فً تعارض ما ٌخل بالفهم ,وهً على ترتٌب األولوٌة
فً العمل بها نظرا إلى الملفوظ به أوال هكذا :تعارض التخصٌص والمجاز ,تعارض
التخصٌص واإلضمار ,تعارض التخصٌص والنقل ,تعارض التخصٌص واالشتراك,
تعارض المجاز واإلضمار ,تعارض المجاز والنقل ,تعارض المجاز واالشتراك= ,
ونَ :ال َنعْ ِرؾُ ُثبُوتَ َشًْ ٍء م َِن ْال َم ْوجُودَ اتَِ ,و َال ا ْن ِت َفا َءهَُ ,ب ْل َنحْ نُ
إِحْ دَ اهُن :البلأَ ْد ِر ٌَ ُةِ :نسْ َب ٌة إِلَى البلأَ ْد ِريَ ,و َهإُ َال ِء ٌَقُول ُ َ
كْ .ال ِفرْ َق ُة الثا ِن ٌَ ُةُ :ت َسمى ْال ِع َنادٌِ ُةِ :نسْ َب ٌة إِلَى ْال ِع َنادِ؛ ِألَن ُه ْم َعا َن ُدوا؛ َف َقالُواَ :نحْ نُ َنجْ ِز ُم بِؤَن ُه َال َم ْوجُودَ أَصْ ًبل.
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ْال ِفرْ َق ُة الثالِثةُ :ت َسمى ال ِعندٌِةِ ,نسْ َبة إِلَى لَفظِ عِ ن َد ِألن ُه ْم ٌَقُول َ
ت الن ِ
َش ٌْ ًبا ؛ َفه َُو فًِ ْال َحقٌِ َق ِة َك َما ه َُو عِ ْن َدهُ َوفًِ اعْ ِت َقا ِدهٌِ .نظر :شرح مختصر الروضة ,تؤلٌؾ سلٌمان بن عبد القوي الطوفً
الصرصري (ت5ٔٙ:هـ) ,تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ,الطبعة األولى (ٔٗٓ5هـٔ805 -م) ,مإسسة
الرسالة ,جٕ ,ص .55وأٌضا :تٌسٌر التحرٌر :جٖ ,صٕٖ
(ٔ) البحث الصدق واالستكشاؾ ,صٔ8ٔ :
سؤجمعها فً البٌت نظما على ضمن)
(ٕ) تمامه( :فتســـع سإاالت عن هللا فانفهـــا
وتاسعهــــا كم فاحتــــرز وتفطـــــــن)
(فهل ما من أي كٌؾ أٌن متى لما
القصٌدة النونٌة ألبً نصر فتح بن نوح ,مطبوعة ضمن كتاب الدعابمٌ ,نظر :الدعابم ,ص.ٔ8ٗ:

ٔٔٔ

فإذا تعارض النقل واالشتراك فالنقل أولى؛ ألنه ال ٌحتاج إلى قرٌنة لتعٌٌن معناه ,بخبلؾ
االشتراك فإنه ال ٌتعٌن المعنى المراد منه إلى بقرٌنة تدفع مزاحمة الؽٌر .وإذا وقع بٌن
االشتراك وبٌن المجاز فالمجاز أولى؛ ألن اللفظ الذي له مجاز ٌفٌد مطلقا ,أي بقرٌنة
وبؽٌر قرٌنة؛ ألنه مع القرٌنة ٌحمل على المجاز ,ومع عدمها ٌحمل على الحقٌقة ,بخبلؾ
المشترك .وأٌضا اإلضمار أولى من االشتراك؛ ألن اإلضمار ال ٌحسن إال مع تعٌٌن
المضمر ,نحو ﮋﮚﮛ ﮊ ٌوسؾ ,0ٕ :بخبلؾ المشترك.
......................................................................................................
= تعارض اإلضمار والنقل ,تعارض اإلضمار واالشتراك ,تعارض النقل واالشتراك,
فالتخصٌص أولى من الجمٌع ,والمجاز أولى من النقل واالشتراك ,وكذلك اإلضمار أولى
منهما ,وأما المجاز واإلضمار ففٌهما ثبلثة أقوال أصحها أنهما متساوٌان الحتٌاج كل منهما
إلى قرٌنة ,والنقل أولى من االشتراك ,فاالشتراك أضعفها ,وقد جمعها بعضهم وأضاؾ
إلٌها النسخ ,وقدم المجاز على اإلضمار فقال:
(تجوز ثم إضمار وبعدهمــــــــا ...نقل تبله اشتراك فهو ٌخلفه)
(وأرجح الكل تخصٌص وآخرها ...نسخ فما بعده قسم فٌخلــــفه)
وأمثلتها ستؤتً إن شاء هللا تعالى على وفق كبلم المصنؾ رحمه هللا فٌما لم ٌمثل له.
قوله :فإذا تعارض النقل واالشتراك إلخ ,وذلك كالزكاة حقٌقة فً النماء أي الزٌادة ,محتمل
فٌما ٌخرج من المال ألن ٌكون حقٌقة أٌضا أي لؽوٌة ,ومنقوال شرعٌا؛ فٌحمل على النقل
لكونه أولى من االشتراك لما ذكره المصنؾ رحمه هللاٌ ,عنً ألن النقل ال ٌمتنع العمل به
النفراد مدلوله قبل النقل وبعده ,والمشترك لتعدد مدلوله ال ٌعمل به إال بقرٌنة تعٌن أحد
معنٌٌه مثبل إال إذا قٌل بحمله علٌهما ,وما لم ٌمتنع العمل به أولى.
قوله :وإذا وقع بٌن االشتراك وبٌن المجاز إلخ ,وذلك كالنكاح فإنه حقٌقة فً العقد مجاز فً
الوطء ,وقٌل بالعكس ,وقٌل مشترك بٌنهما ,فهو حقٌقة فً أحدهما محتمل الحقٌقة والمجاز
فً اآلخرٌ ,عنً فٌحمل فٌه على المجاز لما ذكره المصنؾ رحمه هللا ,وألن المجاز أؼلب
من المشترك باالستقراء ,والحمل على األؼلب أولى.
قوله :وأٌضا اإلضمارٌ ,عنً بالحذؾ.
قوله :نحو ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ ,أي أهلها ,وقٌل القرٌة حقٌقة فً األهل كاألبنٌة المجتمعة ,كهذه
اآلٌة وؼٌرها نحو ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ ٌونس ,80 :لكن الحمل على اإلضمار أولى من
االشتراك لما ذكره المصنؾ رحمه هللا ,وٌحتمل أٌضا المجاز المرسل والمجاز فً =

ٕٔٔ

والتخصٌص أولى من االشتراك ,وأولى من المجاز ,وأولى من اإلضمار ,وأولى من النقل؛
......................................................................................................
تجوز أصبل خرقا للعادة فتكون معجزة لٌعقوب علٌه السبلم.
= النسبة اإلٌقاعٌة(ٔ) ,وقٌل ال ُّ
قوله :والتخصٌص أولى من االشتراك ,وذلك كالنكاح فً قوله تعالى :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ النساء ,ٕٕ :فإنه ذكر فً جمع الجوامع أنه على مذهب الحنفٌة ٌلزم أن
ٌكون مشتركا بٌن الوطء والعقد ,ومن جعله حقٌقة فً العقد فقط ٌلزمه التخصٌص على ما
تقدم عندهمٌ ,عنً والتخصٌص أولى إن قلنا الفاسد ٌشمله العقد وٌستثنى ,وقد تقدم التوقؾ
فلٌراجع .والمصنؾ رحمه هللا جعل النكاح فٌما تقدم مثاال لتعارض الحقٌقة المرجوحة
والمجاز الراجح ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وأولى من المجاز ,ألنه إذا احتمل الكبلم ألن ٌكون فٌه تخصٌص ومجاز فحمله على
التخصٌص أولى؛ لتعٌن الباقً من العام بعد التخصٌص ,بخبلؾ المجاز فإنه قد ال ٌتعٌن
بؤن ٌتعدد وال قرٌنة تعٌن ,ومثلوه بقوله تعالى ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ األنعام,ٕٔٔ :
قال المحلً(ٕ)  :فقال الحنفً أي مما لم ٌتلفظ بالتسمٌة عند ذبحه وخص منه الناسً لها فتحل
ذبٌحته ,وقال ؼٌرهٌ -عنً الشافعً -أي مما لم ٌذبح تعبٌرا عن الذبح بما ٌقارنه ؼالبا من
التسمٌة ,فبل تحل ذبٌحة المتعمد لتركها على األول دون الثانً انتهى ,واألول هو الصحٌح.
قوله :وأولى من اإلضمار ,ومثلوه بقوله تعالى ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ البقرة,ٔ58 :
فإنه ٌحتمل أن ٌكون من اإلضمار ,أي فً مشروعٌة القتل ألن بها ٌحصل االنكفاؾ عن
القتل فٌكون الخطاب عاما ,أو فً القصاص نفسه حٌاة لورثة القتٌل المقتصٌن بدفع شر
القاتل الذي صار عدوا لهم ,فٌكون الخطاب مختصا بهم.
قوله :وأولى من النقل ,ألن الكبلم إذا احتمل ألن ٌكون فٌه تخصٌص ونقل فحمله على
التخصٌص أولى؛ لسبلمته من نسخ المعنى األول بخبلؾ النقل ,ومثلوه بقوله تعالى ﮋ ﭧ

ﭨ ﭩ ﮊ البقرة ,ٕ5٘ :فقٌل هو المبادلة مطلقا وخص منه الفاسد لعدم حله ,وقٌل نقل شرعا إلى
المستجمع لشروط الصحة ,فما شك فً استجماعه لها ٌحل وٌصح على األول ألن األصل
عدم فساده دون الثانً ألن األصل عدم استجماعه لها.

(ٔ) ا لنسبة اإلٌقاعٌة :أي إٌقاع الفعل على ؼٌر ما حقه أن ٌوقع علٌه ,مثل قولك :أجرٌت النهر ,فقد وقع الفعل على ؼٌر
المفعول الحقٌقً ,وأصله :أجرٌت الماء فً النهر ,فالماء هو المفعول الحقٌقً للفعل ,والنهر مكان له ,ففً إٌقاع الفعل
ٌِن" (الشعراء,)ٔ٘ٔ :
"و َال ُتطِ ٌعُوا أَ ْم َر ْالمُسْ ِرف َ
"أجرٌت" على النهر تجوز فً النسبة اإلٌقاعٌة ,ومن ذلك قوله تعالىَ :
وأصله :وال تطٌعوا المسرفٌن فً أمرهمٌ .نظر :جواهر الببلؼة ,التعلٌق ,ص.ٗٔ:
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٖ8

ٖٔٔ

ألن المجاز أولى من الثبلثة الباقٌة والتخصٌص أولى منه ,لبقاء استعمال اللفظ فً شًء
من مواردها( )1األصلٌة ,فكان التعبٌر فٌه أكثر.
وبٌان كون المجاز أولى من النقل أن النقل ال ٌحصل إال إذا اتفق أرباب اللسان على تؽٌٌر
الوضع واصطبلح على وضع ثان ,وهذا عسٌر بخبلؾ المجاز؛ ألن القرٌنة كافٌة فٌه.
وبٌان كون المجاز أولى من اإلضمار ,أن المجاز أكثر والحمل علٌه أولى ,والصحٌح
تساوٌهما ,مثل قول السٌد لعبدهٌ :ا ولدي ,فمن حمله على المجاز أوجب العتق ,ومن
حمله على اإلضمار لم ٌوجبه ,أي كولدي.
......................................................................................................
قوله :والتخصٌص أولى منه ,أي من المجاز.
قوله :وبٌان كون المجاز أولى من النقل ,لٌس المراد من المجاز مطلق ما ٌسمى مجازا بل
مجاز خاص وهو المجاز الذي لٌس بإضمار ,أي المراد الكلمة المستعملة فً ؼٌر ما
وضعت له وإال فاإلضمار مجاز أٌضا ,ولهذا اقتصر ابن الحاجب على ذكر التعارض بٌن
االشتراك والمجاز(ٕ) ,وإلٌه ٌشٌر كبلم المصنؾ اآلتً حٌث قال وكذا اإلضمار ألنه حذؾ,
ٌعنً والحذؾ مجاز .ومثلوا لتعارض المجاز والنقل بقوله تعالى ﮋ ﮛ ﮜ ﮊ البقرة,ٖٗ :
أي العبادة المخصوصة ,فقٌل هً مجاز فٌها عن الدعاء بخٌر الشتمالها علٌه ,وقٌل نقلت
إلٌها شرعا ,لكن الظاهر أن هذا التمثٌل ال ٌناسب المذهب فلٌحرر مثاله.
قوله :وبٌان كون المجاز أولى من اإلضمار إلخ ,مثاله ما ذكره المصنؾ رحمه هللا.
قوله :والصحٌح تساوٌهما ,الحتٌاج كل منهما إلى القرٌنة.
قوله :ومثل قول السٌد لعبده ٌاولدي ,زاد فً شرح جمع الجوامع قٌدٌن حٌث قال(ٖ) :مثال
األول قوله لعبده الذي ٌولد مثله لمثله المشهور النسب من ؼٌره (هذا ابنً) أي عتٌق,
تعبٌرا عن البلزم بالملزوم فٌعتق ,أو مثل ابنً فً الشفقة علٌه فبل ٌعتق ,والراجح عندهم
العتق ال لترجٌح المجاز على اإلضمار بل لتشوؾ الشارع إلى الحرٌة اهـ .قوله (تعبٌرا عن
البلزم بالملزوم) أراد بالبلزم العتق وبالملزوم البنوة فإن العتق الزم للبنوة ,وظاهر كبلم
المصنؾ أنه ال فرق بٌن العبد بٌن أو ٌولد مثله لمثل السٌد أو ال= ,

(ٔ) كذا ,ولعل الصواب :من موارده األصلٌة ,بناء على أن الضمٌر عابد على اللفظ.
(ٕ) قال ابن الحاجب" :إذا دار اللفظ بٌن المجاز والمشترك فالمجاز أقرب "...إلخٌ .نظر :شرح العضد على المختصر,
صٗٙ :
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٖ8

ٗٔٔ

واإلضمار أولى من النقل لما ذكرنا فً المجاز.
واعلم أن التخصٌص راجع إلى المجاز على األصح؛ ألنه من إطبلق الكل على جزء,
......................................................................................................
= وال فرق بٌن أن ٌكون معروؾ النسب لؽٌره أو ال ,واختلؾ مخالفونا فً الذي ال ٌولد
مثله لمثل السٌد ,فذهب أبو حنٌفة أنه ٌعتق ولو لم ٌنو العتق الستحالة الحقٌقة ,وذهب
الشافعً وصاحب أبً حنٌفة إلى أنه ال ٌعتق .وإن كان ٌولد مثله لمثل السٌد ولم ٌكن
معروؾ النسب من ؼٌره فإنه ٌعتق علٌه اتفاقا ,وإن كان معروؾ النسب من ؼٌره فؤصح
الوجهٌن عندهم العتق ,فلٌحرر الحكم عندنا ,لكن المصرح به فً الدعابم وشرحها أن
الكناٌة فً العتاق ال تؽنً ,بخبلؾ الطبلق فإن الكناٌة مع النٌة تؽنً(ٔ) ,فعلى هذا ال ٌعتق
لما ذكره ولو نوى به العتق ما لم ٌصرح فلٌحرر.
قوله :واإلضمار أولى من النقل ,ومثلوه بقوله تعالى :ﮋ ﭪ ﭫ ﮊ البقرة ,ٕ5٘ :قال فً شرح
جمع الجوامع(ٕ) :قال الحنفً أي أخذه ,وهو الزٌادة فً بٌع درهم بدرهمٌن مثبل ,فإذا
أسقطت صح البٌع وارتفع اإلثم ,وقال ؼٌره نقل الربا شرعا إلى العقد ,فهو فاسد وإن
أسقطت الزٌادة فً الصورة المذكورة مثبل ,واالثم فٌها باق ,وهذا هو المصرح به عندنا,
ألنهم قالوا ال تصح توبتهما حتى ٌرد كل واحد منهما ما فً ٌده وما ربح فٌه ,فقد تمت
الصور العشر فً كبلم المصنؾ رحمه هللا على هذا الترتٌب ,وهو تعارض النقل
واالشتراك ,تعارض االشتراك والمجاز ,تعارض اإلضمار واالشتراك ,تعارض
التخصٌص واالشتراك ,تعارض التخصٌص والمجاز ,تعارض التخصٌص واإلضمار,
تعارض التخصٌص والنقل ,تعارض المجاز والنقل ,تعارض المجاز واإلضمار ,تعارض
اإلضمار والنقل  ,وقد تقدمت أمثلة الجمٌع.
قوله :ألنه من إطبلق الكل على الجزءٌ ,عنً فٌصدق علٌه أنه كلمة استعملت فً ؼٌر ما
وضعت له ,لكن فً كون العام إذا أرٌد به بعض جزبٌاته من إطبلق الكل على الجزء نظر,
واألولى أن ٌقول من إطبلق الكلً على الجزبً؛ ألن داللة العام كلٌة أي محكوم فٌه على
كل فرد مطابقة ,والذي تحته جزبٌات ال أجزاء ,لكن الكلً إذا أطلق على بعض جزبٌاته
فإن كان باعتبار خصوصه فمجاز قطعا ,وإن كان باعتبار اشتماله على المعنى الكلً فحقٌقة
على ما اختار صاحب جمع الجوامع ,كاإلنسان إذا أطلق على بعض جزبٌاته= ,

(ٔ) قال فً الدعابم:
(وكل كناٌـــة التطلٌــق ُتؽــــنً ...وال ُتؽنً الكناٌــــة فً العِتــــــاق)
ٌنظر :الدعابم وشرحه ,نظم العبلمة أبً بكر أحمد بن النضر العمانً ,شرح الشٌخ محمد بن وصاؾ العمانً ,تحقٌق :عبد
المنعم عامر ,طبعة وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان ,جٕ ,ص٘.ٔ8
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٖ8

٘ٔٔ

وكذا اإلضمار ألنه حذؾ ,وإنما ذكرا لزٌادة بحث فٌهما.

فصل :فً النص والظاهر والمتؤول والمجمل.
قولً( :فصل :اللفظ الذي له معنى إما ال ٌحتمل ؼٌره وهو النص ,أو ٌحتمله مرجوحا
وهو الظاهر ,أو راجحا وهو المتؤول ,أو متساوٌا وهو المجمل).
تقدم اعتبار األلفاظ بالقٌاس إلى المعانً ,أو بالقٌاس إلى األلفاظ ,وبقً تقسٌم ٌتفرع على
تلك األقسام المتقدمة ,وهو أن اللفظ الواحد الذي ٌفٌد معنى واحدا:
 إما ال ٌحتمل ؼٌره؛ وهو النص. أو ٌحتمل ؼٌره لكن احتمال ذلك الؽٌر مرجوح؛ وهو الظاهر.......................................................................................................
= والحاصل أن العام الذي أرٌد به الخصوص مجاز قطعا ,والعام المخصوص فٌه خبلؾ,
المختار أنه حقٌقة واألكثر على أنه مجاز ,وقٌل حقٌقة ومجاز باعتبارٌن :تناوُ لُه واالقتصا ُر
علٌه ,وقٌل بالتفصٌل كما هو مبٌن فً محله فلٌراجع.
قوله :وكذا اإلضمار ألنه حذؾٌ ,عنً والحذؾ مجاز ,لكن إطبلق المجاز علٌه مجاز؛ ألن
المجاز له إطبلقان ٌطلق حقٌقة على الكلمة المستعملة فً ؼٌر ما وضعت له ,وٌطلق مجازا
على كلمة تؽٌر إعرابها بحذؾ أو زٌادة.
قوله :اللفظ الذي له معنى ,خرج اللفظ المهمل.
قوله :وهو النص ,فالنص ما دل على معنى قطعا وال ٌحتمل ؼٌره كزٌدا فً رأٌت زٌدا,
بناء على عدم التجوز فً األعبلم وهو الصحٌح ,وقٌل ما تؤوٌله تنزٌله ,أي ٌحمل على
معناه وٌفهم منه بمجرد نزوله وسماعه ,فهو لكونه مع التنزٌل كؤنه هو ,نحو ﮋ ﯱ ﯲ

ﯳ ﮊالمابدة ,08 :فإنه بمجرد ما ٌنزل ٌفهم منه معناه.
قوله :وهو الظاهر ,فالظاهر ما احتمل أمرٌن أحدهما أرجح من اآلخر عند العقل لكونه
الموضوع له؛ كاألسد فإنه راجح فً الحٌوان المفترس مرجوح فً الرجل الشجاع ,أو لؽلبة
العرؾ باالستعمال فٌه؛ كالؽابط فإنه راجح فً الخارج المستقذر فً العرؾ مرجوح فً
المكان المطمبن الموضوع له لؽة أوال ,فخرج المشترك والنص.
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 أو ٌحتمل معنى آخر مع ذلك المعنى احتماال مساوٌا؛ وهو المجمل. أو(ٌ )1حتمل معنى آخر لكن احتماله له راجح؛ وهو المتؤول.فالنص والظاهر ٌشتركان فً الراجحٌة ,وهو االستقبلل باإلفادة ,وعدم الحاجة إلى مفسر,
......................................................................................................
قوله :وهو المجمل ,والمجمل ما ٌفتقر إلى البٌان من قول أو فعل من جهة داللته بؤن لم
تتضح ,ال من جهة المراد منه كؤن ٌكون ظاهرا فً ؼٌره ,فخرج المهمل إذ المتبادر من
المفتقر إلى البٌان ما له معنى وما ٌكون ظاهرا فً ؼٌر المراد ,كالمجاز ببل قرٌنة
والمشترك المقرون ببٌانه كما صرح به العضد ,بخبلؾ ؼٌر المقترن بالبٌان قاله ابن قاسم.
لدلٌل احتماال راجحا
قوله :لكن احتماله له راجحٌ ,عنً ٌحتمل ؼٌر المعنى الذي استعمل فٌه
ٍ
مع قطع النظر عن الدلٌل.
قوله :وهو المتؤول ,والمإول هو اللفظ المستعمل فً المرجوح من معنٌٌه لدلٌل ,قال فً
جمع الجوامع مع شرحه(ٕ) :والتؤوٌل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ,فإن حمل علٌه
لدلٌل فصحٌح ,أو لما ٌظن دلٌبل ولٌس بدلٌل فً الواقع ففاسد ,أو ال لشًء فلعب ال تؤوٌل,
هذا كله ظاهر ,ثم التؤوٌل قرٌب ٌترجح على الظاهر بؤدنى دلٌل نحو ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ

المابدة ,ٙ:أي عزمتم على القٌام إلٌها ,وبعٌد ال ٌترجح على الظاهر إال بؤقوى منه .وذكر
المصنؾ منه كثٌرا فقال(ٖ) :ومن البعٌد تؤوٌل "أمسك" على ابتدئ ,أي تؤوٌل الحنفٌة قوله
علٌه السبلم لؽٌبلن بن سلمة الثقفً وقد أسلم على عشر نسوة (أمسك أربعا وفارق
(ٗ)

سابرهن)  ,إلى أن قال :ومن البعٌد تؤوٌلهم ستٌن مسكٌنا من قوله تعالى ﮋ ﮦ ﮧ
ﮨﮊ المجادلةٗ :

على ستٌن مدا ,بؤن تقدر مضافا أي طعام ستٌن مسكٌنا وهو ستون مدا,

فٌجوز إعطاإه لمسكٌن واحد فً ستٌن ٌوما ,كما ٌجوز إعطاإه لستٌن مسكٌنا فً ٌوم
واحد ,ألن القصد من إعطابه دفع الحاجة ,ودفع حاجة الواحد فً ستٌن ٌوما كدفع حاجة
الستٌن فً ٌوم واحد ,ووجه بعده أنه اعتبر به ما لم ٌذكر من المضاؾ وألؽى فٌه ما ذكر
من عدد المساكٌن الظاهر قصده ,لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء
للمحسن إلخ ,واعلم أن المستعمل فً المعنى المرجوح لدلٌل كما ٌسمى مؤوال ٌسمى ظاهرا
بالدلٌل أٌضا ,فهو ظاهر مقٌد.

(ٔ) فً (ب)" :أي" بدل "أو" ,والصواب "أو" كما ٌظهر ذلك جلٌا من سٌاق الكبلم.
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٓ5
(ٖ) كبلم الشماخً الذي ٌشٌر إلٌه المحشً هنا سٌؤتً ذكره فً الباب الثالث ,أي فً باب الظاهر والمحكم.
(ٗ) أخرجه ابن حبان ( ,)ٗٔ٘5كتاب النكاح :باب نكاح الكفار ,من حدٌث ابن عمر.
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فاصطلح على تسمٌته بالمحكم .والمجمل والمتؤول ٌشتركان فً عدم الراجحٌة ,وهو عدم
االستقبلل باإلفادة إال بضمٌمة ,فاصطلحوا على تسمٌة ذلك متشابها0000000000 ,
......................................................................................................
قوله :فاصطلح على تسمٌته ,أي تسمٌة ما ذكر من النص والظاهر.
قوله :بالمحكم ,ا لمحكم من اللفظ هو المتضح المعنى من نص أو ظاهر ,لكن لو اقتصر على
قوله ٌشتركان فً االستقبلل باإلفادة إلخ لكان أخصر وأظهر؛ ألن االشتراك فً الراجحٌة
ٌوهم خبلؾ الواقع فً النص وإن كان المراد االستقبلل باإلفادة كما بٌنه رحمه هللا ,وهللا
أعلم.
قوله :والمجمل والمشترك(ٔ) ,الظاهر أن المجمل أعم من المشترك من وجه؛ ألنهم مثلوه
بؤعم مما تعدد فٌه الوضع كقوله تعالى ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ المابدة ,ٔ :قبل نزول مبٌنه وهو
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﮊ المابدةٖ :

إلخ ,وقوله ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ آل عمران 5 :اآلٌة؛

فإنه مجمل لتردد لفظ "الراسخون" بٌن العطؾ واالبتداء ,ومثلوه أٌضا بنحو القرء الشتراكه
بٌن الطهر والحٌض ,وبالنور لكونه صالحا للعقل ونور الشمس لتشابههما بوجه ,وبالجسم
لكونه صالحا للسماء واألرض لتماثلهما ,وبمثل مختار لتردده بٌن الفاعل والمفعول ,وبقوله
تعالى ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ البقرةٕٖ5 :؛ لتردده بٌن الزوج والولً ,وقد حمله الشافعً
على الزوج ومالك على الولً لما قام عندهما ,كما ذكر الجمٌع فً جمع الجوامع
وشرحه(ٕ) ,وال شك أن بعض ما ذكر تعدد فٌه الوضع دون البعض ,وظاهر كبلم المصنؾ
رحمه هللا أنهما متباٌنان ,إال أنهما تجمعهما صفة واحدة وهً عدم االستقبلل باإلفادة إلخ
كما فعل فً النص والظاهر؛ ألن العطؾ ٌقتضً المؽاٌرة وهللا أعلم فلٌحرر ,ثم رأٌت فً
نسخة والمجمل والمتؤول بدل المشترك ,وهً الظاهر بدلٌل بقٌة الكبلم فبل حاجة إلى ما
ذكر ,وسٌؤتً له التصرٌح فً باب المجمل بؤنه أعم من المشترك فٌتعٌن أن النسخة
والمتؤول.
قوله :على تسمٌة ذلك متشابها ,لعل هذا مبنً على أن المتشابه ما ال ٌطلع علٌه إال بعض
أصفٌابه ,وأن "الراسخون" معطوؾ ال مبتدأ ,ولٌس هو ما استؤثر هللا بعمله فٌكون الوقؾ
على قوله "إال هللا" و "الراسخون" مبتدأ ,والدلٌل على أنه حمل المتشابه على المعنى األول
أن القرء مثبل على كبلمه رحمه هللا من المتشابه ,ألنه مشترك مع أنه حملته كل طابفة على
معنى بما قام عندها ,وكذلك ؼٌره من المجمل والمشترك ,قال ابن أبً شرٌؾ عند =
(ٔ) ه ذا بناء على النسخة التً اعتمد علٌها المحشً أول األمر وعلق علٌها ,ثم إنه بٌن فً آخر كبلمه هنا أنه وجد نسخة
أخرى جاء فٌها" :والمجمل والمتؤول...إلخ" فصححها واعتمد علٌها ,ثم بٌن أنه ال حاجة إلى ما ُذكر .أي ال حاجة إلى ما
ذكره من التؤوٌبلت قبل أن ٌجد هذه النسخة األخٌرة.
(ٕ) ٌنظر :حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٓ0
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......................................................................................................
= قول صاحب جمع الجوامع والمتشابه ما استؤثر هللا بعلمه وقد ٌطلع علٌه بعض أصفٌابه
ما نصه(ٔ)  :قد ٌقال إطبلع البعض ٌنافً االستبثار أي االختصاص بعلمه ,فآخر الكبلم ٌدفع
أوله ,ولو قٌل المتشابه ما استؤثر هللا بعلمه أو ما ال ٌطلع علٌه إال بعض أصفٌابه لكان
أحسن؛ ألن التعرٌؾ األول مبنً على أن الوقؾ فً اآلٌة على قوله "إال هللا" ,ونقله الشارح
عن الجمهور فً مبحث المجمل ,والتعرٌؾ الثانً مبنً على أن الوقؾ على قوله تعالى
ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﮊ ,وهو قول األشعري والمعتزلة ,وقال ابن الحاجب أنه الظاهر ألن
الخطاب بما ال ٌفهم بعٌد ,وقال النووي فً األدب من شرح مسلم أنه األصح؛ ألنه ٌبعد أن
ٌخاطب هللا عباده بما ال سبٌل ألحد من الخلق إلى معرفته(ٕ) ,ورجحه الشٌخ أبو إسحاق
ووج َه ُه بؤن هللا تعالى أورد هذا مدحا للعلماء ,فلو كانوا ال ٌعرفون معناه لشاركوا العامة
وبطل مدحهم ,وحكاه إمام الحرمٌن فً البرهان تبعا للقاضً عن أكثر القراء والنحاة ,وبالػ
(ٖ)
فً تؤٌٌده فً التلخٌص حتى قال إن مقابله قول باطل ,لكن حكى البؽوي فً المعالم
الوقؾ على قوله تعالى "إال هللا" عن األكثرٌن من الصحابة والتابعٌن والنحوٌٌن ,وكؤنه
مستند الشارح فً الحكاٌة عن الجمهور ,وقال األستاذ أبو منصور(ٗ) إنه األصح؛ ألنه قول
الصحابة كابن عباس وابن مسعود وأبً بن كعب اهـ ,وٌعارضه أن اإلمام فً البرهان نقل
عن ابن مسعود وأبً بن كعب القول اآلخر ,وقد بالػ ابن السمعانً فً نصرة الوقؾ على
قوله تعالى ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ  ,وعلٌه "فالراسخون" مبتدأ ,إلى أن قال :واعلم أنه كما
ٌطلق كل من المحكم والمتشابه باالصطبلح المذكور؛ ٌطلق المحكم وٌراد به ما أحكم أي
أتقن فبل ٌتطرق إلٌه خلل ,والقرآن بهذا المعنى كله محكم ,قال هللا تعالى ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ

هود ,ٔ :أي نظمت نظما محكما ال ٌتطرق إلٌه االختبلل من جهة اللفظ وال من جهة المعنى,
وٌطلق المتشابة وٌراد به ما تماثلت أبعاضه فً األوصاؾ والقرآن بهذا المعنى كله متشابه,
قال هللا تعالى :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ الزمر ,ٕٖ :أي متماثل األبعاض فً
اإلعجاز وصحة المعنى انتهى .وٌحتمل أن ٌكون مراد المصنؾ رحمه هللا بالمتشابه ما
استؤثر هللا بعلمه ,وٌزاد فٌهما مع قطع النظر عن القرٌنة ,وهو ظاهر فً المجمل المساوي
لمعانٌه ,وأما المتؤول مع قطع النظر عن القرٌنة فإنه ال ٌقؾ الذهن بل ٌحكم بالمعنى
الراجح ,ألنه لوال القرٌنة لكان من الظاهر ,وهللا أعلم فلٌحرر ,وظاهر كبلم السإاالت أن
المتشابه الذي استؤثر هللا بعلمه هو أوابل السور= ,
(ٔ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص .8ٔ :وحاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٖٙ
(ٕ) المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج ,تؤلٌؾ أبً زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ النووي (تٙ5ٙ:هـ) ,الطبعة
الثانٌة (ٕٖٔ8هـ) ,دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت ,ج ,ٔٙص.ٕٔ0
(ٖ) ٌنظر :تفسٌر البؽوي (معالم التنزٌل) ,صٔ8ٓ :
(ٗ) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد هللا البؽدادي االسفراٌٌنً (تٕٗ8:هـ) ,من أبمة األصول ,ولد ونشؤ فً بؽداد,
ورحل إلى خراسان فاستقر فً نٌسابور ,ومات فً أسفراٌٌن ,من تصانٌفه :تفسٌر القرآن ,والملل والنحل ,والفرق بٌن
الفرق ,وؼٌرهاٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :ج٘ ,ص .ٖٔٙاألعبلم :جٗ ,ص.ٗ0
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والفرق بٌنهما أن المجمل متساو( )1والمتؤول مرجوح.
فصل :فً االشتقاق.
قولً( :فصل :االشتقاق رد أحد اللفظٌن إلى اآلخر لتناسبهما ,وشرط المشتق ان ٌوافق
أصله فً المعنى والحروؾ األصلٌة ,قٌل مع تؽٌر ما).
"االشتقاق رد أحد اللفظٌن إلى اآلخر [لتناسبهما](000000000000000000 ,")2
......................................................................................................
= حٌث قال بعد ذكر الخبلؾ فً أوابل السور(ٖ) :وقٌل هو المتشابه الذي استؤثر هللا بعلمه,
وهو سره ال ذي ٌقوله الراسخون آمنا به كل من عند ربنا إلخ ,ثم رأٌت فً محل آخر ما ٌدل
على أنه مختلؾ فٌه حٌث قال(ٗ) :والمحكم ما تبادر حكمه ,والمتشابه الذي ٌحتاج إلى تفكر
وتؤمل ,واختلفوا فً المتشابه فقال قوم هو والمجمل سواء ,وقال آخرون هو القصص
واألمثال واألحكام والحبلل والحرام ,وقال آخرون هو ما استؤثر هللا بعلمه ولم ٌطلع علٌه
أحد من خلقه ,وقال آخرون هو الحروؾ المجموعة المإلفة فً أوابل السور انتهى.
قوله :أن المجمل مساو والمتؤول مرجوحٌ ,عنً مع قطع النظر عن القرٌنة فٌهما.
قوله :االشتقاق ,قال ابن قاسم(٘) :قال السٌد فً حاشٌة العضد( )ٙفإن قلت عرفنً الفرق بٌن
االشتقاق المعرؾ والعدل المعتبر فً منع الصرؾ ,قلت المشهور أن العدل ٌعتبر فٌه
االتحاد فً المعنى ,واالشتقاق إن اعتبر فٌه االختبلؾ فً المعنى كانا متباٌنٌن وإال
فاالشتقاق أعم ,إال أن المصنؾ قد صرح فً بعض مصنفاته بمؽاٌرة المعنى فً العدل,
فاألولى أن ٌقال العدل أخذ صٌؽة من صٌؽة أخرى مع أن األصل البقاء علٌها ,واالشتقاق
أعم من ذلك فالعدل قسم منه ,ولذلك قال فً شرحه للكافٌة( )5على الصٌؽة المشتقة هً
منها ,فجعل ثبلث مشتقة من ثبلثة اهـ.
قوله :رد أحد اللفظٌن إلخ ,هذا تعرٌؾ لبلشتقاق باعتبار العلم ال باعتبار العمل ,قال ابن أبً
شرٌؾ فً قول صاحب جمع الجوامع مع شارحه االشتقاق من حٌث قٌامه بالفاعل رد لفظ
إلى لفظ آخر إلخ ما نصه( :)0اعلم أن االشتقاق ٌحد تارة باعتبار العلم كما حده المصنؾ =

(ٔ) فً (ب)" :مساو" بدون تاء ,والمعنى ال ٌتؽٌر.
(ٕ) ما بٌن المعكوففٌن ساقط من (أ).
(ٖ) السإاالت ,اللوح.ٖ5 :
)ٗ( السإاالت ,اللوح.ٖٗ :
(٘) اآلٌات البٌنات :جٕ ,ص ٖٓٔ
( )ٙشرح مختصر المنتهى :جٔ ,ص ٙٔ5
( )5لم أتوصل لمعرفة هذا الكتاب.
( )0الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص8٘ :

ٕٓٔ
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مثل :قابمٌ ,رد إلى القٌام ,ألنك ترى أن بٌن قابم وبٌن قٌام مناسبة فً المعنى ,وهو
امتداد القامة ,وفً التركٌب وهو ترتٌب الحروؾ .وشرط المشتق أن ٌوافق أصله فً
المعنى ,فإن لم ٌكن فٌه معنى األصل فبل ٌكون مشتقا منه ,وأن ٌوافقه فً الحروؾ
األصلٌة؛ ألن األصالة والفرعٌة ال ٌتحققان بدونه ,وال اعتبار بالحروؾ الزابدة.
......................................................................................................
= أخذا من قول المٌدانً(ٕ)؛ هو أن تجد بٌن اللفظٌن تناسبا فً المعنى والتركٌب فترد
أحدهما إلى اآلخر -أي تعلم ,-وتارة باعتبار العمل كما ٌقال هو أخذ لفظ من لفظ ٌناسبه فً
التركٌب لٌجعل داال على معنى ٌناسب معناه إلخ .فمعنى رد أحد اللفظٌن إلى اآلخر الحكم
بؤن األول مؤخوذ من الثانً أي فرع عنه.
قوله :ولذلك ,أي لكونه قسما من االشتقاق انتهى.
قولهٌ :رد إلى القٌام ,أي ٌحكم بؤنه مؤخوذ منه.
قوله :وهو امتداد القامة ,فسر المحلً المناسبة فً المعنى بؤن ٌكون معنى الثانً فً األول؛
لٌخرج نحو َمقتل و َق ْتل مصدرٌن التحادهما معنى ,فلٌس معنى الثانً فً األول كعكسه
وسٌؤتً.
قوله :وهو ترتٌب الحروؾ ,هذا ٌدل على أن التعرٌؾ الذي ذكره تعرٌؾ االشتقاق المراد
عند اإلطبلق وهو الصؽٌر ,أما الكبٌر فلٌس فٌه الترتٌب كما فً الجبذ وجذب ,واألكبر لٌس
فٌه جمٌع األصول كما فً الثلم وثلب ,وٌقال أٌضا أصؽر وصؽٌر ,وكبٌر وأصؽر ,وأوسط
وأكبر ,فالمصنؾ أراد األصؽر فلذلك اشترط الترتٌب والموافقة فً الحروؾ األصلٌة
بالنظر إلى هاتٌن العبارتٌن.
قوله :وشرط المشتق أن ٌوافق أصله فً المعنى فإن لم ٌكن فٌه إلخ ,لعله ٌشٌر إلى ما ذهب
إلٌه الؽزالً ومن وافقه كالقاضً أبً بكر وال ِك ٌَا(ٖ) إلى أن اللفظ إذا كان مجازا ال ٌشتق
منه ,وأن من العبلمات التً ٌعرؾ بها المجاز امتناع االشتقاق منه ,إذ األمر إذا استعمل فً
حقٌقته اشتق منه اآلمر ,وإذا استعمل فً الشؤن مجازا لم ٌشتق منه آمر ,لكن الجمهور على
خبلؾ قولهم؛ بدلٌل اشتقاق الناطق من النطق بمعنى التكلم حقٌقة وبمعنى الداللة مجازا= ,

(ٔ) فً (أ)" :وهً" ,بدل "وهو".
(ٕ) أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم المٌدانً النٌسابوري (ت٘ٔ0:هـ) ,األدٌب ,صاحب كتاب مجمع األمثال ,ولد ونشؤ
وتوفً فً نٌسابور ,ونسبته إلى (مٌدان زٌاد) محلة فٌها ,ومن كتبه :نزهة الطرؾ فً علم الصرؾ ,والسامً فً
األسامً ,وشرح المفضلٌاتٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٔ ,ص .ٔٗ0األعبلم :جٔ ,صٕٗٔ.
(ٖ) ع لً بن محمد بن علً ,أبو الحسن الطبري ,الملقب بعماد الدٌن ,المعروؾ بالكٌا الهراسً (ت٘ٓٗ:هـ) ,فقٌه شافعً
فدرس بالنظام ٌَة ووعظ ,من كتبه :أحكام القرآنٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٖ,
مفسر ,ولد فً طبرستان ,وسكن بؽداد َ
ص .ٕ0ٙاألعبلم :جٗ ,ص.ٖٕ8

ٕٔٔ

وزاد بعضهم قٌدا آخر ,وهو "تؽٌٌر ما" ,وحمله بعضهم على تؽٌٌر فً المعنى ,فعلى هذا
فالمقتل ال ٌكون مشتقا من القتل؛ ألن معناهما واحد ,وال بد من تؽٌٌر بٌن األصل والفرع
لتحقق االشتقاق ,وهو إما بالزٌادة أو النقصان ,أو( )1بحركة ,أو بحرؾ ,أو أكثر,
......................................................................................................
= كما فً قولك الحال ناطقة بكذا أي دالة علٌه ,وبدلٌل إجماع البٌانٌٌن على صحة
االستعارة التبعٌة واالشتقاق فٌها من المجاز؛ ألن االستعارة تكون فً المصدر ثم ٌشتق منه
نحو ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ الكهؾ ,55 :حٌث شبه المٌل باإلرادة وأطلق لفظها علٌه ثم اشتق منها
ٌرٌد ,وٌحتمل أن ٌكون مراد المصنؾ رحمه هللا اإلشارة إلى ما ذهب إلٌه الجمهور ,وأن
المراد بموافقة المشتق أصله فً المعنى موافقته له ولو فً المعنى المجازي ,فإنّ ٌرٌد
بمعنى ٌمٌل موافق فً المعنى لئلرادة بمعنى المٌل ,وٌحتمل أن ٌكون المراد إخراج نحو
حارث مما سمً به فإنه ال ٌشعر إال بمعنى الفعل؛ ألن المراد به الذات فقط والمشتق ٌدل
على الحدث والذات ,وهو الظاهر وهللا أعلم فلٌحرر مراده.
قوله :وحمله بعضهم على تؽٌٌر فً المعنىٌ ,عنً وبعضهم على تؽٌٌر فً اللفظ.
قوله :فعلى هذا فالمقتل ال ٌكون مشتقا إلخٌ ,عنً بخبلفه على القول اآلخر فإنه مشتق
لحصوله بزٌادة المٌم ,وذلك أنهم اختلفوا فً االشتقاق هل ال بد فٌه من االختبلؾ فً المعنى
أو ٌكفً االختبلؾ فً اللفظ ,ظاهر كبلم المصنؾ أن هذه زٌادة لبعضهم فقط وهو كذلك
نظرا إلى الحمل على المعنى ,وأما إن حمل على اللفظ فلٌس بزٌادة لوقوع االتفاق على ذلك
وهللا أعلم.
قوله :وال بد من تؽٌٌر بٌن األصل والفرع ,أي لفظا أو تقدٌرا ,فالتؽٌٌر اللفظً كاألقسام
الخمسة الخمسة عشر اآلتٌة ,والتقدٌري كما فً طلَب من الطلب فٌقدر أن فتحة البلم فً
الفعل ؼٌرها فً المصدر ,كما قدر سٌبوٌه أن ضمة النون فً ج ُنب جمعا ؼٌرها فٌه مفردا,
ولو قال تؽٌر بتشدٌد الٌاء لكان أنسب بتعرٌؾ االشتقاق ,فإن حاصل تعرٌفه إٌاه أنه الحكم
بؤن لفظا مؤخوذ من لفظ للتناسب فً المعنى والحروؾ األصلٌة ,والحاكم ال ٌقع منه تؽٌٌر
اللفظ ولكنه ٌدرك تؽٌر اللفظ األول عما كان علٌه ,هكذا اعترض المحلً عبارة جمع
الجوامع(ٕ) ,وأجاب عنه ابن أبً شرٌؾ بؤن(ٖ) :األنسب ما فً المتن ,إذ المراد أنه ال بد فً
تحقق االشتقاق الذي هو فعل المشتق أي الواضع من تؽٌٌر من الواضع ,كما دل علٌه
االستقراء ,بؤن ٌؽٌر اللفظ الذي هو األصل إلى الفرع الذي قصد اقتطاعه للداللة على معناه
الموضوع له اهـ.
(ٔ) كذا جاء فً النسخ الثبلث بحرؾ العطؾ "أو" ,والصواب" :أي بحركة...إلخ" ,كما سٌنبه المحشً علٌه بعد قلٌل.
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٗ٘
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص85 :

ٕٕٔ

فتلك خمسة عشر؛ ألنه إما بالزٌادة وحدها ,أو بالنقصان وحده ,أو( )1بحركة وحدها ,أو
بحرؾ وحده ,وإما بؤن تإخذ مثنى مثنى تصٌر عشرة ,أو تإخذ ثبلثة ثبلثة تصٌر أربعة
عشر(000000000000000000000000000000000000000000000 ,)2
......................................................................................................
قوله :فتلك خمسة عشر ألنه إما بالزٌادة إلخ ,قال ابن أبً شرٌؾ بعد كبلم(ٖ) :فنقول التؽٌٌر
لفظا إما بزٌادة حرؾ أو حركة أو هما ,أو نقصان حرؾ أو حركة أو هما ,أو بزٌادة حرؾ
ونقصانه ,أو بزٌادة حركة ونقصانها ,أو بزٌادة حرؾ ونقصان حركة ,أو بزٌادة حركة
ونقصان حرؾ ,وإم ا بزٌادة حرؾ مع زٌادة حركة ونقصانها ,أو نقص حركة مع زٌادة
حرؾ ونقصانه ,أو نقصان حرؾ مع زٌادة حركة ونقصانها ,أو زٌادة حركة مع زٌادة
حرؾ ونقصانه ,وإما بزٌادة حرؾ وحركة معا مع نقصان حرؾ وحركة معا ,أمثلتها :أما
الستة األولى فنحو كاذب من كذب ,نصر من نصر ,ضارب من ضرب ,ذهب من ذهاب,
ومثل الخامس فً المنهاج على مذهب الكوفٌٌن أن المصدر مشتق من الفعل فضرب من
ضرب(ٗ) ,ومثله ؼٌره على مذهب البصرٌٌن ,وهو األظهر بسفر جمع سافر اسم فاعل من
سفر ,السادس سِ رْ من َسٌْر ,ولكن مع اعتبار حركة اإلعراب ,وقد ٌمثل بصب اسم فاعل
من الصبابة ,وأما األربعة التً بعدها فنحو مدحرج من دحراجَ ,حذِر وصؾ من حذر ,عا ّد
اسم فاعل من عدد ,رجع من رجعً ,وأما األربعة التً بعدها فنحو اضرب من ضرب,
خاؾ من خوؾ ,عِ ْد فعل أمر من وعد ,كا ّل اسم فاعل من كبلل ,ومثال الخامس عشر ,ارْ ِم
من رمى ,وتقرٌرها واضح بعد أن ٌعلم أن حركة اإلعراب ال أثر لها وال حركات البناء,
وما فً بعض األمثلة السابقة من بنابه على اعتبار حركة اإلعراب والبناء فإنما ارتكب
للضرورة فً التمثٌل اهـ.
قوله :أو بحركة - ,فً الموضعٌن -صوابه أي بحركة(٘) ,وبٌان أخذ الخمسة عشر المذكورة
أن الزٌادة وحدها تحتها صورتان :زٌادة حرؾ وزٌادة حركة ,والنقصان كذلك ,فتلك أربع
صور.
قوله :إما أن تإخذ مثنى مثنى ,تحتها ست صور وهً :زٌادتهما معا ,نقصانهما معا ,زٌادة
حرؾ ونقصانه ,زٌادة حرؾ ونقصان حركة ,زٌادة حركة ونقصانها ,زٌادة حركة ونقصان
حرؾ ,فهذه ست ,وقوله :أو تإخذ ثبلثة ثبلثة ,تحتها أربع صور :زٌادة حرؾ مع زٌادة
حركة ونقصانها ,نقصان حرؾ مع زٌادة حركة ونقصانها ,زٌادة حركة مع زٌادة حرؾ
ونقصانه ,نقصان حركة مع زٌادة حرؾ ونقصانه ,فهذه أربع.
(ٔ) أٌضا هنا حصل خطؤ فً النسخ الثبلث ,والصواب" :أي بحركة ,"...كما مر بٌانه قبل قلٌل.
(ٕ) فً (ب)" :تصٌر خمسة عشر" وهو خطؤ .وتفصٌل هذا الحساب ذكره صاحب الحاشٌة.
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص8ٙ :
(ٗ) شرح المنهاج للبٌضاوي فً علم األصول ,تؤلٌؾ شمس الدٌن محمود بن عبد الرحمن األصفهانً (ت58ٗ:هـ) ,اعتنى
به الدكتور ناجً السوٌد ,جٔ ,صٗٔٔ.
(٘) قوله" :فً الموضعٌن" ,أي فً هذا الموضع والذي قبله.

ٖٕٔ

أو تإخذ مجموعة.
واعلم أن االشتقاق منه ما ٌطرد كؤسماء الفاعلٌن ,وأسماء المفعولٌن ,والصفات
المشبهة ,وأفعل التفضٌل ,واآللة ,والمكان والزمان أعنً أسماءها ,واألفعال ,ومنها ما
[ال](ٌ )1طرد كالس َماك ,والقارورة ,والدبران ,والعٌوق( ,)2والفرق بٌنهما أن المعنى الذي
ألجله 00000000000000000000000000000000000000000000000
......................................................................................................
قوله :أو تإخذ مجموعة ,تحته صورة واحدة :زٌادة حرؾ ونقصانه وزٌادة حركة ونقصانها
فهذه خمس عشرة كاملة.
قوله :منه ما ٌطرد كؤسماء الفاعلٌن ,أي نحو ضارب لكل واحد وقع منه الضرب ,قال ابن
أبً شرٌؾ مصرحا بما ذكره المصنؾ(ٖ) :إذا اعتبر معنى األصل المشتق منه جزءا من
مسمى المشتق داخبل فً مفهومه -بحٌث ٌكون المشتق اسما لذات مبهمة من حٌث انتساب
ذلك المعنى إلٌها بالصدور عنها أو الوقوع علٌها أو نحو ذلك -فهذا المشتق مطرد إال لمانع,
كالفاضل ال ٌطلق على هللا تعالى مع إثبات الفضل له ,وإذا اعتبر معنى األصل المشتق منه
صفة فً المشتق من حٌث أنه مرجح لتعٌٌن االسم المشتق من بٌن األسماء بهذا المعنى من
ؼٌر دخول المعنى فً مفهوم المشتق بل بحٌث ٌكون المشتق اسما لذات مخصوصة ٌوجد
فٌها معنى األصل -فهذا المشتق مختص ال ٌطرد فً ؼٌر تلك الذات المخصوصة مما وجد
فٌه معنى األصل ,كالقارورة ال تطلق على ؼٌر الزجاجة المخصوصة مما هو مقر للمابع,
وكالدبران من الدبور ال ٌطلق على شًء مما له دبور ؼٌر الكواكب الخمسة فً الثور,
وهً من منازل القمر ,والعٌوق من العوق ال ٌطلق على شًء مما له عوق -أي منع -ؼٌر
النجم األحمر المضًء فً طرؾ المجرة األٌمن ٌتلو الثرٌا انتهى.
قوله :السماكٌ ,عنً فؤصل تسمٌته بذلك االرتفاع ,فلٌس كل ما وجد فٌه االرتفاع ٌسمى
(ٗ)
ك الشً ُء ُسموكا ارتفع,
ك هللا السماء َس ْمكا ً رفعها ,و َس َم َ
سماكا ,قال فً الصحاح َ :س َم َ
ك تا ِم ٌ
وسنام سا ِم ٌ
عال ,إلى أن قال :وال ِّسماكان كوكبان ن ٌِّران :ال ِّسماك األعزل وهو
ك أي
ٍ
من منازل القمر ,وال ِّسماك الرامح ولٌس من المنازل إلخ.

)ٔ( ساقط من (ج).
(ٕ) السماك والقارورة والدبران والعٌوق؛ ذكرت معانٌها فً الحاشٌة.
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص85 :
(ٗ) الصحاح للجوهري ,ص ,٘ٙٓ :مادة "سمك".

ٕٗٔ

وقعت التسمٌة إن كان داخبل فً التسمٌة لواله لم تقع فٌطرد ,وإن كان ؼٌر داخل ,بل
مرجح لها من بٌن األسماء فبل ٌطرد.
قولً( :وإطبلق المشتق على المستقبل مجاز ,وعلى الحال حقٌقة ,وعلى الماضً؛ ثالثها
إن أمكن بقاء معناه فمجاز ,وإال فحقٌقة).
"وإطبلق المشتق على المستقبل" كقابم ؼدا أو ٌقوم؛ مجاز اتفاقا ,وإطبلقه عند وجود
المعنى المشتق منه ,وهو حالة القٌام مثبل حقٌقة اتفاقا.
......................................................................................................
قوله :كقابم ؼدا وٌقوم مجاز اتفاقا ,فً كون المضارع فً المستقبل مجازا اتفاقا نظر ,ولعل
هذا إنما ٌصح على القول بؤن المضارع حقٌقة فً الحال مجاز فً االستقبال ,وأما على
القول بؤنه موضوع لبلستق بال أو لكل منهما فلٌس بمجاز ,والدلٌل على أنه لٌس بمجاز فً
االستقبال عدم احتٌاجه فً الداللة علٌه إلى قرٌنة وهذا ظاهر ,وكذلك قوله بعد :كقابم أمس
وقام مختلؾ فٌه إلخ ,فً كون الخبلؾ جارٌا فً الفعل الماضً إذا استعمل فً الحدث
الماضً نظر ظاهر ,ألنه حقٌقة فٌه فهو دال على حدث وزمان انقضى ,فلو كان مجازا
الحتاج فً الداللة علٌه إلى قرٌنة وال قابل به ,نعم الفعل الماضً إذا استعمل فً المعنى
المستقبل لتنزٌله منزلة ما قد وقع ومضى لتحقق وقوعه ٌكون مجازا ,نحو ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ

ٌس ,٘ٔ :وكذلك عكسه نحو ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ فاطر ,8 :كما هو مذكور فً محله,
فالمناسب للمصنؾ رحمه هللا أن ٌخص الخبلؾ فً المشتق بالوصؾ دون الفعل.
قوله :وإطبلقه عند وجود المعنى المشتق منه وهو حالة القٌام مثبل حقٌقة اتفاقاٌ ,عنً فاسم
الفاعل مثبل حقٌقة فً المتل بس بالفعل ,ولٌس الزمان معتبرا فً مفهومه وإن لزم منه كون
الزمان حاضرا ,وإن كان ظاهر عبارته كؽٌره مشكبل حٌث جعله حقٌقة فً الحال مجازا
فً االستقبال ,وفً الماضً على أحد األقوال ,قال عبد الملك العصامً :وهاهنا بحث
شرٌؾ نبه علٌه ؼٌر واحد ,وهو أن الزمان ؼٌر معتبر فً مفهوم شًء من الصفات ,كما
نصوا علٌه فً تمٌٌز االسم عن الفعل بتحقق الداللة على أحد األزمنة الثبلثة فً الفعل
وفقدها فً االسم ,فكٌؾ ٌكون استعمالها فً أحد األزمنة الثبلثة حقٌقة وفً اآلخر مجازا,
ونظٌره ما اشتهر فٌما بٌنهم أن اسم الفاعل فٌما اتصؾ بالفعل فً الحال حقٌقة اتفاقا ,وفٌما
اتصؾ به فً المستقبل مجاز اتفاقا ,وفٌما اتصؾ به فً الماضً مختلؾ فٌه ,واألمر فً
المقامٌن مشكل كما ترى انتهى .ولم ٌجب عنه ,وأورده ابن قاسم وأجاب عنه عند =

ٕ٘ٔ

......................................................................................................
= الكبلم على التخرٌج على خبلؾ مقتضى الظاهر ,وأن منه ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ
ٌقع ,وﮋ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ هودٖٔٓ :

ﮊ الذارٌاتٙ :

مكان

مكان ٌجمع ,قال التفتازانً(ٔ) :وههنا بحث وهو أن

كبل من اسمً الفاعل والمفعول قد ٌكون بمعنى االستقبال وإن لم ٌكن ذلك بحسب أصل
الوضع ,فٌكون كل منهما ههنا واقعا فً موقعه واردا على مقتضى الظاهر ,والجواب أن
كبل منهما حقٌقة فٌما تحقق فٌه وقوع الوصؾ ,وقد استعمل ههنا فٌما لم ٌتحقق مجازا تنبٌها
على تحقق وقوعه انتهى .قال ابن قاسم بعد كبلم :اعلم أنه قد استشكل قولهم الوصؾ حقٌقة
فً الحال مجاز فً االستقبال؛ فإن الزمان لٌس داخبل فً مفهوم الوصؾ فبل ٌمكن أن ٌكون
حقٌقة فً الحال مجازا فً االستقبال ,ألن مفهومه حٌنبذ مطلق الحدث ,وما ٌكون مفهومه
مطلق الحدث ال ٌكون مجازا كاإلنسان إذا استعمل فً زٌد ,وأجاب بعضهم بؤن قولهم حقٌقة
فً الحال أي كالحقٌقة لكثرة استعماله وقولهم مجازا أي كالمجاز ,وبعضهم بؤن الزمان وإن
لم ٌكن داخبل فً المفهوم لكنه قٌد فٌه ,فإذا قٌد مفهومه بالزمان الحاضر كان إذا استعمل فً
المستقبل مجازا لعدم الفابدة ,قال األستاذ ولٌسا بشًء ,أما األول فظاهر ,وأما الثانً فلبعده
جدا عن كبلمهم ,قال :بل الجواب أن معنى قولهم حقٌقة فً الحال أي فً الحدث المتحقق
الحاصل بالفعل ,وقولهم مجاز فً االستقبال أي فً الحدث الؽٌر الحاصل بالفعل بل
سٌحصل بعد ذلك ,فإذا كان الحدث متحققا حاصبل بالفعل كان الوصؾ حقٌقة؛ ال ألن
الزمان حاضر بل ألن الحدث متحقق وإن لزمه حضور الزمان ,وفرق بٌن الزمان المعتبر
فً المفهوم والبل زم للمفهوم ,وإن لم ٌكن الحدث حاصبل بالفعل كان الوصؾ مجازا؛ ال
لكون الزمان مستقببل بل لعدم تحقق الحدث وحصوله بالفعل فً الحال ,وهللا أعلم انتهى.
وأقول :الظاهر أن هذا الجواب ال ٌناسب ما تقدم من أن مفهومه حٌنبذ مطلق الحدث إلخ,
اللهم إال أن ٌمنع كون الوصؾ موضوعا لمطلق الحدث بل للحدث الحاصل بالفعل ,وهللا
أعلم فلٌحرر ,وظاهر كبلم المصنؾ كؽٌره أنه إذا أرٌد به الحال فبل ٌطلق علٌه من ؼٌر
قٌد ,وهو ال ٌناسب ما ذكره التفتازانً عند قول التلخٌص (وأما كونه فعبل فالتقٌٌد بؤحد
األزمنة الثبلثة على أخصر وجه) حٌث قال(ٕ) :وذلك ألن الفعل دال بصٌؽته على أحد
األزمنة الثبلثة من ؼٌر احتٌاج إلى قرٌنة تدل على ذلك ,بخبلؾ االسم فإنه إنما ٌدل علٌه
بقرٌنة خارجٌة كقولنا زٌد قابم اآلن أو أمس أو ؼدا ,ولهذا قال على أخصر وجه إلخ ,قال :
قوله بخبلؾ االسم فٌه إشكال ألن اسم الفاعل حقٌقة فً الحال ,وحٌنبذ فٌدل على الزمن
الحاضر ببل قرٌنة فبل فرق بٌنه وبٌن الفعل ,والجواب أن معنى =

(ٔ) مختصر المعانً للسعد التفتازانً ,صٖٔٓ :
(ٕ) مختصر المعانً ,صٔٗٓ :

ٕٔٙ

وإطبلقه على الماضً ,وهو انقضاء المعنى الشتق منه ومضٌه ,كقابم أمس ,وقام,
مختلؾ فٌه :قال بعضهم هو حقٌقة ,وقال بعض مجاز ,وقال بعض إن أمكن بقاء المعنى
فمجاز ,وإن لم ٌمكن فحقٌقة ,ككافر وفاسق ,فإنهما ٌمكن فٌهما بقاء المعنى وهو الفسق
والكفر ,بخبلؾ ماش ومتكلم.
......................................................................................................
= كونه حقٌقة فً الحال أنه حقٌقة فً الحدث الحاصل بالفعل ال فً الزمن الحاضر ,فلٌس
الزمان معتبرا فً مفهومه لكنه الزم لمفهومه ,فإنه إذا كان مفهومه الحدث الحاصل بالفعل
فٌلزم من داللته علٌه داللته على الزمن الحاضر؛ ألنه الزم لذلك الحدث الحاصل بالفعل,
وحٌنبذ فٌشكل أٌضا ألنه دال على الزمن الحاضر على هذا التقدٌر ,والجواب أن المراد
الدال لة على أحد األزمنة الثبلثة صرٌحا واسم الفاعل ال ٌدل علٌه صرٌحا بل التزاما ,فإذا
أرٌد الداللة علٌه صرٌحا احتاج إلى قرٌنة ع س(ٔ) انتهىٌ .عنً عٌسى الصفوي(ٕ).
قوله :وقال بعض هو حقٌقة ,أي اسصحابا لئلطبلق.
قوله :وقال بعض هو مجاز ,أي ألنه استعمل فً ؼٌر ما وضع له؛ ألنه حقٌقة فً الحدث
الحاصل بالفعل اآلن فٌكون تسمٌته بذلك باعتبار ما كان ,نحو ﮋ ﯥ ﯦ ﮊ النساء.ٙ :
قوله :وقال بعض إن أمكن إلخٌ ,عنً ألنه إذا بقً ذلك الفعل صار ٌتصؾ به حقٌقة
لحصول الحدث بالفعل اآلن ,فإذا استعمل فٌما مضى مع اتصافه به اآلن صار مجازا ,ألنه
استعمل فً ؼٌر ما وضع له لعبلقة كونه كان علٌه نظرا إلى ما مضى ,وأما إن لم ٌمكن
بقاإه كالتكلم ألنه بؤصوات تنقضً شٌبا فشٌبا فإنه ٌكون حقٌقة قبل ذلك ,وٌستصحب حكمه
فً التسمٌة حٌث لم ٌكن له حدث حاصل بالفعل ٌطلق علٌه حقٌقة ,هذا ما ظهر فً تقرٌر
(ٖ)
كبلمه رحمه هللا ,وهللا أعلم فلٌحرر ,ولعله سبق قلم ,وذكر فً جمع الجوامع مع شرحه
فً كون المشتق حقٌقة ؼٌر هذا ,حٌث ذكر أن الجمهور ٌشترطون فً كون المشتق حقٌقة
بقاء معنى المشتق منه فً المحل إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقٌام ,وإن لم ٌمكن بقاإه
كالتكلم فالشرط بقاء آخر جزء منه ,فإذا لم ٌبق المعنى أو جزإه األخٌر ٌكون المشتق
المطلق علٌه مجازا ,كالمطلق قبل وجود المعنى نحو ﮋ ﰁ ﰂ ﮊ الزمر ,ٖٓ :وقٌل ال ٌشترط
بقاء ما ذكر فٌكون المشتق المطلق بعد انقضابه حقٌقة استصحابا لئلطبلق ,والقول الثالث =
(ٔ) كذا فً المخطوط ,وٌبدو أنه اختصار لعٌسى الصفوي ,كما بٌن ذلك المحشً.
(ٕ) عٌسى بن محمد بن عبٌد هللا الحسٌنً اإلٌجً ,المعروؾ بالصفوي (ت8ٖ٘:هـ) ,متصوؾ من الشافعٌة ,هندي
الموطن ,وجاور بمكة سنٌن ,زار الشام وبٌت المقدس وببلد الروم ثم استوطن مصر ,له كتب منها :مختصر النهاٌة البن
األثٌر ,وشرح الؽرة فً المنطق ,وشرح الكافٌة البن الحاجبٌ .نظر :شذرات الذهب فً أخبار من ذهب ,المإلؾ :عبد
الحً بن أحمد بن محمد العكري الحنبلً ,المشهور بابن العماد ,تحقٌق :عبد القادر األرناإوط و محمود األرناإوط,
الطبعة األولى (ٗٔٗٔهـٔ88ٖ -م) ,دار ابن كثٌر -دمشق ,جٓٔ ,ص .ٕٗ5األعبلم :ج٘ ,ص.ٔٓ0
(ٖ) ٌنظر :حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖ٘8

ٕٔ5

وقولً( :ونحو األسود من المشتقات ٌدل على صفة مخصوصة وذات مبهمة ال
مخصوصة ,وٌشتق اسم الفاعل لمن ثبت له الفعل مطلقا ,سواء قام به كقابم ,أو لم ٌقم
كخالق ,ومتكلم ,وقاتل؛ خبلفا لقوم ,وإال لزم قدم العالم أوالتسلسل؛ ألن الخلق بمعنى
المخلوق).
اعلم أن المشتق كاألحمر واألخضر وؼٌرهما ٌدل على صفة( )1وذات ,فالصفة التً هً
الخضرة والسواد معٌنة ,والذات مبهمة ال مختصة كالجسم؛ 000000000000000
......................................................................................................
= الوقؾ عن االشتراط وعدمه لتعارض دلٌلٌهما ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٕ) :حاصل ما قرره
مع اإلٌضاح أن معنى المشتق منه قد ٌمكن بقاإه بالمحل كالقٌام والقعود ,وقد ال ٌمكن بقاإه
كالمصادر السٌالة نحو التكلم واإلخبار ,فإطبلق المشتق حال وجود معنى المشتق منه فً
المحل إن أمكن بقاإه كالقابم لمن هو متلبس بالقٌام ,أو حال وجود آخر جزء منه إن لم ٌمكن
بقاإه كالم تكلم لمن هو متلبس بالتكلم حقٌقة اتفاقا ,وقبل وجوده كالقٌام لمن لم ٌقم وسٌقوم
والمٌت لمن سٌموت مجازا اتفاقا ,وبعد وجوده فً المحل وانقضابه كالقابم لمن قام وهو
اآلن ؼٌر قابم؛ قد اختلؾ فٌه على ثبلثة أقوال :الراجح أنه مجاز كإطبلقه قبل وجود
المعنى ,بناء على أن شرط إطبلقه حقٌقة وجود المعنى إن أمكن بقاإه ,أو وجود آخر جزء
منه إن لم ٌمكن بقاإه ,والثانً :أنه حقٌقة استصحابا لئلطبلق ,بناء على أن وجود المعنى أو
آخر جزء منه لٌس بشرط ,والثالث :الوقؾ ,بناء على الوقؾ عن االشتراط وعدمه
لتعارض الدلٌلٌن انتهى .وهو تفصٌل حسن وهللا أعلم فلٌحافظ علٌه ,وقال فً محل آخر
أٌضا :والحاصل أن اسم الفاعل حقٌقة فً شخص متصؾ بحدث حٌن قٌامه به ,ومجاز فٌما
سٌتصؾ به ,وكذا فٌما مضى اتصافه به على الصحٌح ,وفً البحر للزركشً(ٖ) أن كونه
مجازا بالنسبة إلى المستقبل محله ما إذا كان وصفا لمخلوق ,فاهلل سبحانه موصوؾ فً
األزل بالخالق والرازق حقٌقة ,وإن قلنا صفات الفعل من الخلق والرزق ونحوهما حادثة,
انتهى .وفٌه نظر إلخ.
قولهٌ :دل على صفة وذات ,أي مبهمة بدلٌل ما بعده ,ومثله كبلم جمع الجوامع مع شارحه
حٌث قال(ٗ)  :ولٌس فً المشتق الذي هو دال على ذات متصفة بمعنى المشتق منه كاألسود
إشعار بخصوصٌة تلك الذات من كونها جسما أو ؼٌر جسم؛ ألن قولك مثبل األسود جسم
صحٌح ,ولو أشعر األسود فٌه بالجسمٌة لكان بمثابة قولك الجسم ذو السواد جسم وهو ؼٌر
صحٌح لعدم إفادته.
(ٔ) جاء فً النسخ الثبلث" :خضرة" بدل "صفة" ,وهو خطؤ بٌن؛ ألن المعنى به ال ٌستقٌم ,والصحٌح "صفة" كما جاء
صرٌحا فً الحاشٌة.
(ٕ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص88 :
(ٖ) البحر المحٌط فً أصول الفقه ,تؤلٌؾ أبً عبد هللا بدر الدٌن محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشً (ت58ٗ:هـ),
الطبعة األولى (ٗٔٗٔهـٔ88ٗ -م) ,دار الكتبً ,جٕ ,صٕٖٗ.
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٖٙ

ٕٔ0

ألنك إذا قلت األسود جسم ,أفاد فابدة جدٌدة ,بخبلؾ الجسم ذو السواد جسم.
واعلم أن اسم الفاعل لمن ثبت له الفعل مطلقا ,سواء قام به كقابم ,ألن القٌام صفة لذات
القابم وقابمة به ,أو لم ٌقم( )1كضارب وقاتل ومتكلم وخالق؛ ألن القتل األثر الحاصل
بالمقتول ,وكذا الضرب والكبلم والخلق.
......................................................................................................
قوله :أفاد فابدة جدٌدةٌ ,عنً وهو تعٌٌن الذات ,فلو دل المشتق على ذات معٌنة كما دل على
صفة معٌنة لكان ؼٌر مفٌد ,وكان بمنزلة قولك الجسم ذو السواد جسم.
قوله :لمن ثبت له الفعل ,أي لمن ٌسند إلٌه ,سواء قام به وهو خاص بؤفعال الخلق لتنزهه
عز وجل عن أن ٌقوم به شًء كما هو معلوم ,أو ؼٌر قابم به وهو على كبلمه رحمه هللا
ٌجري فً الخلق أٌضا؛ ألن المراد بالفعل على كبلمه األثر الحاصل ,وال شك أنه قد ٌتعدى
كما فً األفعال المتعدٌة ,فبل ٌنافً ما ذكره فً السإاالت حٌث قال(ٕ) :ومن قال أفعال هللا ال
تتعداه فقد أشرك فإن قال تتعداه فقد صدق ,وأفعال الخلق ال تتعداهم ,فإن قال تتعداهم فبل
ٌجوز إلخ .ألن الظاهر أنه حمل فً السإاالت الفعل على التاثٌر دون األثر ,فلذلك حكم على
أفعال الخلق جمٌعا بعدم التعدي ,ألن المراد بؤفعالهم حركاتهم وسكناتهم وهً مبلزمة لهم,
وإنما ٌتعدى األثر الناشًء عنها وهو المراد عند المصنؾ ,فبل منافاة وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :ومتكلم ,أي بالنظر إلى هللا تعالى ,وأما بالنظر إلى الخلق فبل شك أن المتكلم منهم
قامت به صفة الكبلم؛ ألنه فعل الزم فهو بمنزلة القٌام وهللا أعلم ,قال فً السإاالت(ٖ) :وال
ٌقال كل مسمى بفتح المٌم موصوؾ؛ ألنه ٌقال متكلم ولٌس الكبلم صفة له ,وخالق ورازق
ولٌس الخلق والرزق بصفات له بل هً أفعال له عز وجل وهللا أعلم انتهى .وهذا إذا أرٌد
بمتكلم خالق الكبلم وهو األلفاظ كما قال الشٌخ عامر(ٗ) رحمه هللا فً عقٌدته(٘) :وندٌن بؤن
هللا خالق كبلمه ووحٌه ومحدثه وجاعله ومنزله اهـٌ .عنً لقوله تعالى ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﮊ التوبة ,ٙ :وؼٌر ذلك من األدلة ,وأما إذا أرٌد به لٌس بؤخرس فالكبلم صفة له لنفً ضدها
وهو الخرس كما هو مبٌن فً محله.
(ٔ) فً (أ)" :أو لم تقم" بتاء المضارعة ,والصواب "ٌقم" بالٌاء بداللة سٌاق الكبلم.
(ٕ) السإاالت ,اللوح.55 :
)ٖ( لم أوفق فً توثٌق عبارة السإاالت.
(ٗ) عامر بن علً بن عامر الشماخً ,أبو ساكن (ت58ٕ:هـ) ,من أكبر مشاٌخ اإلباضٌة فً جبل نفوسة بلٌبٌا ,أخذ علمه
عن الشٌخ أبً موسى الطرمٌسً ,بدأ حٌاته راعٌا لبقر أبٌه ,ثم اشتؽل بالدراسة حتى تفوق ونبػ ,انتصب للتدرٌس خلفا
ألستاذه ,ورجع إلى بلده ٌفرن فؤنشا بها مدرسة خاصة اشتهرت فً عهده ,عمر طوٌبل وتوفً بواحة ٌفرن ,تخرج على
ٌدٌه العدٌد من العلماء ,من مإلفاته" :متن الدٌانات" كتاب فً العقٌدة ألفه لنوح ابن حازم ,وكتاب اإلٌضاح فً الفقه وهو
أشهر كتبهٌ .نظر :معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المؽرب :جٕ ,صٕٓٗ( ,الترجمة ,)ٕ٘8:كتاب السٌر :جٕ ,ص,80
اإلٌضاح :مقدمة المحقق.
(٘) متن كتاب الدٌانات ,ص ,ٕ:تؤلٌؾ عامر بن علً الشماخً (ت58ٕ:هـ) ,مرقون فً ثبلث صفحات ,لدى الباحث
نسخة منه.
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ومنع بعضهم أن ٌشتق اسم الفاعل لشًء والفعل قابم بؽٌره000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :ومنع بعضهم أن ٌشتق اسم الفاعل إلخ ,هو مذهب األشاعرة ,قال فً جمع الجوامع
مع شارحه(ٔ) :ومن لم ٌقم به وصؾ لم ٌجز أن ٌشتق له منه أي من لفظه اسم ,خبلفا
للمعتزلة فً تجوٌزهم ذلك حٌث نفوا عن هللا تعالى صفاته الذاتٌة كالعلم والقدرة ووافقوا
على أنه عالم قادر مثبل ,لكن قالوا بذاته ال بصفات زابدة علٌها ,متكلم لكن بمعنى أنه خالق
للكبلم فً جسم كالشجرة التً سمع منها موسى علٌه السبلم ,بناء على أن الكبلم لٌس عندهم
إال الحروؾ واألصوات الممتنع اتصافه تعالى بها ,ففً الحقٌقة لم ٌخالفوا فٌما هنا ألن صفة
الكبلم بمعنى خلقه ثابتة له تعالى ,وبقٌة الصفات الذاتٌة ال ٌسعهم نفٌها لموافقتهم على
تنزٌهه تعالى عن أضدادها ,وإنما ٌنفون زٌادتها عن الذات وٌزعمون أنها نفس الذات,
مرتبٌن ثمراتها على الذات ككونه عالما قادرا ,فروا بذلك عن تعدد القدماء إلخ ,فؤجاب على
معتقده ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٕ) :قوله حٌث نفوا عن هللا تعالى صفاته الذاتٌة إلخ أشار بذلك
إلى أن المعتزلة لم ٌصرحوا فً قاعدة االشتقاق بما نقل عنهم ,وإنما أخذ ذلك من نفٌهم
صفات الذات كالعلم والقدرة ,مع موافقتهم على أن هللا سبحانه عالم قادر مثبل لكن بذاته ال
بصفة زابدة ,متكلم بمعنى أنه خالق الكبلم فً شجرة بناء على إنكارهم الكبلم النفسً
وزعمهم أن ال كبلم إال اللفظً ,وقٌام اللفظً بذاته تعالى ممتنع ,فلزمهم بذلك صدق المشتق
على من لم ٌقم به الوصؾ ,أي معنى المشتق منه ,فما نقل عنهم الزم لمذهبهم والزم
المذهب لٌس بمذهب على الراجح ,فقد تقول المعتزلة ما ذكرتم هو مقتضى اللؽة ولم
نخالفه ,ولكن الدلٌل العقلً منع من قٌام الكبلم بالذات المقدسة ,فكؤن معنى الكبلم فً وصفه
تعالى خلقه إٌاه ,وهذه الصفة ثابتة له تعالى وباعتبارها وقع االشتقاق فلم تخالؾ قاعدة
االشتقاق ,إذ هم قابلون بؤن االشتقاق باعتبار صفة ثابتة له تعالى(ٖ) ,وهذا هو مراد الشارح
بقوله ففً الحقٌقة لم ٌخالفوا فٌما هنا أي من قاعدة االشتقاق ,إلى أن قال :وحاصله أن
االشتقاق عندهم باعتبار إطبلق الكبلم على خلقه مجازا ,وخلقه وصؾ ثابت هلل تعالى
انتهى .والواجب أن ٌقول وخلقه صفة فعل ثابتة هلل تعالى ,لكن المراد أنه صفة فعل على
معتقد المعتزلة مثبل فٌكون حادثا ؼٌر قابم بالذات ,واالشتقاق صحٌح لثبوت ذلك الفعل هلل
تعالى وهللا أعلم.

(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖ٘٘
(ٕ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص85 :
(ٖ) فً هذه العبارة شًء من الؽموض ,ولعل سببه سقط أو تصحٌؾ من النساخ.
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وحجتنا أن الخلق لو لم ٌكن بمعنى المخلوق لكان [األثر هو]( )1التؤثٌر ,فإن جعلته قدٌما
لزم قدم العالم ,إذ ال ٌتصور تؤثٌر [وال أثر]( ,)2وإن جعلته حادثا لزم التسلسل.
أجابوا بؤن الخلق نسبة [إلى ذي القدرة]( ,)3وهو التعلق ,فإذا نسبت إلى القدرة فهو
إٌجابها له .وإذا نسبت إلى ذي القدرة فهو خلقه ,فالخلق كون الذات تعلقت قدرته ,وهذه
النسبة قابمة بالخالق ,وباعتبارها اشتق له ,فٌصح ما ذكروا من الدلٌل على وجوب
القٌام ,وإذا نسب إلى المخلوق فهو صدوره عن الخالق .قلت :هذا هو الهروب من
الواضح إلى المشكل؛ ألن إطبلق الخلق على التعلق ممنوع إن أرادوا حقٌقة ,وإن كان
......................................................................................................
قوله :وحجتنا إلخ ,وجدت بخط شٌخنا عبد هللا(ٗ) رحمه هللا بهامش نسخته ما نصه(٘) :قلت
ما ذكره المإلؾ مؤخوذ من المحصول ,وعبارته( :)ٙوثانٌهما أنه إذا لم ٌشتق لمحله منه اسم
فهل ٌجوز أن ٌشتق لؽٌر ذلك المحل منه اسم؟ فعند أصحابناٌ -عنً األشعرٌة -ال ,وعند
المعتزلة نعم؛ ألن هللا تعالى ٌسمى متكلما بذلك الكبلم ,واستدلت المعتزلة لقولهم فً
الموضعٌن بؤن القتل والجرح والضرب قابم بالمقتول والمجروح والمضروب ,ثم إن
المقتول ال ٌسمى قاتبل ,فإذن محل المشتق منه لم ٌحصل له اسم الفاعل وحصل ذلك االسم
لؽٌر محله ,وأجٌبوا عنه بؤن الجرح لٌس عبارة عن األثر الحاصل فً المجروح بل عن
تؤثٌر قدرة القادر فٌه وذلك التؤثٌر حاصل للفاعل ,وكذا القول فً القتل ,وأجابت المعتزلة
عنه بؤنه ال معنى لتؤثٌر القدرة فً المقدور إال وقوع المقدور ,ولو كان التؤثٌر أمرا زابدا
لكان إما أن ٌكون قدٌما وهو محال؛ ألن تؤثٌر الشًء فً الشًء نسبة بٌنهما فبل ٌعقل ثبوته
عند عدم واحد منهما ,أو حادثا ٌفتقر إلى تؤثٌر آخر فٌلزم التسلسل ,والذي ٌحسم مادة
اإلشكال أن هللا تعالى خا لق العالم ,واسم الخالق مشتق من الخلق ,والخلق نفس المخلوق,
والمخلوق ؼٌر قابم بذات هللا تعالى ,والدلٌل على أن الخلق عٌن المخلوق أنه لو كان ؼٌره
لكان قدٌما ولزم قدم العالم ,وإن كان محدثا لزم التسلسل ,ومما ٌدل على أنه لٌس من شرط
المشتق منه قٌامه بمن له االشتقاق أن المفهوم من اسم المشتق لٌس إال أنه ذو المشتق منه,
ولفظ ذو ال ٌقتضً الحلول ,وألن لفظ ّ
البل ِبن والتا ِمر والمدنً والمكً والح ّداد مشتق من
أمور ٌمتنع قٌامها بمن له االشتقاق انتهى.
(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ) و (ج).
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثبته بناء على ما سٌؤتً فً الحاشٌة بعد قلٌل.
(ٖ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٗ) عبد هللا بن سعٌد بن أحمد بن عبد الملك السدوٌكشً ,أبو محمد (تٔٓٙ0:هـ) ,من علماء اإلباضٌة بجزٌرة جربة,
تولى بها زعامة مجلس العزابة سنة ٖٗٓٔهـ ,فصار مفتٌا للناس ,وكان ٌجتمع إلٌه الفقهاء والطلبة ألخذ العلم ,من كتبه:
حاشٌة على الجزء األول من كتاب اإلٌضاح للشماخً ,وحاشٌة على كتاب الدٌانات للشماخً أٌضا ,وحاشٌة القطر على
شرح القطر البن هشام ,توفً بمكة المكرمة ودفن فٌها.
(٘) ٌظهر أن للشٌخ المذكور تعلٌقات على شرح المختصر للشماخً ,كتبها على هامش نسخته ,وبناء علٌه فإذا قال
المحشً فٌما سٌؤتً من الكتاب" :شٌخنا"؛ فإنه ٌعنً عبد هللا بن سعٌد السدوٌكشً.
( )ٙا لمحصول فً علم أصول الفقه ,لئلمام فخر الدٌن محمد بن عمر بن الحسٌن الرازي (تٙٓٙ :هـ) ,تحقٌق :د طه
جابر فٌاض العلوانً ,ج ,ٔ:صٕٗ0 :
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مجازا من إطبلق البلزم على الملزوم فبل ٌشتق منه ,ثم هذه النسبة ال تخلو أن تكون
قابمة بالثبلثة أو بالخالق وحده ,فٌلزم على المعنى األول أن ٌقوم المعنى الواحد بالقدٌم
والمحدث؛ وهو باطل .وأٌضا إن قدرته قدٌما لزم قٌام المعنى القدٌم بالمحدث ,وإن جعلته
محدثا لزم قٌامه بالقدٌم؛ وكبلهما باطل .ولزم على الثانً قدم العالم أو التسلسل على ما
مضى.
وأٌضا قال فً الخلق( :)1إذا نسب إلى ذي القدرة هو كون الذات تعلقت قدرته ,فجعله صفة
للقدرة ال لذي القدرة ,فكٌؾ تقوم الصفة بؽٌر محلها وذاتها .وأٌضا أن الخلق من صفات
األفعال ,وصفات األفعال محدثة فكٌؾ تقوم بالقدٌم .فإن قلت إنها قابمة بالقدرة ,والقدرة
قابمة بذي القدرة ,والقابم بالقابم بالشًء قابم بذلك الشًء ,قلتٌ :لزم علٌه المحذور إما
التسلسل أو قدم العالم .وأٌضا القدرة معنى ,ومنعوا قٌام المعنى بالمعنى ,فصح أن الخلق
بمعنى المخلوق ,والفعل قابم بؽٌر الفاعل ,وهذا الرد علٌهم بمذهبهم واعتقادهم أن صفات
المعانً قابمة بالذات؛ طلبا لئلنصاؾ.
ومذهبنا واعتقادنا تنزٌه الباري عن أن ٌكون محبل لشًء ,وأن ٌكون له مؽاٌر فً األزل,
بل صفاته الذاتٌة لسن ؼٌره ,فتفهم ,ونستؽفر هللا مما وقع منً.

تنبٌه :فً صفة الكبلم.
قولً( :تنبٌه :الكبلم صفة توجب عدم الخرس ,وكبلم هللا صفة ذات له ومعناه لٌس
بؤخرس ,وفعل له؛ وهو كتبه المنزلة ,وكذا قوله وأمره ونهٌه خبلفا لقوم ,وكبلم البشر
تقطٌع الصوت بحرؾ أو حروؾ).
وسمٌت هذا البحث بالتنبٌه ألن الكبلم تقدم له ذكر ما ,وحده صفة توجب عدم الخرس,
......................................................................................................
قوله :ولزم على الثانً إلخ ,المراد به قٌامه بالخالق وحده ,وذلك أنك إذا قدرت الخلق الذي
هو النسبة على كبلمهم قدٌما لزم قدم العالم ,إذ ال ٌتصور تؤثٌر وال أثر كما تقدم ,وإن قدرته
حادثا وهو ؼٌر العالم احتاج إلى تؤثٌر آخر وهلم جرا وهللا أعلم.
قوله :صفة توجب عدم الخرس ,انظر هل مراده وإال لزم أٌضا قٌام الحادث بالقدٌم كما هو
ظاهر ألن الخرس ضد للكبلم فٌنفى به كما ٌنفى بكل صفة ضدها ,وهو المتبادر كما هو
المشهور ,أو مراده ٌوجب ذلك وإن لم ٌكن ضدا للكبلم ,كما بٌنه فً شرح العدل فً مسؤلة
اختلؾ الناس فً المعدوم هل هو مؤمور إلخ ,وذكر عن المعتزلة أنه محال وأنه =
(ٔ) من الذي قال؟! لم ٌذكر أحدا ٌمكن إسناد هذا القول إلٌه ,ولعله ٌرٌد البعض الذي سبق ذكرهم عند قوله" :ومنع بعضهم
أن ٌشتق اسم الفاعل لشًء والفعل قابم بؽٌره".
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وهو على ضربٌن:
 قدٌم صفة ذات ,أي لٌس بؤخرس. ومحدث؛ إن أضٌؾ إلى هللا فمعناه فعله للكبلم ,وهو كتبه المنزلة0000000000000 ,......................................................................................................
= إذا استحال األمر لعدم من ٌإمر استحال الكبلم لعدم من ٌخاطب وأنه مخلوق ,إلى أن
قال(ٔ) :فؽالطت األشعرٌة المعتزلة ههنا مؽالطة دهشت المعتزلة بإٌرادهم إٌاها علٌهم ,وهً
شبهة من شبههم ,فترددت المعتزلة عندها وحارت حتى تنبه لحلها وكشفها بعض حذاقهم,
وذلك أن األشعرٌة قالوا إن صفات هللا سبحانه التً هً الصفات السبع التً هً الحٌاة
والعلم والقدرة واإلرادة والسمع والبصر والكبلم صفات ذاتٌة تنفً عنه جمٌع صفات
الحدوث والنقص والذم والعجز واآلفات ,كل واحدة تنفً ضدها ومقابلها الذي هو آفة
وعجز ونقص ,فالحٌاة تنفً الموت والموت ٌنفً الحٌاة ,فمن لم ٌكن حٌا فهو مٌت وال
ثالث ,إلى أن قال :والكبلم ٌنفً الخرس وهو ضده ,وال ثالث بٌن الكبلم والخرس بعد
حصول الحٌاة والعلم والقدرة واإلرادة والسمع والبصر ,فمن لم ٌكن متكلما فهو أخرس,
والخرس عند األشعرٌة ضد للكبلم والكبلم ضده ,ومن حكم الضدٌن عند المتكلمٌن أن ال
ٌثبتان معا وال ٌرتفعان ,بل ٌتعاقبان على محل ,فإن ارتفاع واحد هو ثبوت ضده فً محله,
وثبوت ضده هو ارتفاعه وفاقا ,فدهشت المعتزلة عند هذا اإللزام وحارت فصاروا فرٌقٌن,
فرٌق رجع إلى األشعرٌة وأثبت الكبلم النفسانً قدٌما ال على الوجه الذي قالت به األشعرٌة
انتهى.
قوله :أي لٌس بؤخرس ,وذلك ألن الصفات عندنا إنما هً لنفً أضدادها ,ولٌست معانً
قابمة بالذات كما ٌقول هإالء تعالى هللا عن أن ٌكون محبل لؤلشٌاء ,فعندنا عالم بذاته قادر
بذاته إلى ؼٌر ذلك ,وعندهم عالم بعلم زابد عن الذات قابم بها وقادر بقدرة زابدة على الذات
قابمة بها إلى ؼٌر ذلك.
قوله :ومحدث إن أضٌؾ إلى هللا فمعناه فعله للكبلم إلخ ,هذا اإلطبلق هو الكثٌر عند
أصحابنا حتى أنهم ال ٌكادون ٌستعملون اإلطبلق اآلخر مخافة الوقوع فً مذهب الؽٌر ,قال
فً شرح الجهاالت(ٕ) منبها على ذلك :وال أعرؾ فً شًء من صفات هللا عز وجل
موضعا ٌقولون فٌه نفً كذا إال وتحته صفة ذات ما خبل مسؤلة الكبلم ,فإنهم ٌقولون على
نفً الخرس ثم ال ٌعدون الكبلم صفة ذات ,وإنما ذلك عندهم هروب من قول الذٌن ٌزعمون
أن القرآن لٌس بمخلوق وال محدث ,حتى ال ٌوهموا المٌل إلى شًء من قول أهل الخطؤ
انتهى.
(ٔ) البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٕٖٙ :
(ٕ) شرح الجهاالت من تؤلٌؾ الشٌخ أبً عمار عبد الكافً التناوتً (ت قبل٘5ٓ:هـ) ,حققه عمر ونٌس فً رسالة دكتوراه
بجامعة الزٌتونة ,و لم أطلع علٌه ,وأما كتاب الجهاالت فٌنسب إلى الشٌخ تبؽورٌن بن عٌسى الملشوطً (قٌ .)ٙ:نظر:
معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المؽرب :جٕ ,صٗٓٔ (الترجمة.)ٕٕٔ:
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وكذا أمره ونهٌه وقوله ,خبلفا لمن قال إنها قدٌمة ,وإن نسب إلى البشر فمعناه تقطٌع
الصوت بحرؾ أو حروؾ ,وبسط هذا التنبٌه فً علم الكبلم.
......................................................................................................
لٚ :ٌٗٛوزا أِشٖ  ,ٗ١ٙٔٚأ ٞفؼً ِٓ أفؼبٌٗ ,لبي ف ٟاٌسؤاالد(ِٚ :)1ؼٕ ٝأِش هللا ثٙزا أ ٞخٍك
األِش ثٗ ال ِٓ أدذِٚ ,ؼٕ ٝٙٔ ٝهللا ػٓ ٘زا خٍك إٌ ٟٙػٕٗ ال ِٓ أدذ ,فٍ ٛوبْ ِؼٕ ٝأِش
هللا ثٙزا خٍك األِش ثٗ ال غ١ش ٌٛجت ثزٌه أْ ٠ى ْٛوً أِش خٍمٗ هللا أِشٖ٠ٚ ,ذخً ف ٟرٌه
أِش اٌش١طبْ ثبٌّؼص١خٚ ,وزٌه ٔ ٝٙهللا ػٓ ٘زا أ ٞخٍك إٌ ٟٙػٕٗ ال ِٓ أدذ ,أ ٞال فؼً
ألدذ ف ٟأِشٖ  ٗ١ٙٔٚإٌخٚ ,لبي لجً رٌه(ٚ :)2أِش هللا ٚ ٗ١ٙٔٚوالِٗ ً٘ رمٛي إٔٙب دبٌخ ف ّٟ؟,
ال ٠جٛص رٌه ألٔه ٌ ٛلٍذ دبٌخ ف١ه ٌجؼٍذ أ٠ ِٓ ٌٝٚأِشٖ أٔذ ٚإٔٙ٠ ِٓ ٌٝٚبٖ أٔذ ٚأٌٝٚ
ِٓ وٍّٗ أٔذٌٚ ,ىٕٙب دبٌخ د١ش شبء ٚد١ش أساد .لبي ف ٟوزبة اٌؼذي دىب٠خ ػٓ أث ٟاٌشث١غ
سٍّ١بْ اثٓ ٠خٍف سظ ٟهللا ػٕٗ(ٚ :)3سئً ػٓ ِذً األِش ٚإٌ ٟٙفمبي د١ش أساد هللا ٚشبء,
ٚثٙزٖ اٌؼٍخ رؼٍمذ األشؼش٠خ ٚجؼٍذ األِش ٚإٌ ٟٙصفبد هلل رؼبٌٚ ,ٝوزٌه والَ هللا ,ألٔٗ ال
٠خٍ ٛاألِش ٚإٌٚ ٟٙاٌىالَ أْ ٠ى ْٛدبال ف ٟاٌّأِٛس ٚإٌّٚ ٟٙاٌّخبغت ثبٌىالَ ,ف١ىْٛ
٘ؤالء أ ٌٝٚأْ ٠ىٛٔٛا آِشٔ ٓ٠بِ٘ ٓ١زىٍّ ُِٕٙ ٓ١أْ ٠ىٛٔٛا ِأِٛسِ ٓ١١ِٕٙ ٓ٠خبغجٌّٚ ,ٓ١ب
ٌُ ٠ىٓ هللا رؼبٌِ ٝذال ٌٍذٛادس ٚثطً أْ ٠ى ْٛاألِش دبال ف ٟاٌّأِٛس صخ أٔٗ صفخ اِ٢ش
ال فؼٍٗٚ ,وزٌه إٌٚ ٟٙاٌىالَ .لٍٕب١ٌٚ :س ف ٟجٍٕٙب ثّذً األِش ٚإٌٚ ٟٙاٌىالَ ِب ٠ضجذ أٔٙب
صفبد هلل رؼبٌٚ ٝػٍ ٝاٌّزمٛي اٌذٌٚ ,ً١اٌخٍك وٍٗ ثؼعٗ ِذً ٌجؼط ٌٛٚ ,سئٍٛا ػٓ اٌشٚح
ٌّب أِىٕ ُٙف ٗ١والَ إال أْ ٠زمٌٛٛا ػٍ ٝهللا فّ١ب سد ػٍّٗ إٌ٠ ُ٘ٚ ,ٗ١م ٌْٛٛثخٍمٗ أز .ٝٙصُ
لبي صبدت اٌسؤاالد ثؼذ اٌىالَ اٌسبثكٚ -س١أرٌٍّ ٟصٕف( )4سدّٗ هللا ف ٟآخش اٌىالَ ػٍٝ
األِش اٌزصش٠خ ثأْ األِش لبئُ ثبٌّأِٛس ٚإٌ ٟٙلبئُ ثبٌّٕٚ ,ٟٙلبي صاي اإلشىبيٚ ,جؼً
ِذً اٌىالَ اٌٍٛح اٌّذفٛظ ٛ٘ٚ ,اٌظب٘ش ٚهللا أػٍُ -صُ روش صبدت اٌسؤاالد( ِٓٚ :)5لبي
أِشٖ ٚ ٗ١ٙٔٚوالِٗ ٚخجشٖ لبئّخ ثبٌزاد فمذ أششن إٌخ .لبي ش١خٕب سدّٗ هللا( :)6ل( ٌٗٛفمذ
أششن) صػُ األشؼش٠خ أْ األِش ِ٘ ٛؼٕ ٝلبئُ ثٕفس اِ٢ش ال ٠فبسق اٌزاد ٚال ٠ضاٍٙ٠ب,
ٚوزٌه ػٕذُ٘ سبئش ألسبَ اٌىالَ ِٓ إٌٚ ٟٙاٌخجش ٚاالسزخجبس ٚغ١ش رٌه ,وً ٘زٖ ػٕذٖ
ِؼبٔ ٟلبئّخ ثب ٌزاد ال رضاٍٙ٠ب وبٌمذسح ٚاٌؼٍُ ,فٍؼً ِمصٛد اٌش١خ سدّٗ هللا ثٙب األفؼبي إر
اٌىالَ ػٕذُ٘ لذ ٠مبي ػٍ ٝاألٌفبظ أ٠عب ,ف١ى ْٛاألِش ٚإٌ ٟٙإٌخ أسّبء ٌألٌفبظ أ٠عب إر ٟ٘
أٔٛاػٗ ,فذٕ١ئز ٠زعخ اٌمٛي ثبٌزشش٠ه ٚهللا أػٍُ أز.ٝٙ

)ٔ( السإاالت ,اللوح.58 :
)ٕ( السإاالت ,اللوح.55 :
(ٖ) كتاب العدل واإلنصاؾ فً معرفة أصول الفقه واالختبلؾ ,تؤلٌؾ اإلمام أبً ٌعقوب ٌوسؾ بن إبراهٌم الوارجبلنً,
طبعة وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان ,جٔ ,ص.٘5
)ٗ( سٌؤتً كبلم السإاالت الحقا ,وهذه جمل اعتراضٌة من كبلم المحشً أبً ستة ,وٌعنً بالمصنؾ هنا البدر الشماخً,
وسٌؤتً كبلم البدر الذي ٌشٌر إلٌه المحشً فً آخر باب األمر.
)٘( السإاالت ,اللوح.50 :
( )ٙأي على هامش نسخته ,وٌعنً بـ "شٌخنا" عبد هللا بن سعٌد السدوٌكشً (تٔٓٙ0:هـ) ,وقد سبقت ترجمته.
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فصل :فً وقوع المعرب فً القرآن.
قىنً( :فصم :انًؼرب واقغ فً انقراٌ خالفا نقىو؛ نًُغ صرف َحى "إتراهٍى" نهؼجًح,
وضًٍر ﮋﮩ ﮪ ﮊ ٌوسؾ ٕ :نهسىرج  ,وقىنه ﮋﯟ ﮊ فصلت ٗٗ :أي ال ٌفهى).
فً القرآن ألفاظ معربة؛ ألن "المشكاة"( )1هندٌة ,و"اإلستبرق" و"السجٌل" فارسٌان,
و"القسطاس" رومٌة ,ومنعه بعض لجواز أن ٌكون هذا من اتفاق اللؽتٌن.
......................................................................................................
قوله :ألفاظ معربة ,عرؾ فً جمع الجوامع المعرب بؤنه(ٕ) :لفظ ؼٌر علم استعملته العرب
فً معنى وضع له فً ؼٌر لؽتهم إلخ ,فؤخرج األعبلم عن أن تكون معربة ,وعرفه السٌد
بؤنه(ٖ) :لفظ وضعه ؼٌر العرب لمعنى ثم استعملته العرب بناء على ذلك الوضع انتهى.
وظاهر التعرٌؾ شامل لؤلعبلم األعجمٌة ,وهو المناسب لكبلم المصنؾ رحمه هللا.
قوله :ألن المشكاة إلخ ,المشكاة هً الكوة الؽٌر النافذة ,واالستبرق ما ؼلظ من الدٌباج,
وجمع هللا بٌنه وبٌن السندس وهو ما رق من الدٌباج؛ للداللة على أن فٌها ما تشتهً األنفس
ك ,وقد َسج َل الحاك ُم تسجٌبل,
وتلذ األعٌن ,والسجٌل قال فً الصحاح(ٗ) :وال ِّس ِج ُّل الص ُّ
وقوله تعالى ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ الحجر ,5ٗ :قالوا هً حجارة من طٌن طبخت بنار جهنم
مكتوب علٌها أسماء القوم؛ لقوله تعالى ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ الذارٌات.ٖٗ-ٖٖ :
وأراد بالصك الوثٌقة ,وذكر البٌضاوي فً تفسٌر السجٌل أوجها(٘) ,والقسطاس المٌزان.
قوله :ومنعه بعضهم ,نسبه فً جمع الجوامع للشافعً وابن جرٌر واألكثر ,قال شارحه(:)ٙ
إذ لو كان فٌه الشتمل على ؼٌر عربً فبل ٌكون كله عربٌا ,وقد قال هللا تعالى ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮊ ٌوسؾ ,ٕ :قال ابن أبً شرٌؾ( :)5أي وإطبلق العربً على ما أكثره عربً مجاز
والحقٌقة الكل فهو راجح لذلك ,ففً اإلتٌان بلفظ "كل" إشارة إلى رد تمسك الخصم بؤن
وجود كلمات من ؼٌر لؽة العرب فً القرآن ال ٌمنع كونه عربٌا إذ العربً ٌطلق على ما
ؼالبه عربً ,ووجه الرد أنه مجاز والحقٌقً أرجح انتهى.
قوله :لجواز أن ٌكون إلخ ,قال المحلً( :)0وأجٌب بؤن هذه األلفاظ ونحوها اتفق فٌها لؽة =

(ٔ) "المشكاة" وما بعدها ورد بٌانها فً الحاشٌة ,فبل حاجة إلى إعادة الكبلم فٌها.
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٓ5
(ٖ) شرح مختصر المنتهى :جٔ ,ص ٙٓ8
(ٗ) الصحاح للجوهري ,ص ,ٕ٘ٓ :مادة "سجل".
(٘) ٌنظر :تفسٌر البٌضاوي :جٖ ,صٖٗٔ .و ج٘ ,ص.ٖٖ8
( )ٙحاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٓ0
( )5الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔٔٙ :
( )0حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٓ0
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أجٌب :بؤن "إبراهٌم" وسابر أسماء األعبلم التً فً القرآن منعت من الصرؾ للعلمٌة
......................................................................................................
= العرب ولؽة ؼٌرهم كالصابون اهـٌ .عنً ونحوها كالتنور ,فجزم باتفاق اللؽتٌن.
قوله :وأجٌب بؤن ابراهٌم وسابر أسماء األعبلم إلخ ,وقوع األعبلم األعجمٌة فً القرآن مما
ال خبلؾ فٌه ,قال المحلً(ٔ) :وال خبلؾ فً وقوع العلم األعجمً فً القرآن كإبراهٌم
وإسماعٌل ,وٌحتمل أن ال ٌسمى معرّ با كما مشى علٌه المصنؾ(ٕ) هنا حٌث قال ؼٌر علم,
وأن ٌسمى كما مشى علٌه فً شرح المختصر(ٖ) حٌث لم ٌقل ذلك انتهى .وكبلم المصنؾ
رحمه هللا ٌتمشى على ما هو فً شرح المختصر ,وأجاب ابن قاسم عن عدم ورود األعبلم
على من ٌقول كله عربً حٌث قال(ٗ) :فإن قلت هذا النفً ٌعنً أنه ال ٌكون كله عربٌا مما
ال بد منه؛ ألن اشتماله على ؼٌر العربً أمر الزم فلٌس كله عربٌا ,وذلك ألن ال َعلَم
األعجمً واقع فً ا لقرآن ببل خبلؾ كما قاله الشارح كؽٌره فلٌس كله عربٌا ,قلت أجاب
شٌخ اإلسبلم(٘) بؤنه اتفقت فٌه لؽة العرب ولؽة ؼٌرهم اهـ( ,)ٙوأقول :فٌه نظر ألنه لو كان
كذلك لم ٌحتج إلى االحتراز عنه بقوله ؼٌر علم ,إلى أن قال :بل ٌجوز أن ٌلتزم أنه أعجمً
قطعا وال ٌنافً ذلك كونه كله عربٌا؛ نظرا إلى ما ذكره السعد كؽٌره أن األعبلم بحسب
وضعها العلمً لٌست مما ٌنسب إلى لؽة دون أخرى ,وال ٌرد على ذلك منع الصرؾ نظرا
لكون الوضع فً العجمة ,فهً وإن كانت ال تنسب إلى لؽة دون لؽة إال أن لها مزٌة بؽٌر
العربٌة؛ لكون الواضع من ذلك الؽٌر وعلى طرٌقته فً الوضع ,وبذلك ٌخرج الجواب عن
قول العضد كابن الحاجب( :)5أن إجماع أهل العربٌة على أن منع صرؾ إبراهٌم ونحوه
للعجمة والعلمٌة ٌوضح ما ذكرنا من وقوع المعرب فٌه ,أي فً القرآن انتهى ,فإن قلت ما
ذكره عن السعد من أنها ال تنسب إلى لؽة دون أخرى هل ٌصحح نسبتها إلى العربٌة لٌصح
الحكم بكون القرآن عربٌا على الحقٌقة بؤن ٌكون بجمٌع أجزابه عربٌا؟ قلت :الظاهر أنه
كذلك ألنه إذا لم ٌنسب للؽة دون أخرى فهو ٌنسب إلى الكل ,وإنما ٌنافً نسبته إلى العربٌة
اختصاص نسبته بؽٌرها فلٌتؤمل انتهى .وأجاب الناصر اللقانً( )0عن قول المحلً إذ لو =
(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٓ0
(ٕ) ٌعنً تاج الدٌن عبد الوهاب بن علً السبكً (ت55ٔ:هـ) ,صاحب جمع الجوامع.
(ٖ) ٌعنً به كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ,تؤلٌؾ تاج الدٌن عبد الوهاب بن علً السبكً (ٔ55هـ).
(ٗ) اآلٌات البٌنات :جٕ ,ص .ٕٓٓ -ٔ88
)٘( ٌعنً بشٌخ اإلسبلم :زكرٌا بن محمد بن أحمد بن زكرٌا األنصاري السنٌكً المصري ,أبو ٌحٌى ,الملقب بشٌخ
اإلسبلم( ,ت8ٕٙ:هـ) ,قاض مفسر من حفاظ الحدٌث ,ولد فً سنٌكة بشرقٌة بصر ,وتعلم فً القاهرة وكؾ بصره سنة
 8ٓٙهـ ,له الكثٌر من الكتب منها :فتح الرحمن فً التفسٌر ,وتحفة الباري على صحٌح البخاري ,وشرح ألفٌة العراقً,
وؼاٌة الوصول فً أصول الفقه ,وؼٌرهاٌ .نظر :األعبلم :جٖ ,ص.ٗٙ
( )ٙحاشٌة زكرٌا األنصاري على شرح المحلً ,تؤلٌؾ أبً ٌحٌى زكرٌا بن محمد األنصاري (ت ,)8ٕٙ:تحقٌق :حامد
عبد هللا المحبلوي ,الطبعة األولى (ٖٔٗ5هـٕٓٔٙ-م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,جٕ ,صٖ.5
( )5شرح العضد ,ص.ٖ٘ :
( )0محمد بن حسن اللقانً المكنى بؤبً عبد هللا ,الشهٌر بناصر الدٌن (ت8٘0:هـ) ,انتهت إلٌه رباسة العلم بمصر فً
عصره ,له مإلفات منها :حاشٌة على المحلً على جمع الجوامعٌ .نظر الفتح المبٌن :جٖ ,ص55
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والعجمة .وقال المانع :إن هللا نفى التنوٌع بقوله ﮋ ﯟ ﯠ ﮊ فصلت .ٗٗ :أجٌب :بؤنا ال
نسلم أنه لنفً التنوٌع ,بل سٌاق اآلٌة ٌدل على أن المراد :أكبلم أعجمً ومخاطب
عربً؟؛ فبل ٌفهمه فٌبطل ؼرض اإلنزال ,أي لو أنزل أعجمٌا لقالوا ذلك ,وهذه ألفاظ
مفهومات فبل تنكر .وأٌضا قالوا :لو كان المعرب فً القرآن لم ٌكن عربٌا وهو باطل؛ ألن
هللا تعالى ٌقول :ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ ٌوسؾ .ٕ :وأجٌب :بؤن الضمٌر للسورة.
......................................................................................................
= كان فٌه الشتمل على ؼٌر عربً فبل ٌكون كله عربٌا بما نصه(ٔ) :قد ٌجاب بؤن العربً
ما استعملته العرب فً معناه وتصرفت فٌه سواء كان من أوضاعهم أو الٌ ,عنً فٌجوز أن
ٌشتمل على ؼٌر العربً وٌكون كله عربٌا ,فالتؤوٌل المذكور وهذه األجوبة أنسب؛
لتصحٌحها رجوع الضمٌر إلى القرآن فً ﮋ ﮩ ﮪ ﮊ كما هو الظاهر ,وفً تصحٌح وصفه
كله بالعربٌة حقٌقة وهللا أعلم.
(ٕ)

قوله :أي لو أنزل أعجمٌعا لقالوا ذلكٌ ,عنً على جهة اإلنكار ,قال البؽوي  :ﮋ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﮊ بؽٌر لؽة العرب ,ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ هبل بٌنت آٌاته بالعربٌة حتى نفهمها,
ﮋﯟ ﯠ

ﮊ فصلتٗٗ :

ٌعنً أكتاب أعجمً ورسول عربً؟ ,وهذا استفهام على وجه

اإلنكار ,أي أنهم كانوا ٌقولون المنزل علٌه عربً والمنزل أعجمً إلخ ,فالمصنؾ رحمه
هللا حمل األعجمً على ما ال ٌفهمٌ ,عنً أما ما ٌفهم فلٌس بؤعجمً وإن كان من ؼٌر لؽة
العرب ,لكن فٌه أن المتبادر من هذه اآلٌة بدخولها فً حٌز لو نفً كونه ؼٌر عربً؛ ألن
المعنى انتفى بجعله أعجمٌاٌ ,عنً وثبت جعله عربٌا ,فٌنتفً قولهم ذلك وإنكارهم النتفاء
عجمته وثبوت عربٌته ,والحكم على عربٌة الكل أولى؛ ألن الحقٌقة أولى من المجاز عند
التعارض ,وما ٌشعر بخبلؾ ذلك ٌجاب عنه بما تقدم وهللا أعلم.
قوله :أجٌب بؤ ن الضمٌر للسورة ,أي باعتبار كونها قرآنا فلذلك ذكرٌ ,عنً وإطبلق القرآن
على السورة شابع ,وأجٌب أٌضا بؤنه راجع إلى القرآن على تسلٌم كونه عربٌا ,والمعنى أنه
عربً النظم واألسلوب ال عربً المتن ,فبل ٌنافً كون كلماته ؼٌر عربٌة ,ولو سلم أنه
عربً المتن أٌضا ال عربً النظم واألسلوب فقط وذلك باعتبار األعم األؼلب؛ ألن ما هو
ؼٌر عربً من كلماته أقل قلٌل بالنسبة إلى العربً وهللا أعلم .أو ٌجاب بما تقدم عن الناصر
اللقانً من أن العربً ما استعملته العرب فً معناه وتصرفت فٌه سواء كان من أوضاعهم
أم ال وهللا أعلم.
(ٔ) ٌبدو أن هذا النقل من حاشٌة اللقانً على شرح المحلً كما سبق فً الترجمة ,ؼٌر أنً لم أطلع على الكتاب.
(ٕ) تفسٌر البؽوي (معالم التنزٌل) ,صٖٔٔ٘ :
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فصل :فً داللة الحرؾ على معناه.
وقولً( :فصلٌ :شترط فً داللة الحرؾ على معناه ذكر متعلقه ,وهذا معنى ال ٌستقل
بالمفهومٌة ,والواو لمطلق الجمع ,ال لمعٌة وال ترتٌب ,وإنما للحصر).
اعلم أن النحاة قالوا الحرؾ هو ما دل على معنى فً ؼٌره ال فً نفسه ,معناه ال ٌستقل
بالمفهومٌة ,وعلٌه إشكال وهو أن "ذا" و "أولً" و "أوالت" و "فوق" و "كبل" و
"بعضا" وؼٌرها مما ٌلزم اإلضافة ال ٌستقل بالمفهومٌة ,ألن معنى عدم استقبللها هو أن
ال تستعمل إال مع متعلقاتها كالحرؾ.
بٌانه :أن من ,وإلى ,وفً ,مشروط فً وضعها -دال( )1على معناها اإلفرادي ,وهو
االبتداء ,واالنتهاء ,والظرفٌة -ذكر متعلقها كالدار ونحوها ,وكذا "ذو" وأخواتها.
......................................................................................................
قوله :إال مع متعلقاتها ,المراد بالمتعلق هنا المضاؾ إلٌه.
قوله :ذكر متعلقها كالدار ,أراد بالمتعلق المجرور ,فٌحمل على التعلق اللؽوي ال المصطلح
علٌه من فعل أو شبهه عند النحاة ,وال المصطلح علٌه عند البٌانٌٌن فً متعلق معنى
الحرؾ ,فإنهم ذكروا أن التحقٌق فً الحروؾ أنها موضوعة للمعانً الجزبٌة ال الكلٌة ,وأن
هذه المعانً الجزبٌة لها متعالقات هً تلك المعانً الكلٌة ,وعبارة االستعارات مع شارحها
عبد الملك العصامً فً االستعارة التبعٌة فً الحرؾ(ٕ) :والمراد بمتعلق معنى الحرؾ ما
ٌعبر به من المعانً المطلقة .أي باسمه عنه ,أي عن معنى الحرؾ عند تفسٌره ,وبٌن ذلك
المعنى بقوله من المعانً المطلقةٌ ,عنً الكلٌة الصادقة على معناه الجزبً كاالبتداء ونحوه
من االنتهاء والتعلٌل والتقلٌل وؼٌر ذلك ,كما ٌقال " ِمن" موضوعة لبلبتداء ,و"إلى"
لبلنتهاء ,و"الم كً" للتعلٌل ,و"رب" للتقلٌل ,إلى ؼٌر ذلك ,قال بعضهم :ولعل استعمال
متعلق معنى الحرؾ فً المعنى المذكور من اصطبلحات هذا الفن؛ ثم قال :ما تقرر من أن
معنى الحرؾ هو المعنى الجزبً دون الكلً ,فلٌس معنى كلٌة " ِمن" مثبل معنى لفظ
االبتداء ,بل معناها االبتداء المخصوص المتعلق بالبصرة ,واالبتداء الخاص المتعلق
بالكوفة ,وهذا هو التحقٌق ,والجمهور على أن معنى الحرؾ هو المعنى المطلق كمعنى
االسم ,فمعنى "من" مثبل هو معنى لفظ االبتداء بعٌنه لكن الواضع شرط استعماله فً جزء
من جزبٌات هذا المعنى مثبل ,وهذا مذهب سخٌؾ؛ ألنه ٌوجب كون الحروؾ بؤسرها
مجازات ببل حقابق ,إذ ال تستعمل فً تلك المعانً المطلقة أصبل ,وهو بعٌد جدا لعدم ظهور
الجدوى لوضعها للمعانً =

)ٔ( كذا فً األصل ,ولعل الصواب تعرٌفه باأللؾ والبلم "الدال".
(ٕ) الرسالة العصامٌة ,ص.ٖٔ :
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والجواب أن "ذا" وأخواتها لم ٌشترط فً وضعها داللة ذكر متعلقها؛ ألن معانٌها مفهومة
من ؼٌر ذكر المتعلق ,فإذا أطلق "ذو" فهم منه معنى صاحب من ؼٌر ذكر المضاؾ إلٌه,
لكنه وضع لؽرض وهو أن ٌتوصل به إلى الوصؾ بؤسماء األجناس ,و"من" وأخواتها إذا
أطلقت ال ٌفهم منها معانٌها إال بذكر متعلقها.
والفرق بٌن عدم فهم المعنى البتة وبٌن عدم فهم الؽرض ظاهر ,وأورد علٌه الحروؾ
التً تقع تارة أسماء.
......................................................................................................
= المطلقة على هذا المذهب ,وأٌضا ٌستلزم كون الحروؾ أسماء الستقبلل معانٌها
بالمفهومٌة حٌنبذ اللهم إال أن ٌتكلؾ ,إلى أن قال :وإنما قال أوال لعدم ظهور الجدوى ولم
ٌقل لعدم الجدوى؛ نظرا لحصول الجدوى فً الجملة بكون الوضع لمعان مطلقة ُسلّما
الستعمالها مجازا فً الجزبٌات إلخ ,ورد فً المطول على صاحب التلخٌص حٌث مثل
متعلق معنى الحرؾ بالمجرور ,حٌث قال بعد حكاٌة كبلم صاحب المفتاح(ٔ) :فقول
المصنؾ فً تمثٌل متعلق معنى الحرؾ كالمجرور فً (زٌد فً نعمة) ؼٌر صحٌح كما
سنشٌر إلٌه إلخ ,والحاصل أن متعلق معنى الحرؾ عند محققً البٌانٌٌن معنى مطلق ٌعبر
به أي باسمه عن معنى الحرؾ الجزبً عند التفسٌر وهللا أعلم.
قوله :التً تقع تارة اسماءٌ ,عنى كالكاؾ فإن معناها المثل على كل حال ,أعنً حرفا كانت
أو اسما ,قال العنبري عند حكاٌة المطول عن صاحب المفتاح مثل ما تقدم -من أن المعانً
المطلقة لٌست معانً الحروؾ وإنما هً متعلقات المعانً وإال لما كانت حروفا إلخ -ما
نصه :قوله وإال لما كانت حروفا بل أسماء ,قال فً شرحه للمفتاح وهو ضعٌؾ ,إذ ربما
تمنع المبلزمة بؤنه ٌجوز أن ٌكون المعنى الواحد مستقبل بالمفهومٌة بالنظر إلى وضع لفظ
له ؼٌر مستقل بالنظر إلى وضع لفظ آخر ,بمعنى أن ٌكون مشروطا بحكم الواضع فً داللة
أحد اللفظٌن علٌه ذكر متعلق له بخبلؾ اللفظ اآلخر ,مثبل معنى الكاؾ االسمٌة والحرفٌة
هو المثل ,إال أن هذا المعنى مستقل بالمفهومٌة من الكاؾ االسمٌة دون الحرفٌة ,وهذا
التضعٌؾ مبنً على مذهب الشارح ,وقد أبطله الفاضل المحشً(ٕ) وحقق معنى الحرؾ بما
ال مزٌد علٌه ,فظهر به ضعؾ التضعٌؾ فلٌنظر فٌه انتهى .أقول :الظاهر من كبلم العنبري
أن مذهب الشارح كمذهب الجمهور أن معنى الحرؾ هو المعنى المطلق ,وهو الظاهر من
تضعٌفه كبلم المفتاح ,لكنه خبلؾ ما نقله فً المطول عن المفتاح وأقره كما تقدم ,وكبلم
السٌد صرٌح فً التردد فً مذهب الشارح ,حٌث قال بعد ما حقق معنى الحرؾ =

(ٔ) المطول لسعد الدٌن التفتازانً ,ص.٘80 :
(ٕ) ال أدري من ٌكون ,فلم أعثر على كتاب العنبري حتى أرجع إلٌه.
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هذا ,والصحٌح أن الحروؾ وضعت عامة كالمشتقات والمبهمات ألمور مخصوصة ,ففاعل
مثبل وضع لكل من فعل الفعل ,لكن ال ٌستعمل إال خاصا00000000000000000 ,
......................................................................................................
= وأن "من" مثبل موضوعة وضعا عاما لكل ابتداء معٌن بخصوصه -كما تقدم عن بعضهم
أنه التحقٌق -ما نصه(ٔ) :فعدم استقبلل الحرؾ بالمفهومٌة إنما هو لقصور ونقصان فً
معناه ,ال كما قٌل من أن الواضع اشترط فً داللته على معناه اإلفرادي ذكرمتعلقه ,إذ ال
طابل تحته؛ ألن هذا القابلٌ -عنً به الشارح -إن اعترؾ بؤن معانً الحروؾ هً النسب
المخصوصة على الوجه الذي قررناه فبل معنى الشتراط الواضع حٌنبذ؛ ألن ذكر المتعلق
أمر ضروري إذ ال ٌعقل معنى الحرؾ إال به .والمراد بالوجه الذي قرره هو أن النسبة ال
تتعٌن إال با لمنسوب إلٌه ,فما لم ٌذكر متعلق الحرؾ ال ٌتحصل فرد من ذلك النوع وهو
مدلول الحرؾ ال فً العقل وال فً الخارج ,وإنما ٌتحصل بمتعلقه فٌتعقل بتعقله ,إلى أن
قال :فقد اتضح أن ذكر متعلق الحرؾ إنما وجب لٌتحصل معناه فً الذهن ,إذ ال ٌمكن
إدراكه إال بإدراك متعلقه ,إذ هو آلة لمبلحظته إلخ ,ثم قال فً مقابلة قوله (إن اعترؾ) ما
نصه(ٕ) :وإن زعم أن معنى لفظة " ِمن" هو معنى االبتداء بعٌنه إال أن الواضع اشترط فً
داللة " ِمن" علٌه ذكر المتعلق ولم ٌشترط ذلك فً داللة لفظ االبتداء علٌه ,فصارت لفظة
"من" ناقصة الداللة على معناها ؼٌر مستقلة بالمفهومٌة لنقصان فٌها -فزعمه هذا باطل ,أما
أوال فؤلن هذا االشتراط ال ٌتصور له فابدة إصبلح إلخ ما أطال فً الرد علٌه ,وظهر من
كبلمه أوال وآخرا أن الحرؾ كـ " ِمن" مثبل له متعلق هو المجرور وال بد من ذكره ,ولمعناه
وهو االبتداء الخاص متعلق وهو االبتداء العام ,وهذا العام ٌعبر باسمه عن ذلك الخاص عند
التفسٌر.
قوله :وضعت عامة إلخ ,تقدم أن اللفظ إما جزبً وضعا واستعماال وهو ال َعلَم ,وإما كلً
وضعا واستعماال وهو األلفاظ الكلٌة الموضوعة لمفاهٌمها الكلٌة ,كاإلنسان فإنه وضع
لمفهوم كلً ,واستعماله بإطبلقه على كل حصة حصة من ماصدقاته قلت أو كثرت باعتبار
اشتمالها علٌه ,وبإطبلقها على جملتها كذلك ٌعنً باعتبار اشتمالها علٌه ,وهو حقٌقة فً كل
منهما فإ ن استعمل فً الحصة باعتبار خصوصها فهو مجاز كما تقدم مرارا ,وإما كلً
وضعا جزبً استعماال ,كالمضمرات وأسماء اإلشارات والموصوالت على مذهب السعد
القابل بؤنها كلٌات وضعا جزبٌات استعماال ,وقد تقدم بٌان ذلك ,ومنه المشتقات كما قال =

(ٔ) الحاشٌة على المطول ,صٖٙ0 :
(ٕ) الحاشٌة على المطول ,صٖٙ0 :
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كالضارب والقاتل ,و"هذا"( )1وضع لكل مشار إلٌه ,لكن ال ٌستعمل إال خاصا ,نحو هذا
الرجل ونحوها ,بخبلؾ "رجل" ,والفرق أن "هذا"( )2وضعت للمعنى العام باعتبار
الخصوصٌة التً تحته ,و"رجل" وضع للعموم من حٌث هو عموم.
......................................................................................................
= المصنؾ رحمه هللا ,وللوضع العام وضع واحد إال أن الواضع تعقل المعنى العام ووضع
اللفظ لكل فرد بخصوصه ,فقد جعل العام آلة ومرآة لمبلحظة الجزبٌات ,وبعبارة أخرى أن
الواضع تعقل أمرا مشتركا بٌن أفراد اشتراك تواطإ ,ثم عٌن اللفظ بإزابها لٌطلق على كل
منها بدال عن اآلخر إطبلقا ٌحصل معه التعٌٌن بقرٌنة ,فالواضع مثبل تعقل معنى االبتداء
والحظ به جمٌع جزبٌاته من االبتداء الخاص المتلق بالبصرة واالبتداء الخاص المتعلق
بالكوفة وهكذا ,ووضع لها لفظ " ِمن" لٌطلق على كل واحد بخصوصه بدال عن اآلخر,
والقرٌنة ذكر المتعلق أعنً المجرور ,فالمصنؾ رحمه هللا ماش فً قوله والصحٌح على
التحقٌق المتقدم فً وضع الحروؾ من أنها وضعت للمعانً الجزبٌة ال الكلٌة وهللا أعلم.
قوله :وضعت للمعنى العام باعتبار الخصوصٌة ,المراد أنها كلٌات وضعا جزبٌات
استعماال ,فلو قال مثبل وضعت للخصوصٌة بواسطة المعنى العام على ما تقدم فً معنى
الوضع العام لكان أظهر؛ ألن ظاهر كبلمه ٌدل على أنه وضع للمعنى العام بمبلحظة
المعنى الخاص ,فٌصٌر الج زبً آلة للوضع للمعنى الكلً وهو محال ,ألن الجزبً ال ٌكون
آلة لمبلحظة الكلً كما تقدم وهللا أعلم.
قوله :ورجل موضوع للعموم إلخ ,فٌه أن رجبل لٌس من ألفاظ العموم بالمعنى المصطلح,
ألن العام لفظ ٌستؽرق الصالح له أي ٌتناوله دفعة ,فخرجت النكرة فً اإلثبات ,فإنها تتناول
ما ٌصلح لها على سبٌل البدل ال االستؽراق نحو أكرم رجبل ,بدلٌل عدم صحة االستثناء؛
ألن معٌار العموم االستثناء كما هو معلوم ,اللهم إال أن ٌقال أراد العموم البدلً ال الشمولً,
بمعنى أنه ٌصلح لكل واحد بدال عن اآلخر ,إال أن سٌاق العبارة ال ٌناسبه ,حٌث قال :ولو
استعملت رجبل فً زٌد كان مجازا من إطبلق العام على الخاص؛ فإن ظاهره ٌقتضً أنه
أراد العموم المصطلح علٌه ,وهو بعٌد جدا لما سمعت من معنى العام الذي ٌتؤتى فٌه العام
والخاص ,وأما رجل إذا أطلق على زٌد فإنه على القول بؤن النكرة موضوعة للفرد
المشترك ال شك أنه حقٌقة ,ألنه قد استعمل فٌما وضع ,وإن قلنا أنها موضوعة للماهٌة فإن
أطلق على الفرد باعتبار اشتماله على الماهٌة فحقٌقة أٌضا ,وإن أطلق علٌه باعتبار =

(ٔ) فً النسخ الثبلث" :وهذا الفعل وضع لكل مشار إلٌه ,"...والظاهر أن كلمة "الفعل" أدرجت سهوا فً الكبلم.
)ٕ( فً النسخ الثبلث" :هذه" والظاهر أنه تصحٌؾ.
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ولو استعملت "رجبل" فً زٌد لكان مجازا من إطبلق العام على الخاص ,فعلى هذا فـ
"من" وضعت لكل ابتداء ولكن باعتبار الدار والسجد؛ ألنها وضعت عامة للنسبة
المخصوصة.
والفرق بٌنه ا وبٌن االبتداء أن االبتداء وصؾ للؽٌر ,فإذا قصده العقل قصدا أولٌا فهو اسم
ٌحكم علٌه وبه ,كقولك ابتداء :سٌري البصرة ,وهذا ابتدابً ,وٌدرك متعلقه تبعا ,وإذا لم
ٌقصده العقل بل الحظه من حٌث هو نسبة بٌن السٌر والبصرة فبل ٌحكم علٌه وال به,
وهو مدلول "من" ,والنسبة ال تتعٌن إال بالمنسوب إلٌه ,ومعنى "من" النسبة فوجب ذكر
متعلقها وإال فبل ٌحصل لها معنى كسابر النسب ,فلٌتؤمل.
......................................................................................................
= خصوصه ٌكون مجازا كما فً اإلنسان ,ولعل هذا مراده رحمه هللا وإن كان ٌبعد تسمٌته
عاما ,وهللا أعلم فلٌحرر فإنه فً ؼاٌة الخفاء علٌنا ,وسٌؤتً له فً تعرٌؾ العام إخراج رجل
وامرأة منه حٌث لم ٌدل دفعة وهللا أعلم ,ومراده من هذا الكبلم الفرق بٌن ما كان كلٌا
وضعا جزبٌا استعماال وبٌن ما كان كلٌا وضعا واستعماال ,فإن استعمال األول فً الجزبٌات
حقٌقة والثانً مجازا إذا استعمل فٌه باعتبار خصوصه ,كقوله تعالى ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ آل عمران ,ٔ5ٖ :فإن المراد بالناس األول نعٌم ابن مسعود وبالثانً أبو سفٌان
وأصحابه ,وكقوله تعالى ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ النساء ,٘ٗ :فإن المراد به
النبً صلى هللا علٌه وسلم ,ومثل هذا كثٌر ,فلو مثل رحمه هللا بؽٌر رجل لكان أظهر ,لكن
المثال ال ٌشترط أن ٌكون مطابقا ,فلذلك ٌقولون المناقشة فً المثال لٌست من دأب
المحصلٌنٌ ,عنً فلو فرض أنه عام وأطلق على فرد من أفراده لكان مجازا وهللا أعلم.
قوله :وضعت عامة ,أي وضعا عاما للنسبة المخصوصة ,أي كاالبتداء الخاص المنسوب
إلى البصرة أو الدار مثبل.
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الباب األول :المجمل والمبٌن
أوال :المجمل.
(المجمل ما ال تتضح داللته ,وقد ٌكون فً الفعل ,وفً المفرد كالمشترك والمختار ,وفً
المركب ,ومرجع الضمٌر ,ومرجع الصفة ,وفً المجازات مع منع الحقٌقة ,وفً
تخصٌص ,وصفة ,واستثناء مجهوالت ,وفً النسق ,واالبتداء ,والوقؾ).
المجمل لؽة المجموع ,وله فً االصطبلح حدود أحسنها ما ال تتضح داللته ,أي هو الذي
له داللة ولم تكن واضحة ,وهو ٌتناول القول والفعل ,والمشترك والمتواطا على قول,
ولذا لم أقل هو اللفظ لببل ٌخرج الفعل.
أما اإلجمال فً الفعل فكالقٌام من الركعة الثانٌة من ؼٌر تشهد ,فٌحتمل السهو والجواز.
......................................................................................................
قوله :أي هو الذي له داللة ولم تكن واضحةٌ ,عنً فخرج المهمل إذ ال داللة له ,والمبٌن
التضاح داللته.
قوله :والمشترك والمتواطًء ,الظاهر أنهما معطوفان على القول من عطؾ الخاص على
العام لشمول القول لهما وللمركب ,فلو قال مثبل ٌتناول الفعل والقول مفردا كان أو مركبا
لكان أنسب؛ للتفصٌل الذي ذكره فً المفرد والمركب ,حٌث جعله مقاببل للتفصٌل فً قوله
(أما اإلجمال فً الفعل) وهللا أعلم.
قوله :فكالقٌام من الركعة الثانٌة إلخ ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٔ) :مثل ابن الحاجب الفعل بقٌامه
علٌه الصبلة والسبلم تاركا التشهد األول؛ فإنه ٌحتمل العمد فٌكون ؼٌر واجب ,والسهو فبل
ٌدل على أنه ؼٌر واجب ,واعترض بؤن ترك العود إلٌه ٌدل على أنه ؼٌر واجب ,وقد
ٌجاب بؤن ترك العود إلٌه بٌان إلجماله وهو من باب البٌان بالفعل ,ألن الترك كؾ النفس
وهو فعل كما مر فً مسؤلة ال تكلٌؾ إال بالفعل انتهى .والظاهر أن هذا ال ٌناسب قواعد
المذهب ,فإن من ترك التشهد عمدا بطلت صبلته سواء قلنا أنها فرض أو سنة ,وقد ذكر
الشٌخ إسماعٌل رحمه هللا فً القواعد أنهم اختلفوا فً أٌتهم الفرٌضة هل األولى أو
الثانٌة(ٕ) ,فهذا الحدٌث إن صح ٌدل على أن قٌامه على جهة السهو وأن التشهد األول لٌس
بفرض؛ ألن القاعدة فً الفروض إذا تركها على جهة السهو رجع إلٌها ما لم ٌتجاوزها إلى
حد ثالث ,وٌسجد للسهو بعد ذلك ,وإن كان سنة قالها حٌث ذكرها وٌسجد للسهو بعد ذلك,
كما هو مبٌن فً محله ,فلعل تمثٌل المصنؾ بهذا الحدٌث تبعا لقومنا ونظرا إلى حال القٌام
قبل االستمرار علٌه ,كما ذكره ابن أبً شرٌؾ وهللا أعلم.
(ٔ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔ00 :
(ٕ) ٌنظر :قواعد اإلسبلم ,لئلمام أبً طاهر إسماعٌل بن موسى الجٌطالً (ت ,)5٘ٓ:تحقٌق :بكلً عبد الرحمن بن عمر,
الطبعة الثالثة ,مكتبة االستقامة -سلطنة عمان ,جٔ ,ص.ٕ05

ٖٗٔ

وأما فً المفرد؛ فكالمشترك المتردد بٌن معانٌه :إما باألصالة()1؛ كالعٌن وما أشبهها,
وإما بالتصرٌؾ كالمختار المتردد بٌن اسم الفاعل واسم المفعول ,ولوال اإلعبلل( )2لكسرت
الٌاء للفاعل وفتحت للمفعول.
فإن قلت :إن "المختار" من المشترك فلم عطؾ علٌه وخص بالذكر دون سابر أنواعه؛
مثل المختلؾ الحقابق كالعٌن ,والمتضادٌن كالقرء والجون والناهل0000000000 ,
......................................................................................................
قوله :إما باإلضافة ,هكذا فٌما رأٌناه من النسخ ,وصوابه (باألصالة) كما فً مختصر ابن
الحاجب وشرحه للعضد(ٖ)؛ لشموله جمٌع جزبٌات اإلجمال فً المفرد ,ما لم ٌكن عارضا
بسبب اإلعبلل ,بخبلؾ قوله (باإلضافة) كما هو ظاهر وهللا أعلم.
قوله كالمختار المتردد إلخ ,فإن العلة التصرٌفٌة أوجبت فٌه اإلجمال ,فإن ألفه فً اسم
الفاعل منقلبة عن ٌاء مكسورة وفً اسم المفعول منقلبة عن ٌاء مفتوحة ,فإنه فً كل منهما
تحرك حرؾ العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا ,وكذلك منقاد كما هو مشهور.
قوله :إن المختار من المشترك ,أي كما فً الشرح ,فلم عطؾ علٌه أي فً المتن مع أن
العطؾ ٌقتضً المؽاٌرة ,وقال التفتازانً(ٗ) :ال خفاء فً إجمال المشترك وإن لم ٌعتبر
تركٌبه بخبلؾ مرجع الضمٌر إلخ.
قوله :كالقرء ,فإنه متردد بً الحٌض والطهر ,قال ابن أبً شرٌؾ(٘) :قد حمل الشافعً
وفاقا لجمع من الصحابة والتابعٌن القرء على الطهر ,وحمله أبو حنٌفة وفاقا لجمع من
الصحابة والتابعٌن على الحٌض اهـ .وكبلم أصحابنا رحمهم هللا فً باب الحٌض ٌدل على
أن المراد به الحٌض؛ لقوله علٌه الصبلة والسبلم (دعً الصبلة أٌام أقرابك)( ,)ٙوكبلمهم
فً باب العدة ٌدل على أنه مختلؾ فٌما حمل علٌه عند أصحابنا ,وكبلم ابن وصاؾ(ٌ )5دل
على أن المذهب أنه اسم للحٌض؛ ألنه ذكر أن القرء بمعنى الحٌض مذهب أهل العراق,
وبمعنى الطهر مذهب أهل الحجاز( ,)0وهللا أعلم فلٌراجع.
قوله :كالجون فإنه متردد بٌن األسود واألبٌض ,والناهل فإنه متردد بٌن العطشان =
(ٔ) فً النسخ الثبلث" :إما باإلضافة ,"...وهو تصحٌؾ من النساخ ,والصواب" :إما باألصالة ,"...كما نبه علٌه المحشً
فً الحاشٌة.
(ٕ) فً (ب) و (ج)" :ولوال األعدل" ,وهو خطؤ كما ٌظهر من سٌاق الكبلم.
(ٖ) ٌنظر :شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ,صٕٖ5 :
(ٗ) ٌنظر :شرح مختصر المنتهى :جٖ ,ص ٔٓ8
(٘) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔ08 :
( )ٙأخرجه الدارقطنً (ٕٕ )0كتاب الحٌض ,من حدٌث عابشة ,وأخرجه ؼٌره بؤلفاظ مختلفة.
( )5محمد بن وصاؾ الن زوي العمانً ,كان من علماء عمان وأدبابها المجتهدٌنٌ ,ذكر أنه كان معاصرا لسلمة بن مسلم
العوتبً صاحب األنساب ,وألبً سعٌد الكدمً صاحب كتاب االستقامة والمعتبر ,من كتبه :شرح الدعابم ,وكحل ابن
وصاؾٌ .نظر :شرح الدعابم ,مقدمة المحقق.
( )0شرح الدعابم البن وصاؾ :جٕ ,ص ٔٔ8

ٗٗٔ

والمتشابهٌن كالنور للعقل والضوء ,وؼٌرها؟! قلت :ذكر لخفابه ,ولم أجعله قسٌما(.)1
وأما فً التركٌب :لجملته؛ نحو :ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ البقرةٕٖ5 :؛ الحتماله الزوج
والولً .وفً مرجع الضمٌر؛ نحو :ضرب زٌد عمرا فضربته .وفً مرجع الصفة؛ نحو:
زٌد طبٌب ماهر ,الحتماله أن ٌكون ماهرا فً الطب أو مطلقا .وفً المجازات إذا تعددت
مع منع الحقٌقة؛ نحو :ظهرت ٌد فبلن على الخلق؛ لتردده بٌن النعمة والقدرة.
......................................................................................................
= والرٌان؛ كما فً الصحاح(ٕ).
قوله :كالنور للعقل والضوء ,لتشابههما بوجه وهو االهتداء بكل منهما.
قوله :وأما فً التركٌب بجملته ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٖ) :كذا جرى علٌه ابن الحاجب
وشارحوه ,وفً تحرٌر شٌخنا(ٗ) :الظاهر أن اإلجمال فً الكل فً المفرد بشرط التركٌب(٘).
قوله :الحتماله الزوج والولً ,حمله أصحابنا على الزوج ,قال أبو زكرٌا رحمه هللا فً
كتاب النكاح فً التً لها نصؾ الصداق( :)ٙﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ ٌعنً النساء فٌتجاوزن عن
ذلك النصؾ الذي وجب لهن ,ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﮊ البقرةٕٖ5 :

وهو الزوج فٌعطً

جمٌع صداقها ,وقد روي عن عمر ابن الخطاب رضً هللا عنه أنه طلق امرأته من قبل أن
ٌمسها ,فؤعطاها جمٌع صداقها فقال (أنا الذي بٌده عقدة النكاح) ,وقٌل إن الذي بٌده عقدة
النكاح هو الولً ولٌس علٌه العمل عندنا ,والقول األول هو قول أصحابنا إلخ .ووافق
الشافعً أصحابنا ,وحمله مالك على الولً ,واستدل كل واحد بما قام عنده فً بٌان
اإلجمال ,قال ابن أبً شرٌؾ( :)5وداللة الدلٌل على أن المراد أحد محتملً اللفظ بٌان
إلجماله ,ال ٌخرج به عن تقدم اتصافه باإلجمال.
قوله :وفً مرجع الضمٌرٌ ,عنً إذا تقدمه أمران ٌصلح لكل واحد منهما ,كما مثله رحمه
هللا فإنه متردد بٌن زٌد وعمرو.

(ٔ) فً (ب)" :ولم أجعله قسما" بدل قسٌما.
(ٕ) ٌنظر :الصحاح للجوهري ,ص ,ٔٔ5ٗ :مادة "نهل".
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔ08 :
(ٗ) ٌ عنً به :كتاب التحرٌر فً أصول الفقه ,تؤلٌؾ كمال الدٌن محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمٌد السٌواسً ,المعروؾ
بابن الهمام (ت0ٙٔ:هـ) .وقد سبق التعرٌؾ به.
(٘) ٌنظر :تٌسٌر التحرٌر :جٔ ,صٔٔٙ
( )ٙكتاب النكاح ,تؤلٌؾ اإلمام أبً زكرٌا ٌحٌى بن الخٌر بن أبً الخٌر الجناونً (ق٘:هـ) ,علق علٌه :علً ٌحٌى معمر,
أعده للنشر :سلٌمان أحمد عون هللا ومحمد ساسً ,بدون تارٌخ ,بدون دار نشر ,ص.00 :
( )5الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔ08 :

٘ٗٔ

وفً تخصٌص مجهول؛ نحو :أعط كل واحد من بنً تمٌم إن دخل الدار .وفً استثناء
مجهول؛ نحو :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ المابدة .ٔ :وفً صفة مجهولة؛ نحو:
ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﮊ النساء .ٕٗ :وفً النسق؛ نحو :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﮊ آل

عمران5:؛ الحتمال الواو االبتداء والعطؾ ,وهذا ٌصلح مثاال للوقؾ واالبتداء .وهذه الوجوه
راجعة إلى التركٌب(.)1
......................................................................................................
قوله :وفً تخصٌص مجهول ,لعله بمجهول ,أي ٌكون اإلجمال بسبب تخصٌص العموم
بصورة مجهولة ,كما مثل المصنؾ رحمه هللا ,ومثله قولك :اقتلوا المشركٌن بعضهم.
قوله :وفً استثناء مجهول إلخٌ ,عنً فإن قوله ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ

نزول مبٌنه وهو قوله

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ المابدةٖ :

المابدةٔ :

مجمل بمعناه قبل

اآلٌة ,وٌسري اإلجمال من المستثنى

إلى المستثنى منه؛ ألن المجهول إذا استثنً من المعلوم صار كل من المستثنى وؼٌره
مجهوال.
قوله :وفً صفة مجهولة نحو ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ ,الظاهر وهللا أعلم أن المراد بالصفة
التً وقع اإلجمال فٌها هً اإلحصان ,فإنه مشترك بٌن التزوٌج كهذه اآلٌة والحرٌة كاآلٌة
التً بعدها؛ أعنً ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ النساء ,ٕ٘ :وكذلك
قوله ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ المابدة ,٘ :وبٌانُ المرا ِد بالقرٌنة ال
ٌنافً كونه مجمبل فً نفسه؛ نحو فً بٌت فبلن محصنات من النساء وهللا أعلم.
قولهٌ :صلح مثاال للوقؾ واالبتداء ,اعلم أن القول بالوقؾ واالبتداء فً هذه اآلٌة متبلزمان,
فهما قسٌمان للقول بالعطؾ ,فلذلك اقتصر ؼٌره فً هذه اآلٌة على اإلجمال فً قوله
"والراسخون"؛ حٌث تردد بٌن العطؾ واالبتداءٌ ,عنً فٌكون الوقؾ على "إال هللا" ,وإلٌه
ذهب الجمهور على ما تقدم ,وسبب هذا االختبلؾ هو اختبلفهم فً معنى المتشابه كما تقدم
وهللا أعلم.
قوله :وهذه الوجوه راجعة إلى التركٌب(ٕ) ,فٌه ما تقدم عن التحرٌر ,من أن اإلجمال فً
الكل فً المفرد بشرط التركٌب.

(ٔ) جاء فً (ب)" :التراكٌب" بدل التركٌب ,والمعنى واحد.
(ٕ) تقدم ذكره قبل قلٌل فً عبارة ابن أبً شرٌؾ.

ٔٗٙ

األصح وقوعه فً القرآن والحدٌث.
قولً( :واألصح وقوعه فً القرآن والحدٌث خبلفا لقوم ,نحو ﮋ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﮊ
األنعام:

ٔٗٔ ,وال إجمال فً التحرٌم المسند إلى األعٌان؛ مثل ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ
()1

النساء ,ٕٖ:خبلفا للكرخً
ﮋﭝ ﭞﮊ

المابدة:

والبصري()2؛ ألن العرؾ قاض بالمقصود منه ,وال فً نحو

 ٙ؛ لثبوت الباء للتبعٌض وهو المتبادر فً مثله ,وال فً نحو

(رفع عن أمتً الخطؤ والنسٌان) خبلفا لبعضهم؛ لظهور نفً المإاخذة عرفا ,وال فً نحو
(ال صبلة إال بطهور)؛ لظهور نفً الصحة شرعا ما لم تصرفها قرٌنة ,وال فً نحو
ﮋﭡ ﭢﮊ المابدة ,ٖ0 :وال فً نحو (الطواؾ صبلة)؛ لظهور الشرعٌة ,وال فً نحو
(إنً إذا صابم) و (ال تصوموا ٌوم النحر) خبلفا لقوم فٌهما ,وللؽزالً فً النهً ,ولمن
قال فً النهً لؽوي).
واألصح وقوعه فً القرآن ,نحو ﮋ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮊ و

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ النساء:

ٕٗ ,وفً السنة (أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌقولوا ال إله إال هللا ,فإذا قالوها عصموا
......................................................................................................
قوله :واألصح وقوعه إلخ ,وأما بقاإه على إجماله ففٌه ثبلثة أقوال أصحها أنه ال ٌبقى فً
المكلؾ بالعمل به.
قوله :نحو ﮋ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮊ إلخ ,وكما تقدم من اآلٌات ,فلو قال واألصح وقوعه
كما تقدم ونحو ﮋ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮊ إلخ لكان أظهر ,فإن إعراضه عما تقدم ربما ٌشعر
بكونها لٌست من المجمل مع أنها منه وإن بٌنت بعد ذلك ,ألن البٌان فً المكلؾ به ال بد
منه ,واإلجمال فً هذه اآلٌة حٌث لم ٌبٌن فٌها مقدار الحق ,ثم إنهم اختلفوا فٌها هل هً
محكمة وأنها مدنٌة وأن المراد بالحق الزكاة المفروضة؛ أعنً العشر ونصؾ العشر وهو
مذهب ابن عباس ,أو منسوخة وأنها مكٌة وأن المراد ؼٌر الزكاة المفروضة؛ ألن فرض
الزكاة نزل بالمدٌنة؟ ,لكن اإلجمال بالنظر إلى نزولها حاصل على كل حال وهللا أعلم.
قوله :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ ,ظاهر كبلمه رحمه هللا حٌث اقتصر على هذا أن =
(ٔ) عبٌد هللا بن الحسٌن الكرخً ,أبو الحسن (ٖٓٗٓ -ٕٙهـ) :فقٌه انتهت إلٌه رٌاسة الحنفٌة بالعراق ,مولده فً الكرخ
ووفاته ببؽداد .األعبلم :جٗ ,صٖ.ٔ8
)ٕ( الحسٌن بن علً بن إبراهٌم ,أبو عبد هللا (تٖٙ8:هـ) ,الملقب بالجعل ,فقٌه ,من شٌوخ المعتزلة ,مولده فً البصرة,
ووفاته ببؽداد ,من كتبه :اإلٌمان ,واإلقرار ,والرد على الرازي ,وؼٌرهاٌ .نظر :طبقات الفقهاء ,المإلؾ :أبو إسحاق
إبراهٌم بن علً الشٌرازي (تٗ5ٙ:هـ) ,تحقٌق :إحسان عباس ,الطبعة األولى (ٓٔ85م) ,دار الرابد العربً -بٌروت,
ص .ٖٔٗ :وشذارت الذهب فً أخبار من ذهب :جٗ ,صٖ .ٖ5األعبلم :جٕ ,صٕ٘ٗ.
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منً دماءهم وأموالهم إال بحقها)()1؛ ألن الحق مجهول الجنس والقدر .ومنعه بعض فٌهما
ألنه إن وقع مبٌنا فتطوٌل ببل فابدة ,وإن وقع ؼٌر مبٌن فتكلٌؾ ما ال ٌطاق .والجواب :أن
سامعه ٌستعد لبلمتثال عند البٌان إذا بٌن فٌإجر؛ فبل ٌكون تكلٌؾ ما ال ٌطاق.
أشٌاء اختلؾ فً إجمالها:
واختلؾ فً أشٌاء؛ فقال بعض بعدم إجمالها وبعض بإجمالها:
 -أحدها :التحرٌم المسند إلى األعٌان؛ نحو ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ النساء ,ٕٖ :و ﮋﭑ

ﭒ ﭓ ﮊ المابدة ,ٖ :ذهب الكرخً والبصري إلى أنها مجملة ,والصحٌح أن العرؾ قاض
بعدم إجمالها ,أي بٌن العرؾ أن المحرم هو الفعل المطلوب من تلك الذات ,فٌفهم من
......................................................................................................
= اإلجمال فً ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ؛ ألن ما مبهمة ,وصرٌح كبلم السعد نقبل عن اآلمدي أن
اإلجمال جاء من قبل تقٌٌد الحل باإلحصان ,حٌث قال(ٕ) :وٌكون سبب تخصٌص العموم
بصورة مجهولة مثل :اقتلوا المشركٌن بعضهم ,وبصفة مجهولة؛ كقوله تعلى ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ النساء ,ٕٗ :فإن تقٌٌد الحل باإلحصان مع الجهل به أوجب
اإلجمال فٌما أحل انتهى .وظاهر هذا الكبلم ٌقتضً أن قوله محصنٌن حال من الضمٌر فً
"لكم" حتى صح جعله قٌدا "ألحل" ,وظاهر كبلم البٌضاوي أنه حال من الضمٌر فً
"تبتؽوا" ,وهللا أعلم فلٌحرر.قوله :ومنعه بعضهم ,قال المحلً(ٖ) :ونفاه داود إلخ.
قوله :والجواب أن سامعه إلخٌ ,عنً أن المختار الشق الثانً ,وال ٌلزم التكلٌؾ بما ال ٌطاق
ألنه لٌس المراد االمتثال بالفعل عند وروده بل االستعداد ,وبعضهم علل عدم وقوعه بؤنه إن
وقع مبٌنا فتطوٌل ببل فابدة ,أو ؼٌر مبٌن فبل ٌفٌد ,قال المحلً(ٗ) :وأجٌب باختٌار أنه وقع
فٌهما ؼٌر مبٌن ,وٌفٌد إرادة أحد معنٌٌه مثبل الذي سٌبٌن وذلك كاؾ فً اإلفادة ,وٌترتب
علٌه فً األحكام الثواب أو العقاب بالعزم على الطاعة أو العصٌان بعد البٌان ,فإن لم ٌبٌن
حمل على المعن ٌٌن كما سٌؤتً انتهى .فذكر لوقوعه فابدتٌن وهما :االستعداد ألحد المعنٌٌن,
وترتب الثواب والعقاب إن لم ٌستعد وهللا أعلم.
قوله :ذهب الكرخً والبصري إلى أنها مجملة ,قال المحلً(٘) :وخالؾ الكرخً وبعض =
(ٔ) أخرجه الربٌع (ٗ )ٗٙكتاب الجهاد :باب جامع الؽزو فً سبٌل هللا ,من حدٌث ابن عباس ,ومسلم ( )ٕٔٙكتاب
اإلٌمان :باب األمر بقتال الناس حتى ٌقولوا ال إله إال هللا ,...من حدٌث أبً هرٌرة وؼٌره.
(ٕ) شرح مختصر المنتهى األصولً البن الحاجب :جٖ ,ص ,ٔٓ8وأٌضا اإلحكام لآلمدي :جٖ ,صٖٗ٘
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٕ0
(ٗ) حاشٌة البنانً :جٔ ,صٖٙ5
(٘) حاشٌة البنانً :جٕ ,ص50
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تحرٌم المٌتة أكلها ,ومن األمهات االستمتاع بها.
-

ثانٌها :ﮋ ﭝ ﭞ ﮊ المابدة ,ٙ :ذهب بعض الحنفٌة إلى أنها مجملة الحتماله مسح

الكل والبعض ,والصحٌح أن الباء للتبعٌض فبل إجمال ,أي الباء قرٌنة صارفة عن مسح
الكل؛ ألن المتبادر فً قولك :مسحت ٌدي بالمندٌل؛ هو البعض.
 ثالثها :قوله علٌه السبلم (رفع عن أمتً الخطؤ والنسٌان)( ,)1ذهب بعضهم إلى أنه مجمل......................................................................................................
= أصحابنا ,قالوا إسناد التحرٌم إلى العٌن ال ٌصح؛ ألنه إنما ٌتعلق بالفعل فبل بد من
تقدٌره ,وهو محتمل ألمور ال حاجة إلى جمٌعها وال مرجح لبعضها فكان مجمبل ,قلنا
المرجح موجود وهو العرؾ ,فإنه قاض بؤن المراد فً األول تحرٌم االستمتاع بوطء
ونحوه ,وفً الثانً تحرٌم األكل ونحوه.
قوله :ذهب بعض الحنفٌة إلى أنها مجملةٌ ,عنً وبٌنت بفعل رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ,قال المحلً(ٕ) :وخالؾ بعض الحنفٌة قال لتردده بٌن مسح الكل والبعض ,ومسح
الشارع الناصٌة مبٌن لذلك ,قلنا ال نسلم تردده بٌن ذلك ,وإنما هو لمطلق المسح الصادق
بؤقل ما ٌنطلق علٌه المسح وبؽٌره ,ومسح الشارع الناصٌة من ذلك اهـ.
قوله :رفع عن أمتً الخطؤ والنسٌان ,وبقٌة الحدٌث (وما استكرهوا علٌه).
قوله :ذهب بعض إلى أنه مجمل ,قال المحلً بعد أن ذكر أنه ال إجمال فٌه(ٖ) :وخالؾ
البصرٌان أبو الحسٌن وأبو عبد هللا وبعض الحنفٌة ,قالوا ال ٌصح رفع المذكورات مع
وجودها حسا فبل بد من تقدٌر شًء ,وهو متردد بٌن أمور ال حاجة إلى جمٌعها وال مرجح
لبعضها فكان مجمبل ,قلنا المرجح موجود وهو العرؾ ,فإنه ٌقضً بؤن المراد منه رفع
المإاخذة إلخ .قال العضد بعدما ذكر أن العرؾ فً مثل هذا قبل ورود الشرع رفع المإاخذة
والعقاب قطعا ما نصه(ٗ) :ال ٌقال فٌجب إسقاط الضمان عنه إذا أتلؾ مال الؽٌر ألنه داخل
فً عموم العقاب وقد رفع ,وال ٌسقط باالتفاق؛ ألنا نقول إنما لم ٌسقط الضمان إما ألنه لٌس
بعقاب إذ ٌفهم من العقاب ما ٌقصد به اإلٌذاء والزجر وهذا ٌقصد به جبر حال المتلؾ علٌه,
ولذلك وجب الضمان على الصبً وأنه ال ٌعاقب ,وإما لتخصٌص الخبر بدلٌل ٌدل علٌه
والتخصٌص ال ٌوجب إجماال إلخ .ثم قوله ال ٌوجب إجماال ٌعنً ما لم ٌكن بمجهول كما
تقدم.

(ٔ) أخرجه الربٌع (ٗ )58باب ما جاء فً التقٌة ,وابن ماجه (ٕ٘ٗٓ) كتاب الطبلق :باب طبلق المكره والناسً ,بلفظ
"إن هللا وضع عن أمتً" .وابن حبان ( )5ٕٔ8بلفظ" :تجاوز عن أمتً" ,كتاب إخباره صلى هللا علٌه وسلم عن مناقب
أصحابه :باب فضل األمة .جمٌعهم من حدٌث ابن عباس.
(ٕ) حاشٌة البنانً :جٕ ,ص50
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,ص58
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٕٖ8 :
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ألن المرفوع نفس الخطؤ وهو موجود ,والصحٌح أن العرؾ بٌن أن المراد من هذا
التركٌب نفً المإاخذة.
()2
 [رابعها]( :)1قوله علٌه السبلم (ال صبلة إال بطهور) ( ,ال صبلة لجار المسجد إال فًالمسجد)(( ,)3ال صبلة إال بفاتحة الكتاب)(( ,)4ال صوم لمن لم ٌبٌت الصٌام من اللٌل)(,)5
(ال نكاح إال بولً)( ,)6وما أشبهها .ذهب الباقبلنً إلى أنه مجمل ألن المنفً فٌه الفعل,
والمراد نفً صفة وهً ؼٌر معٌنة ,والصحٌح أن العرؾ الشرعً بٌن المقصود منه؛
وهو نفً الصحة0000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :والصحٌح أن العرؾ الشرعً بٌن المقصود منه وهو نفً الصحة إلخ ,أجاب المحلً
عن ذلك بما أجاب به المصنؾ رحمه هللا آخرا عند انتفاء العرؾ اللؽوي والشرعً ,حٌث
قال فً (ال نكاح إال بولً)( : )5ال إجمال فٌه ,وخالؾ القاضً أبو بكر الباقبلنً فقال ال
ٌصح النفً للنكاح بدون ولً مع وجوده حسا فبل بد من تقدٌر شًء ,وهو متردد بٌن
الصحة والكمال وال مرجح لواحد منهما فكان مجمبل ,قلنا -على تقدٌر تسلٌم ما ذكر-
المرجح لنفً الصحة موجود وهو قربه من نفً الذات ,فإن ما انتفت صحته ال ٌعتد به
فٌكون كالمعدوم ,بخبلؾ ما انتفى كماله فقد ٌعتد به إلخ .وأحال الجواب عن قوله (ال صبلة
إال بفاتحة الكتاب) على هذا ,وقوله على تقدٌر تسلٌم ما ذكر -أي من أن النفً ال ٌصح فٌه-
إشارة إلى منع ذلك ,إذ المنفً النكاح الشرعً ,وكذا ٌقال فً الصبلة والصٌامٌ ,عنً
فالحقٌقة الشرعٌة لٌست بموجودة أصبل؛ ألن المشروط ال ٌوجد بدون شرطه فٌصح النفً
من ؼٌر تقدٌر شًء وهللا أعلم .وأول الحنفٌة قوله علٌه السبلم (ال صوم إلخ) تؤوٌبل بعٌدا
حٌث قالوا محمول على القضاء والنذر ,ووجه بعده أنه قصر للعام النصِّ فً العموم على
نادر؛ لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم المكلؾ به فً أصل الشرع.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ) ,وجاء فً (ب) و (ج)" :وأٌضا قوله علٌه السبلم ,"...بدل "رابعها قوله علٌه السبلم",
والصحٌح ما أثب ُته كما ٌظهر ذلك جلٌا من سٌاق الكبلم؛ ألنه ذكرالثالث ثم قفز للخامس من ؼٌر أن ٌذكر الرابع ,فدل أن
الصواب "رابعها" ولٌس "أٌضا".
(ٕ) أخرجه الترمذي (ٔ) أبواب الطهارة :باب ما جاء ال تقبل صبلة بؽٌر طهور ,وابن حبان ( )ٖٖٙٙكتاب الزكاة :باب
صدقة التطوع ,بلفظ "ال تقبل صبلة ,"...من حدٌث ابن عمر .قال الترمذي" :هذا الحدٌث أصح شًء فً هذا الباب".
(ٖ) أخرجه الربٌع ( )ٕ٘ٙكتاب الصبلة :باب فً المساجد ,...من حدٌث ابن عباس.
(ٗ) أخرجه الترمذي ( ) ٕٗ5أبواب الصبلة :باب ما جاء أنه ال صبلة إال بفاتحة الكتاب ,من حدٌث عبادة بن الصامت ,قال
الترمذي" :حدٌث عبادة حدٌث حسن صحٌح".
(٘) أخرجه النسابً ( )ٕٖٖٙكتاب الصٌام :باب ذكر اختبلؾ الناقلٌن لخبر حفصة ,والبٌهقً فً الكبرى ( ,)58ٓ8كتاب
الصٌام :باب الدخول فً الصوم بالنٌة ,كبلهما من حدٌث حفصة بلفظ" :من لم ٌبٌت الصٌام من اللٌل فبل صٌام له".
( )ٙأخرجه ابن ماجة (ٓ )ٔ00و (ٔ )ٔ00كتاب النكاح :باب ال نكاح إال بولً ,من حدٌث ابن عباس وأبً موسى.
( )5حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,ص58
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أي ال صٌام صحٌح ,وال صبلة صحٌحة( ,)1وكذا العرؾ اللؽوي إن لم ٌثبت الشرعً؛ فً
نحو :ال علم إال ما نفع ,وال كبلم إال ما أفاد ,وال طاعة إال هلل؛ ألن العرؾ اللؽوي ٌبٌن أن
المقصود نفً الفابدة والجدوى ,فإن لم ٌثبت العرؾ اللؽوي والشرعً ,فٌحمل على نفً
الصحة ألنها أولى من نفً الكمال؛ ألن نفً الصحة كالعدم لعدم الجدوى( ,)2بخبلؾ نفً
الكمال ,فهو أقرب المجازٌن إلى الحقٌقة.
......................................................................................................
قوله :وال صبلة صحٌحة ,هذا متفق علٌه فً ؼٌر (ال صبلة لجار المسجد) ,وأما هذا فقٌل
التقدٌر ال صبلة كاملة األجر ,بناء على أن صبلة الجماعة لٌست فرض عٌن وهو الراجح.
قوله :فإن لم ٌثبت العرؾ اللؽوي والشرعً إلخٌ ,دل على أنه إذا ثبت أحدهما ٌصح النفً
من ؼٌر تقدٌر ,كما تقدم فً تلك األحادٌث بالنظر إلى العرؾ الشرعً ,فكان المناسب
للمصنؾ رحمه هللا أن ٌقول فٌما تقدم ال نسلم عدم صحة النفً ألن المراد نفً المعنى
الشرعً؛ وهو صحٌح لكونه معدوما كما تقدمت اإلشارة إلٌه وهللا أعلم.
قو له :فهو أقرب المجازٌن إلى الحقٌقة المتعذرة ,المراد بالمجاز هاهنا مجاز الحذؾ؛ ألن
المقدر إما الصحة أو الكمال وكل منهما مجاز ,فترجح نفً الصحة لقربه من نفً الذات
الذي هو الحقٌقة ,قال العضد بعد ما ذكر أن نفً الصحة أولى من نفً الكمال كما تقدم ما
نصه(ٖ) :فإن قٌل هو إثبات اللؽة بالترجٌح وقد منعوه ,قلنا لٌس من ذلك بل ترجٌح أحد
المجازات بالعرؾ فً مثله ,فلذلك ٌقال هو كالعدم إذا كان ببل جدوى ,قالوا العرؾ شرعا
فٌه مختلؾ فٌفهم منه الصحة تارة ونفً الكمال أخرى ,فكان مترددا بٌنهما ولزم اإلجمال,
الجواب إن اختبلؾ العرؾ والفهم إنما كان لبلختبلؾ فً أنه ظاهر فً الصحة أو فً
الكمال ,فكل صاحب مذهب ٌحمله على ما هو الظاهر فٌه عنده ال أنه متردد بٌنهما ,فهو
ظاهر عندهما ال مجمل ,إال أنه ظاهر عند كل فً شًء ,ولو سلم أنه متردد فٌه فبل نسلم
السواء بل نفً الصحة راجح بما ذكرنا من أنه أقرب إلى نفً الذات انتهى.

(ٔ) فً النسخ الثبلث" :أي الصٌام صحٌحا أو الصبلة صحٌحة ,"...والصواب ما أثب ُته كما ٌظهر من السٌاق وٌدل علٌه
أٌضا كبلم المحشً فً الحاشٌة.
ُ
(ٕ) فً (ب)" :ألن نفً الصحة كعدم الجدوى ,"..والصحٌح ما أثبته بداللة سٌاق الكبلم.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕٗٓ :
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 خامسها :ﮋ ﭡ ﭢ ﮊ المابدة ,ٖ0 :ذهب بعض إلى أنه مجمل؛ ألن الٌد مشترك بٌنجمٌع العضو إلى المنكب وبٌن العضو إلى الكوع ,والقطع مشترك بٌن اإلبانة 000000
......................................................................................................
قوله :ذهب بعض إلى أنه مجمل إلخٌ ,عنً أنه حصل اإلجمال فً الٌد والقطع ,وإن إزالة
الشارع للٌد من الكوع مبٌن لبلجمال فٌهما ,قال المحلً بعد قول الماتن فبل إجمال فً آٌة
السرقة ال فً الٌد وال فً القطع(ٔ) :وخالؾ بعض الحنفٌة قال ألن الٌد تطلق على العضو
إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب ,والقطع ٌطلق على اإلبانة وعلى الجرح؛ ٌقال لمن
جرح ٌده بالسكٌن قطعها ,وال ظهور لواحد من ذلك ,وإبانة الشارع من الكوع مبٌن لذلك,
قلنا ال نسلم عدم الظهور لواحد فإن الٌد ظاهر فً العضو إلى المنكب ,والقطع ظاهره فً
اإلبانة  ,وإبانة الشارع من الكوع مبٌن أن المراد من الكل ذلك البعض انتهى .وظاهر كبلمه
وكبلم المصنؾ رحمه هللا أن الٌد إذا أطلقت تبادرت إلى المنكب وأنها حقٌقة فً ذلك ,وأن
إطبلقها إلى الكوع أو إلى المرفق مجاز من تسمٌة البعض باسم الكل ,وهذا ال ٌناسب ما
ذكره الشٌخ عامر رحمه هللا فً باب التٌمم حٌث قال(ٕ) :فلما كان اسم الٌد ٌقع على هذه
الثبلثة كان ال ٌخلو أن ٌكون فً الكؾ أظهر منه فً سابر األجزاء ,أو تكون داللته على
الكؾ والذراع والعضد بالسواء ,فإن كان اسم الٌد فً الكؾ أظهر فٌجب المصٌر إلٌه على
ما ٌجب المصٌر إلى األخذ بالظاهر ,وإن لم ٌكن أظهر فٌجب المصٌر إلى األخذ باآلثار
الثابتة إلخ .فجعله إما من قبٌل الظاهر فً الكؾ أو من قبٌل المجمل ,ثم قال :والصواب أن
ٌعتقد أن مسح الكؾ هو الفرض إلجماعهم بوقوع اسم الٌد علٌه ,وما سواه لٌس بفرض
حٌن لم ٌجمعوا ,والدلٌل أٌضا على قول أصحابنا ما أجمعوا علٌه مع مخالفٌهم أن اإلمام إذا
قطع ٌد السارق من الكؾ فقد قطع الٌد المؤمور بقطعها ,وإن قطعها من الساعد كان علٌه
فٌما عدا الكؾ حكومة وهللا أعلم انتهى .فعلى كبلم صاحب اإلٌضاح رحمه هللا نقول ال
إجمال فً آٌة السرقة لظهور القطع فً اإلبانة والٌد فً الكؾ ,وأنه إذا أرٌد الزٌادة على
ذلك قٌد كقوله ﮋﭛ ﭜ ﮊ

المابدةٙ :

وهللا أعلم فلٌحرر ,ثم رأٌت بخط شٌخنا

(ٖ)

رحمه هللا

على هامش نسخته ما ٌدل على هذا ,حٌث قال(ٗ) :وقال بعض الٌد فً الشرع تستعمل مطلقة
ومقٌدة ,فالمطلقة تنصرؾ إلى الكوع بدلٌل آٌة التٌمم وآٌة السرقة وآٌة المحاربة ,وقوله
صلى هللا علٌه وسلم (فبل ٌؽمس ٌده فً اإلناء حتى ٌؽسلها ثبلثا)(٘) ,وقوله (إذا أفضى
أحدكم بٌده إلى فرجه =
(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,ص55
(ٕ) كتاب اإلٌضاح ,للشٌخ العبلمة عامر بن علً الشماخً (ت58ٕ:هـ) ,طبعة وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة
عمان ,الطبعة الرابعة ,جٔ ,ص.ٕ08
(ٖ) ٌعنً عبد هللا بن سعٌد السدوٌكشً ,كما سبق أكثر من مرة.
(ٗ) أي نقبل عن الزركشً كما بٌن فً آخر الكبلمٌ ,نظر :البحر المحٌط للزركشً :ج٘ ,صٖ5
(٘) أخرجه الربٌع ( )05كتاب الطهارة :باب فً آداب الوضوء وفرضه ,ومسلم (٘ )ٙٙكتاب الطهارة :باب كراهة ؼمس
المتوضا ٌده المشكوك فً نجاستها فً اإلناء قبل ؼسلها ثبلثا ,كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة.
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والشق  ,والصحٌح أن الٌد حقٌقة فً جمٌع العضو إلى المنكب ,لصحة بعض الٌد على ما
دونه ,والقطع لئلبانة ,فبل إجمال.
 سادسها :إذا ورد اللفظ من الشارع وله محمبلن لؽوي وشرعً؛ الشرعً أولى ,ألنالشارع بعث لبٌان األحكام الشرعٌة؛ كقوله علٌه السبلم (الطواؾ بالبٌت صبلة)( ,)1ذهب
بعض إلى أنه مجمل الحتمالها ,أي كالصبلة الشرعٌة فٌفتقر إلى الطهارة ,أو كالصبلة فً
اللؽة لوجود الدعاء ,ونحو (االثنان فما فوقهما جماعة)( ,)2الحتماله الجماعة الحقٌقٌة,
أو كالجماعة فً الفضل ,والصحٌح أن الشرع قاض فبل إجمال.
......................................................................................................
= فلٌتوضؤ)(ٖ) ,والمقٌدة بحٌث ما قٌدت به كآٌة الوضوء فبل إجمال ,والقطع حقٌقة فً
اإلبانة ,وإطبلقه على الشق لوجودها فٌه ,والتواطإ خٌر من االشتراك .زركشً انتهى.
قوله :كقوله علٌه السبلم (الطواؾ بالبٌت صبلة) إلخ ,ظاهر سٌاق كبلمه أن الصبلة فً هذا
الحدٌث تحتمل الشرعٌة واللؽوٌة ,فذهب بعضهم إلى اإلجمال وبعضهم إلى ترجٌح الشرعٌة
لكون الشارع بعث لبٌان الشرعٌات ,ولٌس ذلك بظاهر فً هذا الحدٌث للعلم بتعذر المسمى
الشرعً حقٌقة بما بقً ,إال أنه ٌر ّد إلى المسمى الشرعً بالتجوز محافظة على الشرعً ما
أمكن وهو المختار ,وقٌل إنه ٌحمل على المعنى اللؽوي تقدٌما للحقٌقة على المجاز ,وقٌل
إنه مجمل لتردده بٌن المجاز الشرعً والمسمى اللؽوي ,قال المحلً(ٗ) :مثاله حدٌث
الترمذي وؼٌره (الطواؾ بالبٌت صبلة إال أن هللا أحل فٌه الكبلم)(٘) ,تعذر فٌه مسمى
الصبلة شرعا فٌرد إلٌه بتجوز؛ بؤن ٌقال كالصبلة فً اعتبار الطهارة والنٌة ونحوهما ,أو
ٌحمل على المسمى اللؽوي وهو الدعاء بخٌر الشتمال الطواؾ علٌه ,فبل ٌعتبر فٌه ما ذكر,
أو هو مجمل لتردده بٌن األمرٌن اهـ .والمختار األول كما تقدم ,فمراد المصنؾ رحمه هللا
بالشرعً هنا أنه ٌرد إلٌه بتقدٌر الكاؾ فٌكون فٌه المجاز بالنقل ,فلذلك قال :أي كالصبلة
الشرعٌة ,وفً بعض النسخ بعد ذلك أو كالصبلة فً اللؽة ,فعلى هذا التردد بٌن كون
الطواؾ استعمل مجازا فً الصبلة الشرعٌة الحتٌاجه إلى الطهارة ونحوها ,أو فً الصبلة
اللؽوٌة الشتماله على الدعاء فٌكون فٌه التردد بٌن المجازٌن ,وٌدل على أن المراد هذا قوله
(محمبلن).

(ٔ) أخرجه النسابً (ٕٗ ) ٕ8كتاب المواقٌت :باب إباحة الكبلم فً الطواؾ ,من طرٌق طاوس عن رجل أدرك النبً,
وابن حبان ( ,)ٖ0ٖٙكتاب الحج :باب دخول مكة ,من حدٌث ابن عباس.
(ٕ) أخرجه الحاكم ( )58٘5كتاب الفرابض ,من حدٌث أبً موسى األشعري.
(ٖ) أخرجه النسابً ( )ٗٗ5كتاب الؽسل والتٌمم :باب الوضوء من مس الذكر ,من حدٌث بسرة بنت صفوان.
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٗ0
(٘) الحدٌث سبق تخرٌجه ,ولم أجده عند الترمذي كما ذكر المحلً.
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 سابعها :قد ٌكون للشًء مسمى لؽوي ومسمى شرعً؛ فالشرعً أولى فً اإلثبات وفًالنهً ,فبل إجمال ,مثل قوله علٌه السبلم لعابشة رضً هللا عنها:
(أعندك شًء ,فقالت :ال ,فقال :إنً إذا صابم)( ,)1وقوله علٌه السبلم( :ال تصوموا ٌوم
النحر)( ,)2وذهب بعض إلى أنه مجمل؛ ألنه إن حمل على الشرعً أجزته( )3النٌة نهارا,
و إن حمل على اإلمساك لم ٌدل على جوازها ,وكذا صوم ٌوم النحر إن حمل على الشرعً
دل على انعقاده ,وإن حمل على اللؽوي لم ٌدل.
فرع :إرا قال (وهللا ال أتٍغ انخًر) فثاػها؛ 00000000000000000000000000
......................................................................................................
قوله :مسمى لؽوي ومسمى شرعً ,أي كالصبلة والصوم ,ولم ٌتعرض رحمه هللا لؽٌر
المسمى اللؽوي والشرعً لعله تبعا للؽزالً واآلمدي ,وإال فقد بقً قسمان آخران وهما ما
له معنى شرعً ومعنى عرفً وما له المعانً الثبلثة ,والحاصل أن اللفظ ٌحمل على عرؾ
المخاطِ ب بالكسر ,فإن كان المخاطب الشارع حمل على عرفه ,فإن لم ٌوجد حمل على
العرؾ العام ,فإن لم ٌوجد حمل على اللؽوي لتعٌنه حٌنبذ .قال المحلً(ٗ) :فحصل من هذا
أن ما له مع المعنى الشرعً معنى عرفً عام أو معنى لؽوي أو هما معا ٌحمل أوال على
العرفً العام .قال شٌخ اإلسبلم(٘) :وما له عرفً عام وعرفً خاص ٌحمل أوال على العام
وهللا أعلم.
قوله :مثل قوله علٌه السبلم لعابشة رضً هللا عنها ,هذا مثال للشرعً فً اإلثبات.
قوله :فإنً إذا صابمٌ ,عنً فٌحمل على المعنى الشرعً ,قال المحلً( :)ٙفٌفٌد صحته وهو
نفل بنٌة من النهار انتهى .وفٌه تؤمل مع الحدٌث المتقدم (ال صوم لمن لم ٌبٌت الصٌام من
اللٌل) ,ثم رأٌت الشٌخ إسماعٌل رحمه هللا أوله فً القواعد حٌث قال( :)5والحدٌث الثانً
محتمل أن ٌكون سؤلها عن قوتهم الذي ال بد لهم منه وقت اإلفطار وهللا أعلم ,وهو تؤوٌل
حسن ألن فٌه الجمع بٌن الحدٌثٌن وهللا أعلم.
قوله :ال تصوموا ٌوم النحر ,مثال للحمل على المعنى الشرعً فً النهً.

(ٔ) أخرجه أبو ٌعلى (ٖ )ٗ٘ٙوؼٌره من حدٌث عابشة.
(ٕ) أخرجه الربٌع (ٕٖ٘) كتاب الصوم :باب النهً عن صٌام العٌدٌن وٌوم الشك ,والترمذي (ٔ )55كتاب الصوم :باب
كراهٌة الصوم ٌوم الفطر والنحر ,كبلهما من طرٌق عمر بن الخطاب بؤلفاظ مختلفة.
(ٖ) فً (أ) و (ج)" :أجازته".
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٔٔٗ ,مع اختبلؾ قلٌل فً العبارة.
(٘) ٌنظر :حاشٌة زكرٌا األنصاري على شرح المحلً :جٕ ,ص٘.5
( )ٙحاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٔٗ.
( )5قواعد اإلسبلم :جٕ ,صٕ.0
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إن حمل على البٌع الشرعً ال ٌحنث لعدم ثبوت عقدة البٌع ,وإن حمل على اللؽوي حنث,
وذهب الؽزالً إلى أنه مجمل فً النهً ,وفً اإلثبات ٌحمل على الشرع( ,)1وذهب بعض
إلى أنه فً اإلثبات للشرعً ,وفً النهً للؽوي؛ فبل إجمال ,والصحٌح األول.
ثانٌا :البٌان والمبٌن.
قولً( :فصل :البٌان الدلٌل ,والمبٌن نقٌض المجمل ,وٌقع البٌان ابتداء ,وبالقرآن للقرآن
والسنة ,وبالظاهر ,وبالعموم ما لم ٌخصص ,وقٌل ما لم ٌخصص بمتصل ,وقٌل ما لم
ٌفتقر حكمه إلى شرط ,وبالخاص ,وبالعقل ,وباإلجماع ,وبٌان المجمل بالسنة قوال وفعبل
خبلفا لبعضهم ,وإن وردا بعد مجمل واتفقا فاألول بٌان والثانً توكٌد ,وإن جهل المتقدم
فؤحدهما ,وقٌل بتعٌٌن ؼٌر األرجح ,وإن اختلفا فالمختار القول مطلقا؛ خبلفا ألبً
......................................................................................................
قوله :إن حمل على البٌع الشرعً ال ٌحنث إلخ ,الظاهر أن هذا الخبلؾ إنما ٌتؤتى إذا لم
تكن له نٌة ,وأما إذا نوى ببٌعه إخراجه بعوض فإنه ٌحنث لتحقق ما حلؾ علٌه؛ وإن كان
ذلك العوض ال ٌحل له أخذه ,وإن نوى البٌع الشرعً ال ٌحنث لعدم تحقق ما حلؾ علٌه
وهللا أعلم .و قوله :لعدم ثبوت عقدة البٌعٌ ,عنً ألن المعقود علٌه ٌشترط أن ٌكون مما ٌحل
تملكه وٌنتفع به شرعا؛ وذلك مفقود هنا.
قوله :حنثٌ ,عنً لتحقق البٌع اللؽوي وهو مطلق المعاوضة.
قوله :مجمل فً النهًٌ ,عنً كالحدٌ ث المتقدم ,وعلته على ما حكاه المصنؾ ما تقدم فً
قوله وكذا صوم ٌوم النحر إن حمل إلخ .وعلله المحلً من طرؾ الؽزالً بقوله(ٕ) :إذ ال
ٌمكن حمله على الشرعً لوجود النهً ,وال على اللؽوي ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم
بعث لبٌان الشرعٌات.
قوله :وذهب بعض إلخ ,ذهب إلى ذلك اآلمدي(ٖ) ,وإنما حمله فً النهً على المعنى اللؽوي
لتعذر المعنى الشرعً ,فالخبلؾ بٌن الؽزالً واآلمدي فً النهً فقط ووافقا الجمهور على
اإلثبات ,ولم ٌحك فً جمع الجوامع الخبلؾ وال فً شرحه فً اإلثبات أصبل ,ولكن من
حفظ حجة على من لم ٌحفظ ,وأجاب المحلً عن الشبهة التً تعلق بها الؽزالً واآلمدي فً
فرقهما بٌن اإلثبات والنهً ,حٌث قال(ٗ) :وأجٌب بؤن المراد بالشرعً ما ٌسمى شرعٌا
بذلك االسم صحٌحا كان أو فاسداٌ ,قال صوم صحٌح وصوم فاسد إلخ.

(ٔ) ٌنظر :المستصفى من علم األصول ,صٖٕٓ :
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٔٗ
(ٖ) اإلحكام لآلمدي :جٖ ,صٗ٘٘
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٔٗ
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الحسٌن( ,)1وإن تعارض العموم وأخبار اآلحاد والظاهر ,فاألوالن أقوى من الظاهر كما
سٌؤتً ان شاء هللا تعالى ,والبٌان أقوى من المبٌن لببل ٌلؽى األقوى ,وفً التساوي
تحكم) .البٌان ٌطلق وٌراد به التبٌٌن ,كالكبلم والسبلم للتكلٌم والتسلٌم( ,)2وقد ٌراد به ما
حصل به التبٌٌن وهو الدلٌل ,وقد ٌراد [به]( )3متعلق التبٌٌن وهو المدلول ,واشتقاقه من
بان بمعنى ظهر ,والمبٌن ما اتضحت داللته .وٌقع البٌان ابتداء؛ نحو ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﮊ الفتح:

 ,ٕ8و ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮊ اإلسراء .ٖٕ :وٌقع بالقرآن العظٌم للقرآن؛ نحو ﮋﮓ ﮔ ﮕ

......................................................................................................
قولهٌ :طلق وٌراد به التبٌٌن إلخ ,فهو اسم مصدر لِ َبٌن ,فقد أطلق البٌان الذي هو مصدر بان
وأرٌد به التبٌٌن الذي هو فعل المبٌن ,وعرفه ؼٌره باعتبار هذا المعنى بؤنه إخراج الشًء
من حٌز اإلشكال إلى حٌز التجلً ,قالوا فاإلتٌان بالظاهر من ؼٌر سبق إشكال ال ٌسمى
بٌانا ,والمص نؾ رحمه هللا ترجم للبٌان وعرؾ المبٌن ,وظاهره أنه ٌسمى مبٌنا حٌث
اتضحت داللته وإن لم ٌسبق له إشكال؛ ألنه قال :وٌقع البٌان ابتداء ,فالبٌان على كبلم
المصنؾ أعم منه على التفسٌر السابق ,وهللا أعلم فلٌحرر ,والحاصل أن المصنؾ رحمه هللا
نبه على أن البٌان له ثبلث إطبلقات ,قال العضد(ٗ) :وبالنظر إلى المعانً الثبلثة اختلؾ
تفسٌر العلماء له -فتؤمل تفسٌره بالنظر إلى اإلطبلق األول بما تقدم عن الصٌرفً -ثم قال:
وقال القاضً واألكثرون نظرا إلى الثانً أنه هو الدلٌل ,وقال أبو عبد هللا البصري نظرا
إلى الثالث هو العلم عن الدلٌل إلخ.
قوله :وٌقع بالقرآن إلخ ,هذا هو األصح ,وقٌل ال ٌقع بالقرآن لقوله تعالى ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ النحل ,ٗٗ :ففوض البٌان إلى رسوله فبل ٌصح إال بقوله أو بفعله,
والجواب أنه واقع كما ذكره المصنؾ .وكتخصٌص قوله تعالى ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﮊ البقرةٕٕ0 :

الشامل ألوالت األحمال بقوله تعالى ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ

الطبلق , ٗ :وأن بٌان الرسول ٌصدق بالبٌان بما نزل علٌه من القرآن ,قال تعالى ﮋ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ النحل.08 :
قوله :ﮋ ﮓ ﮔ ﮊ اآلٌة ,هذه وإن بٌنت ؼٌرها بالنظر إلى النصٌب فهً مجملة بالنظر =

(ٔ) فً النسخ الثبلث" :خبلفا ألبً الحسن" بدل الحسٌن ,والصواب "أبً الحسٌن" بدلٌل ما جاء بعد ذلك فً الشرح ,وهو
البصري المعتزلً المعروؾ ,وستؤتً ترجمته قرٌبا.
(ٕ) فً (ب) و (ج)" :والتكلٌم والتسلٌم" بحرؾ العطؾ ,والصواب :للتكلٌم والتسلٌم.
(ٖ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٗ) شرح العضد ,ص ,ٕٖٗ :وما بٌن الشرطتٌن لٌس من كبلم العضد.

ٔ٘ٙ

ﮖ

ﮊ النساءٔٔ :

إلخ اآلٌة ,بٌان للنصٌب المفروض فً قوله "ولكل جعلنا موالً مما

ترك الوالدان واألقربون( )1مما قل منه أو كثر نصٌبا مفروضا" ,وما أشبهها .وبالقرآن
للسنة؛ كقوله علٌه السبلم( :أذكركم هللا تعالى فً أهل بٌتً)( ,)2فبٌن هللا تعالى أن أهل
بٌته هن نساءه خاصة بقوله :ﮋﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﮊ األحزاب ,ٖٕ :ثم قال :ﮋﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎﮊ

الناس حتى ٌقولوا ال إله إال هللا)

()3

األحزابٖٖ :

اآلٌة .وقوله علٌه السبلم( :أمرت أن أقاتل

مبٌن بقوله تعالى :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ

التوبة .٘ :وٌقع البٌان بالظاهر؛ كظواهر القرآن والحدٌث التً لم ٌ َرد بها ؼٌر ظاهرها.
......................................................................................................
= إلى الوارث لشمولها الكافر ,فبٌنت بقوله صلى هللا علٌه وسلم (ال ٌتوارث أهل ملتٌن)(ٗ).
قوله :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ النساء ,ٖٖ :أي ولكل شخص من الرجال
والنساء جعلنا موالً عصبة وورثة ,ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ أي ممن تركهم والداه
وأقرباإه ,أي تشعبت العصبة والورثة عن الوالدٌن واألقربٌن ,ثم ابتدأ فقال ﮋ ﯨ ﯩ

ﯪﮊ النساء ٖٖ :اآلٌة ,ثم نسخت بقوله ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ األنفال ,5٘ :والمصنؾ
رحمه هللا اشتبهت علٌه اآلٌتان ,فإن التً فٌها ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﮊ النساء 5 :لٌس فٌها
ﮋ ﯠ ﯡ ﯢﮊ ,بل أولها ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ النساء5 :؛ وهذه
هً المرادة لئلجمال الذي وقع فً النصٌب المحتاج إلى البٌان.
قوله :وبالقرآن للسنة ,هذا هو األصح أٌضا ,وقٌل القرآن ال ٌبٌن السنة لقوله تعالى ﮋ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ النحل ,ٗٗ :فجعله مبٌنا للقرآن فبل ٌكون القرآن مبٌنا لسنته,
والجواب أنه ال مانع من ذلك ألنهما من عند هللا قال تعالى ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﮊ النجم ,ٗ - ٖ :وٌدل على الجواز قوله تعالى :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ النحل,08 :
وإن خص من عمومه ما خص بؽٌر القرآن.

(ٔ) هنا آٌتان مختلفتان كما نبه علٌه المحشً أٌضا ,وقد اشتبهت هاتان اآلٌتان على المصنؾ فجعلهما آٌة واحدة :األولى
قوله تعالى" :ولكل جعلنا موالً مما ترك الوالدان واألقربون والذٌن عقدت أٌمانكم فآتوهم نصٌبهم" اآلٌة (النساء,)ٖٖ:
والثانٌة قوله تعالى" :للرجال نصٌب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصٌب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل منه
أو كثر نصٌبا مفروضا" (النساء ,)5:ؼٌر أن المصنؾ كما ٌظهر من السٌاق ٌرٌد اآلٌة الثانٌة ال األولى.
(ٕ) أخرجه مسلم (ٕٕ٘ )ٙكتاب فضابل الصحابة :باب فضابل علً بن أبً طالب ,من حدٌث زٌد بن أرقم.
(ٖ) سبق تخرٌجه.
(ٗ) أخرجه أبو داود (ٖٔ )ٕ8كتاب الفرابض :باب هل ٌرث المسلم الكافر ,وابن ماجة (ٖٔ )ٕ5كتاب الفرابض :باب
مٌراث أهل اإلسبلم من أهل الشرك ,كبلهما من حدٌث عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده.

ٔ٘5

وبالعموم؛ كقوله تعالى :ﮋﮬﮭ ﮊ التوبة ٘ :وسٌؤتً .وزعم أبو ثور( )1وعٌسى بن
......................................................................................................
قوله :وبالعموم كقوله تعالى ﮋ ﮬ ﮭ ﮊٌ ,عنً بٌن هللا جواز القتل بلفظ عام مع أنه
لٌس على عمومه بل ٌخرج منهم من أذعن ألداء الجزٌة من أهل الكتاب والمجوس ,وذكر
فً الكشاؾ أن المراد بالمشركٌن فً قوله ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ

التوبة٘ :

الذٌن

نقضوا العهد(ٕ) ,وعلى كل تقدٌر وقع البٌان بلفظ عام وإن كان عمومه ؼٌر مراد وهللا أعلم,
والحاصل أنه أشار بقوله وبالعام إلخ ما حكاه عن أبً عبد هللا البصري إلى أن العام
المخصوص هل هو حجة أوال؟ ,وحاصل ما قٌل فٌه ستة أقوال ذكر المصنؾ رحمه هللا
منها أربعة أقوال :األول أنه حجة مطلقا وعلٌه األكثرون ,قال المحلً(ٖ) :الستدالل الصحابة
به من ؼٌر نكٌر اهـ .الثانً :أنه ؼٌر حجة مطلقا؛ وهو قول أبً ثور وعٌسى بن أبان من
الحنفٌة ,قال المحلً(ٗ) :ألنه الحتمال أن ٌكون قد خص بؽٌر ما ظهر ٌشك فٌما ٌراد منه فبل
ٌتبٌن إال بقرٌنة اهـ .الثالث :أنه حجة إن خص بدلٌل متصل وهو مذهب الكرخً من
الحنفٌة ,والمراد بالدلٌل المتصل ماال ٌستقل بنفسه من اللفظ بؤن ٌقارن العام؛ وهو خمسة
االستثناء والشرط والصفة والؽاٌة وبدل البعض من الكل عند بعضهم ولم ٌذكره األكثرون,
وإنما كان العام المخصوص بدلٌل متصل حجة عند الكرخً دون المنفصل كالحس والعقل؛
ألن العام حٌنبذ حقٌقة ألن ما ال ٌستقل جزء من المقٌد به ,فالعموم بالنظر إلٌه فقط ,بخبلؾ
المنفصل فٌجوز أن ٌكون قد خص به ؼٌر ما ظهر فٌشك فً الباقً ,الرابع :أنه حجة فً
الباقً إن أنبؤ عنه العموم وإال فبل؛ وهو مذهب أبً عبد هللا البصري ,مثال األول ﮋ ﮬ

ﮭ ﮊ فإنه ٌنبا عن الحربً لتبادر الذهن إلٌه كالذمً المخرج ,بخبلؾ ماال ٌنبا عنه
العموم نحو ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ المابدة ,ٖ0 :فإنه ال ٌنبا عن السارق لقدر ربع
دٌنار فصاعدا من حرز ,كما ال ٌنبا عن السارق لؽٌر ذلك المخرج إذ ال ٌعرؾ خصوص
هذا التفصٌل إال من الشارع ,فالباقً فً نحو ذلك ٌشك فٌه باحتمال اعتبار قٌد آخر؛ قاله
المحلً(٘) .وبقً قوالن آخران :أحدهما أنه حجة فً أقل الجمع ثبلثة أو اثنٌن؛ ألنه المتٌقن
وما عداه مشكوك فٌه الحتمال أن ٌكون قد خص ,وهذا مبنً على أنه ال ٌجوز التخصٌص
إلى أقل من أقل الجمع ,وثانٌهما :أنه حجة إن خص بمعٌن؛ نحو أن ٌقال= :
(ٔ) إبراهٌم بن خالد بن أبً الٌمان الكلبً البؽدادي ,أبو ثور (تٕٗٓ :هـ) :الفقٌه صاحب اإلمام الشافعً ,قال ابن حبان:
كان أحد أبمة الدنٌا فقها وعلما وورعا وفضبلٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :جٕ ,صٗ .5وفٌات األعٌان :جٔ,
ص .ٕٙاألعبلم :جٔ ,ص.ٖ5
(ٕ) ٌنظر :تفسٌر الكشاؾ :جٕ ,صٖٕ٘
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٔٔ
(ٗ) حاشٌة البنانً :جٕ ,صٕٔ
(٘) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٕٔ
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أبان( )1أن العموم إذا خص صار مجمبل ,وقال الكرخً :إذا خص بدلٌل متصل فهو لم ٌزل
على بٌانه ,وإن كان منفصبل صار مجمبل ,وقال أبو عبد هللا البصري :إن كان حكمه ٌفتقر
إلى شروط كآٌة السرقة فهو مجمل ,وإال فهو مبٌن.
وبالخاص؛ كقوله تعالى :ﮋﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﮊالبقرة ,ٕٕٔ :ثم خص الكتابٌات بالتحلٌل
بقوله :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﮊ المابدة ,٘ :فبٌن أن التحرٌم فً ؼٌر الكتابٌات.
وبالعقل؛ كقوله تعالى :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ النحل ,ٔ5 :وجمٌع حجج هللا على الكفار ,بل
جمٌع الحجج مطلقا إنما بٌانها بالعقل.
......................................................................................................
= اقتلوا المشركٌن إال أهل الذمة ,بخبلؾ المبهم نحو إال بعضهم إذ ما من فرد إال وٌجوز
أن ٌكون هو المخرج ,وأجٌب بؤنه ٌعمل به إلى أن ٌبقى فرد واحد وهللا أعلم ,ثم قال
المحلً(ٕ) :قال المصنؾ والخبلؾ إن لم نقل إنه حقٌقة فإن قلنا ذلك احتج به جزما انتهى.
قوله :وبالعقل كقوله تعالى ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ  ,والمراد وهللا أعلم أن العقل أخرج من
عموم اإلخبار عن هللا بؤنه خالق ذاته ,فإن العقل قاض بؤنه لٌس خالقا لذاته ألن الشًء ال
ٌوجد نفسه ,وٌحتمل أن المراد أن العقل ٌخص العبادة بمن ٌخلق دون من ال ٌخلق؛ ألن هللا
رد ذلك إلى العقل حٌث قال ﮋ ﭩ ﭪ ﮊ النحل ,ٔ5 :وهذا هو الظاهر وهللا أعلم ,ومثل
ؼٌره للتخصٌص بالعقل أي للبٌان به بقوله تعالى ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮊ الزمر:

ٕ ,ٙقال

المحلً(ٖ)  :فإنا ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى لٌس خالقا لنفسه انتهى .ومنع بعضهم
التخصٌص بالعقل ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه بعد حكاٌة التخصٌص بالعقل ما
نصه(ٗ)  :خبلفا لشذوذ من الناس فً منعهم التخصٌص بالعقل ,قابلٌن إن ما نفى العقل حكم
العام عنه لم ٌتناوله العام؛ ألنه ال ٌصح إرادته بالحكم ,ومنع الشافعً تسمٌته تخصٌصا
نظرا إلى أن ما ٌخص بالعقل ال ٌصح إرادته بالحكم ,وهو -أي الخبلؾ -لفظً أي عابد إلى
اللفظ والتسمٌة؛ لبلتفاق على الرجوع إلى العقل فٌما نفً عنه حكم العام ,وهل ٌسمى نفٌه
لذلك تخصٌصا؟ فعندنا نعم وعندهم ال ,وٌؤتً مثل ذلك كله فً التخصٌص بالحس انتهى.
ٌعنً كقوله تعالى ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ األحقاؾٕ٘ :؛ فإن الحس أدرك أشٌاء لم تدمرها تلك الرٌح.
(ٔ) عٌسى بن أبان بن صدقة ,أبو موسى (تٕٕٔ :هـ) :قاض من كبار فقهاء الحنفٌة ,كان سرٌعا بإنفاذ الحكم ,عفٌفا ,خدم
المنصور العباسً مدة ,وولً القضاء بالبصرة عشر سنٌن وتوفً بها ,له كتب منها( :إثبات القٌاس) و(اجتهاد الرأي).
ٌنظر :الجواهر المضٌة فً طبقات الحنفٌة ,المإلؾ :عبد القادر بن محمد بن نصر هللا القرشً الحنفً (ت55٘:هـ),
الناشر :مٌر محمد كتب خانة -كراتشً ,جٔ ,صٔٓٗ .األعبلم :ج٘ ,صٓٓٔ.
(ٕ) حاشٌة البنانً :جٕ ,صٕٔ
(ٖ) حاشٌة البنانً :جٕ ,صٖٗ
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٗ
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وباإلجماع؛ كقول أبً بكر( :واٌم هللا ألقتلن من فرق بٌن الصبلة والزكاة)(.)1
واعلم أن اإلجماع ٌكون بٌانا ابتداء ,وللمجمل ,والظاهر الذي ٌراد ؼٌر ظاهره ,سواء
كان فً الكتاب أو السنة ,وفً بعض نسخ العدل (والخامس بٌان الجمل)( ,)2وفً بعضها
(بٌان المجمل) ,فعلى الثانً فالمراد البٌان الذي ٌكون فً ؼٌر االبتداء وؼٌر الظاهر
......................................................................................................
قوله :وباإلجماع ,قال شارح العدل رحمه هللا(ٖ) :أؼفل بعض األصولٌٌن ذكر اإلجماع ولم
ٌعدوه فً مراتب البٌان ,ولعلهم رأوه وجها من وجوه البٌان بالسنة حٌث هو مسند إلى
الخبر وفرع عن السنة ,والسنة مسندة إلى الكتاب ,ولكن الشٌخ رضً هللا عنه اعتمد البٌان
باإلجماع وتكلم علٌه ونحن على ما اعتمد علٌه إلخ.
قوله :كقول أبً بكر (واٌم هللا ألقتلن من فرق بٌن الصبلة والزكاة) ,المراد من البٌان بهذا
اإلجماع البٌان االبتدابً وهو إجماع سكوتً ,وذلك أنه قال وسكت الباقون ,وفعل وترك
اآلخرون النكٌر علٌه ,وذلك فً أهل الردة ومانعً الزكاة مع أنهم تؤولوا علٌه الؽرم وقابلوه
بقوله تعالى ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ التوبة ,ٖٔٓ :فقالوا له قد أخذها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
حتى مات وأنت من أٌن تؤخذها ,فقاتلهم وسباهم ومعه الكبراء من الصحابة والجمع الكثٌر
من المهاجرٌن واألنصار ,فكا ن ذلك بٌانا لتصوٌبه رضً هللا عنه والدٌنونة بؤنه الحق عند
هللا.
قوله :وفً بعض نسخ العدل والخامس إلخ ,وذلك أن صاحب العدل رحمه هللا عد وجوه
البٌان فقال(ٗ) :وٌقع البٌان بالقرآن لما فً القرآن ,والبٌان الثانً بالقرآن ,والثالث بالظاهر
دون الباطن إال إن منع من الظ اهر نص أو عقل أو قٌاس ,والثالث العام ما لم ٌقع
تخصٌص ,والرابع الخاص ألحكام العام ,والخامس بٌان المجمل من الكتاب أو السنة أو
األثر ,السادس البٌان بالعقل والسابع اإلجماع انتهى .وفٌه تؤمل من وجهٌن :األول أنه ذكر
الثالث مرتٌن ولعل األول منهما هو الثانً ,فإن قوله والبٌان الثانً بالقرآن الظاهر أنه من
تتمة الوجه األول .والثانً :أن قوله والخامس ال حاجة إلٌه على كلتا النسختٌن فإنه لم ٌذكر
فٌه البٌان بماذا ولو ذكره ال ٌخرج عن بقٌة الوجوه ,على أن بعض الوجوه ال ٌخلو من
التداخل ,فإن بٌان القرآن بالقرآن ال ٌخرج عن كونه ببعض الوجوه وهللا أعلم.
قوله :وعلى الثانً ,صوابه وعلى األول كما هو ظاهر(٘).
(ٔ) أخرجه البخاري (ٕ٘ )ٙ8كتاب استتابة المرتدٌن :باب قتل من أبى قبول الفرابض ,ومسلم (ٕٗٔ) كتاب اإلٌمان :باب
األمر بقتال الناس حتى ٌقولوا ال إله إال هللا ,...كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة بلفظ (وهللا ألقاتلن )...ولٌس :أقتلن.
(ٕ) تطرق المحشً لبٌان ذلك فً الحاشٌة مفصبل.
(ٖ) البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٕٓ٘ :
(ٗ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص٘ٗ.
(٘) هذا التصوٌب بناء على النسخة التً اعتمد علٌها المحشً.

ٓٔٙ

الذي ٌراد به ؼٌر ظاهره.
وعلى األول فٌحتمل ما بٌن من الجمل بؤخرى ,نحو ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ
البقرة ,ٗ8:وفً آٌة أخرى ﮋ ﮉﮊ األعراؾ ,ٔٗٔ :وقوله ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ
الشعراءٖٖٔ - ٖٕٔ :

إلى آخرها ,وٌحتمل أن ٌراد إذا تقدمت جمل فعقبت بتخصٌص أٌرجع

()1

إلى الجمٌع أم إلى األخٌرة ,نحو ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ النور,ٗ :
ثم قال ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮊ النور.٘ :
فإن قلت :إن المجمل قد عرفناه من الفصل األول ,واالبتداء ظاهر ,وهو بٌان لم ٌتقدمه
مجمل وال ظاهر أرٌد ؼٌر ظاهره ,فما الظاهر الذي ٌحتاج إلى البٌان؟
......................................................................................................
قوله :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ ,أي ٌكلفونكم شدٌد العذاب ,وبٌن تلك الجملة بقوله ﮋ ﭙ

ﭚﮊ البقرة.ٗ8 :
قوله :نحو ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ إلخ ,قال فً السإاالت(ٕ) :فإن قال ما تقول فً الجمل إذا
تكررت ورجع علٌها االستثناء؟ قٌل ٌرجع إلى ما ٌلٌه وهو قول الربٌع بن حبٌب رضً هللا
عنه ,وقٌل ٌرجع إلى الجمٌع ,مثل قوله عز وجل ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ

النور ,ٗ:إلى قوله ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ النور ,٘ :قٌل ٌرجع إلى ما ٌلٌه وقٌل ٌرجع إلى
الجمٌع ,فإن قٌل ما الفرق بٌن الجمل والمجمل؟ فقل الجمل جمع جملة وهذا الوزن هكذا
ٌجمع ,والمجمل كل لفظ ال ٌعقل المراد من لفظه وٌحتاج فً البٌان إلى ؼٌره؛ كلفظ الصبلة
والزكاة والجزٌة إلخ.
فابدة :اعلم أنه ال خبلؾ فً رجوعه إلى األخٌرة وال إلى الجمٌع مع قرٌنة ,وإنما الخبلؾ
عند عدم القرٌنة ,فاألولى نحو قوله تعالى ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ النساء8ٕ :؛
التفاقهم على أنه ال ٌرجع إلى الرقبة ,والثانٌة نحو قوله تعلى ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ

إلى قوله ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ المابدة08 :؛ التفاقهم على رجوع فمن لم ٌجد إلى الجمٌع ,الثالثة نحو
قوله تعلى ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ النور ٗ :إلخ ,هكذا بخط شٌخنا رحمه هللا(ٖ).
(ٔ) جاء فً (ب)ٌ" :رجع" ,أي من ؼٌر همزة استفهام.
)ٕ( السإاالت ,اللوح.ٗٓ :
(ٖ) ٌعنً من تعلٌقاته على شرح المختصر ,وقد سبق مرارا أنه ٌعنً بـ "شٌخنا" عبد هللا بن سعٌد السدوٌكشً.
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قلت :المتواطا إذا أرٌد بعض أنواعه ,والعموم إذا أرٌد به التخصٌص ,وما ٌدل على
االستمرار إذا أرٌد به النسخ ,والمطلق إذا أرٌد به التقٌٌد ..وٌدخل تحت هذا( )1النكرة إذا
أرٌد بها معٌن ,وقال بعض :المتواطا من المجمل.
وٌقع البٌان بالسنة للقرآن:
 قوال؛ كقوله تعالى ﮋ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮊ األنعام ,ٔٗٔ :فبٌنه (لٌس فٌما دون......................................................................................................
قوله :قلت والمتواطا إلخٌ ,عنً وهو اللفظ الموضوع لمعنى كلً مستو فً محاله كالرجل
واإلنسان ,والمناسب أن ٌقول قلت الظاهر الذي أرٌد به ؼٌر ظاهره وهو المتواطا إذا أرٌد
بعض أنواعه إلخ ,فإن هذه كلها من الظاهر الذي أرٌد به ؼٌر ظاهره فتحتاج إلى البٌان ,ثم
الظاهر أن هذه كلها مجاز ألنها استعملت فً ؼٌر ما وضعت له.
قوله :وٌدخل تحت هذه النكرة إذا أرٌد بها معٌن ,ظاهره أنها تكون من المجاز حٌث جعل
حكمها مساو لما قبلها وفٌه ما تقدم ,ولعله مبنً على أنها موضوعة للماهٌة ,فاستعمالها فً
فرد معٌن باعتبار خصوصه ال باعتبار اشتماله على الماهٌة مجاز وهللا أعلم.
قوله :وقال بعض المتواطا من المجملٌ ,عنً ال من الظاهر الذي أرٌد به ؼٌر ظاهره,
وعلى كل تقدٌر هو محتاج إلى البٌان إذا أرٌد به البعض؛ ألنه مجاز والمجاز ال بد له من
قرٌنة ,لكن إذا قلنا إنه من المجمل ٌقؾ الذهن عند وروده فبل ٌحكم بشًء ,وإذا قلنا إنه من
الظاهر الذي أرٌد به ؼٌر ظاهره ٌتبادر الذهن إلى خبلؾ المراد وهللا أعلم ,والحاصل أنهم
اختلفوا فً المتواطا هل هو من الظاهر أو من المجمل ,قال ابن أبً شرٌؾ معترضا على
(ٖ)
الماتن والشارح فً جعلهما المتواطا من المجمل ما نصه(ٕ) :تبع المصنؾ والشارح
المحصول فً جعل المتواطا مما ال ظاهر له ,وقد تعقبه األصفهانً(ٗ) فً شرحه بؤن
المتواطا له ظاهر وهو القدر المشترك انتهىٌ .عنً فإذا أرٌد به ؼٌر ظاهره ال بد من
البٌان؛ وإال سبق إلى الذهن خبلؾ المراد وهو القدر المشترك وهللا أعلم.
قوله :وٌقع البٌان بالسنة للقرآن ,ظاهره سواء كانت السنة متواترة أو آحادا وهو ما علٌه
الجمهور ,وقٌل القرآن ال ٌبٌن باآلحاد وإال لترك القطعً بالظنً ,وأجٌب بؤن محل
التخصٌص داللة العام وهً ظنٌة والعمل بالظنٌن أولى من إلؽاء أحدهما.
(ٔ) فً (ب)" :هذه" بدل هذا.
(ٕ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔ8ٓ :
(ٖ) ٌعنً بالمصنؾ :تاج الدٌن السبكً صاحب جمع الجوامع ,وٌعنً بالشارح :جبلل الدٌن المحلً.
(ٗ) محمد بن محمود بن محمد بن عٌاد السلمانً ,أبو عبد هللا ,شمس الدٌن األصفهانً (تٙ00:هـ) ,قاض من فقهاء
الشافعٌة بؤصبهان ,ولد وتعلم بها ,رحل إلى بؽداد ثم الشام ثم مصر ,واستقر آخر أمره فً القاهرة وتوفً بها ,له كتب
منها :شرح المحصول للرازي ,والقواعد فً أصول الفقه والدٌن والمنطقٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :ج ,0صٓٓٔ.
األعبلم :ج ,5ص.05
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خمسة أوساق صدقة)( ,)1وأٌضا أوجب الحق وهو العشر المجمل ,وهو كثٌر ألن أكثر
العبادات وردت فً القرآن مجملة ,فبٌنها الرسول علٌه السبلم.
()3
 وفعبل؛ كقوله علٌه السبلم (صلوا كما رأٌتمونً أصلً)(( ,)2خذوا عنً مناسككم)  ,فبٌنالصبلة والحج بفعله ,قال هللا تعالى :ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ النحل.ٗٗ :
وٌقع البٌان بالسنة للسنة قوال وفعبل أٌضا ,فصح لك أن البٌان على ضربٌن :ابتدابً
وؼٌر ابتدابً ,وال ٌختص االبتداء بالنص ,بل ٌجري( )4فً الظاهر والعموم والعقل
وؼٌرها ,وؼٌر االبتدابً على ضربٌن :مجمل ,وظاهر أرٌد به ؼٌر ظاهره.
......................................................................................................
قوله :وهو العشر المجمل ,كؤنه أراد بالعشر مطلق الزكاة الواجبة فً الحب ,أو من باب
االكتفاء على حد قوله تعالى ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ النحل ,0ٔ :أي والبرد ,وإال فالحق الواجب
العشر أو نصؾ العشر كما هو معلوم وهللا أعلم.
قوله :وفعبل ,هذا هو األصح ,وهو أن البٌان ٌكون بالفعل كالقول ,وقٌل ال ٌكون بالفعل
لطول زمانه فٌتؤخر البٌان به مع إمكان تعجٌله بالقول وذلك ممتنع ,وأجٌب بؤنا ال نسلم
امتناعه.
قوله :وٌقع البٌان بالسنة للسنة ,هذا هو األصح ,وقٌل ال لقوله تعالى ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ النحل ,ٗٗ :فقصر بٌانه على القرآن ,وأجٌب بؤنه واقع كتخصٌص حدٌث
(فٌما سقت السماء والعٌون العشر)(٘) بحدٌث (لٌس فٌما دون خمسة أوساق صدقة)(.)ٙ
قوله :فصح لك أن البٌان على ضربٌن إلخ ,الظاهر أنه أشار به إلى الرد على من عرؾ
البٌان بؤنه إخراج الشًء من حٌز اإلشكال إلى حٌز التجلً ,وقالوا اإلتٌان بالظاهر مثبل من
ؼٌر سبق إشكال ال ٌسمى بٌانا كما تقدم ,قوله (على ضربٌن إلخ) تسامح فً تسمٌة بعض
األمور التً ذكرها بٌانا وإنما هً مبٌنة كالمجمل والظاهر ,فؤطلق البٌان على متعلقه وهللا
أعلم.
(ٔ) أخرجه الربٌع (ٕٖٖ) كتاب الزكاة والصدقة :باب فً النصاب ,من حدٌث ابن عباس ,وأخرجه البخاري ()ٔٗٗ5
كتاب الزكاة :باب زكاة الورق ,ومسلم ( )ٕٕٙٙكتاب الزكاة :باب لٌس فٌما دون خمسة أوسق صدقة ,من حدٌث أبً
سعٌد الخدري.
(ٕ) أخرجه ابن حبان ( ,)ٔٙ٘0كتاب الصبلة :باب األذان ,وؼٌره من حدٌث مالك بن الحوٌرث.
(ٖ) أخرجه البٌهقً فً الكبرى ( )8ٖٓ5كتاب الحج :أبواب دخول مكة :باب اإلٌضاع فً وادي محسر ,من حدٌث جابر.
(ٗ) فً (ب)" :مجرى" بدل ٌجري ,والصواب "ٌجري" بداللة السٌاق.
(٘) أخرجه الربٌع (ٖٖٔ) كتاب الزكاة والصدقة :باب فً النصاب ,من حدٌث ابن عباس ,وأخرجه الترمذي ( )ٖٙ8كتاب
الزكاة :باب ما جاء فً الصدقة فٌما ٌسقى باألنهار وؼٌره ,وابن ماجه ( )ٔ0ٔٙكتاب الزكاة :باب صدقة الزروع
والثمار ,كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة.
( )ٙسبق تخرٌجه فً المتن.
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وزعم بعضهم أن البٌان ال ٌقع بالفعل بل بالقول خاصة ,والصحٌح ما قدم.
وإذا ورد الفعل والقول بعد مجمل وٌصلح كل واحد منها للبٌان له؛ فإن اتفقا كما إذا طاؾ
طوافا واحدا ,وأمر بطواؾ واحد ,وهذا بعد نزول آٌة الحج ,فإذا عرؾ األول من القول
والفعل فهو البٌان ,والثانً توكٌد له ,وإن جهل المتقدم فؤحدهما بٌان ,واآلخر توكٌد له.
وقٌل :إن كان أحدهما أرجح تعٌن للتؤخٌر ,ألن المتؤخر ال ٌكون إال راجحا ألنه توكٌد,
والتوكٌد أبٌن من المإكد ,ورد بؤن هذا إنما ٌلزم فً المفردات ,وأما الجمل فبل ٌجوز أن
تكون الثانٌة أضعؾ ,فبانضمامها إلى األولى تفٌدها التؤكٌد .وإن اختلفا فالصحٌح أن
البٌان بالقول ,سواء تقدم أو تؤخر ,كما إذا طاؾ طوافٌن وأمر بطواؾ واحد ,أو طاؾ
طوافا وأمر بطوافٌن؛ ألن الفعل مما اختص به .وقال أبو الحسٌن( :)1المتقدم منهما هو
البٌان.
......................................................................................................
قوله :وزعم بعضهم أن البٌان ال ٌقع بالفعل ,واحتجوا كما تقدم بطول زمن الفعل فٌتؤخر
البٌان به مع إمكان تعجٌله بالقول وذلك ممتنع ,وأجٌب بؤنا ال نسلم امتناعه ,ومثل فعله
تقرٌره ,وكذلك التخصٌص جابز بهما كما لو قال مثبل (الوصال حرام على كل مسلم) ثم
فعله أو أقر من فعله ,وقٌل ال ٌخصصان بل ٌنسخان حكم العام ألن األصل تساوي الناس
فً الحكم ,وأجٌب بؤن التخصٌص أولى من النسخ لما فٌه من إعمال الدلٌلٌن.
قوله :فهو البٌان ,أي المبٌِّن فؤطلق المصدر وأراد اسم الفاعل ,وإنما كان المتقدم هو البٌان
لحصوله به.
قوله :تعٌن للتؤخٌر ,أي تعٌن أن ٌكون هو المتؤخر واآلخر هو المتقدم؛ ألن المتؤخر تؤكٌد
والمرجوح ال ٌكون تؤكٌدا.
قوله :ورد بؤن هذا إنما ٌلزم إلخ ,فً هذا الجواب شًء ألنه ٌقتضً أن ما نحن فٌه من
الجمل ولٌس كذلك ,واألولى الجواب بؤن هذا فً التؤكٌد بؽٌر المستقل أما بالمستقل فبل ,أال
ترى أن الجملة تإكد بجملة دونها فٌجعل ما نحن فٌه مقٌسا على الجملة وهللا أعلم.
قوله :وإن اختلؾ البٌانان ,أي بؤن زاد أحدهما على اآلخر.
قوله :ألن الفعل مما اختص بهٌ ,عنً فالزابد على مقتضى قوله ندب أو واجب فً حقه دون
أمته ,ونقص الفعل عنه تخفٌؾ فً حقه صلى هللا علٌه وسلم.
قوله :وقال أبو الحسٌن المتقدم منهما هو البٌان ,أي كما فً قسم اتفاقهما ,قال المحلً(ٕ)= :
(ٔ) محمد بن علً الطٌب ,أبو الحسٌن البصري (تٖٗٙ :هـ) :أحد أبمة المعتزلة ,ولد فً البصرة وسكن بؽداد وتوفً
بها ,من كتبه :المعتمد فً أصول الفقه ,وشرح األصول الخمسةٌ .نظر :وفٌات األعٌان ,ٗ :صٔ.ٕ5
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٓ8
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وإذا تعارض العموم وأخبار اآلحاد والظاهر ,فاألوالن أقوى من الظاهر ,وسٌؤتً إن شاء
هللا تعالى.
وٌجب أن ٌكون البٌان أقوى من المبٌن ,كالتقٌٌد للمطلق ,والتخصٌص للعموم؛ ألنه إذا
كان البٌان أضعؾ لزم إلؽاء األقوى .بٌانه :إذا جعل العام أقوى داللة والخاص أضعؾ,
َ
َ
َ
واعتبرت
ألؽٌت األقوى
فؤخرجت بالخاص األضعؾ مما دل علٌه العام األقوى ,فقد
األضعؾ؛ وهو باطل ,وأجازه أبو الحسٌن.
وإن تساوٌا ,فلٌس أحدهما أولى بالبطبلن من اآلخر ,ألن إبطاله من ؼٌر دلٌل تحكم ,وقال
الكرخًٌ :لزم المساواة أقل ما ٌمكن()1؛ هذا فً الظاهر ,وأما المجمل فٌكفً فً بٌانه
أدنى داللة ولو مرجوحا لعدم التعارض.
......................................................................................................
= أي فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل كما سبق ,أو الفعل فالقول ناسخ للزابد منه -أي من
الفعل ,-قلنا عدم النسخ بما قلناه أولى انتهى .وكؤن المراد بقوله كما سبق أي من أن الزابد
من الفعل ٌكون مختصا به صلى هللا علٌه وسلم.
قوله :وٌجب أن ٌكون البٌان أقوى من المبٌن إلخ ,فالمقٌد أقوى داللة من المطلق ,فلذلك
ٌحمل المطلق على المقٌد إن لم ٌتؤخر المقٌد عن العمل بالمطلق ,فإن تؤخر عن العمل به
نسخ منه ما ال ٌصدق علٌه المقٌد ,وٌشترط فً الحمل والنسخ المذكورٌن أن ٌتفق حكمهما
وموجبهما وٌكونا ثابتٌن؛ كالرقبة فً الظهار مثبل إذا فرض أنها جاءت مطلقة ومقٌدة
باإلٌمان؛ ألن المقٌد صار نصا فٌما قٌد به والمطلقة محتملة له ولؽٌره فٌحمل علٌه ,وكذلك
الخاص أقوى داللة من العام ,فإن تؤخر عن العمل بالعام نسخ منه ما تعارضا فٌه ,وإال بؤن
تؤخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل أو تؤخر العام عن الخاص مطلقا أو تقاربا بؤن
عقب أحدهما اآلخر أو جهل تارٌخهما خصص الخاصُ العا َم ,ولذلك ال ٌتعارض العام
والخاص على الراجح خبلفا للحنفٌة؛ ألن الخاص أقوى من العام فً الداللة على ذلك
البعض الذي تعارضا فٌه بحسب الظاهر؛ ألنه ٌجوز أن ال ٌراد من العام بخبلؾ الخاص
فإنه دال علٌه قطعا ,كقوله صلى هللا علٌه وسلم (فٌما سقت السماء والعٌون العشر) مع قوله
(لٌس فٌما دون خمسة أوساق صدقة) ,فإن هذا خصص األول بخمسة أوساق فما فوقها كما
تقدم وهللا أعلم.
قوله :وإن تساوٌا ,أي من جمٌع الجهات وجهل التارٌخ فلٌس أحدهما أولى بالبطبلن؛ ألنه
ترجٌح ببل مرجح ,بل ٌسقطان معا وٌرجع إلى األصل كما هو مشهور.

(ٔ) جاء فً (ب)" :أقل مما ٌمكن".
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مسؤلة :تؤخٌر البٌان عن وقت الحاجة.
قولً( :مسؤلة( :)1أجمع كل من منع تكلٌؾ ما ال ٌطاق على منع تؤخٌر البٌان عن وقت
الحاجة ,وأما إلٌها؛ فثالثها ممتنع فً ؼٌر المجمل ,وقٌل بجواز التفصٌلً ال اإلجمالً,
وقٌل ممتنع فً ؼٌر بعض المخصصات عن بعض .فرعٌ :جوز خطاب المعدوم بواسطة
المبلػ عند وجوده ,وخطاب األعجمً بواسطة من ٌفهمه .فصلٌ :متنع العمل بالعموم قبل
البحث عن المخصص).
تؤخٌر البٌان عن وقت الحاجة ال ٌجوز اتفاقا ,إال على قول من جوز تكلٌؾ ما ال ٌطاق,
وأما إلى وقتها فالصحٌح الجواز ,ومنعه البصري ,والحنابلة ,وأكثر أصحاب أبً حنٌفة,
وأصحاب الظاهر ,والمروزي( ,)2والمعتزلة.
وقال الكرخًٌ :متنع فً ؼٌر المجمل؛ وهو الظاهر.
......................................................................................................
قوله :تؤخٌر البٌان ,أي لمجمل أو ظاهر لم ٌرد ظاهره بقرٌنة سٌاق كبلمه.
قوله :ال ٌجوز اتفاقا إال على قول من جوز إلخ ,اعلم أن الخبلؾ إنما هو فً الجواز دون
الوقوع ,كما أن الخبلؾ فً التكلٌؾ بما ال ٌطاق لذاته إنما هو فً الجواز العقلً فقط ,أما
الوقوع فمتفق على عدمه فً كلتا المسؤلتٌن.
قوله :فالصحٌح الجواز ,أي مطلقا وعلٌه الجمهور ,سواء كان للمبٌن ظاهره العام أم ال وهو
المجمل بدلٌل التفصٌل اآلتً.
قوله :ومنعه البصري إلخ ,أي مطلقا ,قالوا إلخبلله بفهم المراد عند الخطاب ,والجواب ما
سٌؤتً من وقوعهٌ ,عنً وال ضرر فً هذا اإلخبلل قبل االحتٌاج وهللا أعلم.
قولهٌ :متنع فً ؼٌر المجمل وهو الظاهر ,أي الذي أرٌد ؼٌر ظاهره ,والحاصل أن بعضهم
فرق بٌن المجمل والظاهر فوافق الجمهور فً المجمل وخالفهم فً الظاهر؛ فقال ال ٌجوز
تؤخٌر البٌان فٌه إلٌقاعه المخاطب فً فهم ؼٌر المراد ,بخبلفه فً المجمل؛ ٌعنً ألن الذهن
ٌقؾ فٌه وال ٌحكم بشًء.

(ٔ) فً المتن -وهو القسم األول من المخطوط -قال" :فصل" ,وأثناء الشرح قال" :مسؤلة" ,وقد أثبت ما جاء فً الشرح,
وال مانع من التعبٌر بؤٌهما.
(ٕ) إبراهٌم بن أحمد المروزي ,أبو إسحاق (تٖٗٓ :هـ) :فقٌه انتهت إلٌه رٌاسة الشافعٌة بالعراق بعد ابن سرٌج ,مولده
بمرو الشاهجان (قصبة خراسان) ,وأقام ببؽداد أكثر أٌامه ,وتوفً بمصر ,له تصانٌؾ منها :شرح مختصر المزنًٌ .نظر:
وفٌات األعٌان :جٔ ,ص .ٕ5 -ٕٙاألعبلم :جٔ ,ص .ٕ0
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وقال أبو الحسٌنٌ :جوز فً المجمل ,وأما الظاهر فبل ٌجوز تؤخٌر البٌان اإلجمالً ,وأما
التفصٌلً فجابز؛ نحو هذا العموم مخصص ,وهذا المطلق مقٌد ,وهذا المإبد منسوخ.
وقال عبد الجبار( :)1ال ٌجوز تؤخٌر البٌان فً المجمل والظاهر سوى النسخ.
وقال الجبابً(ٌ :)2جوز تؤخٌر البٌان فً المجمل والظاهر 000000000000000000
......................................................................................................
قولهٌ :جوز فً المجملٌ ,عنً وهو ما لٌس له ظاهر كالمشترك والمتواطا على القول بؤنه
لٌس له ظاهر وأنه من المجمل ألنه ال ٌسبق إلى الذهن خبلؾ المراد بل ٌقؾ ,وأما
المتواطا على القول بؤن له ظاهرا فمن القسم الثانً وهللا أعلم.
قوله :فبل ٌجوز تؤخٌر البٌان اإلجمالًٌ ,عنً لوجود المحذور قبله وهو إٌقاع المخاطب فً
فهم ؼٌر المراد ,بخبلؾ التفصٌلً فإنه ال ٌلزم فٌه ذلك المحذور إذا قارن البٌانُ اإلجمالًُّ
ورو َد الخطاب ,ؼاٌته أنه ٌقؾ الذهن وال ٌحكم بشًء وهللا أعلم.
قوله :نحو هذا العموم مخصص إلخ ,راجع لقوله وأما الظاهر فبل ٌجوز إلخ ,والحاصل أن
األمثلة الثبلثة للبٌان اإلجمالً فٌما له ظاهر.
قوله :وهذا المإبد منسوخ ,األولى وهذا الحكم منسوخ ببدل؛ ألنه ال ٌصٌر بٌانا إجمالٌا إال
إذا قٌل منسوخ ببدل ,وأما لو قٌل منسوخ هكذا فإنه ال إجمال فٌه ,وإنما جاء اإلجمال من
عدم بٌان البدل وهللا أعلم ,وقوله المإبد المراد به المستمر ظاهرا وإال فكٌؾ ٌنسخ المإبد
وهللا أعلم.
قوله :ال ٌجوز تؤخٌر البٌان فً المجمل والظاهر سوى النسخٌ ,عنً إلخبلله بفهم المراد من
اللفظ ,بخبلؾ النسخ ألنه رفع للحكم او بٌان ألمده ,وقٌل ٌجوز تؤخٌر البٌان فً النسخ اتفاقا
النتفاء اإلخبلل بالفهم عنه لما ذكر.

(ٔ) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذانً ,أبو الحسٌن (تٗٔ٘ :هـ) :قاض أصولً ,كان شٌخ المعتزلة فً عصره,
وهم ٌلقبونه بقاضً القضاة وال ٌطلقون هذا اللقب على ؼٌره ,ولً القضاء بالري ومات فٌها ,له تصانٌؾ كثٌرة منها:
تنزٌه القرآن عن المطاعن ,واألمالً ,وشرح األصول الخمسة وؼٌرهاٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :ج٘ ,ص.85
األعبلم (ٖ.)ٕ5ٖ :
(ٕ) محمد بن عبد الوهاب بن سبلم الجبابً ,أبو علً (ٖٕٖٖ٘ٓ -هـ) :من أبمة المعتزلة وربٌس أبمة الكبلم فً عصره,
وإلٌه تنسب الطابفة الجبابٌة ,له مقاالت انفرد بها فً المذهب ,نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) ,اشتهر فً البصرة,
ودفن بجبىٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٗ ,ص .ٕٙ5األعبلم :ج ,ٙص.ٕ٘ٙ
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إذا أرٌد به البٌان بالنسخ ,أو َبٌن البٌان اإلجمالً ,ومباحث هذه المسؤلة كثٌرة.
وحجة القول المختار قوله تعالى :ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ القٌامة ,ٔ8 :وثم للتراخً ,وقوله ﮋ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ األنفال ,ٗٔ :فؤعطى النبً بنً المطلب وبنً هاشم ,ومنع بنً نوفل
وبنً أمٌة؛ فسبل فقال( :إنا وبنً المطلب لم نفترق فً جاهلٌة وال إسبلم)( ,)1وله
حجج ؼٌر ماذكرنا تركناها طلبا لبلختصار.

()2

......................................................................................................
قوله :إذا أرٌد به البٌان بالنسخ أو بٌن إلخ ,الظاهر أن هذٌن القٌدٌن راجعان للظاهر فقط
بدلٌل إفراد الضمٌر فً قوله (به) ,وقوله (أو بٌن) ,وألن البٌان اإلجمالً إنما ٌتؤتى فً
الظاهر ,فٌكون حاصل هذا القول أن المجمل ٌجوز فٌه تؤخٌر البٌان مطلقا لعدم اإلخبلل
بفهم خبلؾ المراد بل ٌقؾ الذهن ,والظاهر فٌه تفصٌل وهو أنه إن كان بالنسخ جاز وإن
كان بؽٌره ال ٌجوز إال إذا بٌُن بٌانا إجمالٌا؛ ألنه فً كل منهما ال ٌحصل فٌه الخلل فً الفهم
كما علم مما مر وهللا أعلم.
قوله :فؤعطى النبً صلى هللا علٌه وسلم بنً المطلب إلخٌ ,عنً ومن المعلوم أن إعطاءه
متؤخر عن نزول هذه اآلٌة ,وذكر المحلً البٌان المتؤخر فً اآلٌة بؽٌر هذا الوجه لكن
بالنظر إلى الؽنٌمة ,حٌث قال(ٖ) :واألصح الجواز والوقوع ,ومما ٌدل فً المسبلة على
الوقوع قوله تعالى ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ

األنفالٗٔ :

إلخ؛ فإنه عام فٌما ٌؽنم

مخصوص بحدٌث الصحٌحٌن (من قتل قتٌبل له علٌه بٌنة فله سلبه)(ٗ) ,وهو متؤخر عن
نزول اآلٌة لنقل أهل الحدٌث ,كما قال المصنؾ إنه كان فً ؼزوة حنٌن واآلٌة قبله فً
ؼزوة بدر ,وقوله تعالى

ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ البقرةٙ5 :

إلخ؛ فإنها مطلقة ثم بٌن تقٌٌدها

بما فً أجوبة أسبلتهم ,وفٌه تؤخٌر بعض البٌان عن بعض أٌضا ,وقوله تعالى حكاٌة عن
الخلٌل علٌه السبلم ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ الصافات ٕٔٓ :إلخ؛ فإنه ٌدل على األمر بذبح
ابنه ,ثم بٌن نسخه بقوله تعالى ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﮊ الصافات ٔٓ5 :انتهى.
قوله :لم نفترق إلخٌ ,عنً بخبلؾ أولبك فإنه قال فٌهم افترقوا عنا جاهلٌة وإسبلما ,أحفظ أنه
قال ذلك فً بنً أمٌة.
(ٔ) لم أجد الحدٌث بهذا اللفظ ,وقد أخرجه البخاري (ٖٓٗٔ) كتاب الخمس :باب ومن الدلٌل على أن الخمس لئلمام ,...من
حدٌث جبٌر بن مطعم بلفظ( :إنما بنو المطلب وبنو هاشم شًء واحد).
(ٕ) فً (ب)" :ولها" بدل وله ,والصواب "له"؛ ألن الضمٌر عابد على القول المختار.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٖ8
(ٗ) أخرجه الربٌع ( )ٗٙ5كتاب الجهاد :باب جامع الؽزو فً سبٌل هللا ,والترمذي (ٕ )ٔ٘ٙكتاب السٌر :باب ما جاء فٌمن
قتل قتٌبل فله سلبه ,وؼٌرهما من حدٌث أبً قتادة.

ٔٙ0

وجابز تؤخٌر تبلٌػ الرسول إلى وقت الحاجة ألنه ال ٌلزم منه محال لذاته ,وزعم بعض أنه
ال ٌجوز ألن هللا تعالى ٌقول :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ المابدة ,ٙ5 :واألمر للوجوب
والفور.
وجابز إسماع العام مع عدم إسماع المخصص إلى وقت الحاجة؛ ألنه أولى من تؤخٌر
البٌان ,وأٌضا لوقوعه؛ كقوله تعالى :ﮋﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮊالنساء ٔٔ :اآلٌة00000 ,
......................................................................................................
قوله :وجابز تؤخٌر تبلٌػ الرسول إلخ ,المختار ذلك ولو قلنا بالمنع من التؤخٌر فً البٌان
لوقت الجاحة؛ ألن العلة المذكورة فً المنع من تؤخٌر البٌان لوقت الحاجة ال تتؤتى هنا؛
وهً اإلخبلل بفهم المراد عند الخطاب ,والمراد بوقت الحاجة الوقت الذي إن أخر البٌان
عنه لم ٌتمكن المكلؾ من المعرفة بما تضمنه الخطاب ,وذلك كل ما كان واجبا على الفور
كاإلٌمان ورد المؽصوب والودابع ,وكذلك العبادات المإقتة إذا ضاق وقتها وهللا أعلم.
قوله :واألمر للوجوب والفور ,أما الوجوب فمسلم ألنه حقٌقة فٌه ,وأما الفور فلٌس مدلوال
لؤلمر على الصحٌح؛ ألن الؽرض منه إٌجاد الفعل فً أي وقت كان ,فبالنظر إلى مفهومه ال
ٌدل على فور وال على تراخ وإنما ٌستفاد ذلك من خارج ,فمراده بقوله للفور أنه ٌحمل على
ذلك هنا فلو قٌده لكان أظهر ,وذلك ألن صاحب هذا القول زعم أنه ٌحمل هنا على الفور
(ٔ)

لقٌام دلٌله ,قال المحلً  :وقٌل ال ٌجوز لقوله تعالى ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ

المابدة , ٙ5:أي على الفور؛ ألن وجوب التبلٌػ معلوم بالعقل ضرورة فبل فابدة لؤلمر به إال
الفور ,قلنا فابدته تؤٌٌد العقل بالنقل وكبلم اإلمام الرازي واآلمدي ٌقتضً المنع فً القرآن
مطلقا(ٕ)؛ ألنه متعبد بتبلوته ولم ٌإخر صلى هللا علٌه وسلم تبلٌؽه بخبلؾ ؼٌره ,لما علم أنه
كان ٌ سؤل عن الحكم فٌجٌب تارة مما عنده وٌقؾ أخرى إلى أن ٌنزل الوحً انتهى .وهو
تفصٌل حسن.
قوله :وجابز إسماع العام مع عدم إسماع المخصص إلخٌ ,عنً أنه ٌوجد المخصص وال
ٌسمعه ذاته ,أو ٌعلمه ذاته وال ٌعلمه وصؾ كونه مخصصا ,وهذا أٌضا مبنً على القول
بالمنع من تؤخٌر البٌان إلى وقت الحاجة ,كما ٌشعر به قول المصنؾ رحمه هللا :ألنه أولى
من تؤخٌر البٌان .قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٖ) :والمختار على المنع أٌضا أنه ٌجوز
أن ال ٌعلم المكلؾُ الموجو ُد عند وجود المخصِّص بالمخصِّص وال بؤنه مخصِّص ,أي ٌجوز
أن ال ٌعلم بذات المخصص ,وال بوصؾ أنه مخصص مع علمه بذاته؛ =

(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,ص٘8
(ٕ) ٌنظر :المحصول :جٖ ,ص  ,ٕٔ0واإلحكام :جٖ ,ص٘5ٙ
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص٘8
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ولم تسمع فاطمة (نحن معاشر األنبٌاء ال نورث)( ,)1فطلبت مٌراثها من أبٌها .وقوله
تعالى :ﮋﮬﮭ ﮊ التوبة ,)2(٘ :ولم ٌسمع أكثر الصحابة قوله علٌه السبلم فً المجوس
(سنوا بهم سنة أهل الكتاب)( ,)3ومنعه بعض .وجابز تؤخٌر بعض المخصصات عن بعض؛
نحو ﮋﮬﮭ ﮊ التوبة000000000000000000000000000000000 ,٘ :
......................................................................................................
= كؤن ٌكون المخصص العقل بؤن ال ٌسبب هللا له العلم بذلك ,وقٌل ال ٌجوز ذلك فً
المخصص السمعً لما فٌه من تؤخٌر إعبلمه بالبٌان ,قلنا المحذور تؤخٌر البٌان وهو منتؾ
هنا ,وعدم علم المكلؾ بالمخصص بؤن لم ٌبحث عنه تقصٌر منه ,أما العقلً فاتفقوا على
المكلؾ العام من ؼٌر أن ٌعلمه أن فً العقل ما ٌخصصه وكوال إلى
َ
جواز أن ٌسمع هللا ُ
نظره ,وقد وقع أن بعض الصحابة لم ٌسمع المخصص السمعً إال بعد حٌن ,منهم فاطمة
بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم طلبت مٌراثها ,إلى أن قال :فاحتج علٌها أبو بكر رضً
هللا عنه بما رواه لها من قوله صلى هللا علٌه وسلم (ال نورث ما تركناه صدقة) إلخ.
قوله :ولم ٌسمع أكثر الصحابة إلخ ,قال المحلً بعد قوله منهم فاطمة إلخ(ٗ) :ومنهم عمر
رضً هللا عنه لم ٌسمع مخصص المجوس من قوله تعالى ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ التوبة ,٘ :حٌث
ذكرهم فقال ما أدري كٌؾ أصنع أي فٌهم ,فروى له عبد الرحمن بن عوؾ قوله صلى هللا
علٌه وسلم (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) رواه الشافعً ,وروى البخاري أن عمر لم ٌؤخذ
الجزٌة من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوؾ أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
أخذها من مجوس هجر انتهى.
قوله :ومنعه بعض ,قالوا لما فٌه من تؤخٌر إعبلمه بالبٌان ,وتقدم جوابه وهو أنه لٌس فٌه
إخبلل بفهم المراد عند الخطاب.
قوله :وجابز تؤخٌر بعض المخصصات إلخ ,األولى أن ٌذكر هذه المسؤلة عند الكبلم على
الخبلؾ فً تؤخٌر البٌان لوقت الحاجة؛ ألنها من تتمة ذلك.
قوله :نحو ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ ثم أخرجت أهل الذمة إلخ ,وكذلك قوله تعالى ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮊ البقرةٙ5 :

إلى آخرها كما تقدم ,بل هذه اآلٌة أظهر فً ذلك للعلم به من نص اآلٌة.

(ٔ) أخرجه الربٌع ( )ٙٙ8كتاب األٌمان والنذور :باب فً الموارٌث ,من حدٌث عابشة.
(ٕ) فً األصل" :اقتلوا المشركٌن كافة" ,وهو خطؤ.
(ٖ) أخرجه مالك فً الموطؤ :كتاب الزكاة :باب جزٌة أهل الكتاب والمجوس ,والبٌهقً فً الكبرى (ٗ٘ ,)ٔ0ٙكتاب
الجزٌة :باب المجوس أهل كتاب وتإخذ منهم الجزٌة ,كبلهما من حدٌث عبد الرحمن بن عوؾ.
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,ص8ٙ

ٓٔ5

ثم أخرجت أهل الذمة ,ثم المرأة ,ثم العبد على التدرٌج ,ومنعه بعض.
فرع [على]( )1ما تقدم من البٌان(:)2
الخطاب مبلػ عند وجوده ,وكذا األعجمً
ٌجوز خطاب المعدوم بواسطة أن ٌبلػ له
َ
بواسطة من ٌفهمه.
......................................................................................................
قوله :ثم المرأةٌ ,عنً إال إن حاربت ألنه ورد أنه ال ٌقتل من النساء إال من ارتدت أو
حاربت ,والظاهر أن العبد كذلك وهللا أعلم.
قوله :ومنعه بعضهم ,قال المحلً(ٖ) :ألن تؤخٌر البعض ٌوقع المخاطب فً فهم أن المقدم
جمٌع البٌان وهو ؼٌر المراد ,وهذا مفرع على الجواز فً الكل ,أي قٌل علٌه ال ٌجوز فً
البعض لما ذكر ,واألصح الجواز والوقوع إلخ.
قوله :فرع على ما تقدم من البٌان ٌجوز إلخ ,وجدت بخط شٌخنا رحمه هللا ما نصه(ٗ) :فابدة
عبارة بعض األصولٌٌن مسؤلة الخطاب الوارد شفاها ً فً عصر النبً صلى هللا علٌه وسلم
وٌسمى خطاب المواجهة ال خبلؾ فً شموله لمن بعدهم من المعدومٌن حال صدوره ,لكن
هل هو باللفظ أو بدلٌل آخر من إجماع أو قٌاس ,فذهب جماعة من الحنفٌة والحنابلة إلى أنه
من اللفظ وذهب األكثرون إلى الثانً ,قال أبو الحسٌن بن القطان(٘) :هم مكلفون ال من
ا لخطاب ولكن لما كانت الرسالة راجعة إلى سابر القرون كانوا سواء ,قال تعالى :ﮋ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ األنعام ,ٔ8 :قلت وأصرح منها قوله تعالى

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ الجمعةٕ :

اآلٌة

انتهى( . )ٙقلت :الثانً هو األلٌق بؤصولنا تؤمل انتهى .والذي جزم به فً جمع الجوامع على
األصح ع دم تناول اللفظ للمعدوم حٌث قال فً نحو "ٌا أٌها الناس" إنه ٌتناول العبد والكافر
وٌتناول الموجودٌن دون من بعدهم ,قال الشارح( :)5وقٌل ٌتناولهم أٌضا لمساواتهم
للموجودٌن فً حكمه إجماعا ,قلنا بدلٌل آخر وهو مستند اإلجماع ال منه انتهى .وقوله (ال
منه) قال ابن أبً شرٌؾ( :)0أي ال من نحو "ٌا أٌها الناس" ,وتحرٌر المسؤلة كما ٌإخذ من
الشارح أنه ال خبلؾ فً أن الموجودٌن وقت الخطاب ومن بعدهم سواء =

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٕ) مبلحظة :الكبلم الذي تحته خط هو من عبارة الشماخً ولٌس من إضافات المحقق.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٖ8
(ٗ) ٌعنً عبد هللا بن سعٌد السدوٌكشً فً تعلٌقاته على شرح المختصر ,وقد سبق التنبٌه علٌه مرارا.
(٘) أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان (تٖ٘8:هـ) ,فقٌه شافعً من أهل بؽداد ,ووفاته بها ,له مصنفات فً أصول الفقه
وفروعهٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٔ ,صٓ .5األعبلم :جٔ ,ص.ٕٓ8
(ٌ )ٙنظر :البحر المحٌط للزركشً :جٗ ,صٕٔ٘
( )5حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٖ٘
( )0الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔٙ٘ :
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......................................................................................................
= فً الحكم ,وإنما الخبلؾ فً أن الحكم ثابت فً حق ؼٌر الموجودٌن لدخولهم لؽة فً
نحو "ٌا أٌها الناس" أو بدلٌل منفصل ,الحنابلة على األول ,والجمهور على الثانً؛ ألن
توجٌه الخطاب اللفظً إلى المعدوم ممتنع لكونه ؼٌر فاهم اهـ .ثم فرق بٌن الخطاب النفسً
والخطاب اللفظً وكٌؾ ٌتعلق النفسً دون اللفظً على معتقده من وجود الخطاب النفسً,
إلى أن قال :والكبلم فً خطاب لفظً ال تعلٌق فٌه ,واعلم أن المولى سعد الدٌن قد قال فً
حواشٌه إن قول الحنابلة ؼٌر بعٌد وإن إطبلق لفظ الناس والمإمنٌن على الموجودٌن
والمعدومٌن على وجه التؽلٌب سابػ فٌصح لؽة انتهى .وظاهر كبلم أصحابنا أنه ال تجوز
مخاطبة المعدوم ,قال فً السإاالت فً قوله تعالى ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳﮊ ٌس :)ٔ(0ٕ :فإن قال قابل هذه مخاطبة أو ؼٌر مخاطبة؟ قٌل له هذا قول فعل ال
مخاطبة؛ كقوله تعالى

ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ األعراؾٔٙٙ :

مبعدٌن وٌقال ال ٌتكلمون ,كونوا أي

كوناهم وجعلناهم ,فإن قال مخاطبة قٌل ال ٌعدو أن ٌخاطب معدوما أو موجودا ,فإن قلت
موجودا فكٌؾ ٌخاطب الموجود بكن وقد كان هذا هذٌان ,وإن قلت ٌخاطب معدوما فما
مخاطبة المعدوم إال محال وخلؾ من المقال؛ فبطل الوجهان جمٌعا انتهى .فلعل مراد
المصنؾ رحمه هللا تعالى بمخاطبة المعدوم ثبوت الحكم فً حقه على تقدٌر وجود من ٌبلؽه
بإجماع أو قٌاس ,فٌكون ماشٌا على ما علٌه الجمهور ,ولكن ٌبعده التعبٌر بالجواز ,وهللا
أعلم فلٌحرر .والعجب للمصنؾ رحمه هللا كٌؾ ساق عبارته فً المتن ولم ٌتعرض لها فً
الشرح بشًء ,ولعله تبع صاحب العدل فً حكاٌتها ولم ٌتعرض لها بالبحث كراهة مخالفة
المشاٌخ ,قال أبو القاسم البرادي رحمه هللا بعد حكاٌة الخبلؾ بٌن األشعرٌة والمعتزلة فً
مخاطبة المعدوم ما نصه(ٕ) :مذهب المشاٌخ الكبراء فً أمر المعدوم كمذهب المعتزلة ال
ٌجوِّ زونه ,وال ٌتجه عندهم الخطاب إال مع وجود المخاطب ,وال فابدة عندهم لخطاب
المعدوم وال أمره وال نهٌه وال تكلٌفه ,ونرى الشٌخ رضً هللا عنه خالؾ األصحاب
واعترض علٌهم ,وسلك فً هذه المسؤلة طرٌق األشعرٌة ورجحها وانتصر لها ,وسوغ
خطاب المعدوم وأمره ونهٌه بشرط إٌجاده ووجوده ٌوما ما على مقالة السنٌة سواء ,ولم
ٌخالفهم إال فً تثبٌت الكبلم النفسانً ,وذهب بالكبلم النفسانً إلى طرٌقة السلؾ ونفً الضد
ومنع الؽٌرٌة ,واستدل على أمر المعدوم بقضٌة قررها إلخ فلٌراجع .وقوله رحمه هللا وسلك
فً هذه المسؤلة طرٌق األشعرٌة إلخ ,فٌه تؤمل ألن جمهور األشعرٌة على امتناع مخاطبة
المعدوم بالخطاب اللفظً نحو "ٌا أٌها الناس" ,وإنما قال بذلك من األشعرٌة الحنابلة كما
تقدم ,ألن الكبلم فً الخطاب اللفظً ال النفسً ,فصاحب العدل فً الحقٌقة مختار لطرٌقة
الحنابلة وبعض الحنفٌة ,كما أشار التفتازانً إلى عدم بعدها وهللا أعلم فلٌحرر.
)ٔ( السإاالت ,اللوح.ٖٔٙ :
(ٕ) البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٕٖ5 :
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العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص
مسؤلةٌ :متنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ,قال ابن الحاجب إجماعا(,)1
والصحٌح أنه ال ٌمتنع ,واإلجماع منتقض ,وسٌؤتً فً العموم.
واألصح أنه ٌكفً فً البحث ظن ٌؽلب على النفس عدم المخصص ,وقال بعض ال بد من
القطع بعدمه.
......................................................................................................
قولهٌ :متنع العمل بالعموم إلخ ,هذا الخبلؾ إنما هو بعد وفاته صلى هللا علٌه وسلم وأما فً
زمانه فٌتمسك بالعام اتفاقا ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٕ) :وٌستمسك بالعام فً حٌاة
النبً صلى هللا علٌه وسلم قبل البحث عن المخصص اتفاقا كما قال االستاذ أبو إسحاق
االسفراٌٌنً ,وكذا بعد الوفاة خبلفا البن سرٌج ومن تبعه فً قوله ال ٌستمسك به قبل البحث
الحتمال المخصص ,وأجٌب بؤن األصل عدمه وهذا االحتمال منتؾ فً حٌاة النبً صلى هللا
علٌه وسلم إلخ.
قوله :واإلجماع منتقض ,قال المحلً(ٖ) :وما نقله اآلمدي وؼٌره من االتفاق على ما قاله ابن
سرٌج مدفوع بحكاٌة األستاذ والشٌخ أبً إسحاق الشٌرازي الخبلؾ فٌه ,وعلٌه جرى اإلمام
الرازي وؼٌره ومال إلى التمسك قبل البحث واختاره البٌضاوي وؼٌره وتبعهم المصنؾ,
وهو قول الصٌرفً كما نقله عنه اإلمام الرازي وؼٌره(ٗ) ,واقتصر اآلمدي وؼٌره فً النقل
عن الصٌرفً على وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص(٘) ,وعلى قول ابن
سرٌج لو اقتضى العام عمبل مإقتا وضاق الوقت عن البحث هل ٌعمل بالعام احتٌاطا أو ال؟
خبلؾ حكاه المصنؾ إلخ.
قوله :واألصح أنه ٌكفً فً البحث ظن إلخٌ ,عنً بناء على قول ابن سرٌج أنه ال بد من
البحث عن المخصص ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه( :)ٙثم ٌكفً فً البحث على قول
ابن سرٌج الظن بؤن ال مخصص ,خبلفا للقاضً أبً بكر الباقبلنً فً قوله ال بد من
القطع ,قال وٌحصل بتكرٌر النظر والبحث واشتهار كبلم األبمة من ؼٌر أن ٌذكر أحد منهم
مخصصا انتهى.

(ٔ) شرح العضد على ابن الحاجب ,صٕٗ8 :
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٖٔ
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٗٔ
(ٗ) ٌنظر :كبلم الفخر الرازي فً المحصول :جٖ ,صٕٔ
(٘) ن ص عبارة األمدي" :قال أبو بكر الصٌرفً ٌجب اعتقاد عمومه جزما قبل ظهور المخصص ,وإذا ظهر المخصص
تؽٌر ذلك االعتقاد" ,ثم خطؤه وأخذ ٌرد علٌهٌ ,نظر :اإلحكام :جٖ ,ص٘50
( )ٙحاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٗٔ
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الباب الثانً :فً األمر والنهً

مقدمة :فً الحكم وأقسامه والتكلٌؾ وما ٌتعلق به(.)1
(مقدمة :التكلٌؾ إلزام هللا العبد ما ٌشق على النفس فعله .الحكم خطاب هللا تعالى المتعلق
بفعل المكلؾ باالقتضاء أوالتخٌٌر أو الوضع).
اعلم أن األمر والنهً قسمان من أقسام الكبلم ,كالخبر واالستخبار ,والوعد والوعٌد,
وؼٌر ذلك ,وهو حقٌقة فً اللفظ مجاز فً ؼٌره .ورتبت هذا الباب على مقدمة تحتوي
على تفسٌر ألفاظ محتاج إلٌها ,وبعض المسابل المعنوٌة( )2من هذا الباب الرتباط لها
بالتقدٌم؛ تقرٌبا للفهم ,وذلك فً تقسٌم الحكم ,وما ٌتعلق به ,وما معناه.
"مقدمة" تقدم تفسٌر المقدمة( .)3التكلٌؾ :إلزام هللا تعالى العبد ما على العبد فٌه مشقة,
ألن التكلٌؾ فعل هللا.
......................................................................................................
قوله :والوعد والوعٌد ,هذا فً الحقٌقة راجع إلى الخبر.
قوله :وهو ,األولى أن ٌقول واألمر؛ ألنه تقدم له شٌبان ,فالمقام مقام اإلظهار.
قوله :حقٌقة فً اللفظ ,أي القول الدال على طلب فعل ؼٌر كؾ ,مدلول علٌه بؽٌر كؾ.
قوله :مجاز فً ؼٌره ,أي كالفعل نحو ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ

ﮊ آل عمرانٔ٘8 :

أي الفعل الذي تعزم

علٌه ,وإنما كان حقٌقة فً األول مجازا فً الثانً ألنه ٌتبادر إلى الذهن من لفظ األمر القول
دون الفعل ,والتبادر من أمارات الحقٌقة ,وقٌل هو للقدر المشترك بٌنهما كالشًء ,حذرا من
االشتراك والمجاز ,فاستعماله فً كل منهما من حٌث أن فٌه القدر المشترك حقٌقً ,وقٌل
هو مشترك بٌنهما ,وقٌل وبٌن الشؤن والصفة والشًء الستعماله فٌها ,وأجٌب بؤنه فٌها
مجاز إذ هو خٌر من االشتراك كما تقدم.
قوله :إلزام هللا العبد ما على العبد فٌه مشقة ,أي من فعل أو ترك ,أي فالتكلٌؾ إلزام ما ذكر
ال طلبه ,فخرج المند وب وإن كان مؤمورا به على الصحٌح ,وكذا المكروه وإن كان منهٌا
عنه ,وخرجت المبلبكة علٌهم السبلم عن أن تكون مكلفة بهذا المعنى ألنه ال مشقة علٌهم
فً فعل الطاعة وترك المعصٌة؛ ألنهم طبعوا طبع من ال ٌعصً ,ولذلك قال =

ُ
جعلت العبارة نفسها عنوانا له.
(ٔ) ذكر الشماخً هذه العبارة فً آخر هذا المبحث ,وقد
)ٕ( كذا فً األصل ,ولعل الصواب :المعنونة.
(ٖ) فً (ب)" :مقدمة" ,أي من ؼٌر أل التعرٌؾ.
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والحكم خطاب هللا تعالى المتعلق بفعل المكلؾ ,والمراد بالحكم الحكم الشرعً ,وإال فكل
إٌقاع نسبة حكم ,و"الخطاب" توجٌه الكبلم نحو الؽٌر لئلفهام ,وباإلضافة إلى هللا خرج
ؼٌره ,إذ ال حكم إال حكم هللا .فإن قلت :الرسول تجب على األمة طاعته ,والسٌد تجب على
العبد طاعته ,فكٌؾ خصصتم الحكم باهلل؟ قلت :إنما وجبت طاعتهما بإٌجاب هللا إٌاها.
وبـ"المتعلق( )1بفعل المكلؾ" خرج خطابه بؽٌر ذلك ,وٌشمل ما خص به النبً ,وما عم
سابر المكلفٌن ,وبـ "االقتضاء أو التخٌٌر"( )2خرج

ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ الصافات8ٙ :

......................................................................................................
= عمروس(ٖ) رحمه هللا(ٗ) :وكانت المبلبكة ممن ٌكتسب ولٌس علٌها تكلٌؾ اهـ؛ ألنه مبنً
على تفسٌر التكلٌؾ بما ذكر .وأما من فسره باألمر والنهً فٌدخل فٌه المندوب والمكروه,
وتدخل المبلبكة فً المكلفٌن ألنهم مؤمورون منهٌون ,قال فً السإاالت(٘) :فإن قال ما حد
التكلٌؾ؟ فقل عند أهل الشرع األمر والنهً ,وعند أهل اللؽة فعل ما ٌشق على النفس,
وحجة أهل الشرع قول هللا تعالى ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ القٌامة ,ٖٙ :والسدى الذي ال ٌإمر
وال ٌنهى إلخ .إال أنه شاع فً تفسٌر التكلٌؾ عند أهل اللؽة بما ذكر كما هو ظاهر ألنه فعل
هللا ,فهو إلزام ما فٌه كلفة ,لكن ظهرت المعانً فبل مشاحة فً االصطبلح وهللا أعلم.
قوله :بفعل المكلؾ ,أراد بالفعل ما ٌتناول فعل القلب واللسان والجوارح والكؾ ,وأراد
بالمكلؾ ما ٌتناول الواحد كالنبً صلى هللا علٌه وسلم فً خصابصه ,واألكثر من الواحد
كما قال رحمه هللا.
قوله :والمراد بالحكم الحكم الشرعً ,أي ألنه المتعارؾ بٌن األصولٌٌن باإلثبات تارة
وبالنفً أخرى.
قوله :إذ ال حكم إال حكم هللاٌ ,عنً خبلفا للمعتزلة فً تحكٌمهم العقل وقولهم بالتحسٌن
والتقبٌح ,وسٌؤتً له رحمه هللا كبلم لكن جمهور أصحابنا على خبلفه.
قوله :خرج خطابه بؽٌر ذلك ,قال المحلً( :)ٙوخرج بفعل المكلؾ خطاب هللا المتعلق =

ُ
أثبت األخٌر بناء على ما جاء فً المتن.
(ٔ) فً النسخ الثبلث" :وبالتعلق" بدل المتعلق ,وقد
ُ
أثبت األخٌر بناء على ما جاء فً المتن.
(ٕ) فً (أ) و (ب)" :والتخٌٌر" ,أي بالواو بدل أو ,وقد
(ٖ) عمروس بن فتح المساكنً النفوسً ,أبو حفص (تٕ0ٖ :هـ) :من أبناء جبل نفوسة ,ولد فً طرٌق الحج ,ونشؤ فً
قرٌة قطرس من أرض الرحٌبات بجبل نفوسة ,عاصر اإلمام أبا الٌقضان محمد بن أفلح ,وتلقى علمه على مشاٌخ الجبل
حتى صار أعلم أهل زمانه ,تولى القضاء بجبل نفوسة فً أواخر الدولة الرستمٌة ,استشهد بواقعة مانو بٌن نفوسة وابن
األؼلب سنةٕ0ٖ :هـ .معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المؽرب :جٕ ,صٕٖٔ( ,الترجمة ,)ٙ8ٓ :طبقات المشاٌخ :جٕ,
صٕٖٓ ,كتاب السٌر :جٔ ,صٕ.ٔ8
(ٗ) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٕ0
)٘( السإاالت ,اللوح.5٘ :
( )ٙحاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٙ5

٘ٔ5

ونحوه مما هو خطاب متعلق بفعل مكلؾ
"الوضع" دخل الدلٌل والسبب والشرط.

()1

ولٌس بحكم؛ ألنه إخبار عن حال له ,وبـ

......................................................................................................
= بذاته وصفاته وذوات المكلفٌن والجمادات؛ كمدلول ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﮊ األنعام ,ٕٔٓ :ﮋ ﯝ ﯞ ﮊ األعراؾ ,ٔٔ :ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ الكهؾ.ٗ5 :
قوله :ولٌس بحكمٌ ,عنً بالمعنى المتعارؾ بٌن األصولٌٌن؛ ألخذهم فً مفهومه االقتضاء
أو التخٌٌر أو الوضع ,وذلك مفقود هنا ,ألن هذا الخطاب تعلق بفعل المكلؾ من حٌث إنه
مخلوق هلل تعالى ,قال المحلً(ٕ) :وال خطاب ٌتعلق بفعل ؼٌر البالػ العاقل ,وولً الصبً
والمجنون مخاطب بؤداء ما وجب فً مالهما منه؛ كالزكاة وضمان المتلؾ ,كما ٌخاطب
صاحب البهٌمة بضمان ما أتلفته حٌث فرط فً حفظها؛ لتنزٌل فعلها فً هذه الحالة منزلة
فعله ,وصحة عبادة الصبً كصبلته وصومه المثاب علٌهما لٌس ألنه مؤمور بها كما فً
البالػ بل لٌعتادها فبل ٌتركها بعد بلوؼه إن شاء هللا ذلك ,وال ٌتعلق الخطاب بفعل كل بالػ
عاقل كما ٌعلم مما سٌؤتً من امتناع تكلٌؾ الؽافل والملجؤ والمكره ,وٌرجع ذلك فً التحقٌق
إلى انتفاء تكلٌؾ البالػ العاقل فً بعض أحواله انتهى.
قوله :وبالوضع إلخ ,تبع المصنؾ رحمه هللا ابن الحاجب فً جعله خطاب الوضع من الحكم
المتعارؾ وهو معترض ,ولذلك لم ٌجعله منه صاحب جمع الجوامع ,قال المحلً معتذرا
عنه(ٖ)  :وأما خطاب الوضع اآلتً فلٌس من الحكم المتعارؾ كما مشى علٌه المصنؾ ,ومن
جعله منه كما اختاره ابن الحاجب زاد فً التعرٌؾ السابق ما ٌدخله؛ فقال خطاب هللا
المتعلق بفعل المكلؾ باالقتضاء أو التخٌٌر أو الوضع ,لكنه ال ٌشمل من الوضع ما متعلقه
ؼٌر فعل المكلؾ كالزوال سببا لوجوب الظهر انتهىٌ .عنً وكإتبلؾ الصبً والمجنون
الذي هو سبب لضمانهما ونحو ذلك وهللا أعلم.
قوله :دخل الدلٌل والسبب والشرط ,فٌه أنه ترك من خطاب الوضع المانع وزاد الدلٌل,
والمنصوص علٌه فً الخارج أن خطاب الوضع ٌنقسم إلى كون الشًء سببا أو شرطا أو
مانعا ,بل زاد فً جمع الجوامع فً خطاب الوضع الصحٌح والفاسد ,ولم نر من جعل الدلٌل
من خطاب الوضع ؼٌر المصنؾ رحمه هللا ,لكن من حفظ حجة على من لم ٌحفظ ,على
أنك إذا تؤملت وجدت الدلٌل قرٌبا من السبب كالزوال لوجوب صبلة الظهر؛ فإنه ٌصدق
علٌه تعرٌؾ الدلٌل والسبب وهللا أعلم ,وأما ترك التعرض للمانع فلم ٌظهر له =

(ٔ) فً (ب)" :بفعل المكلؾ" ,أي باأللؾ والبلم.
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٙ0
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٙ8
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و"االقتضاء" هو الطلب؛ نحو اإلٌجاب .و"التخٌٌر" هو اإلباحة .وتقدم تفسٌر "الوضع",
والمراد به هاهنا وضع الشارع ,ولهذا أدخلت فٌه الدلٌل وؼٌره؛ ألنهما من وضع
الشارع.
طلب فعل ؼٌر كؾ؛ تركه فً جمٌع وقته سبب للعقاب فوجوب ,وإن
قولً( :فإن كان
َ
()1
خص طلب الفعل بالثواب فندب ,ومقابلهما التحرٌم والكراهٌة .والتخٌٌر اإلباحة .
والواجب والفرض مترادفان؛ وهو ما تركه سبب للعقاب).
هذا تقسٌم للحكم ,الحكم إما طلب أو ؼٌر طلب ,والطلب إما [طلب]
طلب فعل كؾ.

()2

فعل ؼٌر كؾ ,أو

واألول إن كان تركه فً جمٌع وقته سببا للعقاب فوجوب ,وإن كان فعله سببا للثواب
ولٌس فً تركه شًء فهو الندب.
......................................................................................................
= وجه ,وهللا أعلم فلٌحرر ,والحاصل أن السبب هو الذي ٌلزم من وجوده الوجود ومن
عدمه العدم لذاته؛ كزوال الشمس لوجوب الظهر مثبل ,والشرط ما ٌلزم من عدمه العدم وال
ٌلزم من وجوده الوجود وال عدم لذاته؛ كالوضوء للصبلة مثبل ,والمانع ما ٌلزم من وجوده
العدم وال ٌلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته؛ كالحٌض لوجوب الصبلة وهللا أعلم.
قوله :واالقتضاء هو الطلب إلخ ,تحته أربعة أقسام؛ ألنه إما طلب فعل أو طلب ترك ,وكل
منهما إما جازم أو ؼٌر جازم كما هو ظاهر ,وسٌؤتً قرٌبا.
قوله :والمراد هنا وضع الشارع ,عبارة عن نصب الشارع أمارة على حكم من األحكام
الخمسة التً هً أقسام خطاب التكلٌؾ وهللا أعلم.
قوله :طلب فعل ؼٌر كؾ ,أي مدلول علٌه بؽٌر كؾ ,وأما به فهو من قبٌل األول.
قوله :فهو الندب ,أراد به ما لٌس بواجب فٌشمل السنة المإكدة.

(ٔ) فً األصل" :والتخٌٌر واإلباحة" بالعطؾ بالواو ,وهو خطؤ ظاهر؛ ألن المصنؾ هنا ٌفسر التخٌٌر باإلباحة.
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) و (ج).
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والثانً إن كان فعله سببا للعقاب فتحرٌم ,وإن كان الترك خاصة سببا للثواب فكراهٌة.
وؼٌر الطلب :إن كان تخٌٌرا بٌن الفعل والكؾ فإباحة ,وإال فوضعً.
واعلم أن هناك ثبلثة أشٌاء :الطلب؛ نحو "صم" .والواجب؛ وهو الفعل الذي علق الطلب
علٌه كالصبلة .والمحرم؛ مثله( )1كالزنا.
واإلٌجاب فعل الحاكم ,والحاكم هو هللا تعالى ,والتحرٌم مثله فافهم .والوجوب فً اللؽة:
الثبوت والسقوط.
......................................................................................................
قوله :وإن كان الترك خاصة سببا للثوابٌ ,عنً ولٌس الفعل سببا للعقاب ,فٌخرج التحرٌم.
قوله :فكراهٌة ,أراد به ما ٌشمل خبلؾ األولى على طرٌقة المتقدمٌن الذٌن لم ٌثبتوه ,وأما
المتؤخرون المثبتون له فقسموا مسمى المكروه عند المتقدمٌن إلى ما ثبت بنهً مقصود
فٌسمى مكروها؛ كقوله صلى هللا علٌه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد فبل ٌجلس حتى ٌصلً
ركعتٌن)(ٕ)  ,وإلى ما ثبت بنهً ؼٌر مقصود أي مستفاد من األمر بضده ,وهو النهً عن
ترك المندوبات المستفاد من أوامرها ,فإن األمر بالشًء ٌفٌد النهً عن تركه ,فٌسمى
خبلؾ األولى ,وعلٌه جرى إمام الحرمٌن فً النهاٌة(ٖ) وصاحب جمع الجوامع ,قال
المحلً(ٗ) :وأما المتقدمون فٌطلقون المكروه على ذي النهً المخصوص وؼٌر
المخصوص ,وقد ٌقولون فً األول مكروه كراهة شدٌدة ,كما ٌقولون فً قسم المندوب سنة
مإكدة.
قوله :الطلب نحو صم ,الظاهر أن فً العبارة تجوزا ,أو أنه من باب تسمٌة الدال باسم
المدلول ,فإن صم مثبل صٌؽة دالة على الطلب ولٌست هً الطلب وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :والوجوب فً اللؽة الثبوت إلخ ,وجدت بخط شٌخنا رحمه هللا ما نصه(٘) :الوجوب لؽة
اللزوم ومنه (وجب البٌع) إذا لزم ,والسقوط ومنه ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ الحج ,ٖٙ :والثبوت ومنه
(اللهم إنا نسؤلك موجبات رحمتك) ,وفً االصطبلح لنا إٌجاب ووجوب وواجب ,فاإلٌجاب
الطلب ,والوجوب تعلقه بؤفعال المكلفٌن=,

(ٔ) أي مثله فً كونه طلبا ,إال أن الواجب فٌه طلب الفعل كاألمر بالصٌام ,والمحرم فٌه طلب ترك الفعل كالنهً عن الزنا.
(ٕ) أخرجه مسلم (٘٘ )ٔٙكتاب صبلة المسافرٌن :باب استحباب تحٌة المسجد بركعتٌن ,...من حدٌث أبً قتادة ,وأخرجه
ابن ماجه (ٕٔٓٔ) كتاب إقامة الصبلة :باب من دخل المسجد فبل ٌجلس حتى ٌركع ,من حدٌث أبً هرٌرة.
(ٖ) نهاٌة المطلب فً دراٌة المذهب ,فً فقه الشافعٌة ,وقد سبق ذكره عند ترجمة إمام الحرمٌن.
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٔٓ5
(٘) ٌعنً عبد هللا بن سعٌد السدوٌكشً فً تعلٌقاته على شرح المختصر ,وقد سبق التنبٌه علٌه مرارا.

ٔ50

والواجب والفرض مترادفان ,وقالت الحنفٌة :ما ثبت بقطعً ففرض ,وما ثبت بظنً
فواجب ,واألول نحو ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ المزمل ,ٕٓ :والثانً نحو (ال صبلة إال بفاتحة
الكتاب)(.)1
......................................................................................................
= والواجب نفس فعل المكلؾ ,وهذا هو المقصود هنا ,وهذا على أصل األشعرٌة ,وأما
على أصلنا فاإلٌجاب فعل هللا وهو خلقه الوجوب ,والظاهر أنه الطلب باعتبار تعلقه بالفعل
الواجب ,فمعنى أوجب هللا كذا أمر به ,ومعنى أمر به خلق األمر به ال من أحد ,واألمر
سٌؤتً أنه طلب فعل ؼٌر كؾ إلخ ,والطلب قابم بالمؤمور ,فؤوجب كذا خلق الوجوب به أي
الطلب ,ومحله المطلوب منه وهللا أعلم انتهى .لكن فً قوله والطلب قابم بالمؤمور ,وفً
قوله ومحله المطلوب منه؛ نظر .حٌث كان األمر هو الطلب ,ألنهم ذكروا أن األمر والنهً
والكبلم خلق من خلق هللا حالة حٌث شاء وحٌث أراد وال ٌعٌن لها محبل كما تقدم عن
السإاالت ,ونص علٌه فً العدل(ٕ) وهللا أعلم.
قوله :والواجب والفرض مترادفان ,أي اسمان لمعنى واحد وهو المطلوب طلبا جازما.
قوله :والثانً نحو (ال صبلة إال بفاتحة الكتاب)ٌ ,عنً فٌؤثم عنده بتركها وال تفسد به صبلته
بخبلؾ ترك القراءة ,قال فً جمع الجوامع مع شرحه(ٖ) :وهو أي الخبلؾ لفظً أي عابد
إلى اللفظ والتسمٌة ,إذ حاصله أن ما ثبت بقطعً كما ٌسمى فرضا هل ٌسمى واجبا؟ وما
ض الشً َء
ثبت بظنً كما ٌسمى واجبا هل ٌسمى فرضا؟ فعنده ال؛ أخذا للفرض من َف َر َ
بمعنى حزه أي قطع بعضه ,والواجب من وجب الشً ُء وجبة سقط ,وما ثبت بظنً ساقط
ض الشً َء قد َره ,ووجب الشً ُء وجوبا َث َبت ,وكل
من قسم المعلوم ,وعندنا نعم؛ أخذا من َف َر َ
من المقدر والثابت أعم من أن ٌثبت بقطعً أو ظنً ,ومؤخذنا أكثر استعماال ,وما تقدم من
أن ترك الفاتحة من الصبلة ال ٌفسدها عنده أي دوننا ال ٌضر فً أن الخبلؾ لفظً؛ ألنه
أمر فقهً ال مدخل له فً التسمٌة التً الكبلم فٌها انتهى .والمناسب للمصنؾ رحمه هللا
حٌث اقتصر على المندوب وأراد به ما لٌس بواجب مما ٌثاب على فعله أن ٌقول مثبل
والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة ,ولعله إنما لم ٌتعرض لذلك ألن كبلم
أصحابنا فً كتب ا لفقه ٌشعر بعدم الترادؾ ,كما ذهب إلٌه بعض الشافعٌة حٌث قالوا :هذا
الفعل إن واظب علٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم فهو السنة ,وإن لم ٌواظب علٌه كؤن فعله
مرة أو مرتٌن فهو المستحب ,أو لم ٌفعله وهو ما ٌنشبه اإلنسان عن اختٌاره من األوراد
فهو التطوع ,وذكر فً جمع الجومع أٌضا أن الخبلؾ لفظً= ,

(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص٘5
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٔٔ
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وفً االصطبلح :ما تركه -أي الفعل الذي إذا تركه المكلؾ بهٌ -كون سببا للعقاب ,وحد
بحدود كثٌرة أكثرها مزٌؾ.
معنى األداء والقضاء واإلعادة واإلجزاء والصحة:
قولً( :األداء ما فعل فً وقته المقدر له شرعا أوال ,والقضاء ما فعل بعد وقته استدراكا,
واإلعادة ما فعل فً وقته ثانٌا لخلل ,والصحة موافقة األمر ,وقٌل سقوط القضاء ,وهو
معنى اإلجزاء عند بعض؛ هذا فً الدٌانات .وفً المعامبلت ترتٌب أثر الشًء علٌه
واعتباره سببا لحكم آخر ,والفساد مقابلها).
هذا تقسٌم آخر للحكم؛ وهو أن الحكم المتعلق بالفعل فذلك الفعل قد ٌوصؾ بكونه أداء,
وبكونه قضاء ,وبكونه إعادة.
 فاألداء :ما فعل فً الوقت المقدر له شرعا أوال؛ 0000000000000000000000......................................................................................................
= قال الشارح(ٔ) :أي عابد إلى اللفظ والتسمٌة ,إذ حاصله أن كبل من األقسام الثبلثةٌ -عنً
المستحب والتطوع والسنة -كما ٌسمى باسم من األسماء الثبلثة كما ذكر هل ٌسمى بؽٌره
منها؟ فقال البعض ال؛ إذ السنة الطرٌقة والعادة ,والمستحب المحبوب ,والتطوع الزٌادة,
واألكثر نعم ,وٌصدق على كل من األقسام الثبلثة أنه طرٌقة وعادة فً الدٌن ومحبوب فً
الشرع بطلبه وزٌادة على الواجب انتهى .وذكر أن المندوب ٌعم األقسام الثبلثة ببل شك,
ٌعنً ٌصدق على الجمٌع تعرٌؾ المندوب وهللا أعلم.
قولهٌ :كون سببا للعقابٌ ,عنً إذا مات على ذلك كما هو معلوم.
ل :ٌٗٛفبألداء ِب فؼً إٌخ ,رَج َغ سدّٗ هللا ف ٟرؼش٠ف األداء ثّب فؼً ٚوزا ف ٟاٌمعبء ٚاإلػبدح
اثَٓ اٌذبجت( ٛ٘ٚ , )2ف ٟاٌذم١مخ رؼش٠ف ٌٍّؤدٚ ٜاٌّمعٚ ٝاٌّؼبد ,فال ثذ ِٓ اٌزأ ً٠ٚثأٔٗ
أغٍك اٌّصذس ٚأساد اسُ اٌّفؼٛي ٚإْ وبْ إغاللٗ ػٍ ٗ١شبئؼبٌٚ ,زٌه ػشف ف ٟجّغ
اٌجٛاِغ وال ِٓ اٌّصذس ٚاٌّفؼٛي اٌّسزغٕ ٟثأدذّ٘ب ػٓ ا٢خش(ٌ )3إلشبسح إٌ ٝاالػزشاض
ػٍ ٝاثٓ اٌذبجت ,صُ إْ ظب٘ش والَ اٌّصٕف سدّٗ هللا وغ١شٖ ِٓ األص ٓ١١ٌٛأٔٗ ال رزصف
اٌؼجبدح ثبألداء إال إرا فؼٍذ وٍٙب ف ٟاٌٛلذ اٌّمذس ٌٙب ششػبٚ ,ال ثبٌمعبء إال إرا فؼٍذ وٍٙب
ثؼذ رٌه اٌٛلذ ,فبٌصالح إرا فؼٍذ ِٕٙب سوؼخ لجً خشٚط اٌٛلذ ِّٓ وبْ ِؼزٚسا ٍ٠ضَ أْ
رىٚ ْٛاسطخِ ,غ أْ والَ غبٌت اٌفمٙبء صش٠خ ف ٟأْ اٌصج ٟإرا ثٍغ ٚاٌّجٕ ْٛإرا أفبق
ٚاٌّششن إرا أسٍُ ٚاٌذبئط إرا غٙشد ٚلذ ثم ِٓ ٟاٌٛلذ ِب ٠سغ سوؼخ رجت ػٍ= ُٙ١

(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٔٔٙ
(ٕ) ٌنظر :شرح العضد على ابن الحاجب ,ص5ٙ :
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص٘ٗٔ

ٓٔ0

فخرجت النوافل بـ "الوقت المقدر له"؛ ألنها ال وقت لها مقدر00000000000000 ,
......................................................................................................
= تلك الصبلة؛ لقوله صلى هللا علٌه وسلم (من أدرك ركعة من الصبلة فقد أدرك
الصبلة)(ٔ) ,وذكر فً السإاالت فً هذه المسؤلة ثبلثة أجوبة؛ قٌل تلزمه ,وقٌل ال تلزمه,
وقٌل تلزمه ركعة(ٕ) .والذي فً القواعد أنها تلزمه كلها ,وٌسمى الوقت الذي ال ٌسع إال
ركعة بؤوقات المعذورٌن وٌصلونها أداء(ٖ) ,ولهذا المعنى خالؾ صاحب جمع الجوامع
األصولٌٌن وجرى على ظاهر كبلم الفقهاء ,فزاد فً تعرٌفً األداء والقضاء مسؤلة البعض
مشٌرا إلى القولٌن مرجحا لؤلول ,حٌث قال(ٗ) :واألداء فعل بعض وقٌل كل ما دخل وقته
قبل خروجه ,والقضاء فعل كل وقٌل بعض ما خرج وقت أدابه استدراكا لما سبق له مقتض
للفعل مطلقا ,وعند األصولٌٌن فً التحقٌق ال واسطة ,وأن الصبلة التً فعل بعضها فً
الوقت وبعضها فً ؼٌر الوقت إن كانت من المعذورٌن سمٌت كلها أداء بتبعٌة ما بعد
الوقت لما فٌه؛ بشرط أن ال ٌكون أقل من ركعة كما هو معلوم ,وإن كانت من ؼٌر
المعذورٌن سمٌت كلها قضاء بتبعٌة ما فً الوقت لما بعده؛ بشرط أن ال ٌكون أقل من
ركعة ,فلذلك لم ٌصرحوا بلفظ البعض فً التعرٌفٌن وهللا أعلم ,قال المحلً(٘) :وبعض
الفقهاء حقق فوصؾ ما فً الوقت منها باألداء وما بعده بالقضاء ولم ٌبال بتبعٌض العبادة
فً الوصؾ بذلك الذي فر منه ؼٌره إلخ .وانظر هل ٌصح على قواعد المذهب؟ والظاهر
ال ,وهللا أعلم.
قوله :فخرجت النوافل إلخ ,الظاهر أنه أراد به النوافل المطلقة ,وأما السنن فؽالبها له
أوقات؛ كالوتر وركعتً الفجر وصبلة الضحى والعٌدٌن وصوم أٌام البٌض ونحو ذلك,
فالظاهر أن فعل هذه األشٌاء كلها فً أوقاتها ٌسمى أداء ,قال فً جمع الجوامع فً تعرٌؾ
الوقت :والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا ,قال الشارح( :)ٙأي موسعا كزمان الصلوات
الخمس وسننها والضحى والعٌدٌن ,أو مضٌقا كزمان صوم رمضان وأٌام البٌض ,فما لم
ٌقدر له زمان فً الشرع كالنذر والنفل المطلقٌن وؼٌرهما وإن كان فورٌا كاإلٌمان ال ٌسمى
فعله أداء وال قضاء ,وإن كان الزمان ضرورٌا لفعله إلخ .لكن كبلم أصحابنا فً االستدالل
على وجوب الوتر عند من قال به ٌدل على أن األوقات إنما هً للصلوات المفروضة دون
ؼٌرها من السنن والنوافلٌ ,عنً أنها من التوابع فلٌراجع وهللا أعلم.

(ٔ) أخرجه البخاري (ٓ )٘0كتاب مواقٌت الصبلة :باب من أدرك من الصبلة ركعة ,ومسلم (ٔ )ٖٔ5كتاب المساجد
ومواضع الصبلة :باب من أدرك ركعة من الصبلة ,...وؼٌرهما من حدٌث أبً هرٌرة.
)ٕ( بحثت عن هذه المسؤلة فً السإاالت ولم أجدها.
(ٖ) ٌنظر :قواعد اإلسبلم للجٌطالً :جٔ ,صٖٕٗ
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٔ0
(٘) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٔٗ0
( )ٙحاشٌة البنانً :جٔ ,صٓٗٔ
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وبـ "شرعا" خرجت الزكاة التً قدر لها اإلمام شهرا ,وما أشبهه ,وبـ "أوال" صبلة النابم
والناسً()1؛ ألن وقتها إذا ذكروها ,وال ٌتعلق "أوال" بـ "فعل" بل بمقدر.
......................................................................................................
قوله :خرجت الزكاة التً عٌن لها اإلمام إلخٌ ,عنً فإن دفعها فً ذلك الوقت ال ٌسمى أداء
حٌث لم ٌكن الوقت من الشارع ,وانظر هل ٌسمى قضاء إذا حل وقته قبل ذلك؟ -ألن
الواجب علٌه أن ٌدفع زكاته عند تمام الحول إذا دار علٌه الحول وهو مالك للنصاب ولٌس
علٌه دٌن حال فً الذهب والفضة كما هو مبٌن فً محله -أو ال ٌسمى ومحل وجوب الدفع
إذا لم ٌعٌن له اإلمام وقتا ,أو ٌفرق بٌن أن ٌفرزها أو ال ,أو كٌؾ الحال ,فلٌحرر وهللا أعلم.
قوله :ألن وقتها إذا ذكرهاٌ ,عنً لقوله علٌه السبلم (من نام عن صبلة أو نسٌها فلٌصلها إذا
ذكرها فذلك وقتها)(ٕ) ,قال فً اإلٌضاح(ٖ) :ثم إنهم اختلفوا فً معنى قوله علٌه السبلم فذلك
وقتها؛ قال بعضهم وقت إعادتها ٌعنً وقت قضابها ,وقال آخرون وقت فرضها ,فمن ذهب
إلى أن ذلك وقت وجوبها جعلها دٌنا علٌه ٌقضٌها وقت ما تٌسر له ما لم ٌمت ,ومن ذهب
إلى أنه وقت إعادتها جعله وقتا لها؛ فإن تركها بعد ما ذكرها أو بعد ما انتبه من نومه مقدار
ما ٌصلٌها فٌه هلك ,وقال بعضهم وقتها مع وقت صبلة ذكرها فٌه إلخ .وقال قبل ذلك فً
باب األذان(ٗ) :وإن خرج الوقت فبل أذان وال إقامة لما ذكرنا أن األذان للوقت ,وقال آخرون
فٌمن نام عن صبلة أو نسٌها فلٌصلها إذا ذكرها فذلك وقتها؛ فعلى هذا ٌإذن لها وٌقٌم ,وٌدل
أٌضا على هذا ما روي أنه صلى هللا علٌه وسلم حٌن نام حتى طلعت علٌه الشمس أمر ببلال
أن ٌإذن فؤقام فصلى إلخ ,فترى كبلم صاحب اإلٌضاح رحمه هللا فً المحلٌن مترددا بٌن
أن ٌكون قضاء وأداء ,لكنه ذكر فً أول باب القضاء أن العلماء اتفقوا على وجوب القضاء
على الناسً والنابم بعد خروج الوقت ,وكذلك كبلم المصنؾ رحمه هللا فً تعرٌؾ األداء
والقضاء صرٌح فً أن النابم والساهً حتى خرج الوقت ٌصلٌها قضاء ال أداء ,فعلى هذا ال
ٌقٌمان للصبلة وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وال ٌتعلق "أوال" بفعل إلخ ,قال العضد(٘) :ولٌس قوله أوال متعلقا بقوله فعل فٌكون
معناه فعل أوال لتخرج اإلعادة؛ ألن اإلعادة قسم من األداء فً مصطلح القوم وإن وقع فً
عبارات بعض المتؤخرٌن خبلفه انتهى ,واختار السعد تعلقه بفعل وأن اإلعادة قسٌمة لؤلداء
ال قسم منه( ,)ٙفبل بد من إخراجها وهللا أعلم ,أقول :قول سعد الدٌن =

(ٔ) أي خرج صبلة النابم والناسً.
(ٕ) أخرجه الربٌع (ٗ )ٔ0كتاب الصبلة :باب فً أوقات الصبلة ,من حدٌث جابر بن زٌد ببلؼا ,وأخرجه الترمذي ()ٔ55
أبواب الصبلة :باب ما جاء فً النوم عن الصبلة ,وؼٌره من حدٌث أبً قتادة ,ولم ٌؤت عند الجمٌع زٌادة( :فذلك وقتها).
(ٖ) اإلٌضاح :جٔ ,صٙ05
(ٗ) اإلٌضاح :جٔ ,صٓٓٗ.
(٘) شرح العضد ,ص.5ٙ :
( )ٙشرح مختصر المنتهى األصولً :جٕ ,ص ٔٗ5
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 والقضاء :ما فعل بعد وقت األداء استدراكا لما سبق له وجوب [مطلقا ,فخرج بالقٌد األولاألداء واإلعادة ,والثانً ما لم ٌسبق له وجوب]( )1كالنوافل ,وتقٌٌد الوجوب باإلطبلق
لٌدخل المسافر والحابض؛ ألن الصوم مثبل لم ٌوجب علٌهما ,ولكن تقدم وجوب فً
الجملة.
 واإلعادة :ما فعل فً وقت األداء ثانٌا لخلل ,وقٌل لعذر؛ فٌدخل المصلً منفردا إذا أعاد......................................................................................................
= ال ٌناسب المذهب فً كتب الفقه من أنها تصلى أداء ولو أعادها ما أعادها وهللا أعلم.
قوله :والقضاء ما فعل إلخ ,فٌه ما تقدم من إطبلق المصدر وإرادة اسم المفعول.
قوله :ما لم ٌسبق له وجوب كالنوافلٌ ,عنً فإنها ال تقضى حٌث لم ٌسبق لها وجوب,
فظاهر هذا الكبلم أنه ال تقضى إال الفرابض ,ولعل المراد أنها ال تقضى وجوبا وإال فالسنن
عندنا تقضى كالوتر وركعتً الفجر ,والمصنؾ رحمه هللا تبع فً هذه العبارة ابن
الحاجب(ٕ) ,واعترضها المحلً حٌث عبر صاحب جمع الجوامع بدل قول ابن الحاجب لما
سبق له وجوب بقوله لما سبق له مقتضى للفعل بما نصه(ٖ) :أي ألن ٌفعل وجوبا أو ندبا فإن
الصبلة المندوبة تقضى فً األظهر ,وٌقاس علٌها الصوم المندوب ,فقوله مقتضى أحسن من
قول ابن الحاجب وؼٌره وجوب ,لكن لو قال لما سبق لفعله مقتضى لكان أوضح وأخصر
انتهى.
قوله :وتقٌٌد الوجوب باإلطبلق لٌدخل إلخ ,قال المحلً فً جمع الجوامع(ٗ) :مقتضى للفعل
مطلقا ,أي من المستدرك كما فً قضاء الصبلة المتروكة ببل عذر ,أو من ؼٌره كما فً
قضاء النابم الصبلة والحابض الصوم ,فإنه سبق مقتض لفعل الصبلة والصوم من ؼٌر
النابم والحابض ال منهما ,وإن انعقد سبب الوجوب أو الندب فً حقهما لوجوب القضاء
علٌهما أو ندبه لهما انتهى ,قال المحلً(٘) :وخرج بقٌد االستدراك إعادة الصبلة المإداة فً
الوقت بعده فً جماعة مثبل انتهى .والظاهر أنه ال ٌتؤتى على قواعد المذهب وهللا أعلم.
قوله :لخلل ,أي فً فعله أوالً من فوات شرط أو ركن كالصبلة مع النجاسة أو بدون الفاتحة
سهوا فٌهما.
لٚ :ٌٗٛلٌ ً١ؼزس ,أ ِٓ ٞخًٍ ف ٟفؼٍٗ أٚالً أ ٚدصٛي فعٍ١خ ٌُ رىٓ ف ٟفؼٍٗ أٚالً ,فبٌصالح
اٌّىشسح ٟ٘ٚ -ف ٟاألصً اٌّفؼٌٛخ فٚ ٟلذ األداء -ف ٟجّبػخ ثؼذ االٔفشاد ِٓ =

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثب ُته بناء على النسخة( :د).
(ٕ) ٌنظر :شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ,ص5ٙ :
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٗٔ
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٗٔ
(٘) تكلمة للكبلم السابق.
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مع اإلمام؛ ألن طلب الفضٌلة عذر(.)1
 واإلجزاء :عبارة عن سقوط األمر ,ومنهم من فسره بسقوط القضاء ,وفٌه نظر. والصحة فً العبادات عند المتكلمٌن :موافقة أمر الشرع( ,)2وعند الفقهاء :كون الفعلمسقطا للقضاء.
......................................................................................................
= ؼٌر خلل معادة على الثانً لحصول فضٌلة الجماعة دون األول النتفاء الخلل ,قال
المحلً(ٖ) :واألول هو المشهور الذي جزم به اإلمام الرازي(ٗ) وؼٌره ورجحه ابن الحاجب
إلخ .وهو المناسب لقواعد المذهب حٌث ذكروا أنها ٌجعلها نافلة ,وأنه ال ٌصلً الفجر
والعصر لعدم التنفل بعدهما وهللا أعلم ,قال المحلً(٘) :ثم ظاهر كبلم المصنؾ أن اإلعادة
قسم من األداء وهو كما قال مصطلح األكثرٌن ,وقٌل إنها قسٌم له كما قال فً المنهاج
العبادة إن وقعت فً وقتها المعٌن ولم تسبق بؤداء مختل فؤداء وإال فإعادة انتهى(.)ٙ
والمناسب لكبلم أصحابنا هو األول ,فإنه ما دام الوقت قابما فإنه ٌنوٌها أداء ولو أعادها ما
أعادها وهللا أعلم.
قوله :واإلجزاء عبارة عن سقوط األمرٌ ,عنً فإجزاء العبادة كفاٌتها فً سقوط الطلب وإن
لم ٌسقط القضاء؛ كصبلة من ظن أنه متطهر ,فإنها باقٌة كافٌة فً سقوط الطلب ,وإن كان
ٌجب علٌه القضاء إذا تبٌن له الحدث ,وتفسٌر اإلجزاء بما ذكر مبنً على تفسٌر الصحة
بما علٌه المتكلمون وهً موافقة ذي الوجهٌن الشرع وهو الراجح ,ومن فسر اإلجزاء
بسقوط القضاء بناء على تفسٌر الصحة بما علٌه الفقهاء وهو مرجوح" ,فالصحة منشؤ
اإلجزاء على الراجح فٌهما ومرادفة له على المرجوح فٌهما" قاله المحلً(.)5
لٚ :ٌٗٛاٌصذخ ف ٟاٌؼجبداد إٌخ ,إّٔب ل١ذ اٌصذخ ثىٙٔٛب ف ٟاٌؼجبداد ِغ جش٠بٔٙب ف ٟاٌؼمٛد
أ٠عب ػٍ ٝرؼش٠ف اٌّزىٍّ ٓ١ألجً اٌّمبثٍخ ثزؼش٠ف اٌفمٙبء ,صُ ٠ؼشفٙب ف ٟاٌّؼبِالد ثأِش
ِزؼٍك ػٍٚ ٗ١س١أرِ ٟب ف ,ٗ١لبي ف ٟجّغ اٌجٛاِغ ِغ شبسدٗ ِؼٗ ِب ف ٟاٌصذخ ِب ٔصٗ(:)8
ٚاٌصذخ ِٓ د١ش ٘ ٟاٌشبٍِخ ٌصذخ اٌؼجبدح ٚصذخ اٌؼمذ ِٛافمخ اٌفؼً ر ٞاٌٛج= ٓ١ٙ

(ٔ) فً النسخ الثبلث" :ألن طلب الفرٌضة عذر" ,وهو خطؤ؛ ألن المعنى ال ٌستقٌم به ,والصواب "الفضٌلة" أي فضٌلة
الصبلة مع الجماعة.
(ٕ) فً (ب)" :من الشرع" بدل أمر الشرع ,وهو تصحٌؾ من الناسخ ,والصواب :أمر الشرع.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٓ٘ٔ
(ٗ) ٌنظر :المحصول :جٔ ,صٔٔٙ
(٘) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٔ٘ٔ
( )ٙشرح المنهاج :جٔ ,ص ٖ0
( )5حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٖٔ
( )0حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٔ5

ٗٔ0

فإن قلت :إن القضاء لم ٌجب بعد فكٌؾ ٌسقط؟ .أجٌب :بؤن المعنى رفع وجوبه.
وفً المعامبلت :ترتٌب األمر المطلوب منها علٌها ,وأبٌن من هذه العبارة :ترتٌب أثر
الشًء علٌه واعتباره سببا لحكم آخر؛ كالملك فإنه أثر للعقدة ,أي عقدة البٌع مثبل ,وهو
مرتب على العقدة ,والعقدة سبب إلباحة التصرؾ فٌه؛ لموافقة العقدة أمر الشرع.
......................................................................................................
= وقوعا الشرع ,والوجهان موافقة الشرع ومخالفته ,أي الفعل الذي ٌقع تارة موافقا للشرع
الستجماعه ما ٌعتبر فٌه شرعا أي من اجتماع شروطه وانتفاء موانعه ,وتارة مخالفا له
النتفاء ذلك ,عبادة كان كالصبلة أو عقدا كالبٌع ,والصحة موافقة الشرع ,بخبلؾ ما ال ٌقع
إال موافقا للشرع كمعرفة هللا تعالى ,إذ لو وقعت مخالفة له أٌضا كان الواقع جهبل ال
معرفة ,فإن موافقة الشرع لٌس من مسمى الصحة فبل ٌسمى هو صحٌحا ,فصحة العبادة
أخذا مما ذكر موافقة العبادة ذات الوجهٌن وقوعا الشرع؛ وإن لم تسقط القضاء انتهى.
قوله :فإن قلت إن القضاء إلخ ,قال العضد :وهو مناقشة لفظٌة(ٔ).
قوله :أجٌب بؤن المعنى رفع وجوبه ,أي إؼناء العبادة عنه بمعنى أنه ال ٌحتاج إلى فعلها
ثانٌا ,قال المحلً(ٕ)  :فما وافق من عبادة ذات الوجهٌن الشرع ولم ٌسقط القضاء كصبلة من
ظن أنه متطهر ثم تبٌن له حدثه؛ ٌسمى صحٌحا على األول دون الثانً انتهى.
قوله :وفً المعامبلت ترتب(ٖ) األمر المطلوب ,ظاهر هذه العبارة ٌقتضً أن الصحة نفس
الترتب ولٌس كذلك وإنما هً منشؤه ,والمصنؾ رحمه هللا تبع ؼٌره فً هذه العبارة
كاآلمدي(ٗ) ,وخالؾ هذه العبارة فً جمع الجوامع حٌث قال(٘) :وبصحة العقد ترتب أثره,
قال المحلً( :)ٙأي أثر العقد وهو ما شرع العقد ألجله؛ كاالنتفاع فً البٌع واالستمتاع فً
النكاح ,فالصحة منشؤ الترتب ال نفسه كما قٌل ,قال المصنؾ بمعنى أنه حٌث ما وجد فهو
ناشا عنها ال بمعنى أنها حٌث ما وجدت نشؤ عنها ,حتى ٌرد البٌع قبل انقضاء الخٌار فإنه
صحٌح ولم ٌترتب علٌه أثره ,وتوقؾ الترتب على انقضاء الخٌار المانع منه ال ٌقدح فً
كون الصحة منشؤ الترتب ,كما ال ٌقدح سببٌة ملك النصاب لوجوب الزكاة توقفه على
حوالن الحول انتهى.

(ٔ) شرح العضد ,ص00 :
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٔ0
(ٖ) عبارة المتن" :ترتٌب األمر المطلوب".
(ٗ) عبارة اآلمدي" :وأما فً عقود المعامبلت فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه علٌه" .اإلحكام :جٔ ,ص٘ٓٔ
(٘) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٔ8
( )ٙحاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٔ8
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 وٌقابله( )1الفساد والبطبلن فٌهما.وقالت الحنفٌة :الباطل من المعامبلت ما ال ٌكون مشروعا بؤصله وال وصفه ,والفاسد ما
ٌكون مشروعا بؤصله دون وصفه.
األول كبٌع المبلقٌح ,والثانً كبٌع الربا ,وعندهم الربا إذا طرحت زٌادته صحت عقدته
ولم ٌحتج إلى عقدة أخرى.
......................................................................................................
قوله :وٌقابله ,المناسب وٌقابلها أي الصحة كما فً المتن.
قوله الفساد والبطبلن ,فهما مخالفة الفعل ذي الوجهٌن وقوعا الشرع فٌهما ,وقٌل فً العبادة
عدم إسقاطها القضاء ,وفً المعامبلت على كبلمه رحمه هللا عدم ترتب األمر المطلوب
منها علٌها ,أو عدم ترتب أثر الشًء علٌه وعدم اعتباره سببا لحكم آخر وهللا أعلم.
قوله :فٌهما ,أي فً العبادات والمعامبلت.
قوله :وقالت الحنفٌة إلخ ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٕ) :خبلفا ألبً حنٌفة فً قوله
مخالفة ما ذكر الشرع بؤن كان منهٌا عنه ,إن كانت لكون النهً عنه ألصله فهً أي
المخالفة البطبلن؛ كما فً الصبلة بدون بعض الشروط أو األركان ,وكما فً بٌع المبلقٌح
وهً ما فً البطون من األجنة النعدام ركن من البٌع أي المبٌع ,أو لوصفه فهً الفساد؛ كما
فً صوم ٌوم النحر لئلعراض بصومه عن ضٌافة هللا للناس بلحوم األضاحً التً شرعها
فٌه ,وكما فً بٌع الدرهم بالدرهمٌن الشتماله على الزٌادة فٌؤثم به وٌفٌد بالقبض الملك
الخبٌث ,ولو نذر صوم ٌوم النحر صح نذره ألن المعصٌة فً فعله دون نذره ,وٌإمر
بفطره وقضابه لٌتخلص عن المعصٌة وٌوفً بالنذر ,ولو صامه خرج عن عهدة نذره ألنه
أدى الصوم كما التزمه فقد اعتد بالفاسد ,أما الباطل فبل ٌعتد به ,قال الشارح(ٖ) :وفات
المصنؾ أن ٌقول والخبلؾ لفظً كما قال فً الفرض والواجب ,إذ حاصله أن مخالفة ذي
الوجهٌن الشرع بالنهً عنه ألصله كما ٌسمى بطبلنا هل ٌسمى فسادا؟ أو لوصفه كما ٌسمى
فسادا هل ٌسمى بطبلنا؟ فعنده ال ,وعندنا نعم انتهى .وانظر لم خص المصنؾ رحمه هللا
خبلؾ أبً حنٌفة فً ترادؾ الفساد والبطبلن بالمعامبلت مع جرٌان ذلك فً العبادات أٌضا
وهللا أعلم.

(ٔ) كذا فً األصل ,والمناسب أن ٌقول" :وٌقابلها" أي الصحة ,كما جاء فً المتن ,وقد نبه على ذلك المحشً فً الحاشٌة.
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٗٔ
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٔ0 -ٖٔ5
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تنبٌه :فً التحسٌن والتقبٌح وقٌام الحجة على المكلؾ.
قوله( :تنبٌه :ال ٌحكم العقل بحسن شًء وال بقبحه فً حكم هللا تعالى ,بل الحاكم الشرع,
ولٌس التكلٌؾ من جهة المصلحة).
هذا بحث مشكل ,وتشعبت فٌه األمة شعوبا( .)1اعلم أن الحسن والقبح ٌطلقان على موافقة
الؽرض ومخالفته ,ولٌسا بذاتٌٌن؛ الختبلؾ األؼراض( ,)2وال ٌجوز على هللا ,وٌطلق
وٌراد به ما أمر الشارع بالثناء على فاعله وبالذم له ,وٌطلق على ما فٌه الحرج لفاعله
وما ال حرج على فاعله ,ولٌس بذاتٌٌن بل إضافٌٌن.
وقالت المعتزلة ومن وافقهم :إن حسن الفعل لذاته ,وكذا قبحه .وٌنقسم عندهم:
......................................................................................................
قولهٌ :طلقان على موا فقة الؽرض ومخالفته ,بمعنى مبلبمة الطبع ومنافرته؛ كحسن الحلو
وقبح المر ,وهذا عقلً أي ٌحكم به العقل اتفاقا.
قوله :وٌطلق وٌراد به ما أمر الشارع إلخ ,الظاهر أن المناسب أن ٌقول وٌطلقان ,اللهم إال
أن ٌقال المراد وٌطلق ما ذكرٌ ,عنً فالحسن ٌطلق على ماٌترتب المدح علٌه والثواب على
فاعله ,والقبٌح ٌطلق على ما ٌترتب الذم علٌه والعقاب على فاعله؛ كالطاعة والمعصٌة,
وهذا شرعً عندنا أي ال ٌحكم به إال الشرع ,أي ال ٌإخذ إال من ذلك وال ٌدرك إال به,
خبلفا للمعتزلة فً قولهم إنه عقلً أي ٌحكم به العقل.
قوله :وٌطلق على فٌه الحرج على فاعله إلخ ,هذا قرٌب من اإلطبلق الذي قبله ,والذي فً
جمع الجوامع أن الحسن والقبح ثبلثة معان؛ فمعنٌان عقلٌان باالتفاق ومعنى شرعً خبلفا
للمعتزلة ,حٌث قال مع شارحه(ٖ) :والحسن والقبح للشًء بمعنى مبلبمة الطبع ومنافرته؛
كحسن الحلو وقبح المر ,وبمعنى صفة الكمال والنقص؛ كحسن العلم وقبح الجهل( ,عقلً)
أي ٌحكم به العقل اتفاقا ,وبمعنى ترتب المدح والذم عاجبل والثواب والعقاب آجبل؛ كحسن
الطاعة وقبح المعصٌة( ,شرعً) أي ال ٌحكم به إال الشرع المبعوث به الرسل ,أي ال ٌإخذ
إال من ذلك وال ٌدرك إال به خبلفا للمعتزلة إلخ ,والمصنؾ رحمه هللا ذكر المعنى األول
والثالث وترك الثانً وذكر بدله ما هو قرٌب من الثالث وهللا أعلم.
قوله :إن حسن الفعل لذاته وكذا قبحه إلخٌ ,عنً أنهم قالوا إن فً الفعل مصلحة أو مفسدة
ٌتبعها حسنه أو قبحه عند هللا ,وٌدرك العقل ذلك بالضرورة أو بالنظر أو باستعانة الشرع =

(ٔ) فً (أ) شعبا بدل شعوبا.
(ٕ) فً (ب)" :األعراض" بدل األؼراض ,أي بالعٌن المعجمة بدل الؽٌن.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص٘5
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 إلى ضروري؛ كحسن الصدق النافع واإلٌمان ,وقبح الكذب [الضار]( )1والكفر. وإلى نظري؛ كحسن الصدق الضار ,وقبح الكذب النافع. وإلى شرعً؛ كحسن صوم آخر ٌوم من رمضان ,وقبح صوم أول ٌوم من شوال.وقال القدماء منهمٌ :حصل الحسن للفعل بذاته من ؼٌر صفة توجبه ,وكذا القبح .وقال
بعضهم :بصفة توجبه فٌهما .وقال بعض :بصفة توجبه فً القبح ,وٌكفً فً الحسن عدم
موجب القبح.
وقال الجبابً :بصفة توجبه لكنها لٌست حقٌقة ,بل بوجوه واعتبارات ,كلطم الٌتٌم
للتؤدٌب والتعذٌب(.)2
ولهم حجج كثٌرة منها :لو لم ٌكن الحاكم عقلٌا بل شرعٌا لزم إفحام الرسل.
......................................................................................................
= فٌما خفً على العقل ,كما ذكره المصنؾ رحمه هللا ومثل لؤلقسام الثبلثة.
قوله :كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع ,كذا مثل له العضد(ٖ) ,وصدر المحلً
بعكسه حٌث قال(ٗ) :أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار ,وقٌل بالعكس إلخ.
والمراد ما مثل به المصنؾ رحمه هللا ,وذكر المحلً أن الشرع ٌجًء عند المعتزلة مإكدا
لما أدركه العقل بالضرورة أو بالنظر.
قوله :وإلى شرعًٌ ,عنً أن العقل ال ٌدرك الحسن الذاتً فٌه لخفابه إال باستعانة الشرع
كما تقدم.
قوله :وقال بعضهم بصفة توجبه فٌهما ,أي توجب الحسن والقبح ,وإنما أفرد الضمٌر ألن
العطؾ فً مرجع الضمٌر بؤو نحو :إذا جاءك زٌد أو عمرو فؤكرمه ,وقوله فٌهما أي فً
الحسن والقبح أو فً مسؤلتً الحسن والقبح وهللا أعلم ,واألمر سهل.
قوله :للتؤدٌب والتعذٌب ,فهذا فعل واحد اختلؾ باالعتبار ,فعد تارة حسنا وتارة قبٌحا ,وهذا
مما ٌرد به على من قال إن الحسن والقبح لذات الفعل؛ ألن ما بالذات ال ٌزول وهللا أعلم.
قوله :ولهم حجج كثٌرة ,ذكرها فً شرح العضد وردها ,فمن أراد ذلك فلٌراجعه(٘).

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٕ) فً (أ)" :للتؤدٌب وللتعذٌب" ,بتكرار الم التعلٌل بعد حرؾ العطؾ.
(ٖ) ٌنظر :شرح العضد ,صٙٙ:
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص55
(٘) ٌنظر :شرح العضد ,ص ٙ8 :وما بعدها.
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بٌانه :إذا قال الرسول انظر فً معجزاتً كً تعلم صدقً ,فٌقول له ال أنظر حتى ٌجب
علً النظر ,وال ٌجب علً النظر حتى أنظر .والجواب :أن وجوب النظر الزم ,نظر أو لم
ٌنظر.
وقال أصحابنا :إن الحاكم الشرع ,وال حسن إال ما حسنه الشرع ,وال قبح إال ما قبحه
الشرع ,وٌتفرع علٌه أمران :أحدهما :أن شكر المنعم لٌس بواجب عقبل عندنا ,وعند
المعتزلة واجب عقبل ,بل الذي أوجبه عندنا الشرع.
......................................................................................................
قوله :بٌانه إلخ ,زاد فً العضد فً بٌان اإلفحام وجها آخر بعد البٌان الذي ذكره المصنؾ
رحمه هللا ,فقال(ٔ) :أو ٌقول ال ٌجب علً حتى ٌثبت الشرع وال ٌثبت الشرع حتى أنظر وأنا
ال أنظر ,وٌكون هذا القول حقا وال سبٌل للرسول إلى دفعه وهو حجة علٌه ,وهو معنى
اإلفحام انتهى .ثم أجاب بؤجوبة منها ما ذكره المصنؾ رحمه هللا ,وذكر شارح العدل رحمه
هللا -عند قول الماتن وأما ابن الحسٌن فؤوجب معرفة البعث وأن معرفته من العقلٌات إلخ-
عن الؽزالً جوابا عن هذا اإلشكال ,وأطال فٌه وضرب فٌه مثبل فلٌراجع(ٕ).
قوله :نظر أو لم ٌنظر ,وجدت بخط شٌخنا عبد هللا رحمه هللا ما نصه(ٖ) :أي ألن تحقق
الوجوب ال ٌتوقؾ على العلم به وإال لزم الدور ,إذ العلم بالوجوب موقوؾ على الوجوب
فلو توقؾ الوجوب علٌه لزم الدور ,فإن قلت ٌلزم على ذلك تكلٌؾ الؽافل وهو ؼٌر
صحٌح ,أجٌب بؤنه لٌس من باب تكلٌؾ الؽافل فً شًء فإنه ٌفهم التكلٌؾ وإن لم ٌصدق به
كذا فً العضد(ٗ) انتهى.
قوله :وقال أصحابنا إلخ ,ووافقهم على ذلك األشعرٌة.
ل :ٌٗٛإْ شىش إٌّؼُ ,لبي اٌّذٍ :)5(ٟأ ٞاٌضٕبء ػٍ ٝهللا رؼبٌ ٝإلٔؼبِٗ ثبٌخٍك ٚاٌشصق
ٚاٌصذخ ٚغ١ش٘ب ثبٌمٍت ثأْ ٠ؼزمذ أٔٗ رؼبٌٙ١ٌٚ ٝب ,أ ٚاٌٍسبْ ثأْ ٠زذذس ثٙب ,أ ٚغ١شٖ ثأْ
٠خعغ ٌٗ رؼبٌٝ؛ ٚاجت ثبٌششع ال ثبٌؼمً إٌخٚ .اػزشظٗ اثٓ أث ٟشش٠ف ِٓ ٚج:ٓ١ٙ
أدذّ٘ب ف ٟاسزؼّبٌٗ ف ٟأفؼبي اٌجٛاسحٚ ,اٌضبٔ ٟف ٟرفس١ش اٌشىش ثبٌّؼٕ ٝاٌٍغ ,ٞٛد١ش
لبي( : )6ال ٠خف ٝأْ إغالق اٌضٕبء ػٍ ٝاٌؼًّ ثبألسوبْ غ١ش سبئغ ,إال أْ ٠ذػ ٝأْ إغاللٗ
ػٍ ٝسج ً١اٌّشبوٍخ ٌٛلٛػٗ ِمزشٔب ثبٌضٕبء ثبٌٍسبْ ٚاٌمٍتٚ ,اػٍُ أْ والَ اٌشبسح ٠مزع ٟأْ
ِٛظٛع ٘زٖ اٌّسأٌخ ٘ ٛاٌشىش ثبٌّؼٕ ٝاٌٍغ ٞٛاٌّزؼبسف  ٛ٘ٚخالف اٌّشٛٙسٚ ,اٌّشٛٙس
أْ ِٛظٛع اٌّسأٌخ اٌشىش ثبٌّؼٕ ٝاٌؼشف ٛ٘ٚ ,ٟصشف اٌؼجذ جّ١غ ِب أٔؼُ =
(ٔ) شرح العضد ,صٙ8 :
(ٕ) ٌنظر :البحث الصادق واالستكشاؾ ,ص ٕ5٘ :وما بعدها.
(ٖ) ٌعنً عبد هللا بن سعٌد السدوٌكشً فً تعلٌقاته على شرح المختصر ,وقد سبق التنبٌه علٌه مرارا.
(ٗ) ٌنظر :شرح العضد ,ص5ٓ:
(٘) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص0ٓ -58
( )ٙالدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔٙ :
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والثانً :األشٌاء قبل ورود الشرع حكمها عندنا وعند معتزلة بؽداد وابن أبً هرٌرة
على الحظر .وعند الشٌخ أبً ٌحٌى زكرٌا ابن أبً بكر( ,)2واختاره المصنؾ(ٖ) ,وعند

()1

......................................................................................................
= هللا به علٌه إلى ما خلق وأعطاه ألجله؛ كصرفه النظر إلى مصنوعاته والسمع إلى تلقً
أوامره وإنذاراته ,وعلى هذا القٌاس عن هذا ٌنبا قول العضد فً تقرٌر دلٌل المسؤلة(ٗ):
ألن منه -أي من الشكر -فعل الواجبات وترك المحرمات العقلٌة .وهو قول اآلمدي إلخ.
قوله :قبل ورود الشرع ,قال المحلً(٘) :أي البعثة ألحد من الرسل إلخ ,أقول فعلى هذا
الشرع لم ٌخل منه زمان من لدن آدم إلى ٌوم القٌامة ,فحجة هللا قامت على الخلق فً
التوحٌد وؼٌره إلى ٌوم القٌامة بالشرع ,فما معنى قبل ورود الشرع؟! وهللا أعلم فلٌحرر,
اللهم إال أن ٌقال المراد باألشٌاء قبل ورود الشرع جزبٌات لم ٌنص الشرع على حكمها
كاألشٌاء الحادثة بعد ذلك؛ كالقهوة مثبل ,لكن هذا بعٌد من ظاهر قولهم قبل ورود الشرع,
وألن القهوة ونحوها ترجع إلى قاعدة شرعٌة وهً األصل فً المنافع الحل واألصل فً
المضار الحرمة ,ثم ظهر أن المراد بورود الشرع شرع نبٌنا صلى هللا علٌه وسلم؛ ألن
الراجح عندنا أن شرع من قبلنا لٌس بشرع لنا إال فٌما ال ٌنسخ كالتوحٌد ومحاسن األخبلق,
وعلى هذا ال ٌتؤتى هذا الخبلؾ بعد موته صلى هللا علٌه وسلم الستقرار الشرع ,وهللا أعلم
فلٌحرر.
ل :ٌٗٛدىّٗ ػٕذٔب إٌخ ,إصجبد اٌذىُ اٌز ٛ٘ ٞاٌذظش ػٕذ اٌجؼط ٚاإلثبدخ ػٕذ آخشٕ٠ ٓ٠بفٟ
ثذست اٌظب٘ش ِب رمذَ ػٓ أصذبثٕب أْ اٌذبوُ ٘ ٛاٌششع ,فئْ اٌذظش ٚاإلثبدخ ِٓ األدىبَ
فى١ف ٠ضجزبْ ِٓ غ١ش اٌششع ,فبٌّٕبست ٌى ْٛاٌذبوُ ٘ ٛاٌششع إّٔب ٘ ٛاٌٛلف ٌىٓ ال دع
ٌٍٕظش ِغ ٚجٛد األصش ,صُ ف ٟاٌزس٠ٛخ ثٕٕ١ب ٚث ٓ١ثؼط اٌّؼزضٌخ ف ٟو ْٛاالش١بء لجً اٌجؼضخ
ػٍ ٝاٌذظش ٚوزٌه ث ٓ١ثؼط أصذبثٕب ٚثؼع ُٙف ٟوٙٔٛب ػٍ ٝاإلثبدخ ٔظش؛ ألْ اٌّؼزضٌخ
ٌُ  ٠خزٍفٛا إال فّ١ب ٌُ ٠مط ف ٗ١اٌؼمً ثشٟء ٠ ٌُٚذسن ف ٗ١دسٕب ٚال لجذبٚ ,أِب ِب أدسن فٗ١
اٌؼمً رٌه ػٕذُ٘ فزؼزش ٗ٠األدىبَ اٌخّسخ ثبرفبق ِٕٚ ,ُٙأِب ػٕذٔب فم ً١إٔٙب ػٍ ٝاٌذظش
ِطٍمب ٚل ً١إٔٙب ػٍ ٝاإلثبدخٚ ,ال ٕ٠ظش ْٚإٌ ٝاٌزذسٚ ٓ١اٌزمج١خ اٌؼمٍ ,ٓ١١ففشق ِب ثٕٕ١ب
ٚث ,ُٕٙ١لبي ف ٟجّغ اٌجٛاِغ ِغ شبسدٗ رذم١مب ٌّز٘ت اٌّؼزضٌخ ف ٟاألش١بء لجً ٚسٚد =
(ٔ) ا لحسن بن الحسٌن بن أبً هرٌرة ,أبو علً :فقٌه ,انتهت إلٌه إمامة الشافعٌة فً العراق .كان عظٌم القدر مهٌبا ,له
مسابل فً الفروع و(شرح مختصر المزنً) ,مات ببؽداد سنةٖٗ٘ :هـٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٕ ,ص٘ .5األعبلم
للزركلً :جٕ ,ص.ٔ00
(ٕ) زكرٌاء بن أبً بكر بن سعٌد الٌراسنً (ٓٓ٘٘٘ٓ -هـ) :هو أخو أبً زكرٌاء ٌحٌى بن أبً بكر الوارجبلنً ,صاحب
السٌرة وأخبار األبمة ,له باع فً علم النظر ,روى عنه أبو ٌحٌى إسماعٌل فلعله كان أحد تبلمٌذه ,كما أن السوفً ٌستشهد
بؤقواله فً كتاب السإاالت ,عرؾ بالمشٌخة والتقوى ,وكانت حوله حلقة علمٌ .نظر :معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المؽرب:
جٕ ,ص٘٘ٔ( ,الترجمة ,)ٖٖ8 :طبقات المشاٌخ :جٕ ,ص.ٗٗ0
)ٖ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٙ0
(ٗ) شرح العضد ,ص5ٔ -5ٓ:
(٘) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٔ0
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معتزلة البصرة ,وطابفة من الحنفٌة والشافعٌة على اإلباحة .وعند األشعري والصٌرفً
على الوقؾ .لكن أدلة المعتزلة راجعة إلى العقل ,وعند ؼٌرهم إلى الشرع000000 ,

......................................................................................................
= الشرع ما نصه(ٕ) :وحكمت المعتزلة العقل فً األفعال قبل البعثة ,فما قضى به فً شًء
منها ضروري كالتنفس فً الهواء ,أو اختٌاري لخصوصه بؤن أدرك فٌه مصلحة أو مفسدة
أو انتفاءهما؛ فؤمر قضابه فٌه ظاهر ,وهو أن الضروري مقطوع بإباحته ,واالختٌاري
لخصوصه ٌنقسم إلى األقسام الخمسة الحرام وؼٌره؛ ألنه إن اشتمل على مفسد ٍة فِعلُه فحرام
كالظلم ,أو تر ُكه فواجب كالعدل ,أو على مصلحة فعلُه فمندوب كاإلحسان ,أو تر ُكه
فمكروه ,وإن لم ٌشتمل على مفسدة وال مصلحة فمباح ,فإن لم ٌقض العقل فً بعض منها
لخصوصه بؤن لم ٌدرك فٌه شٌبا مما تقدم كؤكل الفاكهة؛ فاختلؾ فً قضابه فٌه لعموم دلٌله
على أقوال ذكرها بقوله (فثالثها لهم الوقؾ عن الحظر واإلباحة) ,أي ال ٌدري أنه محظور
أو مباح مع أنه ال ٌخلو عن واحد منهما؛ ألنه إما ممنوع منه فمحظور أو ال فمباح ,وهما
القوالن المطوٌان إلخ ,فتراه خص اختبلؾ المعتزلة بشًء خاص وهو ما لم ٌقض فٌه العقل
بشًء وهللا أعلم ,ثم قال معتذرا عمن قال من أصحابهم بالحظر أو اإلباحة ما نصه :وأشار
بقوله لهم أي المعتزلة إلى ما نقله عن القاضً أبً بكر الباقبلنً من أن قول بعض فقهابنا
أي كابن أبً هرٌرة بالحظر وبعضهم باإلباحة فً األفعال قبل الشرع إنما هو لؽفلتهم عن
تشعب ذلك عن أصول المعتزلة للعلم بؤنهم ما اتبعوا مقاصدهم إلخ.
قوله :لكن أدلة المعتزلة إلخ ,قال المحلً ذاكرا لدلٌل المعتزلة(ٖ) :دلٌل الحظر أن الفعل
تصرؾ فً ملك هللا بؽٌر إذنه ,إذ العالم أعٌانه ومنافعه ملك هلل تعالى ,ودلٌل اإلباحة أن هللا
تعالى خلق العبد وما ٌنتفع به ,فلو لم ٌبح له لكان خلقهما عبثا أي خالٌا عن الحكمة ,ووجه
الوقؾ تعارض دلٌلٌهما انتهى.
قوله :وعند ؼٌرهم إلى الشرع ,أما التحرٌم فلقوله تعالى :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ المابدةٗ :؛ فإن
مفهومه أن المتقدم قبل الحل التحرٌم ,فدل على أن حكم األشٌاء كلها على الحظر ,وأما
اإلباحة فلقوله تعالى ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ البقرة ,ٕ8 :فهذه مدارك شرعٌة دالة على
الحال قبل ورود الشرع ,فلو لم ترد هذه النصوص لقال هإالء الفقهاء ال علم لنا بتحرٌم وال
إباحة ,بخبلؾ المعتزلة فإنهم ٌقولون المدرك عندنا العقل وال ٌضرنا عدم ورود الشرع,
وهللا أعلم.
(ٔ) فً النسخ الثبلث" :السٌرافً" بدل الصٌرفً .وهو خطؤ ,والصواب الصٌرفً كما فً جمع الجوامع ,وهو محمد بن
عبد هللا الصٌرفً ,أبو بكر (تٖٖٓ :هـ) :أحد المتكلمٌن الفقهاء من الشافعٌة ,من أهل بؽداد ,قال أبو بكر القفال :كان أعلم
الناس باألصول بعد الشافعً ,له كتب منها" :البٌان فً دالبل األعبلم على أصول األحكام" فً أصول الفقه ,وكتاب
"الفرابض"ٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٗ ,ص .ٔ88األعبلم :ج ,ٙصٕٕٗ.
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗ0
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص00
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ومن أراد تمام البسط فعلٌه بالمطوالت.
وأجمعت األمة إال من ال ٌعبؤ بخبلفه أن هللا أوجب على العبد العاقل اإلٌمان به ,ثم اختلفوا
فقال أصحابنا :أوجب هللا على العباد المعرفة به ,سواء سمعوا به أو لم ٌسمعوا ,وكذا ما
ٌدعو إلٌه الرسول علٌه السبلم؛ ألن الحجة فٌما ال ٌسع إلزام هللا العباد فهو موجود فً
العاقل ,فبل عذر ألحد .وقال عبد هللا بن ٌزٌد( :)1إن الحجة ال تقوم إال بسماع ,والناس
كلهم قد سمعوا وقامت علٌهم الحجة.
......................................................................................................
قوله :وأجمعت األمة إال من ال ٌعبؤ بخبلفه إلخ ,لعله ٌشٌر إلى من قال بمعذرة أهل الفترة
ومن لم ٌسمع بالدعوة وهم ؼالب األشعرٌة ,بعد قول هللا تعالى ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ الصافات ,5ٓ - ٙ8 :وقوله ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ البقرة,ٔ5ٓ:
وقوله ﮋ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ آل عمران ,ٔٙٗ :وقوله ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ األنعام ,ٔٗ0 :وقوله ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ

التوبة ,ٖٔٔ:إلى ؼٌر ذلك من اآلٌات القاطعة بؤن أهل الفترة مشركون إال من عصمه هللا كزٌد
بن نوفل ,وقد قامت حجة هللا على البلػ العقبلء جمٌعا من لدن آدم إلى ٌوم القٌامة؛ ألن دٌن
هللا واحد وحجته متصلة ال ٌبطل آخرها أولها ,كما ال ٌخالؾ أولها آخرها ,والحمد هلل الذي
هدانا ووفقنا لما علٌه المسلمون.
قوله :وقال عبد هللا بن ٌزٌد إلخ ,هو إمام النكار فً علم الكبلم ,وقد جعل فً الموجز لذلك
بابا وذكر فٌه المناظرة التً وقعت بٌنه وبٌن سعٌد الحذاء رحمه هللا وما جرى بٌنهما,
وكٌؾ ألزمه الحجة وأسكته فلم ٌجب بشًء ,فمن أراد اإلطبلع على ذلك فعلٌه بالموجز فإن
فٌه من بٌان قٌام الحجة والرد على من خالؾ الحق فً ذلك ما ٌقضً منه العجب(ٕ) ,فلله
دره رحمه هللا ونفعنا والمسلمٌن ببركاته.
قوله :والناس كلهم قد سمعوا ,قال إما فً حال طفولتهم أو فً حال بلوؼهم ,قال فً الموجز
ردا لقولهم والناس كلهم قد سمعوا ما نصه(ٖ) :وٌقال لهم أخبرونا عن قولكم بؤن دعوة =

(ٔ) عبد هللا بن ٌزٌد الفزاري (ق ٖ :هـ) :عالم فقٌه ,عاش بالكوفة ,وأخذ العلم عن الربٌع بن حبٌب بالبصرة ,من أقرانه:
أبو المإرج وعبد هللا بن عبد العزٌز ,كان خرازا ٌلقً دروسه فً محله بالكوفة ,ثم انتقل إلى المؽرب فً عهد اإلمام عبد
الوهاب وفتنة ٌزٌد بن ف ندٌن ,وتنسب إلٌه أقوال خالؾ فٌها اإلباضٌة ,فكان زعٌما للنكار ,وكتابه "الردود" أظهر فٌه
مقاالتهم .معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المشرق ,تؤلٌؾ :د محمد صالح ناصر وسلطان الشٌبانً ,الطبعة األولى (ٕٔٗ5هـ-
ٕٓٓٙم) ,دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت ,ص( ,ٕ8 :الترجمة.)0ٙٔ :
(ٕ) الموجز ,تؤلٌؾ :أبً عمار عبد الكافً الوارجبلنً اإلباضً (قٙ :هـ) ,تحقٌق :عبد الرحمن عمٌرة ,جٕ ,ص ٘٘ٔ
وما بعدها.
(ٖ) الموجز ألبً عمار عبد الكافً :جٕ ,ص ٗٔٙ
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......................................................................................................
= رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قد سمعها جمٌع الناس فً أول ٌوم بعثه هللا ,ودعا بمكة
ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ األعراؾٔ٘0 :؛ متى سمعوا فً حٌن دعابه أم بعد
ذلك؟ ,فإن قالوا فً حٌن دعابه قٌل لهم فهل كان جمٌع الناس موجودٌن كلهم فً ذلك الحٌن
حتى سمعوا بها أو لم ٌسمعوا أو كٌؾ القصة فً ذلك؟ أو كٌؾ ٌكون من بالمشرق ومن
بالمؽرب ٌسمع دعوة رجل بمكة وهم عنها ناإون ,إال أن ٌكون ذلك على جهة اإلعجاز
فحٌنبذ ٌتفق جمٌع الناس بؤنهم قد سمعوا بها ونكون نحن الٌوم لها سامعٌن ,وهذا مما قد بان
فساده ,وفً هذا الباب حجج كثٌرة لم أذكر منها إال الٌسٌر إلخ .وذكر قبل ذلك عن سعٌد
رحمه هللا مسؤلتٌن أوردهما على عبد هللا مبٌنا بهما فساد ما ذهب إلٌه حٌث قال(ٔ) :إحداهما
أن تخبرنً هل ٌكون أحد على دٌن عٌسى علٌه السبلم أو على ؼٌر دٌن عٌسى من األنبٌاء
بعد مبعث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أكان واسعا له أن ٌقٌم على ما هو علٌه من دٌنه؟
قال نعم ,فقال وكٌؾ وسعه أن ٌقٌم على ما هو علٌه من دٌنه والناس عندك جمٌعا قد سمعوا
بدعوة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؟ ,أو كنت تخص هذا الذي هو على دٌن نبً من
أنبٌاء هللا بؤنه لم ٌسمع بدعوة رسول هللا من دون الناس وأنت زعمت أن جمٌع الناس سمعوا
بها؟ ,فكٌؾ صم هو عن حجة سمعها من بالمشرق والمؽرب؟ ,وهو أحرى أن ٌسمع بها
ألنه قد كان ٌتوقع ذلك وٌتوقع حدوثه ,والمسؤلة الثانٌة أن قال له :أخبرنً عن جمٌع ما
فرض هللا من الفرابض على لسان نبٌه علٌه السبلم؛ هل سمع الناس بها جمٌعا حتى نالوا
معرفتها أو لم ٌسمعوا؟ ,فإن كنت زعمت أنهم سمعوا بها فكٌؾ سمع جمٌع من بالمشرق
من ٌاجوج وماجوج والسند والهند ,ومن بالمؽرب من اإلفرنج والبشاكمة والجبللقة(ٕ)؟ ,أو
ٌكون هإالء كلهم سمعوا بدقابق الفرابض فً وجوه معموالتها ,فمن ادعى ذلك كان الوجود
شاهدا بكذبه ناقضا علٌه دعواه ,أو تكون تقول إن العمل بجمٌع تلك الفرابض على من
ذكرنا محطوط حتى ٌسمعوا بها ,ولٌس ذلك من مذهبك وال من مذهب اإلباضٌة إال من شذ
منهم ممن ذكرناٌ -عنً عٌسى بن عمٌر(ٖ) -ولحق بمذاهب أهل القدر؛ ألن مذهب اإلباضٌة
أ ن قالوا ال ٌسع ترك شًء من الفرابض علم التارك لها أو جهل ,وال ٌسع مقارفة شًء من
المحارم علم المقارؾ لها أو جهل ,فلما كانت الحجة فً عمل الفرابض قابمة على الناس =
(ٔ) الموجز ألبً عمار :جٕ ,ص ٔٔٙ
(ٕ) تورد كتب التارٌخ أن البشكنس وأشهر ببلدهم (نبرة) والجبللقة وأشهر ببلدهم (جلٌِّقٌة) جنسان متجاوران من اإلفرنج
النصارى ٌسكنون شمال األندلس إسبانٌا حالٌا ,وكانت بٌنهم وبٌن المسلمٌن فً عهد الدولة األموٌة حروب وصوالت
وجوالت ,وكانوا ٌناصرون بعضهم البعض ضد هجمات المسلمٌن علٌهمٌ .نظر :الكامل فً التارٌخ ,تؤلٌؾ أبً الحسن
علً بن محمد بن عبد الكرٌم الشٌبانً ,المعروؾ بابن األثٌر (تٖٙٓ:هـ) ,تحقٌق :عمر عبد السبلم تدمري ,الطبعة
األولى (ٔٗٔ5هـٔ885 -م) ,دار الكتاب العربً -بٌروت ,ج٘ ,ص .ٖٓ8وأٌضا :تارٌخ العرب وحضارتهم فً األندلس,
تؤلٌؾ د خلٌل إبراهٌم السامرابً وأخرون ,الطبعة األولى (ٕٓٓٓم) ,دار الكتاب الجدٌد -بٌروت ,ص.ٔٙٗ:
(ٖ) ع ٌسى بن عمٌر تلمٌذ لعبد هللا بن ٌزٌد الفزاري زعٌم النكار ,وكانا ممن انشق عن اإلباضٌة ,وخالفوهم فً بعض
المسابل ,وتبعهم على ذلك أحمد بن الحسٌن ,ولهم فرق تنسب إلٌهم ,قال الدرجٌنً فً الطبقات( :مع أن طابفة تنتحل اسم
اإلباضٌة ٌ قال لهم العمرٌة ,لم تجمعنا وإٌاهم جامعة من قبل ,وهم ٌزعمون أنهم إباضٌة وٌسندون مذهبهم إلى عبد هللا بن
مسعود رحمه هللا ,وهم تبع عٌسى بن عمٌر)ٌ .نظر :طبقات المشاٌخ :جٔ ,ص ,ٗ5وأٌضا الدلٌل والبرهان :جٕ,
صٖٔٓ
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ونفرض لذلك مثاال تظهر فٌه ثمرة الخبلؾ :نحو رجل كان فً بعض الجزابر حٌث لم ٌر
أحدا ,ولم ٌسمع برسول ,أو فً ببلد الصقالبة( .)1فإن كان على دٌن نبً من األنبٌاء ,أو
دعاه من كان على دٌن نبً فؤجابه ,فبل تلزمه معرفة الرسول ,بل واسع علٌه( )2حتى
......................................................................................................
= كافة واجبة علٌهم جمٌعا سمعوا بها أو لم ٌسمعوا؛ كان القول فً حجة رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم فً الجملة بؤنها قابمة على الناس واجبة علٌهم جمٌعا سمعوا بها أو لم ٌسمعوا
مثل ذ لك ,فما بلؽنا أن عبد هللا أجاب لسعٌد فً هاتٌن المسؤلتٌن جوابا ,وأنا بنفسً قد سؤلت
عن هذه المسؤلة فً السماع بالفرابض بعض علمابهم ,فما علمت بؤنه أجابنً عنها بجواب
أقدر على حكاٌته على الحرص منً على ذلك ,وقد بلؽنً أن من ضعفة القوم من ٌتكلؾ
بالجواب عن عبد هللا فً هذه المسؤلة بؤمر قد تبٌن فٌه عوار ما تكلؾ به إلخ .وإنما سقت
هذا الكبلم مع طوله لما فٌه من بٌان المذهب فً قٌام الحجة فً جمٌع ما كلؾ به اإلنسان.
قوله :ولم ٌسمع برسول ,لعل المراد ولم ٌسمع برسول هللا ,وإال فكٌؾ ٌصح قوله فإن كان
على دٌن نبً من األنبٌاء؛ ألن من كان على دٌن نبً من الزمه أنه سمع برسول ,وأقل ذلك
رسوله الذي هو على دٌنه ,وإنما فرض المسؤلة فٌمن كان فً بعض الجزابر ,ألن من كان
فً موضع ال ٌعذر فٌه بجهل محمد صلى هللا علٌه وسلم فبل ٌسعه إال اتباعه ولو كان على
دٌن نبً من األنبٌاء ,وال ٌسع أحدا إال أن ٌجٌبه.
قوله :فبل تلزمه معرفة الرسولٌ ,عنً وال شًء مما اختص به دٌن الرسول علٌه السبلم,
قال فً السإاالت(ٖ)  :وإن دعاه من كان على دٌن عٌسى هل ٌستجٌب له؟ قال نعم ,وعلٌنا
نحن أن نتواله إذا علمنا ,ولو أن هذا المجٌب دعاه رجل من أهل دٌن محمد صلى هللا علٌه
وسلم [فلم ٌجب ,هل على المجٌب والٌة الداعً ,قال ال](ٗ) إلخٌ .عنً بل الواجب علٌه
العمل بما فً شرٌعة عٌسى علٌه السبلم حٌث دخل فٌها ,ووسعه ذلك حتى تقوم علٌه الحجة
بمبعث النبً صلى هللا علٌه وسلم ,ألن الواحد وإن كان تقوم به الحجة إال أنه هنا عورض
بالداعً الثانً فلذلك ٌتخٌر ا لمجٌب وهللا أعلم ,وهذا كما تقدم إذا كان الداعً من شرٌعة
عٌسى مثبل فً موضع ٌعذر فٌه بجهل محمد صلى هللا علٌه وسلم ,وإال لزم كل من الداعً
والمجٌب شرٌعة محمد علٌه السبلم ,وكذلك إذا كان الداعً من شرٌعة محمد علٌه السبلم
اثنٌن فً أي موضع كان فإنه قد قامت بهما الحجة على كل من سمع منهما ,سواء كان على
دٌن أو لم ٌكن فٌجب اتباعهما كما هو معلوم.
(ٔ) ٌظهر من كبلم المإرخٌن أن ببلد الصقالبة مكان عند القسطنطٌنٌة وببلد األتراك ,قال ابن كثٌر عند حدٌثه عن مسلمة
بن عبد الملك بن مروان( :وفً سنة ثمان وتسعٌن ؼزا القسطنطٌنٌة فحاصرها ,وافتتح مدٌنة الصقالبة وكسر ملكهم
ُرجان ,ثم عاد إلى محاصرة القسطنطٌنٌة) .البداٌة والنهاٌة ,تؤلٌؾ أبً الفداء إسماعٌل بن كثٌر الدمشقً (ت55ٗ:هـ),
الب َ
تحقٌق :د حامد أحمد الطاهر ,الطبعة األولى (ٕٗٗٔهـٕٖٓٓ -م) ,دار الفجر للتراث -القاهرة ,ج ,8ص.ٖٗ8
(ٕ) جاء فً (ب)" :بل واسع له علٌه".
)ٖ( السإاالت ,اللوح.ٕ8 :
)ٗ( ما بٌن المعكوفٌن نقل ُته من كتاب السإاالت حتى ٌكتمل المعنى.
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تقوم علٌه الحجة.
وإن لم ٌكن على دٌن نبً؛ فقالت أصحابنا :تجب علٌه معرفة هللا ومعرفة الرسول ,وكذا
ما ال ٌسع جهله ,بل جمٌع ما أمر هللا تعالى به .وقالت المعتزلة واألشعرٌةٌ :جب علٌه
اإلٌمان باهلل ,ثم اختلفوا فؤوجبت علٌه األشعرٌة النظر أول البلوغ ,ثم لم ٌعذر بعده فً
معرفة ربه .وأوجبت علٌه المعتزلة النظر أول البلوغ ,وهو معذور ما دام ٌنظر.
......................................................................................................
قوله :بل جمٌع ما أمر هللا به ,لو ترك هذا اإلضراب لكان أحسن؛ لشموله ؼٌر الواجب
ولعدم شموله ما نهً عنه ,بخبلؾ ما ال ٌسع جهله فإنه جامع مانع فإنه ٌشمل ما ال ٌسع
جهله وهو التوحٌد والشرك ,وما ال ٌسع جهله وال تركه وهو جمٌع الفرابض ,وأما
المعاصً فٌسع جهلها أبدا ما لم تقم علٌه الحجة أو ٌقارؾ التً هً دون الشرك وهللا أعلم.
قوله :وقالت المعتزلة واألشعرٌة إلخ ,أما المعتزلة فنعم ,وأما األشعرٌة فهذا قول لبعضهم
ؼٌره,
وإال فالراجح عندهم فٌمن لم تبلؽه الدعوة أنه ؼٌر مكلؾ ,ولم ٌذكر فً جمع الجوامع َ
حٌث قال(ٔ) :وشكر المنعم واجب بالشرع ,قال الشارح :ال العقل فمن لم تبلؽه دعوة نبً ال
ٌؤثم بتركه خبلفا للمعتزلة إلخ ,واعترضوا على من قال من األشعرٌة بالوجوب عقبل بؤن
ذلك من آثار مذهب االعتزال.
قوله :فؤوجب األشعرٌة علٌه النظر أول البلوغ ,أي فً الحالة األولى ,قال صاحب العدل
رحمه هللا(ٕ)  :وقالت األشعرٌة ٌجب علٌه النظر فً الحالة األولى ,فإن مات فٌها كان ال
مإمنا وال كافرا ,وأما بعدها فمقطوع العذر إلخ ,ثم استشكل علٌهم وجوب النظر من ؼٌر
وجوب المعرفة إلى أن قال :فكٌؾ ٌكلفه الباري سبحانه الفرابض وما لم ٌعرفه ,إلى أن
قال :فٌا سبحان هللا لقوم أوجبوا النظر ولم ٌوجبوا معرفة الباري سبحانه ,فإن وقع الموت
فعلى من أجره أعلى من لم ٌعرفه ولم ٌفرضوا علٌه معرفته أم علٌهم إذ كلفوه النظر ,إلى
أن قال :وقال أهل الحق لٌس للعقل وصول إلى معرفة الباري سبحانه إال بتنبٌه أو مخبر أو
إلهام على استعمال الدلٌل ,إلى أن قال :وكٌؾ وال مخبر وال منبه وإنما نظره فً مهلة
التكلٌؾ التً قد سبقت له أٌام الترعرع وانتهاز البلوغ ,وقد جعل هللا عز وجل فً حاسة
الصبً أعنً ؼرٌزته ما ٌقبل هذه العلوم شٌبا بعد شًء سماعا ,وقد أمكنه أٌام المراهقة
االستعمال لهذه األمور التً تخصه فٌكون ذلك فسحة ومهلة لتعذر حال البلوغ من حال
الؽلمة ,وهلل ألطاؾ خفٌة وأمور قدرٌة تحار فٌها العقول إلخ .وهللا أعلم فلٌحرر.

(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٔ0
(ٕ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٕ8
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فلٌت شعري كٌؾ أباحت له الكفر فً الحالة األولى من البلوغ؟ فما الفرق بٌن األولى
والثانٌة؟ ولم ٌكلفوه معرفة الرسول .فإن قلت :إن األشعرٌة رجعت إلى المعتزلة فً
التحسٌن العقلً فً وجوبهم اإلٌمان مع عدم الشرع .قلت :نعم ال محٌد لهم عن ذلك .فإن
قلت :وكذا ٌلزمكم أٌضا .قلت :ال ,ألن الحجة عند أصحابنا اإللزام ,فكل من بلػ الحلم
أوجب هللا علٌه المعرفة ,سمع أو لم ٌسمع ,نظر أو لم ٌنظر.
والصواب أن العقل حجة كما أن الشرع حجة000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :بٌن األولى والثانٌة ,أطال فً الموجز فً الرد علٌهم فً ذلك فلٌراجع(ٔ).
قوله :ولم ٌكلفوه معرفة الرسولٌ ,عنً حتى تقوم علٌه الحجة بذلك وٌسمع به ,قال فً
الموجز(ٕ) :وزعموا أن الناس قد ٌسلمون فً أمر دٌنهم هلل لما جعل هللا فً عقولهم من
الكفاٌة ,وال حاجة لهم إلى منبه وال معبر ٌعبر عن هللا فً شًء من أمره ,وأن ما وراء ذلك
من المعارؾ برسل هللا وبكتبه وأن محمدا رسول هللا وبؤن ما جاء به محمد صلى هللا علٌه
وسلم هو الحق؛ فقد ٌسلم الناس عند هم بجهالة ذلك ,وزعموا أنهم ٌسلمون بجهالة جمٌع ما
أتى به محمد صلى هللا علٌه وسلم من الفرابض ,وأنهم ٌسلمون بترك جمٌع ذلك ,وأنهم
ٌسلمون بفعل جمٌع ما حرم هللا على لسان نبٌه من المحارم ,وأنهم ؼٌر مؤمورٌن بمعرفة
شًء من ذلك وال بعمل شًء مما كان منه فرضا ,إلى أن قال :إذا كانوا ال ٌجدون فً
عقولهم المعرفة بشًء من ذلك حتى تكون الحجة قابمة علٌهم ,ووافقهم على ما وصفنا من
مقالتهم من اإلباضٌة عٌسى ابن عمٌر اهـ .ثم أخذ فً بٌان قٌام الحجة عند أهل الحق وأنها
بالكتب والرسل بما ال مزٌد علٌه ,ولم ٌذكر فً ذلك خبلفا عن أحد من أصحابنا فلٌراجع.
قوله :قلت نعم ال محٌد لهم عن ذلك ,هذا قول لبعضهم كما تقدم والراجح عندهم أنه ال حكم
إال بالشرع ,أقول :وكذلك من قال من أصحابنا بؤن صاحب الجزٌرة مثبل قامت علٌه الحجة
بالعقل وأن العقل ٌحسن وٌقبح عند عدم الشرع َر َج َع إلى قول المعتزلة ,وال محٌد له عن
ذلك حٌث جعل الشرع فً حق صاحب الجزٌرة معدوما وهللا أعلم.
قوله :والصواب أن العقل حجة كما أن الشرع حجة إلخ ,فً جزمه بهذا تؤمل من وجهٌن:
أحدهما أنه ال ٌناسب ما تقدم من تعرٌؾ الحكم بؤنه خطاب هللا تعالى المتعلق بفعل المكلؾ؛
ألن الخطاب معناه توجٌه الكبلم نحو الؽٌر لئلفهام وهذا ال ٌكون إال بالشرع ,فعلى ما
اختاره فبل بد من زٌادة قٌد فً التعرٌؾ إلدخال حكم العقل ,اللهم إال أن ٌقال التعرٌؾ مبنً
على ما علٌه الجمهور ,والثانً :أنه ٌقتضً أن ما علٌه الجمهور من أصحابنا خطؤ مع =

(ٔ) سٌذكر المحشً بعضا من كبلم الموجز فٌما سٌؤتً بعد قلٌل.
(ٕ) الموجز ألبً عمار :جٕ ,ص ٖٔ0
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وهو مذهب المصنؾ(ٔ) ,وابن بركة العمانً( ,)2ووافقهما جماعة علٌه ,وٌحسن وٌقبح
كالشرع.
......................................................................................................
= أنه لم ٌذكر فً الموجز والسإاالت وعقٌدة الشٌخ عامر رحمه هللا ؼٌره ,حٌث قال(ٖ):
وندٌن بؤن حجة هللا على عباده الكتب والرسل ,وندٌن بؤن معرفة هللا ال تنال بالتفكٌر وال
باالضطرار وإنما تنال باالكتساب والتعلم ,وذلك إنما ٌصح بعد مخبر ومنبه على ذلك.
ولٌت شعري ما الدلٌل على ما ادعاه بعد قول هللا تعالى ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ

النساء ,ٔٙ٘ :ولم ٌقل بعد العقل ,وقوله ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ اإلسراء ,ٔ٘ :ولم ٌقل حتى
نركب عقوال ,وقوله ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ األنعام,ٖٔٓ :
وقوله ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ فاطر ,ٕٗ :وقوله ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ﮊ الملك ,8 - 0 :وقوله ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ الزمر ,5ٔ :إلى
ؼٌرها من اآلٌات فاحتجت علٌهم المبلبكة بالرسل دون العقل ,فهذه اآلٌات وما أشبهها
صرٌحة فً أن الحجة التً قطع هللا بها عذر العباد هً الكتب والرسل ,وأما قوله ﮋ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ األعراؾ ,ٔ0٘ :وقوله ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ آل عمران,ٔ8ٓ :
ونحو ذلك فبل شك أن جمٌع ما خلق هللا دال على وحدانٌته وشاهد على ربوبٌته لكن ال بد
من مخبر ومنبه على ذلك ,قال فً الموجز بعد ذكر هذه اآلٌات ونحوها(ٗ) :وإنما نبههم هللا
فً كتابه على قدر تلك اآلٌات وأوقفهم علٌها ,ولم ٌرد بذلك جل جبلله أن ٌكون العباد
ٌهجمون على تلك المعارؾ فً وجوه الدالالت بؽٌر تنبٌه منه وتعلٌم ,ونحن نجد ما هو
دون ذلك من هذه الصناعات ,إلى أن قال :إال أن ٌوقفوا علٌه وٌرشدوا إلٌه وقد تجدهم
ٌتعلمونها بؤجرة لمعلمهم بذلك ,فكٌؾ ما هو أدق منه وأصعب على العقول من معرفة هللا
ومعرفة دٌنه وفرابضه وحبلله وحرامه من الذي زعموا أن للعقل سبٌبل إلى التوصل إلى
معرفته ,ولو كان األمر على ما ذهب إلٌه أهل القدر وأشٌاعهم من ذلك لما بعث هللا =

(ٔ) ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.5ٓ -ٙ8
(ٕ) أبو محمد عبد هللا بن محمد بن بركة البهلوي العمانً (قٗ:هـ) ,الشهٌر بابن بركة ,عالم بالفقه وأصوله وله فً ذلك:
كتاب الجامع ,ورسالة التعارؾ ,والتقٌٌدٌ ,عد من كبار أبمة اإلباضٌة ومحققٌهم وإلٌه تنسب المدرسة الرستاقٌة ,حمل العلم
عن الشٌخ أبً مالك الصبلنً واإلمام سعٌد بن عبد هللا ,ومن أشهر تبلمذته الشٌخ أبو الحسن البسٌويٌ .نظر :إتحاؾ
األعٌان ,تؤلٌؾ الشٌخ سٌؾ بن حمود البطاشً (تٕٔٗٓ:هـ) ,الطبعة الثانٌة (ٕ٘ٗٔهـٕٓٓٗ -م) ,الناشر :مكتبة
المستشار الخاص لجبللة السلطان -مسقط ,جٔ ,ص٘ .ٕ8معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المشرق ص( ,ٕ0٘ :الترجمة:
ٖٖ.)0
(ٖ) متن كتاب الدٌانات ألبً ساكن عامر بن علً الشماخً ,صٖ:
(ٗ) الموجز ألبً عمار :جٕ ,ص ٔٗٙ

ٔ85

فإن قلت :فررتم من قول أهل الفكر( ,)1ثم رجعتم إلٌه .قلت[ :إن]( )2التحسٌن عند أهل
الفكر للعقل مطلقا ,مع الشرع ومع عدمه؛ كما تقدم ,إال فٌما ال ٌرجع إلى العقل.
وعند أصحابنا أن العقل ٌحسن وٌقبح عند عدم الشرع000000000000000000 ,
......................................................................................................
= رسوال إلى خلقه وال أنزل علٌهم كتابا وال شرع لهم دٌنا ,إلى أن قال :فسبحان هللا عما
ٌصفون ما أفضعها من مقالة إلخ ما شنع فٌه ,وال شك أن كل من قال إن العقل تقوم به
الحجة وٌقطع به العذر وٌحسن وٌقبح وٌترتب به الثواب والعقاب كالشرع؛ فقد لزمه ما
أورد فً الموجز رحمة هللا على مإلفه وهللا أعلم.
قوله :للعقل مطلقا مع الشرع وعدمه إلخ ,فٌه تؤمل فإن ظاهر هذه العبارة ٌقتضً أنهم
ٌحكمون العقل ولو ورد الشرع ,فإذا استحسن العقل مثبل شٌبا أو استقبحه وورد الشرع
بخبلفه ٌجعلون الحكم للعقل ,ولٌس كذلك وإال لم ٌجز ذبح الحٌوانات مثبل؛ ألن هذا ٌقبح فً
العقل ,مع أنه لٌس لمعتزلً وال لؽٌره منع ذلك بعد ورود الشرع ,فإن الذي نص علٌه فً
الموجز كما تقدم أنهم ٌحكمون العقل ما لم تقم علٌهم الحجة ,وهللا أعلم فلٌحرر مراده ,اللهم
إال أن ٌقال المراد أن المعتزلة ٌنسبون األحكام للعقل وإن ورد الشرع بها ,فشكر المنعم
ٌنسبون فٌه الوجوب إلى العقل ,وظلم العباد مثبل ٌنسبون فٌه التحرٌم إلى العقل وإن ورد
الشرع بكل منهما ,فالشرع عندهم فً مثل هذا مإكد ال موجب وال محرم ,ومن قال من
أصحابنا بؤن العقل ٌحسن وٌقبح عند عدم الشرع فإذا ورد الشرع ال ٌنسب إلى العقل شًء
بل إلى الشرع.
قوله :وعند أصحابنا أن العقل ٌحسن وٌقبح عند عدم الشرع ,لعل المراد بعض أصحابنا
وهم صاحب العدل وابن بركة ومن وافقهما ,وإن كان ظاهر عبارته اإلطبلق ,ثم إنه ٌنظر
ما معنى عند عدم الشرع؟ هل مراده عند عدم وروده أصبل كما تقدم ,أو عند عدم السماع
به كمن كان فً جزٌرة ولم ٌسمع بالدعوة ولم ٌكن على دٌن نبً ,فإن كان األول فقد تقدم
أن ألصحابنا فً ذلك قولٌن :منهم من ٌقول إن األشٌاء عند عدم ورود الشرع على الحظر,
ومنهم من ٌقول على اإلباحة ,اللهم إال أن ٌقال هذا قول ثالث لم ٌتعرض له فٌما تقدم ,وهذا
عٌن ما ذهبت إلٌه المعتزلة من أنهم ٌحكمون العقل قبل ورود الشرع فٌما ٌقضً =

(ٔ) فً (ب)" :أهل التفكر" بدل أهل الفكر ,وكذا حصل فً الموضع الذي بعده بقلٌل.
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
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فإن ورد الشرع بخبلفه ترك ,ورجع التحسٌن والتقبٌح إلى الشرع ,فالحاكم فً الحقٌقة
هو الشرع.
قال ابن بركة العمانً وقد سبل عن صاحب الجزٌرة :كلفه هللا فً حال التكلٌؾ أن ٌعلم أن
له خالقا ,ثم قال :وعلم ذلك ٌقع له من طرٌق العقل ما ٌراه من خلق نفسه واألرض,
......................................................................................................
= فٌه بالحسن والقبح ,واختلفوا فٌما ال ٌقضً فٌه على ثبلثة أقوال كما تقدم ,وتقدم استشكال
عد م ورود الشرع مع قٌام الحجة على الخلق بالرسل من لدن آدم إلى ٌوم القٌامة؛ ألن حجة
هللا متصلة ,وتقدم جوابه أنه فً ؼٌر التوحٌد وما ال ٌنسخ كمحاسن األخبلق ,فعلى هذا ال
ٌتؤتً فً التوحٌد عدم ورود الشرع عندنا ,وتقدم أٌضا أن عدم ورود الشرع فً ؼٌر
التوحٌد ومحاسن األ خبلق إنما ٌتؤتى فً زمانه صلى هللا علٌه وسلم وأما بعده فبل؛ ألنه لم
ٌمت علٌه السبلم حتى أكمل هللا دٌنه على ٌدٌه صلى هللا علٌه وسلم ,ثم رأٌت شارح العدل
رحمه هللا قد أشار إلى مثل هذا حٌث قال عند قول الماتن رحمه هللا مسؤلة وٌتصل بهذا
الحكم فً األشٌاء قبل ورود الشرع ما نصه(ٔ) :هذه المسؤلة جرت عادة األصولٌٌن
بالخوض والتنازع فٌها وهً عدٌمة الفابدة ,والحاجة ؼٌر ماسة إلٌها حٌث الشرابع ثابتة
والحبلل والحرام بٌن ,وحبلل هللا حبلل إلى ٌوم القٌامة ,وحرام هللا حرام إلى ٌوم القٌامة,
وإنما تفرض هذه المسؤلة على مذهب من ٌجوز تؤخٌر التكلٌؾ عن البلوغ وصحة العقل,
وٌجوز أن ٌقع بالػ صحٌح العقل ؼٌر مكلؾ ,وهذا وإن قال به من قال فؽٌر مكترث به وال
متبوع على هذا القول ,وعلى قول من ٌفرض رجبل صادؾ نبٌا من األنبٌاء فشرع له
اإلٌمان وأصل الدٌن واإلسبلم والفرابض ومات النبً قبل أن ٌشرع له الشرع على التفصٌل
والتمام؛ فما حكم ما لم ٌشرع له النبً فٌه تحلٌبل وال تحرٌما وال إباحة؟ وإال فهذه العبارة
ؼٌر سدٌدة ,وقولهم فً الترجمة قبل ورود الشرع معناه قبل ورود الحكم ,ألٌس الشرع فً
نفسه وحقٌقته هو الحكم؟ فما فابدة قولهم ما حكم األشٌاء قبل ورود الحكم ولٌس ثم حكم؟,
والحكم فً الحقٌقة هو خطاب هللا سبحانه إلخ فلٌراجع ,وإن كان مراده الثانً وهو ظاهر
سٌاق كبلم ابن بركة ففٌه إشكال أٌضا؛ ألنه عٌن ما ذهبت إلٌه المعتزلة من التحسٌن
والتقبٌح .ومعذرة من جهل محمد صلى هللا علٌه وسلم وجهل سابر الفرابض وفعل سابر
المحرمات إذا لم تقبح فً عقله ,وأن الحجة فً ذلك ال تقوم إال بالسماع ,فلٌس هذا من
مذهب اإلباضٌة إال عٌسى بن عمٌر كما تقدم عن الموجز ,فلٌحرر مراده.
قوله :فإن ورد الشرع بخبلفه ترك ,ظاهره أنه ال ٌترك العقل إال إذا ورد الشرع بخبلفه
وأنه إذا ورد موافقا له ٌنسب إلٌه التحسٌن والتقبٌح وهذا ؼٌر ما ذهبت إلٌه المعتزلة,
فالمناسب للفرق الذي أبداه أن ٌترك قوله بخبلفه كما هو ظاهر ,وهللا أعلم فلٌحرر.

(ٔ) البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٕٙ0 -ٕٙ5 :
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واختبلؾ اللٌل والنهار ,ثم قال :وٌجب علٌه الكؾ عما قبح فً عقله ,كقتل الحٌوان وأكل
لحومها ,وعلٌه اإلنكار على من فعل ذلك ,ثم قال :لوال أن ذلك أجازته الشرٌعة لما كان
حسنا( )1اهـ .أال ترى كٌؾ جعل الحاكم العقل ,وأساغ له التقبٌح ,وهذا عند عدم الشرع,
ولم ٌجعل له حكما عند وجود الشرع ,ولم ٌذكر وجوب معرفة الرسول.
فإن قلت  :إذا قررت أن الحسن والقبح راجعان فً الحقٌقة إلى الشرع ,وأن الحجة هً
اإللزام؛ فبم ٌتعلق اإللزام والتكلٌؾ؟ قلتٌ :تعلق بحكم الفعل ال بالفعل ,نحو كونه حسنا
وطاعة وواجبا ,وصحة وما ٌقابلها ,ولٌست هذه بؤوصاؾ األفعال ,ألن قولك القتل ظلما
قبٌح ,والقتل قصاصا حسن ,فالفعل واحد ,واختلؾ علٌه الحسن والقبح باالعتبارٌن(.)2
ومباحث هذا الفصل كثٌرة ,وال تتضح إال ببسط طوٌل ,ومرادنا االختصار ,وال ٌكفً
الطالب المسترشد ما ذكرته ,بل ال بد أن ٌطلبها فً الكتب المبسوطة.
واعلم أن التكلٌؾ لٌس من جهة المصلحة؛ ألن التكلٌؾ قد ٌكون ابتبلء وقد ٌكون رحمة.
وقالت المعتزلة :إنما كلؾ هللا عباده من جهة المصلحة؛ لقوله تعالى :ﮋ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮊ النساء.ٔٙٓ :

فصل :فً الرسول والرسالة.
قولً( :فصل :بعث النبً علٌه السبلم فبلػ ما بعث به إجماعا ,وفً عذر من كان على
دٌن نبً ولم تبلؽه الحجة؛ ومن بلؽه بعض أحكام الشرع خبلؾ .وال ٌسوغ أن ٌكلؾ هللا
العباد وال مثوبة وال عقوبة ,وٌسوغ فً العقل أن ٌجعل ثواب الطاعة ترك العقوبة ,أو
......................................................................................................
قوله :وقالت المعتزلة إنما كلؾ هللا عباده من جهة المصلحةٌ ,عنً ٌجب عندهم مراعاة
ذلك ,ولٌس كما قالوا ألنه ٌلزم علٌه قلب حقٌقة الصبلح واألصلح الجابزة بؤن ترجع واجبة,
وذلك ٌمنع وقوع ضدها وهو الفساد ,وكٌؾ ٌمتنع وهو موجود بالمشاهدة.
(ٔ) نقل هذا الكبلم عن ابن بركة صاحب بٌان الشرع :جٕ ,صٖٔٓ ,ونص عبارته كما ٌلً :مسؤلة :قلت فما تقول فً
رجل فً جزٌرة وال علم له بالناس وال بالشرابع هل كلفه هللا شٌبا من التعبد؟ قال :نعم كلفه هللا فً حال التكلٌؾ أن ٌعلم أن
له خالقا خلقه وصانعا صنعه ودبره .قلت :وكٌؾ ٌطلع على ذلك ,وما دلٌله علٌه؟ قال :علم ذلك ٌقع له من طرٌق العقل ما
ٌراه من خلق نفسه وٌعلمه من خلق أرضه وسمابه ,ولٌله ونهاره ,واختبلؾ أحواله وأحوال ما ٌشاهده من اللٌل والنهار,
وما ٌحدث فٌهما ,فذلك ٌدله على أن له صانعا صنعه ,ومدبرا دبره ,وفعله ,وأنه لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر.
قلت :هل ٌجب علٌه شًء من التكلٌؾ سوى م ا ذكرت؟ قال :نعم .قلت :وما هو؟ قال :الكؾ عما قبح فً عقله .قلت :مثل
ما ٌكون هذا القبٌح فً العقل؟ قال :مثل قتل الحٌوان ,وأكل لحومها .قلت :ولم كان قتل الحٌوان وأكل لحومها قبٌحا فً
العقل؟ قال :ألن إٌبلم الحٌوان وقتل ذوات األرواح قبٌح فً العقل ,ولوال أن جواز ذلك جاءت به الشرٌعة لما كان حسنا
أن ٌؤتً ذو روح إلى ذي روح مثله فٌإلمه وٌقتله وٌؤكل لحمه ,ولكن ال حظ للعقول فٌما استقبحت مع ورود الشرابع
باإلباحة .انتهى
(ٕ) فً (أ)" :باعتبارٌن" ,أي من ؼٌر زٌادة األلؾ والبلم.
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عقوبة العاصً حرمان األجر ,أو ٌجعل التكلٌؾ مإبدا والجزاء بٌن خبلله ,أو الجزاء
منقطعا( )1كالتكلٌؾ ,أو إحدى المثوبتٌن منقطعة دون األخرى ,خبلفا للقدرٌة فً منعهم
دوام التكلٌؾ).
أجمعت( )2األمة أن محمدا رسول هللا مبعوث إلى الثقلٌن كافة ,وقد بلػ ما أرسل به.
......................................................................................................
قوله :مبعوث إلى الثقلٌن ,أي اإلنس والجن سمٌا بذلك لثقلهما على األرض ,أو لرزانة
رأٌهم وقدرهم ,أو ألنهما مثقبلن بالتكلٌؾ ,أما اإلنس فلقول هللا عز وجل ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮊ
ﭗﭘﮊ

األعراؾ:

األحقاؾٕ8 :

 ,ٔ٘0وأما الجن فلقوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

اآلٌة كلها ,ولقوله ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ الرحمن ,ٖٖ :وقوله ﮋ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ الرحمن , ٔٙ :على أن الناس عند بعضهم مؤخوذ من نوس إذا تحرك فٌكون
شامبل للجن أٌضا ,فٌكفً فً االستدالل على عموم الرسالة فٌهما قوله ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ األعراؾ.ٔ٘0 :
قوله :وقد بلػ ما أرسل به ,قال فً الموجز(ٖ) :فإن قال فمن أٌن علمتم بؤن حجة رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم قابمة على الناس جمٌعا سمعوا بها أو لم ٌسمعوا؟ ,قٌل له من قبل قول
هللا عز وجل ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ المابدة ,ٙ5 :ثم قال عز
وجل لرسوله ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ الذارٌات ,٘ٗ :فدل أنه قد فعل من ذلك ما أمر به صلى هللا
علٌه وسلم ,ولو لم ٌكن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مبلؽا لرسالة هللا التً أرسله بها إلى
خلقه لكان ٌجب أن ٌكون مفرطا ملوما ,وحاشاه من ذلك صلى هللا علٌه وسلم انتهى .وذكر
فً السإاالت أن تبلٌػ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ألمته على ثبلثة أوجه(ٗ) :الوجه
األول هو ورسوله وكتابه وجه واحد ,والوجه الثانً عذره وتوسعته لمن كان على دٌن نبً
من األنبٌاء قبله حتى ٌصله الخبر ببعثته صلى هللا علٌه وسلمٌ -عنً لقوله تعالى ﮋ ﮐ
ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ

ﮊ التوبةٔٔ٘ :

كما ذكره بعد -والوجه

الثالث قطع عذر من لم ٌكن على الدٌن أٌنما كان؛ لقول هللا عز وجل ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﮊ آل عمران ٔٙٗ :إلخ .وذكر أٌضا األوجه الثبلثة على خبلؾ هذا(٘) ,وهو أن الرسول
صلى هللا علٌه وسلم وجه ,ورسوله وكتابه وجه ,والتوسعة وقطع العذر وجه ,وذكر أن هذا
أوضح وأصح وهللا أعلم ,فالتبلٌػ بهذا المعنى قد عم جمٌع الناس وإن لم ٌسمعوا.
(ٔ) فً (أ) و (ج)" :منقطع" بالرفع ,والصواب النصب؛ ألنه معطوؾ على ما قبله فٌؤخذ حكمه ,والتقدٌر :أو ٌجعل الجزاء
منقطعا ,...على اعتبار أنه مفعول ثان لٌجعل.
(ٕ) فً (ب) اجتمعت األمة ,وال فرق فً المعنى.
(ٖ) الموجز ألبً عمار :جٕ ,ص .ٔٙٙ
)ٗ( السإاالت ,اللوح.ٔ٘ :
(٘) اي صاحب السإاالتٌ ,نظر :السإاالت ,اللوح.ٔ٘ :
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وهل بقً أحد لم تبلؽه حجة هللا؟ قال عبد هللا بن ٌزٌد :الناس كلهم قد سمعوا .وقال ؼٌره:
ٌمكن أن ٌكون فً بعض الجزابر [من]( )1لم تبلؽه الحجة ,وقد تقدم .ومن فارق النبً
على بعض األحكام وحدث بعده أحكام؛ فالصحٌح أنها ال تلزمه حتى تقوم علٌه الحجة بها,
وأظن فٌها الخبلؾ.
اعلم أن العقل ال ٌجوز أن ٌكلؾ هللا العباد وال مثوبة وال عقوبة؛ ألن ذلك ٌإول إلى
التناقض .بٌانه :أن الوجوب مثبل إذا لم ٌعاقب على تركه أبٌح له الترك ,فصار واجبا
مباحا ,وهذا عٌن التناقض ,وفٌه طرؾ من العبث.
......................................................................................................
قوله :قال عبد هللا بن ٌزٌد الناس كلهم قد سمعوا ,قد تقدم رد هذه الدعوى بما نقل من كبلم
الموجز فلٌراجع.
قولهٌ :مكن أن ٌكون فً بعض الجزابر من لم تبلؽه الحجةٌ ,عنً أنه لم ٌسمع بها ,لكنه عند
أصحابنا من أهل المؽرب مقطوع العذر وإن لم ٌسمع بها إذا لم ٌكن على دٌن نبً من
األنبٌاء ,وعند مشاٌخ الجبل رحمهم هللا مقطوع العذر وإن كان على دٌن نبً من األنبٌاء,
لكن ظاهر قوله تعالى ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ التوبةٌ ,ٔٔ٘ :دل على ما قاله
أصحابنا من أهل المؽرب وهللا أعلم.
قوله :فالصحٌح أنه ال تلزمه ,لم ٌحك فً السإاالت الخبلؾ فٌه وإنما حكى الخبلؾ فً
الدعاء إلٌه ,حٌث قال(ٕ) :وإن قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الخمر حبلل وكان فً
موضع ٌعذر فٌه بجهل الرسول صلى هللا علٌه وسلم فنزل تحرٌم الخمر هل ٌسعه المقام
على ذلك ,قال ٌسعه ما لم ٌسمع بتحرٌمه ,وكذلك إذا أخذ عن متولى له أن هذا رجل مسلم
فتواله ,فؽاب المتولً للرجل ,فذكر له الشاهد كبٌرة فبرئ منه؛ فلٌس على اآلخذ منه شًء
هذا ببراءة وهذا برحمة ,وهل ٌسع هذا أن ٌدعو إلى الذي أخذ من عند رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم المنسوخ بعده للناس؟ ,فٌه ثبلثة أقاوٌل قال بعضهم ٌسع الداعً لذلك والمجٌب
له جمٌعا هذا قولنا ,وقال بعضهم ٌسع الداعً وال ٌسع المجٌب وهو قول النكار ,وقال
بعضهم ال ٌسع الداعً وال المجٌب وهو قول الصفرٌة إلخ.
قوله :إذا لم ٌعاقب على تركه أبٌح له الترك فصار واجبا مباحاٌ ,تؤمل هذا مع قولهم رد
السبلم واجب وال ٌكفر تاركهٌ ,عنً فبل ٌعاقب على تركه ,وكذلك الوتر عند بعض أصحابنا
وهللا أعلم فلٌحرر ,اللهم إال أن ٌقال أنه ال ٌلزم من عدم الكفر عدم العصٌان ,وإذا ثبت
العصٌان ثبت العقاب ألن الصؽٌرة ٌعاقب علٌها الكافر؛ لقوله =

)ٔ( ساقط من (أ) و (ج).
)ٕ( السإاالت ,اللوح.ٙ8 :
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ومنعت المعتزلة دوام التكلٌؾ ألن فٌه بطبلن الجزاء ,وهذا مع قولهم شكر المنعم واجب
عقبل متناقض .بٌانه :أن المكلؾ ال ٌنفك من النعمة فٌكون التكلٌؾ الدابم قضاء للنعم
الدابمة .وباقً الفصل ظاهر.
قولً( :واعلم أن الرسول عارؾ باهلل قبل مبعثه ,وشرٌعته ناسخة لما قبلها إال التوحٌد,
ولٌس متعبدا بشرٌعة عٌسى أو نوح أو إبراهٌم أو أولً العزم ,خبلفا لزاعمً ذلك ,وأمر
باتباعهم فً مكارم األخبلق).
قول أكثر العلماء جواز الذنب الصؽٌر والكبٌر على األنبٌاء قبل الرسالة ,ومنعت المعتزلة
َ
جوازه الروافض مطلقا ,وأجازه بعض حتى الكفر .وبعد النبوة أجمعوا
الكبٌر عقبل ,ومنع
على عصمتهم من الكبٌرة والصؽٌرة الخسٌسة ,وأجاز الباقبلنً الكذب ؼلطا ال عمدا,
واختلؾ فً ؼٌر هاتٌن.
......................................................................................................
= تعالى ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊالكهؾ.ٗ8 :
قوله :والصؽٌرة الخسٌسة ,قال المحلً(ٔ) :كسرقة لقمة والتطفٌؾ بتمرة إلخ .وفٌه أن سرقة
اللقمة كبٌرة؛ ألن القلٌل من أموال الناس ٌورث النار.
قوله :واختلفوا فً ؼٌر هاتٌن ,لم ٌبٌن رحمه هللا ما هو المذهب ,وظاهر كبلم ؼالب
أصحابنا عدم تنزٌه األنبٌاء والمرسلٌن علٌهم الصبلة والسبلم أجمعٌن عن الصؽٌرة,
وجعلوا ذلك ؼٌر قادح فً حقهم ,حٌث قالوا المعصومون هم الممنوعون من الكبابر ,وقال
(ٕ)

فً السإاالت  :وٌقال لعامل الصؽٌرة آبق ,قال تعالى ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮊ الصافاتٔٗٓ :

إلخ .وتمسكوا فً ذلك بظواهر اآلٌات كقوله تعالى ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ طه ,ٕٔٔ :وقوله ﮋ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ الفتح ,ٕ :ﮋ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ محمد ,ٔ8 :ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ الشعراء ,0ٕ :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ ص ,ٕٗ :إلى ؼٌر ذلك من اآلٌات,
والم راد أنه ٌجوز أن تقع منهم على جهة السهو والؽفلة فٌنبهوا فٌنتبهون ,وبعضهم أول هذه
اآلٌات واألحادٌث الدالة بحسب الظاهر على صدور الصؽٌرة كقوله صلى هللا علٌه وسلم:
(إنه لٌؽان(ٖ) على قلبً فؤستؽفر هللا فً الٌوم سبعٌن مرة)(ٔ) وقوله( :إنً ألستؽفر هللا
وأتوب =
(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٕٕٔ.
)ٕ( لم أعثر على كبلم صاحب السإاالت.
(ٖ) قال النووي" :قوله صلى هللا علٌه وسلم (إنه لٌؽان على قلبً وإنً ألستؽفر هللا فً الٌوم مابة مرة) قال أهل اللؽة الؽٌَنُ
بالؽٌن المعجمة والؽَ ٌ ُم بمعنى ,والمراد هنا ما ٌتؽشى القلب ,قال القاضً :قٌل المراد الفترات والؽفبلت عن الذكر الذي
كان شؤنه الدوام علٌه ...إلخ .شرح صحٌح مسلم :ج ,ٔ5صٖٕ
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......................................................................................................
= إلٌه فً الٌوم سبعٌن مرة) بما ٌطول ذكره فلٌراجع ,ومن جملة التؤوٌل أنه صلى هللا علٌه
وسلم دابما ٌرتقً فً درجات الكمال ,فإذا انتقل إلى مقام ظهر له أن المقام الذي كان فٌه
كؤنه ذنب بالنسبة إلى هذا ,مع ما اشتهر أن حسنات األبرار سٌبات المقربٌن وهللا أعلم,
وذهب هذا البعض إلى أن األنبٌاء صلوات هللا علٌهم أجمعٌن ال ٌصدر منهم إال الواجب
والنظر إلى ذات الفعل ,وأما بالنظر إلى الحقٌقة فبل
الظاهر
والمندوب والمباح بحسب
ِ
ِ
ٌصدر منهم إال الواجب والمندوب؛ ألن المباح ال ٌصدر منهم إال بنٌة ٌصٌر بها قربة ,فهم
منزهون عن المعاصً والمكروهات ,ثم قال(ٕ) :ولتكن أٌها المإمن على حذر عظٌم ووجل
شدٌد على إٌمانك أن ٌسلب بؤن تصؽً بؤذنٌك وعقلك إلى خرابؾ ٌنقلها كذبة المإرخٌن,
وتبعهم فً بعضها بعض جهلة المفسرٌن ,فقد سمعت الذي ال ؼبار علٌه فً حقهم علٌهم
الصبلة والسبلم ,فشد ٌدك علٌه وانبذ كل ما سواه وهللا المستعان ,وقال فً جمع الجوامع مع
شارحه(ٖ)  :األنبٌاء علٌهم الصبلة والسبلم معصومون ال ٌصدر منهم ذنب ولو سهوا ,أي ال
ٌصدر عنهم ذنب أصبل ال كبٌرة وال صؽٌرة ال عمدا وال سهوا ,وفاقا لؤلستاذ أبً إسحاق
االسفراٌٌنً وأبً الفتح الشهرستانً(ٗ) والقاضً عٌاض(٘) والشٌخ اإلمام والد المصنؾ(,)ٙ
لكرامتهم على هللا تعالى عن أن ٌصدر عنهم ذنب ,واألكثر على جواز صدور الصؽٌرة
عنهم سهوا إال الدالة على الخسة كسرقة لقمة والتطفٌؾ بتمرة وٌنبهون علٌها ,قال ابن أبً
شرٌؾ( :)5قوله واألكثر على جواز صدور الصؽٌرة أي على أنه ٌجوز عقبل صدورها بعد
البعثة عنهم سهوا ,والتقٌٌد بالسهو تحرٌر للنقل ,ففً شرح المقاصد( )0المذهبُ عندنا منع
الكبابر بعد البعثة مطلقا والصؽابر عمدا ال سهوا ,وفً شرح المواقؾ( )8أن األشاعرة
ٌقولون بجواز صدور الصؽابر ؼٌر صؽابر الخسة سهوا بشرط أن ٌنبهوا فٌنتبهوا ,وأما ما
فً مختصر ابن الحاجب وشروحه للعضد وؼٌره من إطبلق جواز الصؽابر التً ال =
(ٔ) أخرجه مسلم ( )ٙ0٘0كتاب الذكر والدعاء والتوبة :باب استحباب االستؽفار واإلكثار منه ,وأبو داود ( )ٔ٘ٔ5كتاب
الصبلة :باب فً االستؽفار ,كبلهما من حدٌث األؼر المزنً ,بلفظ (مابة مرة) بدل سبعٌن.
(ٕ) أي صاحب كتاب السإاالت.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٕ ,صٕٕٔ
(ٗ) محمد بن عبد الكرٌم بن أحمد ,أبو الفتح الشهرستانً (ت٘ٗ0:هـ) ,من فبلسفة اإلسبلم ,كان إماما فً علم الكبلم
وأدٌان األمم ومذاهب الفبلسفة ,ولد فً شهرستان ,وانتقل إلى بؽداد فؤقام ثبلث سنٌن ثم رجع إلى بلده وتوفً بها ,من
كتبه :الملل والنحل ,ونهاٌة اإلقدام فً علم الكبلم وؼٌرهماٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٗ ,صٖ .ٕ5األعبلم :ج,ٙ
صٕ٘ٔ.
(٘) عٌاض بن موسى بن عٌاض بن عمرون الٌحصبً السبتً ,أبو الفضل (ت٘ٗٗ:هـ) ,عالم المؽرب وإمام أهل الحدٌث
فً وقته ,كان من أعلم الناس بكبلم العرب وأنسابهم وأٌامهم ,ولً قضاء سبته ,ومولده فٌها ,ثم قضاء ؼرناطه ,وتوفً
بمراكش مسموما ,من تصانٌفه :الشفا بتعرٌؾ حقوق المصطفى ,وشرح صحٌح مسلم ,ومشارق األنوار فً الحدٌث,
وؼٌرهاٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٖ ,صٖ .ٗ0األعبلم :ج٘ ,ص.88
(ٌ )ٙعنً به تقً الدٌن السبكً (ت5٘ٙ:هـ) ,علً بن عبد الكافً بن علً بن تمام السبكً األنصاري ,أحد الحفاظ
المفسرٌن والمناظرٌن ,ولد فً سبك من أعمال المنوفٌة بمصر ,وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام وولً قضاء الشام سنة
 5ٖ8هـ ,ثم عاد إلى القاهرة وتوفً فٌها ,من كتبه :الدر النظٌم فً التفسٌر ,ومختصر طبقات الفقهاء ,وؼٌرهماٌ .نظر:
طبقات الشافعٌة الكبرى :جٓٔ ,ص .ٖٔ8األعبلم :جٗ ,صٕٖٓ.
( )5الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔ88 :
( )0شرح المقاصد فً علم الكبلم ,لسعد الدٌن التفتازانً (ت58ٕ:هـ).
( )8شرح المواقؾ فً علم الكبلم ,للسٌد الشرٌؾ الجرجانً (ت0ٔٙ:هـ).
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واختلفوا هل كان متعبدا بشرٌعة من قبله [قبل النبوة]( )1أو ال؟ فؤثبته بعض ,ونفاه بعض,
ووقؾ آخرون.
......................................................................................................
= تدل على الخسة نقبل عن األكثر فٌنبؽً حمله على هذا التقٌٌد ,إلى أن قال :وأما الكذب
ؼلطا فجوزه القاضً ومنعه الباقون انتهى .وعلى هذا فقول المصنؾ رحمه هللا واختلؾ فً
ؼٌرها ٌعنً على جهة السهو وهللا أعلم.
قوله :واختلفوا هل كان متعبدا إلخ ,المناسب لقواعد المذهب أنه كان متعبدا؛ ألن حجة هللا
قابمة بالشرع من لدن آدم إلى ٌوم القٌامة خصوصا فٌما ال ٌنسخ كالتوحٌد ومحاسن
األخبلق ,وٌدل علٌه كبلم السإاالت حٌث قال(ٕ) :فإن قال هل كان رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم متعبدا بشرٌعة من قبله ,قال كان صلى هللا علٌه وسلم متعبدا بذلك ما لم ٌنسخ ,وقٌل
لم ٌكن متعبدا بشًء من الشرابع إال بشرٌعة أبٌه إبراهٌم علٌه السبلم ,قال هللا تعالى :ﮋ ﮅ
ﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋ

ﮌ ﮊ النحلٕٖٔ :

إلخ .وظاهر كبلم السإاالت أنه متعبد بشرع من

قبله على كل من القولٌن ولو بعد النبوة ,إال إنه لم ٌعٌنه على األول ,والدلٌل على أنه ولو
بعد النبوة حٌث قال على القول األول (ما لم ٌنسخ) ٌعنً بالشرع الذي ٌوحى إلٌه ,وحٌث
استدل على القول الثانً باآلٌة فإنه من المعلوم أنه بعد النبوة وهللا أعلم ,والذي مال إلٌه
الشٌخ أبو القاسم البرادي رحمه هللا التوقؾ قبل البعثة وترجٌح عدم التعبد بعد البعثة(ٖ) ,ثم
ذكر فً السإاالت الخبلؾ فً األمة على حسب ما ذكره المصنؾ فً حق النبً صلى هللا
علٌه وسلم بعد النبوة ,وال منافاة بٌنهما ألن ما كان شرعا له فهو شرع لنا وما كان شرعا
لنا فهو شرع له إال فً الخصوصٌات ,وظاهر كبلمه اختٌار ما قال المصنؾ إنه الصحٌح
إال إنه استثنى منه ما ال ٌجوز نسخه كالتوحٌد ومحاسن األخبلق ,فٌنبؽً استثناء ذلك فً
كبلم المصنؾ أعنً من قوله (الصحٌح أنه لٌس بمتعبد بشرع أحد) ,وعبارة السإاالت(ٗ):
واختلؾ الناس فً شرع من قبلنا على خمسة أوجه(٘)؛ فمنهم من قال لٌس بشرع لنا ,ومنهم
من قال هو شرع لنا إال ما ثبت نسخه ,وقٌل شرع إبراهٌم وحده ال ؼٌر ,وروى الشٌخ أبو
عمرو( )ٙعن الشٌخ ٌخلفتن بن أٌوب( )5أن لٌس شرع إبراهٌم ٌلزمنا إال فً =
(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثب ُته بناء على النسخة( :د).
)ٕ( السإاالت ,اللوح.ٕٙ :
(ٖ) ٌنظر :البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٕ٘٘ :
(ٗ) السإاالت ,اللوح ,ٕٙ :وٌنظر أٌضا :شرح كتاب النٌل وشفاء العلٌل ,تؤلٌؾ امحمد بن ٌوسؾ بن عٌسى اطفٌش,
المعروؾ بقطب األبمة (تٖٖٕٔ:هـ) ,الطبعة الثانٌة (ٕٖٔ8هـٔ85ٕ -م) ,مكتبة اإلرشاد -جدة ,ج ,ٔ5صٗٓ٘.
(٘) قال هنا" :خمسة أوجه" ,وهو فً الحقٌقة قد ذكر سبعة أوجه ,فلعله حصل تصحٌؾ من النساخ.
( )ٙلعله أبو عمرو عثمان بن خلٌفة السوفً ,أي صاحب كتاب السإالت نفسه.
(ٌ )5خلفتن بن أٌوب الزنزفً المسنانً ,أبو سعٌد (ت٘ٓٓ:هـ) ,أصله من أمسنان بجبل نفوسة ,تنقل بٌن العدٌد من مراكز
اإلباضٌة فً المؽرب اإلسبلمً ,ومن الشٌوخ الذٌن الزمهم أكثر أبو الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ ,تضلع فً العلم وصار
شٌخا ٌشار إلٌه بالبنان ,وقد تبوأ مكانة عالٌة بٌن علماء عصره ,وكان ممن ألفوا دٌوان العزابة الذي وضعه مشاٌخ أرٌػ
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وبعد النبوة الصحٌح أنه لٌس بمتعبد بشرٌعة أحد ,وقال قوم متعبد بشرٌعة نوح لقوله
تعالى ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ النساء ,ٖٔٙ :وقال بعض بشرٌعة إبراهٌم لقوله تعالى
ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ النساء ,125 :وقٌل بشرٌعة موسى ,وقٌل بشرٌعة عٌسى لقوله علٌه
السبلم (أنا أحق بعٌسى ابن مرٌم ألنه ال نبً بٌنً وبٌنه)( ,)1وقٌل بشرٌعة أولً العزم؛
لقوله تعالى ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ األحقاؾ.35 :
......................................................................................................
= مناسك الحج وحدها ,ومنهم قال شرٌعة موسى شرع لنا إال ما نسخته شرٌعة عٌسى,
وقال آخرون شرٌعة عٌسى علٌه السبلم شرع لنا دون ؼٌرها ,وقال آخرون تعبدنا بشرٌعة
نوح؛ لقوله عز وجل ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ الصافات ,0ٖ :أي من دٌنه ,أي دٌن نوح ,وقٌل
من ذرٌته ,وقال آخرون لم نتعبد بشًء من تلك الشرابع إال ما ال ٌجوز نسخه كالتوحٌد
ومحاسن األخبلق ,وإلٌه ٌتوجه قوله عز وجل ﮋ ﯱ ﯲ ﮊ األنعام ,8ٓ :وبهذا القول
ٌقول بعض أصحابنا ,وأجمعت األمة على أن لٌس على المجتهد أن ٌرجع إلى الكتب
المتقدمة والسنن الماضٌة .وكل ما كان شرعا لنا فهو شرع للرسول إال ما خصه الدلٌل,
وكل ما كان شرعا للرسول فهو شرع لنا إال ما خصه الدلٌل انتهى.
قوله :بشرٌعة أولً العزم من الرسل ,ذكر فً بعض كتب قومنا أنهم هم الذٌن نزل علٌهم
الوحً ٌقضة ومناما ,وأما ؼٌرهم فلم ٌنزل علٌهم الوحً إال مناما ,إال أن هذا القابل زاد
عن الخمسة المشهورٌن حٌث قال :وكان الوحً إلى جمٌعهم فً المنام فقط إال أولوا العزم
فإنه أوحً إلٌهم ٌقضة ومناما وهم محمد وعزمه صبره على أذى قرٌش ,ونوح لصبره
على أذى قومه ,وإبراهٌم لصبره على النار وذبحه ولده ,وإسحاق لصبره على الذبح,
وٌعقوب لصبره على فقد ولده ٌوسؾ ,وٌوسؾ لصبره على السجن ,وأٌوب لصبره على
الضر ,وموسى لقوله لما قال له قومه ﮋ ﭗ ﭘ ﮊ قال :ﮋ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ الشعراء,ٕٙ :
وداود لبكابه على خطٌبته أربعٌن عاما ,وعٌسى ألنه لم ٌضع لبنة على لبنة وقال إنما هً
معبرة اعبروها وال تعمروها إلخ ,والظاهر أن مراد المصنؾ بؤولً العزم الخمسة
المشهورٌن المنظومٌن فً العقٌدة ,ونظمه بعضهم أٌضا فقال:
(محمد ابراهٌم موســى كلٌمـــــــــه ...ونوح وعٌسى هم أولوا العزم فاعرؾ)
وفً بعض التفاسٌر(ٕ) :وكلهم أولوا العزم إال ٌونس ,وقٌل هم أصحاب الشرابع نوح
وإبراهٌم وموسى وعٌسى ومحمد منهم علٌه السبلم انتهى ,وهذا هو المراد وهللا أعلم.

ووارجبلنٌ .نظر :معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المؽرب :جٕ ,ص( ,ٗٙٙالترجمة ,)ٕٔٓٔ:وكتاب السٌر للشماخً :جٕ,
صٖٖٔ
(ٔ) أخرجه مسلم (ٖٓٔ )ٙكتاب الفضابل :باب فضابل عٌسى ابن مرٌم ,من حدٌث أبً هرٌرة بلفظ قرٌب.
(ٕ) الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز ,ص888 :

ٕٓٙ

قولً( :وٌجوز أن ٌبعث هللا الرسول حرا أو ؼٌره ,أو رسولٌن بشرٌعة أو شرٌعتٌن ,إلى
أمة أو أمتٌن ,أو رسوال بشرٌعة ٌختلؾ فٌها حكم القبابل واألصناؾ ,أو رسوال ٌدعو من
لم ٌكن على شرٌعة ,أو ٌدعو بعض أهل الشرابع دون بعض ,أو رسوال باجتهاد ورأي ,أو
رسولٌن بهما ,أو رسوال بالخط أو الرإٌا ,أو ٌبعث بالصواع أو الفراسة أو منطق الطٌر
أو الحشرات ,أو بؽٌر واسطة كالتكلٌم واإللهام ,أو بعلم ضروري أو اكتسابً ,أو رسوال
إلى ؼٌر العقبلء منهم أو من العقبلء ,وجزاإها فً الدنٌا ال بتكلٌفها بل لمصالحها ,وال
ٌجوز أن ٌقبض الرسول قبل أن ٌبلػ ,أو األمة قبل أن ٌصلها ,وال رسوال بتكذٌب آخر).
اعلم أن المراد بالجواز هاهنا ما ٌسوغ فً العقل ,سواء وقع أم لم ٌقع .أما رسولٌن
بشرٌعتٌن إلى أمتٌن فكإبراهٌم ولوط ,ورسولٌن بشرٌعتٌن إلى أمة فكموسى وهارون.
وأما اختبلؾ القبابل؛ فكشرط ثقٌؾ على رسول هللا أن ٌحرم وادٌها على من ٌرعاه
سواهم ,وما شرطه علٌه السبلم على أهل دومة الجندل حٌن شرط الضاحٌة من البعل(,)1
......................................................................................................
قوله :بشرٌعتٌن إلى أمتٌن إلخ ,وهذا بحسب الظاهر ٌنافً كون إبراهٌم علٌه السبلم من أهل
الكافة ,اللهم إال أن ٌقال ذلك بالنظر إلى االبتداء أو االنتهاء ,وهللا أعلم فلٌحرر ,وكذلك
بشرٌعتٌن إلى أمة واحدة ,قال فً السإاالت(ٕ) :وهل ٌجوز أن ٌبعث هللا رسولٌن إلى أمة
واحدة بشرٌعتٌن مختلفتٌن ,فٌجعل الخٌرة إلى األمة أٌهما أحبت أجابت له؟ قال نعم إلخ.
ومثله فً العدل(ٖ) ,وأشار إلٌه فً المتن وهللا أعلم.
قوله :وأما اختبلؾ القبابل إلخ ,قال فً السإاالت(ٗ) :وهل ٌجوز أن ٌرسل هللا نبٌا إلى قوم
بتحلٌل شًء وإلى قوم آخرٌن بتحرٌم ذلك الشًء؟ إن كانوا قبابل مفترقٌن فجابز ,وأما فً
قبٌلة واحدة فبل ٌجوز إلخ.
قوله :على من ٌرعاه سواهم ,زاد فً العدل :فمن وجدوه فٌه سلبوه(٘) ,قال الشارح رحمه
هللا مع قول هللا تعالى ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ ٌونس :٘8 :فسوغ لهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ذلك ,والسلب أعظم.
قوله :الضاحٌة من البعل ,فً الصحاح(ٔ) :وضا ِحٌ ُة كل شًء ناحٌ ُته البارزةٌ ,قال هم
ٌنزلون الضوا ِح ًَ ,ومكانٌ
ضاح أي بار ٌز ,وقال فً محل آخر :وفً الحدٌث أنه علٌه
ٍ
السبلم =
(ٔ) "الضاحٌة من البعل" ذكر معناه والمراد منه فً الحاشٌة.
)ٕ( السإاالت ,اللوح.ٙٗ :
(ٖ) ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٗٙ
(ٗ) السإاالت ,اللوح.ٙٗ :
(٘) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص٘.ٙ
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وقوله (ال ٌقتل قرٌشً صبرا بعد الٌوم)( ,)2وؼٌر هذا كثٌر .واختبلؾ األماكن؛ كحكم
الحرمٌن وؼٌرهما ,واختبلؾ األصناؾ؛ كبعض أحكام الحمران والسودان .وأما أن ٌبعث
رسوال بالخط فقٌل بعث به نبً00000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
البعل ولكم
= كتب لحارثة بن قطن ومن بدومة الجندل من كلب (إن لنا الضاحٌ َة من
ِ
الضا ِم َنة من النخل)(ٖ) .فالضاحٌة هً الظاهرة التً فً البر من النخل ,والبعل الذي ٌشرب
بعروقه من ؼٌر سقً ,والضامنة ما تضمنها أمصارهم وقراهم من النخل انتهى.
قوله :كبعض أحكام السودان والحمران ,قال شارح العدل رحمه هللا(ٗ) :وأما السودان
والبٌضان فبل أعلم اآلن فً الشرٌعة حكما متعلقا بالسودان ؼٌر ما أجازوه من سبٌهم من
ؼٌر إمام عادل أو جابر ,وما رخص فٌه بعض العلماء فٌمن قدر علٌهم فً ببلدهم خاصة
بالؽصب أو بالسرقة أو باالنتهاب ولو وحده ,أو بالشراء من سبلطٌنهم فٌمن ؼضبوا علٌه
وباعوه من رعاٌاهم ,أو األب إن باع أوالده أو الزوج لزوجته؛ هذا كله رخص فٌه بعض
العلماء فً السودان خاصة إذا كانوا مشركٌن إلخ ,وخالؾ صاحب اإلٌضاح فً البٌوع فً
المسؤلة الثانٌة حٌث قال فارقا بٌن السودان والروم(٘) :والفرق فٌما ٌوجبه النظر بٌن
ال سودان والروم أن الروم أهل كتاب فبل ٌشترى إال ما سبا أهل العدل منهم؛ ألنه ال ٌإمن
أن ٌعطٌهم أهل الجور العهد وال ٌوفون لهم بعهدهم ,ولذلك كانوا ٌكرهون شراء ما سبا
منهم ؼٌر أهل العدل ,وأما السودان فلٌسوا بؤهل كتاب وال عهد فجابز شراء ما سبً منهم
على كل حال ,وفً األثر وأما ما باعه ملك السودان ممن ؼضب علٌه من رعٌته فبل
ٌشترى منه ,وكذلك ما باعه واحد منهم من أوالده أو زوجته أو ؼٌرهم من قرابته فبل
ٌشترى منه أٌضا ,وقٌل فً األوالد ؼٌر ذلك ,وذلك فٌما ٌوجبه النظر لعل هذا ال ٌحل فً
دٌنهم أو ألنهم لٌسوا بممالٌك إلخ.
قوله :بالخط ,قال الشارح( )ٙرحمه هللا( :)5أي بالكتابة ,أي ٌخلق هللا الكتابة فً لوح أو رق
منشور أو ؼٌر ذلك ,فٌرسله بذلك وٌؤمره أن ٌبلػ عنه ما كتب له أو ٌعمل به أو ٌنهى عن
كذا وكذا ,أو ٌنهى من بعث إلٌه عن كذا وكذا ,وهذا كله سابػ بشرط أن ٌخلق هللا فً نفسه
بعد ذلك أو معه علما ضرورٌا بؤن المكتوب خطاب هللا سبحانه ,فإن خطابه ٌُسمعه من شاء
بواسطة وبؽٌر واسطة كٌؾ شاء وبما شاء وفٌما شاء انتهى.
(ٔ) الصحاح للجوهري ,ص ,ٙ5ٕ :مادة "ضحا".
(ٕ) أخرجه أحمد ( ,)ٔ50ٙ0فً مسند الشامٌٌن ,من حدٌث عبد هللا بن مطٌع عن أبٌه.
(ٖ) أخرجه ابن سعد فً الطبقاتٌ ,نظر :الطبقات الكبرى ,تؤلٌؾ أبً عبد هللا محمد بن سعد بن منٌع الهاشمً بالوالء,
المعروؾ بابن سعد (تٕٖٓ:هـ) ,تحقٌق :محمد عبد القادر عطا ,الطبعة األولى (ٓٔٗٔهـٔ88ٓ -م) ,دار الكتب العلمٌة-
بٌروت ,جٔ ,صٕٕ٘.
(ٗ) البحث الصادق واالستكشاؾ ,ص.ٕ٘8 :
(٘) اإلٌضاح :جٖ ,صٖٔٔ.
(ٌ )ٙعنً به البرادي شارح كتاب العدل واإلنصاؾ.
( )5البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٕٙٓ :
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والرإٌا كبعض األنبٌاء ,والصواع( )1كما حكً عن ٌوسؾ علٌه السبلم ,والتكلٌم كموسى
علٌه السبلم ,واإللهام كالخضر علٌه السبلم؛ فافهم.
وجزاء ؼٌر العقبلء فً الدنٌا ألنها لم تكن مكلفة؛ ألن شرط التكلٌؾ العقل وهو معدوم
فٌها ,لكن ٌرسل هللا إلٌها لمصالحها ,كقول النملة ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

......................................................................................................
قوله :والرإٌا إلخ ,قال الشارح(ٕ) :فقد وقع إلبراهٌم علٌه السبلم فً أمر الذبٌح حٌن أمر به
فً المنام لٌلة التروٌة ,فؤصبح ٌوم التروٌة فروّ ى فً نفسه أي فكر فسمً ٌوم التروٌة,
ولذلك قال عبٌد بن عمٌر اللٌثً(ٖ) :رإٌا األنبٌاء علٌهم السبلم كلها وحً إلخ.
قوله :والصواع ,قال الشارح(ٗ) :وأما الصواع فجابز فً العقل أن ٌلهمه هللا من طنٌنه
خطابا ٌنفهم له منه معنى األمر فً حال األمر ومعنى النهً فً حال النهً ومعنى التبلٌػ
واإلرسال ,بشرط أن ٌخلق هللا فً نفسه علما ضرورٌا بؤن ذلك خطاب هللا؛ هذا كله سابػ
فً العقل ,وكذلك الفراسة أٌضا سابػ فً العقل أن ٌبعث بها رسوال بشرط ما ذكرنا وهو أن
ٌخلق هللا إلخ.
قوله :والتكلٌم كموسى ,كؤنه ٌشٌر إلى قول صاحب العدل رحمه هللا(٘) :أو ٌرسله بؽٌر
واسطة المبلبكة فٌكلمه تكلٌما.
قوله :واإللهام كالخضر ,كؤنه ٌشٌر أٌضا إلى قول صاحب العدل( :)ٙأو ٌلهمه إلهاما .وفً
السإاالت أن الخضر علٌه السبلم كلؾ اإلجتهاد ,حٌث قال( :)5وهل ٌجوز أن ٌبعث هللا
رسوال وٌكله إلى اجتهاده؟ قال نعم مثل ما قٌل فً الٌسع وهو الخضر علٌه السبلم .وقد ٌقال
ال منافاة بٌنهما بؤن ٌحمل اإلجتهاد على أول األمر واإللهام فً اآلخر ,بؤن ٌجتهد أوال وٌلهم
آخرا وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وجزاء ؼٌر العقبلء فً الدنٌا إلخٌ ,عنً إن أرسل إلٌها رسوال بمصالحها ,بؤن ٌجعل
ثواب من أطاع منها وعقاب من عصى فً الدنٌا ,ولٌس ذلك من باب التكلٌؾ ألن شرطه
العقل ,فهً بمنزلة األطفال فً الدنٌا ,وٌخلق هللا فٌها إدراكا تفهم به عن رسولها؛ هذا =
(ٔ) الصُّواع لؽة فً الصاع ,وٌقال هو إناء ٌُشرب فٌهٌ .نظر :الصحاح للجوهري ,ص ,ٖٙٙ :مادة "صوع".
(ٕ) البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٕٙٓ :
(ٖ) ع بٌد بن عمٌر بن قتادة بن سعد بن عامر اللٌثًٌ ,كنى أبا عاصم ,قاص أهل مكة ,ذكر البخاري أنه رأى النبً صلى
هللا علٌه وسلم ,وذكره مسلم بن الحجاج فٌمن ولد على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,وهو معدود فً كبار التابعٌن.
ٌنظر  :االستٌعاب فً معرفة األصحاب ,تؤلٌؾ أبً عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر القرطبً (تٖٗٙ:هـ),
تحقٌق :علً محمد البجاوي ,الطبعة األولى (ٕٔٗٔهـٔ88ٕ -م) ,دار الجٌل -بٌروت ,جٖ ,ص.ٔٓٔ0
(ٗ) البحث الصادق واالستكشاؾ ,صٕٙٔ-ٕٙٓ :
(٘) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص٘ٙ
( )ٙالعدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص٘ٙ
( )5السإاالت ,اللوح.ٙٗ :
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ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ النمل ,1٨ :أو بعبادته كقوله تعالى :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ

سبؤ ,ٔٓ :و ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ الرعد ,ٔ٘ :وؼٌرها من اآلي .وعقوبتها فً الدنٌا إما
طلبا لتؤدٌبها أو لمصالحها ,نحو ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﮊ النمل.ٕٔ - ٕٓ :
وإذا تؤملت طاعتها لكبرابها وسٌاستها إٌاها كالجراد والنحل بل وؼٌرها من األنواع؛ ظهر
لك صدق ما ذكرت لك ,وما ذكرت لك جوازا عقلٌا سواء وقع أو لم ٌقع ,قال هللا العظٌم:
ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ

النحل:

 ,ٙ0أي ألهمها ,وقد تقدم أن البعث ٌجوز أن ٌكون بالخط,

والصواع ,ومنطق الطٌر ,واإللهام؛ فافهم.
واعلم أنه ال ٌجوز شرعا وال عقبل أن ٌقبض هللا الرسول قبل أن ٌبلػ ,أو األمة قبل أن
ٌؤتٌها الرسول؛ ألن ذلك نوع من ال َبداء وهو على هللا تعالى ال ٌجوز .وكذا أن ٌرسل
رسوال بتكذٌب رسول آخر؛ ألن هذا عبث ولٌس من أفعال الحكٌم.
......................................................................................................
= كله جابز عقبل ,وقد شوهد منها ما ٌصدق ذلك ,راجع العدل فقد ذكر أمرا عجٌبا عن
النمل والهدهد مع سلٌمان علٌه السبلم ,وؼٌر ذلك(ٔ).
قوله :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮊ ,قال فً بعض التفاسٌر بعد قوله تعالى ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ سبؤ:ٔٓ:
ثم بٌن ذلك فقال ﮋ ﮊ ﮊ أي قلنا ٌا جبال ,ﮋ ﮋ ﮌ ﮊ سبحً معه ,ﮋ ﮍ ﮊ كان إذا
سبح جاوبته الجبال بالتسبٌح وعكفت علٌه الطٌر من فوقه تساعده على ذلك إلخ ,أي تعٌنه.
قوله :نوع من ال َبداء ,قال الشارح رحمه هللا(ٕ) :وأما البداء فمعناه الظهور بعد الخفاء؛ وهو
أن ٌظهر لئلنسان علم أو رأي أو نظر لم ٌتذكره وال علمه قبل ذلك ,وهو ال ٌجوز على هللا
تعالى ألنه ٌرجع إلى أن ٌكون هللا عالما فً الحال بشًء لم ٌعلمه قبل ذلك ,وحقٌقته العلم
بعد الجهل ,تعالى وتقدس ربنا عن هذه المعاٌب إلخ ,وقال فً السإاالت(ٖ) :وهل ٌجوز أن
ٌرسله طفبل فبل ٌصل إلٌهم إال وقد بلػ ,أو مجنونا وال ٌصل إال وقد أفاق ,أو عبدا فبل ٌصل
إلٌهم إال وقد أعتق ,أو ٌرسله فبل ٌصل إلٌهم إال وقد مات أو ماتوا؟ قال ال؛ ألن ذلك ضرب
من ال َبداء وهللا تبارك وتعالى ٌتعالى عن ال َبداء .وال َعدا أو ال َبداء ظهور مالم ٌعلم ,وال َعدا
الشؽل وهللا ال ٌشؽله شًء عن شًء.
(ٔ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٙٙ
(ٕ) البحث الصادق واالستكشاؾ ,ص.ٕٙٔ:
)ٖ( السإاالت ,اللوح.ٙٗ :

ٕٓٔ

فصل :أقسام الفرض باعتباراته المختلفة.
قولً( :فصل :الفرض إما على األعٌان كالصبلة ,وإما على الجمٌع وٌسقط بالبعض
وٌسمى فرضا على الكفاٌة ,وقد ٌستؽرق الفعل المكلؾ به زمانَ األداء كصوم رمضان,
وقد ال ٌستؽرقه وٌسمى موسعا ,ووقته وقت األداء ,خبلفا لمن قال ٌجب الفعل أو العزم
فً كل جزء منه وٌتعٌن الفعل آخرا ,ولمن قال وقته أوله ,ولمن قال آخره فإن قدمه فنفل,
الكرخً :إن بقً المكلؾ على صفة التكلٌؾ ففرض وإال فنفل .وقد ٌكلؾ بواحد من أشٌاء
ؼٌر معٌن وٌسمى تخٌٌرا ,وقٌل الجمٌع واجب ,وقٌل الذي ٌفعل ,وقٌل واحد معٌن وٌسقط
به وباآلخر ,وال تخٌٌر فً مختلؾ بٌن إباحة وندب ووجوب ,وال بٌن ما ٌستحٌل وجوده,
وٌقع بٌن ما ٌمكن جمعه وما ال ٌمكن).
اعلم أن الفرض ٌنقسم إلى :عٌن وكفاٌة؛ هذا باعتبار المؤمور .وباعتبار الوقت إلى:
موسع ومضٌق .وباعتبار المؤمور به إلى :معٌن ومخٌر.
األول :ػهى األػٍاٌ ,أي ػهى كم يكهف ,ال ٌختص ته واحذ دوٌ اَخر كانصالج.
......................................................................................................
قوله :إلى عٌن وإلى كفاٌة ,عرؾ فً جمع الجوامع فرض الكفاٌة بؤنه مهم ٌقصد حصوله
من ؼٌر نظر بالذات إلى فاعله ,قال الشارح(ٔ) :فٌتناول ما هو دٌنً كصبلة الجنازة واألمر
بالمعروؾ ,ودنٌوي كالحرؾ والصنابع ,وخرج فرض العٌن فإنه منظور بالذات إلى فاعله.
ثم ذكر عن أبً إسحاق اإلسفراٌٌنً وإمام الحرمٌن ووالده أبو محمد الجوٌنً(ٕ) أنهم زعموه
أفضل من فرض العٌن؛ ألنه ٌصان بقٌام البعض الكافً فً الخروج عن عهدته جمٌع
المكلفٌن عن اإلثم ,ثم قال الشارح :والمتبادر إلى األذهان وإن لم ٌتعرضوا له فٌما علمت أن
فرض العٌن أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصده حصوله من كل مكلؾ إلخ ,لكن روى
األسنوي ما ٌرجح القول األول حٌث قال(ٖ) :وقد رأٌته مصرحا به فً شرح التلخٌص
للشٌخ أبً علً السنجً(ٗ) ,وعبارته :قال أهل التحقٌق إن فرض الكفاٌة أهم من فرض
العٌن واالشتؽال به أفضل من االشتؽال بؤداء فرض العٌن انتهى .ولعل محل هذا إذا لم
ٌضق وقت فرض العٌن وهو الظاهر ,وهللا أعلم فلٌحرر المنقول فً المذهب.

(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٕٓ
(ٕ) عبد هللا بن ٌوسؾ بن محمد بن حٌوٌه الجوٌنً ,أبو محمد (تٖٗ0:هـ) ,من علماء التفسٌر واللؽة والفقه ,ولد فً
جوٌن من نواحً نٌسابور ,وسكن نٌسابور وتوفً بها ,من كتبه :التفسٌر ,والتبصرة ,والتذكرة فً الفقه ,والوسابل فً
فروق المسابل ,وؼٌرهاٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٖ ,ص .ٗ5األعبلم :جٗ ,ص.ٔٗٙ
(ٖ) التمهٌد فً تخرٌج الفروع على األصول ,صٔٓٔ :
(ٗ) الحسٌن بن شعٌب بن محمد السنجً ,أبو علً (تٕٗ5:هـ) ,فقٌه مرو فً عصره ,كان شافعٌا ,ونسبته إلى سنج من
قرى مرو ,له :شرح الفروع البن الحداد ,وشرح التلخٌص البن القاص ,وكتاب المجموعٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٕ,
صٖ٘ٔ .األعبلم :جٕ ,ص.ٕٖ8

ٕٔٔ

أو على الجمٌع ,أي على الكل وٌسقط بفعل البعض؛ كالجهاد وصبلة الجنازة ,وٌسمى
فرضا على الكفاٌة ,وقٌل فرض على البعض ولٌس بشًء؛ ألن الجمٌع إذا تركوه ٌؤثمون.
الثانً :أن الواجب قد ٌستؽرق زمان األداء ,أي ال ٌزٌد الزمان علٌه بشًء كصوم
رمضان ,وقد ٌزٌد [علٌه]( )1أي على الفعل كالصبلة ,وٌسمى األول واجبا مضٌقا ,والثانً
......................................................................................................
قوله :أو على الجمٌع أي الكل ,هذا هو مذهب الجمهور.
قوله :وقٌل فرض على البعض ,وهو مذهب اإلمام الرازي(ٕ) واختاره فً جمع الجوامع؛
قال لبلكتفاء بحصوله من البعض ,ثم إنهم اختلفوا فً البعض فقٌل مبهم وهو المختار عندهم
إذ ال دلٌل على أنه معٌن ,فمن قام به سقط الفرض بفعله ,وقٌل البعض معٌن عند هللا تعالى
ٌسقط الفرض بفعله وبفعل ؼٌره كما ٌسقط الدٌن عن الشخص بؤداء ؼٌره عنه ,وقٌل
البعض من قام به لسقوطه بفعله.
قوله :ألن الجمٌع ٌؤثمون ,قال المحلً(ٖ) :وأجٌب بؤن إثمهم بالترك لتفوٌتهم ما قصد
حصوله من جهتهم فً الجملة ال للوجوب علٌهم ,قال المصنؾ وٌدل لما اخترناه قوله تعالى
ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ آل عمران ٔٓٗ :إلخ .ثم ذكر أن فرض
الكفاٌة ٌتعٌن بالشروع فٌه على األصح فٌجب إتمامه كفرض العٌن ,وإنما لم ٌجب
االستمرار فً تعلم العلم لمن آنس الرشد فٌه من نفسه على األصح؛ ألن كل مسؤلة مطلوبة
برأسها منقطعة عن ؼٌرها بخبلؾ صبلة الجنازة ,وذكر الؽزالً أنه ال ٌتعٌن بالشروع على
األصح إال الجهاد وصبلة الجنازة.
قوله :وٌسمى األول واجبا مضٌقا والثانً واجبا موسعا ,قال فً السإاالت(ٗ) :وهل ٌجوز أن
ال ٌؤمر إال بالمضٌقات؟ قال نعم ,وهل ٌجوز أن ال ٌؤمر إال بالموسعات؟ قال ال(٘) ,وجابز
أن ال ٌؤمر إال بؽٌر المحدود وأما أن ال ٌؤمر إال بالمحدود فبل [ ,لعله إال بالتوحٌد والوالٌة
والبراءة ,كذا بخطه رحمه هللا]( ,)ٙوهل ٌجوز أن ٌؤمر هللا العباد بطاعته وال ٌبٌن لهم وقتا
ٌجزٌهم فٌه العمل؟ قال كل فرض ٌقضونه فً كل وقت فذلك جابز ,وكل فرض ال ٌقضونه
إال فً وقت معلوم فبل بد من تبٌٌنه ,وهل ٌجوز أن ٌجعل طاعته كلها محدودة؟( )5قال ال,
والجابز أن ٌجعل طاعته كلها ؼٌر محدودة إلخ.
(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٕ) ٌنظر :رأي الفخر الرازي فً المحصول :جٕ ,ص٘ٔ0
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٖٕ.
)ٗ( السإاالت ,اللوح.5ٗ :
(٘) جاء فً النسخة (أ) من نسخ الحاشٌة" :قال نعم" ,وهو خطؤ.
( )ٙوردت هذه العبارة على هامش الحاشٌة فً جمٌع النسخ الثبلث.
( )5لعله ٌعنً بالمحدود المضٌق ,وبؽٌر المحدود الموسع.

ٕٕٔ

واجبا موسعا .والصحٌح أن جمٌع وقته وقت األداء ,ووافقنا على ذلك جمهور المخالفٌن,
وقال بعض :الوجوب مختص بؤول الوقت فإن أخره كان قضاء ,ونسب إلى بعض
الشافعٌة .وقال بعض :مختص بآخره فإن قدم ففعل(ٌ )1سقط الفرض؛ كتعجٌل الزكاة قبل
وجوبها .وقٌل إذا قدمها كان نفبل ,ونسب( )2إلى الحنفٌة.
......................................................................................................
قوله :جمٌع وقته وقت أدابه ,ولذلك ٌعرؾ بالواجب الموسعٌ ,عنً وإن تفاوت الوقت فً
الفضل كما هو مشهور ,وال ٌجب على المإخر عن أول الوقت العزم فٌه على الفعل بعد فً
الوقت خبلفا للباقبلنً ومن وافقه.
قوله :مختص بؤول الوقت ,قالوا لوجوب الفعل بدخول الوقت.
قوله :فإن أخره كان قضاءٌ ,عنً وٌؤثم بالتؤخٌر عن أول الوقت ,قال المحلً(ٖ) :كما نقله
اإلمام الشافعً عن بعضهم ,وإن نقل القاضً أبو بكر الباقبلنً اإلجماع على نفً اإلثم إلخ.
ٌعنً أن نقل الشافعً أولى وأثبت ألن المثبت مقدم على النافً ,وظاهر كبلم صاحب
اإلٌضاح رحمه هللا ثبوت اإلثم فً التؤخٌر وإن كان أداء ,حٌث قال فً قوله صلى هللا علٌه
وسلم فً بقٌة الحدٌث (وآخره عفو هللا)(ٗ) :والعفو ال ٌكون إال عن ذنب(٘) .وإن كان قاببل
للتؤوٌل وهللا أعلم.
قوله :مختص بآخره ,قالوا النتفاء وجوب الفعل قبله.
قوله :فإن قدم فنفل ,عبارة جمع الجوامع( :)ٙفإن قدم فتعجٌل ,أي فتقدٌمه تعجٌل للواجب
مسقط له كتعجٌل الزكاة قبل وجوبها إلخ .وما فً جمع الجوامع هو الظاهر؛ لٌحصل الفرق
بٌن هذا القول والذي بعده على كبلم المصنؾ رحمه هللا ,ثم رأٌت فً بعض النسخ فً
القول األول بدل قوله فنفل ففعل ٌعنً للواجب فٌتحد مع ما فً جمع الجوامع ,فظهر على
هذه النسخة أٌضا الفرق بٌن القولٌن.
قوله :ونسبا إلى الحنفٌة ,فالفرق بٌن القولٌن مع اتفاقهما على أن الوجوب مختص باآلخر؛
أن األول ٌقول تعجٌل للواجب والثانً ٌقول نفل سد مسد الفرض ,ومثله فً السإاالت =

(ٔ) كذا فً األصل  ,والذي فً الحاشٌة "فإن قدم فنفل" ,ؼٌر أن المحشً صرح بؤنه رأى فً نسخة أخرى "ففعل" أي كما
هو الحال هنا ,ومال إلى تصحٌحها فقال" :لٌحصل الفرق بٌن هذا القول والذي بعده على كبلم المصنؾ".
(ٕ) فً الحاشٌة" :ونسبا" بؤلؾ االثنٌن ,أي أن القولٌن كلٌهما ٌنسبان إلى الحنفٌة.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٖ5
(ٗ) أخرجه البٌهقً فً الكبرى (ٕٓ٘ٓ) ,كتاب الصبلة :أبواب األذان واإلقامة :باب الترؼٌب فً التعجٌل بالصلوات,...
من حدٌث جعفر بن محمد عن أبٌه ,بلفظ (أول الوقت رضوان هللا ,وآخر الوقت عفو هللا).
(٘) اإلٌضاح :جٔ ,صٔٓٗ.
( )ٙحاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٖ5

ٖٕٔ

وقال الكرخً :إن قدمها كانت موقوفة ,فإن بقً المكلؾ على صفة المكلفٌن كان فعله
واجبا ,وإال كان فعله نفبل .وقال الباقبلنًٌ :جب علٌه إٌقاع الفعل أو العزم على إٌقاعه فً
كل جزء من الوقت ,فإذا لم ٌبق إال مقدار الفعل فً الوقت تعٌن الفعل.
والثالث :إما أن ٌكون المؤمور به معٌنا ,كصبلة الظهر وعتق رقبة فً الظهار على
الموسر ,وإما أن ٌكون الواجب مخٌرا ,أي واحدا من األشٌاء ؼٌر معٌن فٌها؛ كخصال
الكفارة.
......................................................................................................
= فً نسبته اختصاص الوجوب بآخر الوقت ألبً حنٌفة ,حٌث قال(ٔ) :والفرابض المإقتة
ٌلزمنا فٌها العمل فً أول الوقت وفً وسطه وفً آخره ,وهو جواب أهل الدعوة ومالك
والشافعً ,وقال أبو حنٌفة إنما ٌلزمنا العمل فً آخر الوقت حٌث ٌضٌق علٌنا الترك ,فؤما
من عمل فً أول الوقت فقد أجزاه اهـ .والذي نسبه فً جمع الجوامع مع شرحه للحنفٌة أن
وقت األداء هو الوقت الذي أدى الفرض فٌه ما لم ٌضق الوقت فإن ضاق تعٌن الجزء
األخٌر ,حٌث قال(ٕ) :وقالت الحنفٌة وقت أدابه (ما) أي الجزء الذي (اتصل به األداء من
الوقت) أي القاه الفعل بؤن وقع فٌه (وإال) أي وإن لم ٌتصل األداء بجزء من الوقت بؤن لم
ٌقع الفعل فً الوقت (فاآل ِخر) أي فوقت أدابه الجزء اآل ِخر من الوقت لتعٌنه للفعل فٌه حٌث
لم ٌقع فٌما قبله إلخ ,فتراه لم ٌصرح بالتعجٌل وال بالنفل على مذهب الحنفٌة ,بل قال
المحشً(ٖ) :قوله وقالت الحنفٌة أي بعضهم ,وإال فجمهورهم قابلون بما قلنا من إثبات
الواجب الموسع ,وهو الصحٌح عندهم كما نقله الزركشً(ٗ) وؼٌره عنهم انتهى.
قوله :وقال الكرخً إن قدمها إلخ ,فشرط الوجوب عنده أن ٌبقى من أدركه الوقت بصفة
التكلٌؾ إلى آخره المتبٌن به الوجوب ,قال وٌإمر به قبله ألن األصل بقاإه بصفة التكلٌؾ,
والكرخً من الحنفٌة إال أنه خالفهم فٌما شرطه ,قال المحلً(٘) :واألقوال ؼٌر األول منكرة
للواجب الموسع؛ التفاقها على أن وقت األداء ال ٌفضل عن الواجب انتهى .ومثل القول
األول قول الباقبلنً فإنه ال ٌنكر الموسع إال إنه ٌقول الواجب إما الفعل أو العزم؛ لٌتمٌز به
الواجب الموسع عن المندوب فً جواز الترك ,وأجٌب بحصول التمٌٌز بؽٌر العزم وهو أن
تؤخٌر الواجب عن الوقت ٌإثم.
قوله :تعٌن الفعلٌ ,عنً وال ٌفٌد العزم شٌبا.
(ٔ) السإاالت ,اللوح.ٔ٘ٙ :
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٖ5
(ٖ) ٌعنً زكرٌا األنصاريٌ ,نظر :حاشٌة زكرٌا األنصاري على شرح المحلً :جٔ ,ص.ٕٕ0
(ٗ) ل عله فً البحر المحٌط ,والزركشً هو محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشً ,أبو عبد هللا (ت58ٗ:هـ) ,عالم بالفقه
واألصول ,تركً األصل  ,مصري المولد والوفاة ,له تصانٌؾ كثٌرة منها :البحر المحٌط فً أصول الفقه ,وإعبلم الساجد
بؤحكام المساجد ,والدٌباج فً توضٌح المنهاج ,وؼٌرهاٌ .نظر :شذرات الذهب :ج ,0صٕ .٘5األعبلم :ج ,ٙصٓ.ٙ
(٘) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٔ8

ٕٗٔ

وقالت المعتزلة :الجمٌع واجب ,وٌسقط بالواحد .وقال بعض :الواجب واحد معٌن عند هللا
تعالى وهو ما ٌفعل ,فٌختلؾ بالنسبة إلى المكلؾ .وقال بعض :واحد معٌن فبل ٌختلؾ,
لكنه ٌسقط به وباآلخر.
لنا :إجماع األمة على وجوب تزوٌج أحد األكفاء الخاطبٌن على التخٌٌر ,ولو كان الجمٌع
واجبا وجب تزوٌج الجمٌع0000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :وقالت المعتزلة الجمٌع واجبٌ ,عنً فٌثاب بفعلها ثواب فعل واجبات وٌعاقب بتركها
عقاب ترك واجبات؛ ألن األمر تعلق عندهم بكل واحد بخصوصه على وجه االكتفاء بواحد
منها حٌث ٌقتصر علٌه ,وعلى القول األول وهو الراجح أنه إن فعل الجمٌع أثٌب على واحد
منها ثواب الواجب الذي هو كثواب سبعٌن مندوبا كما فً بعض األحادٌث وعلى الباقً
ثواب المندوب ,وإن ترك الجمٌع عوقب على واحد منها ,ثم إنها إن تفاوتت فً الثواب
والعقاب فقٌل ٌثاب على أعبلها؛ ألنه لو اقتصر علٌه ألثٌب علٌه ثواب الواجب ,فضم ؼٌره
إلٌه معا أو مرتبا ال ٌنقصه عن ذلك ,وٌعاقب على أدناها ألنه لو فعله لم ٌعاقب.
المؤمور به ألنه طالبه وٌستحٌل
قوله :واحد معٌن فبل ٌختلؾ ,قالوا ألنه ٌجب أن ٌَعْ َل َم اآلم ُر
َ
طلب المجهول ,فإن فعل المكلؾ المعٌن فذاك وإن فعل ؼٌره سقط الواجب بفعل ذلك الؽٌر؛
ألن األمر فً الظاهر بؽٌر معٌن ,قال المحلً(ٔ) :قلنا ال ٌلزم من وجوب علم اآلمر المؤمور
به أن ٌكون معٌنا عنده ,بل ٌكفً فً علمه به أن ٌكون متمٌزا عنده عن ؼٌره ,وذلك
حاصل على قولنا لتمٌز أحد المعٌنات المبهم عن ؼٌره من حٌث تعٌنها انتهى ,ثم قال:
واألقوال ؼٌر األول للمعتزلة وهً متفقة على نفً إٌجاب واحد ال بعٌنه؛ كنفٌهم تحرٌم
واحد ال بعٌنه كما سٌؤتً ,لما قالوا من أن تحرٌم الشًء أو إٌجابه لما فً فعله أو تركه من
المفسدة التً ٌدركها العقل ,وإنما ٌدركها فً المعٌن ,وتعرؾ المسؤلة على جمٌع األقوال
بالواجب المخٌر لتخٌٌر المكلؾ فً الخروج عن عهدة الواجب بؤي من األشٌاء ٌفعله ,وإن
لم ٌكن من حٌث خصوصه واجبا عندنا انتهى .ولم ٌتعرض المصنؾ رحمه هللا لتحرٌم
واحد ال بعٌنه لعله لعدم وجوده فً الخارج ,وأجازته األشعرٌة ومنعته المعتزلة وهللا أعلم.
قوله :وجب تزوٌج الجمٌع ,فٌه أنهم ٌقولون أن الجمٌع واجب أي كل واحد مؤمور به
بخصوص ه على جهة االكتفاء بواحد منها ال أنه ٌجب فعل الجمٌع ,فإنه لم ٌذهب أحد فً
الواجب المخٌر إلى وجوب فعل الجمٌع حتى ٌلزمهم فً هذه المسؤلة وهللا أعلم فلٌحرر.

(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٕٗ

ٕ٘ٔ

ولو كان معٌنا لم ٌجز تزوٌج ؼٌره ,والتعٌٌن نقٌض التخٌٌر ,والفرض أنه مخٌر؛ فبطل
التعٌٌن.
واعلم أن التخٌٌ ر ال ٌصح بٌن شٌبٌن أحدهما إباحة واآلخر وجوب ,أو أحدهما ندب
واآلخر إباحة أو وجوب ,وال بٌن شٌبٌن ٌستحٌل وجودهما؛ كالجمع( )1بٌن الضدٌن .وٌقع
بٌن ما ٌمكن جمعه كخصال الكفارة ,وما ال ٌمكن كالتعجٌل من منى والتؤخٌر.

ما ال ٌتم الواجب إال به فهو واجب ,وال معصٌة فً ترك المندوب.
قولً( :وما ال ٌتم الواجب إال به مقدورا للمكلؾ ؼٌر شرط واجب ,خبلفا لمن قال وشرطا,
ولمن قال إذا كان شرطا ,ومن قال [ال]( )2فٌهما .وما التبس بالواجب كالخشوع فً الصبلة
واجب ,خبلفا لمن قال ندب .ولٌس فً ترك المندوب معصٌة ألنه ؼٌر مكلؾ به ,وفً فعله
الثواب ألنه مؤمور به ,وفاقا للجمهور وأبً الربٌع ,واختار المصنؾ قول عمروس( )3أنه
ؼٌر مؤمور به(ٗ) .وبعض الواجبات والمندوبات آكد من بعض ,والمكروه منهً عنه ؼٌر
مكلؾ به ,والمباح ؼٌر مؤمور به).
الوجوب إما أن ٌقٌد بمقدمة أو ال.
فاألول كقولك :إن ملكت النصاب فزك ,لبلتفاق على أن هذه المقدمة لٌست بواجبة ,أي
لٌس فً قولك "زك" ما ٌدل على إٌجاب تحصٌل النصاب ,وإنما الكبلم فً الواجب
المطلق ,فهذا معنى قولً "ؼٌر شرط" .وأٌضا ما ال ٌتم الواجب إال به قد ٌكون مقدورا
للمكلؾ ,وقد ال ٌكون؛ كالحٌاة للعقل ,واآللة للمشً ,واآللة للبطش.
......................................................................................................
قوله :ولو كان معٌنا لم ٌجز تزوٌج ؼٌره ,فٌه أنهم ٌقولون معٌن وٌسقط بفعل ؼٌره فاإللزام
ؼٌر ظاهر وهللا أعلم.
قوله :أما أن ٌقٌد بمقدمةٌ ,عنً أن الواجب إما مقٌد وإما مطلق ,فالمقٌد هو الذي توقؾ
وجوبه على شًء كالزكاة ,فإن وجوبها متوقؾ على استكمال النصاب ,فبل ٌجب تحصٌل
ما ٌتوقؾ علٌه الوجوب وهو النصاب ,والمطلق بخبلفه فٌجب بوجوبه ما ٌتوقؾ علٌه إن
كان مقدورا؛ كالوضوء للصبلة.
(ٔ) فً (ب)" :لجمع بٌن الضدٌن" ,والصواب :كالجمع بٌن الضدٌن.
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثب ُته بناء على عبارة الشرح بعد ذلك ,ومعنى "ال فٌهما" أي ال ٌجب
فٌهما.
(ٖ) فً (أ)" :عمر وبشٌر" ,وهو تصحٌؾ من الناسخ ,والصحٌح "عمروس" ,كما سٌؤتً قرٌبا فً الشرح ,وستؤتً أٌضا
ترجمته.
)ٗ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٗ٘.
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فما كان مقدورا له ولٌس بقٌد كاالستطاعة للحج ,والنصاب للزكاة؛ فهو واجب ,سواء
كان ركنا كالركعة للصبلة ,أو خارجا شرعٌا كالوضوء لها ,أو عقلٌا كالكؾ عن الضد حال
فعل الضد ,أو عادٌا كؽسل جزء من الرأس عند ؼسل الوجه.
وقال بعض :إذا كان شرطا كالوضوء للصبلة ففرض وإال فبل ,وقال بعض :لٌس بواجب
مطلقا .واعلم أن ما التبس بالواجب كالخشوع فً الصبلة واجب عندنا .وقٌلٌ :سقط
الواجب بؤدنى ما ٌقع علٌه االسم والزٌادة ندب؛ ألنه لو ترك الخشوع مثبل لم ٌكن تاركا
واجبا ,والصحٌح األول.
......................................................................................................
قوله :كاالستطاعة للحج والنصاب للزكاة ,هذا مثال للمنفً ال للنفً كما هو ظاهر.
قوله :سواء كان ركنا أو خارجا إلخ ,كؤنه أراد بالخارج ما ٌشمل الشرط والسبب وفاقا
لؤلكثر ,وكل منهما ٌنقسم إلى ثبلثة أقسام شرعً وعقلً وعادي ,وأمثلتها فً الشرط ما
ذكره المصنؾ ,وفً السبب كصٌؽة اإلعتاق له فً الشرعً ,وكالنظر للعلم فً العقلً عند
اإلمام الرازي ومن وافقه ,بناء على أن حصول العلم عقب النظر الصحٌح لزومً ال
عادي ,وكحز الرقبة للقتل فً العادي ,وحجة األكثر أنه لو لم ٌجب لجاز ترك الواجب
المتوقؾ علٌه ,أي لو لم ٌجب لجاز تركه ولو جاز تركه لجاز ترك الواجب المتوقؾ علٌه
وهو باطل؛ ألن جواز ترك الواجب ٌقتضً أنه ؼٌر واجب ,وقد فرض واجبا هذا خلؾ.
قوله :وقال بعض إن كان شرطا ,هذا مذهب إمام الحرمٌن(ٔ) ,والمراد بقوله شرطا أي
شرعٌا ,فإنه ذهب إلى أنه إن كان شرطا شرعٌا وجب بوجوب الواجب المتوقؾ علٌه ,وإن
كان شرطا عقلٌا كترك ضد الواجب ,أو عادٌا كؽسل جزء من الرأس بؽسل الوجه؛ فبل
ٌجب بوجوب مشروطه إذ ال وجود لمشروطه عقبل أو عادة بدونه ,فبل ٌقصده الشارع
بالطلب ,بخبلؾ الشرعً فإنه لوال اعتبار الشارع له لوجد مشروطه بدونه ,وسكت عن
السبب ألنه بمنزلة الشرط العقلً والعادي فً تحقق المسبب بدونه ,فبل ٌقصده الشارع
بالطلب فبل ٌجب ,واختار هذا القول ابن الحاجب فً مختصره الكبٌر(ٕ).
قوله :وقال بعض لٌس واجبا مطلقا ,أي شرطا كان أو سببا ,قالوا ألن الدال على الواجب
ساكت عنه ,وبقً قول رابع وهو أنه ٌجب إن كان سببا كالنار لئلحراق ,بخبلؾ الشرط
كالوضوء للصبلة فبل ٌجب بوجوب مشروطه ,والفرق أن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من
الشرط بالمشروط.
قوله :ألنه لو ترك الخشوع مثبل إلخ ,لعل المراد لو ترك الخشوع بعد اإلتٌان بما ٌقع علٌه
االسم وإال لم ٌصح الكبلم كما هو ظاهر.
(ٔ) ٌنظر :حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٗٗ
(ٕ) ٌنظر :شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ,ص0ٔ :
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المندوب لٌس فً تركه معصٌة:
واعلم أن المندوب لٌس فً تركه معصٌة كما تقدم؛ ألنه ؼٌر مكلؾ به .وقال األستاذ :إنه
مكلؾ به ,وهو خطؤ ,وهو مؤمور به ألنه طاعة ,وألنهم قسموا األمر إلى الوجوب
والندب ,وٌثاب على فعله وفاقا ألبً الربٌع( ,)1واختار المصنؾ قول عمروس( )2أنه ؼٌر
مؤمور به ,وبه قال الكرخً والرازي( ,)3والجمع بٌن قول عمروس وأبً الربٌع أن
عمروسا والمصنؾ حمبل األمر على الوجوب ,والشٌخ حمله على معناه الثانً.
......................................................................................................
قوله :وقال األستاذ ,هو أبو إسحاق اإلسفراٌٌنً ووافقه على ذلك القاضً أبو بكر الباقبلنً.
قوله :وهو خطؤ ,هذا مبنً على أن التكلٌؾ إلزام ما فٌه كلفة من فعل أو ترك ,وأما على
القول بؤن التكلٌؾ طلب ما فٌه كلفة من فعل أو ترك على جهة اإللزام أو ال فبل خطؤ,
والقوالن منصوصان عندنا ,قٌل التكلٌؾ معناه اإللزام فتخرج المبلبكة على أن تكون مكلفة,
والمندوب والمكروه على أن ٌكونا مكلفا بهما ,وقٌل معناه األمر والنهً فٌشمل ما ذكر كما
سبق الكبلم علٌه ,وظاهر كبلم السإاالت ٌمٌل إلى الثانً(ٗ) وهللا أعلم.
قوله :واختار المصنؾ قول عمروس أنه ؼٌر مؤمور به إلخ ,هذا الخبلؾ مبنً على أن
األمر حقٌقة فً اإلٌجاب كصٌؽة افعل ,فبل ٌسمى المندوب مؤمورا به ورجحه اإلمام
الرازي(٘) ,أو فً القدر المشترك بٌن اإلٌجاب والندب ,أي طلب الفعل فٌسمى( ,)ٙورجحه
اآلمدي( )5وعلٌه الجمهور لتقسٌم األمر إلى واجب ومندوب ,أما كونه مؤمورا به بمعنى أنه
م تعلق األمر أي صٌؽة افعل نحو صل الضحى مثبل فبل نزاع فٌه ,سواء قلنا إنه مجاز فً
الندب أم حقٌقة فٌه كاإلٌجاب ,كما ذكره المحلً(.)0
قوله :والشٌخ حمله على معناه الثانً ,أي وهو الندب ألن األمر عنده له معنٌان :الوجوب
وهو خاص بالفرابض ,والندب وهو خاص بالمندوبات.
(ٔ) سلٌمان بن ٌخلؾ الوسبلتً المزاتً ,أبو الربٌع (تٗ5ٔ :هـ) :أصولً فقٌه ,تعددت نسبته لكثرة أسفاره بٌن مواطن
اإلباضٌة فً ربوع المؽرب وكثرة ترحاله طلبا للعلم وناشرا له ,أخذ العلم عن الشٌخ أبً عبد هللا محمد بن بكر النفوسً,
وتعلم على ٌدٌه خلق كثٌر ,له مصنفات منها :كتاب التحؾ المخزونة وؼٌرهٌ .نظر :معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المؽرب:
جٕ ,صٕ٘ٔ( ,الترجمة ,)ٗ5ٕ :طبقات المشاٌخ :جٔ ,صٔ ,ٔ8وكتاب السٌر للشماخً :جٕ ,صٕ.0
(ٕ) عمروس بن فتح المساكنً النفوسً ,أبو حفص (تٕ0ٖ :هـ) :من أبناء جبل نفوسة ,ولد فً طرٌق الحج ,ونشؤ فً
قرٌة قطرس من أرض الرحٌبات بجبل نفوسة ,عاصر اإلمام أبا الٌقضان محمد بن أفلح ,وتلقى علمه على مشاٌخ الجبل
حتى صار أعلم أهل زمانه ,تولى القضاء بجبل نفوسة فً أواخر الدولة الرستمٌة ,استشهد بواقعة مانو بٌن نفوسة وابن
األؼلب سنةٕ0ٖ :هـ .معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المؽرب :جٕ ,صٕٖٔ( ,الترجمة ,)ٙ8ٓ :طبقات المشاٌخ :جٕ,
صٕٖٓ ,كتاب السٌر :جٔ ,صٕ.ٔ8
(ٖ) المحصول للرازي :جٕ ,صٕٓٔ.
)ٗ( ٌنظر :السإاالت ,اللوح.5٘ :
(٘) سبقت اإلحالة علٌه فً المتن.
( )ٙأي فٌسمى المندوب مؤمورا به.
( )5اإلحكام لآلمدي :جٔ ,ص 8ٙوما بعدها.
(ٌ )0نظر :حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕ٘ٔ
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وبعض الواجبات كمعرفة الباري أوجب من بعض كالصبلة ,وكذا المحرمات فقس.
والمكروه منهً عنه ألن فً تركه الثواب ,وؼٌر مكلؾ به؛ ألنه لٌس فً فعله عقاب.
والمباح حكم شرعً( ,)1وهو ؼٌر مؤمور به خبلفا للكعبً(.)2
وٌطلق المكروه على الحرام أٌضا ,وعلى ترك األولى ,وٌطلق الجابز على المباح ,وما ال
ٌمتنع شرعا أو عقبل ,وما استوى األمران فٌه؛ كفعل الصبً.
......................................................................................................
قوله :كمعرفة الباري أوجب من بعض كالصبلة ,فلذلك قٌل إذا خطر علٌه فً الصبلة ما
ٌتعلق بجانب الباري جل وعبل إثباتا أو نفٌا فإنه ٌمسك عن الصبلة حتى ٌثبت له ما ٌجب
إثباته وٌنفً عنه ما ٌجب نفٌهٌ ,فعل ذلك فً قلبه وال ٌضر ذلك صبلته مالم ٌتكلم ,كذلك
تنجٌة األموال واألنفس أوجب من الصبلة وٌمسك عنها حتى ٌفرغ من ذلك ,وال ٌضر
صبلته مالم ٌتكلم أو ٌستدبر القبلة كما هو معلوم.
قوله :وؼٌر مكلؾ به ,فٌه ما تقدم من الخبلؾ فً تفسٌر التكلٌؾ.
قوله :فالمباح حكم شرعً ,األولى فاإلباحة ,وإنما كانت حكما شرعٌا ألنها تخٌٌر بٌن الفعل
والترك المتوقؾ وجوده كؽٌره من األحكام على الشرع ,وذهب بعض المعتزلة إلى أنها
لٌست بح كم إذ هً انتفاء الحرج عن الفعل والترك وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده
وهللا أعلم.
قوله :وهو ؼٌر مؤمور به ,أي من حٌث هو فبل ٌنافً أنه مؤمور به لعارض ,فبل خبلؾ بٌن
الكعبً وؼٌره فً الحقٌقة ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٖ) :واألصح أنه أي المباح ؼٌر
مؤمور به من حٌث هو فلٌس بواجب وال مندوب ,وقال الكعبً إنه مؤمور به أي واجب إذ
ما من مباح إال وٌتحقق به ترك حرام ما ,فٌتحقق بالسكوت ترك القذؾ وبالسكون ترك
القتل ,وما ٌتحقق به الشًء ال ٌتم إال به ,وترك الحرام واجب وما ال ٌتم الواجب إال به فهو
واجب كما سٌؤتً ,فالمباح و اجب وٌؤتً ذلك فً ؼٌره كالمكروه ,والخبلؾ لفظً أي راجع
إلى اللفظ دون المعنى فإن الكعبً قد صرح بما ٌإخذ من دلٌله من أنه ؼٌر مؤمور به من
حٌث ذاته فلم ٌخالؾ ؼٌره ,ومن أنه مؤمور به من حٌث ما عرض له من تحقق ترك
الحرام به ,وؼٌره ال ٌخالفه فً ذلك كما أشار إلٌه المصنؾ بقوله من حٌث هو انتهى.

(ٔ) فً (ب)" :شرعٌا" بالنصب ,والصواب الرفع على أنه صفة ل "حكم" ,والصفة تتبع الموصوؾ.
(ٕ) عبد هللا بن أحمد بن محمود الكعبً ,من بنً كعب ,البلخً الخراسانً ,أبو القاسم (ٖٖٔ8 -ٕ5هـ) :أحد أبمة المعتزلة,
كان رأس طابفة منهم تسمى الكعبٌة ,وله آراء ومقاالت فً الكبلم انفرد بها ,وهو من أهل بلخ ,أقام ببؽداد مدة طوٌلة,
وتوفً ببلخ ,له كتب منها :التفسٌر ,وتؤٌٌد مقالة أبً الهذٌل ,وقبول األخبار ومعرفة الرجال ,ومقاالت اإلسبلمٌٌن ,وأدب
الجدال ,والطعن على المحدثٌن ,وؼٌرهاٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٖ ,ص٘ٗ .األعبلم :جٗ ,ص٘.ٙ
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٔ5

ٕٔ8

شرط التكلٌؾ وما ٌتعلق به:
قولً( :وشرط التكلٌؾ إمكان المكلؾ به ,وفهم المكلؾ ,وال ٌشترط فً التكلٌؾ بالفروع
حصول اإلٌمان خبلفا لبعضهم).
"وشرط التكلٌؾ إمكان المكلؾ به" أي الفعل المكلؾ به( ,)1وال ٌجوز التكلٌؾ بالمحال
خبلفا لؤلشعري؛ ألن التكلٌؾ طلب وهو استدعاء الحصول ,وهو فرع تصور الوقوع
وموقوؾ علٌه ,وباطل تصور وقوع المستحٌل ,وٌشترط فٌه أٌضا فهم المكلؾ؛ ألنه
مستدع حصول الفعل منه طاعة ,وأٌضا لو لم ٌشترط لصح تكلٌؾ البهٌمة.
......................................................................................................
قوله :وال ٌجوز التكلٌؾ بالمحال ,أي لذاته بؤن ٌمتنع عقبل وعادة؛ كالجمع بٌن السواد
والبٌاض ,أو لؽٌره إذا امتنع عادة ال عقبل؛ كالمشً من المزمن والطٌران من اإلنسان ,وأما
المحال لؽٌره إذا امتنع عقبل ال عادة فبل خبلؾ فً جواز التكلٌؾ به ووقوعه؛ كاإلٌمان ممن
علم هللا أنه ال ٌإمن كما سٌؤتً ,ألن العقل ٌحٌل إٌمانه الستلزامه انقبلب العلم القدٌم جهبل,
ولو سبل عنه أهل العادة لم ٌحٌلوا إٌمانه فإنه لٌس به زمانة تمنعه ,ووافقنا على ما ذكر من
عدم جواز التكلٌؾ بالمحال المعتزلة وأبو حامد االسفراٌٌنً(ٕ) والؽزالً وابن دقٌق العٌد.
قوله :خبلفا لؤلشعري ,فإنه أجاز التكلٌؾ بالمحال واستدل له بقوله تعالى ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀﮊ البقرة , ٕ0ٙ :فقال لو كان ذلك محاال لما استقام االبتهال إلى هللا تعالى بدفعهٌ ,عنً
لوال جوازه لما استعاذوا منه إذ اال ستعاذة من محال محال ,والخصم ٌتؤوله على ما فٌه كلفة
ومشقة لقوله تعالى ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊالبقرة.ٕ0ٙ :
قوله :وباطل تصور وقوع المستحٌلٌ ,عنً فبل فابدة فً طلبه من المكلؾ ,وأجٌب بؤن
فابدته اختبارهم هل ٌؤخذون فً المقدمات فٌترتب علٌها الثواب أو ال فالعقاب ,أقول :وهذا
نظٌر ما تقدم فً التكلٌؾ بالمجمل قبل بٌانه ,وهذا الخبلؾ إنما هو فً الجواز العقلً ,وأما
الوقوع فالحق عندهم أنه ال ٌقع فً المحال لذاته بل إنما ٌقع فً الممتنع؛ لتعلق العلم بعدم
وقوعه كما هو متفق علٌه لقوله تعالى ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊالبقرة ,ٕ0ٙ :والممتنع لتعلق
العلم فً وسع المكلفٌن ظاهرا.

(ٔ) فً (ب)" :العقل المكلؾ به" ,والصواب :الفعل المكلؾ به ,...كما هو ظاهر.
)ٕ( أحمد بن محمد بن أحمد األسفراٌٌنً ,أبو حامد (تٗٓٙ :هـ) ,من أعبلم الشافعٌة ,ولد فً أسفراٌٌن (بالقرب من
نٌسابور) ,ورحل إلى بؽداد ,فتفقه فٌها وعظمت مكانته ,وألؾ كتبا منها مطول فً أصول الفقه ,ومختصر فً الفقه سماه
الرونق ,وتوفً ببؽدادٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :جٗ ,صٔ .ٙوفٌات األعٌان :جٔ ,صٕ .5األعبلم :جٔ,
صٕٔٔ.

ٕٕٓ

وال ٌشترط فً التكلٌؾ بالفروع اإلٌمان ,وهو معنى :الكفار مخاطبون( )1بفروع الشرٌعة.
وكذا ال ٌشترط فً التكلٌؾ شًء من الشروط الشرعٌة؛ ألنه لو كان شرطا لم تجب صبلة
على محدث؛ ألن من شرطها الطهارة وهً مفقودة00000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :وال ٌشترط فً التكلٌؾ بالفروع اإلٌمان إلخ ,فٌكلؾ الكافر بها مع انتفاء شرطها فً
الجملة من اإلٌمان؛ لتوقفها على النٌة التً ال تصح من الكافر ,وفابدة التكلٌؾ بها ترتب
العقاب على ترك امتثالها ,وإن كانت تسقط باإلٌمان ترؼٌبا فٌه(ٕ) ,والدلٌل على التكلٌؾ
قوله تعالى ﮋ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ

ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﮊ المدثر ٗ٘ - ٗٓ :اآلٌة ,و ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ فصلت,5 - ٙ :
وقوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ الفرقان ٙ0 :اآلٌة,
وذهب أبو حامد االسفراٌٌنً وأكثر الحنفٌة إلى أن الكفار ؼٌر مخاطبٌن بفروع الشرٌعة
مطلقا ,أي أمرا كان أو نهٌا ,قالوا ألن المؤمورات منها ما ال ٌمكن مع الكفر فعلها وال ٌإمر
بعد اإلٌمان بقضابها ,والمنهٌات محمولة علٌها حذرا من تبعٌض التكلٌؾ ,وكثٌر من الحنفٌة
وافقوا الجمهور ,وذهب قوم إلى أنهم مخاطبون بالمنهٌات لصحتها منهم لعدم توقفها على
النٌة المتوقفة على اإلٌمان ,دون المؤمورات لعدم صحتها منهم لتوقفها على ما ذكر,
وبعضهم فرق بٌن المرتد والكافر األصلى فؤلزم األول دون الثانً ,والخبلؾ فً خطاب
التكلٌؾ كاإلٌجاب والتحرٌم وما ٌرجع إلٌه من الوضع؛ ككون الطبلق سببا لحرمة الزوجة,
وأما ما ال ٌرجع إلٌه فمخاطب به اتفاقا كالجناٌات وضمان المتلفات وترتب آثار العقود إذا
كان ذمٌا ,وأما إذا كان حربٌا فقٌل ال ٌضمن متلفه ومجنٌه ,وقٌل ٌضمن المسلم وماله بناء
على أن الكافر مخاطب بفروع الشرٌعة ,قال المحلً(ٖ) :ورد بؤن دار الحرب لٌست دار
ضمان انتهى .وهللا أعلم.
قوله :وال ٌشترط فً التكلٌؾ شًء من الشروط الشرعٌة ,أي التً تتوقؾ صحة المشروط
علٌها كالطهارة للصبلة ,بخبلؾ شرط الوجوب كالنصاب وشرط وجوب األداء كالذكر
والقدرة فإن كبل منها شرط فً التكلٌؾ ,وخرج بالشرعٌة الشرط اللؽوي نحو إن دخلت
المسجد فصل ركعتٌن ,والعقلً كالفهم من المخاطب ,والعادي كؽسل جزء من الرأس لؽسل
الوجه ,فإن حصول األولٌن شرط لصحة التكلٌؾ اتفاقا ,وحصول الثالث لٌس شرطا لصحة
التكلٌؾ اتفاقا وهللا أعلم.

(ٔ) جاء فً (ب)ٌ" :خاطبون" بدل مخاطبون ,والمعنى نفسه ال ٌفرق.
(ٕ) أي ٌسقط قضاء تلك الفروع باإلٌمان؛ ألن اإلسبلم ٌجب ما قبله, ,وقوله "ترؼٌبا فٌه" أي ترؼٌبا فً اإلٌمان.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٙ5

ٕٕٔ

وخالؾ فً هذا أهل الرأي.
قولً( :وٌنقطع التكلٌؾ حال حدوث الفعل خبلفا لؤلشعري).
اعلم أن التكلٌؾ بالفعل كالصبلة ثابت قبل الوقوع ,ومنقطع بعد الفعل ,وقال األشعري :ال
()1
ٌنقطع مع الفعل .والصحٌح أنه ٌنقطع النتفاء فابدة التكلٌؾ وهو االبتبلء؛ ألن االبتبلء
ال ٌتصور إال عند التردد بٌن الفعل والترك.
قولً( :وٌصح تكلٌؾ مع جهل اآلمر والمؤمور بانتفاء شرط الوقوع اتفاقا ,ومع علم اآلمر
خبلفا للمعتزلة ,وٌصح التكلٌؾ بما علم هللا سبحانه ال ٌقع إجماعا).
اعلم أن الفعل ال ٌقع إال باستكمال الشرابط( )2من االستطاعة وؼٌرها ,والتكلٌؾ به سابق
على وقوعه؛ لما قدمنا أن التكلٌؾ منقطع مع الوقوع وبعده.
......................................................................................................
قوله :وخال ؾ فً هذا أهل الرأي ,كؤبً حنٌفة ومن وافقه ,فقالوا الشرط الشرعً شرط فً
صحة التكلٌؾ وإال فبل ٌمكن امتثاله لو وقع ,وأجٌب بإمكان امتثاله بؤن ٌإتى بالمشروط بعد
الشرط ,والمسؤلة مفروضة فً تكلٌؾ الكافر بالفروع ,وقد تقدمت وهللا أعلم.
قوله :وهو منقطع بعد الفعل ,أي بعد التلبس به كما ٌدل علٌه كبلمه فً المتن ألنه هو الذي
وقع فٌه الخبلؾ ,وأما انقطاعه بعد الفعل فبل خبلؾ فٌه ,قال فً جمع الجوامع مع
شارحه(ٖ)  :واألمر عند الجمهور ٌتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته إلزاما وقبله
إعبلما ,واألكثر من الجمهور قالوا ٌستمر تعلقه اإللزامً به حال المباشرة له ,وقال إمام
الحرمٌن والؽزالً ٌنقطع التعلق حال المباشرة وإال ٌلزم طلب تحصٌل الحاصل وال فابدة
فً طلبه ,وأجٌب بؤن الفعل كالصبلة إنما ٌحصل بالفراغ منه النتفابه بانتفاء جزء منه ,وقال
قوم منهم اإلمام الرازي ال ٌتوجه األمر بؤن ٌتعلق بالفعل إلزاما إال عند المباشرة ,قال
المصنؾ وهو التحقٌق إذ ال قدرة علٌه إال حٌنبذ إلخ .وإنما قال الشارح (قال المصنؾ)
لٌتبرأ منه فإنه مردود.
قوله :والتكلٌؾ به سابق على وقوعه ,قال فً جمع الجوامع(ٗ) :واألمر عند الجمهور ٌتعلق
بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعبلما .كما تقدم .وتعبٌر المصنؾ
رحمه هللا بالتكلٌؾ أولى من تعبٌر جمع الجوامع باألمر لعمومه= ,

(ٔ) فً (أ)" :االبتداء" بدل االبتبلء ,فً هذا الموضع والذي قبله ,وهو خطؤ ظاهر ,والصواب "االبتبلء" كما ٌدل علٌه
سٌاق الكبلم.
(ٕ) فً (ب)" :الشروط" بدل الشرابط ,والمعنى واحد.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٓ5
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٓ5

ٕٕٕ

واآلمر والمؤمور إذا علما ثبوت شرط الوقوع صح التكلٌؾ؛ كقولك :صم ؼدا إن كان هللا
موجودا ,لكن هذا الشرط ال ٌكون تقٌٌدا لؤلمر وال شرطا له؛ ألن الشرط هو الذي ٌمكن أن
ٌوجد وأن ال ٌوجد ,فالشرط المحقق ال ٌكون شرطا وال تقٌٌدا.
وإذا كانا جاهلٌن بتحقق الشرط صح التكلٌؾ؛ كقول السٌد [لعبده]( :)1صم ؼدا؛ ألن
الصوم مشروط ببقاء العبد على صفة التكلٌؾ إلى ؼد .وإن كان اآلمر وحده عالما بتحقق
الشرط فعند المعتزلة أنه لٌس بشرط ,وقالوا :لما كان هللا عالما بعواقب األمور فالشرط
فً أمره محال .وأما إذا كانا عالمٌن بانتفاء شرط الوقوع؛ كقول السٌد لعبده :صم ؼدا إن
......................................................................................................
= والحاصل من هذا على كبل التعبٌرٌن أن المؤمور بالشًء ٌعلم أنه مكلؾ به عقب سماعه
لؤلمر ,وذهب المعتزلة إلى أنه ال ٌعلم ذلك؛ ألنه قد ال ٌتمكن من فعله لموته قبل وقته أو
عجزه عنه ,قال المحلً(ٕ) :وأجٌب بؤن األصل عدم ذلك ,وبتقدٌر وجوده ٌنقطع تعلق األمر
الدال على التكلٌؾ ,كالوكٌل فً البٌع ؼدا إذا مات أو عزل قبل الؽد ٌنقطع التوكٌل انتهى,
أقول وهذا بنوه على قاعدة قولهم ال ٌصح التكلٌؾ إذا علم اآلم ُر انتفاء الشرط كما سٌؤتً
باإلثر وهللا أعلم.
قوله :وإذا كانا جاهلٌن بتحقق الشرط صح التكلٌؾٌ ,عنً اتفاقا ,وكذلك إذا جهل اآلمر ذلك
وحده بؤن ٌك ون اآلمر فً المسؤلتٌن ؼٌر الشارع؛ كؤمر السٌد لعبده بخٌاطة ثوب ؼدا ,فإنه
متفق أٌضا على صحته ووقوعه.
قوله :فعند المعتزلة أنه لٌس بشرطٌ ,عنً وعندنا شرط وذلك ألنه بالنظر إلى المؤمور ٌمكن
أن ٌقع وأن ال ٌقع فٌجعل شرطا فً األمر وهللا أعلم.
قوله :وإذا كانا عالمٌن بانتفاء شرط الوقوع إلخ ,قال المحلً(ٖ) :ومسؤلة علم المؤمورٌ -عنً
مع علم اآلمر بانتفاء الشرط -حكى اآلمدي وؼٌره االتفاق فٌها على عدم صحة التكلٌؾ
النتفاء فابدته الموجودة حال الجهل بالعزم(ٗ) ,وبعض المتؤخرٌن قال بوجودها بالعزم على
تقدٌر وجود الشرط ,كما ٌعزم المج بوب فً التوبة من الزنا على أن ال ٌعود إلٌه بتقدٌر
القدرة علٌه فٌصح التكلٌؾ عنده ,وجعل المصنؾ صحته األظهر ,واستند فً ذلك كما أشار
إلٌه فً شرح المختصر(٘) إلى مسؤلة من علمت بالعادة أو بقول النبً صلى هللا علٌه =

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٗ5
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕ٘5
(ٗ) ٌنظر :اإلحكام :جٔ ,صٕ٘ٔ
(٘) ٌنظر :رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ,المإلؾ :تاج الدٌن عبد الوهاب بن علً بن عبد الكافً السبكً
(ت55ٔ:هـ) ,تحقٌق :الشٌخ علً محمد والشٌخ عادل أحمد ,الطبعة األولى (ٔٗٔ8هـٔ888 -م) ,عالم الكتب -بٌروت,
جٕ ,صٗ.5

ٖٕٕ

صعدت إلى السماء ,فبل أمر وال تكلٌؾ ,فإن جهبله جاز التكلٌؾ ,وإن علمه اآلمر وحده
فعند المعتزلة ال ٌجوز التكلٌؾ ,واألكثر على جوازه ,كما إذا علم السٌد من قول نبً أن
عبده ٌموت قبل ؼد ,فؤمره ٌصوم ؼدا ,إذ ال مانع من األمر ,وفابدته اللطؾ بدعواه إلى
الطاعة واالبتبلء ,فٌإجر بالعزم على الفعل وٌعصً بالترك ,نحو قول هللا تعالى إلبراهٌم
اذبح ابنك ,وإبراهٌم علٌه السبلم ال ٌعلم بانتفاء شرط الوقوع ,وهو عدم النسخ.
وأجمعوا أن التكلٌؾ ٌصح بما علم هللا أنه ال ٌقع؛ كتكلٌؾ أبً لهب باإلٌمان.
هذا تمام المقدمة فً الحكم وأقسامه ,والتكلٌؾ وما ٌتعلق به.
......................................................................................................
= وسلم أنها تحٌض فً أثناء ٌوم معٌن من رمضان هل ٌجب علٌها افتتاحه بالصوم؟ ,قال
الؽزالً فً المستصفى(ٔ) :أما عند المعتزلة فبل ٌجب؛ ألن صوم بعض الٌوم ؼٌر مؤمور
به .وأما عندنا فاألظهر وجوبه ألن المٌسور ال ٌسقط بالمعسور ,ووجه االستناد أنها كلفت
بالصوم مع علمها انتفاء شرطه من النقاء عن الحٌض جمٌع النهار ,وهذا مندفع فإن المكلؾ
به صوم بعض الٌوم الخالً عن الحٌض ,والنقاء عنه جمٌع النهار شرط لصوم جمٌعه ال
لبعضه أٌضا ,وكذا ما قبله مندفع فإنه ال ٌتحقق العزم على ما ال ٌوجد شرطه بتقدٌر
وجوده ,وال على عدم العود إلى ما ال قدرة علٌه بتقدٌرها ,فالصواب ما حكوه من االتفاق
على عدم الصحة انتهى .وهو ظاهر قول المصنؾ رحمه هللا (فبل أمر وال تكلٌؾ).
قوله :فإن جهبله جاز التكلٌؾ ,هذا ال ٌستؽنى عنه بقوله (وإذا كانا جاهلٌن)؛ ألنه ال ٌلزم
من جهل التحقق جهل االنتفاء كالعكس ,فبل ٌستؽنى بؤحدهما عن اآلخر.
قوله :فعند المعتزلة ال ٌجوز التكلٌؾ إلخ ,ووافقهم على ذلك إمام الحرمٌن قالوا ال ٌصح
التكلٌؾ مع ما ذكر؛ النتفاء فابدته من الطاعة أو العصٌان بالفعل أو الترك ,وأجٌب
بوجودها بالعزم على الفعل أو الترك كما قال المصنؾ رحمه هللا.
قوله :كما إذا علم السٌد إلخ ,وكؤمر هللا رجبل بصوم ٌوم علم موته قبله.
قوله :وهو عدم النسخ ,الضمٌر عابد إلى شرط الوقوع ,أي شرط الوقوع عدم النسخ ,وهو
ال ٌعلم انتفاء هذا العدم مع أنه فً نفس األمر منتؾ.
قوله :بم ا علم هللا أنه ال ٌقع ,تقدم أن هذا من المحال لؽٌره عقبل ال عادةٌ ,عنً فهو ممكن
فً نفسه وفً وسعه ظاهرا.

(ٔ) المستصفى من علم األصول ,صٖٗ5 :

ٕٕٗ

 الفصل األول :فً األمر.(األمر حقٌقة فً القول المخصوص ,وفً الفعل باالشتراك ,وقٌل بالتواطإ ,وقٌل مجاز فً
الفعل .وحده طلب فعل ؼٌر كؾ على جهة االستعبلء ,وقد ٌكون باإلشارة ,وفً صورة
الخبر .وصٌؽته لتفعل ,وافعل ,وأمرتكم ,وأنتم مؤمورون ,وما أشبهه خبلفا لؤلشعرٌة).
المختار أن األمر حقٌقة فً القول المخصوص فقط ,وزعم بعض الفقهاء أنه مشترك بٌنه
وبٌن الفعل ,وقٌل إنه متواطا فٌهما ,وقٌل [إنه]( )1مشترك بٌنهما وبٌن الشؤن والصفة
......................................................................................................
قوله :األمر حقٌقة فً القول المخصوص فقط ,أي اللفظ المنتظم من هذه الحروؾ المسماة
بؤلؾ مٌم راء حقٌقة فً القول الدال على طلب فعل ؼٌر كؾ إلخ ,دون الفعل والشؤن
وؼٌرهما فإنه مجاز فٌهما؛ لتبادر القول من لفظ األمر دون ؼٌره والتبادر من أمارات
الحقٌقة.
قوله :وزعم بعض الفقهاء أنه مشترك بٌنه وبٌن الفعل ,أي الستعماله فٌهما نحو ﮋ ﮰ ﮱ

﮲ ﮊ طه ,ٖٕٔ :أي قل لهم صلوا ,ونحو ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ آل عمران ,ٔ٘8 :أي الفعل الذي
تعزم علٌه ,ورد بؤن المجاز خٌر من االشتراك كما تقدم.
قوله :وقٌل إنه متواطا فٌهما ,أي موضوع للقدر المشترك بٌنهما كالشًء والصفة الشؤن
ونحو ذلك؛ حذرا من االشترك والمجاز ,فاستعماله فً كل منهما من حٌث أن فٌه القدر
المشترك حقٌقً ,ورد بؤن الحمل على الوضع للقدر المشترك إنما ٌكون أولى من المجاز
واالشترك إذا لم ٌقم دلٌل أحدهما ,وقد قام دلٌل على كون األمر مجازا فً الفعل وهو تبادر
القول المخصوص منه إلى الذهن دونه ,ولو لم ٌقٌد بذلك ألدى إلى انتفاء المجاز واالشتراك
إلمكان حمل كل لفظ ٌطلق لمعنٌٌن على أنه موضوع للقدر المشترك بٌنهما.
قوله :وقٌل إنه مشترك بٌنهما وبٌن الشان والصفة إلخ ,أي الستعماله فٌها ,فاألمر والفعل
كما تقدم ,والشؤن كقوله تعالى ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ ٌس ,0ٕ :أي شؤنه,
والصفة كقول( :عزمت على إقامة ذي صباح ...ألمر ما ٌســود من ٌســـود)(ٕ) ,أي لصفة
من صفات الكمال ,والشًء نحو (ألمر ما جدع قصٌر أنفه)(ٖ) ,أي لشًء= ,

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
(ٕ) قابله :أنس بن مدركة الخثعمًٌ .نظر  :شرح المفصل للزمخشري ,تؤلٌؾ ٌعٌش بن علً بن ٌعٌش ابن أبً السراٌا ,أبو
البقاء الموصلً (تٖٙٗ:هـ) ,قدم له :د إمٌل بدٌع ٌعقوب ,الطبعة األولى (ٕٕٗٔهـٕٓٓٔ -م) ,دار الكتب العلمٌة-
بٌروت ,جٕ ,صٓ.ٔ5
(ٖ) قالته الزباء لما رأت قصٌرا قد جدع أنفه وضرب ظهره ,ففطنت ألمره ومكره ,وهً قصة طوٌلة فً صراعها مع
عمرو بن عديٌ .نظر :الكامل فً التارٌخ البن األثٌر :جٔ ,ص.ٖٔ0

ٕٕ٘

والشًء والطرٌق( ,)1وٌعزى إلى أبً الحسن(.)2
وله حدود كثٌرة أكثرها مزٌفة( ,)3وأقربها طلب فعل ؼٌر كؾ على جهة االستعبلء.
......................................................................................................
= قالوا واألصل فً االستعمال الحقٌقة ,وأجٌب بؤنه فٌها مجاز وهو خٌر من االشتراك كما
تقدم.
قوله :طلب فعل إلخ ,هذا فً الحقٌقة تعرٌؾ لؤلمر باعتبار كونه مدلوال للصٌؽة ,وإال
فاألمر حقٌقة فً القول الدال على الطلب كما تقدم ,وإنما عرفه بما ذكر من أثبت األمر
النفسً ,وقد ٌقال المصنؾ رحمه هللا أراد تعرٌؾ األمر النفسً بالنظر إلى من ٌصح فٌه
ذلك ,أو تجوز فسمى اللفظ نحو "قم" طلبا ,وهللا أعلم فلٌحرر ,ثم رأٌت شٌخنا رحمه هللا قد
استشكله على هامش نسخته بما نصه(ٗ) :قوله طلب فعل إلخ ,قلت هذا التعرٌؾ ال ٌوافق
ؼرض األصولً من كون البحث فً اللفظ الدال على الطلب حرر انتهى.
قوله :على جهة االستعبلء ,أي بؤن ٌكون الطلب بعظمة وإن لم ٌكن عظٌما كما سٌؤتً ,وتبع
فً اعتبار االستعبلء دون العلو إمام الحرمٌن واآلمدي(٘) وابن الحاجب وأبا الحسٌن,
والمعتبر عند المعتزلة ؼٌر أبً الحسٌن العلو دون االستعبلء ,وتبعهم أبو إسحاق الشٌرازي
وابن الصباغ( )ٙوابن السمعانً ,واعتبر القشٌري والقاضً عبد الوهاب( )5كبل منهما,
فإطبلق األمر دونهما مجازي ,والذي جزم به صاحب جمع الجوامع أنه ال ٌعتبر علو وال
استعبلء ,قال المحلً( :)0إلطبلق األمر دونهما قال عمرو بن العاص لمعاوٌة:
(أمرتك أمرا جازمــــــا فصٌتنً ...وكان من التوفٌق قتل ابن هاشم)( )8إلخ
قال ابن أبً شرٌؾ(ٓٔ) :قال شٌخنا فً تحرٌره(ٔٔ) :الحق اعتبار االستعبلء ونفً العلو؛ =

(ٔ) كذا فً النسخ الثبلث ,بزٌادة "الطرٌق" ,ولعل هذه الزٌادة أدرجت من النساخ حٌث لم أجدها عند ؼٌره ,ولم ٌذكرها
المحشً أٌضا فً الحاشٌة.
(ٕ) كذا فً األصل ,ولعل الصواب "أبً الحسٌن" أي البصري وهو من المعتزلة ,وقد تقدمت ترجمته.
(ٖ) فً (أ)" :مزٌؾ" بدل مزٌفة ,والمعنى واحد.
(ٗ) ٌرٌد عبد هللا بن سٌعد السدوٌكشً ,وقد سبق ذكره مرارا.
(٘) عرؾ اآلمدي األمر بقوله" :طلب الفعل على جهة االستعبلء" .اإلحكام :جٕ ,صٖ٘8
( )ٙعبد السٌد بن محمد بن عبد الواحد ,أبو نصر ,ابن الصباغ (تٗ55:هـ) ,فقٌه شافعً من أهل بؽداد والدة ووفاة ,تولى
التدرٌس بالمدرسة النظامٌة أول ما فتحت ,وعمً فً آخر عمره ,له :الشامل فً الفقه ,وتذكرة العالم ,والعدة فً أصول
الفقهٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :ج٘ ,صٕٕٔ ,وفٌات األعٌان :جٖ ,ص .ٕٔ5األعبلم :جٗ ,صٓٔ.
( )5عبد الوهاب بن علً بن نصر التؽلبً البؽدادي ,أبو محمد (تٕٕٗ:هـ) ,قاض من فقهاء المالكٌة ,ولد ببؽداد ,ورحل
إلى الشام فمر بمعرة النعمان واجتمع بؤبً العبلء ,ثم توجه إلى مصر وتوفً فٌها ,له :كتاب التلقٌن ,وعٌون المسابل,
وشرح المدونة ,وؼٌرهاٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٖ ,ص .ٕٔ8األعبلم :جٗ ,صٗ.ٔ0
( )0حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٓٗٙ
( )8قال المحلً فً توضٌح ابن هاشم" :هو رجل من بنً هاشم خرج من العراق على معاوٌة فؤمسكه ,فؤشار علٌه عمرو
بقتله ,فخالفه وأطلقه ل حلمه ,فخرج علٌه مرة أخرى ,فؤنشده عمرو البٌت ,فلم ٌرد بابن هاشم علً بن أبً طالب رضً هللا
عنه" اهـٌ .نظر :حاشٌة البنانً :جٔ ,صٔٗٙ
(ٓٔ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٕٔ :
(ٔٔ) ٌنظر :كبلم التحرٌر فً :تٌسٌر التحرٌر :جٔ ,صٖٖ0

ٕٕٙ

فـ "الطلب" جنس ٌشمل االستفهام والتمنً وؼٌرهما ,و "ؼٌر كؾ" مخرج للنهً,
......................................................................................................
(ٔ)

= لذمهم األدنى بؤمر األعلى .واآلٌة ٌ -عنً قوله تعالى حكاٌة عن فرعون ﮋ ﮏ
ﮐﮊ

األعراؾٔٔٓ:

 -وقوله (أمرتك أمرا جازما فصٌتنً) مجاز عن تشٌرون وأشرت؛

للقطع بؤن الصٌؽة فً التضرع والتساوي ال تسمى أمرا انتهى ,وفً تؤكٌد أمرتك فً البٌت
بقوله (أمرا جازما) ما ٌإٌد إرادة الحقٌقة وٌبعد إرادة أشرت ,ودعوى القطع تبع فٌها
المولى سعد الدٌن فً الحواشً وهو محل توقؾ انتهى.
قوله :فالطلب جنس ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٕ) :والطلب بدٌهً أي متصور
بمجرد التفات النفس إلٌه من ؼٌر نظر؛ ألن كل عاقل ٌفرق بالبدٌهة بٌنه وبٌن ؼٌره
كاألخبار وما ذاك إال لبداهته ,فاندفع ما قٌل من أن تعرٌؾ األمر بما ٌشتمل علٌه -أي على
الطلب؛ كاالقتضاء فً تعرٌؾ جمع الجوامع أو بالطلب فً تعرٌؾ المصنؾ -تعرٌؾ
باألخفى بناء على أنه نظري انتهىٌ .عنً فبل ٌحصل معه مقصود التعرٌؾ من اإلٌضاح
والتفهٌم ,ووجه اندفاع اإلٌراد منع كون الطلب أخفى ,بل منع كونه نظرٌا كما هو مبنى
اإلٌراد فإنه بدٌهً.
قوله :والتمنً ,ذهب بعضهم إلى أن التمنً لٌس بطلب وإنما هو اسم لحالة نفسانٌة ٌلزمها
الطلب ,كما بٌنه الصفوي فً شرح الؽرة(ٖ) ,وكذا الترجً ذكر فً المطول أنه لٌس
بطلب(ٗ).
قوله :وؼٌرهما ,أي من أنواع الطلب كالدعاء والتحضٌض ونحو ذلك ,وشمل أٌضا الطلب
الجازم وؼٌر الجازم ,فهو ماش على أن المندوب مؤمور به؛ ألنه لم ٌذكر فً التعرٌؾ ما
ٌخرجه وهو ما علٌه الجمهور.
قوله :فخرج النهً ,أي بناء على أن المطلوب به الكؾ الذي هو فعل قلبً ,وأما إذا قلنا
المطلوب به الترك فبل حاجة لبلحتراز ,فعلى األول ال ٌحصل االمتثال بالترك ال عن قصد
كؤن ترك ذاهبل أو ناسٌا ,وٌحصل على الثانً بذلك ,فمن ترك شرب الخمر ذهوال أو نسٌانا
ال ٌكون ممتثبل على األول للنهً عن شربها ,ثم ٌنبؽً إما أن ٌقال وال ٌكون مخالفا للنهً
فتكون واسطة وإال لزم تؤثٌمه مع أنه ال ٌؤثم ,أو ٌقال اإلثم ال ٌلزم على عدم االمتثال مطلقا
بل بشرط اهـ .قاله ابن قاسم نقبل عن الصفوي(٘).
(ٔ) الكبلم هنا مستؤنؾ ,أي :واألمر الوارد فً اآلٌة وفً قول عمرو بن العاص هو مجاز عن تشٌرون وأشرت.
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٗٙ
(ٖ) عٌسى الصفوي تقدمت ترجمته ,وتقدم أن من كتبه :شرح الؽرة فً المنطق.
(ٗ) لم أجد كبلم صاحب المطول الذي ٌشٌر إلٌه.
(٘) حاشٌة ابن قاسم على مختصر المعانً ,اللوح ,ٔ٘0 :ؼٌر أن الكبلم فٌه نقص ,لعله حصل سقط من المخطوط.

ٕٕ5

و "على ج هة االستعبلء" مخرج للدعاء وااللتماس ,أي على طرٌقة طلب العلو ,سواء
كان عالٌا فً نفسه أم ال ,كقول فرعون لمؤلٌه ماذا تؤمرون .وهو بعد موضع نظر لخروج
"اكفؾ".
واألمر قد ٌكون باإلشارة والرمز والفعل؛ كقول النبً علٌه السبلم ألبً بكر رضً هللا عنه
لما قضٌت الصبلة( :ما منعك أن تصلً بالناس إذ أمرتك)( ,)1ولم ٌكن هناك لفظ بل َد َف َعه,
وكذا اإلشارة إلى الجلوس والضرب وؼٌرهما.
......................................................................................................
قوله :مخرج للدعاء وااللتماس ,ومخرج أٌضا لبلستفهام والتمنً وؼٌرهما مما فٌه طلب
لٌس فٌه استعبلء كما هو ظاهر ,وإال فكبلمه فٌه قصور وهللا أعلم.
قوله :أي على طرٌقة طلب العلو إلخ ,هذا تفسٌر لبلستعبلء.
قوله :كقول فرعون إلخ ,ظاهر كبلمه أن هذا فٌه استعبلء وفٌه تؤمل ,وقد تقدم أن من ٌعتبر
االستعبلء جعل قوله "تؤمرون" مجازا عن تشٌرونٌ ,عنً لعدم االستعبلء وهللا أعلم.
قوله :وهو بعد موضع نظر لخروج اكفؾ ,ولذلك زاد فً جمع الجوامع بعد قوله ؼٌر كؾ
قوله مدلول علٌه بؽٌر كؾ ,قال ابن أبً شرٌؾ بعد كبلم(ٕ) :ولما كان االقتصار على ذلك
ٌرد علٌه خروج الطلب بكؾ ونحوه عن التعرٌؾ مع أنه أمر فٌفسد عكس التعرٌؾ؛ زاد
المصنؾ تحت الكؾ المحترز عنه بكونه مدلوال علٌه بؽٌر لفظ كؾ ,أي ونحوه كاترك ودع
وذر؛ لٌدخل طلب الكؾ المدلول علٌه بلفظ كؾ ونحوه فً التعرٌؾ ألنه أمر إلخ .وتعرٌؾ
المطول كتعرٌؾ المصنؾ واستشكله أٌضا بما استشكل به المصنؾ رحمه هللا(ٖ) ,لكن
أجاب عنه فً التلوٌح ,قال العنبري :وقوله (وفٌه نظر ألنه ٌخرج عنه نحو اكفؾ عن
القتل) أجاب الشارح عنه فً التلوٌح(ٗ) بؤن المراد ؼٌر كؾ عن الفعل الذي اشتقت منه
صٌؽة االقتضاء ,وٌرد علٌه نحو اكفؾ عن الكؾ ,اللهم إال أن ٌراد ؼٌر الكؾ عن المشتق
منه من حٌث إنه مشتق ,أو ٌقال لٌس للمدلول على الكؾ نفس المجموع كما مر نظٌره.

(ٔ) أخرجه البخاري (ٖٕٗٔ) كتاب السهو :باب اإلشارة فً الصبلة ,والنسابً ( )50ٙكتاب اإلمامة :باب إذا تقدم الرجل
من الرعٌة ثم جاء الوالً هل ٌتؤخر ,كبلهما من حدٌث سهل بن سعد ,ولفظه( :ما منعك أن تصلً بالناس حٌن أشرت
إلٌك).
(ٕ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٔٔ :
(ٖ) ٌنظر :المطول لسعد الدٌن التفتازانً ,صٕٗٗ :
(ٗ) شرح التلوٌح على التوضٌح :جٔ ,ص ٖٕ0

ٕٕ0

وقد ٌكون قوال وله صٌػ :لٌفعل ,وافعل؛ نحو ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﮊ الطبلق5 :

و ﮋﯛ

ﯜﮊ األنعام ,5ٕ :وجملة فعلٌة فً صورة الخبر؛ نحو ﮋﭦ ﭧﭨ ﮊ البقرة ,ٔ0ٖ :ﮋﭑ
()1

ﭒ ﭓ ﮊ البقرة( ,ٕٔٙ :أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء)  ,ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﮊ النساء ,٘0 :أو اسمٌة ﮋﯟ ﯠ ﯡﯢ ﮊ المابدة ,08 :ﮋﭞ ﭟ ﮊ النساء.8ٕ :
وزعم األشعري أن األمر ال صٌؽة له.
......................................................................................................
قوله :وقد ٌكون قوال ,هذا هو األصل فٌه كما تقدم أنه الحقٌقة.
قوله :وله صٌػ لٌفعل وافعلٌ ,عنً المضارع المقرون ببلم األمر فشمل لٌفعبل ولٌفعلوا
ولتفعلً ولٌستفعل ونحو ذلك ,وما دل على الطلب بنفسه بؤي صٌؽة كانت فٌشمل افعلً
وافعبل وافعلوا واستفعل وانفعل وؼٌر ذلك ,فصٌؽة افعل علم جنس على كل ما ٌدل على
الطلب بنفسه ,فبل ٌكون مجازا خبلفا لما ٌوهمه كبلم شرح جمع الجوامع حٌث قال(ٕ):
والمراد بها كل ما ٌدل على األمر من صٌؽه اهـ .فإنه ٌوهم أنه من إطبلق الخاص وإرادة
العام ,وٌلحق بصٌؽة افعل فً الداللة على الطلب اسم الفعل نحو نزال.
قوله :وزعم األشعري أن األمر ال صٌؽة له ,ظاهره ولو بصٌؽة الخبر ولٌس كذلك ,فإن
الذي نفى األشعري ومن وافقه أن ٌكون داال على األمر إنما هو صٌؽة افعل دون نحو
أمرتك وألزمتك وحتمت علٌك وأوجبت وؼٌر ذلك ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٖ):
مسؤلة القابلون بالنفس ً من الكبلم ومنهم األشاعرة اختلفوا هل لؤلمر النفسً صٌؽة تخصه
بؤن تدل علٌه دون ؼٌره؟ فقٌل نعم ,وقٌل ال ,والنفً عن الشٌخ أبً الحسن األشعري ومن
تبعه ,فقٌل النفً للوقؾ بمعنى عدم الرواٌة بما وضعت له حقٌقة مما وردت له من أمر
وتهدٌد وؼٌرهما ,وقٌل لبلشتراك بٌن ما وردت له ,والخبلؾ فً صٌؽة افعل ,والمراد بها
كل ما ٌدل على األمر من صٌؽه ,فبل ٌدل عند األشعري ومن تبعه على األمر بخصوصه
إال بقرٌنة ,كؤن ٌقال صل لزوما بخبلؾ ألزمتك وأمرتك انتهى ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٗ):
قوله بخبلؾ ألزمتك وأمرتك؛ بٌان لما احترز عنه بقوله (والخبلؾ فً صٌؽة افعل) ,أي ال
فً أن األمر النفسً هل له لفظ ٌدل علٌه بخصوصه ,فإنه ال خبلؾ فً صحة التعبٌر عنه
مطلقا بلفظ أمرتك ومقٌد بؤلزمتك ونحوهما ,كؤوجبت وحتمت انتهى.

(ٔ) أخرجه البخاري (ٕٔ )0كتاب األذان :باب السجود على األنؾ ,ومسلم ( )ٔٓ8ٙكتاب الصبلة :باب أعضاء السجود
والنهً عن كؾ الشعر ,...من حدٌث ابن عباس بلفظ( :سبعة أعظم) ,بدل أعضاء.
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٗٙ
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٗٙ
(ٗ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٕٔ :

ٕٕ8

فصل :صٌؽة "افعل" تؤتً لطلب الفعل ولؽٌر طلب الفعل
قولً( :فصل ٌرد "افعل" للوجوب ,وللندب ,وللتؤدٌب ,ولئلباحة ,ولئلرشاد ,وللتهدٌد,
وللتسوٌة ,ولبلمتنان ,ولئلهانة ,وللتمنً ,ولبلحتقار ,ولئلنذار ,ولئلطبلق ,وللدعاء,
ولئلذن ,ولبللتماس ,ولئلكرام ,وللتعجٌز ,وللتكوٌن ,وللتعجب ,ولكمال القدرة ,وللتسخٌر.
وهً حقٌقة فً الوجوب خبلفا لمن قال فً الندب ,ولمن قال مشترك بٌنهما ,ولمن قال
للطلب المشترك ,ولمن قال مشترك بٌنهما وبٌن اإلباحة ,ولمن قال لئلذن المشترك بٌن
الثبلثة ,الشٌعة :بٌنهما

()1

والتهدٌد .لنا :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ األعراؾ ,ٕٔ :ﮋ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ النور ,ٖٙ :وشٌاع االستدالل به على الوجوب).
اعلم أن صٌؽة "افعل" ترد لطلب الفعل ,وترد ال لطلب الفعل .فاألول-:
 للوجوب :ﮋﯛﯜ ﮊ األنعام.5ٕ : وللندب :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﮊ النور.ٖٖ : وللتؤدٌب( :كل مما ٌلٌك)(.)2......................................................................................................
قوله :اعلم أن صٌؽة افعل حقٌقة فً الوجوب ,على الراجح فتحمل علٌه عند اإلطبلق
والتجرد عن القرابن ,وتستعمل فً ؼٌره مجازا ,فبل بد له من عبلقة وقرٌنة مانعة عن
إرادة الوجوب وال ضابط لها.
قوله :وللندب ﮋ ﭶﮊ  ,فقد استعملت صٌؽة األمر فً الندب مجازا؛ لعبلقة بٌن الندب
والوجوب وهً المشابهة المعنوٌة فً اإلذن ,والقرٌنة الصارفة عن الوجوب اإلجماع,
وؼالب العبلقة فً هذا الباب المشابهة كما فً اإلباحة فإنها اشبهت الواجب فً اإلذن ,وكما
فً التكوٌن فإنه أشبه الواجب فً تحتم الوقوع ,أو التضاد كما فً التهدٌد والتسوٌة فإن
المهدد علٌه حرام أو مكروه وكل منهما ضد الواجب ,وكذلك التسوٌة بٌن الفعل والترك
مضادة لوجوب الفعل ,وانظر لكل مقام ما ٌناسبه من العبلقات ,وأما القرٌنة فإنها ال تنضبط
كما تقدم وهً إما مقالٌة أو حالٌة متصلة أو منفصلة وهللا تعالى أعلم.
قوله :كل مما ٌلٌك ,قال المحلً(ٔ) :كقوله صلى هللا علٌه وسلم لعمر بن أبً سلمة وهو دون
البلوغ وٌده تطٌش فً الصفحة (كل مما ٌلٌك) رواه الشٌخان ,أما أكل المكلؾ مما ٌلٌه =
(ٔ) كذا جاء فً (أ) و(ب) بالتثنٌة ,وا لصواب "بٌنها والتهدٌد" أي مشترك بٌن الثبلثة (الوجوب والندب واإلباحة) والتهدٌد,
بدلٌل ما سٌؤتً قرٌبا فً الشرح.
(ٕ) أخرجه البخاري ( )ٖ٘55كتاب األطعمة :باب األكل مما ٌلٌه ,ومسلم (ٓ )ٕ٘5كتاب األشربة :باب آداب الطعام
والشراب ,من طرٌق عمر بن أبً سلمة.

ٖٕٓ

 -ولئلرشاد :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ

ﮊ البقرة:

ٕ ,ٕ0والفرق بٌنه وبٌن الندب ,أنه تنبٌه على

مصلحة الدنٌا ,والندب لثواب اآلخرة.
 وللدعاء :ﮋﯬ ﯭ ﮊ آل عمران.ٔٗ5 : ولبللتماس :كقولك لمن ٌساوٌك :افعل؛ بدون االستعبلء. -ولئلذن :نحو ﮋ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ

الصافات:

ٕٓٔ ,والصواب أن اإلذن ٌعم بعض هذه األقسام

واإلباحة.
والثانً-:
 كاإلباحة :جالس الحسن وابن سٌرٌن(.)2 ولئلطبلق :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ المابدة ,ٕ :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﮊ الجمعة ,ٔٓ :وبعضهمٌجعله مثاال لئلباحة.
......................................................................................................
= فمندوب ومما ٌلً ؼٌره فمكروه ,ونص الشافعً على حرمته للعالم بالنهً عنه محمول
على المشتمل على اإلٌذاء انتهى.
قوله :والفرق بٌنه وبٌن الندب إلخ ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٖ) :قال المصنؾ فً شرح
المنهاج(ٗ)  :والفرق بٌن الندب واإلرشاد أن الندب مطلوب لثواب اآلخرة واإلرشاد لمنافع
الدنٌا وال ٌتعلق به ثواب البتة؛ ألنه فعل متعلق بؽرض الفاعل ومصلحته انتهى ,وال ٌنافً
ذلك ترتب الثواب ألمر خارجً كقصد االمتثال ,كما ٌترتب الثواب على المباح لخارج
كاألكل بقصد التقوي على الطاعة والنوم لتحصٌل النشاط للتهجد ,قال المصنؾ والتحقٌق أن
الذي فعل ما أمر به إرشادا إن أتى به لمجرد ؼرضه فبل ثواب له ,وإن أتى به لمجرد
االمتثال ؼٌر ناظر إلى مصلحة وال قاصد سوى مجرد االنقٌاد ألمر ربه فٌثاب ,وإن
قصدهما أثٌب على أحدهما دون اآلخر ,ولكن ثوابا أنقص من ثواب مالم ٌقصد ؼٌر مجرد
االمتثال اهـ.
قوله :نحو ﮋ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ  ,مثل له المحلً بقولك لمن طرق الباب :ادخل(٘).
قوله :والصواب إلخ ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٔ) :منهم من أدخله فً قسم اإلباحة وهو متجه إذا
أرٌد باإلباحة رفع المنع عن الفعل ال أحد األحكام الخمسة الشرعٌة انتهى.
(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص٘ٗٙ
(ٕ) جاء فً (ب)" :جالس الحسن أو ابن سٌرٌن" ,أي بحرؾ العطؾ "أو" بدل الواو.
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٖٔ :
(ٗ) ذكر ذلك أٌضا األصفهانًٌ ,نظر شرح المنهاج لؤلصفهانً :جٔ ,ص ٔ05
(٘) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص٘ٗٙ

ٖٕٔ

 وللتسوٌة :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ الطور ,ٔٙ :والفرق بٌنها وبٌن اإلباحة أن المخاطب فًاإلباحة كؤنه توهم أن لٌس ٌجوز اإلتٌان بالفعل ,وأذن له فً الفعل مع عدم الحرج فً
الترك ,وفً التسوٌة كؤنه توهم أن أحد الطرفٌن من الفعل أو الترك أنفع ,فرفع ذلك
وسوى بٌنهما.
 والتهدٌد :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮊ فصلت .ٗٓ :واإلنذار :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ المرسبلت ,ٗٙ :والفرق بٌنهما أنالتهدٌد تخوٌؾ مع دعوة وإببلغ ,واإلنذار تخوٌؾ ,فالتهدٌد أعم منه ,كذا قال
التفتازانً(.)2
......................................................................................................
قوله :وللتسوٌة إلخ ,قال ابن قاسم(ٖ) :صرح السبكً بؤن صٌؽة التسوٌة إخبار عن التسوٌة,
وٌجوز أن ٌكون إلنشاء التسوٌة انتهى .قوله إخبار عن التسوٌة ,أي ألن صٌؽة افعل ترد
للخبر كقوله صلى هللا علٌه وسلم (إذا لم تستح فافعل ما شبت)(ٗ) أي صنعت ,ولم ٌتعرض
له المصنؾ رحمه هللا ,واعترض القرافً كون الصٌؽة للتسوٌة حٌث قال(٘) :قلنا المستعمل
هنا فً التسوٌة هو المجموع المركب من صٌؽتٌن من األمر مع صٌؽة "أو" ,وهذا
المجموع هو المستعمل ههنا فً التسوٌة فبل ٌصدق علٌه أن المستعمل هو صٌؽة األمر من
حٌث هً صٌؽة األمر ,وهكذا قوله للتمنً كقوله (أال أٌها اللٌل الطوٌل أال انجلً),
المستعمل فً التمنً هو صٌؽة األمر مع صٌؽة "أال" ال الصٌؽة وحدها انتهى ,قال ابن
قاسم فً اآلٌات مجٌبا عن ذلك( :)ٙواعلم أنهم صرحوا بجعل التسوٌة من معانً الصٌؽة
وبجعلها من معانً "أو" ,فٌمكن أن ٌكون معنى لكل منهما بشرط مصاحبة اآلخر ,وبه
ٌجاب عن هذا الذي أورده القرافً ,وأما ما قاله فً التمنً فقد ٌمنع بؤن الصٌؽة وحدها قد
تستعمل فً التمنً من ؼٌر توقؾ على صٌؽة "أال" ,وإن اتفق وجودها فً هذا المثال
فلٌتؤمل انتهى.
قوله :كؤنه توهم ,عبارة المطول كؤنه ٌوهم بالٌاء(.)5
قوله :إن التهدٌد تخوٌؾ مع دعوة وإببلغ واإلنذار تخوٌؾ ,الصواب بالعكس وهو أن
التهدٌد تخوٌؾ واإلنذار تخوٌؾ مع دعوة وإببلغ ,لٌكون التهدٌد أعم من اإلنذار ,كما ٌشعر
بذلك كبلم التفتازانً حٌث قال(ٔ) :والتهدٌد أي التخوٌؾ =
(ٔ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٖٔ :
(ٕ) م سعود بن عمر بن عبد هللا التفتازانً ,سعد الدٌن (ٕٔ58ٖ -5هـ) :من أبمة العربٌة والبٌان والمنطق ,ولد بتفتازان
من ببلد خراسان ,وأقام بسرخس ,وأبعده تٌمورلنك إلى سمرقند فتوفً فٌها ,ودفن فً سرخس ,له كتب منها :حاشٌة على
شرح العضد ,والتلوٌح على متن التنقٌحٌ .نظر :شذرات الذهب :ج ,0ص .٘ٗ5األعبلم (.)ٕٔ8 :5
(ٖ) حاشٌة ابن قاسم على المختصر ,اللوحٔٙٓ :
(ٗ) أخرجه أبو داود ( )ٗ588كتاب األدب :باب فً الحٌاء ,من طرٌق أبً مسعود.
(٘) اآلٌات البٌنات البن قاسم العبادي :جٕ ,صٕٔ0
( )ٙالمصدر السابق :جٕ ,صٕٔ0
( )5فً النسخة التً رجعت إلٌها "توهم" بالتاء" خبلفا لما ذكره المحشً هناٌ ,نظر المطول للتفتازانً ,صٕٗٙ :

ٕٖٕ

 -واإلهانة :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ الدخان ,ٗ8 :ومثل له القزوٌنً

()2

بقوله تعالى :ﮋﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ اإلسراء ,)3( ٘ٓ :وتبعه الشارح( ,)4وجعله المصنؾ مثاال للتعجٌز( ,)5وفٌهما
نظر؛ ألن الؽرض من اإلهانة قلة المباالة بالمهان ,والمراد من اآلٌة على ما قال
المفسرون أن الكفار ٌستبعدون أن ٌجدد هللا خلقهم وٌرده إلى حال الحً
......................................................................................................
= وهو أعم من اإلنذار ألنه إببلغ مع تخوٌؾ ,وفً الصحاح اإلنذار تخوٌؾ مع دعوة إلخ,
لكن نقل عبارة الصحاح بالمعنى ألن لفظ الصحاح( :)ٙاإلنذا ُر اإلببل ُغ وال ٌكون إال مع
التخوٌؾ .والذي أوقع المصنؾ رحمه هللا فً التفسٌر المذكور الذي هو خبلؾ الواقع ظنه
أن الضمٌر فً قول التفتازانً "ألنه إببلغ" راجع إلى التهدٌد ألنه المحدث عنه أوال ,ولٌس
كذلك بل هو راجع إلى اإلنذار كما ٌدل علٌه سوق كبلم الصحاح وجعل التهدٌد أعم ,بل
ربما ٌإخذ من ظاهر كبلم الصحاح أنهما متباٌنان مفهوما؛ ألن التهدٌد هو التخوٌؾ,
واإلنذار هو اإلببلغ إال أنه ال ٌكون إال مع تخوٌؾ ,لكن التفتازانً ألؽى هذا الظاهر واعتبر
الماصدق ,وكبلم المحلً ربما ٌشعر بالتباٌن حٌث قال بعد تمثٌل اإلنذار بقوله تعالى ﮋ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ إبراهٌم :)5( ٖٓ :وٌفارق التهدٌد بذكر الوعٌد انتهى .فظاهره أنهما
ال ٌجتمعان فإن التهدٌد تخوٌؾ من ؼٌر ذكر المخوؾ به ,وهللا أعلم فلٌحرر.
فابدة :ذكر المحلً أن التهدٌد ٌصدق مع التحرٌم والكراهة( ,)0قال ابن أبً شرٌؾ(:)8
تصور التهدٌد فً الكراهة باعتبار ما ٌفوت من الثواب على الترك امتثاال ,وصدق التهدٌد
معه ا مذكور فً شرح المنهاج للمصنؾ ,لكن تعقبه بقوله كذا قٌل وعندي أن المهدد علٌه ال
ٌكون إال حراما وكذا اإلنذار ,كٌؾ وهو مقترن بذكر الوعٌد انتهى ,وهو ظاهر بحسب
االستقراء انتهى.

(ٔ) مختصر المعانً لسعد الدٌن التفتازانً ,صٕٓ8 :
(ٕ) محمد بن عبد الرحمن بن عمر ,أبو المعالً ,جبلل الدٌن القزوٌنً الشافعً ,المعروؾ بخطٌب دمشق ,من أحفاد أبً
دلؾ العجلً (5ٖ8 -ٙٙٙهـ) :قاض ,من أدباء الفقهاء ,أصله من قزوٌن ,ومولده بالموصل ,ولً القضاء فً ناحٌة
بالروم ,ثم قضاء دمشق ,فقاضً القضاة بمصر ,ونفاه السلطان الملك الناصر إلى دمشق سنة  ,5ٖ0ثم واله القضاء
علٌها ,فاستمر إ لى أن توفً ,من كتبه :تلخٌص المفتاح فً المعانً والبٌان ,واإلٌضاح فً شرح التلخٌص ,كان حلو
العبارة ,أدٌبا بالعربٌة والتركٌة والفارسٌةٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :ج ,8ص .ٔ٘0األعبلم :ج ,ٙص ٕ.ٔ8
(ٖ) ٌنظر :اإلٌضاح فً علوم الببلؼة ,تؤلٌؾ الشٌخ اإلمام الخطٌب القزوٌنً (ت58ٖ :هـ) ,تحقٌق :محمد عبد القادر
الفاضلً ,المكتبة العصرٌة -بٌروت ,ص.ٔٗٙ :
(ٗ) ٌعنً سعد الدٌن التفتازانًٌ ,نظر المطول ,صٕٗٙ :
(٘) ٌعنً بالمصنؾ أبا ٌعقوب الوارجبلنًٌ ,نظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٖ٘
( )ٙالصحاح للجوهري ,ص ,ٕٔٔ0 :مادة "نذر".
( )5حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص٘ٗٙ
( )0حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٗٙ
( )8الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٖٔ :
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ورطوبته وؼضاضته بعد ما كانوا عظاما ٌابسة ,مع أن العظام بعض أجزاء الحً بل هً
عمود خلقه الذي ٌبنى علٌه سابره ,فقال هللا للمستبعدٌن :ﮋ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ اإلسراء٘ٓ :

الذٌن هما أبعد شًء من الحٌاة ,فإنه ٌقدر على إحٌابكم.
فالظاهر عندي بعد أن أستؽفر هللا من خطبً أن مساق اآلٌة إلظهار القدرة وعدم العجز,
أي ال ٌعجزه شًء أراده ,أي لو كنتم حجارة أو حدٌدا لقدر على ردكم أحٌاء ,وأما التعجٌز
فهو إظهار عدم قدرة المخاطب ,ولٌس هو المراد من اآلٌة على ما ظهر من التفسٌر,
ونستؽفر هللا من سوء الفهم وحمل كبلم هللا على ؼٌر مراده.
 وللتسخٌر " :ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ البقرة ,ٙ٘ :ومعنى التسخٌر حصول الفعل وهو صٌرورتهمقردة ,وأنهم مسخرون هلل منقادون ألمره ,ال أنه ٌطلب منهم أن ٌكونوا 0000000000
......................................................................................................
قوله :وؼضاضته ,أي طراوته ,قال فً الصحاح(ٔ) :وشً ٌء ؼض َ
وؼضِ ٌضٌ أي طري,
ضضْ َ
ت َ
تقول منه َؼضِ ضْ َ
ناضر َؼضٌ نحو الشاب وؼٌره
ض ًة ,وكل
ض ًة و ُؼ ُ
ضو َ
ضا َ
ت َؼ َ
وؼ َ
ٍ
إلخ.
قوله :ومعنى التسخٌر حصول الفعل إلخ ,قال ابن قاسم(ٕ) :الفرق بٌن التسخٌر وبٌن التكوٌن
نحو ﮋ ﯲ ﯳ ﮊ ٌس 0ٕ :؛ أن التسخٌر إٌجاد الشًء على حالة بعد أن كان على حالة
أخرى ,والتكوٌن إٌجاد الشًء ابتداء بعد ما لم ٌكن؛ هكذا االصطبلح انتهى.
قوله :وأنهم مسخرون له منقادون ألمره ,قال المحلً فً قول الماتن (والتسخٌر)(ٖ) :أي
التذلٌل واالمتهان ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٗ) :قوله أي التذلٌل واالمتهان إشارة إلى جواب ما
اعترض به القرافً وتبعه الزركشً من أن األلٌق تسمٌته سخرٌة بكسر السٌن ال تسخٌرا,
فإن التسخٌر النعمة واإلكرام قال تعالى ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﮊ الجاثٌة ,ٖٔ :والسخرٌة
الهزء قال تعالى :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ الزخرؾ ,ٖٕ :وتقرٌر الجواب أن التسخٌر ٌستعمل
بمعنى التذلٌل واالمتهان ومنه قوله تعالى ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ الزخرؾ ,ٖٔ :أي ذللـه
لنركبه ,وقولك فبلن سخره السلطان أي امتهنه باستعماله دون أجر ,وفً الصحاح
والقاموس(٘) :سخ َرهُ تسْ ِخٌراً َذللَـ ُه .وهذا المعنى هو المراد هنا ال االستهزاء انتهى.

(ٔ) الصحاح للجوهري ,ص ,0٘ٓ :مادة "ؼضض".
(ٕ) حاشٌة ابن قاسم على المختصر ,اللوحٔٙٓ :
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص٘ٗٙ
(ٗ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٖٔ :
(٘) القاموس المحٌط ,ص ,ٗٓ٘ :مادة "سخر" .وٌنظر الصحاح للجوهري ,ص ,ٕ٘٘ :مادة "سخر".
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قردة؛ لعدم قدرتهم على ذلك.
 ولبلحتقار :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊطه.5ٕ : وللتعجٌز :ﮋﯪ ﯫ ﯬﯭ ﮊ البقرة ,ٕٖ :وجعله المصنؾ مثاال للتحدي(ٔ).......................................................................................................
قوله :وللتعجٌز ,قال المحلً :أي إظهار العجز ومثل باآلٌة(ٕ) ,والظاهر أنه ال منافاة بٌنه
وبٌن التحدي ,فإن هذه اآلٌة دلت على أنه تحداهم وأظهر عجزهم ,فلذلك استؽنوا بالتعجٌز
عن ذكر التحدي وهللا أعلم ,على أن التحدي فٌه طلب ألنه طلب المعارضة والكبلم فٌما ال
طلب فٌه وهللا أعلم.
قوله :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊٌ ,عنً إن زعمتم أن ما جاء به عبدنا لٌس من عندنا فؤتوا
بسورة من مثله فً كونه أمٌا ال ٌكتب انتهى.
قوله :ﮋ ﯫ ﮊ ,قال ابن قاسم(ٖ) :صادق بؤقل سورة ,وأقل سورة سورة الكوثر ,فهً أقل
ما وقع به التحدي وهً ثبلث آٌات ,فٌكون أقل ما وقع به التحدي قدرها وهو ثبلث آٌات
هكذا نصوا علٌه ,قال أستاذنا وهو ال ٌجًء على مذهب الشافعً القابل أن البسملة من
السورة فعلٌه ٌكون أقل المتحدى به أربع آٌات ال ثبلث؛ ألن سورة الكوثر حٌنبذ أربع آٌات
ال ثبلث هذا كبلم األ ستاذ ,وقد ٌقال لعل العلماء حتى من ٌقول أن البسملة من السورة ثبت
عندهم أن أقل ما تحدى به أقصر سورة بدون بسملتها انتهى .والظاهر أن هذا الجواب ٌتعٌن
عندنا حٌث جعلوا فً القراءة ثبلث آٌات قدر أقصر سورة وهً سورة الكوثر ,مع أن
البسملة عندنا من السورة وهللا أعلم.
قوله :واالحتقار ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ  ,مثل فً شرح جمع الجوامع االحتقار بقوله تعالى حكاٌة
عن موسى ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ الشعراء ,ٖٗ :قال(ٗ) :إذ ما ٌلقونه من السحر وإن عظم محتقر
بالنظر إلى معجزة موسى علٌه الصبلة والسبلم ,وجعل قوله ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ مثاال
للتفوٌض وهو لم ٌذكره المصنؾ.
قوله :لعدم قدرتهم على ذلك ,بناء على الصحٌح من أنه ال ٌجوز التكلٌؾ بالمحال ,وقد ٌقال
المقام هذا ال ٌساعد على أن المراد الطلب ولو عند من ٌقول بجواز التكلٌؾ بالمحال وهللا
أعلم.
)ٔ( العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٖ٘.
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٙٙ
(ٖ) حاشٌة ابن قاسم على المختصر ,اللوحٔ٘8 :
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٙ5
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 -وللتكوٌن :ومثله بعضهم بقوله تعالى :ﮋ ﮒ ﮓﮊ

البقرة:

٘ ,ٙوبعضهم بقوله :ﮋ ﯲ

ﯳﮊ ٌس.0ٕ :
 ولئلكرام :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﮊ الحجر.ٗٙ : وللتعجب :ﮋﰅ ﰆ ﰇ ﮊ مرٌم.ٖ0 : ولكمال القدرة :ﮋﯲ ﯳ ﮊ ٌس ,0ٕ :وجعله بعضهم مثاال للتكوٌن. وللتمنً" :أال أٌها اللٌل الطوٌل أال انجلً"0000000000000000000000000 ,......................................................................................................
قوله :والتكوٌن ,قال المحلً(ٔ) :أي اإلٌجاد عن العدم بسرعة نحو ﮋ ﯲ ﯳ ﮊ ٌس.0ٕ :
قال ابن أبً شرٌؾ(ٕ) :قوله أي اإلٌجاد من العدم بسرعة ,تنبٌه على التباٌن بٌن معناه
ومعنى التسخٌر ,خبلفا لمن زعم أن التسخٌر نوع من التكوٌن ,وفً تفسٌره التكوٌن بما
ذكر تنبٌه على أن المراد بقوله تعالى ﮋ ﯲ ﯳ ﮊ تمثٌل سرعة وجود ما تعلقت اإلرادة
والقدرة بإٌجاده بسرعة امتثال المطٌع أمر المطاع فورا دون توقؾ ودون افتقار إلى مزاولة
عمل واستعمال آلة انتهىٌ .عنً فلٌس هناك قول وال كبلم وإنما وجود األشٌاء بالخلق
والتكوٌن مقرونا بالعلم والقدرة واإلرادة ,وذهب بعضهم إلى أنه حقٌقة وأن هللا تعالى أجرى
سنته فً تكوٌن األشٌاء أن ٌكونها بهذه الكلمة ,إلى آخر ما أطال فٌه ابن قاسم فً اآلٌات(ٖ),
وأبطل أن ٌكون المراد بالكلمة اللفظ ألنه حادث فٌلزم التسلسل ,وأكثر المفسرٌن على أنه
مجاز كما تقدم .و قوله :ومثله بعضهم ,الظاهر أنه إنما مثل به للتكوٌن من زعم أن التسخٌر
نوع من التكوٌن كما تقدم ,والصحٌح أنهما متباٌنان وتقدم الفرق بٌنهما.
قوله :نحو ﮋ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ ,مثله المحلً بقوله تعالى

ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ اإلسراءٗ0 :

(ٗ) ,وهو الظاهر؛ ألن ذلك فعل تعجب فهو على وزن افعل صور ًة فقط ,والباء زابدة فً
فاعله ولٌس فٌه ضمٌر مستتر كما هو شؤن هذه الصٌؽة ,وقد بٌن ذلك فً محله.
قوله :نحو أال أٌها اللٌل الطوٌل أال انجلً ,تمامه بصبح وما اإلصباح منك بؤمثل ,قال فً
المطول(٘) :اإلصباح الصبح ,واالنجبلء االنكشاؾٌ ,قول لٌزل ظبلمك ببٌاض الصبح ,ثم
قال ولٌس الصبح بؤفضل منك عندي ألنً أقاسً همومً نهارا كما أقاسٌها لٌبل ,وألن
نهاري ٌظلم فً عٌنً الزدحام الهموم علً ,فلٌس الؽرض طلب االنجبلء إلخ.
(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٙٙ
(ٕ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٖٔ :
(ٖ) اآلٌات البٌنات :جٕ ,ص ٕ٘5
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٙ5
(٘) المطول لسعد الدٌن التفتازانً ,صٕٗٙ :
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إذ لٌس الؽرض منه طلب االنجبلء ألنه ال ٌقدر على ذلك ,بل ٌتمنى ذلك؛ ألنه لما استطال
تلك اللٌلة فكؤنه ال ٌترقب انجبلءها ,ولٌس له طماعٌة ,وال ٌتوقع ذلك ,تمنى ذلك تخلصا
مما عرض له فً تلك اللٌلة من تبارٌح الجوى.
 ولبلمتنان :ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊالبقرة.٘5 :......................................................................................................
قوله :لٌس الؽرض منه طلب االنجبلء ,فٌه أنه تقدم أن التمنً طلب فٌشكل أنه ال طلب هنا,
وأجاب عنه ابن قاسم حٌث قال(ٔ) :فإن قلت قد سبق أن التمنً من أقسام الطلب وعرفه
الشارح بؤنه طلب الشًء على سبٌل المحبة ,فصٌؽة األمر إذا استعملت فً التمنً كانت
مفٌدة لطلب الفعل؛ فكٌؾ ٌصح أن ٌجعل من القسم األول وهو أن ال ٌكون لطلب الفعل
أصبل؟ قلت كؤنه أراد أن القسم األول الذي هو بمنزلة القسم الثانً فً كبلم المصنؾ ,وهو
أن ال ٌفٌد الطلب المعتبر فً األمر أصبل ,أعنً ما ٌستدعً إمكان المطلوب ,وما ال ٌفٌد
هذا الطلب أصبل جاز أن ٌفٌد نوعا آخر من الطلب ,فبل ٌرد اإلشكال أصبل حٌنبذ إلخ.
وحمل العنبري كبلمه على وجه االعتراض علٌه حٌث قال :عد التمنً من القسم األول
المعتبر فٌه انتفاء الطلب مع أنه من أقسام الطلب كما مر ,بناء على أن الطلب المنفً فً
القسم األول هو الطلب من المخاطب ٌرشد إلٌه ما قال ههنا ,فلٌس الؽرض طلب االنجبلء
ألنه ال ٌقدر على ذلك ,وقال فً التسخٌر واإلهانة لٌس الؽرض أن ٌطلب منهم كونهم قردة
أو حجارة لعدم قدرتهم على ذ لك ,فبل حاجة إلى ما ذكره الفاضل المحشً فً الجواب من
اعتبار إمكان المطلوب انتهى.
قوله :ألنه لما استطال تلك اللٌلة إلخ ,كؤنه جواب عن سإال مقدر وهو أنه لم كان للتمنً ال
للترجً؟ ,قال المحلً(ٕ)  :ولبعد انجبلبه عند المحب حتى كؤنه ال طماعٌة فٌه كان متمنٌا ال
مترجٌا.
وؼٌرها شِ دة األذى ,تقول منه َبرح به
قوله :تبارٌح الجوى ,فً الصحاح(ٖ) :و ُب َرحاء ال ُحمى
ِ
ضرْ با ً ُم َبرِّ حا ,و َتبارٌ ُح الشوق تو ُّه ُجه ,وهذا األمر أَ ْب َر ُح
ض َر َب ُه َ
األمر َت ْبرٌحا ً أي َج َه َدهُ ,و َ
حزن
عشق أو
والج َوى الحُرقة وشدة الوجد عن
من هذا أي أش ُّد .وقال فً محل آخر(ٗ):
َ
ٍ
ٍ
إلخ.
قوله :ولبلمتنان ,وسماه بعضم اإلنعام ,قال المحلً(٘) :وٌفارق اإلباحة بذكر ما ٌحتاج إلٌه.

(ٔ) حاشٌة ابن قاسم على المختصر ,اللوحٔٙٓ :
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٙ5
(ٖ) الصحاح للجوهري ,ص ,0ٗ :مادة "برح".
(ٗ) المصدر السابق ,ص ,ٕٓ8 :مادة "جوا".
(٘) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص٘ٗٙ
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اختلفوا فً حقٌقة صٌؽة افعل:
واتفقوا أن صٌؽة "افعل" لٌست حقٌقة فً جمٌع هذه المعانً ,بل فً بعضها:
فقال الجمهور :إنها وضعت للوجوب فقط .وقال أبو هاشم( :)1إنها للندب فقط.
وقٌل :للمعنى المشترك بٌنهما وهو الطلب ,وقٌل :مشترك بٌنهما لفظا.
......................................................................................................
قوله :واتفقوا على أن صٌؽة افعل لٌست حقٌقة فً جمٌع هذه المعانًٌ ,عنً أنه ال ٌقطع أحد
بذلك ,فبل ٌنافً ما سٌؤتً حٌث قال (وقال بعض هو حقٌقة فً بعضها أوفً الجمٌع لكنا ال
ندري فنتوقؾ).
قوله :فقال الجمهور إلخ ,هذا شروع فً بٌان الخبلؾ فً الحقٌقً من المعانً السابقة بعد
تمام سردها.
قوله :للندب فقط ,قال ألنه المتٌقن من قسمً الطلب ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٕ) :تقرٌره أن
صٌؽة افعل لطب وجود الفعل ,فبل بد من رجحان جانبه على جانب الترك وأدناه الندب
الستواء الطرفٌن فً اإلباحة ,وأما المنع من الترك الذي هو خاصة الوجوب فؤمر زابد على
الرجحان لم تتحقق إرادته ,وقد عورض هذا االستدالل من طرؾ القابل بالوجوب بؤن
الموضوع للشًء محمول على الكامل منه ,ألن األصل فً األشٌاء الكمال ,إذ الكامل ثابت
من كل وجه والناقص ثابت من وجه دون وجه ,والكامل من الطلب ما اقتضى منع الترك
وهو الوجوب دون الندب ,فمن جعله للندب جعل النقصان أصبل والكمال عارضا وهو قلب
المعقول ,واعلم أن منال كل من الدلٌل والمعارضة إلى إثبات اللؽة بالترجٌح ولٌس من
طرٌق إثباتها ,فكبلهما فاسد الوضع انتهى.
قوله :وقٌل للمعنى المشترك بٌنهما ,أي موضوع للقدر المشترك بٌن الوجوب والندب ,قابله
أبو منصور الماترٌدي(ٖ) من الحنفٌة ,وإنما قال بذلك حذرا من االشتراك إن جعل حقٌقة فً
كل منهما ,ومن المجاز إن جعل حقٌقة فً أحدهما.
قوله :وقٌل مشترك بٌنهما لفظاٌ ,عنً فقد تعدد فٌه الوضع بخبلؾ األول.

(ٔ) عبد السبلم بن محمد بن عبد الوهاب الجبابً ,من أبناء أبان مولى عثمان (ٖٕٔ -ٕٗ5هـ) :عالم بالكبلم ,من كبار
المعتزلة ,له آراء انفرد بها ,وتبعته فرقة سمٌت "البهشمٌة" نسبة إلى كنٌته أبً هاشم ,وله مصنفات منها :الشامل فً
الفقه ,وتذكرة العالم ,والعدة فً أصول الفقهٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٖ ,صٖ .ٔ0األعبلم :جٗ ,ص.5
(ٕ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٔٗ :
(ٖ) محمد بن محمد بن محمود ,أبو منصور الماترٌدي (تٖٖٖ:هـ) ,من أبمة وعلماء الكبلم ,نسبته إلى ماترٌد (محلة
بسمرقند) ,من كتبه :التوحٌد ,وأوهام المعتزلة ,ومآخذ الشرابع فً أصول الفقه ,وؼٌرها ,مات بسمرقندٌ .نظر :الجواهر
المضٌة :جٕ ,صٖٓٔ .األعبلم :ج ,5ص.ٔ8
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وقٌل :بالتوقؾ فً كونها حقٌقة فً أحدهما أو حقٌقة فٌهما باالشتراك؛ لكنا ال ندري,
والظاهر أنه اختٌار الؽزالً .وقٍم :تانتىقف تٍٍ كىَه نهقذر انًشترك تٍُهًا وهى انطهة
وتٍٍ االشتراك انهفظً .وقٍم :يشترك تٍٍ انىجىب وانُذب واإلتاحح ,حقٍقح فً كم واحذ
يُها .وقٍم :نهقذر انًشترك تٍٍ انثالثح؛ وهى اإلرٌ .وقٍم :نإلتاحح واإلرٌ ,وَسة نثؼض
انًؼتزنح.
وقال األشعري والباقبلنً والجوٌنً( :)1إنها مشتركة بٌن الوجوب والندب واإلباحة
والتهدٌد00000000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :وقٌل بالتوقؾ إلخ ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٕ) :وتوقؾ القاضً أبو بكر
الباقبلنً والؽزالً واآلمدي فٌهما(ٖ) ,بمعنى لم ٌدروا أهً حقٌقة فً الوجوب أم فً الندب
أم فٌهما انتهى ,أي فبل ٌحكمون إال بالقرٌنة ,وأما بدونها فالصٌؽة عندهم من المجمل
وحكمه التوقؾ.
قوله :وقٌل لئلباحة واإلذن ,أنظر هل هذا من عطؾ العام على الخاص بناء على الصواب
الذي أبداه فٌما تقدم فكان المناسب االقتصار علٌه ,أم من عطؾ المباٌن وهو المتبادر ,وإن
قلنا به فهل المراد اإلذن الذي جعله قسٌما للوجوب والندب وهو بعٌد ,أو المراد اإلذن الذي
فٌه الطلب على جهة الوجوب أو الندب وهو الظاهر ,لكن المناسب أن ٌقول لئلباحة
والطلب المشترك بٌن الوجوب والندب ,وهللا أعلم فلٌحرر مراد قابله.
قوله :وقال األشعري والباقبلنً إلخ ,فٌه أن الباقبلنً ممن توقؾ على ما فً جمع الجوامع.
قوله :بٌن الوجوب إلخ ,ما ذكره المصنؾ رحمه هللا عن األشعري هو ما أشار إلٌه فً جمع
الجوامع بقوله(ٗ) :وقٌل فً الثبلثة والتهدٌد .وحاصل مذهب األشعري أنه اختلؾ فٌه فً
النقل ,قال ابن أبً شرٌؾ(٘) :اختلؾ أصحاب األشعري فً تحرٌر ما نقل عنه من أنه لٌس
لؤلمر صٌؽة تخصه؛ فقال بعضهم معناه الوقؾ بمعنى أنه ٌقول ال أدري ما وضعت له
صٌؽة افعل حقٌقة مما وردت له ,وقال بعضهم معناه أن صٌؽة افعل مشتركة بٌن ما وردت
له من المعانً ,إلى أن قال :والمعروؾ فً حكاٌة الوقؾ عن األشعري ما جرى علٌه
شٌخنا فً التحرٌر وفاقا البن الحاجب ,وهو التوقؾ بٌن الوجوب والندب= ,

(ٔ) لمزٌد فً التفصٌل ٌنظر البرهان للجوٌنً :جٔ ,صٕٕٔ وما بعدها.
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٙ8
(ٖ) ٌنظر :األحكام لآلمدي :جٕ ,صٕٖٙ
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٙ8
(٘) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٕٔ :
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ومقتضاها الوقؾ عند عدم القرابن.
وقال بعض :هو حقٌقة فً بعضها أو فً الجمٌع؛ لكنا ال ندري فنتوقؾ .وقالت الشٌعة:
حقٌقة فً األربعة .والمختار أنها للوجوب ,إما بالوضع 000000000000000000
......................................................................................................
= والذي ٌناسب هذا االشتراك بٌنهما ,لكن قال ابن برهان(ٔ) ذهب الشٌخ(ٕ) وأصحابه إلى
أنها مشتركة بٌن األمر والنهً والتهدٌد والتعجٌز والتكوٌن ,وال ٌحمل على شًء منها إال
بدلٌل انتهى ,فذكر خمسة معان وهو زابد على األقوال التً حكاها المصنؾ ,وقوله بٌن
األمر والنهً معناه وهللا أعلم أن النهً عن ضد المطلوب بصٌؽة افعل مستفاد بواسطتها,
فهو مدلول لها محتمل ألن ٌكون من معانٌها ,ولوال ذكره التهدٌد ألمكن حمل النهً فً
كبلمه علٌه؛ ألن التهدٌد نهً مإكد انتهى.
قوله :ومقتضاها ,أي الصٌؽة.
قوله :وقال الشٌعة حقٌقة فً األربعة ,أي الوجوب والندب واإلباحة والتهدٌد ,إال إنه
بوضعٌن أحدهما للقدر المشترك بٌن الثبلثة وهو اإلذن ,والثانً للتهدٌد ,فٌفارق قول
األشعري وإن كان مقتضاه أنها حقٌقة فً األربعة أٌضا حٌث كانت مشتركة بٌنها ,إال أنها
موضوعة لكل معنى باالستقبلل فحصل الفرق وهللا أعلم ,وزاد فً جمع الجوامع أربعة
أقوال(ٖ) أحدها أنها موضوعة إلرادة االمتثال ونسبه لعبد الجبار من المعتزلة ,والثانً
التفرقة(ٗ) بٌن أمر هللا وأمر النبً صلى هللا علٌه وسلم المبتدأ منه فجعل األول للوجوب
والثانً للندب ونسبه لؤلبهري من المالكٌة ,والثالث أنها حقٌقة فً الوجوب والندب واإلباحة
والتهدٌد واإلرشاد ,وقٌل بٌن أحكام التكلٌؾ الخمسة ,وإنما كان النهً مدلول افعل ألن
األمر بالشًء نهً عن ضده ,وترك أٌضا بعض األقوال التً حكاها المصنؾ رحمه هللا.
قوله :إما بالوضع ,أي باللؽة وعلٌه األكثرون ,ووجهه أن أهل اللؽة ٌحكمون باستحقاق
العبد مثبل للعقاب إذا أمره سٌده بصٌؽة افعل.

(ٔ) سبقت ترجمته.
(ٕ) ٌعنً به األشعري.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٙ8
(ٗ) فً النسختٌن (ب) و (ج) من نسخ الحاشٌة" :والثانً أنها مشتركة بٌن أمر هللا وأمر النبً "...إلخ.
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أو بعرؾ الشرع؛ لقوله تعالى :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ األعراؾ ,ٕٔ :ولو لم ٌكن للوجوب لما
ذمه على ترك المؤمور به ,إذ لٌس المراد منه االستفهام اتفاقا ,ولقوله ﮋﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮊ النور ,ٖٙ :هدد مخالؾ األمر ,والتهدٌد دلٌل الوجوب.
وأٌضا تارك المؤمور به عاص ,والعاصً ٌستحق العقاب .بٌان األولى:

ﮋﮒ ﮓ ﮊ طه:

ٖ ,8ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ التحرٌم .ٙ :بٌان الثانٌة :ﮋ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮺ﮊ الجن ,ٕٖ :ﮋﯫ ﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ ﮊ النساء.ٔٗ :
فإن قلت :إن اآلٌة خاصة بالكفار .قلت :النص عام فبل ٌختص بالكفار ,والخلود مكث دابم.
وأٌضا ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ المرسبلت ,ٗ0 :وأٌضا قوله علٌه السبلم ألبً سعٌد الخدري
وقد دعاه وهو فً الصبلة (ما منعك أن ال تستجٌب ,وقد قال هللا تعالى:
......................................................................................................
قوله :وإما بعرؾ الشرع إلخٌ ,عنً وأما الصٌؽة فً اللؽة فإنما هً لمجرد الطلب ,والجزم
المحقق للوجوب بؤن ٌترتب العقاب على الترك إنما ٌستفاد من الشرع فً أمره أوامر من
أوجب طاعته ,وأجابوا بؤن حكم أهل اللؽة المذكور مؤخوذ من الشرع إلٌجابه على العبد
مثبل طاعة سٌده ,وبقً قول ثالث وهو أنها للوجوب عقبل ,وأن الذي تفٌده من الطلب لؽة
ٌتعٌن أن ٌكون هو الوجوب ٌعنً بالدلٌل العقلً ,ألن حمله على الندب ٌصٌر المعنى افعل
إن شبت ولٌس هذا القٌد مذكورا ,وعورض بمثله فً الحمل على الوجوب فإنه ٌصٌر
المعنى افعل من ؼٌر تجوٌز تركٌ ,عنً وهذا القٌد أٌضا ؼٌر مذكور ,ولعله لضعؾ هذا
الدلٌل لم ٌتعرض المصنؾ رحمه هللا لهذا القول وهللا أعلم.
قوله :والتهدٌد دلٌل الوجوبٌ ,عنً ألن المهدد علٌه ال ٌكون إال حراما على الراجح ,وأجاز
بعضهم التهدٌد على المكروه أٌضا باعتبار فوات الثواب؛ فبل ٌشعر بالوجوب.
قوله :قلت النص عامٌ ,عنً فً كل عصٌان لم ٌرد فٌه من هللا االستثناء ,فتخرج الصؽابر
بالنسبة لمن اجتنب الكبابر ,والكبابر بالنسبة لمن تاب منها ,والباقً على عمومه.
قوله :أن ال تستجٌب" ,ال" صلة على حد ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ

األعراؾ:

ٕٔ ,ﮋ ﯣ ﯤ

ﯦﮊ الحدٌد ,ٕ8 :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ األنبٌاء ,8٘ :إلى ؼٌر ذلك.

ﯥ
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ﮋﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ األنفال ,)1()ٕٗ :وأٌضا قوله علٌه السبلم (لوال أن
أشق على أمتً ألمرتهم بالسواك عند كل صبلة) ,وأٌضا قول برٌرة للنبً علٌه السبلم:
أتؤمرنً ,فقال( :ال إنما أنا شافع)( ,)2وأٌضا شاع فً استدالل الصحابة وؼٌرهم به على
الوجوب ولم ٌنكر ذلك أحد على أحد ,وهذا لٌس خاصا بصٌؽة "افعل" ,بل ٌجري فً
"أمرتكم" وؼٌرها.

صٌؽة األمر بعد الحظر والندب:
قولً( :وإن وردت بعد الحظر فهً لئلباحة ,خبلفا لقوم .وبعد الندب للوجوب).
......................................................................................................
قوله :قول برٌرةٌ ,عنً فً شؤن زوجها ,قال فً العدل(ٖ) :وقول رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم لبرٌرة فً أمر زوجها مؽٌثا( :لو راجعته ,فقالت ٌا رسول هللا أبؤمرك؟ فقال :ال إنما
أنا شافع ,فقالت :ال حاجة لً به) ,ففرق رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بٌن الشفاعة
واألمر؛ ألن طاعته فً الشفاعة مندوب إلٌها وأمره واجب ,ولو قال لها بؤمري لما تخلفت
عن مراجعته إلخ .وهذا ٌشهد لما اختاره من أن األمر حقٌقة فً الوجوب وأن المندوب لٌس
مؤمورا به كما تقدم.
قوله :وإن وردت صٌؽة افعل بعد الحظرٌ ,عنً مجردة عن القرٌنة ,ولعله احترز بقوله
صٌؽة افعل عن نحو :إذا حللتم فؤنتم مؤمورون باالصطٌاد ,فإنه قال الؽزالً(ٗ) :إنها تحتمل
الوجوب والندب وال تحتمل اإلباحة ,قال :وقوله أمرتكم بكذا ٌضاهً قوله افعل فً جمٌع
المواضع إال فً هذه الصورة وما ٌقاربها انتهى ,قال ابن أبً شرٌؾ :ومعناها محكً عن
القاضً انتهى(٘) ,فإن صح هذا قٌد به قول المصنؾ اآلتً (وٌجري هذا الحكم فً سابر
صٌػ األمر) ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :بعد الحظر ,قال اإلمام الرازي :أو االستبذان( .)ٙكؤن ٌقال لمن قال أأفعل كذا؟ افعله.

(ٔ) أخرجه البخاري ( )ٗٙٗ5كتاب التفسٌر :باب سورة األنفال ,من حدٌث أبً سعٌد بن المعلى بلفظ( :ما منعك أن
تؤتٌنً) بدل تستجٌب.
(ٕ) أخرجه أبو داود (ٖٖٕٕ) كتاب النكاح :باب فً المملوكة تعتق وهً تحت حر أو عبد ,من حدٌث ابن عباس.
(ٖ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٖ٘.
(ٗ) ٌنظر :المستصفى صٖٖٗ :
(٘) لم أجد عبارة ابن أبً شرٌؾ هذه.
( )ٙالمحصول :جٕ ,ص8ٙ
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"إن وردت صٌؽة افعل بعد الحظر" األكثر على أنها لئلباحة000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :على أنها لئلباحةٌ ,عنً حقٌقة لتبادرها إلى الذهن فً ذلك لؽلبة االستعمال فٌها حٌنبذ,
والتبادر من عبلمة الحقٌقة كذا قاله المحلً(ٔ) ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٕ) :قوله فلئلباحة حقٌقة
أي شرعا كما ٌشٌر إلٌه قوله لؽلبة استعمالها فٌها ,فإن هذه الؽلبة فً عرؾ الشرع كما
صرح به القابلون باإلباحة فً استداللهم ,قالوا ؼلب فً اإلباحة فً عرؾ الشرع فٌقدم على
الوجوب الذي علٌه اللؽة انتهى .وجوز اللقانً(ٖ) أن ٌكون ما هنا مقٌدا لما سبق من أنها
حقٌقة فً الوجوب فقطٌ ,عنً بناء على أن القابل باإلباحة هنا هو القابل بالوجوب هناك,
وهو ظاهر كبلم المصنؾ فإنه حكى هناك الوجوب عن الجمهور واإلباحة هنا عن األكثر,
فبل بد من الجمع بؤحد الطرفٌن وهللا أعلم ,واعترض ابن قاسم على المحلً فً ترجٌحه
اإلباحة على الوجوب حٌث قال(ٗ) :واعلم أن مارجحه المصنؾ من اإلباحة ٌشكل بما اشتهر
من قاعدة ما كان ممتنعا إذا جاز وجب ,وربما عبر بؤنه إذا جاز صدق بالواجب ,فإنه لزم
على ما رجحه أن ا لممتنع جابز ولم ٌجب لشمول الجواز المنع لؤلمر بعده ,وال ٌظهر الفرق
بٌنهما فإن ما نحن فٌه محله إذا وردت صٌؽة افعل بعد الحظر وتلك القاعدة إذا ورد جواز
شًء هو محظور ,إذ هذا ال ٌقتضً معنى فارقا بٌنهما ,بل قد ٌقال ورود صٌؽة افعل بعد
الحظر أولى بالوجوب من ورود الجواز بعده .إلخ ما أطال فٌه .واستدل على الوجوب بعد
الحظر بوجوب قطع ٌد السارق بعد أن كان حراما ,وأكل المٌتة للمضطر ,ووجوب امتثال
العبد أمر سٌده إذا قال له اتجر فً مالً مثبل بعد أن كان ممنوعا ,وأطال فً ذلك وذكر أن
هذه القاعدة نقضت فً بعض المواد ,واعترض على المحلً أٌضا بكبلم الصفً الهندي
وأن ترجٌح الوجوب هو المنقول عن الجمهور إلخ .وأورد كبلم الصفً الهندي لٌتضح به
ما ذكره المصنؾ عن الؽزالً ,وعبارته(٘) :اختلفوا فً األمر الوارد بعد الحظر فالجمهور
على أنه ال أثر لتقدم الحظر ,وأن األمر فً اقتضاء مقتضاه من الوجوب أو الندب أو
ؼٌرهما بعده كما هو قبله ,ومنهم من قال إنّ تقدم الحظر قرٌنة صارفة له عن مقتضاه إلى
اإلباحة وإن كان قبله مقتضٌا للوجوب ,ومنهم من فصّل وقال إن كان الحظر السابق
عارضا لعلة عرضت وعلقت الصٌؽة بزوال تلك العلة؛ كقوله تعالى ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ

المابدة ,ٕ :وقوله علٌه السبلم (كنت نهٌتكم عن ادخار لحوم األضاحً ألجل الدافة التً دفت
فاآلن فادخروها)()ٙ؛ فعرؾ االستعمال ٌدل على أنه لرفع ذلك الحظر =
(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٗ5
(ٕ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٔٙ :
(ٖ) محمد بن حسن اللقانً ,الشهٌر بناصر الدٌن (ت8٘0:هـ) ,وقد سبقت ترجمته.
(ٗ) اآلٌات البٌنات :جٕ ,ص ٕٕ8
(٘) المصدر السابق :جٕ ,ص ٖٕ8
( )ٙأخرجه الترمذي (ٓٔ٘ٔ) كتاب األضاحً :باب ما جاء فً الرخصة فً أكلها بعد ثبلث ,من طرٌق سلٌمان بن برٌدة
عن أبٌه ,والنسابً (ٖٖٗٗ) كتاب الضحاٌا :باب االدخار من األضاحً ,من طرٌق عابشة.

ٖٕٗ

وقٌل :للوجوب ,وقٌل :بالتوقؾ.
وقال الؽزالً( :)1إن كان الحظر عارضا لعلة وعلقت صٌؽة افعل بزوالها؛ فٌدل بعرؾ
االستعمال أنه( )2لرفع الذم ,وإن لم ٌكن الحظر عارضا لعلة ولم تعلق صٌؽة افعل بزوالها؛
فٌبقى موجب الصٌؽة كما كان قبل النهً.
......................................................................................................
= السابق فقط ,فٌرجع حكمه إلى ما كان قبل الحظر من إباحة أو ندب أو إٌجاب ,وإن
احتمل أن ٌكون مقتضٌا لمقتضاه من إٌجاب أو ندب نظرا إلى الوضع ,وإن لم ٌكن كذلك
فالصٌؽة مبقاة على مقتضاها على ما كانت قبله ,إن كانت للوجوب فللوجوب ,وإن كانت
للندب فللندب ,وإن كانت مترددة بٌنهما فكذلك ,لكن القابلون بالتوقؾ كالؽزالً زادوا ههنا
احتمال اإلباحة فإن الصٌؽة عندهم لم تكن محتملة لها قبله ,وقالوا قرٌنة سبق الحظر تروج
احتمال اإلباحة وإن لم تعٌنه انتهى.
(ٗ)

قوله :وقٌل للوجوب ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٖ) :وقال القاضً أبو الطٌب
والشٌخ أبو إسحاق الشٌرازي وأبو المظفر السمعانً واإلمام الرازي(٘) للوجوب حقٌقة كما
فً ؼٌر ذلك ,وؼلبة االستعمال فً اإلباحة ال ٌدل على الحقٌقة فٌها.
قوله :وقٌل بالتوقؾ ,هو مذهب إمام الحرمٌن ,ولم ٌتعرض المصنؾ رحمه هللا لحكم النهً
بعد الوجوب ,وقد تعرض له فً جمع الجوامع حٌث قال مع شارحه( :)ٙأما النهً أي ال
تفعل بعد الوجوب( )5فالجمهور قالوا هو للتحرٌم كما فً ؼٌر ذلك ,ومنهم بعض القابلٌن بؤن
األمر بعد الحظر لئلباحة ,وفرقوا بؤن النهً لدفع المفسدة واألمر لتحصٌل المصلحة
واعتناء الشارع باألول أشد ,وقٌل للكراهة على قٌاس أن األمر لئلباحة ,وقٌل لئلباحة نظرا
إلى أن النهً عن الشًء بعد وجوبه ٌرفع طلبه فٌثبت التخٌٌر فٌه ,وقٌل إلسقاط الوجوب
وٌرجع األمر إلى ما كان قبله من تحرٌم أو أباحة ,لكون الفعل مضرة أو منفعة ,وإمام
الحرمٌن على وقفه فً مسؤلة األمر فلم ٌحكم هنا بشًء كما هناك انتهى.
قوله :لرفع الذم ,أي الحظر السابق.

(ٔ) المستصفى من علم األصول ,ص.ٖٖٗ :
(ٕ) فً (ب)" :ألنه" بدل أنه ,وهو خطؤ كما ٌظهر من سٌاق الكبلم.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٗ5
(ٗ) طاهر بن عبد هللا بن طاهر الطبري ,أبو الطٌب (تٗ٘ٓ:هـ) ,قاض من أعٌان الشافعٌة ,ولد فً آمل طبرستان,
واستوطن بؽداد ,وولً القضاء بربع الكرخ ,وتوفً ببؽداد ,له :شرح مختصر المزنً ,والتعلٌقة الكبرىٌ .نظر :طبقات
الشافعٌة الكبرى :ج٘ ,صٕٔ .األعبلم :جٖ ,صٕٕٕ.
(٘) المحصول :جٕ ,ص8ٙ
( )ٙحاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٗ5
( )5فً هذا المكان من الكتاب انتهى ما وجدته من المخطوط (ج) ,وهذا الموجود منه كما ترى ال ٌزٌد عن الثلث األول من
الحاشٌة الكاملة ,حتى أنه لم ٌستؽرق ما كتبه الشٌخ أبو ستة فضبل عما كتبه ؼٌره.
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واستدل القابلون باإلباحة بقوله تعالى :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ

ﮊ المابدة:

ٕ ,ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﮊ الجمعة ,ٔٓ :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ البقرة ,ٕٕٕ :وقوله علٌه السبلم (كنت
نهٌتكم عن زٌارة القبور أال فزوروها)( ,)1و (كنت نهٌتكم عن ادخار لحوم األضاحً أال
فادخروا)(.)2
واستدل القابلون بالوجوب بقوله تعالى :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮊ التوبة .٘ :وٌجري
على هذا الحكم سابر صٌػ األمر.
تقدم أن صٌؽة األمر للوجوب ,سواء كانت ابتداء أو بعد ندب ,وأما بعد الحظر فالحظر
قرٌنة صارفة له عن اإلٌجاب إلى اإلباحة.
......................................................................................................
قوله :واستدل القابلون باإلباحة إلخ ,وكذلك القابل بالتفصٌل استدل باآلٌة والحدٌث الثانً؛
ألن الحظر فٌها كان لعلة ,وهً اإلحرام فً اآلٌة والدافة -أي الضٌوؾ -التً دفت فً
الحدٌث ,فلما زالت العلة رجع الحال إلى ما كان علٌه من اإلباحة.
قوله :واستدل القابلون بالوجوب إلخ ,قال المحلً فً اآلٌة(ٖ) :إذ قتالهم المإدي إلى قتلهم
فرض كفاٌة انتهى .فهو حقٌقة فً الوجوب على هذا القول ,ومجاز فٌه على األول بالقرٌنة
على خبلؾ الؽالب فً استعماله ,واألمثلة السابقة على العكس.
قوله :وٌجري على هذا الحكم سابر صٌػ األمر ,لعله من نحو افعل ولٌفعل وفعال ,وؼٌر
ذلك مما ٌدل على الطلب بؽٌر افعل نحو ألزمت وفرضت وحتمت وأوجبت فإن الظاهر أن
هذا ٌدل على الوجوب ولو بعد الحظر ,وتقدم أٌضا عن الؽزالً أن نحو أنتم مؤمورون
وأمرتكم أٌضا هً افعل فً جمٌع المواضع إال فً هذه الصورة وما قاربها(ٗ) ,وأنه ال
ٌحتمل اإلباحة بل الوجوب أو الندب وهو ظاهر ,فإن صح قٌُّد به أٌضا كبلم المصنؾ وهللا
أعلم.
قوله :فالحظر قرٌنة صارفة إلخ ,ظاهره أنها مجاز فً اإلباحة بعد الحظر ,وقد صرح
ؼٌره ممن قال بؤن صٌؽة افعل بعد الحظر لئلباحة بؤنها حقٌقة شرعٌة أو لؽوٌة؛ لتبادرها
وؼلبة االستعمال فٌها كما تقدم ,وقد ٌقال المراد أنها صرفتها القرٌنة عن موضوعها اللؽوي
وهو الوجوب فصارت حقٌقة شرعٌة بعد ذلك ,وهللا أعلم.
(ٔ) أخرجه الربٌع (ٔ )ٗ0كتاب الجنابز :باب فً القبور ,من حدٌث ابن عباس ,وابن ماجة (ٔ )ٔ٘5كتاب الجنابز :باب
ما جاء فً زٌارة القبور ,من حدٌث ابن مسعود.
(ٕ) سبق تخرٌجه.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٗ5
(ٗ) سبق كبلم الؽزالً هذا فً أول المسؤلة.

ٕ٘ٗ

داللة األمر على المرة أو التكرار:
قولً( :وإن عرى األمر عن القرابن دل على طلب الحقٌقة ,ال على المرة وال التكرار,
خبلفا لزاعمً ذلك ,وقٌل بالوقؾ .وتكراره بلفظ مختلؾ المتعلق ٌدل على تكرار الفعل
المؤمور به ,إال إن صرفته قرٌنة .وبلفظ متفق المتعلق بؽٌر نسق ال ٌدل على تكراره,
خبلفا لقوم؛ ألن التؤكٌد فٌه أكثر من التؤسٌس ,واألصل براءة الذمة .وبالعطؾ رجح
التؤسٌس إال إن منعته قرٌنة .وإن علق على قرٌنة ثابتة تكرر بتكررها .وإن علق على
ؼٌرها فالمختار أال ٌتكرر إال بقرٌنة كـ :كلما).
اعلم أن األمر إذا ورد عارٌا من قٌد المرة والتكرار ال ٌدل على ؼٌر الماهٌة ,ألن مدلوالت
()1
بالوحدة وال بالكثرة ,ومن ثم لم تثن ولم تجمع,
الفعل أجناس [واألجناس] ال تشعر َ
وحسن استعمالها فً القلٌل والكثٌر بلفظ واحد.
وقٌل :دالة على الوحدة؛ ألن اآلتً بها ٌعد ممتثبل .وقٌل :للتكرار؛ ألن حمله على التكرار
أحوط.
......................................................................................................
قوله :ال تشعر بالوحدة ,وال َم ّرةُ ضرورٌة إذ ال توجد الماهٌة بؤقل منها ,فٌحمل األمر علٌها
من هذه الجهة ال من جهة أنها مدلولة.
قوله :وقٌل دالة على الوحدة ,هو مذهب أبً حنٌفة ومن وافقه ,وٌحمل على التكرار على
القولٌن بقرٌنة.
قوله :وقٌل للتكرار ,تحته قوالن ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٕ) :وقال األستاذ أبو
اسحاق االسفراٌٌنً وأبو حاتم القزوٌنً(ٖ) فً طابفة للتكرار مطلقا وٌحمل على المرة
بقرٌنة ,وقٌل للتكرار أن علق بشرط أو صفة ,أي بحسب تكرار المعلق به نحو ﮋ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﮊ المابدة ,ٙ :ونحو ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ النور ,ٕ :تكرر الطهارة
والجلد بتكرر الجنابة والزنا ,وٌحمل المعلق المذكور على المرة بقرٌنة كما فً أمر الحج
المعلق باالستطاعة ,فإن لم ٌعلق األمر فللمرة ,وٌحمل على التكرار بقرٌنة إلخ ,ثم قال:
ووجه ضعفه أن التكرار حٌنبذ إن سلم مطلقا أي فٌما إذا ثبتت علٌة المعلق من خارج أو لم
تثبت لٌس من األمر .وسٌؤتً للمصنؾ رحمه هللا الكبلم على المعلق بشرط أو صفة ,واعلم
أن التكرار عند من ٌقول به مطلقا ٌستوعب ما ٌمكن من زمان العمر حٌث ال بٌان =
(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗٗ5
(ٖ) م حمود بن الحسن بن محمد بن ٌوسؾ ,من نسل أنس بن مالك ,أبو حاتم الطبري القزوٌنً (تٗٗٓ:هـ) ,من علماء
الشافعٌة من أهل طبرستان ,تفقه بآمل وبؽداد وجرجان ,وتوفً بآمل ,قال السبكً :صنؾ كتبا كثٌرة فً الخبلؾ والمذهب
واألصول والجدل .له كتب أشهرها :الحٌلٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :ج٘ ,صٕٖٔ .األعبلم :ج ,5ص.ٔٙ5

ٕٗٙ

وقٌل :بالتوقؾ؛ ألنه أطلق على المرة تارة نحو قوله تعالى :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ البقرة,ٔ8ٙ :
وعلى الكثرة أخرى نحو قوله تعالى :ﮋ ﮛ ﮜ ﮊ البقرة ,ٖٗ :واألصل الحقٌقة فٌكون
مشتركا ,فٌقؾ وٌحسن االستفهام.
......................................................................................................
= ألمده؛ النتفاء مرجح بعضه على بعض ,واحترز بقوله (ما ٌمكن) عن أوقات ضرورٌات
اإلنسان من أكل أو شرب أو نوم ونحوها.
تنبٌه :قال ابن أبً شرٌؾ(ٔ) :تنبٌه مما ٌمكن أن ٌتفرع على هذا الخبلؾ فرعان؛ أحدهما لو
وكله بالبٌع فقال بع هذا بكذا فباعه فرد بٌعه بعٌب ,أو قال بعه بشرط الخٌار ففعل ففسخ
بالخٌار؛ هل له البٌع ثانٌا؟ وفٌه خبلؾ حكاه الرافعً(ٕ) ,إلى أن قال :الثانً إجابة المإذن
هل تختص بالمإذن األول حتى لو سمع مإذنا ثانٌا ال ٌستحب له إجابته؟ قد ٌقال ٌتخرج
ذلك على أن األمر ٌقتضً التكرار(ٖ) ,ومسؤلة تكرار اإلجابة لؤلذان مختلؾ فٌها بٌن العلماء
وال نقل فٌها فً المذهب إلخ.
قوله :وقٌل بالتوقؾ ,تحته أٌضا قوالن ,قال المحلً فً قول جمع الجوامع (وقٌل
بالوقؾ)(ٗ)  :عن المرة والتكرار بمعنى أنه مشترك بٌنهما أو ألحدهما وال نعرفه قوالن ,فبل
ٌحمل على واحد منهما إال بقرٌنة انتهى .وظاهر كبلم المصنؾ فً قوله (فٌكون مشتركا
إلخ) أنه حمل الوقؾ على االشتراك ,بمعنى أنه ٌحتاج فً الحمل على أحدهما بخصوصه
إلى القرٌنة ألنه صار من قبٌل المجمل ,وإال فالجازم باالشتراك فً الحقٌقة لٌس بواقؾ كما
ٌعلم مما سبق عند الكبلم على ما وضعت له صٌؽة افعل ,حٌث جعل القول باالشتراك
مقاببل للقول بالتوقؾ ,وهللا أعلم ,قال المحلً(٘) :ومنشؤ الخبلؾ استعماله فٌهماٌ ,عنً فً
المرة تارة وفً التكرار أخرى ,كؤمر الحج والعمرة ,وأمر الصبلة والزكاة والصوم ,فهل
هو حقٌقة فٌهما ألن األصل فً االستعمال الحقٌقة ,أو فً أحدهما حذرا من االشتراك وال
نعرفه ,أو هو التكرار ألنه األؼلب ,أو المرة ألنها المتٌقن ,أو القدر المشترك بٌنهما ٌ -عنً
طلب إٌجاد الماهٌة -حذرا من االشتراك والمجاز وهو األول الراجح ,ووجه القول بالتكرار
فً المعلق أن التعلٌق بما ذكر ٌشعر بعلٌته ,والحكم ٌتكرر بتكرر علته إلخ ,وتقدم وجه
ضعفه وهللا أعلم.

(ٔ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٔ5 :
(ٕ) ٌنظر :التمهٌد فً تخرٌج الفروع على األصول ,تؤلٌؾ :اإلمام جمال الدٌن أبً محمد عبد الرحٌم بن الحسن اإلسنوي
(ت55ٕ :هـ) ,تحقٌق :محمد حسن محمد حسن إسماعٌل ,الطبعة األولى (ٕٗٓٓهـٕٔٗ٘ -م) ,دار الكتب العلمٌة-
بٌروت ,ص.ٖٙٔ :
(ٖ) ٌنظر :المصدر السابق ,صٖٕٙ :
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص٘ٗ5
(٘) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص٘ٗ5

ٕٗ5

والصحٌح األول؛ ألن األصل عدم االشتراك ,ولو دلت على التكرار لدلت على التكرار الدابم
وهو باطل باإلجماع ,أو على التكرار المعٌن وهو ترجٌح ببل مرجح ,ولو كان للمرة لما
أفاد التكرار إال بمخالفة األصل ,وأما كون فاعل مرة ٌعد ممتثبل؛ ألن المستدعى ال ٌحصل
بدونها.
وإن تكرر األمر واختلؾ المعنى المؤمور به حمل كل واحد منهما على وجوب المؤمور به,
نحو ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ البقرة ,ٖٗ :إال إن صرفته قرٌنة عن الوجوب نحو ﮋ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮊاألنعام ٔٗٔ :؛ فإن اإلجماع صرؾ األكل عن الوجوب.
()1

وإن اتفق المعنى واختلؾ متعلقه نحو[ :صل ركعتٌن]
الفعل المؤمور به ,وفً هذه العبارة تسامح من وجهٌن:

صل أربع ركعات؛ دل على تكرار

 األول :أن ال ٌقال ٌتكرر األمر إال إذا اتحد المؤمور به ولفظه ,وإال قٌل متعاقبة ومختلفة. الثانً :أن متعلق األمر مطلق الصبلة ,ال الركعتٌن مثبل.......................................................................................................
قوله :لدلت على التكرار الدابم إلخ ,تقدم أنه ٌلتزم فً ذلك حٌث ال بٌان ألمده ,وٌستثنى منه
ما ال بد منه ,وأما إذا بٌن أمده فٌقول صرفته القرٌنة عما وضع له وهللا أعلم.
قوله :لما أفاد التكرار إال ب مخالفة األصلٌ ,لتزم ذلك فٌقول إنما ٌدل على التكرار بالقرٌنة
التً أخرجته عما وضع له وهو المرة.
قوله :وأما كون فاعل المرة إلخ ,مراده رحمه هللا القدح فً دلٌل المرة.
قوله :وإن تكرر األمر واختلؾ المعنى حمل إلخ ,وكذلك إن اتحد المعنى والمتعلق وتراخى
ورود أحدهما ع ن اآلخر فإنه ٌعمل بهما جزما ,كما فً جمع الجوامع مع شارحه حٌث
قال(ٕ)  :األمران حال كونهما ؼٌر متعاقبٌن بؤن ٌتراخى ورود أحدهما عن اآلخر بمتماثلٌن
أو متخالفٌن ,أومتعاقبٌن بؽٌر متماثلٌن بعطؾ أو دونه نحو اضرب زٌدا وأعطه درهما؛
ؼٌران فٌعمل بهما جزما.
قوله :وإن ات فق معناه واختلؾ متعلقه إلخ ,هذان األمران فً الحقٌقة متعاقبان بؽٌر متماثلٌن
الختبلؾ متعلقٌهما كما أشار إلٌه المصنؾ.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص٘ٗ0
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وإن تكرر واتفق متعلقه ,فإما أن ٌكون بحرؾ العطؾ أو ال:
الثانً إما أن ٌوجد ما ٌمنع التكرار عادة أو عقبل أو شرعا -نحو التعرٌؾ[ :صل
ركعتٌن]( )1صل الركعتٌن ,ونحو :اسقنً ماء اسقنً ماء؛ فإن دفع الحاجة بمرة واحدة
ؼالبا قرٌنة تمنع التكرار عادة ,وكذا الثانًٌ ,رد الثانً إلى األول عادة ,ونحو :اقتل زٌدا
اقتل زٌدا؛ فإن العقل ٌمنع القتل مرتٌن ,ونحو :أعتق عبدك [أعتق عبدك]؛ ألن الشرع
ٌمنع تكرار العتق -أو ال( ,)2األول ٌحمل على التؤكٌد ,والثانً ٌحتمل التؤكٌد وهو اختٌار
المصنؾ(ٖ) وجماعة فٌكون المطلوب الفعل مرة ,وٌحتمل التؤسٌس فٌكون المطلوب الفعل
مرارا؛ وقال به جماعة .وقال بعض بالتوقؾ ,واألول أصح؛ ألن التكرار للتؤكٌد أكثر,
وأٌضا إذا حمل على التؤسٌس اشتؽلت الذمة ثانٌا ,واألصل براءتها.
وإذا كان بالعطؾ نحو :صل ركعتٌن وصل ركعتٌن ,فالتؤسٌس أولى؛ ألن التؤكٌد بواو
العطؾ لم ٌعهد أو قلٌل .وإن رجح التؤكٌد مع العطؾ بتعرٌؾ أو ؼٌره وقع التعارض ,فإن
وجد مرجح حمل علٌه وإال فالوقؾ ,وضمٌر "منعته" عابد إلى الترجٌح.
......................................................................................................
قوله :أو ال؛ األول ٌحمل على التؤكٌد ,المراد باألول ما وجد فٌه ما ٌمنع من التكرار,
والمراد بالثانً ما لم ٌوجد فٌه ذلك ,والحاصل أنه إذا تعاقب األمران المتماثبلن بؽٌر عطؾ
و لم ٌمنع من التكرار مانع عقلً أو شرعً أو عادي ففٌهما ثبلثة أقوال :قٌل ٌعمل بهما معا
نظرا إلى األصل الذي هو التؤسٌس ,وقٌل الثانً مإكد نظرا إلى الظاهر ,وقٌل بالوقؾ عن
التؤكٌد والتؤسٌس الحتمالهما.
قوله :واألول أصحٌ ,عنً وإن نقل القول بالتؤسٌس عن األكثرٌن ,قال ابن أبً شرٌؾ بعد
أن ذكر أن التؤسٌس منقول عن األكثرٌن(ٗ) :لكن ال ترجٌح فً مثله من النظرٌات إال بوجه
نظري ال بالنقل عن األكثر انتهى ,ولذلك استدل المصنؾ على التؤكٌد بوجه نظري وهللا
أعلم.
قوله :وإن رجح التؤكٌد مع العطؾ بتعرٌؾ أو ؼٌره وقع التعارض ,وذلك ألن العطؾ
ٌقتضً المؽاٌرة والتعرٌؾ ٌقتضً االتحاد فتساوٌا ,وظاهر قوله (بتعرٌؾ أو ؼٌره) أن
المانع العادي والعقلً والشرعً على حد سواء فً معارضة العطؾ ,والذي جزم به
المحلً أن التعارض إنما ٌحصل بٌن العادي والعطؾ ,وأما الشرعً والعقلً فٌقدمان =

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن فً هذا الموضع والذي بعده ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثبته بناء على النسخة( :د).
(ٕ) التقدٌر :أو ال ٌوجد ما ٌمنع التكرار...؛ ألن العطؾ هنا على قوله السابق" :الثانً إما أن ٌوجد ما ٌمنع التكرار" إلخ.
)ٖ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص ٗ.5٘ -5
(ٗ) لم أجد عبارة ابن أبً شرٌؾ هذه.

ٕٗ8

اعلم أن األمر المعلق بالشرط والصفة إن علق على علة ثابتة بالدلٌل مثل :إن زنى
فاجلدوه ,وإن سرق فاقطع ٌده؛ فاالتفاق أن الفعل ٌتكرر بتكرار العلة ,ألنهم أجمعوا على
وجوب اتباع العلة وإثبات الحكم بوجوبها( ,)1ولٌس التكرار مستفادا من لفظ األمر .وإن
علق األمر على ؼٌر علة كقولك :إن دخلت السوق فاشتر اللحم؛ فإنه ال ٌقتضً تكرار
الشراء بتكرر الدخول ,وقٌلٌ :فٌد مطلقا .والمختار إن كانت قرٌنة تدل على التكرار كـ
(كلما دخلت الدار فلك درهم) و ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊالبقرة ٔ0٘ :فهو ,وإال فبل.

داللة األمر على الفور أو التراخً
قولً( :وأٌضا ال ٌدل على فور وال تراخ خبلفا لزاعمً ذلك ,وقٌل بالفور أو العزم ,وقٌل
بالوقؾ لؽة وإن بادر.
فرع :وفً لزوم المعصٌة مع الوصٌة وعدم ظن الموت قبل الفعل إن أخر ومات خبلؾ,
وإن ظن الموت عصى .وإن اعتقد خروج الوقت ف َف َعل َ والحالة أنه وقت فعل عصى بالنٌة,
وفعله أداء ,وإن فعل فً الوقت بعد وقت ظن الموت فكذلك ,خبلفا لبعضهم).
"وأٌضا ال ٌدل على فور "...أي مطلق األمر ال ٌقتضً الفور خبلفا للحنفٌة والحنابلة,
......................................................................................................
= على العطؾ أٌضا حٌث قال(ٕ) :وإن منع من التكرار العقل نحو اقتل زٌدا اقتل زٌدا ,أو
الشرعً نحو أعتق عبدك أعتق عبدك؛ فالثانً تؤكٌد قطعا وإن كان بعطؾ انتهى .اللهم إال
أن ٌقال مراد المصنؾ رحمه هللا بقوله بتعرٌ ؾ أو ؼٌره من األمور العادٌة دون العقلٌة
والشرعٌة(ٖ) ,وهللا أعلم.
قوله :ولٌس التكرار مس تفادا من لفظ األمرٌ ,عنً خبلفا لمن قال بذلك عند التعلق كما تقدم,
بل الدال على التكرار هو الشرط أو الصفة حٌث ثبتت علٌتهما بدلٌل خارجً كما مثله
رحمه هللا ,وإن لم تثبت علٌة المعلق علٌه فالمختار أنه ال ٌقتضً تكرار الفعل بتكرار ما
علق علٌه كما ذكره أٌضا إال بقرٌنة ,وهللا أعلم.
قوله :ال ٌقتضً الفور ,أي المبادرة إلى الفعل عقب وروده.
قوله :خبلفا للحنفٌة والحنابلةٌ ,عنً وللقابلٌن بؤنه ٌقتضً التكرار ,ألن الفور من الزم
مذهبهم.
(ٔ) كذا جاء ,ولعل الصواب :وإثبات الحكم بثبوتها.
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗ0ٙ
(ٖ) وهذا ما ٌنبؽً أن ٌحمل كبلم المصنؾ علٌه؛ ألن العقل ٌمنع من إٌقاع القتل مرتٌن فً قولك" :اقتل زٌدا اقتل زٌدا",
كما أن الشرع ٌمنع من إٌقاع العتق مرتٌن فً قولك" :أعتق عبدك أعتق عبدك".

ٕٓ٘

وال التراخً خبلفا لقوم .وقٌل مشترك بٌنهما .وقال الباقبلنًٌ :قتضً الفور ,إما الفعل فً
الحال أو العزم علٌه فً ثانً الحال .وقال الجوٌنً( :)1بالوقؾ فً مدلوله لؽة بٌن الفور
والقدر المشترك ,وإن فعل بالفور عد ممتثبل ,وأما التراخً فبل ٌحتمله .وقال بعض
بالوقؾ لؽة وفً االمتثال به إن بادر؛ الحتمال وجوب التراخً.
......................................................................................................
قوله :وال التراخً خبلفا لقوم ,ظاهره أن المبادر على هذا القول ال ٌكون ممتثبل ,وبذلك
صرح صاحب جمع الجوامع مع شارحه حٌث قال(ٕ) :والمبادر بالفعل ممتثل خبلفا لمن منع
امتثاله بناء على قوله األمر للتراخً ,ومن وقؾ عن االمتثال وعدمه إلخ ,وهذا نص علٌه
المصنؾ رحمه هللا بخبلؾ األول ,قال ابن أبً شرٌؾ معترضا على الماتن بعد كبلم ما
نصه(ٖ)  :ثم إطبلق القول باقتضابها التراخً منتقض القتضابه أن االمتثال على البدار لٌس
معتدا به ,وقد قال الشٌخ أبو حامد والشٌخ أبو إسحاق وإمام الحرمٌن وابن القشٌري أنه لم
ٌصٌر أحد إلى ذلك ,وحاولوا رد المذهب الرابعٌ -عنً القول بالتراخً -إلى األول الراجح,
وهو أن األمر ٌقتضً االمتثال من ؼٌر تخصٌص بوقت ,وعبارة الشٌخ أبً حامد :معنى
أنه على التراخً أنه ٌجوز تؤخٌره ال أنه ٌجب تؤخٌره ,فإن أحدا ال ٌقول بذلك انتهى بلفظه,
نعم بعض القابلٌن بالخامس وهو الوقؾ نقل عنه التوقؾ عن القطع بكون المبادر ممتثبل
خارجا عن العهدة لجواز إرادة التراخً ,قال ابن الصباغ فً العدة(ٗ) :وقابل هذا ال ٌجوِّ ز
فعله على الفور لكنه خالؾ اإلجماع قبله ,وقال الؽزالً فً المستصفى(٘) :أما المبادر
فممتثل مطلقا ومنهم من ؼبل فقال ٌتوقؾ فً المبادر انتهى ,وكؤن معتمد المصنؾ فً قوله
خبلفا لمن منع ومن وقؾ هو هذان النقبلن ,إلى أن قال :فاالبق أن ٌقال خبلفا لمن منع
المبادرة بناء على الوقؾ أي عن القطع بكون المبادر ممتثبل انتهى.
قوله :فً ثان الحال ,األولى إسقاطه؛ ألن الواجب عنده فً الحال الفور أو العزم كما هو
المنصوص علٌه ثم ظهر.
قوله :وقال بعض بالوقؾ لؽة وفً االمتثال بهٌ ,عنً أن هذا البعض توقؾ فً مدلوله لؽة
فقال ال أدري أوضع األمر للفور أم للتراخً ,وتوقؾ فً االمتثال إن بادر فقال ال أدري هل
ٌعد ممتثبل أو ال ٌعد الحتمال وجوب التراخً ,قال المحلً( :)ٙومنشؤ الخبلؾ استعماله
فٌهما كؤمر اإلٌمان وأمر الحج ,وإن كان التراخً فٌه ؼٌر واجب فهل هو حقٌقة فٌهما =

(ٔ) ٌنظر :البرهان فً أصول الفقه :جٔ ,صٕٗ5
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗ5ٙ
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٔ0 -ٖٔ5 :
(ٗ) ٌنظر :كبلم ابن الصباغ فً البحر المحٌط للزركشً :جٖ ,صٖٖٓ
(٘) المستصفى من علم األصول ,ص.ٖٖ8 :
( )ٙحاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗ5ٙ

ٕٔ٘

والصحٌح أنه لمطلق وجوب الفعل( ,)1ال للتراخً وال للفور ,وأٌا
ومعنى "إن بادر" نقؾ( )3فً فعله إن بادر إلٌه.

()2

فعل عد ممتثبل,

و اعلم أن من دخل علٌه وقت الفعل وؼلب على ظنه أنه ال ٌموت فً جزء ما من الوقت,
وأخر الفعل عن أوله فمات فجؤة؛ حقق بعضهم عدم عصٌانه .وأما إن كان وقته العمر,
فؤخر فمات :فقٌل ٌعصً مطلقا ,وقٌل إن أوصى أجزأ0000000000000000000 ,
......................................................................................................
= ألن األصل فً االستعمال الحقٌقة ,أو فً أحدهما حذرا من االشتراك وال نعرفه ,أو هو
ل لفور ألنه أحوط ,أو التراخً ألنه ٌسد عن الفور بخبلؾ العكس المتناع التقدٌم ,أو فً
القدر المشترك بٌنهما حذرا من االشتراك والمجاز ,وهو األول الراجح أي طلب الماهٌة من
ؼٌر تعرض لوقت من فور أو تراخ انتهى .ومحل هذا الخبلؾ إذا ورد األمر مطلقا كما قال
المصنؾ رحمه هللا ,وأما إذا ورد مقٌدا بوقت مضٌق أو موسع فإنه ٌكون بحسب ما قٌد به,
وكذلك إذا قٌد بفور أو تراخ كما نص علٌه ابن أبً شرٌؾ(ٗ) ,وهللا أعلم.
قوله :لمطلق الفعل ال للوجوب ,المناسب ال للفور وال للتراخً(٘)؛ ألن الصحٌح أنه لمطلق
الفعل على جهة الوجوب ال للفور وال للتراخً ,والمراد أنه ال للوجوب فورا.
قوله :وأٌا فعل عد ممتثبلٌ ,عنً وفً أي وقت فعل المؤمور به عد ممتثبل ,إال أن فً العبارة
تسامحا وهللا أعلم.
قوله :حقق بعضهم عدم عصٌانه ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه( :)ٙفالصحٌح أنه ال
ٌعصً ألن التؤخٌر جابز له والفوات لٌس باختٌاره ,وقٌل ٌعصً وجواز التؤخٌر مشروط
بسبلمة العاقبة .قال شٌخ اإلسبلم( :)5قوله (فالصحٌح أنه ال ٌعصً) أي إن لم ٌكن عزم على
الفعل ,وإال فبل ٌعصً قطعا كما قال اآلمدي ,فترجٌح عدم عصٌانه إذا لم ٌعزم ظاهر على
ما رجحه المصنؾ من عدم وجوب العزم ,أما على ما رجحه النووي من وجوبه فقضٌته
ترجٌح عصٌانه إلخ.
قوله :فقٌل ٌعصً مطلقا ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه عقب قوله (فالصحٌح أنه ال
ٌعصً بخبلؾ ما)( :)0أي الواجب الذي وقته العمر كالحج ,فإن من أخره بعد أن أمكنه =

)ٔ( فً (ج)" :النفل" وهو خطؤ.
ُ
أثبت النصب على أنه مفعول به مقدم.
(ٕ) فً األصل" :وأي" بالرفع ,وفً الحاشٌة جاء بالنصب ,وقد
(ٖ) فً (ب) "اتفق" بدل نقؾ ,وهو تصحٌؾ من الناسخ ,والصحٌح "نقؾ" بداللة سٌاق الكبلم.
(ٗ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٔ5 :
(٘) هذا االعتراض ال ٌرد على كبلم المصنؾ هنا ,وإنما هو مبنً على النسخة التً اعتمد علٌها المحشً.
( )ٙحاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٓٗ.
( )5حاشٌة زكرٌا األنصاري على شرح المحلً :جٔ ,صٖٕٔ.
( )0حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٓٗ.

ٕٕ٘

وقٌل هو دٌن ٌقضٌه بعده الحً.
وأما إذا دخل علٌه الوقت وؼلب على ظنه أنه ٌموت فً جزء ما من أجزاء الوقت ,فؤخر
الفعل عن ذلك الجزء؛ فقد عصى اتفاقا .وإن لم ٌمت فٌه وفعله( )1فٌما بعد ذلك من الوقت
قال بعض :إنه أداء ,وهو الصحٌح .وقال الباقبلنً :إنه قضاء؛ ألن ظن الموت حصر
الوقت .ورد بؤن ما فعل فً الوقت المقدر له شرعا ٌكون بنٌة األداء ال بنٌة القضاء.
......................................................................................................
= فعله مع ظن السبلمة من الموت إلى مضً وقت ٌمكنه فعله فٌه ومات قبل الفعل ٌعصً
على الصحٌح وإال لم ٌتحقق الوجوب ,وقٌل ال ٌعصً لجواز التؤخٌر له إلخ .وذكر
المحشً(ٕ) أن أبا حنٌفة لم ٌجوز التؤخٌر فً الحج من سنة إلى سنة استبعادا ألصل البقاء
إلٌه ,وجوزه الشافعً فً حق الشباب الصحٌح دون الشٌخ والمرٌض إلخ.
قوله :وقٌل هو دٌن ٌقضٌه بعده الحًٌ ,عنً وإن لم ٌوص ,وٌدل له حدٌث الخثعمٌة
المشهور.
قوله :وؼلب على ظنه أنه ٌموتٌ ,عنً مثبل ,فظنُّ الموت فً الحقٌقة مثال ,وإال فالظاهر
ُ
مٌقات طروه بحسب العادة فً أثناء ذلك
كحٌض
أن الحكم كذلك إذا ظن الفوات بسبب آخر
ٍ
الوقت ,أو جنون منقطع كذلك وهللا أعلم.
قوله :فقد عصى اتفاقا ,قال المحلً(ٖ) :لظنه فوات الواجب بالتؤخٌر.
قوله :حصر الوقتٌ ,عنً وإن تبٌن خطإه ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٗ) :فتبٌُّنُ خطؤ الظن ال ّ
ٌإثر
فً التضٌٌق الحاصل بسببه ,وٌجاب من طرؾ الراجح بمنع التضٌٌق بالظن ,فقد قال
اآلمدي فً اإلحكام ما حاصله أن األصل بقاء جمٌع الوقت وقتا لؤلداء كما كان ,وال ٌلزم
من جعل ظن المكلؾ موجبا للعصٌان بالتؤخٌر مخالفة هذا األصل وتضٌٌق الوقت ,بمعنى
أنه إذا بقً بعد الوقت الذي ظن موته فٌه كان فعل الواجب بعده فً الوقت قضاء انتهى(٘),
وٌظهر أثر الخبلؾ فٌما لو فرض ذلك فً الجمعة حٌث ٌحرم مع إمامها بعد الوقت الذي
تضٌق بظنه وأدرك معه ركعة ,هل ٌؤتً بها جمعة أو ٌصلً ظهرا ألن الجمعة ال تقضى
جمعة؟ ,إلى أن قال :تنبٌه محل الخبلؾ ما إذا مضى من وقت الظن إلى حٌن الفعل زمن
ٌسع الفرض حتى ٌتجه القول بالقضاء ,أما إذا لم ٌمض ذلك وبقً بقٌة من ذلك المقدار
فشرع فٌها فلٌكن على الخبلؾ فٌما إذا أوقع بعض الصبلة فً الوقت =

(ٔ) فً (ب)" :فعلٌه" ,وهو تصحٌؾ من الناسخ ,والصواب ما أثب ُته بداللة سٌاق الكبلم.
(ٕ)
ُ
بحثت فً حاشٌة زكرٌا األنصاري عن هذا الكبلم ولم أوفق فً العثور علٌه ,فلعله أراد رجبل آخر.
(ٖ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,ص.ٕٖ8
(ٗ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص.ٖ٘ -ٕ٘ :
(٘) اإلحكام :جٔ ,ص.08
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وكذا إذا اعتقد خروج الوقت ولم ٌفعل ,وفعل بعد والوقت باق فقد عصى بالنٌة ,والفعل
أداء ,وكذا من ظن ؼٌر الزوجة فوطا فصادؾ الزوجة ,ومن اعتقد ؼٌر ماله فسرق فكان
ماله.

مسؤلة :القضاء بؤمر ثان ال باألول
قولً( :مسؤلة :القضاء بؤمر ثان ال باألول خبلفا لبعضهم ,وٌدل األمر على إجزاء المؤمور
به إذا أتً به على وجهه ,خبلفا لبعضهم).
اعلم أن األمر إذا كان مقٌدا بوقت معٌن كصوم رمضان؛ فإن لم ٌفعل المؤمور به فً ذلك
الوقت؛ فؤكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن األمر األول ٌقتضً وجوب القضاء.
......................................................................................................
= وبعضها خارجه ,واألصح أنه إذا أوقع ركعة فالجمٌع أداء وإال فقضاء انتهى.
قوله :فؤكثر الفقهاء ذهبوا إلخ ,الذي نسبه فً جمع الجوامع إلى األكثر هو ما نسبه المصنؾ
رحمه هللا إلى المحققٌن ,ونسب هذا القول إلى ثبلثة فقط حٌث قال مع شارحه(ٔ) :قال أبو
بكر الرازي(ٕ) من الحنفٌة والشٌخ أبو إسحاق الشٌرازي من الشافعٌة وعبد الجبار من
العتزلة األمر بشًء موقت ٌستلزم القضاء إذا لم ٌفعل فً وقته ,إلى أن قال :وقال األكثر
القضاء بؤمر جدٌد إلخ ,ثم ذكر الشارح أن الشٌرازي موافق لؤلكثر وأن ذكره من األقل
سهو ,لكن ذكر المحشً(ٖ) أن جمهور الحنفٌة على القول األول وهو المختار عندهم ,ولعله
لذلك حكاه المصنؾ عن أكثر الفقهاء وهللا أعلم.
قولهٌ :قتضً وجوب القضاء ,قالوا إلشعار األمر بطلب استدراكه ألن القصد منه الفعل,
فإن نحو صم ٌوم الخمٌس مقتضاه أمران إلزام الصوم وكونه فً ٌوم الخمٌس ,فإن عجز
عن الثانً لفواته بقً اقتضاء الصوم ,وأشار المحلً إلى جوابه بقوله(ٗ) :والقصد من األمر
األول الفعل فً الوقت ال مطلقا اهـ .وحاصله اإلشارة إلى منع كونه مقتضٌا ألمرٌن بدعوى
أن مقتضاه أمر واحد هو إٌقاع الفعل مقٌدا بكونه فً الوقت ال مطلقا قاله ابن أبً شرٌؾ(٘).

(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗ55
(ٕ) أحمد بن علً الرازي ,أبو بكر الجصاص (تٖ5ٓ:هـ) ,من أهل الري ,سكن بؽداد ومات فٌها ,انتهت إلٌه رباسة
الحنفٌة ,وخوطب فً أن ٌلً القضاء فامتنع ,ألؾ كتاب أحكام القرآن ,وكتابا فً أصول الفقهٌ .نظر :الجواهر المضٌة:
جٔ ,صٗ .0األعبلم :جٔ ,صٔ.ٔ5
(ٖ) ب ُ
حثت فً حاشٌة األنصاري على شرح المحلً ولم أجد هذه العبارة ,فلعله أراد رجبل آخر.
(ٗ) حاشٌة البنانً :جٔ ,صٗ55
(٘) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٔ0 :
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والمحققون على أن وجوب القضاء بؤمر جدٌد نحو (من نام عن صبلة أو نسٌها فلٌصلها
إذا ذكرها فذلك وقتها)()1؛ ألن األمر الوارد بالفعل فً الوقت المعٌن ال ٌتناول ما عداه.
واعلم أن األكثر ذهبوا إلى أن األمر ٌقتضً وقوع اإلجزاء بالمؤمور به إذا امتثل ,وقال
بعض المتكلمٌن :ال ٌدل على اإلجزاء ,أي ال ٌمنع االمتثال من وجوب القضاء ,وال ٌلزم
حصول اإلجزاء باألداء.
......................................................................................................
قوله :بؤمر جدٌد نحو من نام عن صبلة إلخ ,هذا ظاهر فً النابم والساهً دون المتعمد كما
ٌشعر بذلك الحدٌث ,لكن إذا وجب بؤمر جدٌد فً النابم والساهً فالمتعمد من باب أولى,
وظاهر كبلم اإلٌضاح بل صرٌحه أن المتعمد فٌه خبلؾ هل ٌقضً أو ال حٌث قال(ٕ):
واختلفوا فً العامد قال بعضهم ال قضاء علٌه؛ ألنه ال ٌجب القضاء إال بؤمر ثان وهو
معدوم فً العامد ,قال بعضهم وذلك عندهم أن تعلق الفعل بوقت معٌن كتعلقه بشخص معٌن
فكما ال ٌجب القضاء فً شخص معٌن فكذلك ال ٌجب فً وقت معٌن ,واستدل اآلخرون أن
الدٌن ال ٌسقط بمضً األجل فالعبادة أولى أن ال تسقط بمضً الوقت ,ولقول رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم (أحق ما وفٌتم به دٌن هللا)(ٖ) ,واستدلوا أٌضا أنه لما كان الناسً وهو
معذور ٌجب علٌه القضاء بعد خروج الوقت كان العامد أولى أن ٌجب علٌه ,وشدد بعضهم
فً الذي ٌصلً زمانا وٌترك زمانا ,وظاهر كبلم األصولٌٌن هنا أنه ال خبلؾ فً وجوب
القضاء ,وإنما الخبلؾ هل هو باألمر األول أو بؤمر جدٌد ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :ألن األمر ال وارد بالفعل فً الوقت المعٌن ال ٌتناول ما عداه ,رد به دلٌل القول األول
حٌث قال ٌستلزم القضاء إذا لم ٌفعل فً وقته ,إلشعار األمر بطلب استدراكه ,وحاصله
المنع كما تقدم عن المحلً.
قولهٌ :قتضً وقوع اإلجزاء ,قال المحلً(ٗ) :بناء على أن اإلجزاء الكفاٌة فً سقوط الطلب
وهو الراجح كما تقدم.
قوله :وقال بعض المتكلمٌن ال ٌدل إلخ ,قال المحلً(٘) :بناء على أنه اسقاط القضاء لجواز
إلخ.

(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) لم أجد كبلم صاحب اإلٌضاح هذا.
(ٖ) لم أهتد إلى تخرٌجه.
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗ50
(٘) حاشٌة البنانً :جٔ ,صٗ50
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والصحٌح أنه إذا أتً بالمؤمور [به]( )1كما أمر اقتضى اإلجزاء إن فسر اإلجزاء بسقوط
األمر ,إذ ال معنى لئلجزاء على هذا التفسٌر إال االمتثال باإلتٌان بالمؤمور به على وجهه
كما فً الشرع.
وإن فسر بسقوط القضاء فٌستلزم اإلجزاء أٌضا؛ ألن القضاء إنما وجب لخلل وال خلل,
فٌسقط القضاء ,وهو مبنً على أن القضاء بؤمر مجدد.
......................................................................................................
قوله :وإن فسر بسقوط القضاء فٌستلزم اإلجزاء أٌضا إلخ ,فٌه أن تفسٌر اإلجزاء بسقوط
القضاء ال ٌستلزمه اإلتٌان بالمؤمور به كما أمر؛ لجواز أن ال ٌُسقط المؤتً به القضاء بؤن
ٌحتاج إلى الفعل ثانٌا كما فً صبلة من ظن الطهارة ثم تبٌن له حدثه ,فهذه الصبلة تتصؾ
باإلجزاء على التفسٌر األول ألنها أسقطت الطلب ,ووجوب القضاء بؤمر جدٌد ,وال تتصؾ
على الثانً ألنها لم تسقط القضاء ,واألول هو الراجح كما تقدم وهللا أعلم.
قوله :ألن القضاء إنما وجب لخلل وال خلل فسقط القضاء ,أما المقدمة األولى فمسلمة وال
تفٌد ,وأما الثانٌة فممنو عة لجواز وجود الخلل كما تقدم فً صبلة من ظن الطهارة ,وإذا
وجد الخلل لم ٌسقط ,وإذا لم ٌسقط القضاء لم ٌتصؾ الفعل باإلجزاء بهذا المعنى ,وهللا أعلم
فلٌحرر ,اللهم إال أن ٌقال مراده أن اإلتٌان بالمؤمور به إذا لم ٌحصل فٌه خلل فً نفس
األمر استلزم اإلجزاء على كبل التفسٌرٌن ,لكن هذا مما ال خبلؾ فٌه ,وإنما الخبلؾ فٌما إذا
ظهر خلل لم ٌعلم به أوال ووجب القضاء هل ٌتصؾ الفعل األول باإلجزاء أو ال؟ ,وعبارة
جمع الجوامع مع شارحه كعبارة المصنؾ أوال فً إفادة الخبلؾ حٌث قال(ٕ) :واألصح أن
اإلتٌان بالمؤمور به على الوجه الذي أمر به ٌستلزم اإلجزاء للمؤتً به ,بناء على أن
اإلجزاء الكفاٌة فً سقوط الطلب وهو الراجح كما تقدم ,وقٌل ال ٌستلزمه بناء على أنه
إسقاط القضاء؛ لجواز أن ال ٌُسقط المؤتً به القضاء بل ٌحتاج إلى الفعل ثانٌا ,كما فً
صبلة من ظن الطهارة ثم تبٌن له حدثه انتهى .ثم ظهر أن المصنؾ رحمه هللا أجرى
الخبلؾ على القول بؤن اإلجزاء معناه سقوط القضاء ,فمن قال إن القضاء بؤمر جدٌد قال
ٌتصؾ الفعل باإلجزاء ألنه ال خلل فٌه ظاهرا ,ووجوب القضاء إذا تبٌن الخلل إنما هو بؤمر
جدٌد وهو الراجح ,ومن قال إن القضاء إنما هو باألمر األول وهو المرجوح قال ال ٌتصؾ
باإلجزاء ,وأما على القول بؤن اإلجزاء معناه سقوط الطلب فبل خبلؾ فً االتصاؾ
باإلجزاء وأن القضاء بؤمر جدٌد ,بخبلؾ ما ٌشعر به ظاهر قوله والصحٌح إلخ ,فإنه =

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) و (ج) ,والمعنى واحد.
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٗ50
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مسؤلة :األمر بالشًء نهً عن ضده
قولً( :مسؤلة :األمر بالشًء نهً عن ضده العام بطرٌق االستلزام ال المطابقة؛ ألنه لٌس
بذاتً).
اعلم انهم اختلفوا هل األمر بالشًء نهً عن ضده؟ 000000000000000000000
......................................................................................................
= ٌشعر بوجود الخبلؾ على هذا التفسٌر أٌضا ولٌس كذلك ,قال ابن أبً شرٌؾ معترضا
على المحلً بعد كبلم(ٔ) :فالذي فً شرح ألفٌة البرماوي(ٕ) تبعا للزركشً أن الخبلؾ فً
المسؤلة إنما هو مبنً على تفسٌر اإلجزاء بؤنه سقوط القضاء ,أما إذا فسرناه بالكفاٌة فً
سقوط التعبد فاالمتثال محصل لئلجزاء ببل خبلؾ انتهى بمعناه ,وهو معنى ما فً مختصر
ابن الحاجب وشرحٌه للعضد والمصنؾ وعلٌه جرى ؼٌرهم انتهى .وقال الكورانً(ٖ) أٌضا
معترضا على الشارح بؤمرٌن :والثانً أن األصح إنما هو التفسٌر الثانً لئلجزاء وهو
إسقاط القضاء ,وأما على التفسٌر األول فبل خبلؾ ألحد فٌه إلخ.
قوله :اعلم أنهم اختلفوا هل األمر بالشًء نهً عن ضده إلخ ,المراد باألمر هنا مدلول
الصٌؽة الذي هو الطلب المعبر عنه عند ؼٌرنا باألمر النفسً ,واستشكلوا االختبلؾ فٌه ال
الصٌؽة نفسها فإنها لٌست عٌن النهً قطعا وال متضمنة له على األصح ,فإن قولنا افعل
ؼٌر قولنا ال تفعل ,وقٌل تتضمنه بمعنى أنه إذا قٌل اسكن مثبل فكؤنه قٌل ال تتحرك ,ونقل
ابن أبً شرٌؾ عن المعتزلة ما ٌصحح أن المراد باألمر الصٌؽة نفسها ,لكن ال ٌناسب
سٌاق كبلم المصنؾ ,وما حكاه عن الشٌخ أبً الربٌع والمصنؾ حٌث جعبل األمر نفس
النهً عن ضده كما سٌؤتً ,وال ٌناسب أٌضا موضوع المسؤلة من االختبلؾ فإن ذلك ال
ٌصح فً الصٌؽة ,فتعٌن أن المراد باألمر هنا الطلب ,وهو بالنسبة إلى هللا حال حٌث شاء,
وبالنسبة إلٌنا ظاهر حتى خص بعضهم المسؤلة بالمخلوق ,قال الؽزالً مستشكبل لبلختبلؾ
فً األمر والنهً(ٗ) :هذا ال ٌمكن فرضه فً كبلم هللا تعالى ,فإنه واحد هو أمر ونهً ووعد
ووعٌد فبل تتطرق الؽٌرٌة إلٌه ,فلٌفرض فً كبلم المخلوق انتهىٌ .عنً الكبلم النفسً
الحادث ,ألنهم فرضوا الكبلم فً األمر النفسً ,والمراد بالشًء فً قوله (هل األمر
بالشًء) المعٌن احترازا عن األمر بالمبهم من أشٌاء ,فلٌس األمر به بالنظر إلى =

(ٔ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٖٔ0 :
(ٕ) األلفٌة وشرحها للبرماوي نفسه ,وقد تقدمت ترجمته.
(ٖ) أي فً كتاب :الدرر اللوامع فً شرح جمع الجوامع ,والكورانً هو أحمد بن إسماعٌل بن عثمان الكورانً (ٖ08هـ),
كردي األصل من أهل شهرزور ,تعلم بمصر ورحل إلى ببلد الترك ,وتوفً بالقسطنطٌنٌة ,له كتب منها :ؼاٌة األمانً فً
تفسٌر السبع المثانً ,والدرر اللوامع فً شرح جمع الجوامعٌ .نظر :األعبلم :جٔ ,ص.85
(ٗ) المستصفى من علم األصول ,صٔٓ5 :
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فقال قوم :األمر بالشًء هو النهً عن ضده ,فٌدل علٌه مطابقة ,والنهً عن الشًء أمر
بضده كذلك .وقال قوم :األمر بالشًء نهً عن ضده األعم مطابقة ,وكذا عكسه.
......................................................................................................
= ماصدقه نهٌا عن ضده منها وال متضمنا له قطعا كما فً الواجب المخٌر ,فإن األمر على
التخٌٌر قد ٌتعلق بالشًء وضده ,والمراد من الضد فً قوله (نهً عن ضده) الوجودي
احترازا عن العدمً ,أي ترك المؤمور به ,فاألمر نهً عنه أو ٌتضمنه قطعا فلٌس من محل
النزاع ,بل النزاع إنما هو فً الضد الوجودي.
قوله :فقال قوم األمر بالشًء نهً عن ضده إلخ ,أي األمر بشًء معٌن إٌجابا ال ندبا -أخذا
من كبلمه اآلتً حٌث قال سواء كان وجوبا أو ندبا إلخ -نهً عن ضده الوجودي تحرٌما ال
كراهٌة ,واحدا كان الضد كضد السكون أي الحركة ,أو أكثر كضد القٌام أي القعود وؼٌره,
إال أن المراد النهً عنها بدلٌل قوله بعد (عن ضده األعم) وهللا أعلم ,فاألمر بالسكون مثبل
أي طلبه هو نفس النهً عن الحركة ,أي طلب الكؾ عنها ,بمعنى أن الطلب واحد هو
بالنسبة إلى السكون أمر وإلى الحركة نهً ,كما ٌكون الشًء الواحد بالنسبة إلى أمر قرٌبا
وإلى آخر بعٌدا ,ودلٌل هذا القول أنه لما لم ٌتحقق المؤمور به بدون الكؾ عن ضده كان
طلبه طلبا للكؾ عنه(ٔ).
قوله عن ضده األعم ,الفرق بٌنه وبٌن القول األول على ما ٌفهم من كبلمه أن ذلك ٌقصر
الضد على واحد إذا تعدد إال أنه ؼٌر معٌن ,وهذا ال ٌقصره ,فاألول ٌقول األمر بالشًء
نهً عن ضد ما ,وهذا ٌقول نهً عن كل ضد ,لكن المناسب حٌنبذ أن ٌقول فً األول مثبل
عن ضد واحد ,وإال فقوله "ضده" مفرد مضاؾ فٌعم حٌث ال عهد وهللا أعلم ,ولم ٌذكر فً
جمع الجوامع وشرحه أن األمر بالشًء نهً عن ضده مطلقا هكذا إال قوال واحدا ,وعمم فٌه
الشارح فً الوجوب والندب ,وفً التحرٌم والكراهة ,وفً الضد واحدا كان أو أكثر,
والمصنؾ ذكر فٌه ثبلثة أقوال فرق بٌنهما بقوله فً الثانً (عن ضده األعم) وقوله بعد
(سواء كان وجوبا أو ندبا) ,وهذا أعمها بحسب الظاهر ,فٌكون حاصله األمر بالشًء إٌجابا
أو ندبا نهً تحرٌما أو كراهة عن ضده ,واحدا كان أو أكثر مطابقة وهللا أعلم ,فٌكون هو
مراد صاحب جمع الجوامع ,ونسبه إلى أبً الحسن األشعري والقاضً الباقبلنً فً أول
قولٌه وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وكذا عكسه ,ظاهره أن النهً عن الشًء ٌكون أمرا بضده األعم ,فٌكون مؤمورا بكل
ضد ولٌس كذلك ,بل المراد أن النهً عن الشًء أمر بضد ما من أضداده؛ الستحالة أن =

(ٔ) الضمٌر فً "طلبه" عابد على المؤمور به ,والضمٌر فً "عنه" عابد على الضد.
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وقال قوم :األمر بالشًء ٌتضمن النهً عن ضده ,وكذا عكسه .وقال قوم :األمر بالشًء
سواء كان وجوبا أو ندبا نهً عن ضده وعكسه( .)1وقال قوم :األمر بالشًء نهً عن
ضده ال العكس ,وهو مذهب الشٌخ أبً الربٌع والمصنؾ ,وزاد المصنؾ أنه نهً عن
جمٌع أضداده(ٕ).
......................................................................................................
= ٌكون مؤمورا بجمٌع أضداده ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٖ) :ضد المنهً عنه إن كان واحدا
كضد التحرك وهو السكون فواضح أن ذلك الضد هو محل الخبلؾ فً كون النهً عن
ضده أمرا به أو على الخبلؾ ,وإن كان ضد المنهً عنه أكثر من واحد كضد القعود أي
القٌام وؼٌره كالركوع والسجود فالكبلم فً واحد منها ؼٌر معٌن إلخ.
قولهٌ :تضمن النهً عن ضده إلخ ,هو مذهب عبد الجبار وأبً الحسن واإلمام الرازي
واآلمدي والباقبلنً فً آخر قولٌه(ٗ) ,فاألمر بالسكون مثبل ٌتضمن النهً عن التحرك أي
طلب الكؾ عنه ,ودلٌلهم أنه لما لم ٌتحقق المؤمور به بدون الكؾ عن ضده كان طلبه
متضمنا لطلبهٌ ,عنً فطلب الواجب مستلزم لطلب الكؾ عن الضد ,قال ابن أبً شرٌؾ(٘):
وال ٌخفى بعد هذا أن االستدالل لكل من المذهبٌنٌ -عنً هذا والذي قبله -مبنً على القول
بؤن ما ال ٌتم الواجب إال به واجب ,وقد تقدم الخبلؾ فً المسؤلة انتهى.
قوله :ال العكسٌ ,عنً ولٌس النهً عن الشًء أمرا بضده؛ بناء على أن المطلوب فً النهً
انتفاء الفعل ال فعل الضد كما ٌقول أصحاب األقوال المتقدمة.
قوله :وزاد المصنؾ إلخٌ ,عنً عن أبً الربٌع وإال فقد تقدم أن بعضهم عمم فً الضد وهو
الظاهر ,فإن المؤمور به ال ٌتحقق إال إذا انتفت عنه سابر األضداد ,وظاهر كبلمه أن أبا
الربٌع ٌقول أن األمر بالشًء نهً عن ضد واحد ٌعنً ؼٌر معٌن وهو قول ضعٌؾ؛ ألن
ذلك إنما هو فً النهً ,فإنه إذا تعددت أضداده ٌكون األمر بواحد منها ؼٌر معٌن عند من
ٌقول إن النهً عن الشًء أمر بضده ,قال ابن أبً شرٌؾ( :)ٙوإن كان ضد المنهً عنه
أكثر من واحد كضد القعود أي القٌام وؼٌره كالركوع والسجود فالكبلم فً واحد منها ؼٌر
معٌن ,بخبلؾ ما مر من أن األمر بالشًء الذي له أكثر من ضد نهً عن أضداده الوجودٌة
كلها ,إلى أن قال :والمنسوب إلى العامة من الشافعٌة والمحدثٌن أنه نهً عنه إن كان واحدا
وإال فعن الكل ,وقٌل عن واحد ؼٌر معٌن وهو بعٌد إلخ.

(ٔ) كذا جاء فً األصل ,والصواب :وكذا عكسه.
)ٕ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.0ٙ
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔٗٔ :
(ٗ) ٌنظر :المحصول :جٕ ,ص ,ٔ88واإلحكام :جٕ ,صٖ0ٙ
(٘) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔٗٓ :
( )ٙالمصدر السابق ,صٔٗٔ :
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واألحسن عندي أن ٌكون ذلك بطرٌق االلتزام؛ ألنه الظاهر من تفسٌرهما.
وقال قوم :األمر بالشًء ال ٌكون نهٌا عن ضده مطلقا ,وعلٌه أكثر المتؤخرٌن.
......................................................................................................
قوله :واألحسن عندي أن ٌكون ذلك بطرٌق االلتزامٌ ,عنً ال أنه عٌنه ,فٌكون قد تسامح فً
قوله (األمر بالشًء نهً عن ضده) على مذهب الشٌخٌن؛ ألن معناه حٌنبذ األمر بالشًء
ٌستلزم النهً عن ضده ,فٌوافق فً هذه العبارة قول من قال األمر بالشًء ٌتضمن النهً
عن ضده؛ ألن المراد بالتضمن االستلزام ,ألن النهً عن الضد لٌس جزءا لمعنى المطابقة
لؤلمر حتى ٌصدق علٌه حقٌقة التضمن ,وإنما مراده أنه الزم له وعبر عنه بالتضمن
توسعا ,تنزٌبل لما لزم الشًء منزلة الموجود فً ضمنه ,ومن ذلك كما قال األبهري قولهم
النظري ما ٌتضمنه النظر الصحٌح أي ٌستلزمه إلخ قاله ابن أبً شرٌؾ(ٔ) ,هذا وقد ٌقال
على المصنؾ حٌث سلكنا طرٌقة االلتزام لقابل أن ٌقول فهبل كان النهً عن الشًء أٌضا
ٌستلزم األمر بضده ,أعنً بضد ما ألنه ال ٌتحقق النهً إال إذا اشتؽل بضد ما من أضداد
المنهً عنه ,وهللا أعلم فلٌحرر الفرق ,اللهم إال أن ٌقال لٌس ببلزم بالمعنى المعتبر فً
الداللة ,لكن كبلمه فً الجواب ٌشعر بصحة اعتبار اللزوم بٌن النهً عن الشًء واألمر
بضده وهللا أعلم.
قوله :وقال قوم األمر بالشًء ال ٌكون نهٌا عن ضده مطلقاٌ ,عنً وكذلك العكس كما ٌإخذ
من جمع الجوامع مع شرحه.
قوله :وعلٌه أكثر المتؤخرٌن ,نسبه فً جمع الجوامع إلمام الحرمٌن والؽزالً حٌث قال مع
شارحه(ٕ) :وقال إمام الحرمٌن والؽزالً هو ال عٌنه وال ٌتضمنه ,والمبلزمة فً الدلٌل
ممنوعة لجواز أن ال ٌخطر الضد حال األمر ,فبل ٌكون مطلوبا الكؾ به اهـ .والمراد
بالمبلزمة فً الدلٌل -التً منعها -المبلزمة التً فً دلٌل أنه عٌنه أو أنه ٌتضمنه ,حٌث
قال(ٖ)  :ودلٌل القولٌن أنه لما لم ٌتحقق المؤمور به بدون الكؾ عن ضده كان طلبه طلبا
للكؾ أو متضمنا لطلبه إلخ .لكن سٌؤتً فً كبلم المصنؾ عند الجواب عن السإال الذي
استشعره ما ٌإخذ منه الجواب عن قوله (لجواز أن ال ٌخطر الضد إلخ).

(ٔ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔٗٔ :
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٖٗ0
(ٖ) حاشٌة البنانً :جٔ ,صٕٗ0

ٕٓٙ

والمختار قول أبً الربٌع؛ ألن أمر اإلٌجاب تركه سبب للعقاب ,وال عقاب إال على فعل
منهً عنه ألنه المقدور للمكلؾ ,وهو هاهنا الكؾ عن فعل المؤمور به أو فعل ضده,
فؤٌهما كان سببا للعقاب فقد نهً عنه ,إذ ال عقاب فٌما لم ٌنه عنه.
فإن قلت إن اآلمر بالشًء قد ٌكون ؼافبل عن الكؾ عن تركه ,والنهً عن الشًء ٌشترط
الشعور به.
قلت :لم نجعله ذاتٌا لؤلمر حتى أن األمر ال ٌتعلق( )1إال به ,بل عرضٌا ,أي إذا وجد األمر
بمعٌن استلزم النهً عن ضده ,وفعل المؤمور به ٌستلزم عدم ضده ,وال معنى للزوم إال إذا
تصورنا الملزوم وتصورنا البلزم جزم العقل باللزوم بٌنهما.
سلمنا؛ لكن ال ٌتصور األمر إال بتصور الكؾ عن اإلخبلل بالمؤمور به ,فٌكون ذاتٌا.

مسؤلةٌ :صح كون الشًء مؤمورا به من جهة منهٌا عنه من جهة
قولً( :مسؤلةٌ :صح كون الشًء مؤمورا به من جهة منهٌا عنه من جهة ,خبلفا لمن منع
مطلقا ,ولمن قال ال ٌصح وٌسقط الطلب بالفعل ,وأما تعلقهما من جهة واحدة فبل.
فرع :من توسط زرع ؼٌره فقٌل تعلقا به معا ,وقٌل تعلق به األمر باستصحاب المعصٌة,
وقٌل األمر وٌنفً المعصٌة).
......................................................................................................
قوله :والمختار قول أبً الربٌعٌ ,عنً بالنسبة لقول أكثر المتؤخرٌن وإال فاألقوال المتقدمة
كلها كذلك؛ ألنهم ٌقولون األمر عٌن النهً أو ٌتضمنه وهللا أعلم.
فابدة :قال ابن أبً شرٌؾ(ٕ) :تنبٌهان :أحدهما تحرٌر شٌخنا ما ٌتحصل منه أنه ال بد فً
تحرٌر محل النزاع من أمرٌن؛ إما تقٌٌد األمر بالفوري أي الذي قامت القرٌنة على إرادة
الفور منه لٌكون التلبس بضده مفوتا لبلمتثال ,وإما تقٌٌد الضد بالمفوت مع إطبلق األمر
عن كونه فورٌا ,الثانً فابدة الخبلؾ فً هذه المسؤلة أنه إذا خالؾ هل ٌستحق العقاب بترك
المؤمور به فقط فً األمر وبفعل المنهً عنه فقط فً النهً ,أو ٌستحق العقاب بارتكاب
الضد أٌضا؟ انتهى .وظاهر كبلم المصنؾ فً اختٌاره أن العقاب فً األمر إذا ترك المؤمور
به إنما هو عن شًء واحد فقط هو كؾ النفس أو فعل الضد ,حٌث قال :وال عقاب إال على
فعل منهً عنه إلخ.

(ٔ) كذا فً النسخ الثبلث ,والمعنى ؼٌر واضح ,ولعل الصوابٌُ :تعقل ,أي بتقدٌم القاؾ على البلم.
(ٕ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,صٔٗٔ :
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اعلم أن الشًء الواحد بالشخص إذا كانت له جهة واحدة ال ٌكون واجبا حراما ,ومؤمورا
به منهٌا عنه ,وإذا كانت له جهتان فٌجوز أن ٌإمر من جهة وٌنهى من أخرى؛ كالصبلة
فً الدار المؽصوبة ,ألن الصبلة مؤمور بها والؽصب منهً عنه.
......................................................................................................
قوله :ال ٌكون واجبا حراما ومؤمورا به منهٌا عنه ,هذا هو الصحٌح خبلفا ألبً حنٌفة فً
الشق الثانً ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٔ) :مطلق األمر بما بعض جزبٌاته مكروه
كراهة تحرٌم أو تنزٌه بؤن كان منهٌا عنه ال ٌتناول المكروه منها خبلفا ألبً حنٌفة ,لنا لو
تناوله لكان الشًء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض ,فبل تصح
الصبل ة فً األوقات المكروهة أي التً كرهت فٌها الصبلة من النافلة المطلقة ,إلى أن قال:
وإن كان كراهة تنزٌه على الصحٌح ,إذ لو صحت على واحدة من الكراهتٌن أي وافقت
الشرع بؤن تناولها األمر بالنافلة المطلقة المستفاد من أحادٌث الترؼٌب فٌها لزم التناقض,
فتكون على كراهة ا لتنزٌه مع جوازها فاسدة أي ؼٌر معتد بها ال ٌتناولها األمر فبل ٌثاب
علٌها ,وقٌل إنها على كراهة التنزٌه صحٌحة ٌتناولها األمر فٌثاب علٌها ,والنهً عنها
راجع إلى أمر خارج عنها كموافقة عباد الشمس فً سجودهم عند طلوعها وؼروبها إلخ,
لكن المذهب عندنا فً هذٌن الوقتٌن أنها حرام فتفسد وهو الراجح عندهم أٌضا ,وذلك ألن
النهً فً الزمان لذات الشًء وفً المكان لخارج عنه فٌجوز فً األمكنة المكروهة
كالحمام؛ ألن النهً إنما هو ألجل التعرض لوسوسة الشٌطان ,وقارعة الطرٌق ألجل المارة
ونحو ذلك.
قوله :وإذا كانت له جهتان إلخ ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٕ) :أما الواحد بالشخص له
جهتان ال لزوم بٌنهما ,كالصبلة فً المكان المؽصوب فإنها صبلة وؼصب ,أي شؽل ملك
الؽٌر عدوانا ,وكل منهما ٌوجد بدون اآلخر ,فالجمهور من العلماء قالوا تصح ,ومثل
الصبلة فً المكان المؽصوب الثوب المؽصوب ,وكذلك اإلناء والماء فً الطهارة ,والراحلة
أو المال فً الحج ,واحترز المحلً بقوله (ال لزوم بٌنهما) عن صوم النحر ونحوه مما ال
انفكاك إلحدى جهتٌه عن األخرى ,فبل ٌقال أنه مؤمور به من حٌث هو صوم منهً عنه من
حٌث إنه مضاؾ إلى ٌوم النحر؛ ألن المضاؾ ٌستلزم المطلقٌ -عنً وهو الزمان فإن
الصوم والزمان ال ٌنفكان -بخبلؾ الصبلة والؽصب إلمكان كل منهما بدون اآلخر ,ابن أبً
شرٌؾ اهـ(ٖ).

(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٗ0
(ٕ) حاشٌة البنانً :جٔ ,صٕٕ٘
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص٘5 :
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فالجمهور :تصح؛ لكونه أتى بالمؤمور به ,لكنه عاص لكونه نهً عن التصرؾ فً
المؽصوب ,ولو لم تصح لكان متعلق األمر والنهً واحدا إذ ال مانع سواه ,والفرض أنه
مختلؾ ,وأٌضا لو قال أحد لعبده :خط الثوب فً ؼٌر الدار ,ثم فعل فٌها ,كان مطٌعا
باالمتثال ,وعاصٌا بفعله فً الدار .وقال الباقبلنً :ال تصح ,وٌسقط التكلٌؾ عندها ال بها.
......................................................................................................
قوله :ت صح ,أي فرضا كانت أو نفبل نظرا لجهة الصبلة المؤمور بها ,ألن مؤخذ الصحة هو
اختبلؾ متعلق األمر والنهً ,وذلك موجود فً كل من الفرض والنفل ,وال ٌثاب فاعلها
عقوبة له علٌها من جهة الؽصب ,وعند ؼٌرنا قول إنها ٌثاب علٌها من جهة الصبلة وإن
عوقب من جهة الؽصب ,وهذا ال ٌصح عندنا اللتباسه بالمعصٌة ,واستشهد بعضهم للصحة
مع عدم ترتب الثواب بمن أخذت منه الزكاة قهرا ,قال فإنه ال ٌثاب علٌها وٌسقط عنه
الخطاب ,وفرق بعض قومنا بٌن الفرض والنافلة فقالوا تصح األولى دون الثانٌة؛ ألن
األولى فٌها مقصودان أداء ما وجب وحصول الثواب ,فٌحكم بانعقادها وصحتها لترتب
المقصود األول مع انتفاء الثانً ,بخبلؾ صبلة النفل فإن المقصود فٌها واحد وهو الثواب
فإذا حكم بؤنه ال ٌحصل فكٌؾ ٌحكم بانعقادها ,أي فمن ٌقول ال ٌثاب علٌها ٌلزمه أن ٌقول
ال تصح ألن الصحة فرع االنعقاد ,وال تنعقد ألن اإلتٌان بها عبث ,وهذا هو المناسب
لقواعد المذهب فإنا نقطع بعدم الثواب ألجل المعصٌة ,وإذا صح هذا بطل التعمٌم فً قولنا
فً تفسٌر تصح أي فرضا كانت أو نفبل فٌخص بالفرض ,وقد ٌقال ال ٌلزم من عدم الثواب
عندنا عدم الصحة ,أال ترى إلى صبلة الفاسق فإنه لم ٌقل أحد أن فعله(ٔ) باطل وهللا أعلم
فلٌحرر ,والقوم أجابوا بؤن من نفى الثواب عندهم لم ٌرد الجزم بنفٌه وإنما أطلق للردع.
قوله :وقال الباقبلنً ,ووافقه على ذلك اإلمام الرازي(ٕ).
قوله :ال تصح ,أي مطلقا نظرا إلى جهة الؽصب المنهً عنه.
قوله :وٌسقط التكلٌؾ عندها ال بها ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٖ) :كما ٌسقط التكلٌؾ عند فعل
ماهو معصٌة كمن شرب دواء مجننا فجن ,وكؤنه أعنً القاضً ٌجعلها عبلمة على السقوط
ٌحصل السقوط عندها ,ال على ما هو شؤن خطاب التكلٌؾ من سقوط الطلب باإلتٌان
بالمؤمور به ,والملجا له إلى ذلك التوفٌق بٌن األدلة كما فً المحصول ,قال ألنا بٌنا بالدلٌل
امتناع ورود األمر بها ,والسلؾ أجمعوا على أن الظلمة ال ٌإمرون بقضاء الصبلة المإداة
فً الدور المؽصوبة ,وال طرٌق إلى التوفٌق بٌن األدلة إال بما ذكرناه انتهى ,ونقل هذا
اإلجماع ٌعزى للقاضً ولٌس صرٌحا فً كبلمه ,إلى أن قال :وكٌؾ ٌصح دعوى اإلجماع
مع مخالفة أحمد وؼٌره ,ولو سبق إجماع لكان أحمد أجدر بمعرفته انتهى= .
(ٔ) فً النسخة (أ) من نسخ الحاشٌة" :نفله" بدل فعله.
(ٕ) المحصول :جٕ ,صٕٓ8
(ٖ) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص٘5 :

ٖٕٙ

وقال أحمد وأكثر المتكلمٌن :ال تصح ,وال ٌسقط الطلب بها.
فرع على ما تقدم :من توسط زرع ؼٌره ,أو أولج فرجه فً محرم ,فقد تعلق به األمر
والنهً عند أبً هاشم والمجبرة ,أي أمر بالخروج ونهً عن التصرؾ ,وأمر باإلخراج
ونهً عن اللذة ,وهذا خطؤ ألنه تكلٌؾ بالمحال .وقال الجوٌنً( :)1تعٌن األمر ,لكنه
مستصحب حكم المعصٌة علٌه.
......................................................................................................
= وذكر عندنا فً القواعد فً الصبلة فً األرض المؽصوبة ثبلثة أقوال(ٕ) :قٌل تصح
للؽاصب وؼٌره ,وقٌل ال تصح للؽاصب وال لؽٌره ,وقٌل بالتفرقة بٌنهما ,وظاهر كبلم
العدل وشرحه المٌل إلى جانب الصحة(ٖ).
قوله :وقال أحمد إلخ ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٗ) :وقال اإلمام أحمد ال صحة لها
وال سقوط للطلب عندها ,قال إمام الحرمٌن(٘) :وقد كان فً السلؾ متعمقون فً التقوى
ٌؤمرون بقضابها انتهى ,وبهذا ونحوه نقض اإلجماع المتقدم عن القاضً حٌث قال والسلؾ
أجمعوا.
قوله :ونهً عن التصرؾ ,قال( )ٙألن ما أتى من الخروج شؽل لملك الؽٌر بؽٌر إذن منه,
وذلك عند أبً هاشم قبٌح لعٌنه كالمكث ,والتوبة إنما تتحقق عند انتهابه إذ ال إقبلع إال
حٌنبذ.
قوله :وهذا خطؤ ألنه تكلٌؾ بالمحال ,قال ابن أبً شرٌؾ( :)5وأبو هاشم ممن ٌمنعه؛ حافظ
على أحد أصلٌه الفاسدٌن وهو القبح العقلً ,فؤخل باآلخر وهو منع تكلٌؾ المحال انتهى.
قوله :وقال الجوٌنً -ووافقه على ذلك إمام الحرمٌن )0(-تعٌن األمرٌ ,عنً أنه مؤمور
بالخروج مع انقطاع تكلٌؾ النهً عنه ,أي طلب الكؾ عن الشؽل بؤخذه فً الخروج
المؤمور به تاببا.
لِ :ٌٗٛسزصذجب دىُ اٌّؼص١خ ػٍ ,ٗ١أ ٞال ٠خٍص ِٓ اٌّؼص١خ ثأخزٖ ف ٟاٌخشٚط اٌّأِٛس
ثٗ  ٌٛٚوبْ ربئجب؛ ٌجمبء ِب رسجت ف ٗ١ثذخ ِٓ ٌٗٛاٌعشس اٌز ٛ٘ ٞدىّخ إٌ= ,ٟٙ
(ٔ) ٌنظر :البرهان فً أصول الفقه :جٔ ,صٖٔٓ
(ٕ) قواعد اإلسبلم :جٔ ,صٕٖٕ.
(ٖ) ٌنظر :العدل واإلنصاؾٔ :ج ,ص ,05والبحث الصادق ,صٕٖٓ
(ٗ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕٗ٘
(٘) البرهان فً أصول الفقه :جٔ ,صٕ00
( )ٙكذا جاء ,ولم ٌسند القول إلى أحد بعٌنه ,ولعله حصل سقط من النساخ.
( )5الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص ٘0
( )0ا لجملة المعترضة من كبلم المحشً ,وٌظهر أنه وقع سهو منه ,فإن اإلمام الجوٌنً هو نفسه إمام الحرمٌن ,وقد سبقت
ترجمته.

ٕٗٙ

وقال أهل الحق :تعٌن علٌه األمر كٌفما أمكن من اتخاذ أٌسر الطرق وأقلها ضررا ,وعلٌه
ؼرم ما أفسده.
......................................................................................................
= فاعتبر فً الخروج جهة معصٌة وجهة طاعة إلخ ما أطال فٌه المحلً(ٔ) ,واختار هذا
القول فً جمع الجوامع حٌث قال (وهو دقٌق) قال المحلً(ٕ) :وإن قال ابن الحاجب إنه بعٌد
حٌث استصحب المعصٌة مع انتفاء تعلق النهً إلخ .ودفع استبعاد ابن الحاجب لٌس بظاهر
لما بٌن المسؤلتٌن من الفرق ,وما ذكره ابن الحاجب هو الظاهر وإال لم ٌكن للتوبة فابدة,
وأبطل شارح العدل رحمه هللا هذا المذهب بما ٌطول ذكره فلٌراجع(ٖ).
قوله :وقال أهل الحق إلخ ,هذا الوجه هو الذي صدر به فً جمع الجوامع حٌث قال مع
شارحه(ٗ)  :والخارج من المكان المؽصوب تاببا أي نادما على الدخول فٌه عازما على أن ال
ٌعود إلٌ ه أتى بواجب لتحقق التوبة الواجبة بما أتى به من الخروج على الوجه المذكور
انتهى ,قال ابن أبً شرٌؾ(٘) :قوله والخارج من المكان المؽصوب تاببا أي مع السرعة
وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا ,قاله القاضً عضد الدٌن كؽٌره انتهى ,وقال أٌضا فً
قوله (لتحقق التوبة الواجبة بما أتى به) ما نصه( :)ٙإذ ال تحصل بدون ذلك وما ال ٌتم
الواجب إال به فهو واجب ,والعبارة المفٌدة لذلك مع الوضوح أن ٌقال أن ال تتحقق التوبة
الواجبة إال بما أتى به إلخ .وهو قرٌب من كبلم شارح العدل رحمه هللا حٌث قال بعد كبلم
طوٌل( :)5فإن تابوا حقٌقة وعزما بصدق نٌة وإخبلص فإن أفعالهم إنما وقعت بعد التوبة
موقع الكؾ واالنقبلع والرجوع والترك ,وقد كادت أن تكون خطؤ أو ضرورة ,إلى أن قال:
فإن فعلوا وتخلصوا على حال أو جاءوا مستفتٌن فٌما أصابوا وما أفسدوا فً حال تنصلهم
وافتصالهم وما ٌلزمهم ,قلنا المسؤلة فقهٌة فاسؤلوا فٌها الفقهاء والناظرٌن فً أحكام األفعال
فما أوجبوه علٌكم ,إلى أن قال :هذا هو الذي علٌه المعول عند أصحابنا وهو طرٌقة بٌن
بٌن ,وإلٌها ٌشٌر الشٌخ( )0رضً هللا عنه وهللا أعلم انتهى .وفً هذا الكبلم إشارة إلى عدم
التعوٌل على ما فً السإاالت حٌث قال( :)8ومن أفعال المكتسب ما ال ٌمكنه التوبة منها فً
قول جل أصحابنا ,وذلك نحو المتردي من الجبل والمهاوي التً ٌهلك فٌها ,والمولج البضع
فً المحرم ,والداخل فً مزرعة الزعفران تعدٌة ,والمضرم نارا للفساد عدوانا فاتصل به
الفساد ولم ٌنقطع ,ومن حفر هوة كما ال ٌحل له =
(ٔ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕ٘٘
(ٕ) حاشٌة البنانً على شرح المحلً :جٔ ,صٕ٘ٙ
(ٖ) ٌنظر :البحث الصادق واالستكشاؾ ,ص ٖٖٓ :وما بعدها.
(ٗ) حاشٌة البنانً :جٔ ,صٗ.ٕٙ
(٘) الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,ص.٘5 :
( )ٙالمصدر السابق ,ص.٘0 :
( )5البحث الصادق واالستكشاؾ ,ص.ٖٖٖ:
(ٌ )0عنً أبا ٌعقوب الوارجبلنً ,صاحب العدل واإلنصاؾ.
) (8السإاالت ,اللوح.ٖٔٗ :

ٕ٘ٙ

مسؤلةٌ :جب على العبد أن ٌعلم أن هللا أمره بالطاعة قبل التمكن من االمتثال
قولً( :مسؤلةٌ :جب على العبد أن ٌعلم أن هللا تعالى أمره بالطاعة قبل التمكن من االمتثال
خبلفا لقوم ,وأن ٌقصد إلى إٌقاع المؤمور به على سبٌل الطاعة).
اعلم أن المؤمور به من األفعال كالصوم وؼٌرهٌ ,جب على العبد أن ٌعلم أنها فرض علٌه
......................................................................................................
= أو نصب مزراقا(ٔ) أو سكٌنا أو نحو ذلك ,أو أضرم نارا للفساد فهلك بهذه األشٌاء كلها
هالك من بنً آدم أو ؼٌرهم من األموال والحٌوان؛ فقد كفر بذلك فً حكمنا وٌهلك عند هللا
فً حٌن فعله لؤلسباب ,إذا كان فً علم هللا أنه ٌقوم عن فعله فساد األموال واألنفس وهو
صحٌح العقل عنده انتهى .فإن ظاهره أنه لٌس له توبة فً هذه األشٌاء كلها ,ولٌس بظاهر
إال فً المتردي فإن قاتل نفسه ورد الحدٌث أنه من أهل النار ,وقد ٌقال هو أٌضا داخل فً
قوله تعالى ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ

النساءٔ0 :

اآلٌة ,وكذلك المضرم نارا

للفساد ولم ٌنقطع ألنه ال ٌقدر على التنصل فهو هالك ,إال أن ٌقال تصح توبته التً هً الندم
والعزم على عدم العود وتكون المإداة على مواله إذا علم منه صدق النٌة وبذل المجهود فً
التنصل ,ألنهم ذكروا أن التوبة لم تمنع إال من أربعة أبلٌس وقابٌل ومن قتل نبٌا أو قتله نبً
والمحتضر المعاٌن ,وهللا أعلم فلٌحرر قوله.
قولهٌ :جب على العبد أن ٌعلم أنها فرض علٌه وطاعة ,وكذلك ٌجب علٌه أن ٌعلم أن على
فعلها الثواب أخذ أو لم ٌؤخذ فً هذه الثبلثة ,وأما معرفة أن على تركها العقاب فحتى ٌؤخذ
فً قول ؼٌر أبً زكرٌا فصٌل(ٕ) رحمه هللا ,وذلك ألن ترتٌب الفرابض على ثبلثة أوجه:
األول ٌجب علٌه فٌه أن ٌعلم أنه توحٌد وفرض وطاعة ,وعلٌه الثواب وعلى تركه العقاب
أخذ أو لم ٌؤخذ ,وهو قول ال إله إال هللا؛ الترتٌب(ٖ) .الثانً ٌجب علٌه أن ٌعلم أنه فرض
وطاعة وعلٌه الثواب وعلى تركه العقاب ,وال ٌجب علٌه أن ٌعلم أنه توحٌد حتى ٌؤخذ,
وهو ما دون كلمة التوحٌد من خصال التوحٌد كالجنة والنار وجملة المبلبكة واألنبٌاء
والرسل والبعث وؼٌر ذلك؛ الترتٌب .الثالث الفرابض التً هً دون التوحٌد كالصبلة
والزكاة والصوم وما أشبههاٌ ,جب علٌه فٌه أن ٌعلم أنه فرض وطاعة وعلٌه الثواب ,وأما
معرفة أن على تركه العقاب ففٌه خبلؾ كما بٌنه فً السإاالت(ٗ) ,وكذلك ترتٌب =

(ٔ) الم ِْزراق :رمح قصٌر ,وقد زرقه بالمزراق أي رماه به( .الصحاح ,ص ,ٗ8ٓ :مادة "زرق").
(ٕ) فصٌل بن أبً مسور ٌسجا بن ٌوجٌن الٌهراسنً ,أبو زكرٌاء (تٗٗٓ:هـ) ,من أفذاذ العلماء بجزٌرة جربة فً تونس,
ولد بمدٌنة نفوسة ,وتلقى العلم عن أبٌه أبً مسور بجربة ,ثم عن الشٌخ أبً خزر ٌؽلى بن زلتاؾ ,فصار عالما فقٌها,
تخرج على ٌدٌه علماء أفذاذ كالشٌخ أبً الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ ,وٌعتبر فصٌل صاحب الفكرة األساسٌة لنشؤة نظام
العزابة فً المؽرب اإلسبلمًٌ .نظر :معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المؽرب :جٔ ,صٗ08
(ٖ) أي على الترتٌب المعروؾ.
)ٗ( السإاالت ,اللوح.ٖٕ :

ٕٙٙ

وطاعة حٌن دخول الوقت ,وٌقصدها بنٌة الفرض والطاعة ,ألن( )1هللا تعالى أمره بها.
وقال المعتزلة والجوٌنً( :)2ال ٌعلم أنه مؤمور به قبل التمكن من االمتثال ,وتفسٌر ذلك:
أن المعتزلة قالوا إذا شهد أحد هبلل رمضان توجه علٌه األمر بقوله تعالى ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮊ البقرة ,ٔ0٘ :لكن ذلك ٌنبنً على ظن البقاء ودوام القدرة؛ ألن الحٌاة والقدرة
شرط التكلٌؾ ,فإذا مات فً نصؾ الشهر تبٌن أنه مؤمور بالنصؾ خاصة ,وإن صام
جمٌع الشهر أو بقً إلى انقضابه؛ علم أنه مؤمور بجمٌع الشهر.
......................................................................................................
= المعاصً على ثبلثة أوجه كما بٌنه فً السإاالت أٌضا(ٖ).
قوله :حٌن دخول الوقت ,لعل المراد ٌجب ذلك وجوبا موسعا حتى ٌضٌق الوقت ,قال فً
السإاالت بعد الكبلم على التراتٌب الثبلثة ما نصه(ٗ) :والترتٌب الثالث اإلقرار به توحٌد
واإلنكار له والتحرٌم والتخطبة شرك ,وأما الجهل فحٌن ٌكفر بالترك ٌكفر بالجهل إلخ .ومن
المعلوم أنه ال ٌكفر بالترك إال إذا ضاق الوقت عن مقدار ما ٌسع الصبلة بشروطها كما هو
معلوم ,اللهم إال أن ٌقال ما ذكره المصنؾ رحمه هللا قول آخر ؼٌر ما فً السإاالت وهللا
أعلم ,وفً هذا الكبلم على كل تقدٌر إشارة إلى الرد على من قال الواجب العمل دون العلم
وهم النكار وهللا أعلم.
قوله :وٌقصدها بنٌة الفرض والطاعة ,أي عند إرادة االمتثال كما هو معلوم ال كما توهمه
العبارة من أن ذلك عند دخول الوقت وإن لم ٌرد االمتثال.
قوله :وأن هللا أمره بها ,قد ٌقال ٌؽنً عنه قوله (أنها فرض علٌه) ألن الفرض ال ٌكون إال
مؤمورا به ,ولكن ذكره لٌرتب علٌه قوله (وقال المعتزلة إلخ) وهللا أعلم.
قوله :ال ٌعلم ,أي ال ٌمكن له العلم كما ٌدل علٌه سٌاق كبلمه وهللا أعلم.
قوله :قبل التمكن من االمتثال ,أي ال ٌعلم عندهم أنه مؤمور حتى ٌمتثل الفعل أو ٌخرج
الوقت وهو مستوؾ للشرابط كما ٌدل علٌه كبلمه فً التفسٌر ,ثم الظاهر أنه تظهر ثمرة
الخبلؾ مثبل فٌمن جامع نهارا فً رمضان عمدا ثم مات قبل ؼروب الشمس ,فمن قال ٌعلم
عند دخول الوقت أنه مؤمور بالفعل قال تجب علٌه الكفارة ,ومن قال ال ٌعلم حتى ٌتمكن من
الفعل بؤن ٌمتثله قال ال تجب علٌه الكفارة؛ ألن صوم بعض الٌوم ال ٌعتد به عندهم ,فقد
كشؾ الؽٌب عندهم أنه ؼٌر مؤمور به ,وهللا أعلم فلٌحرر.
(ٔ) كذا فً األصل بالتعلٌل ,والذي فً الحاشٌة" :وأن هللا تعالى أمره بها".
(ٕ) البرهان فً أصول الفقه :جٔ ,صٓ.ٕ0ٕ -ٕ0
)ٖ( السإاالت ,اللوح.ٖٖ :
)ٗ( السإاالت ,اللوح.ٖٖ :
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وأهل الحق ٌقولون :إن اإلنسان ٌعلم أنه مؤمور بالصبلة مثبل منهً عن الزنا بشرط
التمكن؛ ألنه جاهل بعواقب األمور ,أال ترى أن صبلة الفرض ال تصح إال بنٌة ,وال تعقل
نٌة الفرض إال بعد معرفة الفرٌضة ,وٌجب علٌه أن ٌنوي فً [أول]( )1الصبلة الفرض,
وربما ٌموت فً أثنابها.
......................................................................................................
قولهٌ :علم أنه مؤمور إلخٌ ,عنً ألنه لما دخل الوقت فقد وجب السبب فً حقه مع توفر
الشروط؛ فعلم أنه مؤمور.
قوله :منهً عن الزناٌ ,عنً إذا أخذ أنه حرام ,وإال فكبابر النفاق ال تجب معرفتها حتى تقوم
علٌه الحجة ,بؤن ٌفهمها من كتاب هللا أو من سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أو مما
أجمع علٌه المسلمون ,أو بؤن تقع البلوى ,فإنه ال ٌجوز له اإلقدام على شًء حتى ٌعلم حكم
هللا فٌه.
قوله :بشرط التمكن ,ظاهره أنه قٌد فً المؤمور به والمنهً عنه ,أما األول فظاهر وأما
الثانً فبل ,ألن الظاهر أنه ٌعلم أنه منهً عنه تمكن أم ال ,اللهم إال أن ٌقال إنما قٌد بذلك
(ٕ)
ألن فابدة االنتهاء ال تظهر إال عند التمكن وتوفر األسباب وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :أال ترى أن صبلة الفرض إلخ ,الظاهر أن هذا تصوٌر لجهل اإلنسان بعواقب األمور,
وٌكون حٌنبذ قوله (ألنه جاهل) تعلٌبل للمؤمور والمنهً معا ,ثم تخصٌص المصنؾ رحمه
هللا عدم صحة صبلة الفرض لفقد النٌة ؼٌر ظاهر؛ ألن الصبلة وؼٌرها من سابر العبادات
فرضا ونفبل ال تصح إال بالنٌة ,لقوله علٌه السبلم (إنما األعمال بالنٌات)(ٖ) فعم ولم
ٌخصص ,اللهم إال أن ٌقال خصها بالذكر لكونها الركن األعظم وعماد الدٌن وألنها أول ما
فرض ,أو ٌقال هذا مثال والمثال ال ٌخصص.
قوله :وال تعقل نٌة الفرٌضة ,الظاهر أن المراد بتعقل تتصور فٌكون المصنؾ رحمه هللا
جعل صحة الفرٌضة موقوفة على حصول النٌة ,وحصول نٌة الفرٌضة على معرفة
الفرٌضة ,ألن األول حكم والثانً تصور ,والحكم على الشًء فرع تصوره ,وقٌد اإلضافة
مراعا فٌهما وبه ٌظهر التوقؾ كما ٌإخذ من كبلم المصنؾ رحمه هللا.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
ُ
وجدت على الهامش هذه العبارة[ :وقد تم ما وجد بخط عمنا محمد قدس سره .قؾ على آخر كبلم
(ٕ) فً هذا الموضع
الشٌخ محمد رحمه هللا ومن هنا إلى نحو أربعة كرارٌس للشٌخ عمر رحمه هللا من بنً عمه] ,وقد وردت هذه العبارة فً
المخطوط (أ) دون ؼٌره ,وتفٌد أنه قد انتهى ما قٌده الشٌخ أبو ستة من حاشٌته على شرح مختصر العدل واإلنصاؾ ,وأن
ما سٌؤتً من الحاشٌة هو من تقٌٌد الشٌخ عمر السدوٌكشً من بنً عمه.
(ٖ) أخرجه الربٌع (ٔ) باب فً النٌة ,من طرٌق ابن عباس ,والبخاري (ٔ) كتاب بدء الوحً :باب كٌؾ كان بدء الوحً
إلى رسول هللا ,من طرٌق عمر بن الخطاب.
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والمعتزلة ٌلزمهم أن ٌكون شاكا فً الفرٌضة حتى تنقضً ,فتمتنع النٌة ألنها ال تتوجه إال
إلى معلوم؛ فلٌفهم .وقد تقدمت هذه المسؤلة فً قولً ( :وٌصح التكلٌؾ مع جهل اآلمر),
ألنها منها وتمامها.
......................................................................................................
قوله :والمعتزلة إلخ ,فمراده رحمه هللا بشكهم فً الفرٌضة الشك فً إتمامها ال فً وجوبها
كما ٌتوهم ,وبٌان اللزوم الذي ذكره المصنؾ رحمه هللا فً جانبهم ناشبا من تفسٌرهم
التمكن بإتمام الفعل وانقضابه ,حٌث قالوا الواجب إذا خوطب به الشخص تعٌن علٌه
االمتثال مع البقاء ودوام القدرة؛ ألنهما مشروطان فً التكلٌؾ عندهم ,فقد لزمهم خلو
الفرٌضة المشكوكة فً إتمامها عن النٌة ,ألن النٌة عندهم ال تتوجه إال إلى معلوم كما ذكره
المصنؾ ,وقد ٌقال هذا من الزم المذهب والزم المذهب لٌس بمذهب فلٌتؤمل.
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ال ٌتعلق األمر والنهً بالمعدوم
قولً( :وال ٌتعلق األمر والنهً بالمعدوم خبلفا لؤلشعرٌة .تنبٌه :تقدم أن أمر هللا تعالى
هو قوله وكبلمه بمعنى خطابه ,وهو فعل له .وٌكون بمعنى اإلٌجاب واإللزام ,أمر أي
أوجب وألزم؛ خبلفا لؤلشعرٌة فً األول  ,وللمعتزلة فً الثانً .فرع [ :هللا]( )1آمر ناه
خالق لم ٌزل؛ خبلفا للمعتزلة ,وال ٌجوز أَ َم َر ونهى خبلفا لؤلشعرٌة ,وعن الشٌخ( :)2أمر
أي خلق األمر به ال من أحد ,وكذا نهى ,أي ال فعل ألحد فً أمره ونهٌه .وأمر النبً
ونهٌه هو أمر هللا ونهٌه ,وكذا األمر بالطاعة مطلقا على األصح؛ ألن هللا أمر به ,ومحل
األمر والنهً حٌث أراد هللا).
اعلم أن أكثر فرق األمة قالوا ال ٌتعلق األمر والنهً بمعدوم ,ولٌس المعدوم بمكلؾ؛ ألن
من شرط التكلٌؾ الفهم وهو فً المعدوم محال.
......................................................................................................
ق وله :وال ٌتعلق األمر والنهً إلخ ,ظاهر كبلم المصنؾ رحمه هللا اإلطبلق سواء علم هللا
أنه سٌوجد أم ال ,وهذا هو المذهب خبلفا لؤلشاعرة حٌث جوزوا تعلق األمر بالمعدوم الذي
علم هللا أنه سٌوجد بشروط التكلٌؾ ,وعبارة جمع الجوامع مع شارحه(ٖ) :وٌتعلق األمر
بالمعدوم تعلق ا معنوٌا ,بمعنى أنه إذا وجد بشروط التكلٌؾ ٌكون مؤمورا بذلك األمر النفسً
األزلً ,ال تعلقا تنجٌزٌا بؤن ٌكون حالة عدمه مؤمورا انتهى .قال ابن قاسم فً اآلٌات(ٗ):
قال شٌخنا العبلمة(٘) سٌؤتً أن األمر هو اإلٌجاب والندب ,وهما نوعان من الحكم الذي هو
الخطاب المتعلق تعلقا معنوٌا وتنجٌزٌا معا ,فبل ٌمكن تعلق األمر من حٌث هو أمر بالمعدوم
وإن أمكن أن ٌتعلق به ذات الخطاب انتهى .قال العضد( :)ٙاختص أصحابنا من بٌن الناس
بؤن األمر ٌتعلق بالمعدوم حتى صرح بؤن المعدوم مكلؾ ,وقد شدد سابر الطوابؾ النكٌر
علٌهم ,قالوا إذا امتنع فً النابم والؽافل ففً المعدوم أجدر إلخ ما أطال فٌه ,وحاصل ما فً
المسؤلة أن من نفى تعلق األمر والنهً بالمعدوم نفى الكبلم النفسً؛ ألن من شرط التكلٌؾ
عنده الفهم وهو فً المعدوم محال ,ومن أثبت الكبلم النفسً جوزه لقولهم لو لم ٌتعلق
التكلٌؾ بمعدوم لم ٌكن التكلٌؾ أزلٌا ,واالحتجاج لكل من الفرقٌن مع الرد والنقض مذكور
فً شرح العضد البن الحاجب وحاشٌة السعد علٌه فلٌراجع َثم( ,)5وهللا أعلم.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ) و (ب).
)ٕ( سلٌمان بن ٌخلؾ الوسبلتً المزاتً ,أبو الربٌع (تٗ5ٔ :هـ) ,كما سٌؤتً فً الشرح ,وقد سبقت ترجمته.
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً (ٔ.)ٔٓ5 :
)ٗ( اآلٌات البٌنات :جٔ ,صٓ.ٔٙ
)٘( ال أدري من ٌعنً بقوله هذا ,والعبارة هنا البن قاسم العبادي.
( )ٙشرح العضد ,ص.8ٗ :
)ٌ (5نظر :شرح مختصر المنتهى وحواشٌه :جٕ ,صٕ.ٕٙ
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وخالفت األشعرٌة؛ قالوا لو لم ٌتعلق التكلٌؾ بمعدوم لم ٌكن التكلٌؾ أزلٌا؛ لكن كبلمه
أزلً المتناع قٌام الحوادث بذاته ,ومن أقسام الكبلم األمر والنهً والخبر واالستخبار,
واألمر والنهً تكلٌؾ.
الجواب :أنا ال نسلم أن الكبلم أزلً ,وال ٌلزم من بطبلنه قٌام الحوادث بذاته تعالى؛ ألن
بعض الكبلم قابم بالبعض ,ومحل الكبلم اللوح المحفوظ ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ

البروج ,ٕٕ - ٕٔ:ولو لزم من إضافة الكبلم إلى نفسه أن ٌكون صفة له فً ذاته 0000000
......................................................................................................
قوله :ومن أقسام الكبلم األمر والنهً إلخ ,قال فً السإاالت(ٔ) :ومعنى أمر هللا بهذا خلق
األمر به ال من أحد ,ومعنى نهً هللا عن هذا خلق النهً به ال من أحد ,فلو كان بمعنى أمر
هللا بهذا أي خلق األمر به ال ؼٌر لوجب بذلك أن ٌكون كل أمر خلقه هللا آمرا به ,وٌدخل
فً ذلك أمر الشٌطان بالمعصٌة ,وكذلك نهى هللا عن هذا أي خلق النهً عنه ال من أحد,
ومعنى ال من أحد أي ال فعل ألحد فً أمره ونهٌه انتهى .ثم إن األمر والنهً من قبٌل
خطاب التكلٌؾ بخبلؾ الخبر واالستخبار كما ٌشٌر الشارح إلى ذلك فلٌحرر.
قوله :ألن بعض الكبلم قابم بالبعض ,فإن أراد رحمه هللا بالبعض الثانً البعض األول فبل
معنى لذلك ,ألنهما إما حادثان أو قدٌمان أو أحدهما قدٌم واآلخر حادث أو بالعكس ,فإن كان
من القسم األول امتنع باتفاق ألن الحادث ال ٌقوم بالحادث وإال دار وتسلسل ,وإن كان من
القسم الثانً فإن المصنؾ ممن ال ٌرى ذلك؛ ألن مآله إلى تعدد القدماء وقد علمت ما فٌه,
وإن كان من القسم الثالث فهو الذي أبطله الخصم الستلزامه قٌام الحادث بالقدٌم ,وإن كان
من القسم الرابع فبدٌهً البطبلن الستحالة قٌام القدٌم بالحادث ,فاألولى له رحمه هللا أن
ٌقتصر على عدم تسلٌم الكبلم األزلً؛ ألن هذا كله مبنً على ثبوت الكبلم النفسً األزلً,
والمصنؾ ممن ال ٌقول به فٌكون جوابا بالمنع المجرد وهو كاؾ فً الجواب ,ألن المقرر
فً البحث أن المانع إما أن ٌمنع منعا مجردا ,وإما أن ٌمنع منعا بسند ,وإما أن ٌمنع منعا
بدلٌل ,وكل من السند والدلٌل ؼٌر الزمٌن للمانع ,فإن أتى بهما فهو متبرع لعدم لزومها له
فً الصناعة األدبٌة ,وإن أراد أنه ؼٌره فٌحتاج إلى بٌانه وإقامة الدلٌل على ؼٌرٌته وإال
لكان ظاهر البطبلن ,فلٌتؤمل كبلم المصنؾ وهللا أعلم.
قوله :أن ٌكون صفة له فً ذاته إلخ ,أراد بالصفة عندهم معنى زابدا على الذات قابما بها,
ال صفة فعل بمعنى خالق الكبلم وال صفة ذات بمعنى نفً الخرس كما نقول به= ,

(ٔ) السإاالت ,اللوح.58 :
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للزم من إضافة الخلق إلى نفسه أن ٌكون صفة له( ,)1كقوله تعالى ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﮊ لقمان,ٔٔ :
وكذا عٌسى لقوله تعالى ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ التحرٌم ,ٕٔ :فٌكون الخلق وعٌسى
قدٌمٌن( )2وهو باطل باتفاق ,وأٌضا ٌلزم من قدَم من ذكر أن ٌكون أَمر ونهً وخبر من
ؼٌر متعلق موجود وهو محال.
واستشعر بعضهم هذا اللزوم فجعل أقسام الكبلم حادثة والكبلم قدٌما( ,)3ورد بؤن هذا
أنواع الجنس وال ٌظهر الجنس إال فً نوع له ,وٌستحٌل وجود الكبلم الذي هو جنس فً
ؼٌر نوع .وأجاب بعض عنه بؤنها عوارضه.
......................................................................................................
= وحاصل اللزوم الذي ذكره المصنؾ الواقع بٌن قوله (ولو لزم من أضافة الكبلم إلى نفسه
أن ٌكون صفة له فً ذاته؛ لزم من إضافة الخلق إلى نفسه أن ٌكون صفة له) ٌعنً فالبلزم
وهو اقتضاء إضافة الخلق إلى نفس الصفة باطل ,لكن بعد تؤوٌل الخلق بالمخلوق فحٌث
بطل البلزم فالم لزوم مثله ,وهو فً الحقٌقة ٌرجع إلى البرهان بقٌاس شرطً كما ٌتبٌن لمن
له أدنى إلمام بعلم المٌزان ,وقد ٌجاب من طرؾ األشعرٌة بؤن اإلضافة الحاصلة فً قوله
ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ لقمان ,ٔٔ :وفً قوله ﮋ ﯮ ﯯ ﮊ التحرٌم ,ٕٔ :إضافة تشرٌؾ ال بمعنى
اإلضافة المعتبرة عند األدباء ,وبؤن الصفة عندهم هً الكون المتعلق بالخلق ال الخلق
بمعنى المخلوق كما ٌظهر من كبلم المصنؾ رحمه هللا فلٌحرر.
قوله :باطل باتفاق ,إن أراد بالبطبلن الذي حكاه فً جانب الخلق وعٌسى بطبلن قدم ذوات
المخلوقٌن وذات عٌسى فحكاٌة االتفاق ظاهرة ,وإن أراد ما هو أعم من ذلك فحكاٌة االتفاق
ؼٌر ظاهرة لما علمته فً القولة السابقة عن هذه.
قوله :وهو محال ,ألن الخطاب ٌستدعً مخاطبا واألمر ٌستدعً مؤمورا والنهً ٌستدعً
منهٌا إلخ ,والفرض أن هذه األشٌاء ؼٌر موجدة إذ ذاك ,فهذا وجه االستحالة عند المصنؾ
ومن منعه ,ثم إن األشعرٌة ٌجٌبون عن هذا المحال بما حاصله :قولكم محال ممنوع ,وسنده
أن المحال محل النزاع وما ذكرتموه مجرد استبعاد فً محل النزاع فبل ٌجدي نفعا ,قال عبد
هللا ابن سعٌد(ٗ) :لٌس كبلمه فً األزل أمرا ونهٌا وخبرا واستخبارا ,وإنما ٌتصؾ بذلك فٌما
ال ٌزال اهـ كبلم العضد(٘).
(ٔ) فً (ب)" :صفة له فً ذاته".
(ٕ) فً األصل" :قدٌمان" ,والصواب بالنصب ألنه خبر ٌكون.
(ٖ) فً األصل" :والكبلم قدٌم" بالرفع ,والصواب بالنصب على أنه مفعول به ثان ,أي وجعل الكبلم قدٌما.
)ٗ( عبد هللا بن سعٌد بن ُك ّبلب ,أبو محمد القطان (تٕٗ٘:هـ) ,متكلم من العلماء ,قال السبكً :وكبلب بضم الكاؾ وتشدٌد
البلم ,له كتب منها" :الصفات" ,و"خلق األفعال" ,و"الرد على المعتزلة"ٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :جٕ ,ص.ٕ88
األعبلم :جٗ ,صٓ.8
(٘) ٌنظر :شرح العضد ,ص.8ٗ :
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والجواب عنه :أن القدٌم ال عوارض له وإال كان محبل للحوادث ,فدل على أنه محدث
سواء قدرت هذه األقسام عوارض أو أنواعا .وأٌضا لو كان قدٌما لزم تعدد القدٌم ,ألنه
ؼٌر هللا باتفاق ,وله فً الكبلم تحقٌق وتدقٌق.
تنبٌه :اعلم أن أمر هللا وكبلمه وخطابه بمعنى ,وهو فعل له ,وقد ٌكون األمر بمعنى
اإلٌجاب واإللزام ,أَ َم َر أي أوجب وألزم ,وهو أٌضا فعل له ,ومنعته المعتزلة000000 ,
......................................................................................................
قوله :ولو كان قدٌما لزم إلخ ,ؼرض المصنؾ االستدالل على بطبلن قدم الصفة التً هً
الكبلم بقٌاس شرطً ,فٌنتج من استثناء نقٌض التالً نقٌض المقدم ,والمراد من القٌاس
النتٌجة ,بٌانه أن ٌقال لو كان قدٌما لزم تعدد القدماء ,لكن تعدد القدماء منتؾ بانتفاء كونه
قدٌما وهو المراد ,لكن األشعرٌة ٌجٌبون بما حاصله :قولكم تعدد القدماء ممنوع ومنتؾ؛ ال
ٌخلو مرادكم فإما أن ترٌدون بانتفاء التعدد التعدد المطلق ,أي سواء كان وقعا بٌن ذاتٌن أو
بٌن ذات وصفة ,أو ترٌدون بانتفاء التعدد التعدد الواقع بٌن ذاتٌن فقط ,فإن أردتم األول
فممنوع وإن أردتم الثانً فمسلم ,وذلك ألن المحذور والمحال إنما هو التعدد الواقع بٌن
الذاتٌن فقط ,وأما التعدد الواقع بٌن ذات وصفة فبل محذور وال محالة فٌه ,وهللا أعلم
فلٌحرر.
قوله :تحقٌق وتدقٌق ,قال المحقق التفتازانً فً حاشٌته على العضد ما نصه(ٔ) :هو أن
الكبلم صفة واحدة أزلٌة ال تدخل فً حقٌقة التعلق ,ثم ٌتكثر تكثرا اعتبارٌا بحسب اعتبار
التعلقات ,فمن حٌث تعلقه بما لو فعل استحق فاعله المدح وتاركه الذم ٌسمى أمرا ,أو
بالعكس نهٌا ,وعلى هذا القٌاس ,وال ٌكون هذا تنوعا له ,كالعلم ٌتعلق بالمعلومات المختلفة
وال ٌصٌر باعتبارها أنواعا متعددة ,وكذا القدرة انتهى .والفرق بٌنهما مما ال ٌخفى على
المحصل وال جدوى فٌه فلٌراجع.
قوله :اعلم أن كبلم هللا تعالى إلخٌ ,عنً فكل من الكبلم واألمر والخطاب مإداها وماصدقها
واحد وإن كانت مفهوماتها مختلفة ,واقتصر المصنؾ على األمر ولم ٌذكر النهً ألنه
ٌستلزمه ,وذلك ألن األمر بالشًء نهً عن ضده ,ثم إن هذه الثبلثة من قبٌل الصفة الفعلٌة
الثبوتٌة كما أشار إلى ذلك المصنؾ.
قوله :ومنعته المعتزلة ,أي منعت إطبلق األمر بمعنى اإلٌجاب واإللزام ,وذلك ألن الفعل
الواجب بإٌجاب(ٕ) هللا إٌاه وهكذا ,وهم ٌنفون ذلك عن أفعالهم وٌزعمون أنها مخلوقة لهم
ولٌس هللا بخالق كما هو قاعدة مذهبهم ,ولذلك صرح المصنؾ بخبلفهم فلٌتؤمل.

)ٔ( شرح مختصر المنتهى مع حواشٌه :جٕ ,صٖ.ٕٙ
)ٕ( كذا فً (ب) ,وفً (أ)" :بإٌجاد هللا إٌاه".
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ومنعت األشعرٌة األول ,إال أن األشعرٌة ال ٌقولون فً الثانً محدث.
فرع على ما تقدم:
هللا آمر ناه خالق؛ كل ذلك جابز فً األزل( )1على معنى قادر أن ٌخلق ,أي خالق لمخلوق
سٌوجد ,وكذا األمر والنهً؛ ألن صٌؽة (فاعل) مشتركة بٌن االستقبال وؼٌره ,ولم ٌجز
َ
إطبلق (خالق فً األزل) المعتزلة ,وال آمر وال ناه ,وال ٌجوز أَ َم َر ونهى وأخبر فً األزل,
وأجازته األشعرٌة.
......................................................................................................
قوله :ومنعت األشعرٌة األول ,أي منعت الخطاب والكبلم واألمر أن ٌكون الجمٌع صفة
فعل؛ ألن الكبلم عندهم صفة ذات قابمة بذاته ,تعالى عن ذلك ,على ما هو القاعدة فً
المذهب.
قوله :فرع ,لك فً إعرابه وجهان أحدهما أنه خبر لمبتدأ محذوؾ ,أي هذا فرع ,أي متفرع
تؤوٌبل للمصدر بمعنى الحاصل به ,فٌكون الجار والمجرور أعنً (على ما تقدم) متعلقا به,
وثانٌهما أنه ٌكون فً نفسه مبتدأ والخبر محذوؾ تقدٌره جار على ما تقدم ,أي فرع جار
على ما تقدم ,والجار والمجرور متعلق بالخبر ,وال حاجة إلى تؤوٌله بالوصؾ ,وٌكون
المسوغ هو إرادة الخصوص على الوجه الثانً فلٌتؤمل.
قوله :آمر ناه خالق كل ذلك جابز إلخ ,وذلك ألن اسم الفاعل ٌراد منه االستقبال ,لكن ٌحتمل
أن ٌكون حقٌقة فً االستقبال مجازا فً الحال وٌحتمل العكس ,وهما مذهبان للنحاة ,وعلى
كل تقدٌر فهو مستعمل هنا فً االستقبال.
قوله :لم ٌجز إطبلق خالق فً األزل ,وذلك عند المانع لما فٌه من التنافً؛ ألن األزل عبارة
عن كون هللا تعالى وال شًء معه ,فإذا اعتبر قٌد األزل فً المخلوقٌة كان المعنى على
وجود الخلق فً األزل ,وذلك ٌنافً تفرده فٌما ُذكر -تبارك وتعالى -فلذلك منعه ,وشبهة
المانع حمل اسم الفاعل على إرادة الحال دون االستقبال ,والحاصل أن المعتزلة منعوا
إطبلق خالق وآمر وناه فً األزل على هللا لما تقدم ,وٌجوز إطبلق الجمٌع علٌه تبارك
وتعالى فً األزل عندنا على معنى أنه سٌوجد منه خلق وأمر ونهً فٌما ٌستقبل ,قال فً
السإاالت(ٕ) :فإن قال ال ٌجوز علٌه خالق وال رازق فً األزل ,وال محًٌ وال ممٌت ,وال
مثٌب وال معاقب ,وال محب وال مبؽض ,وال ساخط وال راض؛ فهو منافق ,وهو قول ابن
الحسٌن والنكار والمعتزلة وقد ضلوا بذلك انتهى.

(ٔ) فً (ب)" :فً األولى" ,وهو تصحٌؾ.
)ٕ( السإاالت ,اللوح.ٗ0 :
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وقال الشٌخ أبو الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ رضً هللا عنه( :)1معنى أمر خلق األمر به ال من
أحد ,أي ال فعل ألحد فً أمره ونهٌه ,وقوله "ال من أحد" تقٌٌد ال ٌستؽنى عنه؛ لببل ٌكون
كل أمر خلقه هللا ٌطلق علٌه أنه آمر له ,وهو باطل.
وأمر النبً ونهٌه هو أمر هللا ونهٌه ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ النجم ,ٗ - ٖ :قال
الشٌخ( :)2ألنه عن أمر هللا كان وعن نهٌه .قال المصنؾ( :)3هذا االحتراز مستؽنى عنه؛
ألن أمر النبً خلقه هللا وأمر به ,وكذا األمر بالطاعة مطلقا.
وسبل الشٌخ عن محل األمر والنهً فقال( :)4حٌث شاء هللا وأراد .وقد تقدم أن الخلق
صفة قابمة بالمخلوق ,وكذا األمر قابم بالمؤمور ,والنهً قابم بالمنهً ,وزال اإلشكال.

مسؤلة :هل األمر باألمر بالشًء أمر بذلك الشًء
قولً( :مسؤلة :األمر باألمر بالشًء ال ٌكون أمرا بذلك الشًء إال مع قرٌنة ,واألمر
بالماهٌة لٌس أمرا بشًء من جزبٌاتها ,وقٌل األمر بمطلق الفعل ال ٌدل على أن المطلوب
الماهٌة ,بل الفعل الممكن المطابق لها؛ لعدم وجودها خارجا).
......................................................................................................
قوله :حٌث شاء هللا ,الكبلم هاهنا فً محلٌن :أحدهما محل األمر والنهً أٌن هو؟ كما ذكر
فً السإاالت(٘)  ,والثانً نفس المؤمور ونفس المنهً ماذا ٌراد بهما؟ ,أما األول فقد أجاب
المصنؾ عنه بقوله األمر قابم بالمؤمور والنهً قابم بالمنهً ,وأما الثانً الذي هو نفس
المؤمور والمنهً فٌحتمل أن ٌراد بهما جنس المؤمور وجنس المنهً ,أو ٌراد بها نفس
الماهٌة من حٌث هً هً ,أو باعتبارها فً ضمن األفراد ,وهذه المسؤلة نظٌرة مسؤلة ابن
عباس التً سبل عنها ,ألنه رضً هللا عنه قٌل له أٌن ٌذهب ضوء النهار إذا أقبل اللٌل
وظلمة اللٌل إذا أقبل النهار؟ قال مجٌبا لهٌ :ذهب فً ؼامض علم هللا وحٌث شاء وأراد(,)ٙ
فلٌحرر.

)ٔ( ٌنظر :السإاالت ,اللوح ,58 :والعدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.٘5
)ٕ( ٌعنً بالشٌخ فً كبلمه أبا الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ ,وٌنظر كبلمه فً العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.٘5
)ٖ( ٌعنً أبا ٌعقوب الوارجبلنً ,ونص عبارته فً العدل" :واحترز الشٌخ رضً هللا عنه فً أمر النبً علٌه السبلم ونهٌه,
ولم ٌطلق أنه أمر هللا إال بتقٌٌد ,وماذا علٌه لو أطلق فإن أمر محمد صلى هللا علٌه وسلم ونهٌه هو أمر هللا ونهٌه على
الحقٌقة؛ ألنه خلقه وأمر به" ,ثم قال" :وكذلك كل من أمر بالطاعة التً أمر بها أو نهى عن المعصٌة التً نهى هللا عنها,
فإن أمره ونهٌه هو أمر هللا مطلقا ال مقٌدا فً أعٌنهما اهـ" .العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.٘5
)ٗ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.٘5
)٘( ٌنظر :السإاالت ,اللوح.55 :
) (ٙلم أجده بهذا اللفظ.
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اعلم أن األمر باألمر بالشًء لٌس أمرا بذلك الشًء ما لم ٌدل علٌه دلٌل ,نحو قوله
تعالى :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ التوبة ,ٖٔٓ :ال ٌدل بمجرده على وجوب األداء على األمة ,لكن
هناك قرٌنة دلت على وجوب األداء علٌهم ,وهو أن أمر النبً علٌه السبلم واجب الطاعة
بالكتاب والسنة واإلجماع ,بخبلؾ (مروهم بالصبلة لسبع)( ,)1ألن هذا لٌس خطابا للصبً
وال إٌجابا علٌه ,مع أن األمر واجب على الولً.
......................................................................................................
قوله :أن األمر باألمر بالشًء إلخٌ ,عنً مثل قوله تعالى ﮋ ﮰ ﮱ ﮲ ﮊ طه ,ٖٕٔ :فإن
أهل المخاطب الذي هو النبً صلى هللا علٌه وسلم ؼٌر مؤمورٌن بهذا األمر ,وهذا هو
الصحٌح كما صرح به فً جمع الجوامع حٌث قال(ٕ) :األصح أن األمر للمخاطب باألمر
لؽٌره بالشًء لٌس أمرا لذلك الؽٌر ,ثم قال :وقٌل هو أمر به وإال فبل فابدة فٌه لؽٌر
المخاطب ,وأجاب محشٌه شٌخ اإلسبلم عن القٌل بما حاصله(ٖ) :قولكم ال فابدة فٌه ممنوع
بل فٌه فابدة وهً االمتثال انتهى.
قوله :ما لم ٌدل علٌه دلٌل ,أراد بالدلٌل القرٌنة حالٌة كانت أو مقالٌة ,فإن قامت قرٌنة على
أن ؼٌر المخاطب مؤمور بذلك الشًء حمل علٌه ,كما فً حدٌث الصحٌحٌن أن ابن عمر
طلق امرأته وهً حابضة ,فذكر ذلك عمر للنبً صلى هللا علٌه وسلم ,فقال مجٌبا له مره
فلٌراجعها؛ قاله المحلً(ٗ) ,ثم قال محشٌه ابن أبً شرٌؾ ما حاصله(٘) :فٌكون الفهم والحالة
هذه من القرٌنة ال من لفظ األمر الذي هو محل النزاع أعنً صٌؽة افعل ,قال العضد(:)ٙ
والجواب أن الفهم ثم لقرٌنة تدل علٌه ولٌس الؽرض أمره باألمر من قبل نفسه الذي هو
محل النزاع انتهى.
قوله :ألن هذا لٌس خطابا للصبًٌ ,عنً فبل ٌكون مؤمورا بذلك األمر؛ ألن القرٌنة على عدم
كونه ؼٌر مؤمور موجودة ,وهو كونه ؼٌر مكلؾ ومخاطب ,والحاصل أن مسؤلة األمر
باألمر بالشًء إما أن تقوم قرٌنة على عدم إرادة ذلك الشًء فبل ٌدخل قطعا كما فً
الصبً ,أو تقوم قرٌنة على إرادته كما فً حدٌث الرجعة فٌدخل قطعا ,أو ال فٌحتمل
وٌجري فٌه الخبلؾ ,واألصح عدم الدخول كما تقدم عن جمع الجوامع وهللا أعلم فلٌحرر.

(ٔ) أخرجه أبو داود (٘ )ٗ8كتاب الصبلة :باب متى ٌإمر الؽبلم بالصبلة ,من طرٌق عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده.
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً (ٔ.)ٗ00 :
)ٖ( ٌنظر :حاشٌة زكرٌا األنصاري على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٔ58
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,ص.ٗ00
)٘( الدرر اللوامع ,ص.ٔٗ٘ :
( )ٙشرح العضد ,ص.ٔ5ٙ :
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واعلم أن األمر بالماهٌة ال ٌتناول شٌبا من جزبٌاتها؛ ألن المطلوب الماهٌة من حٌث هً,
فكما ال تفٌد الكلٌة ال تفٌد الجزبٌة؛ ألن المطلوب ؼٌر مقٌد والجزبً مقٌد ,فدل على أنه
القدر المشترك[ ,وما به االشتراك]( )1ؼٌر ما به االمتٌاز.
......................................................................................................
قوله :أن األمر بالماهٌة إلخ ,قال فً جمع الجوامع(ٕ) :األمر لطلب الماهٌة ال لتكرار وال
مرة ,والمرة ضرورٌة ,وقٌل المرة مدلولة ,قال محشٌه ابن أبً شرٌؾ(ٖ) :المراد صٌؽة
افعل موضوعة لطلب إٌجاد ماهٌة الفعل المؤمور به من ؼٌر تقٌٌد بتكرار وال مرة انتهى.
قوله :من حٌث هً ,أراد رحمه هللا بهذه الحٌثٌة اإلطبلق ,أي من ؼٌر اعتبار فرد من أفراد
الماهٌة ,ال كبلً وال بعضا وهذا هو الظاهر ,وقٌل المطلوب الماهٌة باعتبار كونها فً جمٌع
جزبٌاتها ,وبعد هذا الوجه ألنها لو وجدت كلٌة فً جمٌع الجزبٌات لزم تعددها كلٌة فً
ضمن الجزبٌات وذلك محال ,بٌانه أن وجودها ٌستدعً تشخصا والفرض أنها ماهٌة كلٌة
فت نافٌا ,ثم إن هذه الماهٌة إما أن تإخذ مقٌدة بقٌد ؼٌر اإلطبلق ,أو مقٌدة بقٌد اإلطبلق ,وقٌد
اإلطبلق إما أن ٌعتبر مقدما علٌها أو مإخرا عنها ,وهذا التقسٌم مؤخوذ من كبلم العضد
حٌث قال(ٗ) :اعلم أنك إذا وقفت على الماهٌة بشرط شًء أو بشرط ال شًء أو ال بشرط.
قال المحقق التفتازانً فً حاشٌته على العضد ما نصه(٘) :وتحقٌق المقام أن ٌقال إن الماهٌة
قد توجد بشرط أن تكون مع بعض العوارض ,وتسمى الماهٌة المقٌدة والماهٌة بشرط شًء,
وقد توجد بشرط التجرد عن جمٌع العوارض ,وتسمى المجردة والماهٌة بشرط ال شًء,
وقد توجد ال بشرط أن تكون مقارنة أو مجردة بل مع تجوٌز أن ٌقارنها أي من العوارض
أو ال ٌقارنها ,وٌكون مقوال على المجموع حال المقارنة ,وهً الكلً الطبٌعً والماهٌة ال
بشرط شًء انتهى .وقد تبٌن لك بما ذكر الفرق بٌن األمور الثبلثة ,فلٌحرر ولٌراجع.
قوله :فدل على أنه القدر المشتركٌ ,عنً فبل ت فٌد الماهٌة كلٌة وال جزبٌة ,فإن قٌل داللة ما
ذكر على أن المراد من الماهٌة القدر المشترك ممنوع وسنده أن المشترك ٌستحٌل طلبه,
قلنا كون الماهٌة للقدر المشترك بحسب الظاهر والتعقل ال بحسب القطع والخارج؛ ألن
القاطع ال ٌعارضه الظاهر فلٌعلم.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثب ُته بناء على النسخة (د).
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,صٓ.ٗ0
)ٖ( الدرر اللوامع ,ص.ٖٔٗ:
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٔ5ٙ :
)٘( شرح مختصر المنتهى وحواشٌه :جٕ ,ص.٘٘ٙ
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وقٌل ٌتعٌن صرؾ المطلوب إلى الفعل الجزبً الممكن المطابق للماهٌة الكلٌة المشتركة؛
ألن الماهٌة الكلٌة ٌستحٌل وجودها فً األعٌان باتفاق ,فبل تطلب وإال امتنع االمتثال وهو
خبلؾ اإلجماع ,فإذا امتنعت الكلٌة تعٌنت الجزبٌة ,ورد بؤن المطلوب هو الماهٌة ,وال
ٌلزم من عدم اعتبارها كلٌة اعتبارها جزبٌة ,وهو ؼٌر مستحٌل [بل]( )1موجود فً ضمن
الجزبٌات.

الفصل الثانً :فً النهً
( وحده طلب ترك الفعل على جهة االستعبلء ,وقد ٌكون باإلشارة ,وفً صورة الخبر.
وصٌؽته :ال تفعل ,ونهٌتكم ,وما أشبهها .وهو للحظر إن تجرد على األصح ,وقٌل
للكراهٌة ,وقٌل مشتركة ,وقٌل موقوفة .وال تؤدٌب فً نهً هللا تعالى خبلفا لقوم ,وٌوجد
فً نهً الرسول .وحكمه الفور والتكرار)
وهو

()2

طلب ترك الفعل على جهة االستعبلء ,وفوابد الحد قد تقدمت فً حد األمر.

......................................................................................................
قوله :المطابق للماهٌة الكلٌة إلخ ,ثم إن الفعل الجزبً الممكن المطابق للماهٌة هو الضرب
االصطبلحً ,وهو إٌقاع الفعل على المفعول بحركة أو سكون ,ال المستحٌل كالضرب الذي
ال ٌكون فٌه حركة مثبل ,وكالضرب الجزبً العقلً الذي هو محض صورة جزبٌة ذهنٌة,
والمراد بكونه مطابقا للماهٌة صدقه علٌها ,أي ٌكون فردا من أفرادها صدق الكلً على
جزبٌاته .انتهى كبلم المحقق التفتازانً(ٖ).
قولهٌ :ستحٌل وجودها فً األعٌان ,بٌان وجه االستحالة أنها لو وجدت لزم تعددها كلٌة فً
ضمن الجزبٌات ,فمن حٌث إنها موجوده تكون مشخصة جزبٌة ,ومن حٌث إنها الماهٌة
الكلٌة تكون كلٌة ,وأنه محال لما فٌه من الجمع بٌن متنافٌٌن فلٌتؤمل.
قوله :وهو طلب ترك الفعل إلخ ,فخرج بقوله "طلب ترك الفعل" األمر فإنه طلب فعل ال
ترك ,وخرج بقوله "على جهة االستعبلء" الدعاء وااللتماس ,والظاهر من كبلم المصنؾ
أن هذا المذكور للنهً ٌتناول أفراد النهً كلها ,أي نهً هللا ونهً الرسول ونهً العباد,
وهو كذلك بالنظر إلى من لم ٌثبت النهً النفسً ,ومن أثبته حده بقوله اقتضاء كؾ عن فعل
ال بقول كؾ ,وهذا الحد األخٌر ؼٌر جامع ألنه ال ٌتناول اقتضاء الكؾ عن الكؾ المعبر
عنه بنحو ال تكؾ ,إذ لٌس اقتضاء كؾ عن فعل بل اقتضاء كؾ عن كؾ= ,
(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثبته بناء على النسخة( :د).
(ٕ) أي النهً.
)ٖ( شرح مختصر المنتهى وحواشٌه :جٕ ,ص٘٘٘.
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وقد ٌكون باإلشارة ,وفً صورة الخبر كاألمر .وصٌؽته :ال تفعل ,ونهٌتكم ,وما أشبهها.
وهو للحظر إن تجرد عن القرابن ,كما أن األمر للوجوب ,والخبلؾ المذكور فً األمر
موجود فٌه ,ألن بعضا قال بالكراهٌة ,وبعضا قال باالشتراك ,وبعض بالقدر المشترك,
وبعض بالوقؾ ,وؼٌر ذلك من األقوال.
......................................................................................................
= إذ معنى ال تكؾ طلب الكؾ عن الكؾ كما أن معنى ال تفعل طلب الكؾ عن الفعل,
انتهى كبلم ابن قاسم فً اآلٌات(ٔ).
ق وله :وقد ٌكون باإلشارةٌ ,عنً أن النهً ٌكون صورته اإلشارة ومعناه نهً ,وٌحتمل أن
ٌراد باإلشارة فً كبلم المصنؾ التلوٌح وعدم التصرٌح ,والظاهر األول كما فً قوله تعالى
ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ لقمان ,ٔٔ :فإن معناه نهً الكفار عن مساواة آلهتهم
بالخالق المختا ر ,وكٌؾ تصح مساواة من ال ٌخلق بمن ٌخلق ,وال ٌعتقد ذلك إال األحمق
الذي اقتضت الحكمة السكوت واإلعراض عنه.
قوله :وفً صورة الخبر ,أي ٌكون النهً فً الظاهر والصورة خبر ومعناه نهً ,مثل قول
القابل(ٕ)( :ولكننً عن علم ما فً ؼد عم) ,أي ال أعلم ما ٌؤتً فً الؽد ,وصوره كثٌرة.
قوله :وما أشبهها ,األولى له رحمه هللا أن ٌقول وما أشبههما ,أي ما أشبه ال تفعل ونهٌتكم,
وال ٌقال الضمٌر راجع إلى الصٌؽة ألنا نقول رجوعه إلى الصٌؽة ؼٌر صحٌح؛ وذلك لما
فٌه من المؽاٌرة بٌن المشبه والمشبه به ,فبل ٌكون المشبه بالصٌؽة صٌؽة ,وما لٌس بصٌؽة
ن هً فبل ٌنهى به ,اللهم إال أن ٌقال الضمٌر راجع إلى ال تفعل ونهٌتكم باعتبار ما ذكر
وبالنظر إلى المجموع ,أو ٌقال النسخة الصحٌحة وما أشبههما فلٌراجع ,وال تحقق صٌؽة
النهً إال بثبلثة أشٌاء :وجود اللفظ وداللته واالمتثال ,وهل للنهً صٌؽة مختصة أو ال؟
خبلؾ ,فلٌتؤمل.
قوله :وهو للحظر إن تجرد إلخ ,هذا هو مذهب الجمهور ,قال فً جمع الجوامع(ٖ):
والجمهور على أنه حقٌقة فً التحرٌم ,وقٌل فً الكراهة ,وقٌل فٌهما ,وقٌل فً أحدهما وال
نعرفه .قال العضد(ٗ) :واختلفوا فً صٌؽة النهً هل هً ظاهرة فً الحظر دون الكراهة,
أو بالعكس ,أو مشتركة ,أو للمشترك ,أو موقوفة انتهى ,والفرق بٌن كونها مشتركة وبٌن =

)ٔ( اآلٌات البٌنات :جٕ ,صٕٕٖ.
)ٕ( ا لبٌت من معلقة زهٌر بن أبً سلمى ,والشطر األول من البٌت (وأعلم ما فً الٌوم واألمس قبلهٌ .)...نظر :شرح
المعلقات السبع ,تؤلٌؾ اإلمام عبد هللا بن أحمد الزوزنً (تٗ0ٙ:هـ) ,تحقٌق :محمد عبد القادر الفاضلً ,ط (ٕٗٗٔهـ-
ٕٗٓٓم) ,المكتبة العصرٌة -بٌروت ,ص.ٕٖٔ :
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,ص.ٗ80
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٔ55 :
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واختلؾ فً نهً هللا تعالى هل فٌه تؤدٌب أم كله زجر؟ واألصح قول ابن عباس أنه زجر
كله ,وزعم بعض أنه كاألمر .وأما نهً الرسول صلى هللا علٌه وسلم ففٌه التؤدٌب
والزجر.
وحكم النهً الفور والتكرار ,خبلفا لبعض ,بخبلؾ األمر.
......................................................................................................
= كونها للمشترك؛ أن كونها مشتركة بٌن هذه المعانً ٌستدعً تعدد الوضع وأنها
موضوعة لكل واحد من المعانً بوضع على ما هو قاعدة المشترك ,وأن كونها للمشترك
أي للقدر المشترك ٌستدعً أن تكون موضوعة لتلك المعانً بوضع واحد لما فٌها من
االشتراك؛ فلٌتؤمل.
قوله :هل فٌه تؤدٌب ,فإن أراد بالتؤدٌب الكراهة فترد له قطعا كما فً قوله تعالى :ﮋ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ البقرة ,ٕٙ5 :ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ البقرة ,ٕٖ5 :وإن الندب كما ٌكون فً
جانب األمر تكون الكراهة فً جانب النهً ,وإنها من األحكام الخمسة المتعلقة بفعل
المكلؾ ,وإن أراد به ؼٌر الكراهة بل التؤدٌب المصطلح علٌه عندهم فنفٌه عن نهً هللا
ظاهر ,لكن الظاهر األول ,بدلٌل تشبٌهه باألمر ومقابلته بعد بنهً الرسول فلٌحرر.
قوله :الفور والتكرار ,هذا هو الراجح ,قال العضد(ٔ) :وحكمها التكرار فٌنسحب حكمها على
جمٌع األزمان ,والفور فٌجب االنتهاء فً الحال .فترى كبلم العضد مصرحا بؤن صٌؽة
النهً تفٌد التكرار والفور كما جزم به المصنؾ ,لكن ٌتؤمل فً هذا التكرار والفور هل هما
مفادان من الصٌفة نفسها ,أو ؼٌر مفادٌن منها بل معلومان من خارج وٌستفادان بقرابن
األحوال؟ ,ثم إن كبلم العضد لم ٌفرق بٌن النهً النفسً وؼٌره فً إفادة ما ذكر ,بخبلؾ
المحلً فإنه خص النهً النفسً بالدوام دون ؼٌره ,حٌث قال مع شارحه(ٕ) :وقضٌته الدوام
على الكؾ ما لم ٌقٌد بالمرة ,فإن قٌد بها نحو ال تسافر الٌوم ,إذ السفر فٌه مرة من السفر
كانت قضٌته ,وقٌل قضٌته الدوام مطلقا .قال ابن قاسم فً اآلٌات بعد كبلم طوٌل ما
نصه(ٖ) :واعلم أن الضمٌر فً قول المصنؾ "وقضٌته" للنهً النفسً كما هو صرٌح
المتن ,ال النهً بمعنى الصٌؽة كما ٌدل علٌه صنٌع الكورانً(ٗ) ,إلى أن قال :فكان األنسب
التعبٌر بؤن حكمها التكرار ألنه الزم لمعناها ,وإلٌه أشار بقوله ألن التكرار فً النهً من
ضرورة الواقع ال ألنها تدل على التكرار ,ألن المتبادر من الداللة هو الداللة الوضعٌة دون
االلتزامٌة انتهى= .
(ٔ) شرح العضد ,ص.ٔ55 :
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,ص.ٗ85
)ٖ( اآلٌات البٌنات :جٕ ,صٕٖٗ.
)ٗ( ل عله فً كتاب الدرر اللوامع فً شرح جمع الجوامع ,والكورانً هو أحمد بن إسماعٌل بن عثمان الكورانً (ٖ08هـ),
وقد سبقت ترجمته.
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داللة النهً على فساد المنهً عنه
قولً( :وفً داللة النهً على فساد المنهً عنه خبلؾ ,قٌل إذا كان لعٌنه( )1دون وصفه,
وقٌل فٌهما ,وقٌل فً الدٌانات دون المعامبلت ,وهو معنى إذا قابل اإلجزاء ال السببٌة,
......................................................................................................
= قال الكمال(ٕ) :ووجه كون الدوام مقتضاه هو أن الدوام الزم لبلمتثال الذي هو مقصود
طلب الكؾ عن الفعل ,فإنك إذا قلت مثبل ال تضرب فقد منعت المخاطب من إدخال ماهٌة
الضرب فً الوجود ,وال ٌتحقق امتثال ذلك إال باالمتناع من كل أفراد الضرب وهو المراد
بالدوام ,فكان الزما لبلمتثالٌ ,نتفً االمتثال بانتفابه ,فاالمتثال الذي هو مقصود النهً
ملزوم له ٌستدعً وجوده وجوده ,فكان ٌقتضً النهً بهذا االعتبار ,ولٌس مدلوال لقولك ال
تضرب انتهى .إال أن كبلم ابن أبً شرٌؾ فً جانب اللزوم ال ٌتمشى إال إذا كان البلزم
مساوٌا أو أخص من الملزوم ,وأما إذا كان أعم فبل ٌستدعً وجود الملزوم وجود البلزم
كما بٌن فً محله فلٌعلم.
قوله :داللة النهً على الفساد ,اختلؾ العلماء فً النهً هل ٌدل على الفساد أو ال ٌدل؟,
والظاهر أن المراد بالنهً مطلق النهً أي سواء كان للتحرٌم أو للكراهة ,وهذا هو المتبادر
من كبلم المصنؾ ,وقد صرح بذلك فً جمع الجوامع حٌث قال(ٖ) :مطلق نهً التحرٌم وكذا
التنزٌه فً األظهر للفساد ,أي عدم االعتداد بالمنهً عنه إذا وقع ,ثم اختلؾ القابلون بؤنه
للفساد من أي جهة ٌفٌد الفساد وفٌما ٌدل على الفساد؟ ,أما من أي جهة ٌفٌد :قال قوم ٌفٌد
الفساد من جهة الشرع إذ ال ٌفهم ذلك من ؼٌر الشرع ,وقٌل من جهة اللؽة لفهم أهل اللؽة
ذلك من مجرد اللفظ ,وقٌل من جهة المعنى أي من حٌث المعنى ,وهو أن الشًء إنما ٌنهى
عنه إذا اشتمل على ما ٌقتضً فساده .وأما فٌما ٌدل :قٌل فٌما عدا المعاملة مطلقا وفٌها إن
رجع أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو الزم ,وقٌل فً العبادة فقط ,وقٌل مطلقا أي فً
العبادة والمعاملة ,وهإالء هم القابلون بؤن النهً ٌدل على الفساد ,وقال أبو حنٌفة مطلق
النهً ال ٌفٌد الفساد مطلقا وهذا هو مقابل ما تقدم .انتهى بمعناه .فصرٌح كبلم جمع الجوامع
أن الخبلؾ الجاري فً النهً هل ٌفٌد الفساد أو ال ٌفٌد فً العام منه ,أي سواء كان النهً
لعٌنه أو لوصفه ,بخبلؾ كبلم العضد حٌث قال(ٗ) :وكبلمنا اآلن فً المنهً عنه لعٌنه.
فجعل الخبلؾ فً نهً خاص وهو ما نهً عنه لعٌنه ,قال محشٌه العبلمة التفتازانً ما
حاصله(٘) :وحصر األقوال التً قٌل بها فً المقام؛ القول األول أنه ٌدل على الفساد فً
الجملة= ,
(ٔ) فً (أ) و (ب)" :إذا كان هٌبة" ,وهو تصحٌؾ ,والصواب :لعٌنه.
)ٕ( الكمال ابن أبً شرٌؾ ,الدرر اللوامع ,ص.ٔٗ8:
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,ص.ٗ88
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٔ50:
)٘( شرح مختصر المنتهى وحواشٌه :جٕ ,ص٘ٙٙ
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وقٌل فٌهما ,وقٌل شرعا دون لؽة ,وقٌل لؽة ,وقٌل ال ٌدل .وال ٌدل على صحة المنهً
عنه خبلفا ألبً حنٌفة).
اعلم أن النهً عن الشًء قد ٌكون لعٌنه وقد ٌكون لوصفه؛ فاألول :كتحرٌم نكاح
األمهات ,وأكل المٌتات ,وؼٌر ذلك من العبادة .والثانً :كعقد الربا الشتماله على الزٌادة,
وصوم ٌوم النحر ,وؼٌرهما مما ٌتعلق به التحرٌم والنهً بما ٌزٌد على الماهٌة.
......................................................................................................
= وثانٌها أنه ال ٌدل علٌه أصبل ,وثالثها التفصٌل ,ثم اختلؾ أصحاب القول األول فً أن
داللته على الفساد من جهة الشرع أو من جهة اللؽة ,واختلؾ أصحاب القول الثانً حٌث لم
ٌدل النهً على الفساد هل ٌدل على الصحة أو ال ٌدل علٌها ,وأما أصحاب القول الثالث
قالوا إن قامت فرٌنة تدل على الفساد حمل علٌه وإال فبل انتهى .وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وقد ٌكون لعٌنه ,هو القبٌح لعٌنه شرعا ولٌس المراد ما ٌعم القبٌح لعٌنه وضعا ,فقبٌح
العٌن مثل صبلة الحابض وبٌع المبلقٌح ونكاح األمهات الذي مثل الشارح به ,فإن نهً
الشارع توجه إلى أعٌان هذه األمور ,وفً جعل المصنؾ أكل المٌتة مما نهً عنه لعٌنه
نظر ,وذلك ألن الظاهر أن ما نهى الشارع عنه لعٌنه ال ٌحل بعد ,والمٌتة وما عطؾ علٌها
لٌست كذلك فإنها تباح للمضطر بشرطه ,اللهم إال أن ٌقال ولو بالنظر إلى أصل المشروعٌة
ألن اإلباحة فً جانبها طاربة بعد ,أو ٌقال إخراج المضطر من عموم النهً نادر والنادر ال
ٌرد نقضا فلٌتؤمل.
قوله :وقد ٌكون لوصفه ,وهو المعنى الملحوظ الخارج عن الماهٌة ,وأمثلته صرح الشارح
بها ,لكن تمثٌله بعقدة الربا ؼٌر ظاهر النطباق هذا على بٌع الذرابع ,فاألولى له أن ٌقول
كؽٌره كبٌع درهم بدرهمٌن ,إال أن ٌقال أراد بعقد الربا ما تحققت فٌه الزٌادة من صفة
واحدة من جنس واحد ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :مما ٌتعلق التحرٌم والنهً ,الظاهر أن هذا بٌان لؽٌرهما ,أي ؼٌر مثالً عقدة الربا
وصوم ٌوم النحر من األمثلة ,فكان ٌنبؽً للمصنؾ رحمه هللا أن ٌقول فً سابقه وؼٌر ذلك
من العبادات التً ٌتعلق التحرٌم والنهً بؤعٌانها ,حتى ٌقابل قوله بعد (وؼٌرهما مما تعلق
التحرٌم والنهً بما ٌزٌد على الماهٌة) ,إال أن ٌقال فٌه الحذؾ من األوابل لداللة األواخر
وإن كان قلٌبل ,لكن قضٌة الحذؾ ظاهرة فً جانب التحرٌم والنهً دون العٌن ,وٌمكن
معرفته بالضد؛ فلٌتؤمل.
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والصحٌح أن الجمٌع ٌدل على فساد المنهً عنه شرعا؛ ألن الصحابة ومن بعدهم لم
ٌنفكوا ٌستدلون على الفساد بالنهً وال منكر ,وأٌضا لو لم ٌدل على مفسدة لزم من
......................................................................................................
قوله :والصحٌح أن الجمٌع مما ٌدل على فساد المنهً عنه ,فتعبٌر المصنؾ بالصحٌح ٌدل
على أن مذهب أبً حنٌفة باطل؛ ألن النهً عنده ال ٌدل على فساد المنهً عنه على
اإلطبلق ,إال أن ما فً كتب الحنفٌة لٌس على اإلطبلق بل ٌفصلون فٌه ,وٌقولون إن النهً
الشرعً إذا كان النهً لعٌنه بؤن دل الدلٌل على ذلك فباطل ,معاملة كان أو عبادة ,وإن كان
لوصفه بؤن دل دلٌل على ذلك أو أطلق النهً فهو صحٌح بؤصله فاسد بوصفه ,معاملة أو
عبادة ,وإن كان لمجاور فؽٌر فاسد ,وفسروا الوصؾ بالبلزم الخارج؛ كاإلعراض عن
الضٌافة فً صوم ٌوم النحر ,وفسروا المجاور بالشًء الذي ٌصحب المنهً عنه وٌفارقه
فً الجملة؛ كاالشتؽال بالبٌع وقت نداء الجمعة عن السعً الواجب ,فإنه قد ٌوجد االشتؽال
بؽٌر البٌع .انتهى كبلم ابن قاسم فً اآلٌات(ٔ) .واألولى للمصنؾ التعبٌر باألصح ألن أبا
حنٌفة من المجتهدٌن المعتبرة أقواله فً األصول ,أو أن المصنؾ لم ٌعتبر قوله لفساده عنده
حتى ساغ له ذلك وهللا أعلم.
قوله :لم ٌنفكوا ٌستدلون إلخ ,أي لم ٌزالوا ,فهً للنفً ودخل النفً علٌها فٌكون المعنى على
اإلثبات ألن نفً النفً إثبات ,والمعنى أن الصحابة ومن بعدهم مستدٌمون االستدالل على
الفساد بالنهً ,وصرٌح عبارة العضد(ٕ) :أن علماء األمصار فً األعصار لم ٌزالوا
ٌستدلون على الفساد بالنهً فً أبواب الربا واألنكحة والبٌوع وؼٌرها انتهى.
قوله :وأٌضا لو لم ٌدل على مفسدة ,مراد المصنؾ رحمه هللا االستدالل على أن النهً ٌدل
على فساد المنهً عنه بدلٌلٌن؛ أحدهما نقلً وهو فعل الصحابة ومن بعدهم ,والثانً عقلً
وهو قٌاس شرطً ٌنتج من استثناء نقٌض تالٌه نقٌض مقدمه كما هو معلوم من محله,
و"مفسدة" ٌحتمل أن تكون مصدرا مٌمٌا بمعنى الفساد أو اسم مكان والظاهر األول ,وعبارة
العضد(ٖ) :وأٌضا لو لم ٌفسد لزم من نفٌه حكمة ٌدل علٌها النهً انتهى.

)ٔ( اآلٌات البٌنات :جٕ ,صٖٖ٘.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٔ50 :
(ٖ) المصدر السابق ,ص.ٔ50 :
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نفٌه حكمة ٌدل علٌها النهً ,ومن ثبوته حكمة تدل علٌها الصحة ,وإن تساوتا تساقطتا
فبل فابدة فً النهً ,وكذا إن ترجحت حكمة الصحة لخلوها عن المصلحة ,وإن ترجحت
حكمة النهً بطلت الصحة ,ونقٌضها الفساد فٌكون ثابتا؛ ألن المقصود الذي شرع له
الحكم إما حصول مصلحة أو دفع مفسدة ,والنهً ال تحصل المصلحة منه إال بارتكاب
مخالفة النهً ,فدل على أنه لدفع مفسدة.
......................................................................................................
قوله :لزم من نفٌه حكمة ٌدل علٌها النهً ,الضمٌر فً نفٌه عابد إلى الفساد المفهوم من
المفسدة إذ هً بمعناه ,والضمٌر فً علٌها عابد إلى الحكمة ,والمعنى لو لم ٌدل النهً على
مفسدة لزم من نفً الفساد حكمة أخرى ؼٌر الفساد ٌدل علٌها النهً؛ الستحالة خلوه عن
الحكمة .وقوله بعد (ومن ثبوته حكمة تدل علٌها الصحة) الضمٌر فً "ثبوته" عابد إلى
الفساد كسابقه ,وفً "علٌها" إلى الحكمة ,على معنى كون الفساد حكمة تناط به الصحة,
بٌانه أن النهً إما أن ٌدل على الفساد أو ال ٌدل ,فإن لم ٌدل على الفساد استدعى حكمة
ؼٌره ٌناط بها وهً ؼٌر موجودة حٌنبذ ,فحٌث انتفى الفساد ثبت نقٌضه وهو الصحة ,وال
بد لها من حكمة تناط بها لعدم خلوها عن المصلحة ,ثبت أنها للفساد لما بٌن األمرٌن من
التناقض ,وقد علمت من هذا أن الؽرض االستدالل على أن النهً ٌفٌد الفساد وإال لزم ما
ذكر ,فحٌث بطل ثبتت داللته على الفساد وهو المطلوب ,فقد استدل على ثبوت الشًء
بإبطال نقٌضه كما هو قاعدة القٌاس الشرطً ,وعبارة العضد أبٌن من عبارة المصنؾ حٌث
قال(ٔ)  :وأٌضا لو لم ٌفسد لزم من نفٌه حكمة ٌدل علٌها النهً ومن ثبوته حكمة تدل علٌها
الصحة ,والبلزم باطل ألن الحكمتٌن إن كانتا متساوٌتٌن تعارضتا وتساقطتا ,فكان فعله كبل
فعل فامتنع النهً عنه لخلوه عن الحكمة ,وإن كانت حكمة النهً مرجوحة فؤولى لفوات
الزابد من مصلحة الصحة وهً مصلحة خالصة ,وإن كانت راجحة امتنع الصحة لخلوه
عن المصلحة أٌضا ,بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهً وأنها مصلحة خالصة
انتهى .فلٌتؤمل فإن هذا المقام مما ٌرتب فٌه السالك المرام ,فلٌلق له ولمثله بصره وبصٌرته
وقلبه وقرٌحته ,ولٌسؤل من بٌده أزمة التحقٌق فتح قفله فإنه بذلك حقٌق.
قوله :والنهً ال تحصل المصلحة منه إال بارتكاب مخالفة المنهً عنه ,المراد بالمصلحة فً
جانب النهً ما ألجله شرع ,والمراد باالرتكاب االمتثال ,فإن قٌل كٌؾ ٌتصور االمتثال فً
جانب النهً مع أنه كؾ وترك ,فؤٌن االمتثال والفعل ,قلنا المراد باالمتثال والفعل ما ٌعم
األفعال الظاهرة والباطنة فٌدخل الكؾ والترك فٌهما ,فهما فعبلن للنفس وممتثبلن لها= ,

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٔ50 :
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فإن قلت :ما ذكرت ؼٌر الزم ,بل ٌكون النهً عن الشًء الشتماله على مفسدة خالصة أو
راجحة ,وقد ٌكون لخلوه من مصلحة.
قلت :الخلو عن المصلحة إذا لم ٌشتمل على مفسدة فالنهً عنه عبث؛ ألن هللا تعالى حكٌم
والحكٌم ال تكون أفعاله إال لمصلحة وإال لكان عبثا ,وهو على هللا محال .والنهً إما
لمصلحة وهو ارتكاب المخالؾ للمنهً عنه ,أو لدفع مفسدة ,فعلى الوجهٌن ٌدل على
الفساد فً المنهً عنه.
اعلم أنهم اشترطوا فً أسباب الشرع كالبٌع أن تكون مناسبة ألحكامها كالملك وجواز
التصرؾ00000000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
= بقً شًء وهو أن النهً ال ٌترتب الثواب على ترك المنهً عنه إال بالنٌة من التارك,
كتعظٌم هللا ومراقبته ,أو للخشٌة من سطوات العقاب وعذابه ,فلو ترك الشخص الزنا أو
شرب الخمر أو السرقة مثبل لعدم وجود الداعٌة فٌه أو عدم القدرة أو عدم المعرفة أو
الخطور بالبال فبل ثواب له على الترك المذكور؛ لعدم وجود النٌة المقٌدة المشترطة فٌه,
وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :خالصة أو راجحة ,أراد بالخلوص عدم مشاركة الؽٌر لها فً ذلك ,وأراد بالرجحان
مشاركة الؽٌر مع المرجوحٌة فتكون هً راجحة ,وٌبقى قسمان مشاركة الؽٌر مع الراجحٌة
فتكون مرجوحة ,أو الخلو عما ذكر أصبل ,فاألقسام أربعة حٌنبذ ,إال أن القسم الثالث ؼٌر
مذكور فً كبلم السابل وإن كان معلوما من مقابله فلٌتؤمل.
قوله :وهو علٌه محال ,الظاهر أنه أراد بالمحال ما ٌعم أقسامه الثبلثة الشرعً والعادي
والعقلً على ما هو القاعدة فً إطبلق اللفظ وهللا أعلم.
قوله :فً أسباب الشرعً(ٔ) كالبٌعٌ ,حتمل هذا التركٌب أوجها :أحدها أن ٌكون المصدر
بمعنى اسم المفعول أي المشروع ,ثانٌها أن ٌقدر مضاؾ محذوؾ أي أمر الشرع أو فعل
الشرع ,ثالثها أن ٌكون على التقدٌم والتؤخٌر أي فً أسباب البٌع الشرعً ,ؼاٌته أنه تزاد
الباء فً المصدر وتحذؾ الكاؾ من البٌع ,ثم إن الشروط المعتبرة فً صحة البٌع كثٌرة,
منها إنشاء صٌؽة البٌع مع اإلٌجاب والقبول ,والتخلٌة عن المبٌع ,وأن ٌقدر على تسلٌمه,
وأن ٌجوز بٌعه ,إلى ؼٌر ذلك مما بٌن فً محله حتى ٌكون صحٌحا معتبرا شرعا ,ألن
الصحة فً المعامبلت ترتب األثر وهللا أعلم.

)ٔ( فً المتن :أسباب الشرع.
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وهذا معنى أن العقود فً الوقابع إنما تشرع لتحصٌل مصالح العباد ,وهو أٌضا معنى
شروط( )1اعتبار الوصؾ مبٌنا حصول المصلحة ,فإذا عرفت هذا فالمنهً عنه الذي هو
بٌع الربا معصٌة ,فبل ٌكون مناسبا للحكم الذي هو الملك ,ألن الملك نعت فدل على أن
المنهً عنه ال ٌعتبر سببا له ,بل لدفع المعصٌة التً هً مفسدة ,وسٌؤتً لهذا بسط فً
القٌاس إن شاء هللا تعالى.
وقٌل ٌدل على فساد المنهً عنه لؽة ,ورد بؤن الفساد عبارة عن سلب أحكامه الشرعٌة,
َ
فعلت عاقبتك؛ لكن 0000000
واللؽة ال تدل على ذلك ,وأٌضا لو قال( :ال تبع هذا فإن
......................................................................................................
قوله :وهذا معنى أن العقود فً الوقابع ,اسم اإلشارة راجع إلى األمرٌن وهما الملك وجواز
التصرؾ ,وصح إفراده وإن كان مرجعه متعددا لتؤوٌل المتعدد بالمذكور ,على حد قوله
تعالى ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ البقرة ,ٙ0 :ثم الظاهر فً العقود التعمٌم سواء كانت بٌعا
أو ؼٌره بقرٌنة الوقابع ,وال ٌنافً ما ذكر تخصٌص البٌع بالذكر ألنه فرد من أفراد العقود
سٌما على اعتبار دخول الكاؾ فٌه ,وقد سمعت ما فٌه.
قوله :فالمنهً الذي هو بٌع الربا معصٌة إلخ ,أي لفساده شرعا عند الجمهور ,فبل ٌصح
أصبل وإن ردت الزٌادة؛ الشتماله على الزٌادة البلزمة له بالشرط ,وفاقا لؤلكثر من العلماء
فً أن النهً للفساد فٌما ذكر ,أما فً العبادات فلمنافاة المنهً عنه ألن ٌكون عبادة أي
مؤمورا به ,وأما فً المعامبلت فبلستدالل األولٌن من ؼٌر نكٌر على فسادها بالنهً عنها.
انتهى كبلم المحلً(ٕ) .ثم قول المصنؾ معصٌة هذا ظاهر بالنسبة إلى من فعله معتقدا
التحرٌم فإنه عاص منافق ,وأما من فعله معتقدا الحل والعٌاذ باهلل فإنه مشرك من ؼٌر
شبهة ,فاألولى للمصنؾ رحمه هللا أن ٌعبر بالكفر بدل المعصٌة حتى ٌدخل القسمان جمٌعا,
إال أن ٌقال تسامح فً إطبلق المعصٌة على الكفر ,أو ٌقال فرض المسؤلة فً الموحد
المعتقد تحرٌم ذلك وهللا أعلم فلٌحرر.
قولهٌ :دل على فساد المنهً عنه لؽة ,أي لفهم أهل اللؽة ذلك من مجرد اللفظ ,وهذا ممنوع
بما ذكره الشارح فً الجواب ,وممنوع عند القابل باألول ,وسند المنع أن الصٌؽة وضعت
للزجر عن المنهً ال لسلب أحكامه ,ألن الزجر مستفاد منها قطعا ,ولٌس سلب األحكام
موضوع الصٌؽة وال جزءا منها وال الزما لها ,فبل داللة لها علٌه ال مطابقة وال تضمنا وال
التزاما ,انتهى كبلم الكمال(ٖ).

(ٔ) كذا فً األصل ,ولعل الصواب :شرط ,أي بصٌؽة المفرد.
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,صٔٓ٘.
)ٖ( الكمال ابن أبً شرٌؾٌ ,نظر :الدرر اللوامع ,ص.ٔ٘ٔ :
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ٌترتب علٌه أحكامه) لم ٌظهر فٌه تناقض لؽة.
وقال أبو الحسٌن(ٌ :)1دل على الفساد فً العبادات ال فً المعامبلت00000000000 ,
......................................................................................................
قوله :لم ٌظهر فٌه تناقض ,الظاهر أن هذا جواب "لو" وهو مقدم من تؤخٌر ,والمعنى:
وأٌضا لو قال (ال تبع هذا فإن فعلت عاقبتك)؛ لم ٌظهر فٌه تناقض ,فٌكون االستدراك حٌنبذ
على مجموع الشرط والجزاء ,ثم إن هإالء متفقون على أن النهً ٌدل على فساد المنهً
عنه ,إال أنهم اختلفوا فً جهة داللته على ما ذكر شرعا أو لؽة أو عقبل كما ذكره المصنؾ.
فابدة :قال فً قواعد األصولٌ :نقسم النهً باعتبار اقتضابه الفساد وعدمه خمسة أقسام:
األول أن ٌنهى عن الشًء الختبلل ركن من أركانه أو شرط من شرابطه؛ كالنهً عن بٌع
الؽرر ,والنهً المحرم للنكاح واإلنكاح ,فهذا كله محمول على الفساد .الثانً أن ٌنهى عنه
لمفسدة تقترن به مع توفر أركانه وشرابطه؛ كالصبلة فً الدار المؽصوبة ,لٌس النهً
لعٌنها ,وإنما المراد بالنهً ما اقترن بالصبلة من الؽصب ,فالنهً ٌتعلق بالصبلة من جهة
اللفظ وبالؽصب من جهة المعنى ,وهذا ال ٌقتضً الفساد .الثالث ما ٌتردد بٌن هذٌن النوعٌن
وذلك كصوم ٌوم الشك وأٌام التشرٌق ,والصبلة فً األوقات المكروهة ,وفٌه خبلؾ هل
النهً عما ذكر لعٌنه فٌقتضٌه أم ألمر ٌقترن به فبل ٌقتضٌه؟ .الرابع أن ٌنهى عما ال ٌعلم
أن النهً عنه الختبلل الشرابط واألركان أو ألمر مجاور ,فهذا ٌقتضً الفساد حمبل للفظ
النهً على الحقٌقة؛ كنهٌه صلى هللا علٌه وسلم عن بٌع الطعام حتى ٌجري فٌه الصاعان.
الخامس أن ٌنهى عن الشًء لفوات فضٌلة فً العبادات فبل ٌقتضً الفساد؛ كالنهً عن
الصبلة مع مدافعة األخبثٌن انتهى.
قوله :وقال أبو الحسٌ ن ٌدل على الفساد فً العبادات إلخ ,هذا القول نسبه لؽٌر أبً الحسٌن
فً جمع الجوامع حٌث قال(ٕ) :قال الؽزالً واإلمام الرازي للفساد فً العبادات ,ووجه
التفرقة أن المعامبلت فسادها بفوات ركن وشرط عرؾ من خارج النهً بخبلؾ العبادات
انتهى.

(ٔ) فً النسخ الثبلث" :أبو الحسن" وهو تصحٌؾ ,والصواب :أبو الحسٌن -أي البصري -كما هو مذكور فً كتب األصول
األخرى.
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,صٔٓ٘.
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وهو معنى قولهم :إذا كان فً مقابلة اإلجزاء ال السببٌة( ,)1وتبعه علٌه جماعة ,ألن فاعل
المنهً لم ٌؤت بالمؤمور به فبل صحة؛ ألن الصحة موافقة األمر فإذا عدمت تحقق الفساد؛
الستحالة الخلو عن النقٌضٌن.
َ
فعلت
وأما كونه ال ٌدل فً المعامبلت فؤلن العقل ال ٌمنع أن ٌقول الشارع :ال تفعل فإن
أفاد الملك.بٌانه :أن الصحة فً المعامبلت -التً هً نقٌض الفساد -هً ترتٌب األثر
واعتبار الفعل سببا( )2لحكم آخر ,فترتب الملك على العقد وكون العقد سببه هو الصحة,
فلو دل النهً على الفساد لناقض التصرٌح بها ,نحو نهٌتك عن الطبلق فً الحٌض لعٌنه؛
......................................................................................................
قوله :إذا كان فً مقابلة اإلجزاء ال السببٌة ,مراده رحمه هللا تقوٌة قول أبً الحسٌن حٌث
أسند ذلك إلى قول الفقهاء ,وتعبٌرهم فً جانب صحة العبادة -على القول الراجح فً
معناها -إجزاإها أي كفاٌتها فً سقوط التعبد ,أي الطلب وإن لم ٌسقط القضاء ,وقٌل
إجزاإها سقوط القضاء كصحتها -على القول المرجوح ,-وتخصٌص اإلجزاء بالمطلوب
من واجب ومندوب أي بالعبادة ال ٌتجاوزها إلى العقد المشارك لها فً الصحة ,والمعنى أن
اإلجزاء ال ٌتصؾ به العقد وتتصؾ به العبادة الواجبة والمندوبة ,وقٌل الواجبة فقط .انتهى
كبلم جمع الجوامع بمعناه(ٖ) .وقوله (ال السببٌة) ألن ترتب األثر(ٗ) مسبب عن العقد
الصحٌح ,وقد نفاه المصنؾ كما ترى ,فٌكون تقوٌة للفارق المذكور وخصوصا مع موافقة
بعض الجماعة له ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :واعتبار الفعل سببا لحكم آخر ,أراد بالفعل المذكور هو إنشاء عقدة البٌع وأراد بالفعل
اآلخر ترتب أثر البٌع ,وذلك ألن ترتب األثر مسببة عن عقدة البٌع وهً سببه ,ولعقدة البٌع
سبب آخر متوقفة هً علٌه وهً الصحة ,فترتب األثر متوقؾ على وجود البٌع ووجود
البٌع متوقؾ على الصحة ,فٌلزم أن ٌكون ترتب األثر متوقؾ على الصحة ألن المتوقؾ
على ما توقؾ علٌه الشًء متوقؾ على ذلك ,ؼاٌته أنه متوقؾ بالواسطة وال محذور فً
ذلك وهللا أعلم.
قوله :فلو دل النهً على الفساد لناقض التصرٌح بها إلخ ,الضمٌر فً "ناقض" عابد إلى
الفساد وفً "بها" إلى الصحةٌ ,عنً لو دل النهً فً المعامبلت على الفساد لناقض وجو ُد
الفساد وجو َد الصحة فً الخارج فً مواطن ,والحال أنها موجودة فٌه بانتفاء =

(ٔ) فً األصل" :إال السببٌة" وهو تصحٌؾ ,والصواب ما أثب ُته؛ بناء على ما سبق فً المتن ,وبناء على ما ذكره صاحب
الحاشٌة.
(ٕ) فً (أ) و (ج)" :سبب" ,والصواب النصب على أنه مفعول به ثان للمصدر.
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,صٗٗٔ.
)ٗ( فً (ب)" :ألن ترتب الثواب".
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َ
فعلت بانت الزوجة ,وكذا عن الطبلق ثبلثا ,وعن إزالة النجس بالماء المؽصوب؛
لكن إن
لكن إن فعلت أفاد الطهارة.
والجواب :أن النهً ظاهر فً الفساد بما تقدم ,وٌجوز التصرٌح بمخالفة الظاهر للدلٌل
الصارؾ عنه.
......................................................................................................
= داللة النهً على الفساد فً المعامبلت وهو المطلوب عند الفارق ,ومن وجود الصحة فً
النهً ما مثل به الشارح من أن الطبلق فً الحٌض مما تبٌن به الزوجة مع أنه منهً عنه,
فلو دل على الفساد لم َت ِبن ,والفرض خبلفه ,وكذا فً الطبلق بالثبلث وإزالة النجاسة بالماء
المؽصوب حذو النعل بالنعل ,فإن قٌل لو كان الطبلق فً الحٌض صحٌحا على قٌاس قولكم
ما أمر النبً صلى هللا علٌه وسلم ابن عمر حٌث طلق زوجته فً الحٌض بؤن ٌراجعها حتى
تطهر ثم ٌطلقها ,قٌل له ذلك من قبٌل البٌان والتعلٌق ألنه صلى هللا علٌه وسلم مبٌن للناس
ما نزل إلٌهم ومشرع ,وألجل أن تقع أفعال أصحابه صلى هللا علٌه وسلم على الوجه
األكمل ,أو من باب حسنات األبرار سٌبات المقربٌن ,ثم ظاهر كبلم المصنؾ رحمه هللا
التسوٌة بٌن األمثلة الثبلثة فً الحكم مع أنه ؼٌر ظاهر ,وذلك ألن الطبلق فً الحٌض ال
ٌوجب البٌنونة الكاملة كالطبلق بالثبلث ,وإزالة النجاسة بالماء المؽصوب ال ٌقتضً تحرٌم
المزال عنه ,اللهم إال أن ٌراد من التسوٌة الظاهرة التسوٌة فً الوصؾ القابم بالكل من
حٌث هو وصؾ ,من ؼٌر اعتبار خصوصٌة الجهة ,وهللا أعلم فلٌتؤمل.
قوله :والجواب أن النهً إلخ ,حاصل الكبلم فً الجواب المذكور أن الفساد الذي وضع
النهً له إنما هو من جهة الظاهر ,فإن قٌل ال ٌلزم من كون النهً ظاهرا فً الفساد أن
ٌكون موضوعا له وداال علٌه ,وقد أسلؾ فٌما تقدم أنه دال علٌه حٌث قال (والصحٌح أن
الجمٌع مما ٌدل على فساد المنهً عنه شرعا) ,قٌل له مراده بالظاهر المفهوم من الشرع
والمتبادر ,فٌكون النهً موضوعا للفساد حقٌقة شرعٌة أو لؽوٌة على ما فٌه ,بدلٌل قول
المصنؾ فً تمام الجواب (وٌجوز مخالفة الظاهر للدلٌل الصارؾ عنه) ,وهذا الجواب
مؤخوذ من كبلم العضد حٌث قال(ٔ) :والجواب أنه ظاهر فً الفساد وقد علمت أنه ٌجوز
التصرٌح بخبلؾ الظاهر وأنه ٌجوز مخالفة الظاهر للدلٌل ,فلعل ما ذكرتم من الصور
خولؾ فٌها الظاهر لدلٌل صرؾ النهً عنه انتهى.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٔ0ٓ :
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وقٌل إذا كان لعٌن الماهٌة دون وصفها ,ونسب إلى أبً حنٌفة ,نحو :ال تصم ٌوم العٌد,
وال تبع بالربا ,ألن النهً إذا أضٌؾ إلى الماهٌة الشرعٌة كالصوم والبٌع والنكاح صرؾ
إلى الوصؾ وإال ناقض األصل؛ 00000000000000000000000000000000
......................................................................................................
قوله :وقٌل إذا كان لعٌن الماهٌةٌ ,عنً أن أبا حنٌفة ٌقول النهً ال ٌدل على الفساد إال إذا
كان النهً لعٌن الماهٌة دون وصفها ,وعبارة جمع الجوامع مع شارحه(ٔ) :قال أبو حنٌفة
مطلق النهً ال ٌفٌد الفساد مطلقا أي سواء كان لخارج أم لم ٌكن له ,لما سٌؤتً فً إفادته
الصحة ,قال نعم المنهً عنه لعٌنه كصبلة الحابض وبٌع المبلقٌح ؼٌر مشروع ففساده
عرضً ,أي عرض للنهً حٌث استعمل فً ؼٌر المشروع مجازا عن النفً الذي األصل
أن ٌستعمل فٌه إخبار عن عدمه النعدام محله انتهى .قال الكمال(ٕ) :قوله "ففساده عرضً"
فٌرد على ذلك بؤن المنهً عنه ٌجب أن ٌكون متصور الوجود شرعا ,بحٌث لو أقدم علٌه
المنهً لوجد ,حتى ٌكون العبد مترددا بٌن أن ٌقدم علٌه مختارا فٌعاقب ,وبٌن أن ٌكؾ عنه
مختارا فٌثاب بامتناعه ,وما لٌس بمشروع ال ٌتصور وجوده شرعا ,والنهً عن المستحٌل
عبث ,فالنهً المتعلق به لٌس على حقٌقته بل استعمل مجازا عن النفً ,والعبلقة المشابهة
بٌنهما فً اقتضاء عدم الفعل انتهى.
قوله :ألن النهً إذا أضٌؾ إلى ماهٌة شرعٌة إلخ ,ظاهر كبلم المصنؾ رحمه هللا أن
األمثلة الثبلثة مما ٌتطرق إلٌها االحتمال ,حٌث قال أوال (وقٌل إذا كان لعٌن الماهٌة دون
وصفها نحو ال تصم إلخ) ,وقال ثانٌا (صرؾ إلى الوصؾ وإال ناقض األصل) ,مع أن
المقرر فً كتب الحن فٌة ٌؤبى ما ذكره المصنؾ ,حٌث قالوا المنهً عنه لعٌنه فساده عرضً
كصبلة الحابض وبٌع المبلقٌح ,والمنهً عنه لوصفه كصوم ٌوم النحر لئلعراض به عن
الضٌافة ,وبٌع درهم بدرهمٌن الشتماله على الزٌادة ,فٌفٌد النهً فٌها الصحة له؛ ألن النهً
عن الشًء ٌستدعً وجوده وإال كان النهً لؽوا ,فٌصح صوم النحر عندهم عن نذره,
وٌصح البٌع المذكور إذا سقطت الزٌادة ,وأنت خبٌر بالفرق بٌن المقرر فً كتبهم وبٌن ما
نسبه المصنؾ إلٌهم ,ثم ٌنبؽً أن ٌقال فً تحرٌر المقام الماهٌة إما أن تعتبر بدون وصفها
أو به ,فإن اعتبرت بدون الوصؾ فهو المنهً عنه لعٌنه ففساده عرضً كما تقدم ,وإن
اعتبرت مع الوصؾ فهو صحٌح بؤصله فاسد بوصفه ,وإلى هذا ٌشٌر العبلمة الشهاب
القاسمً فً اآلٌات حٌث قال(ٖ) :وهذا معنى قول الحنفٌة أن المنهً عنه لوصفه -بؤن دل
الدلٌل على ذلك أو أطلق النهً -صحٌح بؤصله فاسد بوصفه ,معاملة أو عبادة أنتهى .

(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,صٕٓ٘.
)ٕ( الدرر اللوامع ,ص.ٔ٘٘ :
)ٖ( اآلٌات البٌنات :جٕ ,ص .ٖٖ5والشهاب القاسمً هو شٌخ ابن قاسم العبادي صاحب اآلٌات البٌنات.
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ألن الماهٌة الشرعٌة تستلزم الصحة فالنهً ٌناقض مشروعٌتها ,ورد بؤن الماهٌة تإخذ
مجردة عن الفساد والصحة ,ثم ٌصح اعتوارهما علٌها.
والصحٌح أن األمر إذا ورد مطلقا ثم نهً عن وصفه كان نقٌض ذلك الوصؾ شرطا فً
المشروع وقٌدا له ,نحو ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﮊ البقرة ,ٕ5٘ :فالنهً عن بٌع المٌتة وبٌع 00000
......................................................................................................
قوله :ألن الماهٌة الشرعٌة إلخ ,علة لقوله صرؾ إلى الوصؾ ,ووجه كون الماهٌة تستلزم
الصحة وذلك ألن ماهٌة الصبلة مثبل إذا وجدت فً فردها الكامل كانت صحٌحة معتبرة
شرعا لعدم فوات ركن واختبلل شرط كما هو معلوم ,وقوله بعد (فالنهً ٌناقض
مشروعٌتها) وذلك ألن النهً لو توجه إلى الماهٌة البحتة تحقق التناقض قطعا ,بٌانه أن
الصبلة مؤمور بها فلو توجه النهً إلٌها من تلك الجهة الستدعى ذلك األمر بالشًء والنهً
عنه من جهة واحدة ,وذلك مما ٌحقق التناقض وٌإدي إلى المحال من ؼٌر شبهة فً ذلك,
وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :تإخذ مجردة عن الفساد والصحة ,فإن قلت أخذ الماهٌة مجردة عما ذكر مما ٌبطلها؛
ألن الماهٌة ال وجود لها فً الخارج إال فً أفرادها فكٌؾ ٌصح أخذها مجردة عن ما ذكر,
قلت المراد بالتجرد هنا التجرد عن األفراد الخارجٌة ال مطلقا ,وذلك ألن الماهٌات متقررة
ثابتة فً نفسها ولها أفراد ذهنٌة وخارجٌة ,فالتجرد المعتبر هنا إنما هو التجرد عن األفراد
الخارجٌة دون الذهنٌة ,بدلٌل قول المصنؾ (ثم ٌصح اعتوارهما علٌها) ,أي تواردهما
وتعاقبهما على الماهٌة المذكورة ,وهللا أعلم.
قوله :إذا ورد مطلقا ثم نهً عن وصفه إلخ ,فمراده باإلطبلق التجرد عن القرابن المعٌنة
ألحد المعانً مثبل ,وقوله (ثم نهً عن وصفه) المعارض للوصؾ الشرعً المستفاد من
قوله ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ البقرة ,ٕ5٘ :فلعقدة البٌع وصفان أحدهما شرعً مؤمور به
واآلخر منهً عنه ,فإن وقع البٌع مثبل فً شًء فبل ٌخلو من أن ٌكون فٌه الوصؾ الشرعً
كاإلباحة والطهارة أو ال ,فإن وجد الشرط الشرعً من ؼٌر معارضة الوصؾ المنهً عنه
له صح البٌع ,وإال فإن عارضه الوصؾ المنهً عنه بطل البٌع كما هو قاعدة تعارض
الشرط والمانع ,وذلك مثل بٌع المٌتة والنجاسة الذي مثل الشارح بهما ,فلما وجد فٌهما =
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النجس لمتعلقه وهو المنهً عنه نقٌض ,بل لوصفه وهو الطهارة مثبل ,فتلك الطهارة
شرط( )1فً البٌع ,هذا معنى نقٌض الوصؾ شرط وقٌد للمشروع.
وقٌل ال ٌدل على الفساد مطلقا ,وحققه جماعة ,ولم ٌصح .ومذهب المصنؾ أن األمرٌن
سابؽان(ٕ).
وقٌل ال ٌدل علٌه بل ٌدل على الصحة فً المنهً عنه ,ونسب للحنفٌة ,فإذا نهً عن
صوم ٌوم العٌد وعن بٌع الربا؛ فباع أو صام فالبٌع والصوم صحٌحان ,وتقدم الرد علٌه.
......................................................................................................
= الوصؾ المنهً عنه عارض الوصؾ الشرعً فبطل البٌع لما ذكر ,إال أن فً عبارة
المصنؾ رحمه هللا تعالى ركاكة وال تخلو عن الحشو والتطوٌل ,ولو قال مثبل -والصحٌح
أن مطلق األمر إذا ورد بالوصؾ الشرعً المؤمور به فبل ٌخلو إما أن ٌعارضه الوصؾ
المنهً عنه أو ال ,فإن عارضه الوصؾ المنهً عنه بطل البٌع كما فً المٌتة والنجس؛
لتلقً الوصؾ المنهً عنه بالمبٌع المناقض للوصؾ الشرعً ,وإن لم ٌعارضه صح البٌع
النتفاء الوصؾ المنهً عنه -لكان أخصر وأظهر فلٌتؤمل وهللا أعلم.
قوله :وقٌل ال ٌدل مطلقا ,اإلطبلق فً مقابلة األقوال المتقدمة ,أي سواء كان لعٌنه دون
وصفه أو فٌهما أو فً الدٌانات دون المعامبلت ,إلخ األقوال ,ونسب هذا القول إلى جماعة
كما ذكر المصنؾ ,إال أن فً كبلمه بعض تدافع حٌث قال (وحققه جماعة) ,ثم قال بعد ذلك
(ولم ٌصح)؛ ألن التحقٌق ٌنافً عدم الصحة ,اللهم إال أن ٌقال التحقٌق بالنظر إلى الجماعة
المثبتٌن ذلك ,ونفً الصحة عند ؼٌرهم ,فلم ٌردا على محل واحد وهللا أعلم.
قوله :ومذهب المصنؾ أن األمرٌن إلخ ,ظاهر كبلم المصنؾ أن النهً عنده ٌجوز أن ٌراد
به الفساد وٌجوز أن ٌراد به عدم الداللة على الفساد ,حٌث نقل عنه هنا أن األمرٌن سابؽان,
لكن ٌنظر ما معنى كبلم المصنؾ فً كونهما سابؽٌن ,فإذا وردت صٌؽة النهً عنده كانت
محتملة للداللة على الفساد وعدم الداللة علٌه ,وال تستعمل عنده فً أحدهما إال بقرٌنة ,أو
معناه إذا وردت صٌؽة النهً جاز للمكلؾ حملها على الفساد أو حملها على الصحة ٌعنً
من جهة العقل ,أو معناه إذا وردت كانت من قبٌل المجمل الحتمال المعنٌٌن فٌقؾ المكلؾ
إلى ظهور البٌان ,والظاهر األول فلٌحرر.

)ٔ( فً األصل" :شرطا" بالنصب ,والصواب بالرفع على أنه خبر للمبتدأ.
)ٕ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٓ.8
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مسؤلة :إذا تعذر ترك المحرم إال بترك ؼٌره
قولً( :مسؤلة :إذا تعذر ترك المحرم إال بترك ؼٌره فتؽلٌب الحرمة على الجمٌع أولى,
وإن لم ٌتعذر تحرى( ,)1والقلٌل معفو ,كاألخت بفارس ,ونقطة نجس فً بحر .فرع:
األشٌاء حبلل وحرام وشبهة ,وهً قبل ورود الشرع على الحظر ,وقٌل على اإلباحة,
وقٌل بالوقؾ).
......................................................................................................
قوله :إذا تعذر ترك المحرم إلخ ,حاصل الكبلم فً مسؤلة اختبلط النجس بالطاهر والحرام
بالمباح أمران؛ أحدهما أن ٌختلط النجس القلٌل بالماء الكثٌر وذات محرم بنساء فارس,
والثانً أن ٌختلط النجس القلٌل بالماء القلٌل واألخت باألجنبٌة أو المطلقة ,فإن الحكم فً
األمر األول عدم التحرٌم وقصد التحري؛ ألن النجس القلٌل إذا وقع فً الماء الكثٌر ال ٌحٌل
الماء إلى النجاسة لقوله علٌه الصبلة والسبلم( :إذا زاد الماء على قدر قلتٌن لم ٌحتمل
خبثا)(ٕ)  ,واالختبلط بنساء فارس ال ٌحرم جمٌع أفرادهن فضعفت شبهة التحرٌم ,ألن فً
اجتناب الجمٌع مشقة فتعٌن التحري دونه ,والحكم فً األصل الثانً التحرٌم ,وذلك ألن
النجس القلٌل بالماء القلٌل ٌحٌل الماء عن الطهارة لتخلل أجزاء النجس به فٌمتنع استعماله؛
ألنه أقل من القلتٌن كما هو مفهوم الحدٌث المتقدم ,واختبلط األخت باألجنبٌة أوالمطلقة مما
قوٌت شبهة التحرٌم فٌه لذات األفراد ,وعدم المشقة فً اجتناب الجمٌع معٌن لجانب التحرٌم
فارتكب ,وعبارة جمع الجوامع مع شارحه(ٖ) :فلو تعذر ترك المحرم إال بترك ؼٌره من
الجابز؛ كماء قلٌل وقع فٌه بول ,وجب ترك ذلك الؽٌر لتوقؾ ترك ذلك المحرم الذي هو
واجب علٌه ,أو اختلطت أي اشتبهت منكوحة لرجل بؤجنبٌة منه حرمتا ,أي حرم قربانهما
علٌه ,أو طلق معٌنة من زوجتٌه مثبل ثم نسٌها حرم علٌه قربانهما أٌضا ,أما األجنبٌة
والمطلقة فظاهر ,وأما المنكوحة وؼٌر المطلقة فبلشتباههما باألجنبٌة والمطلقة ,وقد ٌظهر
الحال فٌرجعان إلى ما كانتا علٌه من الحل انتهى .قال محشٌه ابن أبً شرٌؾ(ٗ) :ولٌعلم أن
قوله "كماء قلٌل وقع فٌه بول" ال ٌلٌق بمذهب الشافعً ,بل هو أشبه بمذهب الحنفٌة؛ ألنه قد
تقرر فً قواعد مذهبهم أن الماء جوهر طاهر ,والطاهر إذا ألقٌت النجاسة فٌه ال ٌتصور أن
ٌكون بذلك نجسا فً عٌنه؛ ألن قلب األعٌان لٌس فً وسع العباد بل هو باق على أصل
الطهارة ,وإنما هو منهً عن استعمال النجاسة ,واستعمال الماء ال ٌنفك عن استعمال شًء
منها ,المتزاج أجزابها امتزاجا تقاصرت معه القوى عن التمٌٌز بٌنهما ,فوجب اجتنابه
لذلك .انتهى ملخصا.
(ٔ) فً (أ) :تحٌروا.
(ٕ) أخرجه الربٌع ( )ٔ٘5كتاب الطهارة :باب فً أحكام المٌاه ,من طرٌق جابر بن زٌد مرسبل ,وأخرجه أحمد (ٔ,)ٗ8ٙ
فً مسند المكثرٌن من الصحابة ,والبٌهقً (ٕٔٗٔ) ,كتاب الطهارة :أبواب الماء الذي ٌنجس والذي ال ٌنجس ,كبلهما من
حدٌث ابن عمر.
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,صٕ٘٘.
)ٗ( الدرر اللوامع ,ص.ٖٙ:
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اعلم أن المحرم كالمنجوس ونكاح ذوات المحارم وإٌطاء المطلقات إذا تعذر اجتنابه إال
باجتناب الحبلل؛ فإن كان فً اجتناب الجمٌع مشقة ,كاختبلط نقطة نجس بكثرة ماء,
وأخت بنساء فارس؛ سقط حكم التحرٌم ولكنه ٌتحرى .وإن لم ٌكن كذلك ,فالحكم فً
وقوع نقطة نجس فً إبرٌق ماء ,أو التباس أخت بؤجنبٌة ,أو مطلقة بؽٌرها؛ التحرٌم.
والحكم فً مثل اختبلط أخت بنساء قرٌة ,أو آنٌة طاهرة فً أوانً نجسة؛ التحري( .)1فإن
اشتبه الجمٌع حرم الكل .وإن طلق إحدى نسابه ال بعٌنها ,فقٌل ٌلحقه بؤٌهن شاء؛ ألن
الطبلق شًء معٌن فبل ٌحمل إال فً محل معٌن .والصواب تؽلٌب الحرمة ,وكذا حكم
األموال .وإن كان فً األموال فاضل ومفضول ,وال ٌتوصل إلى الفاضل إلى بإفساد
المفضول؛ كدٌنار بمحبرة ,ورأس ثور بجرة؛ كسر المفضول ,وٌشتركان فً الفاضل على
......................................................................................................
قوله :وإن طلق إحدى نسابه إلخ ,ظاهر كبلم المصنؾ رحمه هللا أن هذه المسؤلة لم تقٌد بنٌة
من الحالؾ حٌث قال (ال بعٌنها) ,مع أن المقرر فً الفروع أن الحالؾ ٌنوي؛ فإن كانت له
نٌة عمل بها وإال رجع إلى العرؾ ,وإن لم ٌوجد فإلى اللؽة ,وأنت خبٌر بؤن التعٌٌن إما
باالسم وإما بنٌة ,وحاصل ما فً المسؤلة أن الحالؾ بالطبلق(ٕ) إذا أرسل نٌته ولم ٌنو إحدى
نسابه فقد ذكر المصنؾ رحمه هللا فٌه قولٌن :قٌل ٌلحقه أي الطبلق بؤٌتهن شاء بعد ذلك,
وقٌل تؽلب الحرمة على جمٌعهن وذكر أنه الصواب ,والذي فً شرح الدعابم البن
وصاؾ(ٖ) :وعن رجل قال المرأته أنت طالق وله أربع نسوة ,وقال أردت منكن فبلنة فهو
مصدق فً نٌته عندنا مع تعٌنه ,وإن كان مرسبل ولم تكن له نٌة طلقن نساإه جمٌعا انتهى.
فتراه رحمه هللا اقتصر على القول الثانً الذي حكاه المصنؾ دون األول الذي صدر به ,إال
أن تصدٌر القول الثانً بالصواب ٌدل على أن مقابله من الخطؤ الذي ال ٌعتد به وهللا أعلم
فلٌحرر.
قوله :وإن كان فً األموال فاضل إلخ ,الظاهر أن المراد بالفاضل من األموال ما كثرت
قٌمته وبالمفضول ما قلت قٌمته ,وٌحتمل أن ٌراد بالفاضل الحبلل وبالمفضول الحرام أو
الشبهة ,وقوله بعد ذلك (كدٌنار بمحبرة ,ورأس ثور بجرة) مثال لهما ,ومحل كسر
المفضول إذا لم ٌترجح على الفاضل بسبب من األسباب ,وأما إذا ترجح فاألمر بالعكس,
وظاهر قوله بعد ذلك (على قدر ما ٌقع علٌه االنعقاد) أنهم ٌتفقون على عقدة الشركة قبل
إفساد المفضول ,وال ٌنزلون على ما تعاهد لكل واحد قبل ذلك ,وٌقومون ذلك بالحصص,
لما فً إفس اد المفضول من إتبلؾ العٌن المإدي إلى عقدة الشركة فً الفاضل إلى أن ٌصٌر
كالنكاح وسابر العقود.
(ٔ) فً األصل" :التحرٌم" وهو تصحٌؾٌ ,دل على ذلك سٌاق الكبلم.
)ٕ( قول المحشً" :أن الحالؾ بالطبلق" ,وقوله فٌما سبق" :لم تقٌد بنٌة من الحالؾ"ٌ ,خالؾ كبلم المصنؾ فً المتن؛ ألن
المصنؾ لم ٌتعرض إلى الحلؾ بالطبلق وإنما ذكر الطبلق مجردا.
(ٖ) الدعابم وشرحه البن وصاؾ :جٕ ,ص ,ٔ80مع فرق قلٌل فً العبارة.
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قدر ما لكل واحد.
ما ٌقع علٌه االنعقاد مثل النكاح واألموال إما حبلل وإما حرام ال ؼٌر ,وهو قول الربٌع
وظاهر قول جابر ,وعلٌه جماعة ,قٌل وشبهة ,وهو قول الجمهور ,وسند الجمهور
أحادٌث رووها عن النبً صلى هللا علٌه وسلم فً الرٌبة والشبهة.
مسؤلة :للمشاٌخ فً الرٌبة ثبلثة أجوبة ,إذا وقع فً الرٌبة ولم ٌدخل علٌها ,أحدها
......................................................................................................
قوله :األموال إما حبلل أو حرام ال ؼٌرٌ ,نظر من اقتصر على ذلك كالربٌع ومن معه
رحمهم هللا ما ٌقول فً جانب الشبهة ,هل هً من الحبلل حٌث لم ٌتٌقن تحرٌمها ,أو من
الحرام حٌث تٌقن خروجها عن الحبلل ,أو هً عنده ال تثبت أصبل ألن ما لم ٌتٌقن ال حكم
له ,ألن الٌقٌن ال ٌزال إال بالٌقٌن ,وقوله بعد ذلك (وقٌل وشبهة) ٌشبه عطؾ التبٌٌن,
والمراد بالشبهة ما لم ٌتبٌن حله وال تحرٌمه فتكون واسطة ,وهو قول الجمهور لقوله علٌه
الصبلة والسبلم( :الحبلل بٌن والحرام بٌن وما بٌن ذلك شبهة)(ٔ) وقوله (ادرأوا الحدود
بالشبهات)(ٕ) ,إلى ؼٌر ذلك مما ٌثبت أن الشبهة واسطة بٌن الحبلل والحرام ,قال الشٌخ أبو
نصر رحمه هللا(ٖ)( :نجاة أمرئ مقرونة بثبلثة ..حبلل حرام شبهة لم تبٌن) ,إلى أن قال:
(خذ الحل واترك ما الحرام سبٌله ..وقؾ دون أدنى شبهة لم تٌقن) .والحرام على قسمٌن
معلوم ومجهول ,قال فً السإاالت(ٗ) :والحرام المجهول على ثبلثة أوجه مجهول الصفة
ومجهول ا لعٌن ومجهول التحرٌم ,فؤما مجهول العٌن ومجهول التحرٌم فبل ٌعذر فٌهما
مقارفهما ,وأما مجهول الصفة فالمقارؾ له معذور ,وٌدخل مجهول العٌن فً مجهول
التحرٌم ,ومجهول التحرٌم فً مجهول العٌن ,وال ٌدخبلن فً مجهول الصفة ,وٌدخل فٌهما
مجهول الصفة انتهى.
قوله :ثبلثة أجوبة إذا وقع فً الرٌبة إلخ ,المراد بالوقوع العثور علٌها من ؼٌر قصد ثم
أبقاها تحت ٌده إلى أن ٌؤتٌها مالكها ,إال إن َتفُت مدتها ولم ٌدخل علٌها أحد ٌدعٌها فٌجري
فٌها األقوال المذكورة للمشاٌخ ,فالقول األول ٌمسكها بعٌنها وال ٌتصرؾ فٌها ببٌع وال
ؼٌره ,إال أن اإلمساك فً جانب الممسك مقٌد بشرط وهو أن ٌكون فقٌرا ٌباح له التصرؾ
فٌها كما هو معلوم ,وسند هذا القول أن من وقع الشًء فً ٌده وهو ممن ٌستحقه ٌكون =

(ٔ) أخرجه الترمذي (ٕ٘ٓٔ) كتاب البٌوع :باب ما جاء فً ترك الشبهات ,وأبو داود ( )ٖٖٕ8كتاب البٌوع :باب فً
اجتناب الشبهات ,كبلهما من حدٌث النعمان بن بشٌر ,قال الترمذي" :هذا حدٌث حسن صحٌح".
(ٕ) أخرجه البٌهقً فً الكبرى (ٗ ,)ٔ0ٕ8كتاب السٌر :جماع أبواب السٌر ,والحاكم (ٖ )0ٔٙكتاب الحدود ,كبلهما من
حدٌث عابشة بلفظ( :ادرإوا الحدود ما استطعتم).
(ٖ) القصٌدة النونٌة فً التوحٌد ,مطبوعة ضمن كتاب الدعابمٌ ,نظر الدعابم ,صٕٓٓ-ٔ88 :
(ٗ) السإاالت ,اللوح.٘ٔ :
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ٌمسكها وال ٌبالً ,والثانً ٌبٌعها وٌمسك مقدار ما أنفق وٌتصدق بالباقً ,والثالث ٌبٌعها
وٌمسك جمٌع الثمن ,قال المصنؾ(ٔ) :حكاه سلمة الدرجٌنً عن الشٌخ أبً الربٌع رضً
هللا عنهما .وإن دخل علٌها محققة فكالحرام ,وؼٌر محققة كالذي ٌكون فً ٌد من ال ٌتقً
الحرام فٌردها وٌنفق مثلها وٌؤثم.
واعلم أن األموال قبل ورود الشرع على الحظر؛ ألنه تصرؾ فً مال الؽٌر بؽٌر إذنه,
وهو قول أكثر معتزلة بؽداد وأكثر أصحابنا .وقٌل باإلباحة ,ونسب إلى جماعة ,وهو قول
......................................................................................................
= أولى به من ؼٌره ,والقول الثانً ٌتصرؾ فٌها بالبٌع لٌتحقق قٌمتها ,ثم ٌؤخذ ما أنفق
علٌها إن كان مما ٌستحق النفقة وٌتصدق بالباقً ,وسند هذا القول قوله علٌه الصبلة والسبلم
(ال ٌحل مال امرئ مسلم إال بؤحد ثبلثة)(ٕ) ,وكونه ٌتصدق بالزابد على قدر النفقة ألن كل
مجهول سبٌله الفقراء والمساكٌن وهذا من ذلك القبٌل ,والقول الثالث ٌبٌعها وٌمسك جمٌع
الثمن ,وسنده فً األخذ سند القول األول إال أن هذا ال ٌمسكها بعٌنها بل ٌتصرؾ فٌها لتحقق
قٌمتها ,ولعل ذلك إذا قدم صاحبها ٌدفع له قٌمتها وٌكون ذلك أحوط له.
قوله :وإن دخل علٌها محققة إلخٌ ,عنً أن الرٌبة إذا دخل علٌها مع العلم بؤنها رٌبة فحالها
كحال الحرام ,والحاصل أن اإلنسان إذا صادؾ رٌبة فتارة ال ٌقصدها أصبل بل وقع علٌها
ففٌها ما تقدم من األقوال ,وتارة ٌقصدها إما مع العلم بؤنها رٌبة أو مع عدم ذلك ,فإن كان
مع عدم العلم فقد جعلها المصنؾ رحمه هللا كالحرام فً الحكم ,وإن كان مع عدم ذلك فهً
رٌبة كالذي ٌكون فً ٌد من ال ٌتقً الحرام ,فٌجب علٌه أحد األمرٌن إما الرد ألربابها إن
أمكن ,وإما إنفاق مثلها إن عدمت عٌنها ,وقوله بعد ذلك (فٌؤثم) ٌحتمل أن ٌكون قٌدا فً
جعلها حراما وهو األظهر؛ ألن الوجه الثانً الذي وقع فٌه الرد أو إنفاق مثلها بعٌد لحوق
اإلثم له بع د ما ذكر ,مع أنه فعل ما أوجب علٌه الشرع من الرد ودفع القٌمة ,أو ٌكون قٌدا
فٌها؛ أما فً القسم األول فظاهر وأما فً القسم الثانً فٌحتمل على ما إذا فعل ذلك من ؼٌر
توبة ,فتكون التوبة الزمة له بعد ذلك ألنه قد فعل معصٌة ,فعلٌه التوبة على ما هو قاعدة
المذهب وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :األموال قبل ورود الشرع إلخ ,ولٌعلم أن األشٌاء قبل ورود الشرع فٌها أقوال ثبلثة:
قٌل هً على الحظر وهو األحوط ,ودلٌله أن العالم أعٌانه ومنافعه ملك له تعالى والفاعل
تصرؾ فً ملك هللا بؽٌر إذنه تعالى ,وقٌل على اإلباحة ,ودلٌله أن هللا تعالى خلق العبد وما
ٌنتفع به فلو لم ٌبح له ذلك كان خلقهما عبثا ,وقٌل بالوقؾ ,ودلٌله ال ٌدرى أنه محظور =

)ٔ( العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٖ.8
(ٕ) أخرجه الدارقطنً (٘ )ٕ00كتاب البٌوع ,من طرٌق أنس بن مالك بلفظ( :ال ٌحل مال أمرئ مسلم إال بطٌب نفسه).
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الشٌخ أبً ٌحٌى زكرٌا ابن أبً بكر( ,)1واختاره المصنؾ(ٕ) .وقٌل بالوقؾ ,ونسب إلى
األشعري ,وقد تقدم الكبلم علٌه .وحجة األشعري أن األحكام ال تثبت إال بالشرع وال شرع,
فوجب التوقؾ [حتى ٌرد]( .)3قلت :من أٌن وجب التوقؾ وال شرع؟ فإن قال من العقل,
أثبت الحكم للعقل.
وحجة أهل اإلباحة أن ال مانع من عقل وال شرع ,ورد بؤنه تصرؾ فً ملك الؽٌر بؽٌر
إذن .أجٌب :بؤنا ال نسلم منع التصرؾ فً ملك من ال ٌلحقه ضرر؛ كاالستظبلل بجدار
الؽٌر ,ولو سلم فمعارض بما فً المنع من الضرر الناجز.
......................................................................................................
= أو مباح مع أنه ال ٌخلو عن واحد منهما فتكافؤ الدلٌبلن عنده فتوقؾ اهـ كبلم جمع
الجوامع بمعناه(ٗ) .وال معنى لتعبٌر المصنؾ باألموال ألن الحكم على عموم األشٌاء قبل
ورود الشرع ,فإما أن ٌقال ال مفهوم لها ,أو ٌقال خصها بالذكر ألن المسؤلة السابقة فرضت
فً األموال وجاءت على نسقها متصلة ,ثم إنه رحمه هللا ٌنبؽً له أن ٌذكر دلٌل اإلباحة
متصبل بعدها وٌذكر أٌضا دلٌل الوقؾ ,على ما هو متعارؾ عندهم فً ذكر الشًء مع
دلٌله وعلته لٌكون أظهر فً المراد ,وقد ٌقال اعتمد فً ذلك على القرٌنة أو الموقؾ وهللا
أعلم فلٌحرر.
قوله :االستظبلل بجدار الؽٌر ,ومثله أٌضا االستنفاع بفضل الماء والحشٌش المباح كما هو
معلوم ,وهذه األشٌاء مما جوز الشرع االستنف اع بها من ؼٌر إذن ألن الناس فٌها سواء ,ثم
إن هذا المثال الذي مثل الشارح به وما عطؾ علٌه لٌس على وفق الدعوى؛ ألن المثال
ظاهر فً جانب ما ٌتعاطونه الخلق فٌما بٌنهم وما نحن فٌه لٌس من ذلك القبٌل ,ألن فرض
المسؤلة فً األشٌاء التً أوجدها الخالق المختار جل وعبل ,هل ٌنتفع بها من ؼٌر إذنه تعالى
أو ذلك االنتفاع موقوؾ على اإلذن؟ ,وأنت خبٌر بالفرق بٌن األمرٌن وٌمكن أن ٌقال كبلم
المصنؾ ماش على التنظٌر والقٌاس ,وتصوٌر المسؤلة بما ذكر تقرٌب لؤلفهام وهللا أعلم
فلٌحرر.
قوله :ولو سلم فمعارض بما فً المنع إلخ ,أي ولو سلم الخصم التصرؾ فً ملك الؽٌر
مطلقا سواء حصل الضرر للمالك أو ال ,أي على تقدٌر التسلٌم لما ُذكر فهناك معارض آخر
وهو أن العبد المخلوق إذا لم تبح له األشٌاء التً ٌنتفع بها لحصل له الهبلك ضرورة؛ ألنه
ال بد من شًء تقام به بنٌته وإال تعارض المقتضً والمانع وتفوت الحكمة اإللهٌة ,ومن
شؤن الحكٌم أن ٌضع األشٌاء فً مواضعها وهللا أعلم.
)ٔ( زكرٌاء بن أبً بكر بن سعٌد الٌراسنً (ٓٓ٘٘٘ٓ -هـ) ,وقد سبقت ترجمته.
)ٕ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٙ0
(ٖ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
)ٗ( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,ص.8ٙ
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مسؤلة :صٌؽة النهً تؤتً للتحرٌم ولؽٌر التحرٌم
قولً( :مسؤلة :ترد صٌؽته للتحرٌم ,وللكراهٌة ,وللتحقٌر ,ولبٌان العاقبة ,وللدعاء,
ولؤلٌاس ,ولئلرشاد ,وللتنزٌه ,وللتسلٌة ,وللتكوٌن ,وللموعظة ,ولقطع الطمع).
ترد صٌؽة النهً :للتحرٌم؛ نحو ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ اإلسراء .ٖٕ :وللكراهٌة؛ نحو النهً عن
التكلؾ فً العبادة ,وصوم ٌوم الجمعة إال أن ٌتقدمه ٌوم .وللتحقٌر؛ نحو ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ

طه .ٖٔٔ :وبٌان العاقبة؛ نحو ﮋﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ إبراهٌم .ٕٗ :وللدعاء؛
ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ آل عمران .0 :ولؤلٌاس؛ ﮋﮒﮓ ﮊ التوبة.ٙٙ :
......................................................................................................
قوله :والكراهة ,وتمثٌله للكراهة بالنهً عن التكلؾ للعبادة وصوم ٌوم الجمعة ؼٌر ظاهر,
واألولى له رحمه هللا أن ٌؤتً بمثال من الكتاب أو السنة لٌكون أبٌن فً المراد ,خصوصا
مع مبلحظة ما تقدم من أن بعض األصولٌٌن ٌقولون ال ترد صٌؽة النهً للتنزٌه ,مثال نهً
التنزٌه من الكتاب قوله تعالى :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ البقرة ,ٕٙ5 :وقوله تعالى :ﮋ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ البقرة ,ٕٖ5 :ومن السنة قوله صلى هللا علٌه وسلم( :ال ٌصلً أحدكم وهو
ٌدافع األخبثٌن)(ٔ) وقوله( :ال صبلة لجار المسجد إال فً المسجد)(ٕ) ,ولعل مراده رحمه هللا
بالتكلؾ فً العبادة الزٌادة فٌها على القدر المحتاج إلٌه فً صحتها شرعا ,فٌكون ذلك من
باب لزوم ما ال ٌلزم لقوله تعالى :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ الحج ,50 :وظاهر كبلم
المصنؾ رحمه هللا أن صوم ٌوم الجمعة منهً عنه ألنه عٌد فً السماء وعٌد فً األرض,
ولٌس كذلك؛ ألن المراد بكونه عٌدا تشبٌهه بها على حذؾ األداة ألنه أبلػ كما هو معلوم,
فٌكون المراد بجعله عٌدا حصول الفضل والتعظٌم المزٌد له ,كما ورد عنه صلى هللا علٌه
وسلم( :أفضل ٌوم عند هللا طلعت فٌه الشمس ٌوم الجمعة)(ٖ) ,وأما صومه والحالة هذه فهو
جابز مطلوب تقدم علٌه ٌوم أو لم ٌتقدم ,وقد ذكر الشٌخ إسماعٌل رحمه هللا فً القواعد فً
حقوق ٌوم الجمعة ومن حقوقه على المسلمٌن أن ٌصوموه ,ثم ذكر أن من صامه كمن صام
سب عٌن سنة ومن داوم على صومه أربعٌن جمعة كان من الفابزٌن وال ٌصادؾ ذلك إال
المسلم ,إلخ ما أطال فٌه فلٌراجع(ٗ) .انتهى بمعناه .وهللا أعلم فلٌحرر.
(ٔ) أخرجه الربٌع ( )ٕ80كتاب الصبلة :باب جامع الصبلة ,من حدٌث ابن عباس بلفظ( :نهى أن ٌصلً الرجل وهو ٌدافع
األخبثٌن).
(ٕ) سبق تخرٌجه.
(ٖ) أخرجه مسلم ( )ٔ85ٙكتاب الجمعة :باب فضل ٌوم الجمعة ,والترمذي ( )ٗ00أبواب الجمعة :باب ما جاء فً فضل
ٌوم الجمعة ,وؼٌرهما من حدٌث أبً هرٌرة بلفظ( :خٌر ٌوم طلعت فٌه الشمس ٌوم الجمعة .)...قال الترمذي" :حدٌث أبً
هرٌرة حدٌث حسن صحٌح".
(ٗ) ٌنظر :قواعد اإلسبلم :جٕ ,صٖٕٗ.
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ولئلرشاد؛ ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ المابدة .ٔٓٔ :وللتنزٌه؛ ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ النور.ٕٕ :
وللتسلٌة؛ ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ النحل .ٕٔ5 :وللتكوٌن؛ ﮋﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﮊ المإمنون .ٔٓ0 :وللموعظة؛ ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ آل عمران .ٔ8ٙ:ولقطع الطمع؛ ﮋ

ﭤﭥﭦ ﮊ األنبٌاء .ٖٔ :وللتؤدٌب؛ كالنهً عن انتعال الٌسرى قبل الٌمنى.

مسؤلة :اختلفوا فً جواز أن ٌحرم شًء ال بعٌنه
قولً( :مسؤلة :فً جواز أن ٌحرم شًء ال بعٌنه خبلؾ).
......................................................................................................
قوله :وللتكوٌن ,التمثٌل بقوله :ﮋ ﭬ ﭭ ﮊ ؼٌر ظاهر ,وذلك ألن التكوٌن ظاهر من جانب
األمر وهو قوله "اخسبوا" ال من قوله "وال تكلمون" كما هو سٌاق كبلم المصنؾ رحمه هللا,
وهذا المعنى الذي ذكره المصنؾ هنا للنهً لم ٌصرح به ؼٌره من األصولٌٌن ولم ٌتعرض
له ,واألولى له تركه ألن هذا المثال بعٌنه ذكره فٌما تقدم فً معانً األمر وجعله مما ورد
فٌه األمر لئلهانة ,وقد ٌمكن االعتذار للمصنؾ فً هذا المثال أن النظر ههنا إلى قوله "وال
تكلمون" ,دون األمر وهو قوله "اخسبوا" ,إال أن التكوٌن فً جانب النهً ؼٌر محقق
بحسب الظاهر ,وٌمكن أن ٌقال معنى التكوٌن فً حق المخاطبٌن عدم نطقهم بالكبلم,
وٌكون الخرس مكون فٌهم فً تلك الحالة ,وهللا أعلم فلٌحرر ولٌتؤمل.
قوله :وللتؤدٌب ,وفً جعل النهً للتؤدٌب نظر ,وذلك ألن معنى التؤدٌب من مشموالت
التنزٌه ,فٌؽنً عنه قوله أوال (وللكراهة) ,وال معنى لذكره بعد الكراهة ,وهذا المعنى ؼٌر
مذكور فً المتن فٌنبؽً للشارح رحمه هللا عدم التعرض له أصبل لما ذكر من األمرٌن,
وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :فً جواز أن ٌحرم شًء ال بعٌنه ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٔ) :وٌجوز تحرٌم
واحد ال بعٌنه من أشٌاء معٌنه وهو القدر المشترك بٌنها فً ضمن أي معٌن منها ,فعلى
المكلؾ تركه فً أي معٌن منها ,ولعله فعله فً ؼٌره إذ ال مانع من ذلك ,خبلفا للمعتزلة فً
منعهم ذلك كمنعهم إٌجاب واحد ال بعٌنه لما تقدم عنهم فٌهما( ,وهً كالمخٌر) أي والمسؤلة
كمسؤلة الواجب المخٌر فٌما تقدم فٌها ,فٌقال على قٌاسه النهً على واحد مبهم من أشٌاء
معٌنة نحو ال تتناول السمك أو اللبن أو البٌض ,حرم واحد منها ال بعٌنه بالمعنى السابق,
وقٌل ٌحرم جمٌعها فٌعاقب بفعلها عقاب محرمات ,وٌثاب بتركها امتثاال ثواب ترك =
(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,صٖٕٗ.
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اعلم أن أبمة األصول اختلفوا فً ورود النهً على التخٌٌر ,فؤجازه بعض كاألمر ,ومنعه
معظم المعتزلة.
فمنهم من منع فً مقتضى اللؽة ,وحجتهم قوله تعالى ﮋ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﮊ اإلنسانٕٗ :؛
ألن النهً عن الجمٌع ,وكذا ما أشبهه.
ومنهم من منعه من جهة العقل ,ألن النهً إذا تعلق بشًء اقتضى قبحه ,فإذا تعلق بؤحد
الشٌبٌن ال بعٌنه قدر تقبٌح كل واحد منهما على حٌاله ,فٌتصؾ كل واحد منهما بما
ٌتصؾ به اآلخر ,فٌلزم تقبٌحهما معا.

خاتمة :فً معنى السبب والمانع والشرط واإلجزاء وؼٌر ذلك:
قولً( :خاتمة :السبب وصؾ ظاهر منضبط مناط للحكم ,والمانع ما استلزم وجوده عدم
الحكم ,والشرط ما استلزم عدمه عدم الحكم ,واإلجزاء سقوط األمر ,وقٌل سقوط القضاء,
وقد تقدم أنه معنى الصحة فً العبادة ,وفً اقتضاء األمر إجزاء المؤمور به إذا امتثل
خبلؾ ,والفور تعجٌل إنفاذ الواجب ,وٌقابله التراخً ,والفوات مضً وقت األداء).
......................................................................................................
= محرمات ,وٌسقط تركها الواجب بترك بترك واحد منها ,وقٌل المحرم فً ذلك واحد منها
معٌن عند هللا تعالى ,وٌسقط تركه الواجب بتركه أو ترك ؼٌره منها ,وقٌل المحرم فً ذلك
ما ٌختاره المكلؾ للترك منها بؤن ٌتركه دون ؼٌره وإن اختلؾ باختبلؾ المكلفٌن انتهى.
وحاصل ما فً هذه المسؤلة أن الجمهور على الجواز ومعظم المعتزلة على المنع كما ذكره
المصنؾ ,وهً بمنزلة مسؤلة الواجب المخٌر عند الجمهور من ؼٌر فرق؛ ألن الشًء
ٌحمل على ضده كما ٌحمل على نظٌره وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :فمنهم من منع من جهة اللؽة وحجتهم إلخ ,فهإالء المانعون إنما منعوا من جهة اللؽة
واستدلوا باآلٌة المذكورة ,والجواب من طرؾ الجمهور عما استدل به المعتزلة وذلك أن
القرٌنة قابمة على عدم طاعة كل من اآلثم والكفور ,و "أو" هنا بمعنى الواو ,واإلجماع
سنده فً صرفه عن ظاهره فلٌتامل.
قوله :ومنهم من منع من جهة العقل إلخ ,ودلٌله ما ذكره المصنؾ من قوله ألن النهً إذا
تعلق بشًء اقتضى قبحه إلى آخر كبلمه ,والجواب عن هذا الدلٌل من طرؾ الجمهور
أٌضا وذلك أن العقل بعد ورود الشرع ال حكم له بشًء؛ ألن القبح ما قبحه الشرع ﮋ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ اإلسراء ,ٔ٘ :إلى ؼٌر ذلك من األدلة وهللا أعلم فلٌحرر.
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لما ذكرت فً هذا الباب ألفاظا لم ٌتقدم فً المقدمة تفسٌرها مع االحتٌاج إلٌها لٌتضح
الباب للراؼب؛ ذكرتها هاهنا لٌتم المقصود.
 السبب :وصؾ ظاهر منضبط مناط للحكم."الوصؾ" جنس" ,ظاهر" مخرج للخفً كؤفعال القلوب كالرضى فً البٌع" ,منضبط"
مخرج لؽٌر المنضبط كالمشقة" ,مناط للحكم" مخرج لؤلوصاؾ التً ال تضاؾ إلٌها
األحكام ,كالزنا( )1فإنه سبب للجلد ,وأضاؾ الشرع حكم الجلد إلٌه وناطه به أي علقه.
 المانع :ما استلزم وجوده ع َدم الحكم ,وٌنقسم إلى:......................................................................................................
قوله :والسبب وصؾ ظاهر إلخ ,هذا التعرٌؾ للسبب هنا مبٌن لمفهومه كما ذكره اآلمدي
فً شرح المختصر ,وما عرفه به صاحب جمع الجوامع تعرٌؾ لخاصته حٌث قال(ٕ):
والسبب ما ٌضاؾ الحكم إلٌه للتعلق به من حٌث إنه معرؾ أو ؼٌره ,أي ؼٌر معرؾ له,
أي مإثر فٌه بذاته أو بإذن هللا تعالى أو باعث علٌه األقوال اآلتٌة فً معنى العلة؛ كالزنا
لوجوب الجلد ,والزوال لوجوب الظهر ,واإلسكار لحرمة الخمر ,وإضافة األحكام إلٌها كما
ٌقال ٌجب الجلد بالزنا والظهر بالزوال وتحرٌم الخمر لئلسكار ,فاألول لؤلول والثانً للثانً
والثالث للثالث على اللؾ والنشر المرتب ,وقد استكمل أقسام السبب بخبلؾ المصنؾ فإنه
اقتصر على األول منها فقط انتهى وهللا أعلم.
قوله :كالزنا إلخ ,لٌس مثاال للمنفً وهو قوله (التً ال تضاؾ إلٌه األحكام) كما ٌتوهم؛
لفساد المعنى ,بل لشًء مقدر ,والمعنى أن السبب المعتبر الموصوؾ كالزنا إلخ وهللا أعلم.
قوله :المانع ما ٌستلزم وجوده عدم الحكم ,هذا التعرٌؾ للمانع نقبل عن تعرٌؾ العضد
له(ٖ) ,وقد عرفه صاحب جمع الجوامع حٌث قال(ٗ) :والمانع هو الوصؾ الوجودي الظاهر
المنضبط المعرؾ نقٌض الحكم أي حكم السبب؛ كاألبوة فً باب القصاص وهً كون القاتل
أبا للقتٌل فإنها مانعة من وجوب القصاص المسبب عن القتل لحكمة ,وهً أن األب كان
سببا فً وجود ابنه فبل ٌكون ابنه سببا فً عدمه ,وإطبلق الوجودي على األبوة التً هً
أمر إضافً صحٌح عند الفقهاء وؼٌرهم ,نظرا إلى أنها لٌست عدم شًء وإن قال
المتكلمون اإلضافٌات أمور اعتبارٌة ال وجودٌة انتهى .وتقسٌم المصنؾ المانع إلى القسمٌن
المذكورٌن تابع فً ذلك للعضد(٘) وهللا أعلم.

)ٔ( هذا مثال للوصؾ الظاهر المنضبط ,ولٌس مثاال لؤلوصاؾ التً ال تضاؾ إلٌها األحكام كما قد ٌتوهم.
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,صٕٖٔ.
)ٖ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.05 :
(ٗ) حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,ص.ٖٔ5
)٘( ٌنظر :حاشٌة العضد ,ص.05 :

ٖٔٓ

مانع الحكم؛ كاألبوة فً القصاص[ ,ألن وجودها ٌستلزم عدم القصاص]( ,)1وإلى مانع
السبب؛ كالدٌن فً الزكاة ,ألن وجوده ٌستلزم عدم حكمة السبب الذي هو الؽنى ,وهو
مواساة( )2الفقراء من فضل ماله ,فالدٌن لم ٌترك فضبل ٌواسى به.
 الشرط :ما استلزم عدمه عد َم الحكم؛ كالقدرة على التسلٌم فً البٌع ,فإن عدمها ٌنافًحكم البٌع وهو إباحة االنتفاع ,وكالطهارة للصبلة فإن عدمها ٌنافً تعظٌم الباري ,وهو
السبب لوجود الصبلة.
 اإلجزاء :حصول االمتثال ,وهو اإلتٌان بالمؤمور به على وجهه ,وهو معنى سقوط األمر.وقٌل سقوط القضاء ,ورد بؤن القضاء إنما ٌجب بؤمر مجدد ,وألن القضاء قد ٌسقط
......................................................................................................
قوله :الشرط ما ٌستلزم عدمه عدم الحكم ,وقد عرفه المصنؾ رحمه هللا كتعرٌؾ العضد(ٖ),
وعرفه صاحب جمع الجوامع بقوله(ٗ) :وهو ما ٌلزم من عدمه العدم وال ٌلزم من وجوده
وجود وال عدم لذاته ,احترز بالقٌد األول من المانع فإنه ال ٌلزم من عدمه شًء ,وبالثانً
من السبب فإنه ٌلزم من وجوده الوجود ,وبالثالث من مقارنة الشرط للسبب فٌلزم الوجود؛
كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ,ومن
مقارنته للمانع كالدٌن على القول بؤنه مانع من وجوب الزكاة فٌلزم العدم ,فلزوم الوجود
والعدم فً ذلك لوجود السبب والمانع ال لذات الشرط ,ثم هو عقلً كالحٌاة للعلم ,وشرعً
كالطهارة للصبلة ,وعادي كنصب السلم لصعود السطح ,ولؽوي وهو المخصص كما فً
قولك أكرم بنً تمٌم إن جاءوا ,أي الجابٌن منهم ,فٌنعدم اإلكرام المؤمور به بانعدام المجًء
وٌوجد بوجوده إذا امتثل انتهى .ثم إن المصنؾ رحمه هللا اقتصر على الشرط الشرعً
ومثل له بالمثالٌن المذكورٌن وترك ؼٌره؛ ألن الؽرض بٌان الشرعً دون ؼٌره وإن كان
فً ذكر ؼٌره تتمٌم فابدة ,إال أنه قصد إرادة االختصار معارض له والنظر إلٌه أهم ,وهللا
أعلم فلٌحرر.
قوله :اإلجزاء حصول االمتثال إلخ ,قال فً جمع الجوامع(٘) :وبصحة العبادة إجزاإها أي
كفاٌتها فً سقوط التعبد أي الطلب وإن لم ٌسقط القضاء ,وقٌل إجزاإها إسقاط القضاء
كصحتها على القول المرجوح ,فالصحة منشؤ اإلجزاء على القول الراجح فٌهما ,ومرادفة له
على القول المرجوح فٌهما ,وٌختص اإلجزاء بالمطلوب من واجب ومندوب ,أي بالعبادة ال
ٌتجاوزها إلى العقد المشارك لها فً الصحة ,وقٌل ٌختص بالواجب ال ٌتجاوزه إلى =

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثب ُته بناء على النسخة( :د).
(ٕ) فً (ب)" :مساواة" وهو تصحٌؾ من الناسخ.
)ٖ( شرح العضد ,ص.00:
(ٗ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص٘٘.
(٘) المصدر السابق :جٔ ,صٗٗٔ.
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عند ع دم اإلمكان مع عدم اإلجزاء ,وقد تقدم أن معنى الصحة فً العبادة موافقة أمر
الشارع ,وقٌل سقوط القضاء ,وفً المعامبلت ترتب األثر واعتبار الفعل سببا لحكم آخر؛
كترتب إباحة االنتفاع على سببه وهو البٌع أو النكاح ,وهو معنى ترتب األمر المطلوب
منها علٌها.
......................................................................................................
= المندوب كالعقد ,والمعنى أن اإلجزاء ال ٌتصؾ به العقد وتتصؾ به العبادة الواجبة
والمندوبة ,وقٌل الواجبة فقط ,ومنشؤ الخبلؾ حدٌث ابن ماجة وؼٌره (أربع ال تجزيء فً
األضاحً)(ٔ) ,فاستعمل اإلجزاء فً األضحٌة وهً مندوبة عندنا واجبة عند ؼٌرنا كؤبً
حنٌفة ,ومن استعماله فً الواجب اتفاقا حدٌث الدارقطنً وؼٌره (ال تجزئ صبلة ال ٌقرأ
الرجل فٌها بؤم القرآن)(ٕ) انتهى .ثم قوله وهو اإلتٌان بالمؤمور به؛ ظاهره ٌعم الواجب
والمندوب وهو كذلك على التفسٌر األول فً اإلجزاء ,وأما على التفسٌر الثانً فبل ٌتناول
المندوب كما هو معلوم وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :ألن القضاء قد ٌسقط إلخٌ ,نظر هل المراد بسقوطه سقوط خاص وهو فً بعض
األحوال ,وٌقضى بعد مضً ذلك أي مضً الوقت الخاص الذي تعذر فٌه ,كتعذر قضاء
الصبلة عند الطلوع والتوسط والؽروب مثبل ,وتعذر قضاء الصوم فً ٌوم العٌد ,فإذا
انقضى ذلك الوقت تعٌن علٌه القضاء بعد ذلك كما هو معلوم ,أو المراد بسقوط عام بحٌث
إنه ال ٌطالب به أصبل ,فإن أراد المعنى األول فظاهر وإن أراد المعنى الثانً فؽٌر ظاهر
على قاعدة المذهب؛ ألن األداء والقضاء عندنا ال ٌسقطان بالكلٌة وأما عند ؼٌرنا فهو
متؤت ,وذلك أنهم ٌقولون إذا لم ٌجد اإلنسان ماء وال متٌمما فثالث األقوال عندهم سقوط
القضاء واألداء بحٌث ال ٌخاطب بشًء من ذلك ,وهذا ؼٌر البق بقواعد المذهب كما هو
معلوم ,فٌتعٌن حمل كبلمه والحالة هذه على االحتمال األول وهللا أعلم فلٌتؤمل.
قوله :كترتب إباحة االنتفاع على سببه وهو البٌع أو النكاح ,ظاهره أن كبل من البٌع والنكاح
مما ٌترتب علٌه االنتفاع ألنه من المعامبلت مع أنه ال ٌقال فً جانب النكاح معاملة,
وٌقتضً بظاهره أٌضا االشتراك فً خصوصٌة االنتفاع ولٌس كذلك ,وقد ٌقال إنما جعله
المصنؾ فً قبٌل المعاملة ألنه عقد من العقود ,ودعوى خصوصٌة االنتفاع ممنوعة ألن
المراد االشتراك فً مطلق االنتفاع ال فً خصوصٌته ,وقوله بعد ذلك ترتب األمر المطلوب
منها علٌها ,أي من المعامبلت علٌها أي على الصحة ,فالضمٌران على التوزٌع فً المرجع
دون االتحاد كما ٌتوهم وهللا أعلم.

(ٔ) أخرجه ابن ماجة (ٖٗٗٔ) كتاب األضاحً :باب ما ٌكره أن ٌضحى به ,من حدٌث البراء بن عازب.
(ٕ) أخرجه ابن حبان (ٗ ,)ٔ58كتاب الصبلة :باب صفة الصبلة ,من حدٌث أبً هرٌرة ولفظه( :ال تجزئ صبلة ال ٌقرأ
فٌها بفاتحة الكتاب).
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 والفساد :سلب األحكام الشرعٌة ,أو تخلؾ األحكام. الفور :تعجٌل إنفاذ الواجب. والتراخً :عدم تعجٌله. والفوات :مضً وقت األداء.......................................................................................................
قوله :الفساد سلب األحكام الشرعٌة إلخ ,وٌراد به البطبلن عند الجمهور خبلفا ألبً حنٌفة,
وفسره صاحب جمع الجوامع(ٔ) بمخالفة الفعل ذي الوجهٌن وقوعا الشرع ,وؼاٌر أبو حنٌفة
بٌن الفساد والبطبلن حٌث قال إن كانت المخالفة لكون النهً عنه ألصله فهً البطبلن ,كما
فً الصبلة بدون بعض الشروط أو األركان ,وكما فً بٌع المبلقٌح والمضامٌن ,وإن كانت
لوصفه فهً الفساد كما فً صوم ٌوم النحر؛ لئلعراض بصومه عن ضٌافة هللا للناس بلحوم
األضاحً التً شرعها فٌه ,وكما فً بٌع الدرهم بدرهمٌن الشتماله على الزٌادة انتهى.
قوله :والفور تعجٌل إلخ ,هذا التعرٌؾ للفور محتمل ألمرٌن :أحدهما أن ٌراد بالتعجٌل
تقدٌمه على وقته المقدر له شرعا ألمر اقتضى ذلك؛ كتعجٌل الزكاة عن وقتها حٌث نزلت
حاجة بالفقراء ,فكان ٌنبؽً للمصنؾ أن ٌزٌد قوله قبل وقته فً حد الفور فٌكون نصا فً
االحتمال األول حٌنبذ ,والثانً أن ٌراد بالتعجٌل إٌقاع تلك العبادة فً أول جزء من الوقت
االختٌاري ,فٌكون موافقا للبعض القابل فً العبادة المإقته إنما ٌتعٌن فعلها عند آخر الوقت
فإن قدمت على الجزء األخٌر فتعجٌل ,والظاهر األول.
وقوله فً التراخً (عدم تعجٌله) وفً الفوات (مضً وقت األداء) مما ٌدل على تؽاٌرهما,
والحاصل أ ن النسبة التً بٌن التراخً والفوات التؽاٌر ,وأما بٌن الفور والتراخً فكذلك
على االحتمال األول فً الفور وهللا أعلم.

)ٔ( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,ص.ٔٗٙ
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الباب الثالث :فً الظاهر والمحكم ومقابلهما

(المحكم المتضح المعنى ,سواء كان نصا أو ظاهرا ,وقد ٌطلق النص على الظاهر,
والمتشابه ٌقابله؛ إما إلجمال أو ظهور تشبٌه ,أو ؼٌرهما .والظاهر ما ٌسبق إلى النفوس
من معانً اللفظ ,والباطن ٌقابله .والتؤوٌل حمل الكبلم على المحتمل المرجوح من معانً
اللفظ .والظاهر أولى من المإول خبلفا للباطنٌة ,فإن رجح الباطنَ دلٌل فهو أولى خبلفا
ألهل الظاهر ,وقد ٌترجح التؤوٌل بؤدنى مرجح ,وقد ٌحتاج إلى األقوى لبعده ,وقد ٌتعذر
فبل ٌقبل؛ كتؤوٌل بعض الفقهاء قوله علٌه السبلم (أمسك أربعا وفارق سابرهن)( )1للذي
أسلم على عشر ,وقوله (أمسك أٌتهما شبت)( )2للذي أسلم على األختٌن؛ على تجدٌد
النكاح ,وحمله

ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ المجادلةٗ :

على إطعام طعام ,و (فً أربعٌن شاة شاة)

()3

على قٌمتها ,و (أٌـما امرأة نكحت نفسها بؽٌر إذن ولٌها فنكاحها باطل باطل باطل)( )4على
امرأة صؽٌرة أو أمة ,و (ال صٌام لمن لم ٌبٌت الصٌام من اللٌل)( )5على صٌام القضاء
والنذر ,و ﮋﭛﭜ ﮊ األنفال ٗٔ :على الفقراء).
المحكم والتشابه:
المحكم المتضح المعنى ,وفٌه أقوال أخر.
......................................................................................................
قوله :المحكم المتضح( )ٙالمعنى ,هذا شروع فً بٌان أحكام الكتاب ,فكان ٌنبؽً له رحمه
هللا تعالى أن ٌقول الباب الثالث فً الكتاب الذي هو القرآن ,وهو اللفظ المنزل( )5على محمد
صلى هللا علٌه وسلم لبلعجاز بسورة منه ,المتعبد بتبلوتهٌ -عنً ما ٌصدق علٌه هذا ,-من
أول سورة الحمد إلى آخر سورة الناس ,المحتج بؤبعاضه .فخرج عن أن ٌسمى قرآنا
بالمنزل على محمد األحادٌث ؼٌر الربانٌة ,والتوراة واإلنجٌل مثبل ,وباإلعجاز -أي إظهار
صدق النبً فً دعواه الرسالة مجازا عن إظهار عجز المرسل إلٌهم عن معارضته= -
......................................................................................................
(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) أخرجه البٌهقً فً الكبرى (ٓ ,)ٔٗٓٙكتاب النكاح :جماع أبواب نكاح المشرك ,والدارقطنً ( )ٖٙ80كتاب النكاح:
باب المهر ,كبلهما من حدٌث الدٌلمً أو ابن الدٌلمً.
(ٖ) أخرجه ابن ماجه ( )ٔ0ٓ5من حدٌث نافع عن ابن عمر.
(ٗ) أخرجه الترمذي (ٕٓٔٔ) كتاب النكاح :باب ما جاء ال نكاح إال بولً ,وابن حبان (ٗ ,)ٗٓ5كتاب النكاح :باب الولً,
وؼٌرهما من حدٌث عابشة.
(٘) سبق تخرٌجه.
) (ٙفً (أ) و (ب)" :المنتظم" وهو تصحٌؾ ظاهر ,والصواب" :المتضح" كما فً المتن.
)ٌ (5جب مبلحظة أن ا لمحشً هنا ٌنقل كبلم شرح المحلً على جمع الجوامع ,فالكبلم ابتداء من هذا الموضع إلى قوله
(انتهى) -ما عدا أبٌات اإلمام الجزري -منقول من شرح المحلًٌ ,نظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,صٔ.ٕ8
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= األحادٌث الربانٌة كحدٌث الصحٌحٌن (أنا عند ظن عبدي)(ٔ) إلخ وؼٌره ,واالقتصار
على اإلعجاز وإن أنزل القرآن لؽٌره أٌضا ألنه المحتاج إلٌه فً التمٌٌز ,وقوله بسورة منه
أي أيّ سورة كانت من جمٌع سوره ,حكاٌة ألقل ما وقع به اإلعجاز الصادق بالكوثر أقصر
سورة ,ومثلها فً قدرها من ؼٌرها بخبلؾ ما دونها ,وفابدته كما قال دفع إٌهام العبارة
بدونه أن اإلعجاز بكل القرآن فقط ,وبالمتعبد بتبلوته أي أبدا ما نسخت تبلوته ,ومنه أي من
القرآن البسملة أول كل سورة ؼٌر براءة على الصحٌح ,ألنها مكتوبة كذلك بخط السور فً
مصاحؾ الصحابة مع مبالؽتهم أن ال ٌكتب فٌها ما لٌس منه مما ٌتعلق به حتى النقط
والشكل ,وقال القاضً(ٕ) لٌست منه فً ذلك وإنما هً فً الفاتحة البتداء الكتاب على عادة
هللا فً كتبه ,ومنه سن لنا ابتداء الكتب بها ,وفً ؼٌر الفاتحة للفصل بٌن السور ,قال ابن
عباس رضً هللا عنه( :كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ال ٌعرؾ فصل السورة حتى
ٌنزل هللا علٌه بسم هللا الرحمن الرحٌم)(ٖ) رواه أبو داود وؼٌره ,وهً منه فً أثناء سورة
النمل إجماعا ,ولٌست منه أول براءة لنزولها بالقتال الذي ال تناسبه البسملة المناسبة للرحمة
والرفق ,ال ما نقل آحادا قرآنا كـ "أٌمانهما" فً قراءة (والسارق والسارقة فاقطعوا
أٌمانهما)  ,فإنه لٌس من القرآن على األصح ,ألن القرآن إلعجازه الناس عن اإلتٌان بمثل
أقصر سورة منه تتوفر الدواعً على نقله تواترا ,وقٌل إنه من القرآن حمبل على أنه كان
متواترا فً العصر األول لعدالة ناقله وٌكفً فٌه التواتر ,والقراءات السبع المعروفة للقراء
السبعة أبً عمرو(ٗ) ,ونافع(٘) ,وابن كثٌر( ,)ٙوعامر( ,)5وعاصم( ,)0وحمزة(=,)8

(ٔ) أخرجه البخاري (٘ٓ٘ )5كتاب التوحٌد :باب قول هللا تعالىٌ" :رٌدون أن ٌبدلوا كبلم هللا" ,ومسلم ( )ٙ0ٕ8كتاب
الذكر والدعاء والتوبة :باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى هللا ,من طرٌق أبً هرٌرة.
)ٕ( فً (ب)" :وقال أبو بكر الباقبلنً وؼٌره".
(ٖ) أخرجه أبو داود ( )500كتاب الصبلة :باب من جهر بها ,وؼٌره من حدٌث ابن عباس.
)ٗ( زبان بن عمار التمٌمً المازنً البصري ,أبو عمرو بن العبلء (تٔ٘ٗ:هـ) ,من أبمة اللؽة واألدب ,وأحد القراء
السبعة ,ولد بمكة ,ومات بالكوفةٌ .نظر :مٌزان االعتدال ,المإلؾ :أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً
(ت5ٗ0:هـ) ,تحقٌق :علً محمد البجاوي ,الطبعة األولى (ٕٖٔ0هـٔ8ٖٙ -م) ,دار المعرفة -بٌروت ,جٗ ,ص.٘٘ٙ
وفٌات األعٌان :جٖ ,ص.ٗٙٙ
)٘( نافع بن عبد الرحمن بن أبً نعٌم اللٌثً بالوالء (تٔٙ8:هـ) ,أحد القراء السبعة ,أصله من أصبهان ,اشتهر فً المدٌنة
وتوفً بهاٌ .نظر :مٌزان االعتدال :جٗ ,صٕٕٗ ,وفٌات األعٌان :ج٘ ,ص.ٖٙ0
الداري المكً ,أبو معبد (تٕٔٓ:هـ) ,أحد القراء السبعة ,فارسً األصل ,كان قاضً الجماعة بمكة,
) (ٙعبد هللا بن كثٌر
َ
ومولده ووفاته فٌهاٌ .نظر :سٌر أعبلم النببلء ,المإلؾ :أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً (ت5ٗ0:هـ) ,تحقٌق:
مجموعة من المحققٌن بإشراؾ شعٌب األرناإوط ,الطبعة الثالثة (٘ٓٗٔهـٔ80٘ -م) ,مإسسة الرسالة -بٌروت ,ج٘,
ص .ٖٔ0وفٌات األعٌان :جٖ ,صٔٗ.
) (5عبد هللا بن عامر بن ٌزٌد ,أبو عمران الشامً (تٔٔ0:هـ) ,أحد القراء السبعة ,ولً قضاء دمشق فً خبلفة الولٌد بن
عبد الملك ,ولد فً البلقاء ,وانتقل إلى دمشق وتوفً فٌهاٌ .نظر :سٌر أعبلم النببلء :ج٘ ,صٕ.ٕ8
) (0عاصم بن أبً النجود بهدلة الكوفً األسدي بالوالء ,أبو بكر (تٕٔ5:هـ) ,أحد القراء السبعة ,تابعً من أهل الكوفة,
ووفاته فٌهاٌ .نظر :مٌزان االعتدال :جٕ ,ص .ٖ٘5وفٌات األعٌان :جٖ ,ص.8
) (8حمزة بن حبٌب بن عمارة بن إسماعٌل التٌمً (تٔ٘ٙ:هـ) ,أحد القراء السبعة ,انعقد اإلجماع على تلقً قراءته
بالقبولٌ .نظر :سٌر أعبلم النببلء :ج ,5صٓ ,8وفٌات األعٌان :جٕ ,ص.ٕٔٙ
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....................................................................................................
=والكسابً(ٔ)؛ متواترة من النبً صلى هللا علٌه وسلم إلٌنا ,أي نقلها عنه جمع ٌمتنع عادة
تواطإهم على الكذب لمثلهم وهلم ,قٌل(ٕ)ٌ[ :عنً قال ابن الحاجب](ٖ) فٌما لٌس من قبٌل
األداء .أي فما هو من قبٌل األداء بؤن كان هٌبة للفظ ٌتحقق بدونها فلٌس بمتواتر ,وذلك
كالمد الذي زٌد فٌه متصبل ومنفصبل على أصله حتى ٌبلػ قدر ألفٌن فً نحو "جاء" و "ما
أنزل" ,وواوٌن فً "السوء" ,و "قالوا أنإمن لك" ,وٌابٌن فً نحو "جًء" و "فً أنفسكم",
أو أقل من ذلك بنصؾ او أكثر منه بنصؾ ,أو واحد أو اثنٌن طرق للقُراء ,واإلمالة التً
هً خبلؾ األصل مع الفتح محضة أو بٌن بٌن ,بؤن ٌنحو بالفتحة فٌما ٌمال كالؽار والفجار
نحو الكسرة على وجه القرب منها أو من الفتحة ,وتخفٌؾ الهمزة الذي هو خبلؾ األصل
من التحقٌق نقبل نحو "قد أفلح" ,وإبداال نحو "ٌومنون" ,وتسهٌبل نحو "أٌنكم" ,وإسقاطا نحو
"جاء أجلهم" .قال أبو شامة(ٗ) :واأللفاظ المختلؾ فٌها بٌن القراء .كؤلفاظهم فٌما فٌه حرؾ
مشدد نحو ﮋ ﭢ ﭣ ﮊ الفاتحة ,٘ :بزٌادة على أقل التشدٌد من مبالؽة أو توسط .وؼٌر ابن
الحاجب وأبً شامة لم ٌتعرضوا لما قااله ,والمصنؾ(٘) وافق على عدم تواتر األول وتردد
فً تواتر الثانً وجزم بتواتر الثالث بؤنواعه السابقة ,وقال فً الرابع إنه متواتر فٌما ٌظهر,
ومقصوده مما نقله عن أبً شامة المتناول بظاهره لما قبله مع زٌادة تلك الزٌادة التً مثلها
بما تقدم ,على أن أبا شامة لم ٌرد جمٌع األلفاظ إذ قال فً كتابه المرشد الوجٌز( :)ٙما شاع
على ألسنة جماعة من متؤخري المقربٌن وؼٌرهم من أن القراءات السبع متواترة نقول به
فٌما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبعة دون ما اختلفت فٌه ,بمعنى أنه نفٌت نسبته
إلٌهم فً بعض الطرق ,وذلك موجود فً كتب القراءات ال سٌما كتب المؽاربة والمشارقة
فبٌنهما تباٌن فً مواضع كثٌرة ,والحاصل أنا ال نلتزم التواتر فً جمٌع األلفاظ المختلؾ
فٌها بٌن القراء ,أي بل منها المتواتر وهو ما اتفقت الطرق على نقله عنهم ,وؼٌر المتواتر
وهو ما اختلفت فٌه بالمعنى السابق ,وهذا بظاهره ٌتناول ما لٌس من قبٌل األداء وما هو من
قبٌله ,وال تجوز القراءة بالشاذ أي ما نقل قرآنا آحادا ال فً الصبلة وال خارجها ,بناء على
األصح المتقدم أنه لٌس من القرآن ,وتبطل الصبلة به إن ؼٌر المعنى وكان قارٌه عامدا
عالما كما قاله النووي =

)ٔ( علً بن حمزة بن عبد هللا األسدي بالوالء ,أبو الحسن الكسابً (تٔ08:هـ) ,إمام فً اللؽة والنحو والقراءة ,من أهل
الكوفة ,له تصانٌؾ منها :معانً القرآن ,والحروؾ ,والقراءات ,وؼٌرهاٌ .نظر :سٌر أعبلم النببلء :ج ,8صٖٔٔ.
وفٌات األعٌان :جٖ ,ص.ٕ٘8
)ٕ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.88:
)ٖ( ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
)ٗ( كؤن فً العبارة سقطا ,وسٌؤتً كبلم ابن شامة بعد قلٌل.
)٘( المراد تاج الدٌن السبكً صاحب جمع الجوامع ,ألن الكبلم هنا منقول من شرح المحلً.
)ٌ (ٙنظر :المرشد الوجٌز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزٌز ,تؤلٌؾ شهاب الدٌن عبد الرحمن بن إسماعٌل المقدسً الدمشقً,
المعروؾ بؤبً شامة (تٙٙ٘:هـ) ,تحقٌق :طٌار آلتً قوالج ,ط (ٖ٘ٔ8هـٔ85٘ -م) ,دار صادر -بٌروت ,صٔ5ٙ :
وما بعدها.
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تقدم أن النص والظاهر ٌشتركان فً عدم الحاجة إلى مفسر واالستقبلل باإلفادة,
......................................................................................................
= فً فتاوٌه(ٔ) ,والصحٌح أنه ما وراء العشرة ,أي السبعة السابقة وقراءة ٌعقوب(ٕ) وأبً
جعفر(ٖ) وخلؾ(ٗ) ,فهذه الثبلثة ٌجوز القراءة بها وفاقا للبؽوي والشٌخ اإلمام والد
المصنؾ(٘) ,ألنها ال تخالؾ رسم السبعة من صحة السند واستقامة الوجه فً العربٌة
وموافقة خط المصحؾ اإلمام ,قال ابن الجزري(:)ٙ
(وكل ما وافق وجها نحوي ..وكان للرسم احتماال ٌحوي)
(وصح إسنادا هو القـــــرآن ..فهذه الثبلثة األركـــــــــان)
وقٌل الشاذ ما وراء السبعة فتكون الثبلثة منه ال تجوز القراءة بها على هذا انتهى(.)5
وٌقابل المحكم المتشابه وهو ؼٌر متضح المعنى كما سٌؤتً بٌانه بعد ,وتفسٌر المصنؾ
رحمه هللا المحكم المتضح المعنى جرٌا على أشهر األقوال فٌه ,فٌكون تقابل العدم والملكة
من نسبهما كما هو معلوم()0؛ فلٌتؤمل.
قوله :والنص والظاهر ٌشتركان إلخ ,الذي تقدم له رحمه هللا فٌما سبق ٌدل على مؽاٌرة ما
بٌنهما ,حٌث قال (اللفظ ا لواحد الذي ٌفٌد معنى واحدا إما أن ال ٌحتمل ؼٌره وهو النص ,أو
ٌحتمل ؼٌره احتماال مرجوحا وهو الظاهر ,أو ٌحتمل ؼٌره مع ذلك المعنى احتماال مساوٌا
وهو المجمل ,أو ٌحتمل معنى آخر احتماال راجحا وهو المتؤول) ,ثم قال (والنص والظاهر
ٌشتركان فً الراجحٌة وهو االستقبلل باإلفادة وعدم الحاجة إلى مفسر فاصطلح على
تسمٌته بالمحكم ,والمجمل والمتؤول ٌشتركان فً عدم الراجحٌة وهو عدم االستقبلل باإلفادة
إال بضمٌمة فاصطلحوا على تسمٌة ذلك متشابها) ,ثم قال والفرق بٌنهما أن المجمل =

)ٔ( فتاوى اإلمام النووي ,المسماة بالمسابل المنثورة ,تؤلٌؾ أبً زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ النووي (تٙ5ٙ:هـ),
تحقٌق :محمد الحجار ,الطبعة السادسة (ٔٗٔ5هـٔ88ٙ -م) ,دار البشابر اإلسبلمٌة -بٌروت ,ص.ٗٗ :
)ٕ( ٌعقوب بن إسحاق بن زٌد الحضرمً البصري ,أبو محمد (تٕٓ٘:هـ) ,أحد القراء العشرة ,مولده ووفاته بالبصرة,
من بٌت علم بالعربٌة واألدب ,له كتب منها :الجامع ,ووجوه القراءاتٌ .نظر :سٌر أعبلم النببلء :جٓٔ ,ص ,ٔٙ8وفٌات
األعٌان :ج ,ٙصٓ.ٖ8
)ٖ( ٌزٌد بن القعقاع المخزومً بالوالء ,المدنً ,أبو جعفر (تٖٕٔ:هـ) ,أحد القراء العشرة ,من التابعٌن ,وكان إمام أهل
المدٌنة فً القراءة ,وتوفً فٌهاٌ .نظر :سٌر أعبلم النببلء :ج٘ ,ص ,ٕ05وفٌات األعٌانٙ :ج ,صٗ.ٕ5
)ٗ( خلؾ بن هشام البزار األسدي ,أبو محمد (تٕٕ8:هـ) ,أحد القراء العشرة ,كان عالما عابدا ثقة ,اشتهر ببؽداد وتوفً
فٌهاٌ ,نظر :سٌر أعبلم النببلء :جٓٔ ,ص ,٘5ٙوفٌات األعٌان :جٕ ,صٕٔٗ.
)٘( تقً الدٌن السبكً (ت5٘ٙ:هـ) ,علً بن عبد الكافً بن علً بن تمام السبكً ,وقد سبقت ترجمته.
) (ٙشرح طٌبة النشر فً القراءات ,تؤلٌؾ شمس الدٌن محمد بن محمد بن ٌوسؾ ,ابن الجزري (ت0ٖٖ:هـ) ,تحقٌق:
الشٌخ أنس مهرة ,الطبعة الثانٌة (ٕٓٗٔهـٕٓٓٓ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,ص.5 :
) (5حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,صٔ ٕ8وما بعدها.
) (0كذا وجدته فً المخطوط ,ولم أفهم معناه.
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وهو معنى المحكم ,فهو إذا جنس لهما.
وقد ٌطلق النص على الظاهر لؽة ,وال مانع منه شرعا ,تقول العرب :نصت الظبٌة إذا
رفعت رأسها وأظهرته ,وقد تقدم أن النص هو اللفظ الذي ال ٌحتمل ؼٌر معناه أصبل ,وهو
األشهر فً معانً النص ,وأبعد من االشتباه بالظاهر ,وقد ٌطلق على الذي ال ٌحتمل ؼٌر
معناه احتماال مقبوال.
......................................................................................................
= مساو والمتؤول مرجوح) ,كذلك ٌقال فً الفرق بٌن النص والظاهر وذلك أن النص هو
الذي ال ٌحتمل ؼٌره أصبل ,والظاهر هو الذي ٌحتمل ؼٌره لكن احتمال ذلك الؽٌر
مرجوحا ,فٌكون بٌنهما والحالة هذه نوع اشتراك ونوع امتٌاز ,كما ٌإخذ من كبلم المصنؾ
رحمه هللا .وفً جعل المصنؾ الباطن فٌما سٌؤتً مقاببل للظاهر ؼٌر ظاهر ,والذي ٌقابل
الظاهر هو المإول ألن أبواب الكتاب عشرة :الظاهر والمإول ,والمجمل والمفصل ,والعام
والخاص ,والمنطوق والمفهوم ,والناسخ والمنسوخ ,والمصنؾ لم ٌتكلم فً هذا الباب الذي
هو معتمد الكتاب إال على الظاهر والمإول ,وذلك قد أسلؾ الكبلم على بقٌة األقسام فٌما
تقدم فبل معنى إلعادتها هنا وإن ذكرت فً ؼٌر محلها ,وهللا اعلم فلٌحرر.
قوله :فهو إذا جنس لهما ,أي فٌكونان نوعان له كما هو قاعدة الجنس مع ما تحته؛ ألن
الجنس أعلى األقسام وتحته النوع ,وتحت النوع الفصل ,وتحت الفصل الخاصة ,وتحتها
العرض العام كما هو مبٌن فً محله ,وٌقابل المحكم المتشابه كما تقدم ,قال تعالى :ﮋ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ آل عمران ,5 :ثم إن المتشابه مما استؤثر هللا تعالى بعلمه
دون الراسخون فً العلم ,أو مما ٌعلمه الراسخون فً العلم أٌضا ,ومنه نشؤ الخبلؾ فً
الوقؾ؛ فمن وقؾ على ﮋ ﯗ ﯘ
ﮋﯚ ﯛ ﯜ

ﮊ آل عمران5 :

ﮊ آل عمران5 :

جعل المتشابه مما استؤثر هللا بعلمه وجعل قوله

استبنافا ,ومن وقؾ على ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ ٌكونون ممن ٌعلم

تؤوٌل المت شابه أٌضا؛ وذلك ألن الخطاب بما ال ٌفهم بعٌد ,وإن كان ال ٌمتنع على هللا تعالى,
وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وهو األشهر و أبعد عن االشتباه ,وذلك ألن تفسٌر النص بهذا المعنى ٌبعد شبهه عن
الظاهر ,ألنه قد تقدم قرٌبا أنهما ٌشتركان فً عدم الحاجة إلى مفسر ,وأنت خبٌر بؤن
الكبلمٌن ٌفضٌان إلى التدافع ,وقد ٌقال ال تدافع بٌنهما ,وذلك ألن النص ٌطلق على معنٌٌن
المعنى السابق وهذا المعنى ,فاالشتراك المذكور بٌنه وبٌن الظاهر على المعنى السابق دون
هذا ,فلم ٌردا على محل واحد فلٌتؤمل.

ٖٓ8

والمتشابه ؼٌر المتضح المعنى ,أما عدم اتضاحه لبلشتراك نحو ﮋ ﭻ ﭼ ﮊ البقرة,ٕٕ0 :
وكذا سابر أقسام اإلجمال الناشبة من ؼٌر االشتراك نحو ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ البقرة ,ٙ5 :أو ألن
ظاهره التشبٌه مثل ﮋﯣ ﯤ ﮊص ,5٘ :ﮋﯱﯲ ﮊالزمر ,ٙ5 :ﮋﯭ ﯮ ﮊ البقرة.ٔ٘:
والظاهر لؽة الواضح ,وفً االصطبلح ما سبق إلى النفس من معانً اللفظ ,لكنا ال نقطع
بذلك المعنى بل ٌؽلب على الظن وٌحتمل ؼٌره احتماال مرجوحا ,وهذا هو الفرق بٌنه
......................................................................................................
قوله :والمتشابه إلخ ,وظاهر كبلمه رحمه هللا أن المتشابه والمجمل بمعنى ,وهو كذلك على
المعنى الثانً فً المتشابه ,ثم إن االشتباه واإلجمال ٌكونان لبلشتراك اللفظً؛ كالقرء فإنه
متردد بٌن الطهر والحٌض ,والنور متردد بٌن العقل ونور الشمس لتشابههما بوجه ,والجسم
صالح للسماء واألرض لتماثلهما ,وقوله تعالى ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ البقرة ٕٖ5 :لتردده
بٌن الزوج والولً ,وؼٌره كقوله صلى هللا علٌه وسلم (ال ٌمنع أحدكم جاره أن ٌضع خشبة
فً جداره)(ٔ) لتردد ضمٌر جداره بٌن عوده إلى الجار وإلى األحد ,وقولك زٌد طبٌب
ماهر لتردد ماهر بٌن رجوعه إلى طبٌب وإلى زٌد ,وقولك الثبلثة زوج وفرد لتردد الثبلثة
بٌن جمٌع أجزابها وجمٌع صفاتها .انتهى كبلم جمع الجوامع(ٕ).
قوله :وكذا سابر أقسام اإلجمال من ؼٌر االشتراك ,ثم إن اإلجمال ٌكون ألجل االشتراك
كما تقدم ,وٌكون لؽٌره كاألمثلة المذكورة من قوله ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮊ البقرةٙ5 :

إلخ ,فإن البقرة

المؤمور بذبحها نكرة شابعة فً أفر ادها ,فؤلجل شٌوعها وعدم تعٌن شخصها سؤلوا موسى
علٌه السبلم بٌان صفتها بعد ذلك حٌث قالوا ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ البقرة ,ٙ0 :أي ما حالها
وصفتها ,وكان حقهم أن ٌقولوا أي بقرة هً أو كٌؾ هً ,ألن "ما" ٌسبل بها عن الجنس
ؼالبا إلخ ,فهذا المثال مجمل لعدم تعٌن شخص مدلوله واحتمال صدقه على أي واحد منه
انتهى(ٖ) .وأما المثال الثانً وهو قوله "بٌدي" فإن اإلجمال فٌه بحسب الظاهر من كون الٌد
تحمل على الذات أو على القدرة ,واحتمال الجارحة المخصوصة بعٌد جدا ,وكذا ٌقال فً
قوله ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ الزمر ,ٙ5 :وأما المثال الرابع وهو قوله ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ

البقرة ,ٔ٘ :فإن اإلجمال فٌه لمقابلة اللفظ باللفظ أو لكونه مماثبل له فً القدر انتهى(ٗ) .وهللا
أعلم فلٌحرر.
(ٔ) أخرجه البٌهقً ( ,) ٔٔ058كتاب إحٌاء الموات :باب من قضى بٌن الناس بما فٌه صبلحهم ,...والدارقطنً (ٕٗ٘ٗ)
كتاب فً األقضٌة واألحكام :باب فً المرأة تقتل إذا ارتدت ,من حدٌث أبً هرٌرة.
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.8ٙ
)ٖ( ٌنظر :تفسٌر البٌضاوي :جٔ ,ص.0ٙ
)ٗ( تفسٌر البٌضاوي :جٔ ,ص.ٗ0
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وبٌن النص .والباطن هو المعنى الؽٌر السابق إلى النفس من معانً اللفظ .
التؤوٌل:
والتؤوٌل حمل الكبلم على المحتمل المرجوح من معانً اللفظ ,وإن أردت التؤوٌل الصحٌح
زدت الدلٌلٌ ,صٌر راجحا أو مقطوعا .والحمل على الظاهر أولى من الباطن ,وإن رجح
التؤوٌل بقرٌنة فهو أولى منه ,خبلفا للباطنٌة فً األول ,وللظاهرٌة فً الثانً.
وٌنقسم التؤوٌل إلى قرٌب ٌترجح بؤدنى مرجح؛ كتؤوٌل الٌد فً حقه تعالى بالقدرة ,وإلى
بعٌد ال ٌترجح إال بمرجح قوي ,وقد ٌكون متعذرا فٌرد وال ٌقبل .فمن التؤوٌل البعٌد تؤوٌل
الحنفٌة قوله علٌه السبلم لؽٌبلن بن سلمة( )1وقد أسلم على عشر نسوة (أمسك أربعا
وفارق سابرهن)(00000000000000000000000000000000000000 ,)2
......................................................................................................
قوله :والتؤوٌل هو حمل الكبلم إلخ ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٖ) :التؤوٌل هو حمل
الظاهر على المحتمل المرجوح ,فإن حمل علٌه لدلٌل فصحٌح ,أو لما ٌظن دلٌبل ولٌس
بدلٌل فً الواقع ففاسد ,أو ال لشًء فلعب انتهى .فقد جعل التؤوٌل أقساما ثبلثة بخبلؾ ظاهر
كبلم المصنؾ فإنه إما صحٌح إن قارنه الدلٌل أو فاسد إن لم ٌقارنه ,وٌمكن أن ٌدخل اللعب
فً قسم الفاسد عند المصنؾ ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :والحمل على الظاهر أولى ,أي إذا لم ٌترجح التؤوٌل بقرٌنة كما صرح به بقوله (وإن
رجح التؤوٌل إلخ)  ,خبلفا للباطنٌة كالصوفٌة الذٌن ٌنظرون إلى المعانً الباطنة وٌتركون
األدلة الظاهرة سواء وجدت القرٌنة على ذلك أم لم توجد ,وخبلفا للظاهرٌة الذي ٌنظرون
إلى ظواهر األدلة وال ٌعتبرون الباطن وإن ترجح بدلٌل ,أي فكل من الفرٌقٌن مخطا,
والصواب التفصٌل كما ذكره المصنؾ رحمه هللا تعالى وهللا أعلم.
قوله :كتؤوٌل الٌد بالقدرة ,وذلك ألن المعنى الحقٌقً وهو الجارحة المخصوصة مستحٌل فً
حق الباري جل وعبل ,فهذا وجه قربه انتهى.
قوله :فمن التؤوٌل ,ثم التؤوٌل قرٌب ٌترجح على الظاهر بؤدنى دلٌل كالٌد بالقدرة كما تقدم,
وكقوله تعالى :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ المابدة ,ٙ :أي عزمتم على القٌام لها ,وبعٌد ال ٌترجح إال
بدلٌل قوي وذكر المصنؾ منه أمثلة ,ومن األمثلة ما روي عنه صلى هللا علٌه وسلم =
)ٔ( ؼٌبلن بن سلمة بن شرحبٌل الثقفً ,أسلم ٌوم الطابؾ ,وكان أحد وجوه ثقٌؾ ومقدمٌهم ,وهو ممن وفد على كسرى
وخبره معه عجٌب ,كان شاعرا محسنا ,وتوفً فً آخر خبلفة عمر رضً هللا عنهٌ .نظر :االستٌعاب :جٖ ,ص,ٕٔ٘ٙ
وأسد الؽابة فً معرفة الصحابة ,تؤلٌؾ أبً الحسن علً بن أبً الكرم محمد بن محمد الشٌبانً ,المعروؾ بابن األثٌر
(ٖٓٙهـ) ,تحقٌق :علً محمد وعادل أحمد ,الطبعة األولى (٘ٔٗٔهـٔ88ٗ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت :جٗ,
ص.ٖٕ0
(ٕ) سبق تخرٌجه.
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.00
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وقوله لفٌروز الدٌلمً( )1وقد أسلم على األختٌن (أمسك إحداهما وفارق األخرى)( )2على
ابتداء النكاح وتجدٌد النكاح ,أي أمسك أربعا فانكحهن ,وهذا بعٌد ألنه ؼٌر سابق إلى
الفهم ,ومقابل بقوله (فارق) ,ولعدم ذكر شرابط النكاح ,وال ٌتؤخر البٌان عن وقت الحاجة
اتفاقا ,وقوله فً األختٌن (أمسك أٌتهما شبت) قرٌنة على عدم االبتداء.
وكذا تؤوٌلهم ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮊ المجادلة ٗ :بإطعام طعام ستٌن ,ووجه البعد جعلهم المعدو َم
والمذكور وهو إطعام ستٌن عدما ,ولعل المراد هو المذكور
وهو طعام( )3ستٌن مرادا,
َ
لفضل العدد وهو الستون ,وٌمكن أن ٌقال أن المراد دفع الحاجة ,وحاجة ستٌن شخصا
كحاجة شخص فً ستٌن ٌوما ,وٌكون ذكر الستٌن لبٌان مقدار الواجب ,ولٌس هذا ممتنعا
فً سعة كبلم العرب.
وكذا تؤوٌل قوله علٌه السبلم (فً أربعٌن شاة شاة)( )4بؤن المراد قٌمة الشاة من أي مال
كان ,ووجه البعد أنه إذا أوجب( )5قٌمتها بطل وجوبها ,وهو مجزئ باتفاق000000 ,
......................................................................................................
= مخاطبا ؼٌبلن (أمسك أربعا وفارق سابرهن) بتؤوٌل أمسك على ابتدئ ووجه بعده ما
ذكره المصنؾ بعد ,وذكر صاحب جمع الجوامع فً وجه البعد( :)ٙأن المخاطب قرٌب عهد
باإلسبلم لم ٌسبق له بٌان شروط النكاح مع حاجته إلى ذلك ,ولم ٌنقل تجدٌد النكاح منه وال
من ؼٌره مع كثرتهم وتوفر دواعً حملة الشرٌعة على نقله انتهى.
قوله :ووجه بعده ,ما ذكره المصنؾ ,وذكر صاحب جمع الجوامع فً وجه البعد :اعتبر به
ما لم ٌذكر من المضاؾ وألؽى فٌه ما ذكر من عدد المساكٌن الظاهر قصده؛ لفضل الجماعة
وكثرتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن انتهى وهللا أعلم.
قوله :وٌمكن أن ٌقال إلخ جوابه ما تقدم من وجه البعد ,وهذا اإلمكان المذكور مما ٌقوي ما
ذهب إلٌه الحنفٌة ,فالمناسب للمصنؾ أن ٌقدمه على وجه البعد ثم ٌؤتً بوجه البعد بعد ذلك؛
لٌكون ألٌق بالرد علٌهم كما فعل ؼٌره وهللا أعلم.

)ٔ( ف ٌروز الدٌلمًٌ ,كنى أبا عبد هللا ,وقٌل أبا عبد الرحمن ,وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء ,وهو قاتل األسود
العنسً الذي ادعى النبوة فً أٌام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,ومات فٌروز ببٌت المقدس فً خبلفة عثمان بن عفان.
ٌنظر :االستٌعاب :جٖ ,ص ,ٕٔ٘ٙوأسد الؽابة :جٗ ,صٖٖ٘ ,واإلصابة فً تمٌٌز الصحابة ,تؤلٌؾ أبً الفضل أحمد بن
علً بن محمد ,ابن حجر العسقبلنً (ت0ٕ٘:هـ) ,تحقٌق :عادل أحمد وعلً محمد ,الطبعة األولى (٘ٔٗٔهـ) ,دار الكتب
العلمٌة -بٌروت ,ج٘ ,صٔ.ٕ8
(ٕ) سبق تخرٌجه بلفظ( :أمسك أٌتهما شبت).
(ٖ) فً األصل" :إطعام" وهو تصحٌؾ ,والصواب (طعام) ,كما هو واضح من سٌاق الكبلم.
(ٗ) سبق تخرٌجه.
(٘) فً (ب)" :إذا وجب".
( )ٙحاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.08
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وللخصم أن ٌقول إن المقصود سد الخلة ,وتعٌٌن الشاة بالذكر تسهٌبل للمالك كتعٌٌن
األحجار فً االستجمار ,وألن الشاة معٌار لمقدار الواجب فبل بد من ذكرها.
وك تؤوٌلهم قوله علٌه السبلم (أٌما امرأة نكحت نفسها بؽٌر إذن ولٌها فنكاحها باطل باطل
باطل)( )1بالمرأة الصؽٌرة واألمة ,وتؤوٌلهم البطبلن بمعنى ٌإول إلى البطبلن ؼالبا
العتراض الولً علٌه ,وإنما قالوا المراد ذلك ألن المرأة ؼٌر من ذكرنا مالكة لبضعها,
ورضاها هو المعتبر ,فٌصح كبٌع سلعة تملكها ,وٌصح اعتراض األولٌاء فٌه دون
......................................................................................................
قوله :وللخصم أن ٌقول إلخ ,األولى له رحمه هللا تعالى أن ٌقدمه أٌضا على وجه البعد ورده
ما ذكر من وجه البعد ,وأٌضا أن الشاة المخرجة تزكً نفسها وؼٌرها كما هو مقرر فً
الفروع ,ولٌس قٌمتها كذلك ,فثبت ُبعْ ُد حمل الشاة على القٌمة حٌنبذ وهللا أعلم.
قوله :بالمرأة الصؽٌرة إلخ ,أي حمله أوال بعض الحنفٌة على الصؽٌرة لصحة تزوٌج
الكبٌرة نفسها عندهم كسابر تصرفاتها ,فاعترض علٌه بؤن الصؽٌرة لٌست امرأة فً حكم
اللسان ,فحمله بعض آخر على األمة ,فاعترض بقوله فلها مهر مثلها فإن مهر األمة
لسٌدها ,فحمله بعض على المكاتبة فإن المهر لها ,ووجه البعد عن الكل أنه قصر للعام
المإكد عمومه على صورة نادرة مع ظهور قصد الشارع عمومه بؤن ٌمنع المرأة مطلقا من
استقبللها بالنكاح الذي ال ٌلٌق بمحاسن العادات استقبللها به انتهى(ٕ).
قوله :كبٌع سلعة ,قد ٌقال قٌاس مع وجود الفارق ,وذلك أن فعلها فً الشًء المبٌع الذي
تملكه صحٌح من ؼٌر توقؾ على شًء آخر ,بخبلؾ النكاح فإنه متوقؾ على وجود الولً
أو رضاه إن أمكن والشهود إلخ ما ٌشترط فٌه ,فبل ٌصح النكاح إال بعد وجود ما ذكر فلٌس
حاله كحال البٌع من كل وجه ,ا للهم إال أن ٌقال الؽرض التشبٌه فً الملكٌة فقط بقطع النظر
عن الباقً وهللا أعلم.
قوله :وٌصح اعتراض األولٌاء إلخ ,المراد باالعتراض التوسط والحظور(ٖ) وٌكون قوله
(ألن الشهوة) تعلٌل له ,وقوله بعد ذلك (فً النقٌصة) صفة لمحذوؾ أي الفعلة النقٌصة أو
الخصلة ,والمعنى أ ن النكاح ال بد فٌه من وجود الولً وإن كان مما تجوزه الشهرة فعند
انتفابها وحصول الولً ثم(ٗ) ,وفً عبارته رحمه هللا نوع خفاء حٌث أشار إلى جواب
اعتراض أورده الجمهور على الحنفٌة ,وحاصله المرأة المالكة لنفسها ٌجوز تزوٌج نفسها
ألنها مالكة لبعضها كما ٌجوز بٌع سلعة تملكها ,فحٌث كان النكاح مساو للبٌع فما فابدة
اشتراط =
(ٔ) سبق تخرٌجه.
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٓ.8
)ٖ( كذا جاء فً األصل ,بحرؾ الظاء.
)ٗ( كذا جاء ,ولم أفهم معناه.
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البٌع ألن الشهوة( )1مظنة للوقوع فً النقٌصة مع قصور النظر ,فإذا علم عدمها بعدم
اعتراض الولً صح النكاح ,وال ٌتؤتى مثله فً البٌع.

()2

ووجه البعد أن الظاهر من قصد النبً علٌه السبلم التعمٌم فً كل امرأة؛ ألن واضعً
القواعد إذا ذكروا حكما ببل تفصٌل فه َم منه قصدهم العموم ,وجعل ذلك قاعدة كلٌة ولو لم
ٌكن اللفظ صرٌحا فً العموم فكٌؾ واللفظ صرٌح فٌه؟! ,وهو (أي) ألنها من صٌػ
العموم ,وتكرٌر (باطل) ثبلث مرات للتؤكٌد .ومثله فً كبلم العرب ٌإتى به نفٌا الحتمال
السهو والتجوز ,فكٌؾ ٌحمل على نادر وهو مصٌره إلى البطبلن عند اعتراض الولً؟!.
وأٌضا (ما) أكدت معنى العموم فً [أي]( ,)3وكذا ترتب الجزاء على الشرط مما ٌإكد قصد
العموم ,ولو سمعنا أحدا ٌقول :أٌما امرأة رأٌتها الٌوم فؤعطها درهما000000000 ,
......................................................................................................
= الشارع الولً فً النكاح وأنه الٌصح إال بوجوده ,أجاب بقوله (وٌصح إلخ) كما ٌظهر
لمن له دراٌة بقواعد الفن وهللا أعلم.
قوله :ألن واضعً القواعد إلخ ,المراد بهم األنبٌاء المإسسون لقواعد الشرع ,إذا ذكروا
حكما ببل تفصٌل أبقوه على عمومه وإجماله من ؼٌر تقٌٌد ,وذلك ألن الدلٌل إذا ورد من
الشارع من ؼٌر قٌد ٌعمل بعمومه ولو كان له سبب خاص لنزوله ,ألن العبرة بعموم اللفظ
ال بخصوص السبب كما هو القاعدة األصولٌة وهللا أعلم.
قوله :وتكرٌره باطل إلخ ,أي تكرٌر لفظ باطل وهو من قبٌل التوكٌد اللفظً الواقع فً االسم
فقط ,ألن المكرر إنما هو الخبر وحده دون المبتدأ ,والقاعدة أن التوكٌد اللفظً ٌرفع السهو
(ٗ)
أو التجوز كما ذكره المصنؾ ,مع أنه صلى هللا علٌه وسلم ال سهو عنده وال رفع مجاز
فٌحمل على تنصٌص البطبلن وتوكٌده ,ثم ظاهر قوله (نفسها)(٘) أن الحكم مقصور على
ذلك القٌد ,وٌعطً بمفهومه أن المرأة إذا زوجت ؼٌرها كؤمتها ونحوها ٌصح منها ذلك مع
أنه باطل منها شرعا ,فٌكون القٌد المذكور ؼٌر معتبر له مفهوم ,ألن التقٌٌد بالنفس جري
على الؽالب ,والقٌد إذا جرى مجرى الؽالب ال مفهوم له كما فً قوله تعالى :ﮋ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ النساء ,ٕٖ :وهللا أعلم فلٌحرر.

)ٔ( فً األصل" :الشهرة" وهو خطؤ ال ٌستقٌم معه سٌاق الكبلم.
(ٕ) فً (ب)" :بعد" وهو تصحٌؾ ,والضمٌر فً قوله" :فإذا علم عدمها" عابد إلى النقٌصة أو الوقوع فً النقٌصة.
(ٖ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
)ٗ( كذا.
)٘( ٌعنً فً الحدٌث السابق( :أٌما امرأة نكحت نفسها بؽٌر إذن ولٌها.)...
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لم ٌفهم منه المكاتبة ,ولو قال (أردتها) عد ملؽزا أو هازال ,وحمل اللفظ الذي ظهر منه
قصد العموم بؽٌر قرٌنة ظاهر التعسؾ؛ ألن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالنسبة إلى
النساء.
ومثله تؤوٌلهم قوله علٌه السبلم (ال صوم لمن لم ٌبٌت الصٌام من اللٌل)
والنذر ,ووجه بعده حمل العام على النادر ,ومثله ٌعد من األلؽاز.
وكذا حملهم

()2

عموم قوله تعالى

ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ األنفالٗٔ :

()1

بالقضاء

على الفقراء منهم ,وال قرٌنة ,بل

قرٌنة الحمل على الظاهر وهو القرابة من النبً صارفة عن ؼٌره.
......................................................................................................
قوله :لم ٌفهم منها المكاتبة ,أي فقط ألن اللفظ عام كما ترى ,وأنت خبٌر أن قول المصنؾ
ولو قال أردتها مما ٌبعد حمل اللفظ العام على بعض أفراده ,ألن اإلرادة لٌست من القرابن
على الصحٌح ,وأٌضا ال ٌبعد من أن ٌكون المتكلم مكذبا لنفسه ومستهزءا بكبلمه لما ذكروا
وهللا أعلم.
قوله( :ال صوم لمن لم ٌبٌت الصٌام) إلخ ,لفظه كما رواه أبو داوود وؼٌره (من لم ٌبٌت
الصٌام من اللٌل فبل صٌام)(ٖ) على القضاء والنذر ,لصحة ؼٌرهما بنٌة من النهار عندهم.
انتهى كبلم جمع الجوامع(ٗ) .ثم قوله ال صوم ٌحتمل تقدٌر الخبر بالصحة أو بالكمال  ,فإن
قدر األول انسحب الحكم على جمٌع أفراده وذلك ألنه نكرة فً سٌاق النفً فٌعم كما هو
القاعدة ,فٌكون تقوٌة لكبلم الجمهور ,وإن قدر الثانً كان قرٌبا لما ٌتمسك به الحنفٌة ,وهللا
أعلم.
قوله :ولذي القربى ,أي من قوله تعالى :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ األنفال ٗٔ :إلخ اآلٌة,
والمراد بهم بنو هاشم وبنوا المطلب ,لما روي عنه علٌه السبلم قسم سهم ذوي القربى
علٌهما ,وقٌل بنو هاشم وحدهم ,وقٌل جمٌع قرٌش ,والؽنً والفقٌر فٌه سواء لعموم لفظ
القرابة ,خبلفا لما ذهب إلٌه أبو حنٌفة انتهى بٌضاوي(٘) وهللا أعلم.

(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) فً األصل" :حمله" ,والصواب( :حملهم) بمٌم الجمع ,أي الحنفٌة.
(ٖ) أخرجه النسابً ( )ٕٖٖٙكتاب الصٌام :باب ذكر اختبلؾ الناقلٌن لخبر حفصة ,من حدٌث حفصة ,ولم أجده عند أبً
داود.
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٓ.8
)٘( ٌنظر :تفسٌر البٌضاوي :جٖ ,صٓ.ٙ
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الباب الرابع :فً العام والخاص
()1

(العام ما دل ضربة على أكثر من واحد ,باعتبار اشتراكه
مقابله).

فً أمر مطلقا ,والخاص

اعلم أن العام حد بحدود أكثرها مدخول ,وأحسنها ما ذكرت" .ما دل" كالجنس" ,ضربة"
مخرج لرجل وامرأة ونحوهما ,ألنها تدل على أكثر من واحد لكن على جهة البدل ال دفعة
واحدة" .على أكثر من واحد" مخرج لزٌد وعمرو ونحوهما .و"باعتبار اشتراكه فً أمر"
مخرج لعشرة ونحوها؛ ألنها ال تدل على آحادها باعتبار اشتراكها فً أمر ,بل ألنها
أجزاإها ال جزبٌاتها ,فبل ٌطلق على كل من واحد واثنٌن مثبل عشرة" ,مطلقا" مخرج
للمعهود؛ [ألن المعهود]( )2وإن دل على مسمٌات لكن باعتبار قٌد خصصه .والخاص ما
عٌن بعض مسمٌات اللفظ المشتركات فً أمر.
......................................................................................................
قوله :العام ما دل إلخ ,عرفه صاحب جمع الجوامع بقوله(ٖ) :العام لفظ ٌستؽرق الصالح له
من ؼٌر حصر ,فقوله (ٌستؽرق) أي ٌتناول دفعة خرج به النكرة فً اإلثبات مفردة أو مثناة
أو مجموعة أو اسم عدد ال من حٌث اآلحاد ,فإنها تتناول ما ٌصلح له على سبٌل البدل ال
االستؽراق ,نحو أكرم رجبل ,وتصدق بخمسة دراهم .وقوله (من ؼٌر حصر) خرج به اسم
العدد من حٌث اآلحاد فإنه ٌستؽرقها بحصر كعشرة ,ومثله النكرة المثناة من حٌث األفراد
كرجلٌن ,ومن العام اللفظ المستعمل فً حقٌقته أو حقٌقته ومجازه أو مجازٌه على الراجح
المتقدم من صحة ذلك ,وٌصدق علٌه الحد كما ٌصدق على المشترك المستعمل فً أفراد
معنى واحد؛ ألنه مع قرٌنة الواحد ال ٌصلح لؽٌره انتهى .قال محشٌه ابن أبً شرٌؾ(ٗ):
قوله (لفظ) صدر به التعرٌؾ ألنه تعرٌؾ على القول بؤن العموم من عوارض األلفاظ دون
المعانً على ما رجحه ,وأما على القول بؤنه من عوارض المعانً أٌضا وهو المختار
فٌعرؾ بؤنه أمر شامل لمتعدد انتهى .ثم إن المصنؾ عبر بـ "ما" فً الحد تنبٌه على أن
عموم "ما" بالنسبة إلى ؼٌر العقبلء و" َمنْ " بالعكس ,وإن كان ٌجوز التعمٌم فً جانب كل
واحد منهما على التؽلٌب الذي هو من قبٌل المجاز كما هو معلوم ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :والخاص ما عٌن بعض إلخ ,عرفه فً جمع الجوامع بؤنه قصر العام على بعض
أفراده(٘) .وتعرٌؾ المصنؾ أدل من تعرٌؾ جمع الجوامع لما سٌؤتً =

(ٔ) فً (أ)" :اشتراطه" .وهو تصحٌؾ.
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثبته هنا بناء على النسخة( :د).
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,ص.٘ٓٙ
)ٗ( الدرر اللوامع ,ص.ٔ٘٘:
(٘) حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖٔ.
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قولً( :والعموم فً المعانً حقٌقة كاأللفاظ على األصح ,خبلفا لمن منع ولمن قال
مجازا).
اعلم أنهم اختلفوا فً العموم والخصوص هل هً من أقسام الكبلم أو من عوارضه؟,
والثانً أصح .ثم اختلفوا هل ترجع إلى الكبلم النفسً أو ال كاألمر؟ ,ثم اختلفوا هل تكون
فً المعنى واللفظ ,أو مختصة باللفظ؟ ,واألصح أنهما( )1كاللفظ؛ ألن العموم حقٌقة فً
شمول أمر لمتعدد ,فكما صح فً اللفظ صح فً المعنى.
......................................................................................................
= ثم أن العام والخاص بٌنهما من ال ِن َسب تقابل التضاد ,أو تقابل العدم والملكة ,على ما
ٌظهر لمن له تؤمل ,وهللا أعلم.
قوله :العموم فً المعانً ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٕ) :والصحٌح أن العموم من
عوارض األلفاظ دون المعانً ,قٌل والمعانً أٌضا حقٌقة فكما ٌصدق لفظ عام ٌصدق معنى
عام حقٌقة ,ذهنٌا كان كمعنى اإلنسان أو خارجٌا كمعنى المطر والخصب ,لما شاع من نحو
اإلنسان ٌعم الرجل والمرأة ,وعم المطر والخصب وهللا أعلم اهـ .فترى كبلم المصنؾ
رحمه هللا صدر بمقابل الصحٌح عند الجمهور ,إال أن كبلمه فً المتن ٌدل على تساوي
القولٌن حٌث قال (والعموم فً المعانً حقٌقة كاأللفاظ على األصح) اهـ وهللا أعلم ,قال
عضد الملة والدٌن(ٖ) :العموم من عوارض األلفاظ حقٌقة ,فإذا قٌل هذا لفظ عام صدق على
سبٌل الحقٌقة ,وأما فً المعنى فإذا قٌل هذا المعنى عام فهل هو حقٌقة؟ فٌه مذاهب؛ أولها ال
ٌصدق حقٌقة وال مجازا ,ثانٌها ٌصدق مجازا ,ثالثها وهو المختار ٌصدق حقٌقة كما فً
األلفاظ [اهـ] .فترى كبلمه مساوٌا لكبلم المصنؾ حٌث قال (وهو المختار) اهـ .لنا أن
العموم حقٌقة فً شمول أمر لمتعدد فكما ٌصح فً األلفاظ باعتبار شموله لمعانً متعددة
بحسب الوضع صح فً المعانً باعتبار شمول المعنى لمعان متعددة ,قال المحقق
التفتازانً(ٗ)  :قوله حقٌقة فً شمول أمر لمتعدد إشارة إلى أن له مفهوما واحدا شامبل لعموم
األلفاظ وعموم المعنى اهـ.
قوله :وهل ترجع إلى الكبلم النفسً أو ال؟ ,الضمٌر فً ترجع عابد إلى العوارض ,والمعنى
أن العموم والخصوص إذا بنٌنا أنهما من عوارض األلفاظ -وهو الصحٌح -هل ٌتصؾ بهما
الكبلم النفسً أو ال؟ ,وأنت خبٌر بؤن األمر النفسً ال ٌثبته جمهور أصحابنا ,وأما األشعرٌة
الذٌن ٌثبتونه اختلفوا هل له صٌؽة تخصه أي بؤن تدل علٌه دون ؼٌره ,فقٌل نعم وقٌل ال,
فعلى هذا ال ٌتصؾ بهما الكبلم النفسً على ما هو الصحٌح من المذهب وهللا أعلم.
)ٔ( ك ذا فً (أ) و (ب) ,بضمٌر التثنٌة ,ولعل الصواب( :أنها) .أي المعانً ,بداللة قوله فً المتن" :والعموم فً المعانً
حقٌقة كاأللفاظ".
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,صٔٔ٘.
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٔ0ٕ :
)ٗ( شرح مختصر المنتهى وحواشٌه :جٕ ,ص.٘05
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بٌانه :تصور شمول أمر معنوي ألمور متعددة؛ كعموم المطر والخصب والجدب للببلد,
ولذا ٌقال عم المطر الببلد ,وكذا المعانً الكلٌة الشاملة لجزبٌاتها لٌس ٌمتنع ,أال ترى إلى
المناطقة ٌقولون العام هو الذي ال ٌمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فٌهَ ,ورد
......................................................................................................
قوله :شمول أمر معنوي إلخ ,المراد باألمر المعنوي هو األمر الكلً الذي تحته جزبٌات
وأفراد ,كالمطر وما عطؾ علٌه الذي مثل الشارح به ,فإن أفراد المطر كثٌرة كالوابل
والبرد والطل ونحوها ,والمراد بالعموم فً جانبه العموم الشمولً دون البدلً ,وكذا ٌقال
أٌضا فً الخصب فإن أفراده الخصب الطري والمتوسط والدون ,وكذا ٌقال فً الجدب فإن
أفراده المحقق والمقشعر والراكد ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :العام ال ٌمنع تصور الشركة فٌه ,فالمراد بالعام عند المناطقة الكلً الطبٌعً كالحٌوان
مثبل ,فإنه ال ٌمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فٌه( ,ومدلوله كلٌة أي محكوم فٌه
على كل فرد مطابقة إثباتا)(ٔ) خبرا أو أمرا (أو سلبا) نفٌا أو نهٌا ,نحو قولك :جاء عبٌدي
وما خالفوا فؤكرمهم وال تهنهم .ألنه فً قوة قضاٌا بعدد أفراده ,أي جاء فبل ن وجاء فبلن
وهكذا فٌما تقدم إلخ ,وكل منها محكوم فٌه على فرده دال علٌه مطابقة( ,ال ك ُّل) أي ال
محكوم فٌه على مجموع األفراد من حٌث هو مجموع؛ نحو كل رجل فً البلد ٌحمل
الصخرة العظٌمة أي مجموعهم ,وإال لتعذر االستدالل به فً النهً على كل فرد؛ ألن نهً
المجموع ٌمتثل بانتهاء بعضهم ,ولم تزل العلماء ٌستدلون به كما فً ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮊ اإلسراء ,ٖٖ :ونحوه( ,وال كلًُّ ) أي وال محكوم فٌه على الماهٌة من حٌث هً ,أي من
ؼٌر نظر إلى األفراد( ,وداللته) أي العام (على أصل المعنى) من الواحد فٌما هو ؼٌر
جمع ,والثبلثة واالثنٌن فٌما هو جمع (قطعٌة ,وعلى كل فرد بخصوصه ظنٌة) .انتهى كبلم
جمع الجوامع(ٕ)  .ثم ٌنظر داللة العام على أفراده من أي قبٌل ,قال ابن أبً شرٌؾ فً
حاشٌته على جمع الجوامع(ٖ) :هنا سإال القرافً المشهور ,وهو أن داللة اللفظ منحصرة
فً المطابقة والتضمن وااللتزام ,وداللة العام على كل فرد من أفراده كداللة المشركٌن فً
قوله ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ

التوبة٘ :

على زٌد منهم ال ٌصح كونها مطابقة؛ ألن المطابقة داللة

اللفظ على تمام ما وضع له ,ولفظ العموم لم ٌوضع لزٌد فقط ,وال تضمنا ألن التضمن داللة
اللفظ على جزء ما وضع له ,والجزء ال ٌصدق إال إذا كان المسمى ُكبل= ,

)ٔ( ٌنقل هنا عن شرح المحلً على جمع الجوامع كما سٌؤتً ,وما بٌن األقواس هو نص عبارة جمع الجوامع.
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,صٗٔ٘.
)ٖ( الدرر اللوامع ,ص .ٔ٘ٔ :وٌنظر عبارة القرافً فً شرح تنقٌح الفصول ,المإلؾ :أبو العباس أحمد بن إدرٌس بن
عبد الرحمن القرافً (تٙ0ٗ:هـ) ,تحقٌق :طه عبد الرإإؾ سعد ,الطبعة األولى (ٖٖٔ8هـٔ85ٖ -م) ,شركة الطباعة
الفنٌة المتحدة -شارع العباسٌة ,جٔ ,ص.ٕٙ
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بؤن الموجود من المطر فً موضع ؼٌر الموجود فً اآلخر ,والمراد بالعام أمر واحد
ٌشمل األمور المتماثلة .وأجٌب بؤنا ال نسلم اعتبار هذا القٌد ,وهو األمر الواحد فً العموم
بحسب اللؽة ,وأكثر القول أنه خاص باللفظ ,وتعرض لتحقٌقه جماعة ,وقٌل مجاز فً
المعنى.
......................................................................................................
= ومدلول لفظ العموم لٌس ُكبل بل ُكل ٌّ ة ,وال التزاما ألن داللة االلتزام على معنى خارج
الزم ,وزٌد لٌس خارجا عن معنى العام بل داخل فٌه ,وإذا لم تكن داللة العام شٌبا من
األنواع الثبلثة فإما أن ٌبطل انحصار داللة اللفظ فً األقسام الثبلثة ,وإما أن ال ٌكون العام
داال على شًء من أفراده ,ثم أجاب عن هذا اإلشكال عصرٌه األصفهانً(ٔ) بما حاصله:
حٌث قلنا اللفظ إما أن ٌكون داال بالطابقة أو بالتضمن أو بااللتزام فذلك فً لفظ مفرد دال
على معنى لٌس ذلك المعنى نسبة بٌن مفردٌن ,وذلك ال ٌتؤتى هاهنا ,فالعام فً قوة قضاٌا
متعددة دالة على مدلولها مطابقة انتهى .وقال بعض داللة العام على بعض أفراده تضمنٌة
والحق ما تقدم وهللا أعلم.

)ٔ( لعله :محمد بن محمود بن محمد السلمانً ,أبو عبد هللا األصفهانً (تٙ00 :هـ) ,قاض من فقهاء الشافعٌة بؤصبهان,
ولد وتعلم بها ,رحل إلى بؽداد ومصر ,واستقر آخر أمره فً القاهرة ,وتوفً بها ,له كتب منها :شرح المحصول للرازي,
والقو اعد فً أصول الفقه والدٌن ,وؼاٌة المطلب فً المنطق ,وهو صاحب متن العقٌدة األصفهانٌةٌ .نظر :طبقات الشافعٌة
الكبرى :ج ,0صٓٓٔ .األعبلم :ج ,5ص.05
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صٌػ العموم:
قولً( :وصٌؽته :أسماء الشرط ,وأسماء االستفهام ,والموصول ,والجمع واسم الجنس
المعرفان ببلم الجنس والمضافان ,والنكرة فً سٌاق النفً ,وألفاظ التوكٌد ,وفً الجمع
المنكر خبلؾ .وقٌل هذه الصٌػ مشتركة بٌنه وبٌن الخصوص ,وقٌل للخصوص ,وقٌل
بالوقؾ مطلقا ,وقٌل فً الخبر دون األمر والنهً).
اعلم أنهم اختلفوا فً أدوات الشرط وما أشبهها هل هً صٌػ للعموم ,وهو الصحٌح
وعلٌه الجمهور ,أو صٌػ للخصوص مجاز فً العموم ,أو مشتركة بٌنهما ,أو لم توضع
لخصوص وال لعموم؛ وهو قول أصحاب الوقؾ.
وقال بعض بالوقؾ فً األخبار ,دون األمر والنهً.
وقال الباقبلنً بالوقؾ على أنا ال ندري أوضع لها أو ال ,أو وضع لها وال ندري أحقٌقة
منفردا أم مشتركا أم مجازا.
وقال بعض تحمل على أقل الجمع.
وبٌان صحة القول بؤنها للعموم قولك لعبدك :ال تضرب أحدا ,فإن ضرب أحدا عد عاصٌا,
......................................................................................................
قوله :وبٌان صحة القول بؤنها للعموم قولك لعبدك إلخ ,مراده رحمه هللا ٌستدل على أن
الصٌػ اآلتٌة تفٌد العموم من جهة اللؽة والمبادرة؛ ألن المبادرة من أمارات الحقٌقة ,وكذلك
العلماء ٌستدلون على العموم بقوله تعالى :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ المابدة ,ٖ0 :و
ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ النور ,ٕ :وكذلك قوله علٌه السبلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى
ٌقولوا ال إله إال هللا)(ٔ) ,إلى ؼٌر ذلك من األدلة التً تفٌد العموم ,إال أن تقوم قرٌنة على
الخصوص كما هو معلوم وهللا أعلم.

(ٔ) سبق تخرٌجه.
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وأن العلماء ٌستدلون بهذه الصٌػ( )1قدٌما وحدٌثا وال منكر ,وألن الحمل علٌه أحوط.
وصٌؽه :أسماء الشرط (ك َمن ,وما ,ومهما[ ,ومتى]( ,)2وكلما ,وأٌنما ,وؼٌرها) ,وأسماء
االستفهام ,والموصوالت ,والجموع المعرفة كالمإمنٌن والمسلمٌن ,أعنً تعرٌؾ جنس ال
عهد ,وكذا الجموع المضافة نحو :علماء البصرة وفقهاء البلد ,وكذلك الواحد أعنً اسم
الجنس المعرؾ تعرٌؾ جنس ال عهد أو مضاؾ  ,ومنعه بعض من قال بصٌػ العموم ,وبه
قال الفقهاء والمبرد( )3وبعض أبمة األصول.
وحجة المانع" :لبست الثوب" ال ٌفهم منه العموم ,وال ٌإكد وال ٌنعت بما ٌإكد ,أو ٌنعت
به الجمع ,وٌجوز جمعه ,وال ٌصح استثناء الجمع منه000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :بهذه الصٌػ قدٌما وحادثا وال منكر إلخ ,ثم إن المصنؾ ٌقوي كون هذه الصٌػ تفٌد
العموم باإلجماع السكوتً حٌث قال (وال منكر) ,مع أن اإلجماع السكوتً فٌه خبلؾ هل
هو ح جة أو ال ,فإن قٌل سلمنا أنه حجة لكن فً الفروع دون األصول على ما هو المختار,
قلنا شاع ولم ٌنكر فٌقتضً عادة القطع ,والتفرقة من ؼٌر فارق تحكم وهللا أعلم.
قوله :تعرٌؾ جنس ال عهد ,وذلك ألن المعهود خاص بمعهوده ونص علٌه وال ٌتجاوز إلى
ؼٌره ,ولٌس هو من ألفاظ العام ولذلك أخرجه المصنؾ ,ومدلول العام إنما هو االستؽراق
الشمولً دون البدلً وهللا أعلم.
قوله :ومنعه من قال بصٌػ العموم ,الضمٌر عابد إلى اسم الجنس المعرؾ بالبلم ,فالمصنؾ
عده من ألفاظ العموم ,وبعض األبمة منع كونه ٌفٌد العموم كاإلمام الرازي(ٗ) وؼٌره,
والصحٌح أنه ٌ فٌد العموم كؽٌره من الصٌػ ما لم ٌتحقق عهد لتبادره إلى الذهن ,نحو ﮋ ﭧ

ﭨ ﭩﮊ البقرة ,ٕ5٘ :أي كل بٌع وخص منه الفاسد كالربا مثبل ,وحجة المانع ٌقول هً للجنس
الصادق ببعض األفراد ,كلبست الثوب وشربت الماء؛ ألنه المتٌقن ,ما لم تقم قرٌنة على
العموم كما فً قوله تعالى ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ العصر ,ٖ - ٕ :ونحو الدٌنار
خٌر من الدرهم أي كل دٌنار خٌر من كل درهم وهللا أعلم.

(ٔ) أي ٌستدلون بها على العموم.
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٖ) محمد بن ٌزٌد بن عبد األكبر الثمالً األزدي ,أبو العباس ,المعروؾ بالمبرد (ٕٕٓٔ0ٙ -هـ) :إمام العربٌة فً زمنه,
وأحد أبمة األدب واألخبار ,مولده بالبصرة ,ووفاته ببؽداد ,من كتبه :الكامل ,والمذكر والمإنث ,والمقتضب ,والتعازي
والمراثً ,وشرح المٌة العرب ,وإعراب القرآن ,وؼٌرها ,قال الزبٌدي :المبرد بفتح الراء المشددة عند األكثر ,وبعضهم
ٌكسرٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٗ ,صٖٖٔ .األعبلم :ج ,5ص ٗٗٔ.
)ٗ( ٌنظر :المحصول :جٕ ,ص.ٖٙ5

ٕٖٔ

ولو قال :أنت طالق الطبلق؛ لم تقع الثبلث .واألصح أنها للعموم لجواز االستثناء منه,
كقوله تعالى ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ العصر ,ٖ - ٕ :وٌوصؾ بما
ٌوصؾ به الجمع ﮋﮪﮫ ﮊ ق ,ٔٓ:وأما األلؾ والبلم فً الثوب ونحوه فللعهد.
ومن صٌػ العموم النكرة فً سٌاق النفً ,وألفاظ التوكٌد كـكل وأجمع ,واألصح فً الجمع
المنكر عدم داللته على االستؽراق ,ألنك لو قلت :هذه رجال ,جاز تفسٌرها بالثبلثة
واألربعة وؼٌرهما ,ولو كان للعموم لم ٌشعر بشًء.
......................................................................................................
قوله :ولو قال أنت طالق الطبلق لم تقع الثبلث ,وذلك ألن الطبلق مفرد معرؾ وتقدم
لمصحوبه ذكر فٌحمل علٌه ,ألن الجنس أقل ما ٌتحقق فً فرد من أفراده ,فٌكون نصا فً
ذلك الفرد حتى تقوم قرٌنة على الكامل أو الكل؛ مثل قوله تعالى ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﮊ

المزملٔ٘ :

 , ٔٙ -أي المذكور ,وقد جعل علماء المعقول هذه البلم للعهد

الذكري لتقدم مصحوبها كما هو مقرر فً محله وهللا أعلم.
قوله :وال نكرة فً سٌاق النفً إلخ ,أي تدل على العموم وضعا على الصحٌح ,قال فً جمع
الجوامع مع شارحه(ٔ) :والنكرة فً سٌاق النفً للعموم وضعا بؤن تدل علٌه بالمطابقة ,كما
تقدم من أن الحكم فً العام على كل فرد مطابقة ,وقٌل لزوما وعلٌه الشٌخ اإلمام(ٕ) نظرا
إلى أن النفً أوال للماهٌة وٌلزمه نفً كل فرد ,فٌإثر التخصٌص بالنٌة على األول دون
الثانً نصا إن بنٌت على الفتح نحو :ال رج َل فً الدار ,وظاهرا إن لم تبن نحو :ما فً الدار
رج ٌل  ,فٌحتمل نفً الوحدة فقط انتهى .والمصنؾ رحمه هللا أطلق فً النكرة أي سواء بنٌت
على الفتح أو ال ,والتفصٌل هو األنسب وهللا أعلم.
قوله :الجمع المنكر إلخ ,أي إذا كان فً اإلثبات ,قال صاحب جمع الجوامع(ٖ) :واألصح أن
الجمع المنكر فً اإلثبات نحو جاء عبٌد لزٌد لٌس بعام ,فٌحمل على أقل الجمع ثبلثة أو
اثنٌن ألنه المحقق ,وقٌل إنه عام ألنه كما ٌصدق بما ذكر ٌصدق بجمٌع األفراد انتهى.
والمصنؾ رحمه هللا تعالى أطلق فً محل التقٌٌد فً المسؤلتٌن جمٌعا ,إما لكون ذلك معلوما
عند أرباب الفن أو اعتمادا على التوقٌؾ وهللا أعلم.

(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.8
)ٕ( ٌعنً تقً الدٌن السبكً (ت5٘ٙ:هـ) ,علً بن عبد الكافً بن علً بن تمام السبكً ,وقد سبقت ترجمته.
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص٘ٔ.

ٕٕٖ

العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص
قولً( :وال ٌفتقر العمل بالعموم إلى البحث عن المخصص ,خبلفا للشافعً ولمن قال
الحمل على أقل ما ٌتناوله اللفظ ,وإن احتمل المعرؾ معنى العهد والجنس فالعهد أولى.
وأعم األلفاظ شًء ,وأقل الجمع اثنان وقٌل ثبلثة ,وقد ٌكون الشًء عاما وخاصا
باعتبارٌن).
اعلم أن أبمة األصول اختلفوا فً وجوب العمل بالعام والتمسك به قبل البحث عما
ٌخصصه .الصٌرفً( )1وؼٌرهٌ :جب ألنه حقٌقة ,والحمل علٌه أولى ,وإال لتوقؾ جواز
()3
التمسك بالحقٌقة على البحث على المانع من إرادتها .وقال المروزي( )2وأبو سعٌد
......................................................................................................
قوله :اختلفوا فً وجو ب العمل بالعام والتمسك به إلخ ,أي سواء كان فً زمن النبً صلى
هللا علٌه وسلم أو بعد وفاته ,وحاصل األقوال التً قٌلت هنا(ٗ) وذلك أن التمسك بالعام قبل
البحث عن المخصص منهم من أوجبه مطلقا قبل وفاته صلى هللا علٌه وسلم وبعد وفاته,
ومنهم من منعه مطلقا ,ومنهم من ٌقول ٌجب فً زمن حٌاته ال بعد الوفاة ,ومنهم من ٌقول
إن ضاق الوقت عمل به وإال فبل ,إلخ األقوال المحكٌة فً المحصول(٘) .ثم الموجبون
البحث عن المخصص [اختلفوا]( )ٙهل ٌكفً فٌه الظن أو ال بد فٌه من القطع؟ ذهب ابن
سرٌج إلى األول وذهب القاضً أبو بكر إلى الثانً ,ومذهب المصنؾ رحمه هللا أن العمل
بالعام ال ٌفتقر إلى البحث عن المخصص ,أي ٌعمل به من ؼٌر بحث عن المخصص,
وظاهر كبلمه اإلطبلق أي سواء كان فً زمن حٌاته صلى هللا علٌه وسلم أو بعد وفاته ,وقد
وافقه بعض األصولٌٌن كما ٌعلم مما تقدم وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وإال لتوقؾ جواز التمسك بالحقٌقة على المانع إلخ ,القابلون بوجوب العمل بالعام قبل
البحث دلٌلهم أن اللفظ حقٌقة فً مدلوله والحمل علٌه أولى ,ولو لم ٌحمل علٌه لتوقؾ جواز
التمسك بالحقٌقة على المانع من إرادتها ,وتوقؾ جواز التمسك إلخ ممنوع ,فثبت أن لفظ
العام حقٌقة فً مدلوله وهو المطلوب ,على ما هو القاعدة فً القٌاس الشرطً وهللا أعلم.

(ٔ) فً األصل" :السٌرافً" .والصواب :الصٌرفً ,كما فً كتب األصول األخرى ,وقد سبقت ترجمته فٌما مضى.
(ٕ) إبراهٌم بن أحمد المروزي ,أبو إسحاق (تٖٗٓ:هـ) :فقٌه انتهت إلٌه رٌاسة الشافعٌة بالعراق بعد ابن سرٌج ,ولد بمرو
(قصبة خراسان) ,وأقام ببؽداد أكثر أٌامه ,وتوفً بمصرٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٔ ,ص ,ٕٙشذرات الذهب :جٗ,
ص .ٕٔ5األعبلم :جٔ ,ص .ٕ0
(ٖ) الحسن بن أحمد بن ٌزٌد االصطخري ,أبو سعٌد (ٕٖٕٗٗ0 -هـ) :فقٌه شافعً كان من نظراء ابن سرٌج ,ولً قضاء
قم (بٌن أصبهان وساوة) ثم حسبة بؽدادٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :جٖ ,صٖٕٓ ,وفٌات األعٌان :جٕ ,صٗ.5
األعبلم :جٕ ,ص .ٔ58
)ٗ( كذا فً األصل ,وٌبدو أن فً الكبلم سقطا.
)٘( ٌنظر :المحصول :جٖ ,صٕٔ.
) (ٙهذه الكلمة من إضافة المحقق حتى ٌستقٌم سٌاق الكبلم.

ٖٕٖ

وأبو العباس( )1ابن سرٌج( )2وؼٌرهم :ال ٌجوز التمسك بالعام قبل البحث على المخصص,
بل ال بد من االستقصاء فً طلبه .وحجتهم أن المقتضً للعموم هو الصٌؽة المجردة ,وال
ٌعلم التجرد إال بعد البحث ,ورد بؤن الظاهر من الصٌػ البقاء على العموم ألنه األصل,
وإجراإها( )3علٌه أولى.
والعجب من الؽزالً مع حفظه حٌث قال( :)4ال خبلؾ فً أنه ال ٌجوز المبادرة إلى العمل
بالعموم قبل البحث عن األدلة المخصصة ,ألن العموم دلٌل بشرط انتفاء المخصص.
وأعجب منه ابن الحاجب حٌث قال(ٌ :)5متنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص
إجماعا .والخبلؾ مشهور ذكره الشٌرازي فً اللمع( ,)6والفهري( )٧فً شرح المعالم,
وصاحب اختصار المحصول( ,)٨والجوٌنً( .)٩وهو قولنا ,وقول أصحاب 000000000
......................................................................................................
قوله :هو الصٌؽة المجردة وال ٌعلم التجرد إال بعد البحث ,المراد بالتجرد المذكور هنا
التجرد عن المخصصات ,ألن القابلٌن بوجوب البحث ال ٌكفً عندهم الظن ,بل ال بد من
القطع بعدم وجود المخصص حتى ٌثبت العمل بالعام عندهم ,والجواب ما ذكره المصنؾ
بعد وهللا أعلم.
قوله :حٌث قال ال خبلؾ فً أنه ال ٌجوز المبادرة إلخ ,لعل المراد بنفً الخبلؾ فً كبلم
الؽزالً الفرد الكامل منه ٌقتضً أنه مطلع على الخبلؾ إال أنه ؼٌر معتبر عنده ,ألنه ٌبعد
عن مثله عدم االطبلع على أقاوٌل األبمة والمجتهدٌن ,فٌكون المصنؾ رحمه هللا تعالى
مراده االعتراض علٌه فً مثل هذا ,مع أن الخبلؾ مشهور فً المسؤلة ال ٌخفى على من له
أدنى مشاركة فً العلوم ,فكٌؾ بمن كان إماما ومجتهدا فً ذلك ,وصدر االعتراض بلفظ
العجب وقد سمعت االعتذار وهللا أعلم.
قوله :وأعجب منه ابن الحاجب قال إلخ ,فمراد ابن الحاجب باالمتناع المذكور فً كبلمه
االمتناع العقلً دون الشرعً والعادي ,ألن مثل ابن الحاجب من أبمة األصول ٌبعد فً =

)ٔ( فً األصل" :أبو العباس وابن سرٌج" أي بواو العطؾ ,والصواب إسقاطها؛ ألن المراد رجل واحد ,و(أبو العباس)
كنٌة ابن سرٌج ,وقد سبقت ترجمته.
(ٕ) فً األصل" :وابن شرٌح" .والصواب :ابن سرٌج ,كما فً كتب األصول األخرى ,وقد سبقت ترجمته فٌما مضى.
(ٖ) فً األصل" :وإجراإه علٌه" بضمٌر المذكر ,ولعل الصواب :وإجراإها علٌه ,أي إجراء تلك الصٌػ على العموم أولى.
(ٗ) المستصفى للؽزالً ,ص.ٗٓٔ :
)٘( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ,ص.ٕٗ8:
(ٌ )ٙنظر :اللمع فً أصول الفقه ,المإلؾ :أبو إسحاق إبراهٌم بن علً بن ٌوسؾ الشٌرازي (تٗ5ٙ:هـ) ,الطبعة الثانٌة
(ٖٕٓٓمٕٔٗٗ -هـ) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,ص.ٕ0:
( )5فً األصل :الفهٌري ,والصواب :الفهري ,واسمه عبد هللا بن محمد بن علً الفهري ,المشهور بابن التلمسانً
(تٙٗٗ:هـ) ,وقد سبقت ترجمته.
)(0
ُ
بحثت المسؤلة فً (شرح تنقٌح الفصول فً اختصار المحصول للقرافً) ولم أجد ذكرا لها ,فربما أراد كتابا آخر.
)ٌ (8نظر :البرهان فً أصول الفقه :جٕ ,ص.ٗٓٙ

ٕٖٗ

الظاهر ,وحكً عن بعض المالكٌٌن ,وبعض الشافعٌٌن ,وبعض الحنفٌٌن ,ولوال اإلطالة
لبسطنا حجتنا فً ذلك .وقٌل ٌحمل على أقل ما ٌتناوله اللفظ ,وقد تقدم.
وإذا احتمل المعرؾ العهدٌة والجنسٌة حمل على العهد ,وهو مذهب عمار بن ٌاسر رحمه
......................................................................................................
= حقه عدم االطبلع على الخبلؾ فً المسؤلة المذكورة ,وكون ما وقع منه أبعد مما وقع
من ا لؽزالً ألنه حكى اإلجماع على االمتناع المذكور ,وقد سمعت االعتذار عنه أٌضا وهللا
أعلم.
قوله :وقٌل ٌحمل على أقل ما ٌتناوله اللفظ إلخ ,والمراد بؤقل ما ٌتناوله اللفظ جزبً من
جزبٌاته ألنه المتٌقن بخبلؾ الحمل على الكل ,وهذا دلٌل من نفى عموم العام ,والقٌل
المذكور(ٔ) مقابل لما تقدم من قول الجمهور وهللا أعلم.
قوله :وإذا احتمل المعرؾ العهدٌة والجنسٌة إلخ ,ظاهر كبلم المصنؾ رحمه هللا أن الحمل
على العهد أولى ,سواء تقدم لمصحوبها ذكر ذهنا أو خارجا أو ال ,مع أنه ال تحمل على
العهد إال بتقدم ما ذكر على الصحٌح ,فٌكون المصنؾ أطلق فً محل التقٌٌد ,فإما أن ٌقال
اعتمد على الوقؾ ,أو ٌقال الذي ذكر اصطبلح للنحاة ,وأما األصولٌون فبل ٌشترطون ما
ذكر وهللا أعلم.

)ٔ(

أي والقول المذكور.

ٕٖ٘

هللا ,وقٌل على الجنسٌة ,كقوله تعالى ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ التوبة.٘ :
فإن قلت :األصل فً البلم للحقٌقة فبل تحمل على العهد إال بقرٌنة ,فهً فٌه مجاز ,فكٌؾ
تحمل علٌه والمجاز مرجوح؟
قلت :ال نسلم أنها فٌه مجاز ,بل حقٌقة فٌهما ,سلمنا لكن الحمل على االستؽراق ال بد له
من قرٌنة أٌضا ,سلمنا لكن(ٌ )1ترجح العهد لكونه أبٌن ,ومساق التعرٌؾ لزٌادة التوضٌح.
......................................................................................................
قوله :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ  ,قال البٌضاوي(ٕ) :االنسبلخ معناه االنقضاء وأصله خروج
الشًء مما البسه ,من سلخ الشاة إذا كشط جلدها ,واألشهر الحرم التً أبٌح للناكثٌن أن
ٌسٌحوا فٌها وهً رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم انتهى .فالمراد باألشهر الحرم
المدة التً جعلها صلى هللا علٌه وسلم للكافرٌن لٌسٌحوا فً األرض ,وهً مدة معهودة فً
زمن النبً صلى هللا علٌه وسلم وال تكون بعد ذلك ,وهذا مذهب عمار وؼٌره ممن ٌقول
بالعهد ,ومن ٌقول بالجنس هً عنده عامة وباقٌة إلى اآلن ألنه لم ٌرد نسخها وهذا قول
الجمهور ,ولذلك قال البٌضاوي بعد كبلم(ٖ) :وهذا مخل بالنظم مخالؾ لئلجماع ,فإنه
ٌقتضً بقاء حرمة األشهر الحرم إذ لٌس فٌما نزل بعد ما ٌنسخها انتهى .وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :لكن الحمل على االستؽراق ال بد له من قرٌنة أٌضا ,فمراده رحمه هللا تعالى أن ٌجعل
مدخول البلم من قبٌل المشترك حٌث شرط فً االستعمالٌن القرٌنة ,وهذا شؤن المشترك
ألنه حقٌقة فً معنٌٌه أو معانٌه ,ولكن ال ٌستعمل فً أحدهما إال بقرٌنة ,ألن قرٌنة المشترك
معٌنة ألحد المعانً بخبلؾ قرٌنة المجاز فإنها مانعة من أرادة المعنى الحقٌقً ,وبخبلؾ
قرٌنة الكناٌة فإنها لبلنتقال من الملزوم إلى البلزم على ما هو المعتبر فٌها ,وقوله بعد ذلك
(سلمنا لكن ٌترجح العهد إلخ) ,مما ٌدل على أن مدخول أل حقٌقة فً الجنس ٌكون مجازا
فً العهد ,وهذا عٌن السإال المدعى ,فٌكون هذا الجواب مصادرة عن المطلوب وذلك
ممنوع ,قلنا لٌس من قبٌل المصادرة بل حاصل الجواب أن مدخول أل حقٌقة فً الجنس
ومجاز فً العهد وقرٌنته البٌان وزٌادة التوضٌح ,والمجاز إذا وجدت القرٌنة فٌه ٌترجح عن
الحقٌقة كما بٌن فً محله فلٌتؤمل وهللا أعلم.

(ٔ) فً األصل" :ال ٌترجح" وهو تصحٌؾ ,والصواب( :لكن ٌترجح)؛ كما ٌظهر ذلك من سٌاق الكبلم.
(ٕ) تفسٌر البٌضاوي :جٖ ,صٔ.5
)ٖ( تفسٌر البٌضاوي :جٖ ,صٔ.5
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واعلم أن أعم األشٌاء عندنا شًء؛ ألنه ٌطلق على المعدوم والموجود ,وعند األشعرٌة
معلوم ومذكور؛ ألن شٌبا عندهم مختص بالموجود .وقد ٌكون الشًء عاما وخاصا
باعتبارٌن ,كالحٌوان باعتبار الفرس واإلنسان مثبل ,وباعتبار الجسم .والمسلمٌن باعتبار
أبً بكر وعمر ,وباعتبار الناس ,وقد تقدم بسطه فً المقدمة.
......................................................................................................
قوله :أعم األشٌاء عندنا شًء ألنه ٌطلق إلخ ,فً جعله رحمه هللا الشًء ٌطلق على
الموجود والمعدوم تؤمل ,وذلك ألنه اشتهر فً علم الكبلم التعبٌر بؤن شرٌك الباري معدوم,
والمعدوم ما ال وجود له وال حقٌقة ,قال صاحب الدعابم(ٔ)" :فمن لم ٌكن شٌبا فمعدوم من
األصل" .وقد جعلوا الموجود مقاببل للمعدوم فً التقسٌمات ,وقد أمر صلى هللا علٌه وسلم
المكلفٌن من أمته بفعل مدلول الشًء وامتثاله حٌث قال( :إذا أمرتكم بشًء فؤتوا منه ما
استطعتم)(ٕ) ,والمراد ب الشًء الموجود الذي له حقٌقة ثابتة متقررة فً قواعد الشرع ,ألنه
صلى هللا علٌه وسلم ال ٌؤمر بالمعدوم ألن توجه النفس إلى المعدوم المطلق محال ,فإما أن
ٌقال مراده رحمه هللا بإطبلق الشًء على المعدوم على الذي سٌوجد منه دون المطلق ,أو
على الذي انعدمت أجزاء التركٌب منه فً تلك الحالة ,واألولى فً هذه المسؤلة ما ذهبت
إلٌه األشعرٌة من أن الشًء ال ٌطلق إال على الموجود دون المعدوم ,ثم رأٌت فً شرح
النونٌة(ٖ) ما ٌدل على أن الشًء ال ٌطلق على المعدوم عند أصحابنا كاألشعرٌة ,حٌث قال:
فؤعم األشٌاء عند المعتزلة شًء ,وأما األشعرٌة فؤعم األشٌاء عندهم معلوم ومذكور وال
ٌجعلون المعدوم شٌبا ,وعند األولٌن هو شًء معدوم ,فالعدم عندنا وعندهم فً الحقٌقة لٌس
بشًء .فٌحمل كبلم المصنؾ على ما قلنا من الجواب ,أو ٌبنى كبلمه على المسامحة
والتؽلٌب وهللا أعلم ,وقد سبل اإلمام الرازي عن الباري وشرٌكه قال محلهما مذكور(ٗ).
وٌكون هذا اللفظ عندهم أعم من سابر األلفاظ ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وقد ٌكون الشًء عاما وخاصا باعتبارٌن إلخ ,أي اللفظ تارة ٌراد منه العموم فقط,
وتارة ٌراد منه الخصوص فقط ,وتارة ٌرادان منه جمٌعا باعتبارٌن مختلفٌن كما ذكر
المصنؾ ,فإن لفظ الحٌوان ٌراد منه الخاص كاإلنسان والفرس ,وتارة ٌراد منه العام وهو
مطلق الجسم ,وكذلك المسلمٌن تارة ٌراد منه الخاص وهما العالمٌن فً الدٌن =
(ٔ) قال فً الدعابم:
ِثـــــل
وأنه شـــً ٌء فمــــا مثلــــــــــه ...شـــً ٌء تعالــى هللا عن م
ِ
لقوله شــــً ٌء وما لـــم ٌكــــن ...شٌبــــا فمعدو ٌم مــن األصـــــل
(الدعابم مع شرحه :جٔ ,ص)٘5
(ٕ) أخرجه الربٌع (ٗ )ٖ8كتاب الحج :باب فً فرض الحج ,من حدٌث أنس بن مالك ,وأخرجه البخاري ( )5ٕ00كتاب
االعتصام بالكتاب والسنة :باب االقتداء بسنن رسول هللا ,ومسلم ( )ٖٕ٘5كتاب الحج :باب فرض الحج مرة فً العمر,
من حدٌث أبً هرٌرة.
)ٖ( سبق التعرٌؾ بنونٌة أبً نصر فتح بن نوح ,ولعل الشرح الذي ٌعنٌه هو شرح العبلمة إسماعٌل بن موسى الجٌطالً
علٌها ,ولم أطلع علٌه.
)ٗ( كذا فً األصل ,ولم ٌذكر مرجعا ٌمكننً الرجوع إلٌه لتوثٌق كبلم الرازي.
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واعلم أنهم اختلفوا فً أقل الجمع فقال بعضهم :اثنان ,حقٌقة ,كقوله تعالى ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﮊ النساء ,ٔٔ :لقول زٌد :االثنان إخوة ,وهو قول عثمان .وقال بعضٌ :صح إطبلقه على
االثنٌن مجازا ,وحجتهم اآلٌة[ .وقال بعضهمٌ :صح إطبلقه على االثنٌن وعلى الواحد](.)1
وقال بعضهم :ال ٌصح ,وحجتهم قول ابن عباس :األخوان لٌس بإخوة .وال خبلؾ فً
[نحو](" :)2نحن" ,و "قلوبكما" .والصحٌح أن إطبلقه لؽة ال ٌصح إال مجازا؛ ألن العرب
وضعوا لكل من الواحد واالثنٌن والجمع صٌؽة ,وأما شرعا فاإلجماع أن األخوٌن ٌحجبان
األم إلى السدس.
مسؤلة :داللة العام على الباقً بعد التخصٌص:
قولً( :مسؤلة :داللة العام على الباقً بعد التخصٌص ,ثالثها إن كان ؼٌر منحصر
فحقٌقة ,وقٌل إن خص بشرط أو استثناء ,وقٌل بشرط أو صفة ,وقٌل بمتصل مطلقا ,وقٌل
......................................................................................................
= كؤبً بكر وعمر رضً هللا عنهما ,وتارة ٌراد منه العموم كسابر الناس الموحدٌن وقد
سبق ذلك وهللا أعلم.
قوله :اختلفوا فً أقل الجمع إلخ ,الخبلؾ الجاري فً أقل الجمع هنا هو جمع القلة على
الصحٌح ,فلذلك قال صاحب جمع الجوامع(ٖ) :األصح أن أقل مسمى الجمع ثبلثة ال اثنٌن
كرجال ومسلمٌن .والحق مذهبان مذهب الفرضٌٌن ومذهب النحاة ,فؤما الفرضٌون فإنهم
ٌقولون أقل الجمع اثنان ,وٌطلقون صٌؽته علٌهما باألدلة المذكورة من قوله ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﮊ النساء , ٔٔ :فإن االثنٌن ٌحجبان األم من الثلث إلى السدس ,وهو قول الصحابة بذلك
كزٌد بن ثابت رضً هللا عنه وؼٌره ,وأما النحاة فإنهم ال ٌطلقونه إال على ثبلثة وذلك ألن
العرب وضعوا للمفرد صٌؽة تدل علٌه ,ووضعوا للمثنى صٌؽة تدل علٌه ,ووضعوا للجمع
صٌؽة تدل علٌه ,وكل صٌؽة ؼٌر األخرى ,وأٌضا الثبلثة هً المتٌقنة فً مدلول الجمع
وؼٌرها مشكوك فٌه فبل ٌعدل إلٌه إال بقرٌنة ,وٌجري الخبلؾ فٌما لو أقر شخص أو
أوصى بدراهم لزٌد؛ هل ٌستحق االثنٌن أو الثبلثة؟ وقد سمعت خبلؾ الفرٌقٌن ,وأما قوله
تعالى ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮊ التحرٌمٗ :

أي عابشة وحفصة رضً هللا عنهما ولٌس لهما إال قلبان

فمحمول على المجاز؛ لتبادر الزابد على االثنٌن دونهما إلى الذهن ,والداعً إلى المجاز
كراهٌة الجمع بٌن تثنٌتٌن فً المضاؾ ومتضمنه وهما كالشًء الواحد انتهى .وهللا أعلم
فلٌحرر.
(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ) و (ج) ,وفً (ب)" :وال خبلؾ فً نحو (قلوبكما)".
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٔٙ
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بدلٌل لفظً ,وقٌل حقٌقة فً تناوله ,مجاز فً االقتصار علٌه ,و[قٌل]( )1إذا لم ٌبق منه ما
ٌكون جمعا فمجاز ,وٌصح االستدالل به على األصح .وفً كون الباقً حجة ,ثالثها إن
خص بمتصل ,وقٌل إن أنبؤ عن المخصص ,وقٌل إن لم ٌفتقر إلى بٌان ,وقٌل حجة فً أقل
الجمع).
اعلم أن العام قد ٌعرض له التخصٌص ,وهل هو حجة فً الباقً أم ال؟ وهل هو فٌه مجاز
......................................................................................................
قوله :اعلم أن العام قد ٌعرض له التخصٌص إلخ ,وٌسمى العام المخصوص ,هل هو حجة
فً الباقً بعد التخصٌص أو ال؟ األقوال المذكورة فٌه إلخ ,وقول الفقهاء" :ما من عام إال
وخص فً نفسه" عام مخصوص؛ إلخراج منه قوله تعالى ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ البقرة,ٕ0ٕ :
فإنه باق على عمومه نصا من ؼٌر احتمال تخصٌص ,والعام المخصوص عمومه مراد
تناوال ال حكما ,واألشبه أنه حقٌقة فً مدوله ,وفاقا للشٌخ اإلمام(ٕ) وفقهاء الحنابلة إلخ
األقوال التً قٌلت فٌه ,بخبلؾ العام المراد به الخصوص فإنه لٌس عمومه مرادا ال حكما
وال تناوال ,وهو كلً -من حٌث إن له أفرادا بحسب األصل -استعمل فً جزبً ,ومن ثم
كان مجازا قطعا؛ نظرا لحٌثٌة الجزبٌة ,مثاله قوله تعالى :ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ آل عمران,ٔ5ٖ :
أي نعٌم بن مسعود األشجعً(ٖ)؛ لقٌامه مقام كثٌر فً تثبٌطه المإمنٌن عن مبلقاة أبً سفٌان
وأصحابه ,ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﮊ

النساء٘ٗ :

أي رسول هللا؛ لجمعه ما فً الناس من الخصال

الجمٌلة انتهى(ٗ) .والفرق بٌنهما أن العام الذي أرٌد به الخصوص ال ٌراد منه إال ذلك
الخاص الذي استعمل هو فٌه ومن قبٌل المجاز أٌضا ,بخبلؾ العام المخصوص فإن داللته
عامة فً جمٌع أفراده وهو حقٌقة فً كلها ,مثل قوله تعالى ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ

التوبة٘ :

أخرج

من عمومه أهل الذمة فبل ٌقتلون والباقً على عمومه ,واألقوال المذكورة فٌه أوال هل ٌحتج
به أو ال ٌحتج مبنٌة على كونه مجازا ,وأما إن بنٌنا على ما هو الصحٌح فٌه أنه حقٌقة فإنه
ٌحتج به قطعا ,وهللا أعلم فلٌحرر.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وال بد من إثباته لٌنتظم معه سٌاق الكبلم ,وٌدل علٌه ما جاء بعد ذلك فً
الشرح.
)ٕ( المحشً هنا ٌنقل من شرح المحلً على جمع الجوامع كما سٌؤتً ,والمراد (بالشٌخ اإلمام) تقً الدٌن السبكً
(ت5٘ٙ:هـ) ,علً بن عبد الكافً بن علً السبكً ,وقد سبقت ترجمته.
)ٖ( نعٌم بن مسعود بن عامر األشجعً ,هاجر إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً الخندق ,وهو الذي خذل المشركٌن
وبنً قرٌظة حتى صرؾ هللا المشركٌن بعد أن أرسل علٌهم رٌحا وجنودا لم ٌروها ,سكن نعٌم بن مسعود المدٌنة ,ومات
فً خبلفة عثمان ,وقٌل بل قتل ٌوم الجملٌ .نظر :االستٌعاب :جٗ ,ص ,ٔ٘ٓ8وأسد الؽابة :ج٘ ,ص ,ٖٕ0واإلصابة فً
تمٌٌز الصحابة :ج ,ٙصٖ.ٖٙ
)ٗ( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖ٘.
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أم حقٌقة؟ الجمهور :مجاز؛ ألنه وضع للعموم فإذا استعمل فً ؼٌر ما وضع له كان
مجازا؛ ألن المجاز استعمال اللفظ فً ؼٌر ما وضع له ,وإال لكان كل مجاز حقٌقة.
وقالت الحنابلة :حقٌقة؛ ألن اللفظ أوال دل علٌه كذلك ,والتناول باق على ما كان لم ٌتؽٌر,
إنما طرأ علٌه عدم تناول الؽٌر ,ورد بؤنه كان ٌتناوله مع ؼٌره معا ,فإذا تناوله وحده فقد
استعمل فً ؼٌر ما وضع له.
وقال أبو بكر الرازي( :)1حقٌقة إن كان الباقً [كثٌرا]( )2كثرة ٌعسر العلم بقدرها وإال
فمجاز؛ ألن معنى العموم حقٌقة كون اللفظ داال على أمر ؼٌر منحصر ,ورد بؤنا ال نسلم
أن معنى العموم ما ذكر ,بل معناه تناول الجمٌع ,فإذا صار لؽٌره كان مجازا.
وقال أبو الحسٌن :إن خص بدلٌل متصل كالشرط والصفة والؽاٌة واالستثناء وبدل البعض
فهو حقٌقة ,وإن خص بدلٌل منفصل فهو مجاز؛ ألن المخصص [بمتصل]( )3فً نحو:
الرجال المسلمٌن ,لو كان مجازا لكان نحو "المسلمٌن" من الجموع مجازا ,وكذا المسلم,
......................................................................................................
قوله :ألن المجاز استعمال اللفظ إلخ ,فإن المصنؾ رحمه هللا ٌستدل على أن العام
المخصوص مجاز فٌما بقً بعد التخصٌص ,فاللزوم الذي فرضه بٌن قوله (المجاز استعمال
اللفظ فً ؼٌر ما وضع له) وبٌن قوله (وإال لكان كل مجاز حقٌقة) مع أنه ال تبلزم بٌنهما؛
وذلك لتسلٌم أن المجاز هو اللفظ المستعمل فً ؼٌر ما وضع له لعبلقة مع قرٌنة ,ومنع كل
مجاز حقٌقة ,وذلك لما بٌن الحقٌقة والمجاز من التضاد ,فداللة العام المخصوص على ما
بقً بعد الخصوص حقٌقة كما ٌعلم من القولة السابقة ,والمصنؾ عول على مذهب بعض
األصولٌٌن وعبر عنهم بالجمهور ,ثم إذا بنٌنا أنه من قبٌل المجاز على القول المرجوح فما
عبلقته وقرٌنته؟ قلنا عبلقته الكلٌة والجزبٌة أو اإلطبلق والتقٌٌد ,والقرٌنة حالٌة ,فهو من
قبٌل المجاز المرسل ال من قبٌل المجاز باالستعارة انتهى(ٗ) ,وهللا أعلم فلٌحرر.

(ٔ) أحمد بن علً الرازي ,أبو بكر الجصاص (ٖٖ٘ٓ5ٓ -هـ) ,وقد سبقت ترجمته.
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٖ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
)ٗ( هكذا فً األصل ,والذي ٌظهر أن هذا الكبلم من عبارة المحشً نفسه ,فهو ٌناقش ما ذكره الشماخً فً المتن.
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وهو باطل .بٌان المبلزمة :أن "مسلما" شابع مفرد ,و "المسلم" مقٌد بقٌد هو كالجزء,
وهو األلؾ والبلم ,فصار للتعرٌؾ ,وهو ؼٌر ما وضع له أوال وهو الشٌاع ,وكذا
"المسلمون" قٌد بالواو والنون فصار للجمع ,وهو ؼٌر ما وضع له ,وكذا ما خص
بمتصل ألنه مقٌد بقٌد هو كالجزء فً عدم االستقبلل بنفسه ,والفرق تحكم ,ورد بؤن واو
"مسلمون" جزء كؤلؾ "ضارب" ولٌس بعام مقٌد ,واالستثناء وما أشبهه إخراج بعد
إرادة العموم.
وقال الباقبلنً :إن خص بمتصل من استثناء أو شرط ال ؼٌر فحقٌقة وإال فمجاز ,فمعنى
(عندي عشرة إال ثبلثة) سبعة ,فصح لنا أن للسبعة اسمٌن :سبعة ,وعشرة إال ثبلثة.
وقال عبد الجبار :إن خص بصفة أو شرط ال استثناء وؼٌره فحقٌقة وإال فمجاز .وقال
بعض :إن خص بدلٌل لفظً فهو حقٌقة ,سواء كان متصبل أو منفصبل [فحقٌقة]( )1وإال
فمجاز.
......................................................................................................
قوله :بٌان المبلزمة أن إلخ ,فمقصود المصنؾ رحمه هللا ٌرد قول أبً الحسن فٌما قاله من
التفرقة فٌما إذا كان العام خص بمتصل ٌكون حقٌقة وإن خص بمنفصل فهو مجاز ,ثم من
المتصبلت الصفة نحو الرجال المسلمون ,والشرط نحو أكرم بنً تمٌم إن جاءوا ,فلو كان
التقٌٌد بما ذكر ٌوجب التجوز لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا ,ولكان نحو المسلم للجنس
أو العهد مجاز ,ولكان نحو ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ

العنكبوتٔٗ :

مجازا ,واللوازم الثبلثة

باطلة ,بٌان المبلزمة أن كل واحد من المذكورات تقٌد بقٌد هو كالجزء ,وقد صار به
المعنى ؼٌر ما وضع له أوال ,وهً بدونه للمنقول عنه ومعه للمنقول إلٌه وال ٌحتمل ؼٌره,
وقد جعلتم ذلك موجبا للتجوز ,والفرق تحكم ,والجواب أن ما ذكرتم من الصور لٌس بشًء
منها عاما مقٌدا مما الكبلم فٌه ,فإن الواو فً مسلمون كؤلؾ ضارب ,و واو مضروب جزء
الكلمة ,والمجموع كلمة واحدة ,واأللؾ والبلم فً المسلم إن كانت كلمة سواء اسما وهو ما
كان بمعنى الذي أو حرفا وهو ما سواه فالمجموع الدال هو القٌد والجنس ,ألن مسلم للجنس
واأللؾ والبلم للقٌد ,وقد علمت مما ذكر بٌان وضوح المبلزمة وجوابها ,والمصنؾ أخل
بالمقصود منها رحمه هللا طلبا لبلختصار واعتمادا على الموقؾ ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :فصح أن للسبعة اسمٌن إلخ ,إال أن االسمٌن مختلفان؛ واحد منهما نص وهو السبعة,
والثانً محتمل ألن الشًء مع قٌده ؼٌره مع نفسه ,وسٌؤتً لهذا زٌادة بسط فٌما بعد إن شاء
هللا تعالى وهللا أعلم.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن مشطوب علٌه فً (ب) ,ولعله من زٌادة النساخ.
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وقال الجوٌنً :حقٌقة فً تناوله مجاز فً اقتصاره( ,)1ولٌس بشًء ألن الوضع قد تؽٌر.
والذٌن قالوا بالوقؾ فً صٌؽة العموم توقفوا فٌما بقً بعد التخصٌص.
وقٌل :هو فً الباقً حقٌقة إذا أرٌد أقل الجمع فما فوقه ,وحكً عن بعضهم أنه فٌه حقٌقة
ولو بقً واحد.
ثم اعلم أن ا ألصح جواز التمسك به ,وقد اختلؾ فً ذلك :أما إذا خص بمجمل فبل ٌتمسك
به ولٌس بحجة ,قال بعض اتفاقا ,نحو :هذا العام مخصوص ,أو لم ٌرد به كل ما
......................................................................................................
قوله :والذي قال بالوقؾ فً صٌؽة العموم إلخ ,وذلك أن الواقؾ نظر إلى األدلة ووجدها
متكافبة ولم ٌظهر له الترجٌح فتوقؾ ,فكما توقؾ فً مدلول العام توقؾ فٌما بقً منه بعد
التخصٌص ,ولم ٌلح له ما ٌجزم به لما ذكر ,واألصل أن الواقؾ ال ٌنسب إلٌه القول ,ولذا
حكاه المصنؾ حكاٌة ولم ٌعنون علٌه باسمه كما فً ؼٌرهم من بقٌة األقوال ,وهللا أعلم
فلٌحرر.
قوله :أما إذا خص بمجمل إلخٌ ,عنً أن العام إذا خص بمجمل فبل ٌتمسك به وال ٌكون
حجة ,كما ذكر المصنؾ من قوله (هذا العام مخصوص) ووجه إجماله حٌث لم ٌبٌن دلٌل
خصوصه فبقً مجمبل بانتفاء التمسك به ,والمصنؾ رحمه هللا أخذ كبلم العضد وتصرؾ
فٌه باالختصار حٌث قال(ٕ) :العام بعد التخصٌص بمبٌن حجة ,وقال البصري إن كان
العموم منببا عنه كـ ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ

التوبة:

٘ ,وإال فلٌس بحجة كـ ﮋ ﭟ ﭠ ﮊ

المابدة ,ٖ0:فإنه ال تنبًء عن النصاب والحرز ,وقال عبد الجبار إن كان ؼٌر مفتقر إلى بٌان
كالمشركٌن بخبلؾ أقٌموا الصبلة فإنه ٌفتقر إلى إخراج الحابض ,وقٌل حجة فً أقل
الجمع ,وقال أبو ثور لٌس بحجة مطلقا ,لنا ما سبق من استدالل الصحابة مع التخصٌص,
وأٌضا القطع بؤنه إذا قٌل أكرم بنً تمٌم وال تكرم فبلنا فترك عد عاصٌا ,وأٌضا أن األصل
بقاإه ,واستد ل بؤنه لو لم ٌكن حجة لكانت داللته موقوفة على داللته على اآلخر ,والبلزم
باطل ألنه إن عكس دور وإال فتحكم ,وأجٌب بؤن الدور إنما ٌلزم بتوقؾ التقدم وأما بتوقؾ
المعٌة فبل انتهى .وأنت خبٌر بؤن ما صنعه المصنؾ قصدا لبلختصار ,إال أنه قد أخل
ببعض الكبلم الذي ٌتوقؾ فهم ما ذكره علٌه وهللا أعلم فلٌحرر.

(ٔ) أي فً اقتصاره علٌه ,كما سبق ذكره فً المتن ,هذا ما بان لً ,والذي فً األصل" :فً اختصاره" بحرؾ الخاء بدل
القاؾ ,وهو خطؤ.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٔ08 :
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ٌتناوله .وأما إذا خص بمبٌن فالجمهور أنه حجة؛ ألنه ال ٌتوقؾ كونه حجة فً صورة
على كونه حجة فً األخرى ,وإال وقع الترجٌح ببل مرجح فً توقؾ أحدهما( ,)1وفً
توقؾ كل واحد منهما [على اآلخر]( )2الدور .قال البلخً( :)3إن خص بمتصل فحجة وإال
فبل؛ ألنه صار مجمبل.
وقال أبو عبد هللا البصري( :)4إن كان اللفظ منببا عنه قبل التخصٌص فحجة وإال فبل ,نحو
ﮋﮬ ﮭ ﮊ

التوبة:

٘؛ ألنه ٌنبا عن الحربً كما ٌنبا عن الذمً ,بخبلؾ ﮋ ﭟ

ﭠ ﮊ المابدةٖ0 :؛ فإنه ال ٌنبا عن كون المال فً نصاب السرقة وهو الربع( ,)5ومخرج
من حرز .وقال عبد الجبار :إن كان قبل التخصٌص ال ٌحتاج إلى بٌان 0000000000
......................................................................................................
قوله :وفً توقؾ كل واحد منهما الدور ,بٌانه أن العام إذا خص بمبٌن فإنه حجة فً جمٌع
صوره ال ترجٌح لواحدة من تلك الصور على األخرى ,فلو جعلناه حجة فً بعض الصور
كان من قبٌل الترجٌح ببل مرجح ,والترجٌح ٌإدي إلى توقؾ الصور التً لٌس هو فٌها
حجة على الصور التً هو حجة فٌها ,فإما أن تذهب سلسة االكتساب إلى ما ال نهاٌة وإما
أن ترجع إلى األول ,ف إن كان من القسم األول فهو التسلسل وإن كان من القسم الثانً فهو
الدور بمرتبة أو بمراتب ,وكل ما أدى إلى الدور أو التسلسل فهو محال ,وما تقدم إذا تؤملته
صار لك دلٌبل إقناعٌا ,وهللا الموفق للصواب وإلٌه المرجع والمآب وهللا أعلم.
قوله :وإال فبل ألنه صار مجمبل إلخ ,وذلك ألن صاحب هذا القول شرط فً جواز التمسك
بالعام بعد التخصٌص اختصاصه بدلٌل متصل ,فإذا لم ٌختص بما ذكر كان من قبٌل
المجمل؛ ألن التخصٌص قرٌب إلى التعٌٌن فإذا انتفى صار مجمبل ؼٌر معٌن ,و ُ
ش ِر َط كون
الدلٌل فً التخصٌص متصبل كالشرط العقلً كالحٌاة للعلم والصفة نحو أكرم بنً تمٌم
الفقهاء ,ألنه أدل وأقرب من الدلٌل المنفصل كما هو معلوم وهللا أعلم.
قولهٌ :نبا عنه إلخ ,أي ٌدل علٌه داللة مطابقٌة ,ألن لفظ المشركٌن ٌدل على سابر أفراده
لما ذكر ,والداللة بها هً المعتبرة عند اإلطبلق وهللا أعلم.

(ٔ) فً (ب)" :إحداهما".
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
)ٖ( محمد بن شجاع البلخًٌ ,نظر :البحر المحٌط :جٗ ,صٕ .ٖٙوترجمته :محمد بن شجاع ابن الثلجً البؽدادي ,أبو عبد
هللا (تٕٙٙ:هـ) ,فقٌه العراق فً وقته ,من أصحاب أبً حنٌفة ,وهو الذي شرح فقهه ,واحتج له وقواه بالحدٌث ,له كتب
منها :تصحٌح اآلثار ,والنوادر ,والمضاربة ,وؼٌرهاٌ .نظر :الجواهر المضٌة فً طبقات الحنفٌة ,المإلؾ :عبد القادر بن
محمد بن نصر هللا القرشً الحنفً (ت55٘:هـ) ,الناشر :مٌر محمد كتب خانة -كراتشً :جٕ ,صٓ .ٙسٌر أعبلم النببلء:
جٕٔ ,ص .ٖ58األعبلم :ج ,ٙص.ٔ٘5
(ٗ) فً (ب)" :البصٌري" وهو تصحٌؾ ,والصواب البصري.
)٘( أي ربع دٌنار.
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فهو حجة كالمشركٌن وإال فبل ,نحو ﮋ ﯛ ﯜ ﮊ األنعام5ٕ :؛ ألنه مفتقر إلى البٌان قبل
إخراج الحابض ,ولذا قال علٌه السبلم( :صلوا كما رأٌتمونً أصلً)( .)1وقٌل :حجة فً
أقل الجمع على الرأٌٌن من اثنٌن أو ثبلثة .وقال أبو ثور وعٌسى بن أبان :لٌس بحجة
قطعا ,ونسب إلى القدرٌة.
مسؤلة :ال عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ:
قولً( :مسؤلة :ال عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ[ ,وال عموم]( )2للفظ المحتمل
أحد تقدٌرات؛ الستقامة الكبلم فً الجمٌع ,وٌسمى المقتضً ,وإن تعٌن بعضها للتقدٌر
فكالظاهر .وفً عموم فعل الرسول ,وفً قول الصحابً نهى عن بٌع الؽرر ونحوه؛
خبلؾ).
اعلم أن الجواب إما أن ٌكون مستقبل بدون السبب أو ال ,الثانً هو تابع للسإال فً
عمومه وخصوصه ,نحو :هل ٌتوضؤ بماء البحر؟ فٌقال :نعم.
......................................................................................................
قوله :وإال فبل نحو ﮋ ﯛ ﯜ ﮊ

األنعام5ٕ :

إلخ ,وذلك عند صاحب هذا القول أن اللفظ إن

كان ؼٌر محتاج إلى بٌان قبل التخصٌص فهو حجة وإن احتاج إلى بٌان قبل التخصٌص
فلٌس بحجة ,كما فً قوله ﮋ ﯛ ﯜ ﮊ فإنه ٌحتاج إلى بٌان ألنه مجمل فبٌن صلى هللا
علٌه وسلم ركعاتها ومقادٌرها وما ٌقال فٌها وأوقاتها ,إلى ؼٌر ذلك مما تحتاج إلٌه من
الشرابط واألركان قبل التخصٌص ,وإخراج الحابض من ذلك ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :لٌس بحجة قطعا إلخ ,القابل أنه لٌس بحجة الحتمال أن ٌكون عنده قد خص بؽٌر ما
ظهر ٌشك فٌما ٌراد منه فبل ٌتبٌن إال بقرٌنة ,وهذا الخبلؾ إن لم نقل إنه حقٌقة ,فإن قلنا
ذلك احتج به جزما انتهى(ٖ) .قال ابن أبً شرٌؾ(ٗ)ٌ :عنً أن الخبلؾ مفرع على قول من
ٌقول العام المخصوص مجاز ,أما على القول بؤنه حقٌقة هو حجة جزما ,وهذا فً
المخصص بمعٌن ال فً المخصص بمبهم انتهى .وهذا القول ٌقول به المعتزلة أي معتزلة
بؽداد ,وهو الذي نسبه المصنؾ إلى القدرٌة ألن مآلهم واحد ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :تابع للسإال فً عمومه وخصوصه إلخ ,أي ٌكون الجواب تابعا للسإال فإن كان
السإال عاما كان الجواب كذلك ,وإن كان خاصا كان كذلك ,مثال العموم كحدٌث الترمذي
وؼٌره أن النبً صلى هللا علٌه وسلم سبل عن بٌع الرطب بالتمر فقال( :أٌنقص الرطب =
(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,والسٌاق ٌقتضً إثباته كما ٌدل علٌه كبلمه فً الشرح بعد قلٌل.
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٖ8
)ٗ( الدرر اللوامع ,ص.ٔ55:
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واألول()1؛ الجمهور :ال عبرة بخصوص السبب ,كقوله (أٌما إهاب دبػ فقد طهر)( )2حٌن
مر على شاة مٌمونة مٌتة ,وقوله علٌه السبلم (خلق هللا الماء طهورا ال ٌنجسه إال ما
ؼٌر لونه أو طعمه أو رابحته)( )3حٌن سبل عن ببر بضاعة ,وقال بعضٌ :عتبر ,وٌسقط
عموم الجواب إذا كان السبب خاصا ,أي ٌكون تابعا للسإال ,ونسب إلى الشافعً ,ألنه لو
......................................................................................................
= إذا ٌبس ,قالوا :نعم ,قال :فبل إذا)(ٗ) فٌعم كل بٌع للرطب بالتمر ,ومثال الخصوص كما
لو قال للنبً صلى هللا علٌه وسلم سابل توضؤت من ماء البحر فقال ٌجزٌك فبل ٌعم ؼٌره
إلخ ,انتهى(٘) .وهللا أعلم.
قوله :واألول ,الذي هو مستقل بدون السبب ,وتقدم الثانً وهو مقابله وقد سمعت ما فٌه,
ٌعنً أن المستقل بدون السبب العام بل بالخاص إما أن ٌكون على طرٌقة السإال أو ال,
واألول قوله علٌه الصبلة والسبلم لما سبل عن ببر بضاعة (خلق هللا الماء طهورا ال ٌنجسه
إال ما ؼٌر لونه أو طعمه أو رابحته) ,والثانً كما روي أنه مر بشاة مٌمونة فقال( :أٌما
إهاب دبػ فقد طهر) ,ففً هاتٌن الصورتٌن عند الجمهور العبرة بعموم اللفظ ,فٌحكم
بطهارة كل ماء على الوصؾ المذكور المعتبر ,وطهارة كل إهاب بقٌده أٌضا .انتهى
عضد( .)ٙولفظ الحدٌث فً بعض الرواٌات أتتوضؤ بتاءٌن بعد الطهارة ,خطابا له صلى هللا
علٌه وسلم من حدٌث أبً سعٌد الخدري قال مررت بالنبً صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌتوضؤ
م ن ببر بضاعة ,فقلت :أتتوضؤ منها ٌا رسول هللا وهً ٌطرح فٌها ما ٌكره من النتن ,فقال:
( الماء ال ٌنجسه) إلخ وهللا أعلم.
قوله :ال عبرة بخصوص السبب ,أي مع عموم اللفظ ألن صورة المسؤلة فرضت فٌما ذكر,
والمفهوم من هذا القٌد أن اللفظ إذا كان مقٌدا مساو للسبب فٌما إذا كان اللفظ عاما كما هو
شرط المسؤلة وهللا أعلم.
قوله :وقال بعض ٌعتبر وٌسقط عموم الجواب ,هذا مقابل قول الجمهور ,وسند هذا القول أن
السبب إذا لم ٌعتبر فبل فابدة فٌه مع أنه ورد الحكم علٌه فؤجدر أن ٌعتبر ,وجوابه ما ذكره
المصنؾ ,وأنت خبٌر بؤن النسبة المذكورة من الشارح من كبلم البعض إلى الشافعً ؼٌر
صرٌحة فً أنه القابل بذلك ,مع أن الذي فً العضد وؼٌره التصرٌح =
)ٔ( أي الجواب الذي ٌستقل بدون ذكر السبب.
(ٕ) أخرجه النسابً (ٖٕٗٗ) كتاب الفرع والعتٌرة :باب جلود المٌتة ,والترمذي ( )ٔ5ٕ0كتاب اللباس :باب ما جاء فً
جلود المٌتة إذا دبؽت ,وابن ماجة ( )ٖٙٓ8كتاب اللباس :باب لبس جلود المٌتة إذا دبؽت ,جمٌعهم من حدٌث ابن عباس.
(ٖ) أخرجه الربٌع ( )ٔ٘ٙكتاب الطهارة :باب فً أحكام المٌاه ,من طرٌق ابن عباس.
(ٗ) أخرجه الترمذي (ٕٕ٘ٔ ) كتاب البٌوع :باب ما جاء فً النهً عن المحاقلة والمزابنة ,وابن ماجة (ٗ )ٕٕٙكتاب
التجارات :باب بٌع الرطب بالتمر ,كبلهما من حدٌث سعد بن أبً وقاص بلفظ( :فنهى عن ذلك) بدل (فبل إذا) .قال
الترمذي" :هذا حدٌث حسن صحٌح".
)٘( نقبل عن شرح المحلً على جمع الجوامعٌ ,نظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖ.5
) (ٙشرح العضد ,ص.ٔ8ٔ :
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لم ٌعتبر لم تكن فابدة فً نقله وقد نقل ودون .وأجٌب بؤن فابدته معرفة أسباب التنزٌل,
واتساع علم الشرٌعة ,وأٌضا ٌمتنع إخراج السبب بحكم التخصٌص باالجتهاد ,وبهذا خطا
أبو حنٌفة فً إخراجه المستفرشة( )1من قوله علٌه السبلم (الولد للفراش)( ,)2والخبر إنما
ورد فً ولٌدة زمعة ,إذ قال عبد بن زمعة( :)3هو أخً وابن ولٌدة أبً ولد على فراشه,
فقال علٌه السبلم( :الولد للفراش) .وحجة الجمهور أن أكثر أسباب الشرع كذا ,ألن قوله
تعالى:

ﮋﭟﭠ ﮊ المابدةٖ0 :

نزلت فً سرقة المجن( )4أو رداء صفوان ,وآٌة الظهار

......................................................................................................
= بمقولٌته له(٘) ,إال أن ٌقال ال منافاة بٌنهما كما ٌعلم بالتؤمل وهللا أعلم.
قوله :و أٌضا ٌمتنع إخراج السبب إلخ ,أي ٌمتنع إخراج صورة السبب من حكم العام الوارد
علٌها؛ ألنها قطعٌة الدخول فٌه عند األكثر من العلماء ,وقال البعض ظنٌة الدخول فٌجوز
إخراجها منه باالجتهاد ,كما لزم من قول أبً حنٌفة -إن ولد األمة المستفرشة ال ٌَلحق
سٌدَها ما لم ٌقر به؛ نظرا إلى أن األصل فً اإللحاق اإلقرار -إخراجه من حدٌث
الصحٌحٌن وؼٌرهما ( الولد للفراش) الوارد فً ابن أمة زمعة المختصم فٌه عبد بن زمعة
وسعد بن أبً وقاص ,وقد قال صلى هللا علٌه وسلم هو لك ٌا عبد بن زمعة ,وفً رواٌة أبً
داوود هو أخوك ٌا عبد( )ٙانتهى جمع الجوامع( )5وهللا أعلم.
قوله :الولد للفراش إلخٌ ,إخذ من هذا الحدٌث فوابد :منها أن من وطا امرأته بعقد صحٌح
أو أمة بملك ٌمٌن فإن الولد الحق به ولو تبٌن خٌانتهما ما لم ٌقع إنكار من الزوج ,ومنها أن
الولد الثابت له الكامل من أفراده أي بعد ستة اشهر كما هو معلوم ,ومنها أن الفراش شامل
لؤلمة وإن كانت ال تحٌ ض ,ومنها أن الدلٌل إذا كان عاما ٌعمل بعمومه إلى أن ٌقع
التخصٌص ,ومنها أن السبب ال ٌكون من المخصصات ولو كان معلوما ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :ﮋﭟ ﭠ ﮊ إلخ ,سبب نزولها على ما قٌل رجل سرق رداء صفوان= ,

(ٔ) أي األمة المستفرشة.
(ٕ) أخرجه الربٌع ( )ٙٓ8كتاب األحكام :باب فً الرجم والحدود ,والبخاري ( )ٕٕٔ0كتاب البٌوع :باب شراء المملوك
من الحربً ,...ومسلم (ٖٔ )ٖٙكتاب الرضاع :باب الولد للفراش ,وؼٌرهم من حدٌث عابشة.
)ٖ( فً األصل" :عبد هللا بن زمعة" .والصواب :عبد بن زمعة ,وهو عبد بن زمعة بن قٌس بن عبد شمس القرشً
العامري ,أسلم ٌوم الفتح ,كان شرٌفا سٌدا من سادات الصحابة ,وهو أخو سودة زوج النبً صلى هللا علٌه وسلم ألبٌها,
وأخوه ألبٌه أٌضا عبد الرحمن بن زمعة ابن ولٌدة زمعة ,الذي تخاصم فٌه عبد بن زمعة مع سعد بن أبً وقاصٌ .نظر:
االستٌعاب :جٕ ,صٕٓ .0وأسد الؽابة :جٖ ,صٓٔ٘ .واإلصابة فً تمٌٌز الصحابة :جٗ ,صٕٕٖ.
)ٗ( ال ِم َجنّ  :هو الترس؛ ألنه ٌواري حامله :أي ٌستره ,والمٌم زابدةٌ .نظر :النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر ,المإلؾ :أبو
السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري ابن األثٌر (تٙٓٙ:هـ) ,تحقٌق :طاهر أحمد ومحمود محمد ,الطبعة
األولى (ٖٖٔ0هـٔ8ٖٙ -م) ,المكتبة اإلسبلمٌة :جٔ ,ص.ٖٓ0
)٘( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٔ8ٔ:
) (ٙأخرجه أبو داود :أول كتاب الطبلق :باب الولد للفراش.
( )5حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص٘.5
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فً سلمة بن صخر( ,)1وأٌة اللعان فً هبلل ابن أمٌة( ,)2وحمل جمٌع ذلك على العموم.

ضى ال عموم له:
المقت َ
واعلم أن المقتضى أٌضا ال عموم له ,وهو ما ال ٌستقٌم من الكبلم إال بتقدٌر ,فإن تعٌن
......................................................................................................
= فذكر السارقة بعد لفظ السارق قرٌنة على أنه لم ٌرد بالسارق ذلك الرجل فقط ,وكذلك
قوله تعالى ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ النساء ,٘0 :نزلت -كما قال المفسرورن(ٖ) -فً
شؤن مفتاح الكعبة لما أخذه علً من عثمان ابن طلحة(ٗ) قهرا بؤمر النبً صلى هللا علٌه
وسلم ٌوم الفتح لٌصلً فٌها ,فصلى فٌها ركعتٌن وخرج ,فسؤله العباس المفتاح لٌضم
السدانة إلى السقاٌة فنزلت اآلٌة ,فالمطلوب رد كل أمانة إلى أهلها لعموم اللفظ وجمع
األمانات من ؼٌر نظر إلى خصوص السبب وهللا أعلم.
قوله :إن المقتضً ال عموم له ,المراد بالمقتضً اللفظ المحتمل تقدٌراتٌ ,عنً أن اللفظ
الواحد إذا كان ٌحتمل تقدٌرات وال ٌصح المعنى إال بؤحدها فبل ٌسمى عاما عند األصولٌٌن,
ثم إنه إما أن ال توجد قرٌنة على بعض التقدٌرات أو توجد ,فإن لم توجد فهو المجمل وإن
وجدت فهو كالظاهر ,ثم إن قول المصنؾ المقتضً ال عموم له ٌحتمل أن ٌكون اسم فاعل
فٌقرأ بالكسر أو اسم مفعول فٌقرأ بالفتح ,واألولى أن ٌكون بالفتح ,قال المحقق التفتازانً
فً حاشٌته على العضد(٘) :قال صاحب التنقٌحات( )ٙقولهم المقتضً العموم له فاسد؛ ألن
المقتضً العام عام ,بل ٌنبؽً أن ٌقال ال عموم لجهة االقتضاء عند فوات الحمل على
األصل ,فالشارح المحقق جعل المقتضً على لفظ اسم الفاعل لٌصح تفسٌره بما احتمل أحد
تقدٌرات الستقامة الكبلم ,وٌصح أنه ال عموم له فً الجمٌع أي فً جمٌع التقدٌرات ,بمعنى
أنه ال ٌقدر الستقامة جمٌع المحتمبلت ,وصرح بؤن المقتضى على لفظ اسم المفعول =
)ٔ( سلمة بن صخر بن حارثة األنصاري ثم البٌاضً ,مدنً ,وٌقال له سلمان بن صخر ,وسلمة أصح ,وهو الذي ظاهر
من امرأته ثم وقع علٌها ,فؤمره رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌكفر ,قال البؽوي :ال أعلم له حدٌثا مسندا إال حدٌث
الظهارٌ .نظر :االستٌعاب :جٕ ,صٕٗ .ٙأسد الؽابة :جٕ ,صٕ٘٘ .اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة :جٖ ,ص.ٕٔٙ
)ٕ( هبلل بن أمٌة بن عامر بن قٌس األنصاري الواقفً ,شهد بدرا وأحدا ,وكان قدٌم اإلسبلم ,وهو الذي العن امرأته
ورماها بشرٌك بن سمحاء ,وهو أحد الثبلثة الذي تخلفوا عن ؼزوة تبوك ,فؤنزل هللا تعالى فٌهم" :وعلى الثبلثة الذٌن
خلفوا "...اآلٌةٌ .نظر :أسد الؽابة :ج٘ ,صٓ .ٖ0واالستٌعاب :جٗ ,صٕٗ٘ٔ.
)ٖ( ٌنظر :تفسٌر البٌضاوي :جٕ ,صٓ.0
)ٗ( عثمان بن طلحة بن أبً طلحة القرشً العبدري ,حاجب البٌت ,قتل أبوه طلحة ,وعمه عثمان بن أبً طلحة بؤحد ,ثم
أسلم عثمان بن طلحة فً هدنة الحدٌبٌة ,وهاجر مع خالد بن الولٌد ,وشهد الفتح مع النبً صلى هللا علٌه وسلم فؤعطاه
مفتاح الكبعة وقال( :خذوها خالدة تالدة ال ٌنزعها منكم إال ظالم) ,ومات عثمان فً أول خبلفة معاوٌة سنة اثنتٌن وأربعٌن,
وقٌل إنه قتل ٌوم أجنادٌنٌ .نظر :االستٌعاب :جٖ ,صٖٗٓٔ .أسد الؽابة :جٖ ,صٕ.٘5
)٘( شرح مختصر المنتهى وحواشٌه :جٕ ,ص.ٖٙ5
) (ٙكتا ب التنقٌحات فً أصول الفقه ,المإلؾ :أبو الفتوح ٌحٌى بن حبش بن أمٌرك السهروردي (ت٘05:هـ)ٌ .نظر:
وفٌات األعٌان :ج ,ٙص .ٕٙ0األعبلم :ج ,0صٓٗٔ.
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التقدٌر بدل ٌل فهو كما لو ظهر ,وإن لم ٌتعٌن فهو مجمل بٌنهما ,نحو قوله علٌه السبلم
(رفع عن أمتً الخطؤ والنسٌان)(( )1ال صٌام لمن لم ٌبٌت الصٌام من اللٌل)( )2ونحوهما؛
الحتمال األول تقدٌر الضمان ,والعقوبة ,واإلثم ,وؼٌرها ,والحتمال الثانً نفً الكمال
والصحة ,وال ٌدل على العموم فٌها ,وقد تقدم فً باب المجمل.
......................................................................................................
= بمنزلة الملفوظ ,إن كان عاما فعام وإن كان خاصا فخاص انتهى .وأنت خبٌر بؤن المحقق
التفتازانً موجه اعتراضه على عضد الملة والدٌن حٌث ضبط المقتضً بلفظ اسم الفاعل,
والمصنؾ رحمه هللا تبع العضد فً التعبٌر ,فٌتوجه علٌه ما ٌتوجه على العضد وقد سمعت
ما فٌه وهللا أعلم.
قوله( :رفع عن أمتً الخطؤ والنسٌان) إلخ ,وفً رواٌة أخرى (وما استكرهوا علٌه) ,ذهب
البصرٌان أبو الحسٌن وأبو عبد هللا(ٖ) وبعض الحنفٌة إلى أنه مجمل ,قالوا ألنه ال ٌصح
رفع المذكورات لوجودها حسا فبل بد من تقدٌر شًء ,وهو متردد بٌن أمور ال حاجة إلى
جمٌعها وال مرجح لبعضها فكان مجمبل ,وذهب ؼٌرهم إلى أنه ؼٌر مجمل وٌتعٌن بعض
التقادٌر لترجٌح العرؾ لها ,كما ٌترجح هنا تقدٌر المإاخذة أي رفعنا المإاخذة بهما,
والمصنؾ رحمه هللا مرجح للقول باإلجمال فً الحدٌث ,وقد أسلؾ الكبلم علٌه فً
المجمل(ٗ) فلٌراجع ثم ,وهللا أعلم.

(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) سبق تخرٌجه.
)ٖ( من أبمة المعتزلة ,وقد سبقت ترجمتهما.
)ٗ( أي فً باب المجمل والمبٌن ,وهو الباب األول فً هذا الكتاب.
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األفعال ال ٌصح فٌها دعوى العموم:
وقد تقدم أن األفعال ال ٌصح فٌها دعوى العموم؛ ألنها ال تقع إال على وجه معٌن ,كما إذا
أعطٌت زٌدا درهما ,وعمرا دٌنارا ,فإن ما نال كل واحد ال ٌتعداه ,بل هو خاص به وال ٌعم
ؼٌره .فإذا تقرر هذا فؤفعال الرسول علٌه السبلم أٌضا ال تعم ,نحو ما روي أنه صلى فً
الكعبة فبل ٌعم الفرض والنفل؛ ألنه إن كان فرضا فبل ٌتعداه إلى النفل ,وإن كان نفبل فبل
ٌتعداه إلى الفرض .وكذا ما روي عنه أنه علٌه السبلم صلى بعد ؼٌبوبة الشفق ,فبل
()1
ٌعمهما معا فٌكون بعد الشفقٌن إال بدلٌل ,وكذا جمع بٌن الصبلتٌن ,فبل ٌعم جمعهما
بالتقدٌم فً وقت األولى ,والتؤخٌر إلى وقت الثانٌة إال بدلٌل.
......................................................................................................
قوله :ألنها ال تقع إال على وجه معٌن إلخ ,وذلك بؤن قامت قرٌنة على عموم الفعل المذكور
أو دلٌل آخر وإال كان خاصا كما مثل الشارح رحمه هللا ,ولو قال صلى هللا علٌه وسلم
الوصال حرام ,واستقبال القبلة فً قضاء الحاجة ,وكشؾ العورة ,الجمٌع كذلك؛ ثم فعل
فردا منها فبل ٌكون فعله عاما بل خاص به إن لم ٌثبت وجوب اتباع األمة له صلى هللا علٌه
وسلم ,وإن ثبت وجوب اتباع األمة له فبل ٌخلوا إما أن ٌكون بدلٌل خاص فً ذلك الفعل أو
عام ,فإن كان خاصا فهو ناسخ لتحرٌمه ,وإن كان عاما فهو تخصٌص لؤلول وهو العموم.
انتهى(ٕ).
قوله :فبل ٌعم الفرض والنفل إلخ ,وذلك أنه صلى هللا علٌه وسلم ثبت أنه صلى فً الكعبة,
حٌث أرسل علٌا إلى عثمان بن طلحة فؤتى له بالمفتاح فدخل إلى الكعبة فصلى فٌها فخرج,
فبل ٌعم فعله صلى هللا علٌه وسلم ؼٌره من أمته ,وال ٌعم سابر أفراد الصبلة من الفرض
والنفل ,ثم إنه صلى هللا علٌه وسلم لما صلى داخل الكعبة استقبل الباب ألن قبلتها بابها,
وهذا هو الصحٌح ,وقٌل صلى إلى كل ركن منها ,وهللا اعلم.
قوله :صلى بعد ؼٌبوبة الشفق إلخ ,أي فبل ٌعم الفرض والنفل ,وال ٌعم ؼٌره من األمة ,وال
ٌعم الش فقٌن إال بقرٌنة ودلٌل فً جمٌع ما ذكر؛ ألن األصل فً أفعاله صلى هللا علٌه وسلم
أن تكون خاصة به إال أن ٌقوم دلٌل على العموم كما قال صلى هللا علٌه وسلم( :صلوا كما
رأٌتمونً أصلً) و ( خذوا عنً مناسككم) ,فٌدخل ؼٌره من أمته وٌعمهم فعله وٌتوجه
إلٌهم قطعا كما سٌؤتً بٌانه ,والحاصل أن أفعال الرسول علٌه السبلم إما أن تقوم قرٌنة على
اختصاصها به أو ال ,فإن قامت قرٌنة على االختصاص فهً -صلى هللا علٌه وسلم-
مختصة به كقٌام اللٌل فً حقه ,والتصفٌة من الؽنٌمة(ٖ) ,والزٌادة على أربع نسوة =

(ٔ) فً (أ)" :فبل ٌعمهما بالتقدٌم "...إلخ.
)ٕ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕٖٓ:
)ٖ( الصفً :هو شًء نفٌس كان ٌصطفٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم لنفسه ,كسٌؾ أو فرس أو أمة .التعرٌفات ,ص.ٖٔ5 :
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وإن قال( )1كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌفعل بالعموم ,فالعموم مستفاد من قول
الراوي ال من الفعل فافهم .وأٌضا ال ٌعم األزمان أي ال ٌفٌد تكرار الفعل إال بدلٌل .وفعله ال
ٌعم األمة أٌضا إال بدلٌل ,نحو قوله علٌه السبلم (خذوا عنً مناسككم)( ,)2و (صلوا
......................................................................................................
= فً التزوٌج ,أو لم تقم قرٌنة على االختصاص بل قامت على العموم كما تقدم فً قوله
(خذوا عنً مناسككم) و (صلوا كما رأٌتمونً أصلً) فهً عامة فً حق ؼٌره وشاملة
لسابر أمته ,أو ال وال(ٖ) فمحتمل ,واألصل االختصاص به إلى أن ٌقوم دلٌل العموم وهللا
أعلم فلٌتؤمل.
قوله :كان ٌفعل إلخ ,أي إذا ورد عنه أنه ٌفعل فعبل ونقله الراوي إلٌنا هل ٌفٌد العموم أو ال؟
مثل ما نقل عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه كان ٌجمع فً السفر بٌن الصبلتٌن فبل ٌعم جمع
التقدٌم والتؤخٌر ,أي ال ٌنتهً اللفظ بؤكثر من جمع واحد إذ ٌستحٌل جمع صبلتٌن فً وقتٌن
حتى ٌتعدد الجمع الواحد ,بناء على الصحٌح من أن "كان" ال تفٌد التكرار مع المضارع
كالمثال المتقدم ,وكقوله علٌه الصبلة والسبلم فٌما روته عابشة رضً هللا عنها كان ٌبعث
عبد هللا بن رواحة(ٗ) إلى ٌهود خٌبر ٌخرص النخل ,فإنه إنما كان مرة واحدة ,وقٌل تفٌد
التكرار كما فً قوله تعالى ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ مرٌم ,٘٘ :والتحقٌق كما قاله المحقق
التفتازانً(٘) :أن المفٌد لبلستمرار هو المضارع ,و"كان" للداللة على مضً ذلك المعنى
انتهى .وهللا أعلم.
قوله :ال ٌعم األزمان وال ٌعم األمة إلخ ,أي فعله صلى هللا علٌه وسلم ال ٌعم جمٌع األزمان
إال بدلٌل قطعً ,وكذلك فعله ال ٌعم أمته إال بدلٌل كذلكٌ ,عنً أن الفعل المثبت ال ٌحمل
وقوعه على جمٌع أقسامه وجهته كاألمثلة المذكورة,فٌكون قول المصنؾ رحمه هللا (ال ٌعم
األزمان وال ٌعم األمة) جواب سإال مقدر ,كؤنه قٌل له الفعل المثبت هل ٌعم جمٌع األزمان
وسابر األمة أو ال ,أجاب بؤنه ال ٌعم ما ذكر إال بدلٌل كما فً قوله (صلوا كما رأٌتمونً
أصلً) ,ففً هذا الخطاب عموم لسابر األمة فً سابر األوقات ,ألنه صلى هللا علٌه وسلم
وقعت منه الصبلة متكررة من ؼٌر حصر فً أوقات كذلك ,وطلبت =

(ٔ) أي الراوي للحدٌث.
(ٕ) سبق تخرٌجه.
)ٖ( أي لم تقم قرٌنة على االختصاص وال على العموم.
)ٗ( عبد هللا بن رواحة بن ثعلبة األنصاري الخزرجًٌ ,كنى أبا محمد ,أحد النقباء ,شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق
والحدٌبٌة وعمرة القضاء ,والمشاهد كلها إال الفتح وما بعده؛ ألنه قتل ٌوم مإتة شهٌدا ,وهو أحد األمراء فً ؼزوة مإتة,
استشهد ٌوم مإتة من سنة ثمان بؤرض الشامٌ .نظر :االستٌعاب :جٖ ,ص .080وأسد الؽابة :جٖ ,صٖٕ٘ .وسٌر أعبلم
النببلء :جٔ ,صٖٕٔ .واإلصابة فً تمٌٌز الصحابة :جٗ ,صٕ.5
)٘( شرح مختصر المنتهى وحواشٌه.ٙٗٙ :
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كما رأٌتمونً أصلً)( ,)1ونحو وقوع فعله بعد إجمال أو عموم أو إطبلق ,فٌفهم أنه بٌان
له ,خبلفا لبعض .وأٌضا قول الصحابً نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن كذا؛ كبٌع
الؽرر ,وبٌع الرطب بالتمر ,ونكاح الشؽار ,وما أشبهها00000000000000000 ,
......................................................................................................
= أمته باتباعه لقوله تعالى :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ األحزاب ,ٕٔ :ولقوله صلى هللا
علٌه وسلم موجها لهم الخطاب حٌث قال (صلوا كما رأٌتمونً أصلً) إلخ ,فاآلٌة والحدٌث
دلٌل على العموم كما ٌظهر بالتؤمل من ؼٌر شبهة وهللا أعلم.
قوله :وكوقوع فعله بعد إجمال أو عموم أو إطبلق إلخ ,وذلك الفعل الواقع بعد القسمٌن
األولٌن مثل ما إذا ذكر عظم الثواب واألجر ثم قٌل له لمن هذا ٌا رسول هللا؟ قال( :لمن
أفشى السبلم وأطعم الطعام وصلى باللٌل والناس نٌام)(ٕ) ,ثم فعل األشٌاء المذكورة بعد
ذلك ,والفعل الواقع بعد القسم األخٌر مثل ما ٌقول االصطٌاد بعد الحل مباح ثم فعله أٌضا,
فتكون هذه المذكورة مفٌدة للعموم ألنها مبٌنة لما تقدمها ,فٌكون قول المصنؾ رحمه هللا:
(وكوقوع فعله إلخ) معطوؾ على قوله (إال بدلٌل نحو قوله علٌه السبلم :خذوا إلخ) وكوقوع
فعله بعد إجمال ,فٌكون جارٌا على المعطوؾ علٌه المستثنى من عموم ما تقدم ,وهللا أعلم
فلٌتؤمل.
قوله :كبٌع الؽرر إلخ ,ألن كل ما ال ٌقدر البابع على تسلٌمه للمشتري فهو ؼرر؛ كبٌع
الطٌر فً الهواء والسمك فً البحر مثبل ,وأما بٌع الرطب بالتمر بما فً رإوس النخل فإنه
ورد عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه نهى عن المزابنة ,وفسرت ببٌع التمر بما فً رإوس
النخل ,وأما نكاح الشؽار فسر بؤن ٌزوج الرجل أخته من رجل آخر على أن ٌزوجه أخته
ببل مهر ٌجعبلنه لهماٌ ,قال شؽرنً فبلن فؤشؽر ,ولفظ الحدٌث عنه صلى هللا علٌه وسلم
(ال شؽار وال جلب وال جٌب وال سعاد)(ٖ) ,قال أبو المإثر(ٗ) :الشؽار أن ٌقول الرجل
للرجل زوجنً أختك وأزوجك بؤختً وٌجعل كل واحد منهما صداق أخته نكاحها ,وال
ٌفرضان لهما صداقا سوى ذلك ,قال أبو محمد(٘) :الشؽار هو أن ٌكون صداق =
(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) أخرجه الترمذي (ٗ )ٔ80كتاب البر والصلة :باب ما جاء فً قول المعروؾ ,من طرٌق علً .قال الترمذي" :هذا
حدٌث ؼرٌب ال نعرفه إال من حدٌث عبد الرحمن بن إسحق ,وقد تكلم بعض أهل الحدٌث فً عبد الرحمن بن إسحق هذا
من قبل حفظه".
ار فًِ ِْ
(ٖ) أخرجه أحمد ( ,)ٕٔٙ٘0فً مسند المكثرٌن من الصحابة ,من حدٌث أنس بن مالك بلفظَ :
اإلسْ َبل ِم َو َال
(ال شِ ؽَ َ
ب).
ب َو َال َج َن َ
اإلسْ َبل ِم َو َال َجلَ َ
ح ِْل َ
ؾ فًِ ْ ِ
)ٗ( الصلت بن خمٌس الخروصً ,أبو المإثر (تٕ50 :هـ) ,عالم جلٌل من قرٌة بهبل ,كان كفٌؾ البصرٌ ,عد من علماء
عمان البارزٌن فً القرن الثالث الهجري وأحد المباٌعٌن لئلمام عزان بن تمٌم ,وهو واحد من ثبلثة ضرب بهم المثل,
فقٌل :رجعت عمان إلى أصم وأعرج وأعمى ,فكان أبو المإثر هو األعمى ,له كتاب :األحداث والصفاتٌ .نظر :إتحاؾ
األعٌان :جٔ ,صٖ .ٕٙمعجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المشرق -ص( ,ٕٗ0:الترجمة.)5ٔ5:
)٘( عبد هللا بن محمد بن بركة البهلوي العمانًٌ ,نظر :الجامع البن بركة ,تؤلٌؾ أبً محمد عبد هللا بن محمد بن بركة
البهلوي العمانً (قٗ :هـ) ,الطبعة الثانٌة ,طبعة وزارة التراث -سلطنة عمان ,جٕ ,صٓ.ٔٙ
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و(قضى بالشفعة للجار)( )1ال عموم له؛ ألن الحجة فً المحكً ال فً لفظ الحاكً ,الحتمال
أن ٌكون المحكً فعبل أو حكما فً عٌن ,أو خطابا خاصا مع شخص ,واحتمال العموم,
فإذا احتمل ؼٌر العموم سقط التمسك به للعموم ,هذا مذهب األكثر .واألظهر أنه عام؛ ألن
الصحابً عدل عارؾ باللؽة والمعنى ,فبل ٌنقل العموم إال بعد تحقٌقه ,واالحتمال المذكور
على خبلؾ الظاهر.
......................................................................................................
= هذه بصداق هذه ,وهذا ال ٌجوز ,والجلب هو جذم األنؾ ,والجٌب هو الرهان وهو سباق
الخٌل فم ن سبق فرسه كان له القمار وهو شًء ٌجعلونه للسابق ,وهذا كله حرام ,والسعاد
واإلسعاد هو المعاونة فً البكاء ,فإذا نزلت مصٌبة بؤهل بكى معهم أناس أخرون .انتهى من
شرح الدعابم البن وصاؾ(ٕ) .فٌكون قول الصحابً نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
عن أشٌاء ثم بٌنها بعد ذل ك ٌكون هذا من قبٌل البٌان بعد اإلجمال كسابقه ,إال أن هذا من
قول الراوي وذلك من فعل المصطفى صلى هللا علٌه وسلم وهللا أعلم.
قوله :وقضى بالشفعة للجار ال عموم له إلخ ,لما ذكر المصنؾ من االحتمال ,والمراد
بالجار الجار المخالط دون ؼٌره كما هو المذهب ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٖ):
واألصح أن نحو قول الصحابً أنه صلى هللا علٌه وسلم (قضى بالشفعة للجار) ال ٌعم كل
جار ,قال المصنؾ(ٗ) -كؽٌره من المحدثٌن -هو لفظ ال ٌعرؾ ,وٌقرب منه ما رواه النسابً
عن الحسن قال( :قضى النبً صلى هللا علٌه وسلم بالجوار) ,وهو مرسل ال ٌعم وفاقا
لؤلكثر ,وقٌل ٌعم ذلك ألن قابله عدل عارؾ باللؽة والمعنى ,فلوال ظهور الحكم مما صدر
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌؤت هو فً الحكاٌة له بلفظ عام بالجار ,قلنا ظهور عموم
الحكم بحسب ظنه ,وال ٌلزمنا اتباعه فً ذلك .انتهى.
قوله :واألظهر أنه عام ألن الصحابً إلخ ,جعل هذا مقاببل للجمهور ,وعلل بما ذكر
ترجٌحا لؤلظهر مع أن هذا التعلٌل ؼٌر مسلم؛ وذلك ألن قوله فبل ٌنقل العموم إال بعد تحققه
ممنوع ,سلمنا ذلك لكن إنما ٌكون التحقق المذكور فٌما ذكر بحسب ظن الصحابً فقط وال
ٌلزمنا اتباعه ,وقوله بعد ذلك (واالحتمال المذكور على خبلؾ الظاهر) مخدوش بقولهم
الدلٌل إذا طرقه االحتمال سقط به االستدالل ,وبما ذكر الكمال فً حاشٌته أن الدلٌل ال ٌصح
االستدالل به وال ٌكون حجة للمستدل إال بعد أن ٌنفً عنه عشر احتماالت فلٌراجع .قد =

(ٔ) أخرجه النسابً ( )ٗ5ٓ5كتاب البٌوع :باب ذكر الشفعة وأحكامها ,من حدٌث جابر بلفظ( :قضى رسول هللا صلى هللا
علٌه و سلم بالشفعة والجوار).
(ٕ) وجدت فً شرح الدعابم تفسٌر الشؽار ولم أجد باقً العبارةٌ ,نظر شرح الدعابم :جٕ ,ص٘0
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٔ.5
)ٗ( الكبلم هنا للمحلً ,والمراد بالمصنؾ :ابن السبكً صاحب جمع الجوامع.
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تنبٌه  :فً أفعال النبً صلى هللا علٌه وسلم:
(تنبٌه :ما ظهر فٌه جبلة من أفعاله علٌه السبلم فمباح لنا وله اتفاقا ,وما ظهر تخصٌصه
به كتزوٌج ما فوق أربع فظاهر ,وما عرؾ بقرٌنة أو قول أنه بٌان النص اعتبرت جهته
اتفاقا ,وما لم ٌعرؾ لكن علمت صفته من وجوب وؼٌره فؤمته مثله ,لرجوع الصحابة إلى
فعله المعلوم الصفة( ,)1ابن خبلد( :)2فً العبادات ,وقٌل كما لم ٌعلم ,فإن لم ٌعلم فقٌل
ٌجب علٌنا مثل فعله ,وقٌل بالندب ,وقٌل باإلباحة ,وقٌل بالوقؾ ,وقٌل إن ظهر قصد
القربة( )3فندب وإال فإباحة ,ألن القربة تثبت الرجحان ,والوجوب زٌادة لم تثبت).
هذا التنبٌه ٌؽنً عن عقد فصل آخر فً أفعال الرسول .اعلم أن أفعال الرسول إن ظهرت
جبلته( )4كاألكل والشرب والقٌام والقعود؛ فبل خبلؾ أنه مباح له ولنا0000000000 ,
......................................................................................................
= روجع وألفً كذلك(٘) ,أحدها العلم بوضع األلفاظ ,الثانً العلم بإرادة تلك المعانً من
األلفاظ ,الثالث عدم االشتراك فً شًء منها ,والرابع عدم التخصٌص ,والخامس عدم
المجاز ,والسادس عدم النسخ ,والسابع عدم اإلضمار ,والثامن التقدٌم ,والتاسع التؤخٌر,
والعاشر عدم المعارض العقلً .انتهى( ,)ٙوهللا أعلم.
قوله :اعلم أن فعل الرسول إلخ ,مراد المصنؾ رحمه هللا تقسٌم أفعال الرسول إلى ثبلثة
أقسام ,وذلك إما أن ٌكون ظاهرا فٌما تقوم به البنٌة البشرٌة مما ال بد منه لكل عاقل فٌقضى
بعموم ذلك فٌه وفً ؼٌره من ؼٌر فرق ,وإما أن ٌكون فعله صلى هللا علٌه وسلم بٌانا
للواجب أو الندب أو اإلباحة ,وهذا القسم ال ٌخلو فإما أن ٌتبٌن الخصوص به وتقوم قرٌنة
فعله صلى هللا علٌه وسلم أو ال ,فإن قامت قرٌنة الخصوص فهو خاص به وإن لم تقم فعام
فٌه وفً ؼٌره من أمته صلى هللا علٌه وسلم ,وهذا التقسٌم عام فً جانب العبادات
والمعامبلت على المشهور ,قال العضد( :)5فعله علٌه الصبلة والسبلم إن وضح فٌه أمر
الجب لة كالقٌام والقعود واألكل والشرب فواضح أنه مباح له وألمته صلى هللا علٌه وسلم ببل
خبلؾ فٌه ,وإن ثبت تخصٌصه به صلى هللا علٌه وسلم كوجوب الضحى واألضحى والوتر
والمشاورة ,وتخٌٌر نسابه فٌه ,وإباحة الوصال فً الصوم ,والزٌادة على أربع نسوة؛ =
(ٔ) فً األصل" :المعلوم الصحة" .والصواب( :المعلوم الصفة) ,كما سٌؤتً فً الشرح.
(ٕ) فً (أ) و (ج)" :ابن خالد" .والصواب( :ابن خبلد) ,وهو أبو علً بن خبلد ,كما سٌؤتً فً الشرح.
(ٖ) فً (أ) و (ب)" :القرٌنة" .وكذا جاء أٌضا فً المواضع التً بعده ,وهو تصحٌؾ ال ٌنتظم معه سٌاق الكبلم,
والصواب( :القربة) ,كما هو مذكور فً كتب األصول األخرى.
(ٗ) فً األصل" :إن ظهر حلٌته" .وهو تصحٌؾ ,والصواب( :إن ظهرت جبلته) ,كما ٌدل علٌه سٌاق الكبلم وتعلٌق
المحشً فً الحاشٌة.
)٘( هكذا ,ولعل المحشً نفسه الذي أمر بالمراجعة أوال ,رأى بعد ذلك أن ٌؤتً بالتفصٌل فً المسؤلة ,فرجع إلى حاشٌة
الكمال ابن أبً شرٌؾ على شرح المحلً ,المسماة بالدرر اللوامع ,ونقل عبارة الكمال اآلتٌة.
) (ٙبحثت ولم أوفق فً توثٌق عبارة الكمال ابن أبً شرٌؾ.
( )5شرح العضد ,ص.ٔٓٔ :
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وإن كان بٌانا للواجب أو الندب أو اإلباحة بقوله نحو (خذوا عنً مناسككم)

()1

ونحوه ,أو

بقرٌنة كقطع ٌد السارق من الكوع وؼسل المرفقٌن فً الوضوء ,بعد نزول ﮋﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ المابدة ,ٖ0 :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ المابدة ٙ :فظاهر أنه
كالمبٌن ,أي اعتبر على جهة المبٌن ,أي بٌن كونه خاصا وعاما اتفاقا.
وإن اختص به كتزوٌج تسع نسوة ,ووجوب الضحى واألضحى ,وقٌام اللٌل وؼٌرها؛
فظاهر أٌضا .وما لم ٌختص به ولم ٌكن بٌانا فإما أن تعرؾ صفته من وجوب أو ندب أو
إباحة؛ فؤمته مثله فٌه .وقال أبو علً بن خبلد( :)2مثله فً العبادات خاصة ,والصحٌح
األول؛ ألن الصحابة ٌرجعون إلى فعله المعلوم صفته ,وأٌضا قوله تعالى ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ األحزاب , ٕٔ :والتؤسً فعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله,
......................................................................................................
= فواضح أنه ال ٌشاركه فٌه األمة ببل خبلؾ فٌه ,وأما ما سواهما فإن عرؾ أنه بٌان لنص
على جهته من الوجوب والندب واإلباحة اعتبر على جهة المبٌن من كونه خاصا أو عاما
اتفاقا ,ومعرفة كونه بٌانا إما بقول وإما بقرٌنة ,فالقول نحو (خذوا عنً مناسككم) و (صلوا
كما رأٌتمونً أصلى) ,والقرٌنة مثل أن ٌقع الفعل بعد إجمال كقطع ٌد السارق من الكوع
ومن المرفق والعضد بعدما نزل قوله ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ المابدة ,ٖ0 :والؽسل
إلى المرافق بإدخال المرافق وإخراجها بعدما نزلت ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ

المابدة ,ٙ :وأما ما سواه أي ما ال ٌعرؾ أنه بٌان فإن علمت صفته من الوجوب والندب
واإلباحة فؤمته مثله انتهى وهللا أعلم.
قوله :وقال أبو علً بن خبلد ,هذا مقابل لقول الجمهور ,وسنده أن العبادات أقوى من
المعامبلت ألنها األصل ,فكون األحكام الخمسة فً جانبها أظهر منها فً جانب المعامبلت,
هذا سنده فً التفرقة ,بخبلؾ الجمهور فإن القسمٌن عندهم على حد سواء ,ونحن مؤمورون
باتباعه صلى هللا علٌه وسلم فً جمٌع أفعاله التً تختص به؛ لقوله تعالى :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ األحزاب ,ٕٔ :فعم ولم ٌخص ,وهللا أعلم.

(ٔ) سبق تخرٌجه.
)ٕ( أبو علً محمد بن خبلد ,من أصحاب أبً هاشم ,خرج إلٌه إلى العسكر وأخذ عنه ,وكان مقدما من أصحابه ,وله من
الكتب :كتاب األصولٌ .نظر  :الفهرست البن الندٌم ,المإلؾ :أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البؽدادي
المعتزلً ,المعروؾ بابن الندٌم (تٖٗ0:هـ) ,ط (ٖٔ80هـٔ850 -م) ,دار المعرفة -بٌروت ,ص.ٕٗ5 :
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وقوله تعالى ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ

األحزابٖ5 :

ولوال

التشرٌك لما أدى تزوٌج النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى ذلك فً حق المإمنٌن .وقٌل :هو
كما لم تعلم جهته.
وأما إن [لم]( )1تعلم جهته بالنسبة إلٌه فؤمته قٌل ٌجب علٌهم مثل فعله ,وقٌل ٌندبون,
وقٌل باإلباحة ,وقٌل بالوقؾ ,وقٌل إن ظهر قصد القربة( )2فندب علٌهم وإال فإباحة؛ ألن
قصد القربة ٌرجح الفعل ,والوجوب قدر زابد لم ٌثبت فتعٌن الندب.

إن قدر على اإلنكار ولم ٌنكر:
(فصل :إ ن قدر ولم ٌنكر فعبل وقد علم به دل على الجواز ,إال إن كان كمرور كافر إلى
كنٌسة ,وإن سبقه التحرٌم فنسخ ,وإن استبشر فؤوضح).
......................................................................................................
قوله :وأما إن لم تعلم جهته بالنسبة إلٌه ,أي الشًء الذي خاطبنا الشارع على لسان نبٌه
علٌه الصبلة والسبلم ,ولم نعلم جهته بالنظر إلٌه فً االختصاص به وعدم االختصاص فإن
أمته متوجه إلٌها لكن على خبلؾ فً ذلك ,قال العضد(ٖ) :فإن لم تعلم جهته بالنسبة إلٌه فؤما
بالنسبة إلى أمته فٌه أربعة مذاهب؛ الوجوب ,والندب ,واإلباحة ,والوقؾ ,ومذهب خامس
وهو المختار عند المصنؾ(ٗ) وهو التفصٌل فإن ظهر قصد القربة فالندب وإال فاإلباحة
انتهى .وقول المصنؾ (وأما إن لم تعلم جهته) مقابل لما علمت جهته واختص به صلى هللا
علٌه وسلم ,فكان للمصنؾ أن ٌقول :الفعل إما أن تعلم جهته به وإما أن ال تعلم ,فٌظهر
التفصٌل ,إال أن الذي صرح به فً معنى ذلك رحمه هللا ,وهللا أعلم.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ) ,وال بد من إثباته لٌنتظم سٌاق الكبلم.
)ٕ( جاء فً النسخ الثبلث" :القرٌنة" ,وكذا الموضع الذي بعده ,وهو خطؤ.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٔٓٔ :
)ٗ( أي المختار عند ابن الحاجبٌ .نظر :المصدر السابق.
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إذا فعل( )1بمحضر النبً علٌه السبلم أو علم به ولم ٌنكره ,إما أن ٌكون كمرور كافر إلى
كنٌسة مما علم أنه منكر؛ فبل خبلؾ فٌه .وإما ؼٌره فٌدل على جواز ذلك الفعل لما تقدم
أن السكوت ٌكون بٌانا ,فإن كان مما سبق تحرٌمه فهو نسخ للتحرٌم ,فإن استبشر بالفعل
فهو أدل على الجواز ,وتمسك بعضهم بجواز القافة وإثبات النسب بها باستبشاره علٌه
السبلم وعدم إنكاره على المدلجً( )2حٌث قال :هذه األقدام بعضها من بعض(,)3
......................................................................................................
قوله :إذا فعل بمحضر النبً أو علم به إلخ ,المعنى إذا فعل فعل معتبر تناط به األحكام
الشرعٌة بٌن ٌدٌه ,أو علم به صلى هللا علٌه وسلم ولم ٌنكره؛ فبل ٌخلو إما أن ٌعلم أنه منكر
وإما أن ال ٌعلم ,فإن علم أنه منكر فبل أثر للسكوت ,وإن لم ٌعلم أنه منكر وسكت عنه صلى
هللا علٌه وسلم دل على الجواز فً حق من صدر منه وفً ؼٌره على الصحٌح ,قال
العضد(ٗ)  :إذا فعل فعل بمحضره صلى هللا علٌه وسلم أو فً عصره وعلم به وكان قادرا
على اإلنكار ولم ٌنكر؛ فإن كان كمضً كافر إلى كنٌسةٌ -عنً مما علم أنه منكر له ,وترك
إنكاره فً الحال لعلمه بؤنه علم منه علٌه السبلم ذلك وبؤنه ال نفع فً الحال -فبل أثر
للسكوت وال داللة له على الجواز اتفاقا ,وإن لم ٌكن كذلك دل على الجواز من فاعله ومن
ؼٌره إذا ثبت أن حكمه على الواحد كحكمه على الجماعة .انتهى.
قوله :وإن كان مما سبق تحرٌمه ...فإن استبشر إلخٌ ,عنً أن الفعل الذي تقدم كان محرما
منهٌا عنه ثم بعد مدة فعل بٌن ٌدٌه صلى هللا علٌه وسلم ولم ٌنه عنه ,فإن الفعل الثانً من
فاعله بٌن ٌدي النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌعد نسخا للتحرٌم السابق فً جانب ذلك الفعل ,إن
كان خاصا فخاص وإن كان عاما فعام ,واستبشاره صلى هللا علٌه وسلم بالفعل سروره
وفرحه بوقوعه ,فما وجد فٌه هذا المعنى من األفعال كان أدل على الجواز؛ ألن كبل من
المحبة والسرور ٌدل على توقع حصوله من فاعله وهللا أعلم.
قوله :بجواز القافة إلخ ,والمراد بالقافة العرٌؾ الذي ٌعرؾ اإلنسان وٌلحق األبناء =

(ٔ) أي إذا فُعِل ِفعْ ٌل معتبر تناط به األحكام الشرعٌة ,...كما جاء فً تعلٌق المحشً.
(ٕ) م جزز بن األعور الكنانً المدلجً ,صحابً من بنً مدلج ,شهد فتح مصر وؼٌرها بعد وفاة الرسول صلى هللا علٌه
وسلم ,سر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بقوله فً أسامة وأبٌه زٌد بن حارثة عندما قال" :إن هذه األقدام بعضها من
بعض" ,وهو أصل عند فقهاء الحجاز فً القاف ة ,وقٌل إنما سمً مجززا ألنه كان إذا أخذ أسٌرا جز ناصٌته ولم ٌكن اسمه
مجززا ,هكذا قٌلٌ .نظر :االستٌعاب :جٗ ,صٔ ,ٔٗٙوتهذٌب األسماء واللؽات :جٕ ,صٖ ,0واإلصابة فً تمٌٌز
الصحابة :ج٘ ,ص٘.٘5ٙ-٘5
)ٖ( أخرجه البخاري ,كتاب الفرابض :باب القابؾ .ومسلم ,كتاب الرضاع :باب العمل بإلحاق القابؾ الولد .والترمذي,
أبواب الوالء والهبة :باب ما جاء فً القافة ,جمٌعهم من حدٌث عابشة رضً هللا عنها ,قال الترمذي" :وهذا حدٌث حسن
صحٌح" ,قال" :وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحدٌث فً إقامة أمر القافة".
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٔٓٗ :
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وقد بدت أقدام زٌد وأسامة ,هذا إذا كان قادرا على اإلنكار.
......................................................................................................
= باآلباء ,وهو أمر مشهور عند العرب قبل اإلسبلم ,ومنه قول قابلهم(ٔ):
أوكلما وردت عكاظ قبٌلة ...بعثوا إلً عرٌفهم ٌتوســـم
قال العضد(ٕ) :وتمسك الشافعً بالقٌافة واعتبرها فً إثبات النسب بكبل األمرٌن االستبشار
وعدم اإلنكار فً قصة المدلجً ,وهو أنه قال حٌث بدت له أقدام زٌد وأسامة :هذه األقدام
بعضها من بعض انتهى .قال المحقق التفتازانً فً حاشٌته على العضد(ٖ) :قال اإلمام فً
البرهان موضع استدالل الشافعً فً تقرٌر الرسول صلى هللا علٌه وسلم ذلك الرجل على
قوله ,واعترض القاضً(ٗ) بؤن قول المدلجً كان موافقا لظاهر الحق إذ الشرع كان حاكما
بالتحاق أسامة بزٌد ,فصار كما لو قال فاسق :هذه الدار لفبلنٌ ,عزوها إلى مالكها وصاحب
الٌد فٌها ,فتقرٌر الشرع إٌاه على قوله لم ٌكن حكما بقول الفاسق فً محل النزاع ,فإن قٌل
إنما استدل الشافعً باستهزار(٘) الرسول ومعلوم أنه ال ٌسره إال الحق ,أجٌب بؤنه كان ٌعلم
رجوع العرب إلى القافة ,وكان الطعن منهم ,فلما أتى ما ٌكذبهم سره صلى هللا علٌه وسلم
ذلك ,وحاصله منع داللة االستهزار واالستبشار على حقٌقة ثبوت المستبشر به ,بناء على
جواز كون ما فً المستبشر به من إلزام الخصم على أصله ال ٌكون ذلك األصل حقا.
والمدلج بضم المٌم وكسر البلم هو الرجل الذي ٌعرؾ اإلنسان فً ذلك الوقت ,واسمه
محزر كما ذكره فً بعض التقٌٌدات على العضد ناقله وهللا أعلم.
قوله :هذا إذا كان قادرا على اإلنكار إلخ ,ومفهوم هذا القٌد أنه صلى هللا علٌه وسلم إذا لم
ٌقدر على اإلنكار ووقع منه السكوت فبل ٌدل على الجواز ,ألن ذلك الفعل إذ ذاك ؼٌر قادر
على تؽٌٌره ,فبل ٌكون سكوته إقرارا على فاعله وال لؽٌره؛ لقٌام القرٌنة على عدم الرضى
حٌث كان ؼٌر قادر على تؽٌٌره ,فٌكون مفهوم القٌد مؽاٌرا لمنطوقه كما هو الؽالب ,وهللا
أعلم.
)ٔ( قابله طرٌؾ بن تمٌم العنبري ,قال أبو عبٌدة :كانت الفرسان إذا كانت أٌام عكاظ فً الشهر الحرام وأمن بعضهم
بعضا ,تق ّنعوا كً ال ٌعرفوا ,وكان طرٌؾ بن تمٌم العنبري ال ٌتق ّنع كما ٌتقنعون ,فوافى عكاظ وقد كشفت بكر بن وابل,
وكان طرٌؾ قتل شراحٌل الشٌبانً أحد بنً عمرو بن أبً ربٌعة بن ذهل بن شٌبان ,فقال حمصٌصة :أرونً طرٌفا.
فؤروه إٌاه ,فجعل كلما مر به تؤمله ونظر إلٌه ففطن طرٌؾ ,فقال :مالك تنظر إلًّ ؟ فقال :أترسّمك ألعرفك :فلله علًّ إن
لقٌتك أن أقتلك أو تقتلنً ,فقال طرٌؾ فً ذلك:
أو كلما وردت عكاظ قبٌلة  ...بعثـــوا إلًّ عرٌفـــــهم ٌتو ّســــم
فتوسّمونً إننً أنا ذلكــــم  ...شاكً سبلحً فً الحوادث معلم
ٌنظر :العقد الفرٌد ,المإلؾ :أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسً (تٖٕ0:هـ) ,تحقٌق :د عبد المجٌد الترحٌنً ,الطبعة
األولى (ٗٓٗٔهـٔ80ٖ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,ج ,ٙص٘.ٙ
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٔٓٗ :
)ٖ( شرح مختصر المنتهى وحواشٌه :جٕ ,صٖٔٓ .وٌنظر البرهان :جٔ ,ص.ٗ88
)ٗ( أبو بكر الباقبلنً.
)٘( كذا فً المخطوط ,ولم أجد لها معنى فً القاموس ,ولعله :باستبشار الرسول .وفً حاشٌة التفتازانً المحال إلٌها:
"باهتزاز الرسول" بدل استهزار الرسول .وكذا الموضع الذي بعده .ؼٌر أن المعنى مفهوم من السٌاق.
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فصل :الفعبلن ال ٌتعارضان:
(فصل :الفعبلن ال ٌتعارضان ,فان وجب تكرر األول فالثانً ناسخ فً حق الجمٌع؛ لوجوب
التؤسً ,وإن عارضه قول :ففً حقه إن وجب التكرار فالمتؤخر ناسخ وإال فالفعل إن
تؤخر ,سواء اختص القول به ,أو عمه واألمة ,وجب التؤسً أو لم ٌجب ,وإن جهل
المتؤخر فالوقؾ [أولى]( ,)1وقٌل القول أولى ,وقٌل الفعل .وأما فً حقنا فإن لم ٌجب
التؤسً فبل تعارض مطلقا ,وإن وجب مع التكرار أو دونه فالمتؤخر ناسخ مطلقا ,وإن جهل
فاألقوال الثبلثة).
اعلم أن الفعلٌن ال ٌتعارضان كالصوم فً رمضان واإلفطار فً شوال ,إال إن دل دلٌل على
وجوب تكرار األول ,كصوم أٌام رمضان فؤفطر فً ٌوم منه ,دل على أنه ناسخ لحكم الفعل
األول -سواء كان خاصا به علٌه السبلم ,أو ٌعمه مع األمة ,أو لؤلمة ,ووجب التؤسً به-
أي ناسخا لحكم الدلٌل الدال على التكرار ,ال لحكم نفس الفعل؛ لعدم اقتضابه التكرار,
ورفع حكم قد وقع محال.
وأما إذا عارض الفعل قول :ففً حق النبً علٌه السبلم؛ إن لم ٌدل دلٌل على تكرار الفعل
......................................................................................................
قوله :الفعبلن ال ٌتعارضان إلخ ,أي الفعبلن الصادران منه صلى هللا علٌه وسلم ال ٌقع
بٌنهما تعارض وإن تناقض أحكامهما؛ كصوم ٌوم معٌن وإفطار فً ٌوم آخر؛ الحتمال
الوجوب فً وقت والجواز فً آخر ,إال أن ٌدل دلٌل على وجوب تكرٌر األول له أو مطلقا
أو ألمته ,أو ٌدل دلٌل على وجوب التؤسً فٌكون الثانً حٌنبذ ناسخا للدلٌل األول .انتهى(ٕ),
وهللا أعلم.
قوله :ال لحكم نفس الفعل ,أي ال ٌكون الثانً ناسخا لحكم األول ,أما بالنظر إلى االستقبال
فؤلن الفعل ال ٌقتضً التكرار فبل حكم حتى ٌرفع ,وأما بالنظر إلى ما مضى فؤلن رفع ما
وجد محال ,فتعٌن أن ٌكون ناسخا لحكم الدلٌل الدال على وجوب التكرار ,وال ٌخفى أنه قد
ال ٌكون نسخا بل تخصٌصا ,كما إذا دل الدلٌل على عموم تكرٌر الصوم مثبل ثم أفطر فإنه
ٌكون تخصٌصا له ال نسخا .انتهى كبلم العبلمة التفتازانً(ٖ) .وهللا أعلم.
قوله :وأما إذا عارض الفعل قول إلخ ,حاصله أن الفعلٌن ال ٌقع بٌنهما تعارض باالتفاق كما
تقدم ,وأما القول والفعل ففً ذلك خبلؾ ,والقابل بالتعارض هو الراجح ,فإذا عارض قول
فعبل ففً ذلك تفصٌل كما ذكره المصنؾ وؼٌره ,وذلك ال ٌخلو إما أن ٌدل دلٌل على
التكرار أو ال ,الثانً إما أن ٌتقدم الفعل وٌتؤخر القول أو بالعكس ,فإن تقدم الفعل =
(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٔٓ٘ :
)ٖ( شرح مختصر المنتهى وحواشٌه :جٕ ,ص.ٖٓٙ
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وتؤخر القول فبل معارضة؛ ألن القول ال تعلق له بفعل وقع ومضى ,وال تكرار للفعل ,فبل
حكم له فً المستقبل .وإن تؤخر الفعل فهو ناسخ للقول ,سواء كان القول خاصا به أو
ٌتناوله واألمة ,أو خاص باألمة ,ووجب التؤسً أو لم ٌجب ,أي دل دلٌل على وجوبه ,أو
دل دلٌل على عدم وجوبه .وإن وجب تكرار الفعل بدلٌل فالمتؤخر منهما ناسخ للمتقدم
مطلقا ,أي سواء كان القول خاصا به أو ٌعمه واألمة ,وجب التؤسً أو لم ٌجب .وإن جهل
التارٌخ فالمختار الوقؾ ,وقٌل ٌجب علٌه العمل بالقول ,وقٌل بالفعل.
وأما فً حقنا؛ فإن لم ٌجب التؤسً فبل تعارض مطلقا ,أي سواء كان القول خاصا به أو
بنا ,أو ٌعم الجمٌع ,أو وجب التكرار أو لم ٌجب؛ ألن الفعل خاص به وعلٌنا العمل بالقول,
كقوله علٌه السبلم (من أصبح جنبا أصبح مفطرا)( ,)1وروي أنه أصبح صابما وهو جنب,
وفٌه بحث .وإن وجب التؤسً ووجب التكرار فالمتؤخر ناسخ مطلقا ,أي سواء كان القول
خاصا بنا ,أو ٌعمنا وإٌاه ,وأما إذا كان خاصا به فبل تعارض فً حقنا .وإن وجب التؤسً
دون التكرار فكذلك ,وفٌه نظر؛ ألنه إذا لم ٌجب تكرار الفعل( )2وقد تقدم فبل تعارض .وإن
جهل التارٌخ ففٌه أقوال :الوقؾ ,والعمل بالفعل ,والعمل بالقول وهو المختار؛ ألن القول
......................................................................................................
= وتؤخر القول فبل معارضة ,وإن تؤخر الفعل وتقدم القول فالفعل ناسخ للقول سواء كان فً
حقه وحق األمة أو فً حقه فقط أو فً حقها كذلك ,واألول إما أن ٌعلم التارٌخ أو ال ,فإن
علم التارٌخ فالمتؤخر ناسخ للمتقدم مطلقا ,وإن جهل التارٌخ فؤقوال :قٌل ٌترجح القول ألنه
أقوى داللة من الفعل لوضعه لها ,والفعل إنما ٌدل بقرٌنته ,وقٌل ٌترجح الفعل ألنه أقوى
من القول فً البٌان ألنه ٌبٌن به ,وقٌل بالوقؾ حتى ٌتبٌن األمر انتهى(ٖ) .وهللا أعلم.
قوله :من أصبح جنبا إلخ ,الظاهر أن هذا مما جهل تارٌخه فعلٌنا العمل بقوله الحتمال أن
ٌكون الفعل خاصا به صلى هللا علٌه وسلم ,ثم إن لفظ الحدٌث ٌدل على إفطار من أصبح
على الجنابة مطلقا سواء كان عالما بها أو ؼٌر عالم ,وهو الظاهر؛ ألن نواقض العبادات ال
ٌفر ق فٌها بٌن العمد والنسٌان ,وٌدل أٌضا أن اإلفطار الثابت له حكم ال حقٌقة ,أي حاله
كحال المفطر من ؼٌر فرق ,وانظر ما حكمه إذا شرع فً االؼتسال عند أول جزء من
طلوع الفجر ,والظاهر أنه ال ٌصدق علٌه وصؾ اإلفطار ألنه لم ٌصبح جنبا والحالة هذه
حٌث كان مقارنا للصباح ,فبل ٌكون الحكم فً هذا مثل الحكم فٌمن طلع علٌه الجزء األول
من الفجر وهللا أعلم.

(ٔ) أخرجه الربٌع (ٖ٘ٔ) كتاب الصوم :باب ما ٌفطر الصابم ,...من طرٌق أبً هرٌرة.
(ٕ) فً (ب)" :تكراره لفعل "...إلخ.
)ٖ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٔٓٙ :
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وضع لذلك فبل ٌختلؾ بخبلؾ الفعل ,وأٌضا داللته متفق علٌها دون الفعل.
فٌتلخ ص من هذا ستة وثبلثون قسما ,من ضرب اثنٌن اللذٌن هما وجوب التؤسً وعدمه,
فً اثنٌن اللذٌن هما وجوب التكرار وعدمه ,وضربها فً الثبلثة التً هً اختصاص القول
به ,أو بنا ,أو ٌعم ,وضربها فً الثبلثة التً هً تقدم الفعل ,وتؤخره ,وجهل( )1التارٌخ.

مسؤلة :اختلفوا فٌما علق من األحكام على علة هل ٌعم أم ال؟
قولً( :مسؤلة :اختلفوا فً نحو حرمت الخمر لئلسكار ,فٌما علق من األحكام على علة,
فقٌل ال ٌعم ,وقٌل ٌعم بالصٌؽة ,وقٌل بالقٌاس .وفً عموم ما اقترن بعام أو عطؾ علٌه
خبلؾ).
اعلم أنهم اختلفوا فً واقعة الشخص علق الشارع فٌها الحكم بعلة؛ الشافعًٌ :عم كل حكم
وجدت تلك العلة فٌه .الباقبلنً :ال ٌعم .وقٌل ٌعم صٌؽة000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :فٌتلخص من هذا ستة وثبلثون قسما إلخ ,وذلك ألن الدلٌل إما أن ٌدل على التكرار أو
ال ,وكل واحد من القسمٌن إما أن ٌجب التؤسً به صلى هللا علٌه وسلم أو ال ,فهذه أربعة
أقسام فتضرب فً األحوال الثبلثة وهً االختصاص به فقط أو بنا كذلك أو ٌعم الجمٌع,
فٌتحصل اثنا عشر صورة ,ثم تضرب فً األحوال الثبلثة التً هً تقدم الفعل أو تؤخره أو
الوقؾ ,فٌتحصل بسبب ذلك ستة وثبلثون صورة وهللا اعلم.
قوله :اختلفوا فً نحو حرمت الخمر ,أي فً هذا الجزبً ونحوه هل ٌقصر علٌه أو ٌعمه
وؼٌره؟ خبلؾ كما ذكر المصنؾ ,وهذا كله إذا كان االتحاد فً العلة كما هو شرط المسؤلة,
وأما إن لم تتحد العلة فبل خبلؾ فً عدم لحوق المسكوت بالمنطوق ,قال العضد(ٕ) :إذا علق
الشارع حكما على علة هل ٌعم حتى ٌوجد الحكم فً جمٌع صور وجود العلة أو ال ٌعم
جمٌعها؟ ,وإن عم فعمومه بالشرع أو باللؽة؟ ,ثم قال :الظاهر أنه بالشرع كقوله علٌه
الصبلة والسبلم فً قتلى أحد (زملوهم فً ثٌابهم بكلومهم ودمابهم فإنهم ٌحشرون وأوداجهم
(ٖ)
تشخب دما) هل ٌعم كل شهٌد أو ال؟ ,وقوله علٌه السبلم حرمت الخمر لكونه مسكرا
كسابقه الخبلؾ فٌه ,والراجح التعمٌم بدلٌل استقبلل العلة بالعلٌة ,فوجب اتباعها وإثبات
الحكم حٌث ثبتت وهو المراد ,إلخ ما أطال فٌه وهللا أعلم.

(ٔ) فً (أ)" :وعدم التارٌخ" .والمعنى واحد ال ٌتؽٌر.
(ٕ) شرح العضد ,ص ,ٔ88 :باختصار.
)ٖ( الكبلم هنا على سبٌل التمثٌل ,والعبارة فً شرح العضد" :وكما لو قال حرمت الخمر...إلخ".
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نحو قوله علٌه السبلم فً قتلى أحد (زملوهم فً ثٌابهم بكلومهم ودمابهم ,فإنهم ٌحشرون
وأوداجهم تشخب دما)( ,)1وقوله فً أعرابً مات محرما (ال تخمروا رأسه ,وال تقربوه
طٌبا ,فإنه ٌحشر ٌوم القٌامة ملبٌا)( ,)2وكما [لو]( )3قال :حرمت الخمر لكونه مسكرا.
المعمم( :)4ثبت التعبد بالقٌاس ,واإلحرام والجهاد واإلسكار ظاهرة فً كونها علة مستقلة,
......................................................................................................
قوله :بكلومهم إلى قوله تشخب دما ,المراد بكلومهم تؽٌرهم(٘) على ما فً الصحاح ,أو أن
المراد ثٌابهم ,وٌدل له الرواٌة األخرى حٌث قال صلى هللا علٌه وسلم (زملوهم فً ثٌابهم)
إلى آخره ,وقوله بعد ذلك تشخب دما بتاء وشٌن بعدها حاء مهملة( ,)ٙأي تتؽٌر او تسٌل
على ما فً الصحاح( ,)5وهذا مما ٌدل على فضل الشهداء وهللا أعلم.
قوله :ال تخمروا رأسه ,التخمٌر التؽطٌة ,قال فً الصحاح( :)0وخمرت الشًء تخمٌرا
ؼطٌته وسترته ,إلى أن قال :والخمار ثوب تؽطً به المرأة رأسها ,وتخمرت المرأة
واختمرت لبست الخمار انتهى.
قوله :المعمم ثبت التعبد بالقٌاس إلخ ,والمعنى أن القابل بالعموم استند إلى القٌاس ال إلى
الصٌؽة ,ألنه ٌقٌس ما لم تذكر فٌه العلة على ما ذكرت فٌطرد التحرٌم فً الجمٌع فٌثبت
التعبد بالقٌاس عنده ,واألولى فً العبارة أن ٌقول المعمم أثبت التعبد إلخ ,باأللؾ أو ٌؤتً
بصٌؽة اسم الفاعل أي المعمم ثابت عنده التعبد بالقٌاس؛ ألنها أوضح وأبٌن ,وقوله
(واإلحرام) وما عطؾ علٌه استبناؾ كبلم ,والمعنى والعلة لئلحرام أي فٌه وفً ما عطؾ
علٌه (ظاهرة فً كونها إلخ) ,خبلفا لما توهمه عبارة المصنؾ رحمه هللا من عطؾ اإلحرام
على القٌاس ,والداعً له إلى ما ذكر قصد االختصار ,وهللا أعلم.

(ٔ) أخرجه الربٌع مختصرا ( )ٗ٘8كتاب الجهاد :باب فً فضل الشهادة ,من حدٌث ابن عباس بلفظ( :زملوهم فً ثٌابهم).
(ٕ) أخرجه البخاري (٘ )ٕٔٙكتاب الجنابز :باب الكفن فً ثوبٌن ,ومسلم (ٔ )ٕ08كتاب الحج :باب ما ٌفعل بالمحرم إذا
مات ,وؼٌرهما من حدٌث ابن عباس.
(ٖ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,والصحٌح إثبات (لو) كما فً كتب األصول األخرى؛ ألن الكبلم وارد على
سبٌل التمثٌل.
)ٗ( أي حجة من قال بالعموم.
)٘( كذا فً األصل ,ولم أجد لهذا التفسٌر ذكرا فً كتب الصحاح ,والذي فً كتب اللؽة هو أن ال َك ْلم بمعنى الجرح ,وكلَمْ ُته:
أي جرحته ,والجمعُ :كلوم وكِبلمٌ .نظر :كتاب العٌن :ج٘ ,ص .ٖ50والصحاح للجوهري ,ص .ٔٓٔٓ :والقاموس
المحٌط ,ص .ٔٔ٘٘ :مادة "كلم".
) (ٙكذا فً (أ) و (ب) ,والصواب "تشخب" كما سبق فً المتن ,وقد جاء علً هامش النسخة (ب) ما نصه" :الصواب خاء
معجمة كما فً القاموس أي تجري".
) (5الشخب :السٌبلن ,وأصل الشخب ما ٌخرج من تحت ٌد الحالب عند كل ؼمزة وعصرة لضرع الشاةٌ .نظر :النهاٌة فً
ؼرٌب الحدٌث واألثر :جٕ ,صٓ٘ٗ.
) (0ا لمصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر ,تؤلٌؾ أحمد بن محمد بن علً الفٌومً ,أبو العباس (ت نحو55ٓ:هـ),
المكتبة العلمٌة -بٌروت ,مادة "خمر".
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فوجب اتباعها وإثبات الحكم حٌث ثبتت ,وما قٌل إنها تحتمل أن تكون جزء العلة والجزء
اآلخر هو المحل -وهو قتلى أحد ,وذلك األعرابً بعٌنه ,وإسكار الخمر -ال ٌترك له
الظاهر؛ ألنه مجرد احتمال.
()1

واعلم أن بعضهم قال :العطؾ على العام واالقتران به من مقتضٌات العموم ,والؽزالً
وؼٌره :لٌس منها000000000000000000000000000000000000000 ,

......................................................................................................
قوله :وإثبات ا لحكم حٌث ثبتت ,وذلك ألن الحكم ٌدور مع العلة وجودا وعدما ,لكن فً
الوجود الخارجً دون اللفظً ,ألن الموجودات عندهم أربعة :األلفاظ ,والنقوش ,والصور
الذهنٌة ,والخارجٌة ,فبل بد من التقٌٌد كما ترى ,وهللا أعلم.
قوله :وما قٌل إنها تحتمل أن تكون جزء العلة ,أي ال علة للحكم كاملة ,وذلك ألن مدعً
كونها جزء علة ٌقول العلة الكاملة التً ٌناط الحكم بها هو الجهاد الواقع فً قتلى أحدٌ ,عنً
دون ؼٌرهم ,فذكر الجهاد وحده دون المكان الواقع هو فٌه جزء علة ال هً نفسها ,قال
عضد الملة والدٌن(ٕ) :احتج القاضً بؤنه ٌحتمل أن ٌكون جزء علة والجزء اآلخر
خصوصٌة المحل حتى تكون العلة شهادة قتلى أحد ,أو إسكار الخمر إلخ ,ثم أجاب بؤن هذا
مجرد احتمال فبل ٌترك به الظاهر ,والتعلٌل ظاهر فً االستقبلل كسابر العلل المخصوصة
انتهى.
قوله :واعلم أن بعضهم قال العطؾ إلخ ,والحاصل أن الخبلؾ واقع فٌما إذا عطؾ شًء
على عام أو اقترن به هل ٌعم أو ال؟ ذهبت الحنفٌة إلى عمومه وهو المراد بالبعض الذي
نسب إلٌه الحكم بالعموم ,وقال ؼٌرهم لٌس بعام وهو الؽزالً وبقٌة الفقهاء وهو الؽٌر الذي
صرح به المصنؾ عاطفا له على الؽزالً حتى ال ٌتعارض البعض المذكور أوال ,واألولى
للمصنؾ رحمه هللا أن ٌقول أوال قالت الحنفٌة العطؾ على العام إلخ ,ثم ٌقول وقال الؽزالً
وؼٌره ٌعنً من بقٌة الفقهاء ,فتحصل المقابلة والمؽاٌرة بٌن القولٌن كما صرح به
العضد(ٖ)  ,إال أن المصنؾ أحال ذلك على القرٌنة أو اعتمادا على الموقؾ ,واألمر فً ذلك
سهل ,وهللا أعلم فلٌحرر.

)ٔ( ٌنظر :المستصفى ,ص.ٖ55 :
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٔ88 :
)ٖ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕٓٓ :
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ألن قوله تعالى ﮋ ﭸ ﮊ

البقرةٕٕ0 :

عام ,والمعطوؾ علٌه وهو ﮋ ﮏ ﮊ

البقرةٕٕ0 :

خاص ,ورد بؤنه عام وخص بدلٌل منفصل ,ونحو (ال ٌقتل مسلم بكافر وال ذو عهد)( )1أي
بكافر0000000000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :ألن قوله تعالى ﮋ ﭸ ﮊ إلخ ,هذا علة للنفً ال للمنفً ,أي انتفاء كون العطؾ
على العام واالقتران به مفٌدان للعموم ,فتكون اآلٌة دلٌبل للمانع وهو الؽزالً ومن عطؾ
علٌه ,قال البٌضاوي(ٕ) :ﮋ ﮏ ﮊ أي أزواج المطلقات ﮋ ﮐ ﮑ ﮊ إلى النكاح والرجعة
ولكن إذا كان الطبلق رجعٌا لآلٌة التً تتلوها ,فالضمٌر أخص من المرجوع إلٌه وال امتناع
فٌه كما لو كرر الظاهر وخصصه ,والبعولة جمع بعل وهو الزوج والتاء فٌه لتؤنٌث الجمٌع
انتهى .ولو كان العطؾ على العام ٌفٌد العموم كما قالت الحنفٌة للزم أن ٌكون بعولتهن فً
قوله تعالى ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ

البقرةٕٕ0 :

الضمٌر فٌه للرجعٌة والبابن جمٌعا؛ ألنه ضمٌر

المطلقات فً قوله تعالى ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ البقرة ,ٕٕ0 :وهو عام للبابن
والرجعٌة ولذلك أوجب به العدة علٌهن ,والبلزم باطل ألن البابن لٌس بعلها أحق بردها
إجماعا ,فحٌث بطل البلزم فالملزوم مثله ,انتهى كبلم العضد(ٖ) ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله( :ال ٌقتل مسلم بكافر) إلخ ,الظاهر أن هذا مثال لبلقتران بالعام ,فالحنفٌة ٌقتضً
العموم عندهم ,قالوا وال ٌختص بالحربً اختصاص "كافر" األول به ,ألنه هو الذي ال ٌقتل
به المسلم عندهم ,فٌكون مقتضاه أن ال ٌقتل الذمً بالذمً والحربً إال بدلٌل منفصل ٌخصه
بالحربً؛ هذا دلٌل الحنفٌة .وقال الجمهور ال ٌخلوا إما أن ٌقدر شًء فً الحدٌث أو ال
ٌقدر ,فإن لم ٌقدر شًء امتنع قتل ذي العهد مطلقا حتى بالمسلم وهو باطل باتفاق ,وإن قدر
شًء وجب تقدٌر الذي سبق ذكره وهو الكافر نفسه أو ضمٌره؛ لقٌام القرٌنة وهو سبقه دون
ؼٌره ,انتهى كبلم العضد(ٗ) .قال المحقق التفتازانً(٘) :قوله "دون ؼٌره" أي ال ٌقدر ؼٌر
الكافر أو ضمٌره لعدم القرٌنة على الؽٌر أصبل ,وإن قدر الكافر أو ضمٌره حتى صار
التقدٌر :وال ذو عهد بكافر ,أو به -أي بكافر -كان عاما بحسب الصٌؽة؛ لوقوع النكرة أو ما
فً معناها فً سٌاق النفً ,وإن لحقه خصوص بحسب الحكم نظر إلى الدلٌل الدال على
اختصاص الحكم بالحربً لبلتفاق على قتله بالذمً انتهى .وهللا أعلم.

(ٔ) وتمام الحدٌث( :وال ذو عهد فً عهده) .أخرجه البٌهقً (٘ٔ ,)ٔ٘8كتاب الجراح :باب فٌمن ال قصاص بٌنه باختبلؾ
الدٌنٌن ,والدارقطنً ( )ٖٕٗ8كتاب الحدود والدٌات ,كبلهما من حدٌث عابشة.
(ٕ) تفسٌر البٌضاوي :جٔ ,صٔٗٔ.
(ٖ) ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕٓٓ :
(ٗ) ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕٓٓ :
)٘( شرح مختصر المنتهى :جٕ ,ص.ٙ٘5
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فٌقتضً العموم ,وال ٌختص بالحربً ,ألنه إن قدر شًء فهو الكافر لتقدم ذكره ,فهو
عام ,وإن لم ٌقدر شًء اقتضى أن ال ٌقتل ذو عهد مطلقا ,أي ال بمسلم وال بكافر ,وهو
باطل باتفاق.

مسؤلة :ال ٌطلق المشترك على معنٌٌه حقٌقة.
قولً( :مسؤلة :وال ٌطلق المشترك على معنٌٌه ,خبلفا لزاعمً ذلك ,وٌصح مجازا ,وقٌل
ال ٌصح مطلقا ,وقٌل ٌصح إن صح الجمع بٌنهما).
اعلم أن اللفظ المشترك ال ٌتعٌن ألحد معانٌه إال بقرٌنة وقد تقدم.
......................................................................................................
قوله :وهو باطل باتفاق ,وذلك لظهور فساده إذ ٌصٌر معناه :ال ٌقتل مسلم بكافر حربً
وٌقتل بالذمً ,وال ذو عهد فً عهده بكافر ال بحربً وال بذمً .وعدم صبلحٌة كونه
مقصودا للشارع لما فٌه من حط مرتبة المسلم عن الذمً التً هً بعٌدة عن نظر الشارع,
وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :اعلم أن اللفظ المشترك ال ٌتعٌن إلخ ,مراد المصنؾ رحمه هللا أن ٌبٌن اللفظ المشترك
عند عدم القرٌنة وٌحكً ما قٌل فٌه ,وإن تقدم الكبلم علٌه فً المقدمة ,وذلك أن اللفظ
المشترك إما أن تقوم القرٌنة على إرادة أحد المعانً منه أو ال ,فإن قامت القرٌنة على تعٌٌن
أحد المعانً تعٌن فٌه ,وإن لم تقم القرٌنة على تعٌٌن معنى من معانً اللفظ فاألقوال
المذكورة فٌه متؤتٌة ,ثم إن المشترك عرؾ بؤنه اللفظ الدال على معنٌٌه أو معانٌه معا على
البدل من ؼٌر ترجٌح؛ كالعٌن للباصرة والذهب والماء والركبة(ٔ) والشمس ,والقرء للطهر
والحٌض ,والجون لؤلسود واألبٌض ,فهو موضوع لكل واحد من المعانً على حدة ,وال
ٌتبٌن بعد استعماله فً أحد المعانً إال بقرٌنة كما تقدم ,وقرٌنته معٌنة ألحد المعانً بخبلؾ
قرٌنة المجاز فإنها مانعة من أرادة المعنى الموضوع له الحقٌقً ,وبخبلؾ قرٌنة الكناٌة
فإنما هً لبلنتقال من المعنى الحقٌقً إلى المعنى المجازي كما هو مبٌن فً محله ,وهللا
أعلم فلٌحرر.

)ٔ(

كذا فً (أ) و (ب) ,ولم أجد من ذكر الركبة من معانً العٌن.
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وعند عدم القرٌنة؛ ذهب الشافعً إلى أنه ٌعمها حقٌقة ,وذهب الباقبلنً وبعض المعتزلة
إلى أنه ٌعمها إن أمكن الجمع ,وذهب بعض للوقؾ ,وبعض إلى أنه ال ٌصح ,وذهب
الؽزالً إلى أنه ٌصح أن ٌراد ,إذ ال مانع من القصد لكن اللؽة منعت ,وقال بعض ٌجوز
فً النفً دون اإلثبات ,وبعض ٌصح مجازا ال حقٌقة.
وكذا حكم اللفظ إذا أطلق على معنٌٌه المجازي والحقٌقً .وأما جمعه باعتبار معانٌه فقٌل
مبنً على الخبلؾ فً المفرد ,وقٌل ٌجوز مطلقا .حجة الم َعمم:
......................................................................................................
قوله :ذهب الشافعً إلى أنه ٌعمها إلخ ,والقاضً أبو بكر والمعتزلة الجمٌع إلى أنه حقٌقة
فٌهما؛ نظرا لوضعه لكل منهما ,وظاهر فٌهما عند التجرد عن القرابن المعٌنة ألحدهما
كالمصحوب بالقرابن المعٌنة ,وفٌما نسبه المصنؾ رحمه هللا إلى الشافعً نسبه ؼٌره إلى
من ذكر ,لكن لما وقع اتفاقهم فٌما ذكر اقتصر علٌه ألجل االختصار وهللا أعلم.
قوله :وذهب بعض إلى الوقؾ وبعض إلى أنه ال ٌصح إلخ ,فمن ذهب إلى الوقؾ ٌقول
اللفظ محتمل لكل واحد من المعانً وال قرٌنة حٌنبذ فٌجب التوقؾ إلى ظهور الدلٌل ,ومن
ذهب إلى أنه ال ٌصح ٌقول حٌ ث لم ٌتبٌن المعنى المراد من اللفظ كان مجمبل وهو الذي لم
ٌظهر المراد منه ,فٌكون والحالة هذه من الخطاب الذي ال ٌفهم ,وتقدم أن التكلٌؾ بما ال
نفهمه محال وهللا أعلم.
قوله :وقال بعض ٌجوز فً النفً دون اإلثبات ,فنحو ال عٌن عندي؛ ٌجوز أن ٌراد به
الباصرة والذهب ,بخبلؾ عندي عٌن فبل ٌجوز أن ٌراد به إال معنى واحدا ,ووجه
تخصٌص النفً دون اإلثبات عند هذا القابل ألن زٌادة النفً على اإلثبات معهودة كما فً
عموم النكرة المنفٌة دون المثبتة .انتهى(ٔ) ,وهللا أعلم.
قوله :وأما جمعه باعتبار معانٌه إلخ ,مراد المصنؾ رحمه هللا أن ٌنبه على اللفظ المشترك
هل ٌصح جمعه باعتبار معانٌه أو ال؟ .والحاصل أن الخبلؾ فٌه مبنً على الخبلؾ فً
مفرده ,فإن جاز إطبلق لفظ مفرده على معنٌٌه أو معانٌه جاز جمعه وإال فبل ,كقولك :عندي
عٌون؛ وترٌد باصرتٌن وجارٌة ,أو باصرة وجارٌة وذهب ,فالجواز مبنً على الجواز,
والم نع مبنً على المنع ,وهذا هو الراجح ,وقٌل ٌجوز مطلقا أي من ؼٌر نظر إلى مفرده
كما صرح به بعد ,وهللا أعلم.

)ٔ( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,ص.ٖ08
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ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﮊ األحزاب:

 ,٘ٙوالصبلة من هللا الرحمة ,ومن المبلبكة

االستؽفار ,ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ النحل ٗ8 :اآلٌة ,والسجود من بنً آدم
معروؾ ,ومن ؼٌرهم ما علم هللا .وأجٌب بؤنه من المتواطا؛ ألن الصبلة المراد بها
تعظٌمه علٌه الصبلة والسبلم ,والسجود تمام الخضوع.
القابل إن أمكن الجمع( :)1ال ٌجوز فً نحو "افعل" اإلٌجاب والتهدٌد؛ وهو ظاهر .القابل
بالمجاز :إن المتبادر عند اإلطبلق إلى الفهم أحدهما وهو عبلمة الحقٌقة ,فٌكون ؼٌره
......................................................................................................
قوله :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ إلخ ,حٌث وقع اإلخبار بقوله ٌصلون على لفظ الجبللة ولفظ
المبلبكة الكرام مع أن معنى الصبلة مختلفة بالنظر إلى من ذكر؛ ألنها فً حق الباري
رحمة مقرونة بتعظٌم ,وفً حق الكرام البررة استؽفار أو ما علم هللا ,والمصنؾ رحمه هللا
فً عبارته نوع خفاء حٌث قال (الصبلة من هللا الرحمة ,ومن ؼٌره ما علم هللا) على ما
وجد فً النسخة التً بٌدنا ,والمناسب أن ٌقول الصبلة من هللا رحمة ومن ؼٌره دعاء بما
علم هللا؛ ألجل أن تحصل المناسبة بٌن الضمٌر ومرجعه ,كما هو معلوم(ٕ) ,وهللا أعلم.
قوله :من المتواطا ,وذلك ألن الصبلة لفظ كلً ألنه ال ٌمنع نفس تصور مفهومه من وقوع
الشركة فٌه ,والكلً الذي استوى معناه فً أفراده هو المتواطا ؛كاإلنسان فإنه متساوي
المعنى فً أفراده من زٌد وعمرو وؼٌرهما ,وسمً متواطبا من التواطإ الذي هو التوافق,
وفٌه نظر؛ ألن الصبلة ؼٌر متساوٌة كاإلنسان فً جمٌع أفرادها ,وذلك ألنها نوعان لؽوٌة
وشرعٌة بخبلؾ اإلنسان ,اللهم إال أن ٌقال المراد أفراد كل نوع بالنظر إلٌه دون ؼٌره وهللا
أعلم.
قوله :إن أمكن الجمع ال ٌجوز ,وذلك لما فٌه من الجمع بٌن المتنافٌٌن والمتضادٌن؛ ألن
اإلٌجاب ٌقتضً الفعل ,والتهدٌد ٌقتضً الترك ,فٌتنافٌا بهذا االعتبار ,وهذا وجه ظهوره
كما ذكر المصنؾ ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :القابل بالمجاز إن المتبادرإلخ ,وذلك إذا كان اللفظ له معنٌان أو معان ,فإذا أطلق
انصرؾ إلى المعنى الحقٌقً وتبادر فٌه ,فٌكون حقٌقة فٌه بسبب التبادر ,وٌكون فً ؼٌر
ذلك المعنى مجازا حٌث لم ٌتبادر إلٌه ,وهللا أعلم.

)ٔ( أي حجة القابل بذلك ,وكذا الموضع الذي بعده.
)ٕ( هذا التعقٌب جاء بناء على النسخة التً اعتمد علٌها صاحب الحاشٌة ,وفٌها سقط كما ٌظهر من خبلل عبارته.
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وهو الجمع مجازا .لنا :أن المفروض استعماله فً هذا وحده وفً هذا وحده ,وإرادة
الجمع ٌنافٌه.
مسؤلة :نفً الفعل كـ "ال تضرب" و "ال ٌستوي" ٌقتضً العموم:
قولً( :مسؤلة :نفً الفعل كـ "ال تضرب ,وال ٌستوي" ٌقتضً العموم ,خبلفا للمانعٌن,
وكذا الفعل المتعدي بحسب مفعوالته كـ "إن أكلت" ,خبلفا ألبً حنٌفة).
اعلم أن نفً الفعل نحو ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮊ الحشرٕٓ :

ٌقتضً العموم ,فبل ٌقتل

مسلم بكافر ,وكذا "ال آكل" ٌقتضً نفً وجوه األكل ,وكذا "ال أضرب" ٌقتضً عموم نفً
وجوه الضرب ,خبلفا ألبً حنٌفة ,وقد جوز قتل المسلم بالذمً .وكذا الفعل المتعدي إن
اقتصر علٌه دون مفعوالته ,نحو :ال تؤكل ,وإن أكلت0000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :النافً(ٔ) إن المفروض استعماله إلخ ,هذا دلٌل لمن ٌقول الجمع باعتبار معانٌه مبنً
على الخبلؾ فً المفرد ال مطلقا؛ وذلك ألن لفظ الجمع ٌستعمل فً معنى مقصود من
العبادة وحده ,وٌستعمل فً معنى آخر بانفراده أٌضا ,وإرادة المجموع والحالة هذه تنافٌه,
فثبت المطلوب وانتفى نقٌضه بدلٌل ما ذكر وهللا أعلم.
قوله :نفً الفعل كبل تضرب إلخ ,قد وقع الخبلؾ فً هذه المسؤلة بٌن الحنفٌة وؼٌرهم فً
قوله تعالى ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮊ السجدة ,ٔ0 :وقوله ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮊ الحشر ٕٓ :هل ٌفٌد نفً المساواة العموم أو ال؟ ,قال الجمهور نعم؛ وعللوا ذلك
بؤنه نفً لجمٌع وجوه االستواء الممكن نفٌها لتضمن الفعل المنفً لمصدر منكر ,وقال أبو
حنٌفة ال؛ وعلل ذلك بؤن االستواء المنفً هو االشتراك من بعض الوجوه وهو كاؾ فً
حصول النفً ,وتظهر ثمرة الخبلؾ فً الفاسق والذمً ,فعند الجمهور أن الفاسق ال ٌلً
عقدة النكاح وأن المسلم ال ٌقتل بالذمً ,وخالؾ أبو حنٌفة فً المسؤلتٌن فؤجاز نكاح الفاسق
وقتل المسلم بالذمً إلخ اهـ )ٕ(.وهللا أعلم.
قوله :و كذا الفعل المتعدي إن اقتصر علٌه إلخ ,أي ٌفٌد العموم كؽٌره من وجوه االستواء,
وتقٌٌده بالمتعدي إلخراج البلزم الذي ال معمول له أصبل فلٌس حكمه كذلك باالتفاق ,ومن
شرط إفادة العموم فً جانب الفعل المتعدي أن تحذؾ معموالته ,لما تقرر فً علم المعانً
من أن حذؾ المعمول ٌإذن بالعموم إذا كان الحذؾ اقتصارا ال اختصارا كما هو معلوم
وهللا أعلم فلٌحرر.
)ٔ( كذا فً األصل ,ولعله بناء على النسخة التً اعتمد علٌها صاحب الحاشٌة.
)ٕ( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٔ8
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ولذا ٌجوز تخصٌصه فٌقال أردت
المفعول ,إذ ال ٌفهم إال متعلقا به,
المقتضى وال عموم له مردود بمنع
لعدم صدق الكبلم دونه ,وهذا ٌدل
النحاة وهً فً سٌاق النفً فتعم.

مؤكوال معٌنا ,ألن الفعل المتعدي ٌدل بصٌؽته على
وهو ؼٌر معٌن فٌدل على العموم ,وما قٌل إنه من
كونه من المقتضى؛ ألن المقدر فً المقتضى ضرورة
بصٌؽته على متعلقه ,وأٌضا أن الجملة نكرة باتفاق

......................................................................................................
قوله :ولذا ٌجوز تخصٌصه ,أي بالنٌة ,فإن قال قابل :وهللا ال أكلت ,وإن أكلت فزوجتً
طالق مثبل ,فهو للمنع من جمٌع المؤكوالت ,فمنهم من جوز تخصٌصه بالنٌة وٌعمل بها,
ومنهم من منع وال ٌلتفت إلى نٌته ,إال أن القابل بالعموم تفٌد النٌة عنده ,قال فً جمع
الجوامع مع شارحه(ٔ) :واألصح تعمٌم نحو (ال أكلت) من قولك :وهللا ال أكلت ,فهو لنفً
جمٌع المؤكوالت بنفً جمٌع أفراد األكل المتضمن المتعلق بها( ,قٌل :وإن أكلت) فزوجتً
طالق مثبل؛ فهو للمنع من جمٌع المؤكوالت ,فٌصح تخصٌص بعضها بالنٌة وٌصدق فً
إرادته ,وقال أبو حنٌفة ال تعمٌم فٌهما فبل ٌصح التخصٌص بالنٌة؛ ألن النفً والمنع لحقٌقة
األكل ,وإن لزم منه النفً والمنع لجمٌع المؤكوالت حتى ٌحنث بواحد منها انتهى .وهللا أعلم.
قوله :وما قٌل إنه من المقتضى وال عموم إلخ ,والمراد بالمقتضً فً عرفهم ما ال ٌستقٌم
من الكبلم إال بتقدٌر شًء ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٕ) :ال المقتضِ ً بكسر الضاد,
مقتضى بفتحها ,فإنه ال ٌعم جمٌعها
وهو ما ال ٌستقٌم من الكبلم إال بتقدٌر أحد أمور ٌسمى
َ
الندفاع الضرورة بؤحدها ,وٌكون مجمبل بٌنها ٌتعٌن بالقرٌنة ,وقٌل ٌعمها حذرا من
اإلجمال ,مثاله قوله صلى هللا علٌه وسلم (رفع عن أمتً الخطؤ والنسٌان)(ٖ) فلوقوعهما ال
ٌستقٌم الكبلم بدون تق دٌر المإاخذة والضمان أو نحو ذلك اهـ .وقول المصنؾ (مردود بمنع)
مراده الجواب بالمنع المجرد من ؼٌر ذكر دلٌل وال سند ,وهو كاؾ فً جانب المانع على
ما تقرر فً أدب البحث ,لكن ال معنى لقوله (مردود بمنع) إلبهامه العلة والسند ولٌس
بشًء ,واألولى له رحمه هللا أن ٌقول وما قٌل إنه من المقتضً ممنوع فٌحصل اإلكتفاء من
ؼٌر ذكر شًء آخر وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وأٌضا أن الجملة نكرة إلخٌ ,عنً بالنظر إلى المثال الثانً وهو قوله (وإن أكلت) فإنها
جملة نكرة ,وأما المثال األول وهو قوله (ال تؤكل) فكذلك بالنظر إلى ظاهره فإنه فعل
وفاعل ,وأما بالنظر إلى معناه فهو من قبٌل المفردات ,وإطبلق النكرة على الجملة من قبٌل
المسامحة؛ وذلك ألن الجملة ال تتصؾ بتعرٌؾ وال تنكٌر ,بل المراد أن المفرد لو وقع
موقعها لكان نكرة مثبل وهللا أعلم.
(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٕٓ.
(ٕ) المصدر السابق :جٕ ,صٕٔ.
(ٖ) سبق تخرٌجه.
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فصل :إذا أفرد النبً علٌه السبلم بخطاب شمل األمة ,إال بدلٌل ٌخصه:
(فصل :إذا أفرد النبً علٌه السبلم بخطاب شمل األمة شرعا ال لؽة ,إال بدلٌل ٌخصه ,وقٌل
خاص إال بدلٌل ,ونحو ﮋ ﮜ ﮝ ﮊ

البقرةٕٔ :

شمل المإمنٌن والكافرٌن ,الحر والعبد,

والذكر واألنثى ,وكل ما عم المإمنٌن ٌعم الرسول خبلفا لمن منع ,وفً شمول جمع
المذكر النساء خبلؾ ,وخطاب النبً لواحد لٌس بعام إال بدلٌل ,وال ٌشمل الخطاب من لم
ٌكن فً زمانه إال بدلٌل آخر من إجماع أو ؼٌره خبلفا لبعضهم ,والمخاطب داخل فً
الخطاب نحو ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ الحدٌد ,ٖ :إال إن منعه العقل كـ ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ الزمر,ٕٙ :
و" َمن" تشمل الذكر واألنثى ,وفً تعمٌم ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ التوبة ٖٔٓ :فً جمٌع أنواع
األموال خبلؾ ,وإذا خوطب النبً بما ال ٌتم إال بفعل األمة وجب على األمة المسارعة فً
االمتثال.
مسؤلة :المفهوم عام فٌما سوى المنطوق ,واآلخر من العمومٌن ناسخ لؤلول ,وإن لم ٌعلم
التمس الجمع بٌنهما ,وإن امتنع التمس ترجٌح أحدهما بوجه ,واألخص قاض على األعم
قدم أو أخر .التخصٌص إرادة بعض ما ٌتناوله الخطاب ,وال ٌصح التخصٌص إال فٌما
ٌستقٌم توكٌده بكل).
إذا خوطب النبً علٌه السبلم بخطاب ال ٌعم األمة نحو الظاهر ,وال من جهة اللؽة ,وال من
جهة الشرع :فقٌل قضى العرؾ الشرعً باتباعه ,فٌعم األمة إال بدلٌل ٌخصه ,كـ ﮋﮁ ﮂ

ﮊ اإلسراء ,58 :و ﮋﯠ ﯡ ﮊ األحزاب .٘ٓ :وقٌل ال ٌعم إال بدلٌل ,نحو000000000000
......................................................................................................
قوله :إذا خوطب النبً صلى هللا علٌه وسلم إلخ ,وذلك ألنه صلى هللا علٌه وسلم إذا توجه
الخطاب إلٌه فبل ٌخلو إما أن تقوم قرٌنة على االختصاص به فٌختص ,أو تقوم على العموم
فٌعم ,أو ال وال فٌحتمل ,فمن جهة اللؽة ال ٌعم ؼٌره ومن جهة عرؾ الشرع ٌعم ,والخبلؾ
المتؤتً فً المسؤلة إذا لم تقم أحد القرٌنتٌن كما تقدم ,وأما إن قامت كان نصا فٌما فٌه
القرٌنة ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :كـ ﮋ ﮁ ﮂ ﮊ و ﮋ ﯠ ﮊ  ,هذا مما قامت القرٌنة على االختصاص به صلى هللا
علٌه وسلم فبل ٌعم ؼٌره قطعا ,وقوله ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﮊ األحزاب٘ٓ :

إشعار بؤنه

مما خص به لشرفه ونبوته صلى هللا علٌه وسلم وتقرٌر الستحقاقه الكرامة ألجله ,وخالصة
مصدر مإكد ,أي خلص إحبللها ,أو إحبلل ما أحللنا لك على القٌود المذكورة= ,

ٖ٘8

ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ المزمل ,ٔ :ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ المدثر ,ٔ :ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ األحزاب ,ٔ :ﮋ ﯗ ﯘ ﮊ الزمر,ٙ٘ :
ﮋﭺﭻ ﮊ المابدة.ٙ5 :
وأما ﮋﮜ ﮝ ﮊ البقرة ,ٕٔ :ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﮊ البقرة ٔٓٗ :فٌشمل الجمٌع ,وقٌل :ال ٌشمله
ألنه آمر ومبلػ .وأجٌب بؤن المبلػ جبرٌل ,واآلمر هو هللا تعالى ,وهو حاك لتبلٌػ جبرٌل,
وأٌضا الصحابة فهموا دخوله فإذا لم ٌفعل سؤلوه ,فٌذكر موجب 0000000000000
......................................................................................................
= وقوله ﮋ ﮁ ﮂﮊ أي فرٌضة زابدة لك على الصلوات المفروضة ,أو فضٌلة لك
الختصاص وجوبها بك انتهى .بٌضاوي(ٔ) ,وهللا تعالى أعلم.
قوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ ﮋ ﯗ ﯘ ﮊ إلخ ,هذا مما قامت القرٌنة على شمول ؼٌره
صلى هللا علٌه وسلم ,وتلك القرٌنة التشرٌك فً الحكم الذي هو المؤمور به ,والدلٌل على
ذلك النص أو القٌاس أو اإلجماع ,وهذا أمر ظاهر ال خفاء فٌه وهللا أعلم.
قوله :ﮋ ﮜ ﮝ ﮊ  ,ﮋ ﯓ ﯔ ﯕﮊ إلخ ,وقع الخبلؾ فً مثل ما ذكر هل ٌعمه
صلى هللا علٌه وسلم ألنه من الناس وفرد من أفرادهم ,أو ال ٌعم ألن الؽرض ؼٌره وهو
مبلػ لهم صلى هللا علٌه وسلم ,والصحٌح أنه ٌعمه لما ذكر فً الجواب الذي ذكره المصنؾ
رحمه هللا وهللا أعلم.
قوله :وقٌل ال ٌشمله إلخ ,وحجتهم أنه صلى هللا علٌه وسلم آمر ومبلػ ,ومن كان آمرا فبل
ٌكون مؤمورا؛ ألن الواحد بالخطاب الواحد ال ٌكون آمرا ومؤمورا معا ,وإن كان مبلؽا فبل
ٌكون مبلؽا إلٌه بمثل ذلك ,الجواب أن اإلنسان قد ٌكون آمرا مؤمورا من جهتٌن مختلفتٌن
واختبلؾ الجهة بمنزلة اختبلؾ الذات ,فإن اآلمر ٌجب أن ٌكون أعلى من المؤمور رتبة,
فقد ثبتت المؽاٌرة وبطل االتحاد فً األمرٌن لشخص واحد ,الجواب أنا ال نسلم أنه آمر
ومبلػ بل اآلمر هو هللا تعالى ,والمبلػ هو جبرٌل ,وهو حاك لتبلٌػ جبرٌل ما هو داخل فٌه,
انتهى كبلم العضد(ٕ) وهللا أعلم.
قوله :وأٌضا ا لصحابة فهموا إلخ ,هذا تقوٌة للجواب الذي ٌلٌه ,وذلك ألن الصحابة رضوان
هللا علٌهم توجه الخطاب إلٌهم فسارعوا إلى االمتثال وهو معهم صلى هللا علٌه وسلم ,أي لم
ٌتؤخر عن الفعل فلو تؤخر صلى هللا علٌه وسلم لسبل عن ذلك لكنه لم ٌتؤخر عن الفعل,
فثبت العموم فً حق الجمٌع وهو المطلوب ,وفً كبلم المصنؾ رحمه هللا نوع مسامحة= ,
)ٔ( تفسٌر البٌضاوي :جٖ ,صٗ.ٕٙ
(ٕ) ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕٓٙ -ٕٓ٘ :
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التخصٌص .وقٌل :مختص باألحرار ,فبل ٌشمل العبٌد ألنها مال ,وقٌلٌ :شملهم فً
العبادات ونسب إلى الرازي .وحجة المانع خروجه عن الجهاد والحج والعمرة والجمعة
وؼٌرها ,ولو كان الخطاب متناوال له لزم التخصٌص ,واألصل عدمه .أجٌب بؤن خروجه
بدلٌل ,وارتكاب خبلؾ األصل بدلٌل جابز.
وأما "الذٌن آمنوا"  ,و"المإمنون" ونحوه من خطاب الذكور ,فقٌل ال ٌدخل فٌه النساء,
كما منع خطاب النساء من دخول الرجال فٌه00000000000000000000000 ,
......................................................................................................
= واألولى له أن ٌقول فهموا دخوله فلو لم ٌفعل سؤلوه فٌذكر موجب التخصٌص ,لكنه فعل
صلى هللا علٌه وسلم فانتفى سإالهم له ,فثبت شمول الخطاب له وهو المطلوب ,وهللا أعلم.
قوله :وقٌل مختص باألحرار دون العبٌد إلخ ,ألن العبٌد قد ثبت باإلجماع صرؾ منافعهم
إلى ساداتهم ,فلو كلفوا الخطاب لكان صرفا لمنافعهم إلى ؼٌر ساداتهم وذلك تناقض ,فٌتبع
اإلجماع وٌترك الظاهر ,وأٌضا ألنها مال والمال ال ٌخاطب ,والجواب منع صرؾ منافعهم
إلى ساداتهم على جهة العموم ,بل قد استثنً من ذلك آخر أوقات العبادات ,فلوا أمر السٌد
عبده فً آخر الوقت بفعل شًء من األشٌاء بحٌث لو اشتؽل العبد بؤمور سٌده خرج الوقت
تعٌن على العبد التلبس بالعبادة وترك مؤمور السٌد ,إذ ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالق,
انتهى كبلم العضد(ٔ) .واألصح أن نحو ﮋ ﮜ ﮝ ﮊ ٌعم العبد فً العبادة وؼٌرها ,وقٌل ال
ٌعمه وال ٌشمله إال فً العبادات دون ؼٌرها ,وٌتحصل فً المسؤلة ثبلثة أقوالٌ :عمه
الخطاب مطلقا ,ال ٌعمه مطلقا ,التفصٌل ٌعمه فً العبادات دون المعامبلت ,وهللا أعلم
فلٌحرر.
قوله :لزم التخصٌص واألصل عدمه إلخ ,لقابل أن ٌقول لزوم التخصٌص مسلم ,وال ٌكون
خبلؾ األصل كما ادعاه المعترض ,ألنا نقول الخروج عن األصل ال ٌكون محذورا إال إذا
لم ٌكن هناك دلٌل ٌدل علٌه ,وقد وجد هنا فانتفى المحذور المذكور وهللا أعلم.
قوله :من خطاب الذكور فقٌل ال ٌدخل فٌه النساء إلخ ,الحاصل أنهم اختلفوا فً لفظ جمع
المذكر كـ "المإمنٌن" و "الذٌن آمنوا" هل ٌدخل النساء فٌه أو ال؟ ,ومحل الخبلؾ إذا لم
تكن هناك قرٌنة تدل على دخولهن مثل األمر بامتثال الصبلة والصوم وسابر العبادات ,قال
تعالى :ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﮊ النساء ,ٔ٘ٗ :والمراد بنو إسرابٌل رجالهم ونساإهم ,وقال أٌضا =

(ٔ) ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕٓ٘ :
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والصحٌح الجواز للتؽلٌب ,وفهمت عابشة رضً هللا عنها ذلك فاستؤذنت رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم فً الجهاد .ومنع بعضهم دخول الكفار فً الخطاب ولٌس بشًء ,وقد
......................................................................................................
= فً حق آدم وحواء :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ البقرة ,ٖٙ :أو قرٌنة تدل على خروجهن
كالجهاد والجمعة ونحوهما ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٔ) :واألصح أن جمع المذكر
السالم كالمسلمٌن ال ٌدخل فٌه النساء ظاهرا ,وإنما ٌدخلن بقرٌنة تؽلٌبا للذكور ,وقٌل ٌدخلن
فٌه ظاهرا؛ ألنه لما كثر فً الشرع مشاركتهن للذكور فً األحكام ال ٌقصد الشارع بخطاب
الذكور قصر األحكام علٌهم .وهللا أعلم.
قوله :للتؽلٌب  ,الظاهر أنه راجع إلى القسمٌن جمٌعا فٌطلق خطاب الذكور على النساء
وبالعكس ,إال أن قوله للتؽلٌب علة للصحة فٌفٌد بظاهره أنه فً كبل القسمٌن من قبٌل
الحقٌقة ,مع أن المقرر فً المعانً والبٌان أن التؽلٌب من قبٌل المجاز وعبلقته الكلٌة
والجزبٌة ,ثم إن قوله (والصحٌح) لٌس على ما ٌنبؽً ,ألنه ٌقتضً أن مقابله فاسد ولو عبر
باألصح كان أنسب ,فعلى هذا فبل تدافع بٌن القولٌن؛ ألن مراد القابل األول بقوله من خطاب
الذكور فبل ٌدخل فٌه النساء أي على جهة الحقٌقة ,ومراد القابل الثانً بقوله الصحٌح
الجواز للتؽلٌب على جهة المجاز ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :ومنع بعضهم دخول الكفار فً الخطاب إلخ ,وهو أبو حامد االسفراٌٌنً وأكثر
الحنفٌة ,وحجتهم فً قولهم لٌسوا بمكلفٌن بها ,إذ المؤمورات من فروع الشرٌعة ال ٌمكن
فعلها مع كفرهم ,وال ٌإمرون بعد اإلٌمان بقضابها ,والمنهٌات محمولة علٌها حذرا من
تبعٌض التكلٌؾ ,والصحٌح أنهم مخاطبون بها فٌعاقبون على تركها وإن كانت صحة
عبادتهم متوقفة على اإلٌمان الذي هو شرط فٌها ,قال تعالى فً حقهم :ﮋ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ
ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﮊ المدثرٗٗ - ٕٗ :

اآلٌة ,وقال فً آٌة أخرى :ﮋ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ فصلت ,5 - ٙ :إلى آخر األدلة وهللا أعلم.

(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٕ0
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تقدم أنهم مخاطبون بفروع الشرٌعة ,ومنهم من منع دخولهم فً الشرعٌات ,ومنهم من
منع فً المؤمورات دون المنهٌات.
اعلم أنهم اختلفوا فً خطابه علٌه السبلم لواحد هل ٌعم أو ال؟ ,المختار ٌعم بدلٌل ال
بنفسه نحو (حكمً على الواحد حكمً على الجماعة)( .)1وكذا ما خاطب به فً زمانه ال
ٌشمل من بعدهم إال بدلٌل من إجماع أو قٌاس أو نص.
......................................................................................................
قوله :ومنهم من منع دخولهم فً الشرعٌات ,ألن صحتها متوقفة على اإلٌمان وهو مفقود
منهم ,بخبلؾ ؼٌرها من العقلٌات والعادٌات مثبل لمساواتهم لؽٌرهم فً ذلك وهللا أعلم.
قوله :ومنهم من منع فً المؤمورات ,وحجتهم فً ذلك أن المؤمورات متوقؾ صحتها على
اإلٌمان كما تقدم ,بخبلؾ المنهٌات إلمكان امتثالها مع الكفر؛ ألن متعلقاتها تروك ال تتوقؾ
على النٌة التً هً متوقفة على اإلٌمان ,اهـ كبلم جمع الجوامع(ٕ) ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :المختار ٌعم بدلٌل إلخ ,والحاصل أنه وقع الخبلؾ بٌن األصولٌٌن فً الشارع إذا وجه
الخطاب لواحد هل ٌعم ؼٌره أو ٌقصر علٌه؟ ,قالت الحنابلة بالعموم ,وقال ؼٌرهم بعدمه إال
بدلٌل آخر ,وحجتهم أي الحنابلة قوله علٌه السبلم (حكمً على الواحد حكمً على
الجماعة) ,وحجة الجمهور ما تقدم من أن خطاب المفرد ال ٌتناول ؼٌره ,وقال فً جمع
الجوامع مع شارحه(ٖ) :واألصح أن خطاب الواحد بحكم فً مسؤلة ال ٌتعداه إلى ؼٌره ,وقٌل
ٌعم ؼٌره عادة لجرٌان عادة الناس بخطاب الواحد وإرادة الجمٌع فٌما ٌتشاركون فٌه انتهى.
ثم قول المصنؾ (ٌعم بدلٌل) ظاهره أن العموم عند الجمهور مستفاد من دلٌل آخر ال من
نفس لفظ خطاب الواح د حتى ٌكون مجازا كما تقول الحنابلة ,فٌحتاج إلى قرٌنة وعبلقة كما
هو قاعدة المجاز وهللا أعلم.
قوله :وكذا ما خاطب به فً زمانه ال ٌشمل من بعدهم ,أي وقع الخبلؾ بٌن األصولٌٌن
أٌضا فً خطاب المشافهة فً زمانه صلى هللا علٌه وسلم ,هل ٌعم من بعدهم ممن لم ٌكن
موجودا فً ذلك الزمان أو خاص بمن وجه الخطاب إلٌه من الحاضرٌن؟ ,قالت الحنابلة
باألول ,وقال الجمهور بالثانً ,وسند الحنابلة أن الرسول لو لم ٌكن مخاطبا لمن بعده لم
ٌكن مرسبل إلٌهم ,وسند الجمهور أن المعدوم ال تتؤتى مخاطبته فً حال عدمه مخاطبة
تنجٌزٌة ,ألٌس وقد امتنع مخاطبة الصبً والمجنون وإن كانا موجودٌن لقٌام الصفتٌن =

(ٔ) لم أهتد إلى تخرٌجه.
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,ص.ٕ5ٙ
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٕ8
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وكذا المخاطب داخل فً عموم الخطاب إال بدلٌل من عقل أو نقل ,نحو ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ

الحدٌد ,ٖ:وقٌل ال ٌدخل ,نحو ﮋﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮊالزمر .ٕٙ :أجٌب بؤنه خاص بدلٌل العقل.
......................................................................................................
= بهما ,فنفٌها فً حق المعدوم أجدر وأولى ,ثم إن الجمهور ال ٌعم عندهم الخطاب من كان
معدوما إال بدلٌل آخر مثل اإلجماع ولو كان سكوتٌا ,أو قٌاس بؤن تساوت علة المقٌس
والمقاس علٌه ,أو نص منطوق الكتاب والسنة وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وكذا المخاطِ ب داخل فً عموم الخطاب ,ظاهر كبلم المصنؾ رحمه هللا اإلطبلق,
أي سواء كان ذلك الخطاب خبرٌا أوؼٌره كاألمر والنهً مثبل ,مع أن الذي فً جمع
الجوامع مع شارحه الخبلؾ فً ذلك حٌث قال(ٔ) :األصح أن المخاطِ ب بكسر الطاء داخل
فً عموم خطابه إن كان خبرا نحو ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ البقرة ,ٕ0ٕ :وهو سبحانه عالم
بنفسه ,عالم بذاته وصفاته ,ال أمرا كقول السٌد لعبده وقد أحسن إلٌه :من أحسن إلٌه فؤكرمه؛
لبعد أن ٌرٌد اآلمر نفسه بخبلؾ المخبر ,وقٌل ٌدخل مطلقا نظرا لظاهر اللفظ ,وقٌل ال
ٌدخل مطلقا لبعد أن ٌرٌد المخاطب نفسه إال بقرٌنة انتهى .ثم إن المصنؾ جار على كبلم
العضد حٌث قال(ٕ) :من خاطب المكلفٌن بخطاب هو داخل فً عموم متعلقه ,فالمخاطب
نفسه هل ٌدخل فً ذلك الخطاب لتناوله له صٌؽة أو ال ٌدخل لقرٌنة كونه مخاطبا اهـ .فترى
كبلم العضد كؤنه ٌمٌل إلى العموم فً الدخول مطلقا ,ول ّما ترجح عند المصنؾ ذلك أطلقه
ولم ٌحك الخبلؾ كؽٌره ,فٌكون األصل عنده الدخول إال بدلٌل نقلً أو عقلً كما ذكر ,وهللا
أعلم.
قوله :ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ  ,أي ال ٌخفى علٌه خافٌة ,وإنما لم ٌقل به على القاعدة من أن المقام
مقام اإلضمار ,ألن األول ٌتطرق التخصٌص إلٌه وهو دلٌل العقل ,ألنه ال ٌقال خالق لنفسه
وال لم ٌخلقها ,فؤخرجت ذاته سبحانه وتعالى من عموم الشًء األول ,وأما الشًء الثانً باق
على عمومه فإنه تعالى عالم بكل شًء ,فٌتعلق علمه بكل معلوم ,فذاته وصفاته تعالى من
جملة المعلومات له ,وفً اآلٌة استدالل على نفً الولد عنه تبارك وتعالى من وجوه :األول
أن من مبدعاته السموات واألرض وما بٌنهما ,وهً مع أنها من جنس ما ٌوصؾ بالوالدة
مبرأة عنها الستمرارها وطول مدتها ,فهو سبحانه أولى بؤن ٌتعالى عنها ,والثانً أن
المعقول من الولد ما ٌتولد من ذكر وأنثى متجانسٌن وهللا تعالى منزه عن =

(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٕ8
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٕٓ5 :
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و" َمن" ٌشمل المإنث عند األكثرٌن ,نحو :من دخل داري فهو حر.
اعلم أن قوله تعالى

ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ التوبةٖٔٓ :

ال ٌعم جمٌع أنواع األموال ,ألن كل دٌنار

وكل درهم مال ,ولم ٌجب فً كل واحد باتفاق ,خبلفا لبعضهم .وإذا خوطب النبً بما ال ٌتم
إال بفعل األمة؛ وجب على األمة المسارعة إلى االمتثال ,نحو ﮋﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ التوبة.ٖٔٓ :
......................................................................................................
= المجانسة ,والثالث أن الولد كفإ الوالد وهللا عز وجل ال كفإ له لوجهٌن آخرٌن :األول أن
كل ما عداه مخلوقه فبل ٌكافبه ,والثانً أنه بذاته عالم بكل المعلومات وال كذلك ؼٌره
بإجماع ,انتهى كبلم البٌضاوي(ٔ).
قولهَ :من ٌشمل المإنث إلخ ,أي وقع الخبلؾ فً َمن الشرطٌة هل تعم اإلناث أو تختص
بالذكور ,وتظهر ثمرة الخبلؾ فً قوله صلى هللا علٌه وسلم (من تطلع فً بٌت قوم من
ؼٌر إذنهم فقد حل لهم أن ٌفقإوا عٌنه)(ٕ) ,فمن ٌقول بالعموم جاز رمً المرأة على األصح,
ومن ال فبل؛ ألن المرأة ال ٌستتر منها على األصح وإنما ٌستتر من الرجل .انتهى(ٖ) ,وهللا
أعلم.
قوله" :خذ من أموالهم صدقة" إلخ ,والحاصل أنه وقع الخبلؾ فً األخذ المتعدي بـ "مِن"
هل ٌعم سابر األموال أو ٌقتصر على البعض؟ فمن جعل "مِن" لبلستؽراق أوجب األخذ من
كل نوع من أنواع األموال ,ومن جعلها لمطلق العموم كفى األخذ عنده من بعض األنواع,
ألنه إذا أخذ الشارع من بعض أموالهم صدق علٌه أنه أخذ من أموالهم ,فإذا صدق ذلك فقد
امتثل ما أمره من المطلوب؛ فهذا سند من ٌقول إنها للعموم ,وأما سند من ٌقول إنها
لبلستؽراق فإنه ٌقول" :أموالهم" جمع مضاؾ ,فٌكون المعنى خذ من كل واحد من أموالهم
صدقة ,إذ معنى العموم ذلك وهو المطلوب ,والمصنؾ رحمه هللا مال إلى القول الثانً
حٌث علله بقوله (ألن كل دٌنار وكل درهم مال) ,مع أن جمهور األصولٌٌن على األول,
قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٗ) :خذ من أموالهم ٌقتضً األخذ من كل نوع ,وقٌل ال بل
ٌمتثل من كل نوع واحد ,فحكى الثانً بقٌل ,وأما اآلمدي فتوقؾ فً ترجٌح واحد من
القولٌن ,واألول ناظر إلى المعنى من جمٌع األموال ,والثانً أنه من مجموعها اهـ .وهللا
أعلم.

(ٔ) تفسٌر البٌضاوي :جٕ ,ص.ٔ5ٙ
(ٕ) أخرجه مسلم (ٕٗ )٘ٙكتاب اآلداب :باب تحرٌم النظر فً بٌت ؼٌره ,من حدٌث أبً هرٌرة.
)ٖ( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕ.0
(ٗ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٖٔ.
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مسؤلة :المفهوم عام فٌما سوى المنطوق .واآلخر من العمومٌن ناسخ لؤلول:
اعلم أن المفهوم ال عموم له ,أي لٌس بلفظ دال على العموم؛ ألنه سكوت والعموم اللفظ.
هذا ,والصحٌح أن مفهوم الموافقة والمخالفة ٌثبت بهما الحكم فً جمٌع ما سوى
المنطوق من الصور ,وهو جمٌع معنى العموم نحو (فً سابمة الؽنم زكاة)( ,)1فٌفهم منه
نفً الزكاة عن المعلوفة وؼٌرها.
......................................................................................................
قوله :أن المفهوم ال عموم له إلخ ,والحاصل أن المصنؾ ذكر هنا أن المفهوم ال عموم له
وأطلق ,وعلل ذلك بقوله (أي لٌس بلفظ إلخ) ,ثم إنه وقع الخبلؾ بٌن األصولٌٌن فً
المفهوم هل هو عام فٌما عدا المنطوق مطلقا ,أو لٌس بعام مطلقا ,أو فٌه تفصٌل فإن كان
من قبٌل الموافقة أو المخالفة عم وإال فبل(ٕ) .وسند األول أن العموم من عوارض األلفاظ
والمعانً ,وسند الثانً أن العموم من عوارض األلفاظ فقط ,وسند المفصل أن الموافقة تقوٌة
للفظ ومجاراة له والمخالفة ضد له ومباٌنة له ,ومباٌن الشًء كمثله ,وخصوصا إذا انظم مع
ذلك العرؾ أو العقل ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :والصحٌح أن مفهوم الموافقة إلخ ,أشار بقوله (والصحٌح) إلى المختار له وهو
التفصٌل ,فإن كان المفهوم أحد هذٌن المذكورٌن فٌفٌد العموم وإال فبل ,على ما ٌفٌده التعبٌر
بالصحة؛ وذلك ألن المفهومٌن المذكورٌن ٌثبت بهما الحكم فً جمٌع ما سوى المنطوق من
الصور كما ذكر ,مع معونة المقام من عرؾ أو عقل على ما هو المتعارؾ ,قال فً جمع
الجوامع مع شارحه(ٖ) :وقد ٌعم اللفظ عرفا كالفحوى ,أي مفهوم الموافقة بقسمٌه األولى
والمساوي نحو ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ اإلسراء ,ٕٖ :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ النساء ٔٓ :اآلٌة ,قٌل
نقلهما العرؾ إلى تحرٌم جمٌع اإلٌذاءات واإلتبلفات ,و

ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ النساءٕٖ:

نقله العرؾ من تحرٌم العٌن إلى تحرٌم جمٌع االستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء
ومقدماته ,أو عقبل كترتٌب الحكم على الوصؾ فإنه ٌفٌد علٌة الوصؾ للحكم كما سٌؤتً فً
القٌاس ,فٌفٌد العموم بالعقل على معنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول؛ كقولك :أكرم
العالم ,إذا لم تجعل البلم فٌه للعموم وال للعهد ,وكمفهوم المخالفة على قول تقدم أن داللة
اللفظ على أن ما عدا المذكور بخبلؾ حكمه بالمعنى المعبر عنه بالعقل هنا ,وهو أنه لو لم
ٌنؾ المذكو ُر الحك َم عما عداه لم ٌكن لذكره فابدة؛ كما فً حدٌث الصحٌحٌن (مطل الؽنً =

(ٔ) أخرجه مالك فً الموطؤ موقوفا على عمر بن الخطاب ,كتاب الزكاة :باب صدقة الخلطاء ,والحاكم فً المستدرك
(ٔٗٗٔ) كتاب الزكاة ,مطوال.
)ٕ( بعض األصولٌٌن ٌجعلون داللة االقتضاء من أقسام المفهوم ,كما فعل البٌضاوي فً المنهاج ,وتبعه على ذلك شارحوه.
ٌنظر :شرح المنهاج للبٌضاوي :جٔ ,صٓ.ٔ5
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٔٔ.
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واعلم أن العمومٌن [إذا وردا]( )1فالمتؤخر ناسخ إذا لم نجد سبٌبل إلى الجمع بٌنهما ,نحو
......................................................................................................
= ظلم)(ٕ) أي بخبلؾ مطل ؼٌره ,والخبلؾ فً أنه -أي المفهوم مطلقا -ال عموم له لفظً
انتهى .والمصنؾ رحمه هللا لم ٌمثل لمفهوم الموافقة واقتصر على مثال لمفهوم المخالفة,
إما للعلم به أو اعتمادا على التوقٌؾ ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :أن العمومٌن إذا وردا إلخ ,والحاصل أن الدلٌلٌن إذا وردا فبل ٌخلوان من أن ٌكونا
قولٌن أو فعلٌن أو أحدهما قول واآلخر فعل ,وكل واحد منهم أربعة أقسام :إما أن ٌكونا
عامٌن أو خاصٌن أو األول عام واآلخر خاص أو بالعكس ,فإن كانا قولٌن عامٌن وهو الذي
صرح به المصنؾ رحمه هللا فبل ٌخلوان من خمسة أوجه :أحدها إمكان الجمع فإن أمكن
الجمع بٌنهما فبل ٌعدل عنه ألن فٌه العمل بهما والعمل بهما أولى من إلؽابهما أو أحدهما إذ
هو األصل ,وإن لم ٌمكن الجمع فلٌنظر إلى التارٌخ فإن علم المتؤخر نسخ الحكم المتقدم,
وإن لم ٌعلم فإما الوقؾ والنظر إلى المرجح من خارج ,أو ٌختار أحدهما ,إذ ال سبٌل إلى
إسقاطهما ,أو ٌتعارضا فٌتس اقطا وال ٌعمل بواحد منهما ,ومثالهما ما ذكره الشارح من قوله
صلى هللا علٌه وسلم (من بدل دٌنه فاقتلوه) إلخ ,وإن كان الدلٌبلن قولٌن خاصٌن فالكبلم
فٌهما كالكبلم فً القولٌن العامٌن من ؼٌر فرق ,وإن كان القوالن أحدهما عام واآلخر
خاص فبل ٌخلوان إما أن ٌتؤخر الخاص عن العمل بالعام المعارض له أو ال ,فإن تؤخر كان
الخاص ناسخا للعام بالنسبة إلى ما تعارضا فٌه ,وإال فإن تؤخر الخاص عن الخطاب بالعام
دون العمل ,أو تؤخر العام عن الخاص مطلقا ,أو تقارنا بؤن عقب أحدهما اآلخر ,أو جهل
تارٌخهما؛ خصص العام ,وإن كان الدلٌبلن فعلٌن فبل تعارض بٌنهما على الصحٌح مطلقا,
سواء كانا عامٌن أو خاصٌن أو أحدهما عام واآلخر خاص ,ولو تناقضت أحكامهما كصٌام
فً ٌوم معٌن وإفطار فً ٌوم آخر؛ الحتمال الوجوب فً وقت والجواز فً آخر ,وإن كان
الدلٌبلن أحدهما قول واآلخر فعل فبل ٌخلوان إما أن ٌتقدم الفعل أو ٌتؤخر ,فإن تقدم الفعل
وتؤخر القول فبل تعارض سواء كان فً حق األمة معه أو وحدها ,وإن تقدم القول وتؤخر
الفعل فهو ناسخ فً حقه دون أمته على األصح فٌهما ,مثل أن ٌقول صلى هللا علٌه وسلم ال
ٌجوز لً الفعل فً وقت كذا ثم ٌفعله فٌه ,فهو ناسخ فً حقه كما تقدم ,وهو مبنً على
الق ول بالنسخ قبل التمكن من الفعل وأنه جابز عند بعض األصولٌٌن .انتهى ملخصا فتؤمله
فإنه دقٌق ,وهللا أعلم.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثبته بناء على ما جاء فً الحاشٌة.
(ٕ) أخرجه الربٌع ( )٘80كتاب األحكام :باب األحكام ,من طرٌق ابن عباس ,وأخرجه البخاري ( )ٕٕ05كتاب
الحواالت :باب فً الحوالة وهل ٌرجع فً الحوالة ,ومسلم (ٕٓٓٗ) كتاب المساقاة :باب تحرٌم مطل الؽنً ,...وؼٌرهما
من طرٌق أبً هرٌرة.
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(من بدل دٌنه فاقتلوه)(ٔ) ,ال تقتلوه ,ال ٌصح نكاح بؽٌر ولًٌ ,صح .فإن أشكل التارٌخ
طلبنا الدلٌل المرجح من خارج ,وإن لم نجد اخترنا ,إذ ال سبٌل إلى إسقاطهما ,وال إلى
العمل بهما ,والترجٌح من ؼٌر مرجح تحكم ,فلم ٌبق إال التخٌٌر .وإذا تعارض عام
وخاص ,فالصحٌح أن الخاص قاض على العام ,نحو (ال صدقة فٌما دون خمسة
أوساق)( ,)2وقوله (فٌما سقت السماء والعٌون العشر)(.)3
التخصٌص:
التخصٌص إرادة بعض ما ٌتناوله الخطاب ,وإن شبت قصر العام على بعض مسمٌاته,
واألول أحسن لشموله نحو العشرة إال ثبلثة ,وؼٌره .اعلم أن التخصٌص ال ٌصح وال
ٌستقٌم إال فٌما ٌإكد بكل ,وهو ذو أجزاء ٌمكن افتراقها حقٌقة نحو :الناس كلهم,
......................................................................................................
قوله :التخصٌص ,أي هذا مبحثه وهو مصدر خصص بمعنى خص ,وقد حد بحدود كثٌرة
وأحسنها ما ذكره المصنؾ وؼٌره بقوله (قصر العام على بعض أفراده أو مسمٌاته) ,وهذا
المعنى المذكور للتخصٌص اصطبلحً ,وذكر أفراده فً حد التخصٌص أولى من ذكر
المسمٌات؛ ألن قوله (على بعض أفراده) ال ٌراد منه البعض اآلخر قطعا ,ولذلك ٌصدق
بالعام المراد منه الخصوص كالعام المخصوص ,بخبلؾ قوله (مسمٌاته)؛ ألن مسمى العام
واحد وهو كل األفراد ,وقد استبان لك أولوٌة الشق األول فلٌتؤمل ,وهللا أعلم.
قوله :واألول أحسن لشموله إلخ ,والمصنؾ رحمه هللا مال إلى التعرٌؾ األول للتخصٌص,
وعلل ذلك بقوله (لشموله قول القابل :له علً عشرة إال ثبلثة) ,فإن الثبلثة داخلة فً العشرة
باعتبار األفراد قطعا ,ثم أخرجت الثبلثة بقوله إال ثبلثة ,ثم أسند إلى الباقً وهو سبعة
تقدٌرا ,وإن كان اإلسناد قبله -أي قبل إخراج الثبلثة -ذكرا ,فكؤنه قال :علً الباقً من
العشرة أخرج منها الثبلثة ,ولٌس فً ذلك إال اإلثبات اهـ(ٗ) .وفً اختٌار المصنؾ رحمه هللا
الحد األول للتخصٌص مخالفة لجمهور األصولٌٌن كما صرحت به كتبهم ,وقد ٌقال ال حجر
فً التعبٌر وال ٌلزم متابعة كبلمهم ,حٌث أسام "لحظ الطرؾ حٌث أساموا"(٘) ,وهللا أعلم.
قوله :إال فٌما ٌإكد بكل إلخ ,وذلك ألن التخصٌص ٌستدعً العموم ,والعموم ٌتحقق =
(ٔ) أخرجه البخاري ( )ٖٓٔ5كتاب الجهاد والسٌر :باب ال ٌعذب بعذاب هللا ,والترمذي ( )ٔٗ٘0كتاب الحدود :باب ما
جاء فً المرتد ,وابن ماجة (ٖٕ٘٘) كتاب الحدود :باب المرتد عن دٌنه ,جمٌعهم من حدٌث ابن عباس .قال الترمذي:
"هذا حدٌث صحٌح حسن" .وقول المصنؾ بعد ذلك" :ال تقتلوه" إنما هو على سبٌل التمثٌل.
(ٕ) سبق تخرٌجه بلفظ مختلؾ.
(ٖ) سبق تخرٌجه.
)ٗ( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٗٙ
)٘( شطر من بٌت ألبً نواس ,وأوله:
ت مع ال ُؽوا ِة ب َد ْل ِو ِه ْم  ...وأَ َس ُ
ولقد َن َه ْز ُ
مْت َسرْ َح اللّحظ حٌث أساموا
َ
َ
ُ
وبلَ ْؽ ُ
َ
ك أثـــــــا ُم
ُصارة كـــــ ِّل ذا َ
بـــابه  ...فإذا ع َ
ت ما بلػَ ا ْمرُإٌ بش ِ
(ٌنظر :اإلٌضاح فً علوم الببلؼة للقزوٌنً ,ص.)٘ٓ :

ٖٙ0

أو حكما نحو :الجارٌة كلها؛ ألن التؤكٌد بكل لرفع توهم إرادة البعض ,وهذا معنى لرفع
توهم التجوز ,فتبلزم العام والمإكد .ولم ٌخالؾ فً جواز تخصٌص العام إال قلٌل ,لما تقدم
......................................................................................................
= بدخول كل على اللفظ المذكور ألنها تفٌد اإلحاطة والشمول ,ومن صور القضاٌا الكلٌة
التً ٌكون الحكم فٌها على كل فرد ,وقول المنصنؾ (ٌإكد بكل) أي وما كان فً معناها
كؤجمع وجمعاء وما ٌساوٌهما فً العموم واإلحاطة كما هو معلوم ,وهللا أعلم.
قوله :وهذا معنى رفع توهم التجوز فتبلزم إلخ ,ثم إن المصنؾ رحمه هللا أشار بهذا إلى ما
تقرر فً العربٌة من أن التوكٌد ٌرفع المجاز اللؽوي أعنً المجاز فً الكلمة ,وذلك إذا قال
القابل جاء الناس كلهم ,واشترٌت الجارٌة كلها ,ارتفع ما ٌتوهم من إسناد الكل إلى البعض
مجاز مرسل عبلقته الكلٌة والجزبٌة ,وأما المجاز فً اإلسناد أعنً المجاز العقلً فبل ٌرفعه
إال التوكٌد بالنفس والعٌن ,وبهذا ٌجاب عن الذي أورده المخالؾ على العبلمة الشٌخ أبً
(ٔ)

القاسم البرادي

فً قوله تعالى ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ النساء ,ٔٙٗ :والمراد بتبلزم العام

والمإكد فً قول المصنؾ عدم انفكاك أحدهما عن اآلخر لوجود االطراد واالنعكاس بٌنهما,
ألن االطراد هو التبلزم فً الثبوت واالنعكاس هو التبلزم فً النفً على ما هو مقرر فً
محله ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :ولم ٌخالؾ فً جواز تخصٌص العام إال قلٌل إلخ ,الحاصل أنه وقع الخبلؾ فً جواز
تخصٌص اللفظ العام ,قال به الجمهور ومنعه الفقهاء ,ودلٌل الجمهور أنه ال محال فً
وضع ألفاظ العموم للخصوص مجازا ال لذاته وال لؽٌره؛ لكثرة وقوعه فً كبلم هللا تعالى
وكبلم رسوله ,مثل قوله

تعالى ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ الزمرٕٙ :

فبل ٌقال خالق لها ,وقوله ﮋ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ األحقاؾٕ٘ :

مع أنه خص بدون نفسه تعالى

فإنها خص منها أمور لم تدمرها

كشجر وحجر وسماء وأرض وؼٌرها ,ودلٌل البعض المقابل للجمهور القابل بالمنع وهو ما
ٌلزم فٌه من الخلؾ والكذب بحسب الظاهر وكل منهما منفً فً حق هللا وحق رسوله صلى
هللا علٌه وسلم ,إذ المجاز عندهم خبلؾ األصل ,والجواب بالمنع وسنده أنه ال ٌكون خبلؾ
األصل إال إذا لم تكن له قرٌنة وعبلقة ,وأما إذا كانتا معه فهو مجاز راجح ,والمجاز
الراجح مساو للحقٌقة بل هو أبلػ منها عند أرباب الذوق من أهل المعانً ,وهللا أعلم.

)ٔ( صاحب كتاب البحث الصادق واالستكشاؾ ,وقد سبق ذكره مرارا ,وال أدري إلى أي مصدر ٌشٌر المحشً بكبلمه
هنا.
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أن ال محال

()1

فً إطبلق العام على الخاص مجازا ,حتى قٌل ال عام إال مخصص إال قوله

تعالى ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ الحدٌد.ٖ :

اختلفوا فً قدر ما ٌبقى من مدلول العام بعد التخصٌص:
قولً( :وفً [شرط]( )2بقاء جمع ٌقرب من مدلول العام ,أو ٌكفً بقاء ثبلثة ,أو اثنٌن ,أو
واحد مطلقا ,أو واحد فً البدل واالستثناء ,واالثنٌن فً ؼٌرهما من المتصل والمنفصل
المحصور خبلؾ).
اعلم أنهم اختلفوا فً ؼاٌة التخصٌص ,فقال بعض ٌشترط بقاء جمع ٌقرب من مدلول
العام ,لعدم جواز :من دخل داري فؤكرمه؛ وٌفسر بزٌد وعمرو وبكر ,وكذا :قتلت كل من
فً المدٌنة؛ وٌفسر بثبلثة ,بل ٌعد العبا ,وكذا :أكلت كل رمانة فً البستان .وقال بعض
......................................................................................................
قوله :أن ال محال فً إطبلق العام على الخاص إلخ ,وذلك ألن إطبلق العام وإرادة الخاص
أمر شابع ذابع ال نكٌر فٌه من جهة اللؽة وال من جهة الشرع ,والمراد بنفً االستحالة
العقلٌة ,إال أن اإلطبلق المذكور من قبٌل المجاز كما ذكر المصنؾ وعبلقته اإلطبلق
والتقٌٌد ,والقرٌنة على حسب إرادة المتكلم فلٌتؤمل.
قوله :اختلفوا فً ؼاٌة التخصٌص فقال بعضهم ,والحاصل أنهم اختلفوا فً مخصص العام
هل ٌشترط فٌه أن ٌبقى جمع ٌقرب إلى المخرج بعد التخصٌص أو ال؟ والذٌن اشترطوا
البقاء اختلفوا فٌما بٌنهم ,قال بعضهم ال بد ان ٌكون الباقً كثٌرا ٌقرب كثرة المخرج ,وسند
هذا القو ل أن التخصٌص هو إرادة بعض ما تناوله اللفظ ,وال شك أن البعض أقل من الباقً
وهذا ظاهر فً جانب هإالء ,وقال بعضهم ٌكفً األقل ,وهإالء منهم من اكتفى بثبلثة وهو
أقل الجمع عند النحاة ,ومنهم من اكتفى باثنٌن وهو أقل الجمع عند الفرضٌٌن ,وأقل الجمع
سند القولٌن على كبل االصطبلحٌن ,وقال بعضهم ٌكفً األقل ولو واحد ,وسنده أن األقل
صادق على بعض أفراد الجمع وهو الواحد ,والصحٌح األول وهللا أعلم.
قوله :لعدم جواز من دخل داري فؤكرمه إلخ ,وكذلك قولك :قتلت كل من فً المدٌنة ,وكذلك
قولك :أكلت كل رمانة فً البستان ,فاألمثلة الثبلثة ونحوها كلها مشتملة على أداة عموم فبل
ٌمكن أرادة البعض منها إال إن قامت قرٌنة على ذلك ,وإن لم تكن القرٌنة موجودة واستفسر
أو نوى وقال أردت ثبلثة أو أقل ُعد الؼزاً أو هازالً؛ لما فٌه من إخراج العام عن مدلوله,
وهللا أعلم فلٌحرر.
(ٔ) فً (ب)" :ال مجال" وهو خطؤ؛ ألن سٌاق الكبلم ٌناقضه.
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ) و (ج).
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ٌجوز إلى ثبلثة .وقٌل ٌجوز إلى اثنٌن ,وحجته أن أقل الجمع اثنان أو ثبلثة ,وهو محقق
بعد التخصٌص ,ورد بؤن الجمع لٌس بعام مطلقا ,والكبلم فً أقل مرتبة ٌخصص لها
()1

العام ,ال فً أقل مرتبة ٌطلق الجمع  .وقال بعض ٌجوز إلى واحد؛ لقوله تعالى ﮋ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ آل عمران ,ٔ5ٖ :والمراد بالناس األول نعٌم بن مسعود ,والتفاقهم على
جواز :أكرم الناس إال الجهال ,وإن كان العالم واحدا ,ولقوله تعالى

ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ الحجر8 :

والمراد هو هللا تعالى وحده ال شرٌك له .وأجٌب بؤن البلم فً الناس للعهد ولٌس بعام,
......................................................................................................
قوله :وهو محقق بعد التخصٌص إلخ ,الضمٌر عابد إلى أقل الجمع ,والمعنى أن أقل الجمع
اثنٌن أو ثبلثة محقق بعد التخصٌص على كبل المذهبٌن ,فبل فابدة فٌه ولٌس من محل
النزاع ,ألن الكبلم فً أقل مرتبة ٌخصص إلٌها العام ال فً أقل مرتبة ٌطلق علٌها الجمع,
فإن الجمع لٌس بعام ولم ٌقم دلٌل على تبلزم حكمٌهما ,فبل تعلق ألحدهما باآلخر حتى ٌكون
المثبت ألحدهما مثبتا لآلخر .انتهى(ٕ) .وهللا أعلم.
قوله :وقال بعض ٌجوز إلى واحد إلخ ,وسند هذا القول أن الجنس فً ضمن فرد من أفراده
وأقله واحد ,ألن الماهٌة ال تتحقق إال به ,وصحة المثال فً قولهم :أكرم الناس إال الجهال؛
وإن كان العالم واحدا ,اتفاقا من الفقهاء ,كما صرح به بعد فلٌتؤمل.
قوله :ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ إلخ ,قٌل المراد بالناس نعٌم بن مسعود األشجعً كما ذكر
المصنؾ ,وقٌل ركب استقبلهم من عبد قٌس ,وأطلق علٌه "الناس" فً الوجهٌن جمٌعا ألنه
من جنسه ,وال دلٌل للخصم فً اآلٌة ,بل من قبٌل العام المراد به الخصوص ولٌس من
محل النزاع حتى ٌنتهض دلٌبل للخصم ,وهللا أعلم.
قوله :وأجٌب بؤن البلم إلخ ,مراد المصنؾ رحمه هللا الجواب على ما أورده الخصم القابل
بجواز التخصٌص إلى واحد حٌث استدل باآلٌتٌن والمثال على دعواه ,مع أن األمور الثبلثة
ال ٌنتهض واحد منهم دلٌبل ألن الجمٌع خارج عن محل النزاع ,مع أن المصنؾ جعل أل
فً الناس للعهد وهو مخالؾ لما قرره ؼٌره من أن هذا من قبٌل العام الذي أرٌد به
الخصوص ,وقد ٌقال ال منافاة بٌن الكبلمٌن؛ ألن كون أل للعهد من اللفظ العام المراد به
المعهود هو معنى العام المراد به الخصوص من ؼٌر فرق فً ذلك ,كما ٌعلم بالتؤوٌل ,وهللا
أعلم.

(ٔ) فً (أ) و (ج)" :لعله علٌها الجمع" .هكذا؛ أي بصٌؽة التردد واالحتمال.
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٕٔٓ :
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وعن الثانً بالتزام جواز تخصٌص العام إلى الواحد فً االستثناء وبدل البعض كما
سٌؤتً ,وعن الثالث أنه لٌس من العام والخاص ,بل هو للتعظٌم.
وقال بعضهم بالتفصٌل؛ أي إن كان التخصٌص باالستثناء أو بدل البعض جاز إلى واحد,
وإن كان بالصفة والشرط جاز إلى االثنٌن ,نحو :أكرم الناس العلماء ,وإن كانا( )1اثنٌن.
وإن كان بمنفصل محصور فكذلك؛ [نحو]( :)2قتلت كل زندٌق ,إذا كانا اثنٌن أو ثبلثة ,وإن
كثر التعدد ,أو ؼٌر محصور فبل بد من بقاء عدد ٌقرب من األول ,أعنً مدلول العام.
......................................................................................................
قوله :وعن الثانً إلخٌ ,عنً أن المثال الثانً ال ٌحقق صورة النزاع وال ٌكون دلٌبل للخصم
كما تقدم فً نظٌره؛ ألن االستثناء وبدل البعض قد أخرجا من عموم ما تقدم ,فبل ٌمكن
اإللزام بهما ألنهما مسلمان ,فبل حاجة إلى ذكرهما أو إٌرادهما نقضا ,وهللا أعلم فلٌتؤمل.
قوله :وعن الثالث إلخٌ ,عنً أن المثال الثالث ال دلٌل فٌه للخصم أٌضا؛ ألن اللفظ وإن كان
جمع ا ٌوهم العموم ولكنه لٌس من قبٌل العام ألن المقام مقام تعظٌم ,ألن هللا تعالى ٌخبر عن
حفظ ه من الزٌػ والتحرٌؾ والزٌادة والنقص بؤن جعله معجزا مباٌنا لكبلم البشر ,بحٌث ال
ٌخفى تؽٌر نظمه على أهل اللسان ,أو نفً تطرق الخلل إلٌه فً الدوام بضمان الحفظ له,
كما نفى أن ٌمترى فٌه أنه المنزل له .انتهى(ٖ) ,وهللا أعلم.
قوله :باالستثناء أو بدل البعض جاز إلى واحد ,وسنده أن المستثنى والمبدل منه ٌكتفى فٌهما
بوجود فرد من ؼٌر تعدد؛ ألن المتؤخر منهما نفس المتقدم أو بعضه ,فالمقصود حاصل من
ؼٌر زٌادة على الواحد ,بخبلؾ الصفة والشرط ألنهما تابعان للموصوؾ والمشروط
مؽاٌران لهما ,فبل بد من التعدد فً جانبهما ,وأقل ذلك اثنان كما ذكر المصنؾ ,وإن كان ما
ذكر المصنؾ ؼٌر الزم ,إال أنه من الحكم والمناسبات الكابنة بعد الوقوع ,وسند مرجع ذلك
السماع من العرب ,وهللا أعلم.
قوله :وإن كان بمنفصل محصور إلخٌ ,عنً أن المراد بالمحصور المنفصل هنا ؼٌر
المنفصل فٌما سٌؤتً ,والمراد بحصره دخول أداة العموم فٌه كما مثل بقوله :كل زندٌق؛
ألن الزندٌق المراد به الكافر ,وهو من ؼٌر جنس المسلم ,فهو مفصول محصور بكل
فٌكون حكمه كالصفة والشرط ,فإنه ٌشترط الزٌادة على الواحد ال عدد كثٌر ٌقرب من
مدلول العام كما فً عكسه ,واألولى للمصنؾ رحمه هللا أن ال ٌسمً هذا منفصبل؛ ألن
المنفصل =

(ٔ) فً (أ)" :وإن كان" .أي من دون ألؾ االثنٌن.
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من األصل ,وسٌاق الكبلم ٌقتضٌه.
)ٖ( تفسٌر البٌضاوي :جٖ ,ص.ٕٓ5
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ٌنقسم المخصص إلى متصل ومنفصل:
قولً( :وٌنقسم إلى متصل ومنفصل ,أما المتصل فاالستثناء المتصل ,والشرط ,والصفة,
والؽاٌة ,وبدل البعض).
اعلم أن المخصص إما متصل وهو ما ال ٌستقل بنفسه ,كاالستثناء المتصل والشرط
والصفة والؽاٌة وبدل البعض .وإما منفصل وهو ما ٌستقل.
االستثناء:
قولً( :أما االستثناء المتصل فهو إخراج بحرؾ وضع له ؼٌر الؽاٌة وهو إال).
اعلم أن حقٌقة االستثناء المتصل هو إخراج بحرؾ وضع له ؼٌر الؽاٌة وهو إال(.)1
"فإخراج" جنس0000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
= عندهم هو ما ٌستقل بنفسه من لفظ أو ؼٌره ولٌس هذا كذلك ,وسٌؤتً الكبلم علٌه وأنه
ٌنقسم إلى أقسام ,ولم ٌَ ُع ُّدوا هذا من تلك األقسام كما هو معلوم ,فإما أن ٌراد بالمنفصل ما
لٌس بمتصل بعامله ,وإما أنه سماه بذلك لوجود نوع من االنفصال فٌه ,وهللا أعلم.
قوله :كاالستثناء المتصل ,نحو أكرم الناس إال الجهال ,بخبلؾ المنقطع فإنه ال ٌخصص,
والشرط نحو أكرم الناس إن كانوا علماء ,والصفة نحو أكرم الناس العلماء ,والؽاٌة نحو
أكرم بنً تمٌم إلى أن ٌعصوا ,وبدل البعض نحو أكرم الناس العلماء منهم ,هذه األقسام هً
أقسام المخصص المتصل ,منها ما ٌخرج ؼٌر المذكور كالشرط والصفة والبدل ,ومنها ما
ٌخرج المذكور كاالسثناء والؽاٌة ,وهللا أعلم.
قوله :إخراج بحرؾ وضع له إلخ ,هو إال وأخواتها كما هو معلوم من العربٌة ,وٌشترط فٌه
أمور :أحدها أن ٌكون من متعدد فبل ٌجوز اإلخراج من فرد واحد .الثانً أن ٌكون بإال أو
أحد أخواتها ,فبل ٌجوز اإلخراج بؽٌرها من الحروؾ كحروؾ العطؾ وحروؾ الجر
ونحوها .الثالث أن ٌكون من متكلم واحد ,فبل ٌجوز قول القابل (إال زٌدا) عقب قول ؼٌره
(جاء الرجال) اتفاقا من ؼٌر مشرع ,وأما من مشرع فجابز كما لو قال صلى هللا علٌه
وسلم -عقب قوله تعالى ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ التوبة -٘ :إال أهل الذمة؛ صح االستثناء ألنه مشرع
ومبلػ عن هللا تعالى .والرابع أن ٌكون متصبل عادة ,فبل ٌضر االنفصال بتنفس أو سعال أو
نحوهما كما هو معلوم ,وسٌؤتً لهذا زٌادة بٌان ,وتكلم علٌه المصنؾ بما ٌحتاج إلٌه ,وهللا
أعلم.

(ٔ) فً (أ) و (ج)" :ؼٌر الؽاٌة وإال" .وهو تصحٌؾ ,والصواب (وهو إال).
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"بحرؾ" [مخرج]( )1لسابر المخصصات إال الؽاٌة وإال(" ,)2وضع له" أي لئلخراج,
و"ؼٌر" ٌخرج الؽاٌة ونحوها ,وإن وجدت فً بعض الصور كذلك لكنها لم توضع لذلك,
و "ؼٌر الؽاٌة" وال تحقٌقا( )3إلخراج [ما ٌرد]( ,)4ولو لم ٌرد فً الحقٌقة ,واألحسن
إسقاط هذا القٌد ,وله حدود كثٌرة ؼٌر ما ذكرنا.
تنبٌه :فً بعض أحكام االستثناء:
قولً( :تنبٌه :إطبلق المستثنى على المتصل والمنقطع؛ قٌل بالتواطإ ,وقٌل باالشتراك,
و[قٌل]( )5فً المنقطع مجاز .وحده على األول ما دل على مخالفة بإال ؼٌر الصفة
......................................................................................................
قوله :إال الؽاٌة إلخ ,فإن الؽاٌة وإن كان فٌها اإلخراج إال إنه بؽٌر إال؛ كما فً قوله تعالى:
ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮊ البقرةٔ05 :

واللٌل خارج عن النهار ألنه من ؼٌر جنسه ألن الصوم ال

ٌصح فٌه ,ثم هً كاالستثناء فً العود إلى كل ما تقدمها على األصح ,والمراد بالؽاٌة ؼاٌة
تقدمها عموم ٌشملها ,مثل قوله تعالى :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ إلى قوله
ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ التوبة , ٕ8 :بخبلؾ الؽاٌة التً ال ٌشملها عموم قبلها كما فً قوله
تعالى :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ القدر ,٘ :فإن طلوع الفجر لٌس من اللٌلة حتى ٌشملها .انتهى(.)ٙ
قوله :وال تحقٌق إلخراج ما ٌرد إلخ ,هكذا فً النسخة التً بٌدنا ,ولعله تحرٌؾ والمعنى
وؼٌر الؽاٌة بالتحقٌق إخراج ما ٌرد ولو لم ٌرد ,فٌكون المعنى أن ؼٌر الؽاٌة والشرط
واالستثناء وبدل البعض تجعل لئلخراج وإن لم ٌصرح بالمخرجٌ ,عنً بخبلؾ الؽاٌة
فلٌست كذلك وال بد لها من وجود المخرج بالفعل ,فلٌتؤمل فإنه فً ؼاٌة الصعوبة ,فلٌراجع
نسخة صحٌحة كما هو شرط العلم ,وهللا أعلم.
قوله :تنبٌه إطبلق المستثنى إلخ ,التنبٌه فً اللؽة اإلٌقاظ ,وفً االصطبلح عنوان بحث ٌعلم
من البحث السابق إجماال بإمعان النظر ,ثم إنهم اختلفوا فً إطبلق لفظ المستثنى هل ٌطلق
على المتصل حقٌقة وعلى المنفصل مجازا ,أو حقٌقة فٌهما إما بالتواطإ أو باالشتراك,
األقوال اآلتٌة فٌه ,فعلى كل تقدٌر فالمنفصل فً عرؾ الفقهاء لٌس من قبٌل المخصصات
لتخالؾ الجنسٌة فٌه ,وهللا أعلم.
(ٔ) ساقط من (أ) و (ج).
(ٕ) فً األصل" :وال" ,والصواب (وإال) كما هو ظاهر من سٌاق الكبلم.
(ٖ) كذا جاء فً األصل ,وفٌه ؼموض ,وقد علق علٌه المحشً بقوله" :ولعله تصحٌؾ ,والمعنى :وؼٌر الؽاٌة بالتحقٌق
إخراج ما ٌرد ولو لم ٌرد "...إلخٌ .نظر الحاشٌة.
(ٗ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
(٘) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وٌدل علٌه ما ذكره فً الشرح من الخبلؾ بٌن كونه حقٌقة أم مجازا.
) (ٙحاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.٘0
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وأخواتها ,وٌزاد فً المنقطع على الثانً من ؼٌر إخراج).
اعلم أن المستثنى إن كان بعض المستثنى منه فاالستثناء متصل وإال فمنقطع ,وال مدخل
له فً التخصٌص لجواز :رأٌت القوم إال حمارا.
وبلدة لٌس بها أنٌس  ...إال الٌعافٌر وإال العٌس

()1

وقال الؽزالً( :)2تكلؾ بعض جوابا عنه ,فقال لٌس باستثناء حقٌقة بل مجاز .وهذا خبلؾ
اللؽة ,فإن "إال" فً اللؽة لبلستثناء ,والعرب تسمٌه استثناء .قال أبو حنٌفةٌ :جوز
استثناء المكٌل من الموزون وبالعكس ,وال ٌجوز استثناء ؼٌرهما منهما .وجوزه الشافعً
فً األقارٌر ,ألنه معتاد فً كبلم العرب ووجب قبوله ,نحو :عندي مابة درهم إال ثوبا,
......................................................................................................
قوله :لجواز رأٌت القوم إال حمارا إلخٌ ,عنً فإنه وإن وجد فٌه اإلخراج لكن من ؼٌر
الجنس ,وكذلك فً قوله( :وبلدة لٌس بها أنٌس ..إال الٌعافٌر وإال العٌس) إلخ ,فإن الٌعافٌر
جمع ٌعفور وهو الحمار الوحشً ,وال شك أنه من ؼٌر ما ٌإنس فبل مجال له فً
التخصٌ ص ,فإن قٌل ما المانع فً عدم جعل المنقطع من قبٌل المخصصات؟ ألٌس وقد
جعلوا ؼٌره من المخصصات كالعقل وؼٌره من األمور المعنوٌة فهو صالح لذلك فً
الجملة ,قٌل له الكبلم فً المخصصات اللفظٌة دون المعنوٌة ,فهو خارج عنها بما ذكر,
وؼٌر داخل فً المعنوٌة الشتماله على اللفظ وتركٌب الكبلم فلٌتؤمل ,وهللا أعلم.
قوله :تكلؾ عنه بعض جوابا فقال لٌس باستثناء إلخ ,وهذا الجواب من هذا البعض ؼٌر
ظاهر؛ ألن قوله (بل مجاز) هذا هو مذهب الجمهور القابلٌن بؤن االستثناء حقٌقة فً
المتصل مجاز فً المنقطع ,فبل معنى لهذا الجواب المتكلؾ الذي نقله الؽزالً عن البعض,
فلو قال هذا المجٌب المتكلِّؾ لٌس باستثناء أصبل بل هو صورته صورة المستثنى لكان ألٌق
بالمقام؛ فلٌتؤمل ,وهللا أعلم.
قوله :قال أبو حنٌفة ٌجوز استثناء المكٌل من الموزون إلخ ,وسنده أنهما قرٌبان فً الضبط؛
ألن ما ٌمكن فٌه الكٌل ٌمكن فٌه الوزن دابما وفً العكس ؼالبا على ما ٌشهد به الخبرة
والتجربة؛ ألن القرٌب من الشًء ٌعطى حكمه ,فإن قٌل فهبل قالوا فً جانب االستثناء
المنقطع بذلك للقرب والمبلءمة أٌضا بٌن المخرج والمخرج منه ,قٌل له لوجود التفاوت بٌن
القرٌبٌن وعدم المناسبة أصبل فلذلك لم ٌتحدا فً ذلك ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وجوزه الشافعً فً األقارٌر إلخ ,وسنده أن اإلقرارات واالعترافات متحدة فً =
)ٔ( قابله بشر بن أبً حازم ,كما فً حٌاة الحٌوان ,ومنهم من نسبه إلى ؼٌرهٌ .نظر :حٌاة الحٌوان الكبرى ,المإلؾ :محمد
بن موسى بن عٌسى الدمٌري الشافعً (ت0ٓ0:هـ) ,تحقٌق :أحمد حسن بسج ,الطبعة الثانٌة (ٕٗٗٔهـٕٕٓٓ -م) ,دار
الكتب العلمٌة -بٌروت ,جٕ ,صٓ.٘ٙ
(ٕ) المستصفى للؽزالً ص.ٗٓٗ :
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أي قٌمة ثوب .قال الباقبلنً :حقٌقة فً المنقطع .الؽزالً :مجاز فٌه .واختلؾ القابلون
بالحقٌقة هل مشترك بٌنهما أو متواطا؟ أي مقول( )1على المتصل والمنقطع ألمر مشترك
بٌن هما" .وحده" أي المنقطع على من قال بالتواطإ إلمكان الجمع بٌنهما ألمر ,وهو مجرد
المخالفة التً تعم اإلخراج وؼٌره" ,هو ما دل على مخالفة"00000000000000 ,
......................................................................................................
= القٌمة فبل ٌبعد أن ٌقال عندي مابة درهم إال ثوبا ,وعندي عشرة إال كتابا؛ ألن قٌمة
الثوب [وقٌمة الكتاب](ٕ) داخلة فً جملة المابة والعشرة من ؼٌر كلفة وال صعوبة فً ذلك,
ألن قرٌنة الدخول تسوغ كونهما من جنس العدد ,والمثال فٌه على االتصال كما هو معلوم,
وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :حقٌقة فً المنقطع إلخ ,حاصل األقوال التً قٌلت فً المستثنى هً خمسة أقوال :قٌل
حقٌقة فً المتصل مجاز فً المنقطع وهو المختار ,وقٌل بالعكس وهو أبعدها ,وقٌل حقٌقة
فٌهما إما بالتواطإ وهو أن ٌكون المعنى موضوعا للقدر المشترك ,وإما باالشتراك وهو أن
ٌكون اللفظ موضوعا لكل واحد من المعنٌٌن على حدة على ما هو قاعدة المشترك ,إال أنه
ال بد فٌه من القرٌنة عند استعماله فً أحد المعانً ,والخامس الوقؾ أي ال ندري أهو حقٌقة
فٌهما أو فً أحدهما أو فً القدر المشترك بٌنهما ,والمصنؾ رحمه هللا ترك القول الخامس
إما ألنه ال ٌنسب إلٌه القول ألن الواقؾ متردد ,وإما ألن مآله الرجوع إلى واحد من األقوال
األربعة ,وهللا أعلم.
قوله :وهو مجرد المخالفة التً تعم اإلخراج وؼٌره إلخ ,مراده رحمه هللا أن ٌذكر حد
االستثناء المنقطع بما ٌجمع القسمٌن ,فإن قٌل فما فابدة حده مع أنه لٌس من قبٌل
المخصصات التً الكبلم فٌها ,قٌل له إنما حده بالنظر إلى القابل باالشتراك أو بالتواطإ؛
ألن الوضع عنده متساو من ؼٌر فرق بٌنهما ,لكن التساوي فً جانب المتواطا أظهر منه
فً المشترك على ما عهد ,ولو اقتصر المصنؾ رحمه هللا فً حد المنقطع على المخالفة
بإال أو بؤحد أخواتها لكان ألٌق؛ ألن زٌادة القٌد األخٌر ؼٌر محتاج إلٌها ألن الكبلم فً إال
المفٌدة اإلخراج دون التً بمعنى ؼٌر ,والعذر له أنه تابع لكبلم العضد فقد صرح هو
بذلك(ٖ)[ .تم ما كتبه أبو ستة قدس هللا سره ,هذا آخر كبلم الشٌخ أبً ستة .ومن هنا إلى
آخر الكتاب مما قٌده العبلمة أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن محمد المصعبً قدس سره وجعل
الجنة منزله](.)4
(ٔ) فً (ب) و (ج)" :أم مقول على المتصل والمنقطع" إلخ.
)ٕ( ساقط من األصل ,وقد أضفته من داللة سٌاق الكبلم.
)ٖ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕٕٔ :
(ٗ) ما ذكر بٌن المعكوفٌن جاء فً المخطوط (ب) فقط دون ؼٌره ,وهو خطؤ؛ ألن ما كتبه أبو ستة انتهى عند باب األمر
ولم ٌكمله ,ثم كتب من بعده الشٌخ عمر من بنً عمه .والصواب أن ٌقول :تم ما كتبه الشٌخ عمر وهذا آخر كبلمه ,ومن
هنا إلى آخر الكتاب مما قٌده العبلمة أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن محمد المصعبً.
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هذا ٌتناول أنواع التخصٌص بإال" ,ؼٌر الصفة" مخرج لبعض المخصصات ,وقوله تعالى
ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﮊ األنبٌاءٕٕ :

ألنه بمعنى ؼٌر هللا" ,وأخواتها" وهً خبل وعدا

وحاشا وسوى وؼٌرها ,وهً مشهورة فً علم النحو .ومن قال باالشتراك ٌزٌد فً الحد
"من ؼٌر إخراج"؛ فٌخرج المتصل.
فصل:
قولً( :والمراد باالستثناء فً قولك" :عندي عشرة إال ثبلثة" ونحوه؛ عشرة باعتبار
األفراد ,ثم أخرجت ثبلثة ,واإلسناد بعد اإلخراج ,ولم ٌسند إال إلى سبعة ,وقٌل المراد بـ
"عشرة إال ثبلثة" سبعة ,وقٌل [اسمان]( )1مترادفان أحدهما مركب واآلخر مفرد ,وشرطه
اتصاله بالمستثنى منه000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :وقوله تعالى ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ ألنه بمعنى ؼٌر هللا ,أقول :إنما كانت إال
بمعنى ؼٌر فً اآلٌة لما ٌترتب على كونها استثنابٌة من الفساد معنى ولفظا كما بٌن ذلك
صاحب المؽنً ,حٌث قال فً مبحث إال بالكسر والتشدٌد ما نصه(ٕ) :الثانً أن تكون بمنزلة
ؼٌر فٌوصؾ بها وبتالٌاها جمع منكر أو شبهه ,فمثال الجمع المنكر ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﮊ ,فبل ٌجوز فً إال هذه أن تكون لبلستثناء من جهة المعنى ,إذ التقدٌر حٌنبذ لو كان
فٌهما آلهة لٌس فٌهم هللا لفسدتا ,وذلك ٌقتضً بمفهومه أنه لو كان فٌهما آلهة فٌهم هللا لم
تفسدا ولٌس ذلك المراد ,وال من جهة اللفظ ألن آلهة جمع منكر فً اإلثبات فبل عموم له فبل
ٌصح االستثناء منه ,ولو قلت :قام رجال إال زٌدا؛ لم ٌصح اتفاقا .انتهى.
قوله :ومن قال باالشتراك ٌزٌد فً الحد من ؼٌر إخراج إلخٌ ,عنً أن من قال إن لفظ
االستثناء مشترك بٌن المتصل والمنقطع اشتراكا لفظٌا بؤن تعدد الوضع فٌه ٌزٌد فً الحد-
أي حد المنقطع -قوله (من ؼٌر إخراج) ,فٌخرج المتصل ألنه ٌدل على مخالفة مع إخراج,
قال العضد(ٖ)  :وأما إن قلنا أنه مشترك بٌن المتصل والمنقطع ,أو حقٌقة فً المتصل مجاز
فً المنقطع؛ فبل ٌمكن الجمع بٌنهما فً حد واحد ألن مفهومٌه حٌنبذ حقٌقتان مختلفتان ,إلى
أن قال :فٌزاد فٌما ذكرنا قٌد ٌمتاز به عن المتصل وهو قولنا من ؼٌر إخراج انتهى.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
)ٕ( مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب ,المإلؾ :عبد هللا بن ٌوسؾ بن أحمد ابن هشام (ت5ٙٔ:هـ) ,تحقٌق :د مازن
المبارك ومحمد علً حمد هللا ,الطبعة السادسة (٘ٔ80م) ,دار الفكر -دمشق ,ص.88 :
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕٕٔ :
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ابن عباسٌ :صح وإن طال ,وقٌل بالنٌة ,وقٌل مثله الشرط ,وال ٌصح المستثنى
المستؽرق ,وٌصح بالمساوي واألقل ,وفً األكثر خبلؾ).
اعلم أنك إذا قلت :عندي عشرة إال ثبلثة ,أثبت الثبلثة فً ضمن العشرة ونفٌتها صرٌحا,
و تبادر إلى الذهن التناقض وهو ؼٌر جابز ,ال سٌما فً كبلم الرب سبحانه وتعالى,
فاحتاجوا إلى تقدٌره على وجه ٌدفع التناقض.
فقال بعض :المراد به عشرة باعتبار أفراده ,فتناول السبعة والثبلثة ,وأخرجت الثبلثة
بإال ,ثم أ سند بعد إلى الباقً .وقال بعض :المراد به سبعة ,و "إال ثبلثة" قرٌنة صرفت
عن إرادة الكل ,بل من إطبلق الكل وأرٌد به الجزء( ,)1التفاقهم على أن اإلقرار بالسبعة
خاصة ,فصح أن كمال العشرة لٌس بمراد .ورد بقولك :اشترٌت الجارٌة إال نصفها ,أن
الضمٌر عابد إلى كمال الجارٌة ,وأٌضا ٌلزم أن ٌكون االستثناء من نصفها ألنه المراد,
......................................................................................................
قوله :فقال بعض المراد به عشرة باعتبار أفراده إلخ ,هذا هو القول الثالث فً ابن
الحاجب(ٕ) ,وإنما قدمه المصنؾ رحمه هللا ألنه كما قال العضد هو الصحٌح ,ورد القولٌن
اآلخرٌن بؤوجه ,ثم قال(ٖ) :فإذا بطبل تعٌن الباقً ,فنقول األوالن باطبلن فتعٌن الثالث .ثم
إن األبهري أجاب عن جمٌعها بما ٌطول ذكره ,ثم قال(ٗ) :فإذا أمكن حمل كبلم السلؾ على
ما ذكرنا ولم ٌتوجه علٌه اعتراض وجب أن ٌحمل علٌه ,ألن الحق كما روي أن ال تظنن
بكلمة خرجت من فم أخٌك سوءا وأنت تجد لها محمبل صحٌحا ,قال :ثم المذهب الذي
اختاره المصنؾ آٌل إلى أحد هذٌن المذهبٌن؛ ألنه اعترؾ بؤن العشرة مثبل ٌراد بها كمال
معناها ,والمراد بالمجموع ما بقً بعد االستثناء ألن اإلسناد إلٌه ,فإن كان المجموع مجازا
فً الباقً فهو مذهب األكثرٌن وإن كان حقٌقة فٌه فهو مذهب القاضً ,فإبطال المذهبٌن
األولٌن إبطال لمذهبه انتهى .وإلى هذا االعتراض على العضد أشار المصنؾ رحمه هللا
بقوله (ورد بؤنه راجع إلى أحدهما ال محالة) مبٌنا له بما سٌؤتً.
قوله :وقال بعض المراد به سبعة ,وإال ثبلثة قرٌنة ,نسبه العضد لؤلكثرٌن(٘).
قوله :بل من إطبلق الكل وإرادة الجزء ,قال العضد( :)ٙكما فً التخصٌص بؽٌره حٌث
ٌقول اقتلوا المشركٌن ,والمراد الحربٌون بدلٌل فخرج الذمً انتهى.
قوله :ورد بقولك اشترٌت الجارٌة إال نصفها ,إلى قوله :وأٌضا ٌلزم أن ٌكون االستثناء =
(ٔ) فً الحاشٌة" :وإرادة الجزء".
)ٕ( ٌنظر :شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ,ص.ٕٖٔ :
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٕٔٗ:
)ٗ( لم أطلع على حاشٌة األبهري على العضد.
)٘( بل نسبه إلٌهم ابن الحاجب ,وتبعه على ذلك العضدٌ ,نظر :شرح العضد على ابن الحاجب ,ص.ٕٖٔ :
( )ٙشرح العضد ,ص.ٕٔٗ :
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وهو باطل .وقٌل المراد بالمجموع السبعة ,فكؤنه وضع له اسمان :مفرد وهو السبعة,
ومركب وهو عشرة إال ثبلثة .ورد بؤنه ٌلزم عود الضمٌر من نصفها على جزء االسم,
وهو الجارٌة ,وهو ممتنع كما ٌمتنع عوده على النحر من برق نحره علما(.)1
وحجة أصحاب القول األول أنه لما بطل القوالن اآلخران صح هو ,ورد بؤنه راجع إلى
أحدهما ال محالة .بٌانه :أن مفهوم العشرة لٌس بسبعة ,أطلقتها أم قٌدتها بإال ثبلثة ,وإنما
السبعة هو الباقً بعد اإلخراج ,والسبعة مرادة فً هذا التركٌب ببل شك ,فإن أطلقت
العشرة وأردت ال سبعة بقرٌنة اإلخراج فهو مجاز ,من إطبلق الكل على الجزء .فإن قلت
موضوعة للباقً بعد اإلخراج وهو السبعة وضعا مركبا ,أي عبر عنه بمركب ٌدل على
بعض لوازمه ,وهو :السبعة أربعة وثبلثة ,وهذا فً العدد كثٌر ,فالقول األول ال ٌخرج عن
األخٌرٌن ,وٌرد علٌه ما ٌرد علٌهما فافهم.
ما ٌشترط فً االستثناء:
وشرط االستثناء اتصاله بالمستثنى منه أو فً حكم االتصال ,فبل ٌضر القطع بالتنفس
والسعال ونحوهم ا ,لقوله علٌه السبلم( :من حلؾ على شًء فرأى ؼٌره خٌرا منه فلٌعمل
به ولٌكفر عن ٌمٌنه( ,))2ولو جاز تؤخٌر االستثناء لم ٌعٌن التكفٌر ,بل ذكره مع التكفٌر,
......................................................................................................
= من نصفها إلخ ,قد أوردهما العضد وأجاب عنهما األبهري بما حاصله إنما ٌلزمان لو
كان المراد بالجارٌة وحدها نصفها ولٌس كذلك؛ ألن المراد بمجموع الجارٌة إال نصفها هو
نصفها انتهى.
قوله :وقٌل المراد بالمجموع السبعة إلخ ,نسبه العضد للقاضً أبً بكر الباقبلنً(ٖ).
قوله :أي عبر عنه بمركب ٌدل على بعض لوازمه إلخ ,أخذه رحمه هللا من جواب األبهري,
وعبارته :وٌحمل المذهب الثانً وهو مذهب القاضً على أن المجموع حقٌقة فً السبعة,
بمعنى أنه عبر عنها بالمركب كما ٌعبر عن النوع باألجزاء العقلٌة من الجنس والفصل ,إلى
أن قال :وكما ٌعبر عن الشًء ببلزمه المركب ,فٌعبر عن السبعة بؤنها أربعة وثبلثة إلخ.
قوله :وٌرد علٌه ما ٌرد علٌهما ,تقدم الجواب عنهما عن األبهري.
قوله :بل ذكره مع التكفٌر ,أي بؤن ٌقول فلٌكفر أو ٌستثن ,وعبارة العضد بعد نقل =
(ٔ) كذا فً األصل ,ولم ٌتضح لً معناه ,ولعل فً الكبلم تصحٌفا.
(ٕ) أخرجه مسلم (ٖ ) ٕٗ5كتاب األٌمان :باب من حلؾ ٌمٌنا فرأى ؼٌرها خٌرا منها ,...من حدٌث أبً هرٌرة ,وأخرجه
ابن ماجة ( )ٕٔٓ0كتاب الكف ارات :باب من حلؾ على ٌمٌن فرأى ؼٌرها خٌرا منها ,من حدٌث عدي بن حاتم بلفظَ ( :منْ
ت الذِى ه َُو َخ ٌْ ٌر َو ْل ٌُ َك ِّفرْ َعنْ ٌَمٌِ ِنهِ).
ٌِن َف َرأَى َؼٌ َْر َها َخٌْرً ا ِم ْن َها َف ْل ٌَؤْ ِ
َحلَ َ
ؾ َعلَى ٌَم ٍ
)ٖ( فٌه ما سبق ,من أن ابن الحاجب هو من نسب هذا القول إلى القاضً ,وتبعه على ذلك العضدٌ .نظر :شرح العضد,
ص.ٕٖٔ :
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بل االستثناء أولى ألنه أسهل ,وأٌضا ال ٌستقر شًء من التقرٌرات وال من األٌمان .وعن
ابن عباس جوازه ,ووافقه علٌه بعض ,ألن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال( :وهللا
ألؼزون قرٌشا ,ثم مكث ,ثم قال :إن شاء هللا)( ,)1وأٌضا سؤله الٌهود عن مدة أصحاب
()2

الكهؾ ,فقال( :ؼدا أجٌبكم)  ,فتؤخر الوحً بضعة عشر ٌوما ,فنزل ﮋ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

......................................................................................................
= هذا الحدٌث(ٖ) :فلم ٌوجب التكفٌر معٌنا ,بل قال فلٌستثن أو ٌكفر فؤوجب أحدهما ال
بعٌنه؛ ألنه ال حنث باالستثناء مع كونه أسهل فكان ذكره أولى ,وإذا لم ٌذكره معٌنا فبل أقل
من أن ٌخٌر بٌنهما لعدم وجوب شًء منهما معٌنا ,وكذلك جمٌع اإلقرارات إلخ.
قوله :وأٌضا ال ٌستقر شًء من التقرٌرات ,قال العضد(ٗ) :واإلجماع بخبلفه ,كٌؾ ولو
صح لقال به أحد ولم ٌقل ,كٌؾ ونحن نعلم قطعا أنه لو قال (علً عشرة) وقال بعد شهر
(إال ثبلثة) لم ٌعد منتظما ,وحكم علٌه بؤنه لؽو ,ولنا أٌضا أنه ٌإدي إلى أن ال ٌعلم صدق
وال كذب؛ لجواز استثناء ٌرد علٌه فٌصرفه عن ظاهره إلى ما ٌصٌر صادقا وإن كان
ظاهره كذبا ,وبالعكس .انتهى.
قوله :وعن ابن عباس جوازه ,إلى قوله (ووافقه علٌه بعض) ,قضٌة كبلمه رحمه هللا أن من
العلماء من جوز االنفصال فً االستثناء لفظا ونٌة كما هو المشهور عن ابن عباس ولم أر
من ذكره ,والذي ذكره العضد القول بجواز االنفصال لفظا ال نٌة ,وأما ابن عباس فؤطلق
عنه الجواز إلى شهر ,وعبارته(٘) :وعن ابن عباس أنه ٌصح االستثناء وإن طال الزمان
شهرا ,وقٌل ال ٌجب االتصال لفظا بل ٌجوز االتصال بالنٌة وإن لم ٌتلفظ به كالتخصٌص
بؽٌر االستثناء ,وحمل بعضهم مذهب ابن عباس على هذا ,حتى لو قال بعد شهر (ما أردت
إال كذا) ُس ِم ع منه ,وذلك أن هذا لٌس ببعٌد ولو حمل على ظاهر قوله -وهو جوازه مطلقا
نواه أم ال -لكان بعٌدا جدا انتهى .وهذا القول المذكور فً العضد هو الذي أشار إلٌه
المصنؾ بقوله وقٌل ٌجوز االنفصال لفظا إلخ ,فلٌحرر وهللا أعلم.
قوله :ألن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال( :وهللا ألؼزون قرٌشا) ثم سكت ثم قال (إن
شاء هللا) ,قال العضد( :)ٙولوال صحته لما ارتكبه ,قال :والجواب ٌحمل على السكوت
العارض بما تقدم من تنفس أو سعال ,جمعا بٌنه وبٌن أدلتنا انتهى.

(ٔ) أخرجه أبو داود ( )ٖٕ0ٙكتاب األٌمان والنذور :باب االستثناء فً الٌمٌن بعد السكوت ,من طرٌق عكرمة مرفوعا,
وابن حبان (ٖٖٗٗ) ,كتاب األٌمان :ذكر نفً الحنث عمن استثنى بعد سكتة ٌسٌرة ,من طرٌق عكرمة عن ابن عباس.
(ٕ) لم أهتد إلى تخرٌجه.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕٔٙ:
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٕٔٙ :
(٘) شرح العضد ,ص.ٕٔٙ :
( )ٙالمصدر السابق ,ص.ٕٔ5 :
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ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ الكهؾ[ ,ٕٗ - ٕٖ :فقال :إن شاء هللا]( .)1وقٌل ٌجوز االنفصال
لفظا إذا وقع االتصال نٌة ,وحمل بعضهم علٌه كبلم ابن عباس ,وقٌل ٌجوز فً القرآن.
ومثل االستثناء فً شرط االتصال الشرط.
واعلم أن االستثناء المستؽرق ال ٌجوز اتفاقا ,واستثناء األكثر جابز لقوله تعالى :ﮋ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮊ الحجر ,ٕٗ :وكذا المساوي خبلفا لمن منعهما
......................................................................................................
قوله :فقال إن شاء هللا ,زاد العضد(ٕ) :وال كبلم ٌعود إلٌه ذلك االستثناء إال قوله (ؼدا
أجٌبكم) ,فعاد إلٌه ,فصح االنفصال بضعة عشر ٌوما وفٌه المطلوب ,قال :الجواب ال نسلم
عوده إلى أجٌبكم؛ لجواز أن ٌكون المراد أفعل إن شاء هللا ,أي أعلق كل ما أقول إنً فاعله
ؼدا بمشٌبة هللا تعالى .انتهى.
قوله :وقٌل ٌجوز فً القرآن ,أي بناء على أن نزول المستثنى والمستثنى منه ال ٌجب أن
ٌكون دفعة بل ٌ جوز أن ٌكون نزول المستثنى بعد نزول المستثنى منه بزمان ,كما ٌروى
أنه نزل قوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ

النساء8٘ :

اآلٌة ولم ٌكن فٌه االستثناء ,ثم نزل قوله

ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﮊ النساء .8٘ :قاله األبهري.
قوله :من الؽاوٌن ,قال العضد(ٖ) :و"من" هاهنا بٌانٌة ,ألن الؽاوٌن كلهم متبعوه ,فاستثنى
الؽاوٌن وهم أكثر من ؼٌرهم بدلٌل قوله تعالى ﮋ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ

ٌوسؾ ,ٖٔٓ:دل أن األكثر لٌس بمإمن وكل من لٌس بمإمن ؼاوٌ ,نتج األكثر ؼاو انتهى.
قوله :وكذلك المساوي ,قال العضد بعد تقرٌر دلٌل القول بجواز األكثر ما نصه(ٗ) :وإذا ثبت
جواز استثناء األكثر ثبت جواز استثناء المساوي بالطرٌق األولى ألنه أقرب ,ثم قال :ولنا
أٌضا أن فقهاء األمصار اتفقوا على أنه لو قال (علً عشرة إال تسعة) لم ٌلزم إال واحد,
ولوال أن استثناء األكثر ظاهر فً وضع اللؽة فً بقاء األقل المتنع االتفاق علٌه عادة,
ولصار قوم ولو قلٌبل إلى أنه ٌلزمه العشرة لكون االستثناء لؽوا؛ ألنه ؼٌر صحٌح كما فً
المستؽرق انتهى.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من األصل ,وقد أثبته بناء على ما جاء فً الحاشٌة.
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٕٔ5 :
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕٔ0 -ٕٔ5 :
(ٗ) المصدر السابق ,ص.ٕٔ0 :
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مطلقا ,ولمن منعهما إذا كان العدد صرٌحا ,وٌصح( )1استثناء األقل.

فصل :االستثناء بعد الجمل المعطوفة:
قولً( :مسؤلة :االستثناء بعد جمل معطوفة بالواو من األخٌر ,وقٌل إلى الجمٌع ,وقٌل
بالوقؾ ,وقٌل باالشتراك ,وقٌل إن تبٌن اإلضراب عن األول [فلؤلخٌر]( )2وإال فللجمٌع,
وقٌل إن ظهر االنقطاع فلؤلخٌر أو االتصال فللجمٌع وإال فالوقؾ .والشرط والصفة والؽاٌة
مثله بعد جمل .واالستثناء من اإلثبات نفً وبالعكس ,خبلفا ألبً حنٌفة).
اعلم أن االستثناء بعد جمل عطؾ بعضها على بعض بالواو؛ قال بعض ٌرجع إلى األخٌر
......................................................................................................
قوله :إذا كان العدد صرٌحا ,قال العضد(ٖ) :فٌجوز (عشرة إال أربعة) وال ٌجوز إال خمسة
أو ستة ,بخبلؾ ما لم ٌكن صرٌحا فٌجوز (أكرم بنً تمٌم إال الجهال) وهم ألؾ ,والعالم
فٌهم واحد انتهى.
قوله :اعلم أن االستثناء بعد جمل عطؾ بعضها على بعض بالواو ,أقول :جعل المصنؾ
رحمه هللا محل النزاع فً عطؾ الجمل بالواو تبعا للعضد ,وقال محشٌه األبهري :جعل أبو
الحسٌن محل النزاع االستثناء الوارد عقب الجمل مطلقا ,ببل قٌد مما عطؾ بعضها على
بعض بالواو ,قال :كؤن المصنؾ لما قال ٌعود إلى الجمٌع استدل علٌه فً صورة العطؾ
بالواو وجعله دلٌبل على ذلك ,فإذا لم ٌجز فً ذلك مع تؤٌٌده بالدلٌل كان عدم جوازه فً
الؽٌر بطرٌق األولى انتهى .ونقل ابن أبً شرٌؾ عن السبكً(ٗ) :أن المختار عدم التقٌٌد
بالواو ,بل الضابط العاطؾ الجامع بالوضع؛ كالواو والفاء وثم ,بخبلؾ بل ولكن .انتهى.
قال :وهو بمعنى كبلم الشٌخ أبً نصر ابن القشٌري والشٌخ أبً إسحاق والؽزالً فً
البسٌط والقاضً فً التقرٌب فهو المعتمد انتهى .أقول ظاهر كبلم السإاالت ٌوافق ما ذهب
إلٌه أبو الحسٌن ومن تقدم من عدم التقٌٌد بالواو حٌث قال(٘) :ما تقول فً الجمل إذا تكررت
ورجع علٌها االستثناء؟ قٌل ٌرجع إلى ما ٌلٌه وهو قول الربٌع بن حبٌب ,وقٌل ٌرجع إلى
الجمٌع مثل قوله عز وجل ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ النور ٗ :إلخ .وكؤن المصنؾ رحمه هللا قدم =

(ٔ) فً (ب) و (ج)" :وٌصلح".
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وال بد منه لٌنتظم معنى الكبلم ,وهو قول أبً الحسٌن البصري كما سٌؤتً
فً الشرحٌ .نظر :شرح العضد ,ص.ٕٔ0 :
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕٔ5 :
)ٗ( الدرر اللوامع ,ص.ٔ0ٔ:
)٘( السإاالت ,اللوح.ٗٓ :
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لقوله تعالى :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ

النور٘ :

بعد قوله ﮋ ﮔ ﮊ

النورٗ :

اآلٌة ,وحكى بعضهم عدم

رجوعه إلى الجمٌع اتفاقا ,وحكى المصنؾ عن الشعبً إجازته وأسقط الحد(ٔ) ,وقٌل :إلى
الجمٌع ألنه صالح له ,وتخصٌصه بالبعض تحكم ,وأٌضا لو استثنى عقٌب كل جملة لعد
عٌبا واستهجانا من الكبلم ,وهو الصحٌح إال إن منعته قرٌنة000000000000000 ,
......................................................................................................
= القول بالرجوع لؤلخٌر -وهو ما ٌلً المستثنى -لكونه مذهب الربٌع ,ونسبه العضد إلى
الحنفٌة(ٕ) ,وهللا أعلم.
قوله :وحكى بعضهم عدم رجوعه إلى الجمٌع اتفاقاٌ ,عنً فً هذه اآلٌة ال فً أصل المسؤلة
فإن الخبلؾ موجود كما ذكره بقوله (وقٌل إلى الجمٌع) ,وإنما اتفقوا على المنع من رجوع
االستثناء فً اآلٌة إلى الجمٌع ألن المانع من الرجوع إلى األولى موجود ,وهو كون الجلد
حق للعباد فبل ٌسقط بالتوبة ,كما نص على ذلك األبهري وهو ظاهر ,وهللا أعلم.
قوله :وأسقط الحد ,قال فً العدل(ٖ) :أسقط بالتوبة الحد والفسق ورد الشهادة ,والعامة على
خبلفه فً الحد انتهى .وإنما اقتصر المصنؾ رحمه هللا من عبارته على الحد ألنه الذي
انفرد به وخالؾ فٌه اإلجماع ,وذكر صاحب العدل(ٗ) :أن حجة الشعبً أن الحالؾ بؤٌمان
مختلفة ٌرجع بمشٌبته إلى جمٌعها ,وحجة اآلخرٌن أنا تٌقنا االستثناء واقعا على أقرب
مذكور ولم نتٌقن ما سواه إلخ ,وهللا أعلم .وقوله :وقٌل إلى الجمٌع ,نسبه ابن هارون إلى
مالك والشافعً.
قوله :وهو الصحٌح ,فٌه أن التعبٌر بالصحٌح ٌقتضً أن مقابله فاسد مع أنه قول الربٌع كما
تقدم عن السإاالت ,وما استند إلٌه من التحكم واالستهجان أجاب عنهما العضد حٌث قال
مجٌبا عن التحكم(٘) :الجواب أن صبلحٌته للجمٌع ال ٌوجب ظهوره فٌه؛ كالجمع المنكر فإنه
صالح للجمٌع ولٌس بظاهر فٌه وال فً شًء مما ٌصلح له من مراتب الجمع .وأجاب عن
االستهجان بقوله :قلنا إنما ٌستهجن عند قرٌنة االتصال خاصة أما عند عدمها فبل لتعٌنها
طرٌقا ,سلمنا ذلك لكن إنما ٌستهجن لما فٌه من الطول مع إمكان عدمه ,بؤن تقول بعد
الجمل (إال كذا فً الجمٌع) ,فتصرح بعوده إلى الجمٌع انتهى .على أن الذي ذكره العضد
فً صدر البحث أنه ال نزاع فً إمكان رجوع االستثناء إلى الجمٌع وإلى اآلخرة ,قال وإنما
الخبلؾ فً الظهور ,وسٌؤتً للمصنؾ رحمه هللا التصرٌح بمثل ذلك حٌث قال (واعلم =
)ٔ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٕٗٔ.
)ٕ( فً (أ)" :ونسبه المصنؾ إلى الحنفٌة" ,وهو تصحٌؾ ,ألن المصنؾ لم ٌفعل ذلك ,وإنما نسبه إلٌهم العضدٌ .نظر:
شرح العضد ,ص.ٕٔ0:
(ٖ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٕٗٔ.
)ٗ( المصدر السابق :جٔ ,صٕٗٔ.
(٘) شرح العضد ,ص.ٕٕٓ -ٕٔ8 :
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ولذا قال الجمهور تجوز شهادة القاذؾ إذا تاب ,ذكر سعٌد بن المسٌب( )1أن عمر رضً
هللا عنه قال للذٌن شهدوا على المؽٌرة حٌن جلدهم( :من رجع منكم أجزنا شهادته) ,ثم
تبل اآلٌة ,وحكاه عكرمة عن ابن عباس ,وهو 000000000000000000000000
......................................................................................................
= أن ال خبلؾ فً رجوعه إلى األخٌرة وال إلى الجمٌع مع القرٌنة ,وإنما الخبلؾ فً
الظهور عند عدم القرٌنة)  ,اللهم إال أن ٌقال مراده بالصحٌح أنه ظاهر فً رجوع االستثناء
إلى الجمٌع عند عدم القرٌنة ,وعلى كل حال لم أجد هذه العبارة لؽٌره فٌما وقفت علٌه من
الشروح والحواشً ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وذكر سعٌد ابن المسٌب إلخ ,أخذ ذلك رحمه هللا من عبارة هود ابن محكم فً تفسٌر
اآلٌة وتصرؾ فٌها بالمعنى ,ولفظه(ٕ) :ذكر سعٌد بن المسٌب أن عمر بن الخطاب رضً
هللا عنه قال للذٌن شهدوا على المؽٌرة بن شعبة(ٖ) حٌن جلدهم( :من رجع منكم عن شهادته
أجزنا شهادته)(ٗ) ,ثم تبل هذه اآلٌة ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ النورٌ ,٘ :عنً أن
رجوعهم عن الشهادة هً توبتهم ,وقال بعضهم ٌقوم على رإوس الناس فٌكذب نفسه ,وذكر
عكرمة عن ابن عباس قال :لم تقبل ألبً بكرة(٘) شهادة ألنه لم ٌرجع عن شهادته ولو رجع
عن شهادته لقبلت شهادته ,وبقول ابن عباس فً هذا نؤخذ وعلٌه نعتمد ,وهو قول أبً عبٌدة
والعامة من فقهابنا ,قال أبو عبٌدة شهادة كل من أقٌم علٌه الحد جابزة إذا تاب وأصلح
انتهى .فعلم من كبلمه بعض من شهد على المؽٌرة وهو أبو بكرة دون ؼٌره ,فلٌراجع فً
ؼٌره ,وهللا أعلم.

)ٔ( ٌنظر :تفسٌر كتاب هللا العزٌز ,الشٌخ هود بن محكم الهواري (قٖ:هـ) ,تحقٌق بالحاج بن سعٌد شرٌفً ,الطبعة األولى
(ٓٔ88م) ,دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت ,جٖ ,صٖ.ٔٙ
)ٕ( تفسٌر كتاب هللا العزٌز ,لهود بن محكم الهواري (قٖ:هـ) ,اآلٌة (٘) من سورة النور.
)ٖ( المؽٌرة بن شعبة بن أبً عامر بن مسعود الثقفًٌ ,كنى أبا عبد هللا ,وقٌل أبا عٌسى ,أسلم عام الخندق ,وقدم مهاجرا,
وقٌل أول مشاهده الحدٌبٌة ,وكان المؽٌرة من دهاة العرب ,ذا هٌبة أعور أصٌبت عٌنه ٌوم الٌرموك ,ولما شهد على
المؽٌرة عند عمر عزله عن البصرة وواله الكوفة فلم ٌزل علٌها إلى أن قتل عمر فؤقره علٌه عثمان ,ثم عزله ,وتوفً سنة
خمسٌن من الهجرة بالكوفة أمٌرا علٌها لمعاوٌةٌ .نظر :االستٌعاب :جٗ ,ص٘ٗٗٔ .أسد الؽابة :ج٘ ,ص ,ٕٖ0اإلصابة
فً تمٌٌز الصحابة :ج ,ٙص.ٔ٘5
(ٗ) لم أهتد إلى تخرٌجه.
)٘( أبو بكرة الثقفً ,واسمه نفٌع بن مسروح ,وقٌل نفٌع بن الحارث ابن كلدة بن عمرو ,وكان نزل ٌوم الطابؾ إلى رسول
هللا صلى هللا علٌه ,فؤسلم فً ؼلمان من ؼلمان أهل الطابؾ ,فؤعتقهم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,فكان ٌقول :أنا مولى
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,وقد عد من موالٌه ,وكان من فضبلء الصحابة ,وهو الذي شهد على المؽٌرة بن شعبة,
فبت الشهادة ,وجلده عمر حد القذؾ إذ لم تتم الشهادة ,ثم قال له عمر :تب تقبل شهادتك ,فقال له :إنما تستتٌبنً لتقبل
شهادتً ,قال :أجل ,قال :ال جرم إنً ال أشهد بٌن اثنٌن أبدا ما بقٌت فً الدنٌا .وقد روي عن سعٌد بن المسٌب أنه قال:
شهد على المؽٌرة ثبلثة ,ونكل زٌاد ,فجلد عمر الثبلثة ثم استتابهم ,فتاب اثنان فجازت شهادتهما ,وأبى أبو بكرة أن ٌتوب.
وتوفً أبو بكرة بالبصرة سنة إحدى وقٌل سنة اثنٌن وخمسٌنٌ .نظر :االستٌعاب :جٗ ,صٗٔ ,ٔٙأسد الؽابة :ج,ٙ
صٖ٘.
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قول أبً عبٌدة( )1والعامة من فقهابنا.
وقٌل بالوقؾ ألن التخصٌص والتعمٌم [باطبلن]()2؛ ألن كل واحد تحكم فتعٌن الوقؾ ,أي
ال ندري حقٌقة فً أٌهما ,وقال الشرٌؾ( :)3إنه مشترك بٌنهما ,فٌقؾ إلى ظهور القرٌنة,
وقال أبو الحسٌن البصري :إن تبٌن اإلضراب عن األول [فلؤلخٌر]( .)4وظهور اإلضراب
أن ٌختلفا نوعا نحو :أكرم بنً تمٌم والنحاة هم العراقٌون إال زٌدا ,ألن الجملة األولى
أمر ,والثانٌة خبر .أو اسما نحو :أكرم بنً تمٌم وربٌعة إال زٌدا ,وشرطه أن ال ٌكون فً
االسم الثانً ضمٌر األول نحو :أكرم بنً تمٌم وعلماءهم .أو ٌختلفا حكما نحو :أكرم بنً
تمٌم واستؤجرهم ,وشرطه أن ال ٌشتركا فً ؼرض نحو :أكرم بنً تمٌم واخلع علٌهم؛
......................................................................................................
قوله :وقٌل بالوقؾ ,قال العضد(٘) :وقال القاضً والؽزالً وؼٌرهما بالوقؾ بمعنى ال
ندري أنه حقٌقة فً أٌهما.
قوله :وقال الشرٌؾ أنه مشترك ,هً عبارة بن ابن الحاجب ,وعبارة العضد( :)ٙوقال
المرتضى .فعلم من اسمه وهو من الشٌعة كما رأٌته بهامش نسخة صحٌحة من العضد ,وهللا
أعلم.
قوله :وقال أبو الحسٌن البصري إن تبٌن االضراب عن األول ,هكذا فً النسخة التً بٌدي
كالمتن من ؼٌر جواب شرط ,وال ٌخفى أن المناسب للشرح بٌانه ,وعبارة ابن الحاجب(:)5
إن تبٌن اإل ضراب عن األولى فلؤلخٌرة؛ مثل أن ٌختلفا نوعا أو اسما ,إلى أن قال :وإال
فللجمٌع.
قوله :أو ٌختلفا حكما ,أي ال اسما ,والحاصل أن ظهور االضراب عند أبً الحسٌن
البصري ٌكون بؤربعة أشٌاء :أحدها أن ٌختلفا نوعا ,ثانٌها أن ٌختلفا اسما ال حكما ,ثالثها أن
ٌختلفا حكما ال اسما عكس الثانً ,كما ذكر المصنؾ جمٌع ذلك ممثبل له ,وترك رابعا ذكره
العضد حٌث قال( :)0الرابع أن ٌختلفا اسما وحكما مثل أكرم بنً تمٌم واستؤجر ربٌعة إال
زٌدا.
)ٔ( أبو عبٌدة مسلم بن أبً كرٌمة التمٌمً بالوالء (ت حوالًٔٗ٘ :هـ) ,مولى لعروة بن أدٌة ,وأصله من فارس ,سٌاسً
محنك ,وعالم جلٌل ,أخذ العلم عن اإلمام جابر بن زٌد ,وقد روى عن الكثٌر من الصحابة ,وطن نفسه على طلب العلم
والتعلٌم ,فقد مكث فً التعلم طالبا أربعٌن سنة ,ثم مكث بعد ذلك فً التعلٌم أستاذا أربعٌن سنة أخرى ,سجنه الحجاج بن
ٌوسؾ ,وبقً فً السجن حتى هلك الحجاج سنة ٘8هـ ,فؤفرج عنه لٌعود إلى نشاطه العلمً والدعوي ,فتولى إمامة
اإلباضٌة بعد جابر بن زٌدٌ .نظر :كتاب السٌر :جٔ ,ص ,05معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المشرق ,صٗٗ٘:
(الترجمة.)ٖٖٔٙ:
(ٕ) فً األصل" :باطبلق" .وهو تصحٌؾ ,والصواب (باطبلن) بداللة سٌاق الكبلم.
(ٖ) ع لً بن الحسٌن بن موسى ,أبو القاسم ,من أحفاد الحسٌن بن علً (ٖٖ٘٘ٗٙ -هـ) :أحد األبمة فً علم الكبلم واألدب
والشعرٌ ,قول باالعتزال ,مولده ووفاته ببؽداد ,له تصانٌؾ كثٌرةٌ .نظر :األعبلم :جٗ ,ص.ٕ50
(ٗ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من األصل ,وقد سبق الحدٌث عنه فً المتن.
(٘) شرح العضد ,صٕٔ0 :
)ٌ (ٙنظر عبارة ابن الحاجب والعضد فً :شرح العضد ,ص.ٕٔ0 :
) (5شرح العضد ,ص.ٕٔ0 :
) (0شرح العضد ,صٕٔ8 :
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ألن الجملتٌن ٌشتركان فً ؼرض وهو التعظٌم ,وعلٌه قوله تعالى ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ

النور ٗ:إلخ اآلٌة؛ ألن الؽرض اإلهانة واالنتقام .وقٌل إن ظهر االنقطاع من األخٌرة عما
قبلها فمختص بها ,وإن ظهر االتصال فللجمٌع ,وإال فالوقؾ.
واعلم أن ال خبلؾ فً رجوعه إلى األخٌرة وال إلى الجمٌع مع القرٌنة ,وإنما الخبلؾ فً
الظهور عند عدم القرٌنة .فاألولى نحو قوله تعالى ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ
النساء:

ٕ 8؛ التفاقهم على أنه ال ٌرجع إلى الرقبة .والثانٌة نحو قوله تعالى ﮋ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﮊ المابدة 08 :إلى قوله ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ ؛ التفاقهم على رجوع ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ للجمٌع.
والثالثة نحو ﮋﮔ ﮊ النور ٗ :إلخ اآلٌة ,فافهم.
......................................................................................................
قوله :وقٌل إن ظهر االنقطاع إلخ ,هو مختار ابن الحاجب فً المتن ,قال شارحه العضد(ٔ):
والمختار إن ظهر االنقطاع لؤلخٌرة عما قبلها بؤمارة فلؤلخٌرة ,وإن ظهر االتصال
فللجمٌع ,وإن لم ٌظهر أحدهما وجب التوقؾ ,ومرجع هذا المذهب إلى الوقؾ ألن القابل به
إنما ٌقول به عند عدم القرٌنة ,قال :ووجه ما اختاره ظاهر فلم ٌذكره؛ وهو أن االتصال
ٌجعلها كالواحدة واالنفصال ٌجعلها كاألجانب ,واإلشكال ٌوجب الشك انتهى.
قوله :فاألولى نحو قوله تعالى ,أي فالصورة األولى وهً رجوع االستثناء إلى األخٌرة,
وقوله (فدٌة) التبلوة ودٌة بالواو عطفا على تحرٌر رقبة من قوله تعالى :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ النساء ,8ٕ :وقوله تعالى ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ النساء ,8ٕ :قال البٌضاوي(ٕ):
ٌتصدقوا علٌه بالدٌة ,سمً العفو عنها صدقة حثا علٌه وتنبٌها على فضله ,وعن النبً
صلى هللا علٌه وسلم (كل معروؾ صدقة)(ٖ) ,وهو متعلق بعلٌه أو بمسلمة ,أي تجب الدٌة
علٌه أو ٌسلمها إلى أهله إال حال تصدقهم علٌه أو زمانه ,فهو فً محل النصب على الحال
من القاتل أو األهل أو الظرؾ انتهى.
قوله :والثانٌة ,أي الصورة الثانٌة وهً الرجوع إلى الجمٌع مع القرٌنة.
قوله :والثالثة ,أي الصورة الثالثة وهً التً لم تصاحبها قرٌنة من إجماع وؼٌره ,مثل آٌة
القذؾ بالنظر إلى الجملتٌن األخٌرتٌن من قوله ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ النور,ٗ :
بخبلؾ الجملة األولى لما تقدم من أن الجلد حق اآلدمً فبل ٌسقط بالتوبة خبلفا للشافعً كما
تقدم وهللا أعلم.
(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕٔ8 :
(ٕ) تفسٌر البٌضاوي :جٕ ,صٓ.8
(ٖ) أخرجه البخاري (ٕٔٓ )ٙكتاب األدب :باب كل معروؾ صدقة ,والترمذي (ٓ )ٔ85كتاب البر والصلة :باب ما جاء
فً طبلقة الوجه ,من حدٌث جابر بن عبد هللا ,وأخرجه مسلم ( )ٕٖٕ0كتاب الزكاة :باب بٌان أن اسم الصدقة ٌقع على
كل نوع من المعروؾ ,وأبو داود ( )ٗ8ٗ5كتاب األدب :باب فً المعونة للمسلم ,من حدٌث حذٌفة.
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واعلم أن الشرط والؽاٌة والصفة مثل االستثناء( ,)1فبل نطٌل بإعادتها .واعلم أن االستثناء
من اإلثبات نفً ,نحو" :قام القوم إال زٌدا" ,وكذا من النفً إثبات نحو" :ما قام أحد إال
زٌدا" ,وخالؾ أبو حنٌفة .لنا أن أهل العربٌة نقل عنهم ذلك ,وأٌضا االتفاق على أن "ال
إله إال هللا" توحٌد.
......................................................................................................
قوله :واعلم أن الشرط والؽاٌة والصفة مثل االستثناء ,أي عند وقوعها بعد جمل معطوفة
كما فً المتن ,وفً التسوٌة بٌن ما ذكر واالستثناء نظر فإن بعضهم حكى االتفاق على عود
الشرط إلى الكل ,ولم أر من سوى بٌنه وبٌن االستثناء من الشروح والحواشً ,بل ذكر
العضد فً أدلة الشافعٌة على أن االستثناء راجع إلى الجمٌع ما ٌدل على أن الشرط متفق
على رجوعه إلى الجمٌع ,حٌث قال ما نصه(ٕ) :قالوا ثانٌا لو قال وهللا ال أكلت وال شربت
وال ضربت إن شاء هللا تعالى؛ عاد إلى الجمٌع اتفاقا ,قال :والجواب أنه شرط ال استثناء
وهو ؼٌر محل النزاع ,فإن قال وإذا كان الشرط للجمٌع فكذا االستثناء ألنه تخصٌص
متصل مثله ,قلنا هذا قٌاس فً اللؽة وقد أبطلناه ,ولو سلم فالفرق أن الشرط وإن تؤخر لفظا
فهو مقدم تقدٌرا إلخ ,وقال فً جمع الجوامع(ٖ) :وهو أي الشرط كاالستثناء اتصاال ,وأولى
من االستثناء بالعود إلى الكل -أي كل الجمل المتقدمة علٌه نحو أكرم بنً تمٌم وأحسن إلى
ربٌعة واخلع على مضر إن جاإوك -على األصح ,وقٌل ٌعود إلى الكل اتفاقا ,والفرق أن
الشرط له صدر الكبلم فهو مقدم تقدٌرا بخبلؾ االستثناء اهـ .وأما الصفة والؽاٌة فهما
كاالستثناء باتف اق من ذكرنا ,ثم رأٌت ابن الحاجب فٌما بعد صرح بما قاله المصنؾ رحمه
هللا ,إال أنه نسب ألبً حنٌفة القول بالعود إلى الجمٌع فً الشرط بخبلؾ قوله فً االستثناء
من العود إلى األخٌرة كما تقدم ,قال العضد معترضا علٌه ما نصه(ٗ) :فإن نظر إلى أنه
مقدم تقدٌرا فقد علمت أنه مقدم على ما ٌرجع إلٌه فقط انتهى .فكؤن المصنؾ رحمه هللا نظر
إلى ذلك فسوى بٌن المخصصات األربع وهللا أعلم.
قوله :وخالؾ أبو حنٌفة ,أي فٌهما كما هو المتبادر من كبلمه تبعا لكبلم المختصر
وشروحه(٘) ,وأما المحلً فذكر خبلفا فٌما نسب ألبً حنٌفة ,حٌث قال عند قول المتن
(واالستثناء من النفً اثبات وبالعكس خبلفا ألبً حنٌفة)( :)ٙفٌهما وقٌل فً األولى فقط,
فقال إن المستثنى من حٌث الحكم مسكوت عنه نحو ما قام أحد إال زٌدا ,وقام القوم إال زٌدا,
ٌدل األول على إثبات القٌام لزٌد والثانً على نفٌه عنه ,وقال هإالء وزٌد مسكوت عنه من
حٌث القٌام وعدمه ,ومبنى الخبلؾ على أن المستثنى من حٌث الحكم مخرج =
)ٔ( أي عند وقوعها بعد جمل معطوفة ,وٌنظر تعقٌب صاحب الحاشٌة علٌه.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٕٔ8 :
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.٘ٙ
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٕٕٗ :
)٘( ٌنظر شرح العضد على المختصر ,ص.ٕٕٔ :
) (ٙحاشٌة العطار على المحلً :جٕ ,ص.ٗ8
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التخصٌص بالشرط والصفة والؽاٌة:
قولً( :وأما الشرط فٌنقسم إلى عقلً كالحٌاة للعلم ,وشرعً كالوضوء للصبلة ,ولؽوي
كـ :إن دخلت الدار فؤنت طالق ,واستعمال اللؽوي فً السبب أكثر ,أي استعمل للشرط الذي
لم ٌبق للمسبب سواه .وقد ٌتحد كل من الشرط والجزاء وقد ٌتعددان على الجمٌع( )1وعلى
البدل ,وقد ٌتحد أحدهما وٌتعدد اآلخر كذلك ,فتلك تسعة أقسام ,والمتقدم على الشرط فً
قولك :أكرمك إن جبتنً؛ دلٌل الجزاء فً اللفظ ,وجزاء فً المعنى).
واعلم أن الشرط ما استلزم عدمه عد َم الحكم ,وهو ٌنقسم إلى عقلً :كالحٌاة للعلم ,والعلم
لئلرادة ,والمحل للحٌاة ,فإن العقل ٌحكم أن ال علم إال بحٌاة ,وكذا فً الباقً.
......................................................................................................
= من المحكوم به فٌدخل فً نقٌضه من قٌام أو عدمه مثبل ,أو مخرج من الحكم فٌدخل فً
نقٌضه أ ي ال حكم ,إذ القاعدة أن ما خرج من شًء دخل فً نقٌضه ,وجعل اإلثبات فً
كلمة التوحٌد بعرؾ الشرع ,وفً المفرغ نحو "ما قام إال زٌد" بالعرؾ العام انتهى.
قوله فً تعرٌؾ الشرط :ما استلزم عدمه عدم الحكم ,احترز به من المانع فإنه ال ٌلزم من
عدمه شًء ,إال أنه ال ٌتناول صورة مقارنة الشرط للسبب أو المانع ,فالمناسب كما فً
جمع الجوامع أن ٌقال الشرط ما ٌلزم من عدمه العدم وال ٌلزم من وجوده وجود وال عدم
لذاته ,قال المحلً(ٕ) :احترز بالقٌد األول من المانع فإنه ال ٌلزم من عدمه شًء ,وبالثانً
من السبب فإنه ٌلزم من وجوده الوجود ,وبالثالث من مقارنة الشرط للسبب فٌلزم الوجود؛
كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ,ومن
مقارنته للمانع كالدٌن على القول بؤنه مانع من وجوب الزكاة فٌلزم العدم ,فلزوم الوجود
والعدم فً ذلك لوجود السبب والمانع ال لذات الشرط اهـ .فهو ٌإثر بطرؾ العدم فً العدم
وال ٌإثر بطرؾ الوجود فً العدم وال فً الوجود لذاته ,قاله السنوسً وهللا أعلم.
قوله :وكذا فً الباقً ,أي ال إرادة بدون العلم وال حٌوان بدون المحل ,ومثل ذلك ٌقال فً
أمثلة الشرط الشرعً ال صبلة بدون الطهارة ,وال رجم بدون اإلحصان ,وال قطع من ؼٌر
حرز ,والمراد بالحرز الحصون المحصنة بجدار أوؼٌره ,قال فً الضٌاء(ٖ) :وإنما القطع
على الذي ٌسرق من الحصون المحصنة بالجدار أو ؼٌر الجدار ,فما لوي علٌه جدار أو سد
علٌه باب فهو حصن ,وقٌل حد الجدار الذي ٌكون حصنا إذا سرق منه وجب القطع هو
الذي ال ٌقدر السارق أن ٌخطوه برجله إال أن ٌتسوره بٌده ,ومن أخذ ثمرة من بستان من
خلؾ الجدار أو أخذ منها مما أشرؾ على الطرٌق فبل قطع علٌه انتهى.
)ٔ( فً (ب)" :على الجمع".
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.٘ٙ
)ٖ( بحثت فً كتاب الضٌاء لسلمة بن مسلم العوتبً فلم أوفق فً الوصول إلى هذه العبارة.
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وإلى شرعً :كالطهارة للصبلة ,واإلحصان للرجم ,والحرز للقطع؛ ألن الشرع حكم بذلك.
وإلى لؽوي :كـ "إن دخلت الدار فؤنت معتق"؛ ألن أهل اللؽة وضعوا أن ما دخلت علٌه
"إن" وأخواتها فهو ال شرط ,وأكثر ما ٌستعمل اللؽوي فً السبب؛ ألن دخول الدار مثبل
سبب للعتق.
والفرق بٌن السبب والشرط تقدم فً خاتمة باب األمر ,ألن السبب ٌستلزم وجوده وجو َد
الحكم ,وبه ٌتعلق الحكم ,وال ٌستلزم عدمه عد َم الحكم؛ ألن العتق ٌوجد دون دخول الدار,
والشرط بالعكس أي ٌستلزم عدمه عد َم الحكم ,وال ٌستلزم وجوده وجو َد الحكم .وبٌان
كون هذا الشرط ٌستعمل فً السبب من حٌث إنه ٌستتبع الوجود؛ أن المسبب لم ٌبق له
أمر ٌتوقؾ علٌه سوى هذا الشرط ,فإذا وجد استكمل جمٌع األسباب والشروط ,فٌوجد
المشروط والمسبب ,نحو" :إن طلعت الشمس فالنهار موجود" ,فوجود النهار ال ٌتوقؾ
......................................................................................................
قوله :ألن أهل اللؽة وضعوا ,عبارة العضد(ٔ) :فإن أهل اللؽة وضعوا هذا التركٌب لٌدل
على أن ما دخلت علٌه "إن" هو الشرط ,واآلخر المعلق به هو الجزاء اهـ.
قوله :وبٌان كون هذا الشرط ٌستعمل فً السبب من حٌث إنه ٌستتبع الوجود إلى قوله (نحو
إن طلعت الشمس فالنهار موجود) ,ظاهره أنه بٌان ألكثر ما ٌستعمل فٌه اللؽوي كما هو
صرٌح كبلمه فً المتن ,واستعمال اللؽوي فً السبب أكثر ,أي استعمل فً الشرط الذي لم
ٌبق للمسبب سواه ولٌس كذلك على ما ٌإخذ من شرحً المختصر للعضد وابن هارون ,بل
جعبل الصورة األولى ؼالبة والثانٌة قلٌلة االستعمال ,والفرق بٌنهما أن الصورة األولى-
وهً قولنا إن دخلت الدار فؤنت معتق -هً شرط استعمل فً السببٌة ,والثانٌة -وهً قولنا
مثبل إن طلعت الشمس فالنهار موجود -مستعملة فً شرط شبٌه بالسبب من حٌث إنه ٌستتبع
الوجود ,وعبادة العضد هكذا(ٕ)  :وإن الشرط اللؽوي صار استعماله فً السببٌة ؼالباٌ ,قال
إن دخلت ا لدار فؤنت طالق ,والمراد أن الدخول سبب للطبلق ,إلى أن قال :وقد ٌستعمل فً
شرط شبٌه بالسبب من حٌث إنه ٌستتبع الوجود وهو الشرط الذي لم ٌبق للمسبب أمر
ٌتوقؾ علٌه سواه ,فإذا وجد ذلك الشرط وجد األسباب والشروط كلها فٌوجد المشروط ,فإذا
قٌل إن طلعت الشمس فالبٌت مضًء ,فهم منه أنه ال تتوقؾ إضاءته إال على طلوعها,
وألنه ٌستعمل فٌما لم ٌبق للسبب سواه ٌخرج ما لواله لدخل لؽة ,فإذا قلت أكرم بنً تمٌم إن
دخلوا؛ فلوال الشرط لعم وجوب اإلكرام جمٌعهم مطلقا لوجود المقتضى بؤسره إلخ .وهللا
أعلم ,والعذر للمصنؾ رحمه هللا أنه فً ذلك تابع لمتن ابن الحاجب كما ٌعلم بالوقوؾ علٌه,
وهللا أعلم فلٌراجع ولٌحرر.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕٕٖ :
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٕٕٖ :
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إال على طلوعها .فإن قلت :كٌؾ ٌخصص؟ قلت :إذا قلت "أكرم ربٌعة إن دخلوا" ,لوال
الشرط لعم اإلكرام جمٌعهم.
واعلم أن الشرط قد ٌكون واحدا والجزاء مثله نحو" :إن دخلت الدار فؤنت حر" ,وقد
ٌتعدد الشرط وكل واحد شرط على الجمع نحو :إن دخلت الدار وخرج عمرو فؤنت حر ,أو
ٌتعدد على البدل ,أ ي إن وقع حصل المشروط نحو :إن دخلت أو خرج بكر ,وقد ٌتعدد
الجزاء إما على الجمع( )1أو على البدل مع اتحاد الشرط[ ,نحو](" :)2إن دخلت الدار فؤنت
حر وزٌنب مطلقة" ,أو "أنت حر أو زٌنب مطلقة" ,وإما أن ٌتعددا كذلك( ,)3فتلك تسعة.
فرع :إذا قال إن دخلتما فؤنتما حران :قٌل أحدهما حر ,وقٌل حران؛ ألن الشرط ٌفسر
بالبدل ,أي [إن حصل]( )4حصل الجزاء ,وقٌل على الجمع فلٌسا بحرٌن .وإن قلت :أكرمك
......................................................................................................
قوله :وقد ٌتعدد الشرط وكل واحد شرط على الجمٌع ,صوابه على الجمع كما فً المتن
وفً ابن الحاجب وشروحه(٘) ,ألن المراد عند تعدد الشرط إما على الجمع بٌنهما أو على
البدل ,ومثل ذلك ٌقال فً تعدد الجواب.
قوله :أو ٌتعددا على البدل ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ,والصواب أو ٌتعدد ,أي الشرط(.)ٙ
قوله :وإما أن ٌتعددا ,أي كل من الشرط والجزاء كذلك ,أي على الجمع أو البدل ,فٌدخل فً
هذه العبارة أربع صور ,والحاصل أن الشرط إما مفرد أو متعدد ,والمتعدد قسمان على
الجمع أو البدل ,فتلك ثبلثة أقسام مضروبة فً مثلها من الجواب تصٌر تسعة كما قال
المصنؾ رحمه هللا ممثبل لخمس صور منها ,وأما األربعة المشار إلٌها بقوله (أو ٌتعددا
كذلك) ,فلم ٌمثل لها لعلمها من األمثلة السابقة ,وهللا أعلم.
قوله :إذا قال إن دخلتما فؤنتما حران قٌل إلخ ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ولعل فٌها سقطا
من الناسخ ,واألصل إن دخلتما فؤنتما حران فدخل أحدهما إلخ ,وعبارة العضد( :)5فرع إذا
قال إن دخلتما الدار فؤنتما طالقان فدخلت إحداهما؛ قٌل تطلق هً إذ الشرط أحدهما والجزاء
أحدهما ,وطبلق كل بدخولها ٌعرؾ بالعرؾ ,وقٌل ال تطلق شًء منهما ألن الشرط
دخولهما جمٌعا ,وقٌل بل تطلقان ألن الشرط دخولهما بدال انتهى= .

(ٔ) فً األصل" :على الجمٌع" .وكذا فً الموضع الذي بعده ,ولعل الصواب (على الجمع) كما سبق فً المتن.
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ) و (ج).
(ٖ) أي كل من الشرط والجزاء كذلك ,أي على الجمع والبدل ,ذكر ذلك فً الحاشٌة.
(ٗ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
)٘( سبق فً المتن التنبٌه على وجود اختبلؾ بٌن النسخ ,وأما الذي فً مختصر ابن الحاجب وشروحه فقد رجعت إلى
طبعتٌن مختلفتٌن لشرح العضد ,فوجدت فً بعضها "على الجمع" ,واألكثر "على الجمٌع" ,والظاهر أن معناهما واحد.
) (ٙهذا التصحٌح منه بناء على النسخة التً اعتمد علٌها هو.
( )5شرح العضد ,ص.ٕٕٗ :
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إن دخلت الدار ,ؾ "أكرمك" دلٌل الجزاء فً اللفظ ,وهو الجزاء فً المعنى ,وهذا
مبسوط فً علم النحو.
قولً( :وأما الصفة فنحو" :أكرم زٌدا الطوٌل" .وأما الؽاٌة فنحو" :أكرم زٌدا إلى أن
ٌصل").
اعلم أن الصفة تخصص نحو :أكرم بنً تمٌم العلماء0000000000000000000 ,
......................................................................................................
= فابدة :قال األبهري فً هذا المقام ما نصه :وللعلماء فً نحو إن دخلت الدار أكرمك
مذهبان :أحدهما أن الجزاء وحده جملة خبرٌة حكم فٌها بإٌقاع النسبة بٌن طرفٌن ,لكن ال
مطلقا بل مقٌدا بقٌد الشرط ,وثانٌهما أن الجزاء والشرط أخرجا عن الجملة بدخول أداة
الشرط ,وإٌقاع النسبة إنما هو بٌن الشرط والجزاء ال بٌن جزبً الجزاء وال بٌن جزبً
الشرط انتهى.
قوله :فـ "أكرمك" دلٌل الجزاء فً اللفظ إلخ ,ما ذكره رحمه هللا من أنه جزاء فً المعنى هو
مختار العضد ,فإنه بعد أن ذكر ما هو المشهور من أنه دلٌل الجزاء قال(ٔ) :وقولهم هذا إن
عنوا به أنه لٌس بجزاء فً اللفظ فمسلم وإال لجزم ,وإن عنوا به أنه لٌس بجزاء قطعا ال فً
اللفظ وال فً المعنى فعناد ,إذ نعلم قطعا أنه ال ٌدل إال على إكرام مقٌد بقٌد دخول الدار,
ولذلك لو لم ٌدخل ولم ٌكرم لم ٌعد كاذبا ,والتعلٌق ثانٌا ال ٌنافً اإلطبلق أوال ,إلى أن قال:
والحق أنه لما كان المقدم جملة مستقلة عومل معاملة المستقل لفظا فلم ٌجزم وأرٌد به
الجزاء معنى ,فقدر الجزاء داال على أنه مراد تعلٌقه بالشرط وإن استقل لفظا فروعٌت فٌه
الشاببتان اهـ.
قوله :إن الصفة تخصص نحو أكرم بنً تمٌم العلماء ,أي فقصر الصف ُة وهو "العلماء" العام
وهو "بنً تمٌم" على بعض أفراده وهو العلماء ,قال العضد(ٕ) :وهو عند العود على متعدد
نحو أكرم بنً تمٌم ومضر وربٌعة الطوال؛ أهو للجمٌع أو لؤلخٌرة؟ حكمه حكم االستثناء
بعد الجمل ,والمختار المختار انتهى .وأما المتوسطة فلم ٌتعرض لها ,وقال فً جمع
الجوامع(ٖ) :أما المتوسطة نحو وقفت على أوالدي المحتاجٌن وأوالدهم ,قال المصنؾ بعد
قوله (ال نعلم فٌها نقبل) فالمختار اختصاصها بما ولٌته ,وٌحتمل أن ٌقال تعود إلى ما ولٌها
أٌضا اهـ.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕٕٗ :
(ٕ) المصدر السابق ,ص.ٕٕ٘ :
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.٘0
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وكذا الؽاٌة نحو :أكرم بنً تمٌم حتى ٌصلونً.
التخصٌص بدلٌل منفصل:
قولً( :وأما المنفصل :فبالعقل كـ ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ الزمر ,ٕٙ :وبالكتاب للكتاب خبلفا لمن
شرط تؤخٌر الخاص ,وبالقرآن للسنة خبلفا لمن منع ,وبالسنة للسنة ,وبالسنة المتواترة
للقرآن ,وبخبر الواحد خبلفا لمن وقؾ ,ولمن شرط أن ٌخص بقطعً ,ولمن شرط
بمتصل ,وباإلجماع للقرآن والسنة ,وبالمفهوم عند من قال به ,وبفعل النبً علٌه السبلم
[إال]( )1إن منعت قرٌنة ,وكذا بتقرٌره فاعبل على فعل مخالؾ للعموم ,فإن ظهرت علته
حمل علٌه ما ٌوافقه ,وإال فبل ٌتعداه لتعذر دلٌله).
......................................................................................................
قوله :وكذا الؽاٌة ,قال فً جمع الجوامع وشرحه(ٕ) :والمراد بالؽاٌة ؼاٌة تقدمها عموم
ٌشملها لو لم تؤت ,مثل ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ التوبة ٕ8 :فإنها لو لم تؤت لقاتلناهم أعطوا الجزٌة
أم ال ,وأما مثل قوله تعالى ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ القدر ٘ :من ؼاٌة لم ٌشملها عموم قبلها -فإن
طلوع الفجر لٌس من اللٌلة حتى تشمله -فلتحقٌق العموم فٌما قبلها كعموم اللٌلة ألجزابها فً
اآلٌة ال للتخصٌص ,قال :وكذا قولهم قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر بكسر أولهما
وثالثهما؛ فإن الؽاٌة فٌه لتحقٌق العموم أي أصابعه جمٌعها بؤن قطع ما عدا المذكورٌن بٌن
قطعٌهما ,وأوضح من ذلك من الخنصر إلى اإلبهام كما عبر به فً شرحً المختصر
والمنهاج(ٖ) إلخ .وهللا أعلم .واعلم أن المصنؾ رحمه هللا عد من المخصصات المتصلة بدل
البعض تبعا لؽٌر األكثر من األصولٌٌن ,ولم ٌتكلم علٌه عند النشر على ما هو فً النسخة
التً بٌدي ,إما نسٌانا وإما بناء على أنه لٌس مخصصا ,قال فً جمع الجوامع(ٗ) :ولم ٌذكره
األكثرون وصوبهم الشٌخ اإلمام والد المصنؾ؛ ألن المبدل منه فً نٌة الطرح فبل َت َحقُ َق فٌه
لمحل ٌَخ ُر ُج منه فبل تخصٌص به انتهى .أقول ما ذكره من التعلٌل من أن المبدل منه فً
نٌة الطرح أجاب عنه البرماوي بؤن كونه فً نٌة الطرح قول واألكثر على خبلفه ,قال
السٌرافً :والنحوٌون لم ٌرٌدوا إلؽاءه وإنما أرادوا أن البدل قابم بنفسه ولٌس مبٌنا لؤلول
كتبٌٌن النعت للمنعوت انتهى .قاله الخطٌب فً شرح جمع الجوامع(٘).
قوله :وأما المنفصل ,قال المحلً( :)ٙأي ما ٌستقل بنفسه من لفظ أو ؼٌره.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.٘0
)ٖ( ٌنظر :رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب :جٖ ,صٖٓٓ .واإلبهاج فً شرح المنهاج ,تؤلٌؾ علً بن عبد الكافً
السبكً (ت5٘ٙ:هـ) ,وولده تاج الدٌن عبد الوهاب بن علً السبكً (ت55ٔ:هـ) ,تحقٌق :جماعة من العلماء ,الطبعة
األولى (ٗٓٗٔهـٔ80ٗ -م)  ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت :جٕ ,صٖ.ٔٙ
(ٗ) حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.٘8
)٘( ٌنظر :ؼاٌة الوصول شرح لب األصول ,تؤلٌؾ أبً ٌحٌى زكرٌا األنصاري الشافعً (ق5:هـ) ,الطبعة الثانٌة
(ٖٗ٘ٔهـٔ8ٖٙ -م) ,مطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده بمصر ,ص.50 :
) (ٙحاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٓ.ٙ
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اعلم أن التخصٌص بدلٌل منفصل :إما بالعقل ,نحو ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ الزمر ,ٕٙ :ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﮊ الحدٌد ,ٕ :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮊ آل عمران85 :؛ ألن العقل قاض
باستحالة تعلق القدرة بذاته تعالى ,واستحالة تكلٌؾ من ال ٌفهم خبلفا لقوم .قالوا العقل
متقدم والتخصٌص متؤخر فتباٌنا ,وأٌضا التخصٌص إخراج ما ٌمكن دخوله تحت اللفظ,
وخبل ؾ المعقول ال ٌمكن دخوله .أجٌب :بؤن العقل له ذات وهً المتقدمة ,وله صفة وهً
المخصصة والمبٌنة ,ألنها موجودة عند نزول اللفظ ,ألن العقل هو الذي بٌن لنا أن الرب
تعالى ما أراد بقوله

ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ الزمرٕٙ :

ذاته .وعلى الثانً بؤنه ال ٌمتنع دخوله لؽة

فً الكبلم ,لكن ٌكذب قابله لو أراده ,ولما وجب الصدق فً كبلم هللا تعالى تبٌن أنه ٌمتنع
دخوله تحت اإلرادة مع شمول اللفظ [له]( ,)1والقاضً بعدم إرادته هو العقل .وأٌضا قد
()2

ٌكون التخصٌص بدلٌل الحس  ,نحو ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ النمل ,ٕٖ :و ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ

األحقاؾ.ٕ٘ :
......................................................................................................
قوله :والعقل قاض باستحالة تعلق القدرة بذاته إلخ ,عبارة العضد(ٖ) :والعقل قاض ضرورة
بخروج القدٌم الواجب عنه الستحالة كونه مخلوقا ومقدورا انتهى.
وقوله :من ال ٌفهم ,أي كاألطفال والمجانٌن.
قوله :قالوا العقل متقدم والتخصٌص متؤخر فتباٌنا ,عبارة العضد(ٗ) :لو كان العقل مخصصا
لكان متؤخرا والبلزم منتؾ ,أما المبلزمة فؤلن تخصٌص الشًء بٌان للمراد منه ,والبٌان
متؤخر عن المبٌن المتناع البٌان وال مبٌن ,وأما انتفاء اللزوم فلتقدم العقل عن الخطاب
ضرورة انتهى.
قوله :وأٌضا قد ٌكون التخصٌص بدلٌل الحس إلخ ,المناسب لنظم الكبلم وهللا أعلم أن ٌقول
وإما بالحس لٌكون عطفا على قوله (إما بالعقل) ,ولٌناسب قوله بعد (وإما بالكتاب) فإن
الجمٌع من المخصصات المنفصلة.
وقوله :و ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ  ,قال المحلً(٘) :كما فً قوله تعالى فً الرٌح المرسلة على عاد
ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮊ أي تهلكه ,فإنا ندرك بالحس أي المشاهدة ماال تدمٌر فٌه كالسماء انتهى.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٕ) فً األصل" :بدلٌل الجنس" .وهو تصحٌؾ.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕٕ٘ :
(ٗ) المصدر السابق ,ص.ٕٕٙ :
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٓ.ٙ
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وأما بالكتاب ,أي ٌكون التخصٌص بدلٌل من كتاب هللا تعالى ,سواء تقدم الخاص أو العام
أو جهل التارٌخ؛ لوقوعه نحو :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ المابدة ٘ :مخصص لقوله
ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ البقرة ,ٕٕٔ :وكذا ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ الطبلق ٗ :مخصص
لقوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ البقرة ٕٖٗ :اآلٌة ,وؼٌرهما كثٌر .وخالؾ جماعة
قالوا إذا تقدم الخاص فهو منسوخ ,وإن جهل التارٌخ فالوقؾ.
......................................................................................................
قوله :مخصص لقوله ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ  ,قال العضد(ٔ) :فإن الذمٌة مشركة للتثلٌث
وؼٌره.
قوله :وكذا ﮋ ﯪ ﯫ ﮊ إلى قوله مخصص بقوله ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ اآلٌة ,هكذا فً
نسختنا بالباء والصواب أنها بالبلم(ٕ) ,ألن آٌة الوفاة عامة فً الحوامل وؼٌرها ,فهً
مخصصة بفتح الصاد ,وقوله ﮋ ﯪ ﯫ ﮊ مخصصة لها بكسر الصاد ,وقوله ﮋ ﭑ

ﭒ ﭓ ﮊ أي وأزواج الذٌن ٌتوفون منكم ,قال األبهري :اعلم أن المراد بالخاص أعم من
الخاص مطلقا ومن وجه؛ ألن أوالت األحمال ٌتناول المطلقة والمتوفى عنها زوجها ,وكذا
قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ تقدٌره وأزواج الذٌن ٌتوفون أعم من الحامل والحابل
انتهى .قلت :ما ذكره المحشً من أن بٌن اآلٌتٌن عموم وخصوص وجهً ٌصحح النسخة
التً بٌدي بالباء ,وما قررناه تبعا للعضد والمحلً صحٌح أٌضا ,ثم رأٌت ابن هارون جوز
الوجهٌن ,حٌث قال بعد تقرٌر التخصٌص فً اآلٌتٌن :وفً التمسك بهما نظر؛ ألن كبل
منهما عام من وجه خاص من وجه ,فلٌس تخصٌص إحداهما باألخرى بؤولى من العكس
انتهى.
قوله :وؼٌرهما كثٌر ,كتخصٌص عموم قوله تعالى ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ
البقرةٕٕ0:

الشامل لؽٌر المدخول بهن بقوله تعالى فً حقهن ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ

األحزاب ,ٗ8:كما نبه على ذلك ابن أبً شرٌؾ(ٖ) ,وهللا أعلم.
قوله :وخالؾ جماعة ,هم [نسخة :منهم](ٗ) أبو حنٌفة والقاضً واإلمام ,قال ابن هارون:
ذهب الشافعً وكثٌر من أصحابه والدبوسً وجمع من الحنفٌة إلى جواز تخصٌص =
)ٔ( شرح العضد ,ص.ٕٕ5 :
)ٕ( ٌعنً عبارة المصنؾ "مخصص بقوله" ,وهذا التصحٌح بناء على النسخة التً اعتمد علٌها المحشً.
)ٖ( الدرر اللوامع ,ص.ٔ0٘ :
)ٗ( كذا جاء فً المخطوط.
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ورد بؤن التخصٌص أولى من النسخ ألنه أكثر ,وال رفع فٌه للحكم ,فٌصار إلٌه بخبلؾ
النسخ .قالوا قال ابن عباس :كنا نؤخذ باألحدث فاألحدث .وأجٌب بحمل كبلمه على ما ال
ٌقبل التخصٌص جمعا بٌن األدلة .وقال بعض :ال ٌجوز بالكتاب مطلقا لقوله تعالى ﮋ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ النحل ,ٗٗ :والتخصٌص التبٌٌن ,والرسول هو المبٌن .وأجٌب :بؤنه معارض
بقوله تعالى فً صفة القرآن ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﮊ النحل ,08 :والحق أن الكل ورد على لسانه
......................................................................................................
= الكتاب بالكتاب ,وحكى اآلمدي عن أبً حنٌفة والقاضً واإلمام أن العام إن تؤخر فهو
ناسخ ,وإن تقدم فالخاص مبٌن له ,وإن جهل تساقطا ,وال ٌثبت هذا وهللا أعلم عن أبً حنٌفة
اهـ ,وقال األبهري :قوله فقالوا إن ُعلِم التارٌخ هذا هو التفصٌل الذي اتفقوا علٌه ,وللحنفٌة
زٌادة تفصٌل ,وهو أن الخاص إن كان متؤخرا فإن كان موصوال ٌخصه ,وإن كان متراخٌا
نسخه فً ذلك القدر الذي تناواله ,وإن تقارنا تساقطا كما فً المجهول التارٌخ اهـ .فؤنت
تراهم ٌعبرون بالتساقط ,وكؤن المصنؾ رحمه هللا حمل ذلك على الوقؾ وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :ورد بؤن التخصٌص أولى من النسخ ألنه أكثر ,زاد العضد(ٔ) :واإللحاق باألؼلب
أؼلب على الظن ,كمن دخل مدٌنة أؼلبها المسلمون ,فإن من ٌراه ٌظنه مسلما ,وإن جاز
خبلفه اهـ.
قوله :وال رفع فٌه للحكم ,زاد العضد(ٕ) :وإنما هو دفع ,والدفع أهون من الرفع .اهـ المراد
منه ,وعلل بعضهم وجه األهونٌة بؤن الدفع ال ٌقتضً تقرر ما ٌدفعه ,بخبلؾ الرفع فإنه
ٌقتضً ذلك وهللا أعلم.
قوله :قال ابن عباس كنا نؤخذ باألحدث فاألحدث ,زاد العضد(ٖ) :وهو ظاهر فً أخذ
الجماعة بذلك فكان إجماعا ,ثم إن العام المتؤخر أحدث فوجب األخذ به وترك الخاص
المتقدم وهو المطلوب انتهى.
قوله :جمعا بٌن األدلة ,عبارة العضد(ٗ) :جمعا بٌن دلٌلنا وهذا الدلٌل ,فإن الجمع بٌن األدلة
ولو بإعمالها من وجه أولى من إبطال البعض اهـ .وقال األبهري :فً قول العضد قال ابن
عباس إلخ ما نصه :هذا الدلٌل لمن فصل على أن العام المتؤخر ناسخ للخاص ال مخصوص
له اهـ.
قوله :فً صفة القرآن ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ  ,زاد العضد(٘) :والكتاب شًء فٌجب أن ٌكون تبٌانا
له اهـ.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕٕ5 :
)ٕ( المصدر السابق ,ص.ٕٕ5 :
(ٖ) المصدر السابق ,ص.ٕٕ5 :
)ٗ( المصدر السابق ,ص.ٕٕ5 :
)٘( المصدر السابق ,ص.ٕٕ5 :
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علٌه السبلم ,فتارة ٌبٌن بالكتاب وتارة بالسنة.
وأٌضا ٌقع التخصٌص بالكتاب للسنة لقوله تعالى ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ النحل ,08 :وخالؾ بعض
لقوله تعالى ﮋ ﭨ ﭩ ﮊ النحل ,ٗٗ :والجواب ما تقدم .وٌقع بالسنة للسنة نحو (لٌس فٌما
دون خمسة أوساق صدقة)( ,)1مخصص لقوله (فٌما سقت السماء والعٌون العشر)(.)2
ومنعه بعض مطلقا ,وبعض إن تقدم الخاص كما تقدم فً تخصٌص الكتاب [للكتاب](,)3
والجواب كالجواب فبل نطٌل به .وبالسنة المتواترة للكتاب اتفاقا0000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :التخصٌص بالكتاب للسنة ,مثله بعضهم بتخصٌص قوله علٌه السبلم (ما قطع من حً
فهو مٌتة)(ٗ) بقوله تعالى ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ النحل ,0ٓ :كذا كتبته عن بعض مشاٌخنا وهللا
أعلم.
قوله :وخالؾ بعض لقوله تعالى ﮋ ﭨ ﭩ ﮊ  ,قال العضد(٘) :قالوا ثانٌا لو كان الكتاب
مخصصا للكتاب لكان مخالفا لقوله ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ النحل ,ٗٗ :إذ التخصٌص تبٌٌن
فٌكون المبٌن هو الكتاب ال الرسول ,فٌلزم نقٌض ما نطق به القرآن وأنه محال انتهى.
وأجاب بما أجاب به المصنؾ من المعارضة ,وأن الكل من عند هللا فكان هو المبٌن تارة
بالقرآن وتارة بالسنة وهللا أعلم.
قوله :مخصص بقوله (فٌما سقت السماء) إلخ ,كذا فً النسخة التً بٌدي بالباء ,والظاهر أن
الصواب بالبلم نظٌر ما تقدم فً اآلٌتٌن( ,)ٙوإن كان ما تقدم وجدنا لها وجها صحٌحا ,وأما
هنا فإن العموم فً قوله (فٌما سقت السماء العشر) فإنه عام فً القلٌل والكثٌر ,فٌتوجه إلٌه
التخصٌص بقوله صلى هللا علٌه وسلم (لٌس فٌما دون خمسة أوسق صدقة) كما هو ظاهر,
وعبارة ابن الحاجب(ٌ :)5جوز تخصٌص السنة بالسنة ,لنا (لٌس فٌما دون خمسة أوسق
صدقة) مخصص لقوله علٌه السبلم (فٌما سقت السماء العشر) انتهى .ولم أر من خالفه فً
ذلك وهللا أعلم ,وفً بعض النسخ بالبلم.
قوله :وبالسنة المتواترة للكتاب اتفاقا ,قال فً جمع الجوامع وشارحه( :)0والكتاب
بالمتواترة ,وقٌل ال ٌجوز بالسنة المتواترة الفعلٌة ,بناء على القول اآلتً أن فعل الرسول ال
ٌخصص.
(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) سبق تخرٌجه.
(ٖ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وسٌاق الكبلم ٌقتضٌه.
(ٗ) أخرجه الحاكم فً المستدرك (ٔ٘ٔ )5كتاب األطعمة ,من حدرٌث أبً سعٌد الخدري.
(٘) شرح العضد ,ص.ٕٕ5 :
) (ٙهذا التصحٌح بناء على النسخة التً اعتمد علٌها المحشً.
)ٌ (5نظر عبارة ابن الحاجب فً شرح العضد ,ص.ٕٕ5 :
( )0حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٕ.ٙ
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واختلفوا فً الخبر الؽٌر المتواتر كخبر الواحد ,قال بعض بجوازه ,وقال ابن أبان(:)1
ٌجوز بشرط كون العام قد خص بدلٌل قطعً ,وقال الكرخًٌ :شترط تخصٌصه بدلٌل
متصل( )2سواء كان قطعٌا أو ظنٌا ,وقال الباقبلنً بالوقؾ بمعنى ال ندري أٌجوز أم ال,
وقٌل بتقدٌم العام.
......................................................................................................
قوله :كخبر الواحد ,لعل الكاؾ استقصابٌة ,فإن الذي ٌقابل المتواتر هو خبر الواحد ,أو
لؤلفراد الذهنٌة وهللا أعلم فلٌحرر ,وقال فً جمع الجوامع(ٖ) :وكذا ٌجوز تخصٌص الكتاب
بخبر الواحد عند الجمهور مطلقا ,وقٌل ال مطلقا وإال لترك القطعً بالظنً ,قلنا محل
التخصٌص داللة العام وهً ظنٌة ,والعمل بالظنٌن أولى من إلؽاء أحدهما انتهى .قال
العضد(ٗ) :وبه قال األبمة األربعة .وتعقبه األبهري :بؤن هذا عند الحنفٌة لٌس على إطبلقه,
بل إنما ٌجوز تخصٌص الكتاب عندهم بخبر الواحد إذا كان مشهورا ,وهو ما كان من
اآلحاد فً األصل ثم انتشر فصار ٌنقله قوم ال ٌتوهم تواطإهم على الكذب انتهى.
قوله :وقال ابن أبان إلخ ,قال ابن أبً شرٌؾ(٘) :قال ابن أبان أي عٌسى من الحنفٌة ٌجوز-
أي تخصٌص عموم الكتاب بخبر الواحد -إن كان ذلك العموم قد خص قبل ذلك بقاطع
كالعقل ,بؤن أخرج بعض منه بالعقل ,فٌجوز إخراج بعض آخر بخبر الواحد لضعؾ داللة
العام بعد تخصٌصه بالقاطع ,فإن داللة العام عنده قبل التخصٌص بالقاطع قطعٌة ,فإذا خص
بالدلٌل القاطع صار ظنً الداللة بالنسبة إلى آحاده اهـ.
قوله  :وقال الكرخً إلى قوله قطعٌا أو ظنٌا ,قال المحلً( :)ٙلضعؾ داللته حٌنبذ بخبلؾ ما
لم ٌخص أو خص بمتصل ,فالعموم فً المتصل بالنظر إلٌه فقط ,وهذا مبنً على قول تقدم
أن المخصوص بما ال ٌستقل حقٌقة انتهى .لكن وقع فً النسخة التً بٌدي للمصنؾ رحمه
هللا أن الكرخً ٌشترط التخصٌص بدلٌل متصل ,وهو تحرٌؾ من الناسخ أو سهو منه ,فإن
جمٌع الشراح الذٌن رأٌت نسبوا إلٌه اشتراط التخصٌص بالمنفصل كما تقدم( ,)5وهللا أعلم.

)ٔ( أي عٌسى ابن أبان من الحنفٌة ,كما فً الحاشٌة ,وقد سبقت ترجمته.
)ٕ( ب ٌّن صاحب الحاشٌة أن قوله" :بدلٌل متصل" إنما هو تصحٌؾ من الناسخ أو سهو من المصنؾ ,وأن الصواب "بدلٌل
منفصل" كما هو فً كتب األصول األخرىٌ ,نظر :المحصول :جٖ ,ص٘ ,0واإلحكام لآلمدي :جٕ ,صٕٔ٘ ,وشرح
العضد ,ص ,ٕٕ0 :وحاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٗ.ٙ
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٖ.ٙ
)ٗ( قال ذلك ابن الحاجب وتبعه العضدٌ ,نظر :شرح العضد ,ص.ٕٕ0 :
)٘( الدرر اللوامع ,ص.ٔ05 :
) (ٙحاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٗ.ٙ
)ٌ (5نظر :المحصول :جٖ ,ص٘ ,0واإلحكام لآلمدي :جٕ ,صٕٔ٘ ,وشرح العضد ,ص ,ٕٕ0 :وحاشٌة العطار على
شرح المحلً :جٕ ,صٗ.ٙ
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وحجة أهل الجواز اإلجماع على تخصٌص آٌة اإلرث بـ (نحن معاشر األنبٌاء ال نرث وال
()1

نورث)  ,وتخصٌص ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ

البقرةٕ5٘ :

بنهٌه علٌه السبلم عن بٌع الدرهم

()2

()3

بالدرهمٌن  ,و ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ التوبة ٘ :بـ (سنوا بهم سنة أهل الكتاب)  ,و ﮋﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﮊ النساء ٕٗ :بقوله (ال ٌجمع بٌن المرأة وعمتها)( .)4والجواب أن التخصٌص فً
ذلكم باإلجماع مع تلك األخبار ال بانفرادها.
......................................................................................................
قوله :وحجة أهل الجواز إلخٌ ,عنً جواز تخصٌص الكتاب بخبر الواحد كما دل علٌه
سوابق الكبلم ولواحقه ,قال العضد فً االستدالل على ذلك ما نصه(٘) :لنا أن الصحابة
خصوا القرآن بخبر الواحد من ؼٌر نكٌر فكان إجماعا ,منه قوله تعالى ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﮊ النساء , ٕٗ :وٌدخل فٌه نكاح المرأة على عمتها وخالتها ,فخص بقوله علٌه السبلم (ال
تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها) ,ومنه قوله تعالى

ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ النساءٔٔ:

فإنه ٌوجب المٌراث للولد عموما ,وقد خص بقوله علٌه السبلم (نحن معاشر األنبٌاء ال
نورث) ,قال :واعترض بؤنهم إن أجمعوا على خروج ما ذكرتم من عموم النص
فالمخصص هو اإلجماع ال السنة ,وإال فبل نسلم التخصٌص إذ ال دلٌل علٌه ,فإنه ال ٌتصور
فٌه دلٌل سوى اإلجماع والفرض عدمه ,قال :والجواب أنهم أجمعوا على التخصٌص بؤخبار
اآلحاد حٌث لم ٌنكروه لما وقع ,فبل ٌكون التخصٌص باإلجماع بل بخبر الواحد ,ودلٌله
اإلجماع انتهى .فعلم من كبلمه أن قول المصنؾ رحمه هللا فٌما بعد (والجواب أن
التخصٌص فً ذلك باإلجماع إلخ) مخالؾ لكبلم المختصر وشروحه ,ولعله ٌختاره وهللا
أعلم فلٌحرر .وذكر العضد من أدلة المانع ما ورد أن عمر رضً هللا عنه رد خبر فاطمة
بنت قٌس أنه لم ٌجعل لهاٌ -عنً للمطلقة بالطبلق البابن فً عدتها -سكنى وال نفقة ,لما كان
مخصصا لقوله ﮋ ﭑ ﮊ الطبلق ,ٙ :فقال كٌؾ نترك كتاب ربنا وسنة نبٌنا بقول امرأة(,)ٙ
ولو جاز تخصٌص الكتاب بخبر اآلحاد لخصص به ولم ٌردها ,ولم ٌجعل كونها خبر =

(ٔ) سبق تخرٌجه بلفظ( :نحن معاشر األنبٌاء ال نورث).
)ٕ( أخرجه مسلم :كتاب المساقاة :باب الربا ,ومالك فً الموطؤ :كتاب البٌوع :باب بٌع الذهب بالفضة تبرا وعٌنا ,كبلهما
من حدٌث عثمان بن عفان ,ولفظه( :ال تبٌعوا الدٌنار بالدٌنارٌن ,وال الدرهم بالدرهمٌن).
(ٖ) سبق تخرٌجه.
(ٗ) أخرجه الربٌع ( )٘ٔ5كتاب النكاح :باب ما ٌجوز من النكاح وما ال ٌجوز ,والبخاري ( )٘ٔٓ8كتاب النكاح :باب ال
تنكح المرأة على عمتها ,ومسلم ( )ٖٖٗٙكتاب النكاح :باب تحرٌم الجمع بٌن المرأة وعمتها أو خالتها فً النكاح,
وؼٌرهم من حدٌث أبً هرٌرة.
(٘) شرح العضد ,ص.ٕٕ0 :
) (ٙأخرجه ابن حبان :باب النفقة :ذكر عدم إٌجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثبلثا على زوجها ,والبٌهقً فً الكبرى :كتاب
النفقات :باب من قال لها النفقة ,كبلهما من طرٌق فاطمة بنت قٌس.
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وأٌضا ٌقع باإلجماع للقرآن والسنة ,نحو ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮊ النور ,ٗ :وأجمعوا أن جلد العبد
أربعون جلدة .وأٌضا ٌقع بمفهوم الموافقة والمخالفة عند من قال بؤنه حجة كقوله (فً
سابمة الؽنم زكاة)( )1ألنه مخصص لقوله (فً األنعام زكاة)( ,)2فتخرج المعلوفة بمفهوم
()3
المخالفة ,وقوله (خلق هللا الماء طهورا ال ٌنجسه إال ما ؼٌر لونه أو طعمه أو رابحته)
مخصوص بمفهوم قوله (إذا بلػ الماء قدر قلتٌن فبل ٌحتمل خبثا)( ,)4وأٌضا هو دلٌل
شرعً عارضه بمثله ,أي فٌقع التخصٌص به جمعا بٌن األدلة0000000000000 ,
......................................................................................................
= امرأة مع مخالفته للكتاب مانعا من قبوله ,قال(٘) :الجواب إنما رده لتردده فً صدقها
وكذبها ,ولذلك قال بقول امرأة ال ندري أصدقت أم كذبت ,فلعل الرد بالتردد فً صدقها
وكذبها ال بكونه خبرا واحدا انتهى .فإن قلت ما حكمها عند أصحابنا؟ قلتٌ :إخذ من كتب
األصحاب أنه ال نفقة لها وال سكنى ,حٌث خصوا النفقة بالمطلقة واحدا أو اثنتٌن ,كما نص
علٌه أبو زكرٌا رحمه هللا فً كتاب النكاح( ,)ٙوهللا أعلم.
قوله :وأٌضا ٌقع باإلجماع ,قال العضد بعد التمثٌل بما مثل به المصنؾ( :)5والتخصٌص
بالتحقٌق لتضمنه نصا مخصصا ,حتى لو علموا بخبلؾ ما هو نص فً حكم ٌتناوله
بخصوصٌته ال بعمومه ,فإنه ٌتضمن نصا ناسخا ,ومن ثم قٌل اإلجماع ال ٌنسخ به ,والفرق
بٌن التخصٌص به والنسخ به ال ٌرجع إلى أمر معنوي انتهى .وقوله ال ٌرجع إلى أمر
معنوي أي بل هما فً المعنى سواء وهللا أعلم.
قوله :وقوله (خلق هللا الماء طهورا) إلخ ,قال األبهري فً تقرٌر الحدٌثٌن ما نصه :فإن
منطوق األول هو أن الماء سواء كان قلٌبل أو كثٌرا ال ٌنجس بمجرد مبلقاة النجس ,بل
ٌتنجس بالمبلقا ة مع تؽٌر أحد أوصافه الثبلثة ,مثل اللون والطعم والرابحة ,ومفهوم الشرط
فً الحدٌث الثانً هو أن الماء إذا كان قلٌبل -وهو ما لم ٌبلػ قلتٌنٌ -تنجس بمجرد مبلقاة
النجس ,ومفهوم الثانً مخصص لمنطوق األول انتهى.

(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) لم أهتد إلى تخرٌجه بهذا اللفظ.
(ٖ) سبق تخرٌجه.
(ٗ) سبق تخرٌجه.
(٘) ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕٕ8 :
)ٌ (ٙنظر :كتاب النكاح ,ص.ٖٓٙ :
( )5شرح العضد ,ص.ٕٕ8 :
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وخالؾ بعض قالوا :ولو كان حجة فداللته أضعؾ من المنطوق ,فبل ٌعارض الضعٌؾ
األقوى ,فبل ٌجوز التخصٌص به .وٌقع بفعله علٌه السبلم ,كنهٌه عن الوصال فً الصوم
فواصل(,)1وكنهٌه عن استقبال القبلة فً قضاء الحاجة ثم رآه ابن عمر مستقببل بٌت
......................................................................................................
قوله :وخالؾ بعض إلى قوله فبل ٌعارض الضعٌؾ األقوى ,أقول :أجاب العضد عن هذه
الشبهة بقوله(ٕ) :قلنا الجمع بٌن الدلٌلٌن أولى من إبطال أحدهما وإن كان أضعؾ ,كؽٌره من
المخصصات فإنا نعمل بها جمعا بٌن األدلة ,وال ٌشترط التساوي فً القوة كما ٌخصص
الكتاب والمتواتر بخبر الواحد.
قوله :وكنهٌه عن الوصال فً الصوم فواصل ,أي وكذا لو أقر أحدا على الوصال فإن
تقرٌره كفعله كما هو معلوم.
فابدة :فلو كان الدلٌبلن المتعارضان بٌنهما عموم وخصوص من وجه ,كان أحدهما من
حٌث خصوصه مخصصا لآلخر من حٌث عمومه ,كما نبه على ذلك األبهري ,حٌث قال
بعد كبلم ما نصه :وذلك ألن قوله الوصال فً الصوم حرام على كل مسلم حتى ٌجب
متابعة األمة ,إال أن فً الوصال عام من حٌث تناوله له صلى هللا علٌه وسلم ولؤلمة,
وخاص من حٌث اقتصاره على فعل معٌن وهو الوصال فً الصوم ,وقوله صلى هللا علٌه
وسلم (خذوا ع نى مناسككم) عام من حٌث تناوله للوصال وؼٌره ,وخاص من حٌث
اقتصاره على وجوب متابعة األمة وإن كان صدور الفعل عنه مع أن األول مخصص للثانً
انتهى .وقوله (وإن كان صدور الفعل عنه) لم ٌظهر لً معناه ,ولعل فٌه تحرٌفا ,فلٌراجع
وهللا أعلم.
قوله :وكنهٌه صلى هللا علٌه وسلم عند قضاء الحاجة إلخ ,أي الثابت فً حدٌث أبً أٌوب
األنصاري كما رواه صاحب الوضع(ٖ) وؼٌره من أصحابنا رحمهم هللا ,وقوله (ثم رآه ابن
عمر) أي حٌث قال دخلت على حفصة فرأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم جالسا لحاجته
فً بٌت حفصة بٌن لبنتٌن مستدبرا للكعبة مستقببل بٌت المقدسٌ ,عنً فٌخص عموم األول
بما عدى البنٌان بفعله علٌه السبلم ,قال فً حاشٌة الوضع وفً استقبال القبلة واستدبارها
خمسة أقوالٌ :متنع مطلقاٌ ,جوز مطلقاٌ ,فرق بٌن الصحاري واألبنٌةٌ ,فرق بٌن مكة
وؼٌرهاٌ ,فرق بٌن االستقبال واالستدبار ,وهللا أعلم انتهى.

)ٔ( أخرجه البخاري :كتاب الصوم :باب الوصال ,ومسلم :كتاب الصٌام :باب النهً عن الوصال فً الصوم ,وؼٌرهما من
حدٌث عابشة ,ولفظه عند البخاري( :نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن الوصال رحمة لهم ,فقالوا إنك تواصل ,قال:
إنً لست كهٌبتكم إنً ٌطعمنً ربً وٌسقٌنً).
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٕٖٓ :
)ٖ( ٌنظر :كتاب الوضع ,تؤلٌؾ العبلمة اإلمام أبً زكرٌا ٌحٌى بن أبً الخٌر الجناونً ,تحقٌق :أبو إسحاق إبراهٌم
اطفٌش ,الطبعة األولى ,بدون تارٌخ ,دار بوسبلمة -تونس ,ص.ٗ٘:

ٓٓٗ

المقدس( ,)1وكنهٌه عن كشؾ العورة ثم كشؾ فخذه( ,)2ففعله مخصوص له ,فجاز ذلك
الفعل له ,هذا إذا لم ٌجب التؤسً [به]( ,)3وإن وجب فهو نسخ.
......................................................................................................
قوله :وكنهٌة عن كشؾ العورة ثم كشؾ فخذه إلخ ,عبارة العضد(ٗ) :مثل كشؾ الفخذ حرام
على كل مسلم ,ثم ٌفعل ذلك إلخ ,فتفٌد عبارة العضد أن ذلك مجرد مثال فبل ٌستدعً
الوقوع ,وهو المناسب لمنصبه الشرٌؾ صلى هللا علٌه وسلم ,خصوصا حٌث لم ٌقٌد ذلك
بضرورة ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :هذا إن لم ٌجب التؤسً به إلخ ,تقدم للمصنؾ رحمه هللا فً فصل معارضة الفعل
للقول أن المراد بوجوب التؤسً أن ٌدل دلٌل على وجوبه ,وكذا المراد بعدم وجوب التؤسً
أن ٌدل دلٌل على عدم وجوبه.
قوله :وإن وجب فهو نسخ ,كؤنه هو المختار عنده رحمه هللا ,فلهذا جزم به وحكى بقٌة
األقوال بقٌل ,وفصل العضد فٌما ثبت وجوب اتباعه صلى هللا علٌه وسلم ,حٌث قال(٘) :فإن
لم ٌثبت وجوب اتباع األمة له فهو تخصٌص فقط ,وإن ثبت فإن كان ثبوته بدلٌل خاص فً
ذلك الفعل فهو نسخ لتحرٌمه ,وإن كان بدلٌل عام فً جمٌع أفعاله فالمختار أن ذلك الدلٌل
العام ٌصٌر مخصصا باألول وهو العموم المتقدم ,فٌجب على األمة موجب ذلك القول ,وال
ٌجب علٌهم االقتداء به فً الفعل انتهى.

)ٔ( أخرجه الربٌع بن حبٌب :كتاب الطهارة :باب فً االستجمار ,والبخاري :كتاب الوضوء :باب من تبرز على لبنتٌن,
ومسلم :كتاب الطهارة :باب االستطابة ,جمٌعهم من طرٌق عبد هللا بن عمر.
)ٕ( لعل صواب العبارة أن ٌقول :وكنهٌه عن كشؾ الفخذ ثم كشؾ فخذه .والنهً عن كشؾ الفخذ وأنه من العورة جاء من
طرٌق ابن عباس وجرهد األسلمً وؼٌرهما ,وقد أخرجه الترمذي :أبواب األدب :باب ما جاء أن الفخذ عورة ,وأبو داود:
كتاب الحمام :باب النهً عن التعري ,وؼٌرهما .وفً البخاري :كتاب الصبلة :باب ما ٌذكر فً الفخذ ما نصه" :قال أبو
عبد هللا :وٌروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبً صلى هللا علٌه وسلم (الفخذ عورة) ,وقال أنس بن
مالك" :حسر النبً صلى هللا علٌه وسلم عن فخذه" ,قال أبو عبد هللا :وحدٌث أنس أسند ,وحدٌث جرهد أحوط حتى ٌخرج
من اختبلفهم" .وفً شرح السنة للبؽوي" :قال مالك وابن أبً ذبب الفخذ لٌست بعورة لما روي عن عبد العزٌز بن صهٌب
عن أنس قال" :أجرى نبً هللا صلى هللا علٌه فً زقاق خٌبر ,وإن ركبتً لتمس فخذ نبً هللا صلى هللا علٌه وسلم ثم حسر
اإلزار عن فخذه حتى إنً ألنظر إلى بٌاض فخذ نبً هللا صلى هللا علٌه وسلم" ,قال البؽوي :وأكثر أهل العلم على أن
الفخذ عورة ...ثم ذكر حدٌث محمد بن جحش وفٌه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مر على معمر وفخذاه مكشوفتان,
قالٌ( :ا معمر ؼط فخذٌك ,فإن الفخذٌن عورة) ,ثم أورد كبلم البخاري الذي سبق ذكره( .شرح السنة للبؽوي :ج,8
صٕٓ).
قال اإلمام السالمً" :وقال داود ومالك الفخذ لٌس عورة ,ثم قال :وحجة القابلٌن بؤن الفخذ لٌس بعورة ما روي أن النبً
صلى هللا علٌه وسلم -كشؾ عن فخذه ألبً بكر الصدٌق وعمر رضً هللا عنهما ,قال :وٌعترض هذا الحدٌث بما روي
عن حذٌفة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم مر به فً المسجد وهو كاشؾ عن فخذه ,فقال علٌه الصبلة والسبلم( :ؼط فخذك
فإنها من العورة) ,وقال لعلً( :ال تبرز فخذك وال تنظر إلى فخذ حً وال مٌت) .فهذه أحادٌث قولٌة واألول خبر فعلً,
والقول مقدم على الفعل ,وأٌضا فٌحتمل أن ٌكون ذلك من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم على ؼٌر العمد كما هو البلبق
بحقه ,فبل ٌقوم به احتجاج على المطلوب" اهـ( .معارج اآلمال :ج ,ص).
(ٖ) ساقط من (أ).
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٕٖٓ :
(٘) المصدر السابق ,ص.ٕٖٓ :

ٔٓٗ

وقٌل ال ٌكون مخصصا ,بل ٌجب التؤسً به مطلقا ,وقٌل بالوقؾ .وكذا إذا رأى إنسانا
ٌعمل بمخالفة موجب العموم فؤقره أو سكت عنه؛ فقٌل هو تخصٌص للفاعل ,أي ٌجوز له
ذلك الفعل دون ؼٌره إن لم تظهر علته؛ لتعذر الدلٌل .أما القٌاس فظاهر ,وأما (حكمً
على الواحد حكمً على الجماعة)( )1فإنه مختص بما علم فٌه عدم الفارق كالزنا للرجم,
وأما ما لم ٌعلم فٌه ذلك فبل نسلم أنه مجمع علٌه ,وإن ظهرت علته حمل علٌه من ٌوافقه
فً ذلك ,إما بالقٌاس وإما بـ (حكمً على الواحد )..الحدٌث.
......................................................................................................
قوله :وقٌل ال ٌكون مخصصا بل ٌجب التؤسً به مطلقا ,عبارة العضد(ٕ) :وقٌل ال ٌصٌر
مخصصا بل ٌجب علٌهم العمل بموافق الفعل وهو دلٌل وجوب االتباع ,فٌتبع فً فعله
انتهى.
قوله :لتعذر الدلٌل ,هو علة الختصاص جواز الفعل له دون ؼٌره حٌث لم تظهر علة.
وقوله :وأما القٌاس فظاهر ,المناسب :أما بالقٌاس فظاهر .كما هً عبارة العضد.
قوله :وأما ما لم ٌعلم فٌه ذلك فبل نسلم أنه مجمع علٌه إلخ ,هكذا فً النسخة التً بٌدي,
ولعل فٌها سقطا ,فإنه لم ٌتقدم فً عبارته فً هذا البحث لفظ المجمع علٌه حتى ٌتوجه علٌه
المنع ,ففٌها إحالة على ؼٌر مذكور فحصل فً كبلمه رحمه هللا ؼاٌة اإلجمال ,نعم هو
مذكور فً عبارة العضد فلننقلها هنا برمتها لٌتضح كبلمه ,وٌظهر لنا ما انفرد به واختاره
بقوله (والصواب إلخ كبلمه) ,قال العضد(ٖ) :ذهب الجمهور إلى أن الرسول إذا علم بفعل
للمكلؾ مخالؾ للعموم فلم ٌنكره كان مخصصا للفاعل ,فلو تبٌن معنى هو العلة لتقرٌره
حمل علٌه من ٌوافقه فً ذلك المعنى ,إما بالقٌاس وإما بقوله (حكمً على الواحد حكمً
على الجماعة) ,لنا أن سكوته دلٌل جواز الفعل ,إذ علم من عادته أنه لو لم ٌكن جابزا لما
سكت عن إنكاره ,وإذا ثبت أنه دلٌل الجواز وجب التخصٌص به جمعا بٌن الدلٌلٌن كؽٌره,
هذا إذا تبٌن معنى هو العلة ,وأما إذا لم ٌتبٌن فالمختار أنه ال ٌتعدى إلى ؼٌره لتعذر دلٌله,
أما بالقٌاس فظاهر ,وأما بقوله (حكمً على الواحد حكمً على الجماعة) فلتخصٌصه
إجماعا بما علم فٌه عدم الفارق لبلختبلؾ فً األحكام قطعا ,وهاهنا لم ٌعلم انتهى .وقوله
أما بالقٌاس فظاهر ,أي ألنه ال بد فً القٌاس من جامع وال جامع على ذلك التقدٌر ,وهللا
أعلم.

(ٔ) سبق الكبلم علٌه.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٕٖٓ :
(ٖ) المصدر السابق ,ص.ٕٖٓ :

ٕٓٗ

والصواب أن إقراره الفعل تخصٌص للعموم ,كنهٌه عن الصبلة بعد الصبح فرأى قٌسا
ٌصلى بعد الصبح ركعتً الفجر فؤقره علٌه السبلم ,فدل على جواز الركعتٌن دون ؼٌرهما,
وأما قوله "لتعذر الدلٌل" فممنوع لقوله (حكمً على الواحد حكمً على الجماعة) ظاهر
العموم ,والحمل علٌه فً كل قضٌة أولى ,ولو كان التقرٌر خاصا بالفاعل لوجب على
الرسول بٌانه بعد أن عرؾ أمته بؤن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة.

مسؤلة :ال ٌقع التخصٌص بمذهب الصحابً وال بالعادة وال برجوع الضمٌر إلى بعض:
قولً( :مسؤلة :ال ٌقع التخصٌص بمذهب الصحابً ولو كان الراوي ,خبلفا ألبً حنٌفة
والحنابلة ,وال بالعادة ,وال برجوع الضمٌر إلى بعض).
اعلم أن مذهب الصحابً لٌس بحجة ,وحقق فً موضعه ,فبل ٌجوز تخصٌص العموم به
ألن العموم حجة ,وال تترك الحجة بما لٌس بحجة ,وخالؾ فً ذلك جماعة .وقال بعض إن
كان الصحابً هو الراوي للعموم فمذهبه مخصص وإال فبل ,قالوا :ال ٌعمل إال بدلٌل وإال
وجب تفسٌقه؛ وهو باطل .وأجٌب :بؤنه ٌستدعً دلٌبل فً ظنه ,وال ٌكون ما ظنه المجتهد
ؾ على ؼٌره وال تجوز مخالفته .واعلم
دلٌبل على ؼٌره ,إذ لو كان دلٌله قطعٌا لم ٌخ َ
......................................................................................................
قوله :اعلم أن مذهب الصحابً لٌس بحجة إلخ ,عبارة العضد(ٔ) :مذهب الصحابً على
خبلؾ العام ال ٌكون مخصصا ,وإن كان هو الراوي للعام خبلفا ألبً حنٌفة والحنابلة ,إذ
قال بعضهم ٌخصص مطلقا ,وبعضهم إن كان هو الراوي إلخ ,قال المحلً(ٕ) :مثاله حدٌث
البخاري من رواٌة ابن عباس (من بدل دٌنه فاقتلوه)(ٖ) مع قوله إن ثبت عنه أن المرتدة ال
تقتل ,قال :وٌحتمل أنه كان ٌرى أن من الشرطٌة ال تتناول المإنث كما هو قول تقدم انتهى.
قوله :قالوا ال ٌعمل إال بدلٌل إلخ ,أي قال هذا المفصل بٌن الراوي وؼٌره :ال ٌعمل على
خبلؾ ما رواه إال بدلٌل وإال وجب تفسٌقه؛ لعمله بخبلؾ مروٌه من ؼٌر دلٌل ,قال
العضد(ٗ) :فٌعتبر ذلك الدلٌل وإن لم ٌعرؾ بعٌنه ,وٌخصص به جمعا بٌن الدلٌلٌن انتهى.
قوله :إذ لو كان دلٌله قطعٌا لم ٌخؾ على ؼٌره ,زاد العضد فً الرد وجهٌن آخرٌن(٘):
أحدهما أنه معارض بمثله فنقول دلٌله ظنً إذ لو كان قطعٌا لبٌنه دفعا للتهمة ,وثانٌهما لو
كان قطعٌا لم ٌجز مخالفة صحابً آخر له وأنه جابز اتفاقا انتهى.
(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕٖٔ :
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٙ8
)ٖ( سبق تخرٌجه.
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٕٖٔ :
(٘) شرح العضد ,ص.ٕٖٔ :

ٖٓٗ

أٌضا أن اللفظ العام كالطعام إذا كان عادة البلد إطبلقه على خاص كالبر مثبل؛ فبل تكون
تلك العادة مخصصة لذلك العام .وأٌضا ال ٌقع التخصٌص برجوع الضمٌر ,أي إذا ذكر عام
وبعده ضمٌر ٌرجع إلى بعض ما ٌتناوله لم ٌكن تخصٌصا لذلك العام ,كقوله تعالى ﮋﮏ
ﮐﮑ ﮊ

البقرةٕٕ0 :

بعد قوله ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﮊ البقرة , ٕٕ0 :ألن الضمٌر فً

"بردهن" خاص بالرجعٌات ,فبل ٌوجب تخصٌص التربص بالرجعٌات؛ ألنهما لفظان ,فبل
ٌلزم من خروج أحدهما عن الحقٌقة وعن األصل 0000000000000000000000
......................................................................................................
قوله :إذا كان عادة البلد إطبلقه على خاص إلخ ,عبارة العضد(ٔ) :إذا ورد عام ٌتناول
أنواعا من المتناو الت والمعتاد ممن ٌخاطبون به إنما هو نوع مما ٌتناوله اللفظ بعمومه؛
فهذه العادة ال تخصص العام بذلك النوع ,مثاله أن ٌقول حرمت الربا فً الطعام وأنه ٌتناول
البر وؼٌره ,وبفرض أن عادتهم تناولهم البر ,فهل ٌعم حرمة الربا كل مطعوم أو ٌخص
البر؟ والحق أنه ٌعم ,والمعتبر تناول اللفظ ال تناولهم عادة إلخ .وذكر فً جمع الجوامع
تفصٌبل فً العادة وهو إن أقرها النبً صلى هللا علٌه وسلم أو اإلجماع ,بؤن كانت فً زمن
النبً صلى هللا علٌه وسلم وعلم بها ,أو فعلها الناس بعده من ؼٌر إنكار علٌهم خصصت
العام وإال فبل ,قال(ٕ) :والمخصص فً الحقٌقة التقرٌر أو اإلجماع الفعلً ,بخبلؾ ما لٌس
كذلك كؤن لم ٌكن فً زمنه علٌه الصبلة والسبلم ولم ٌجمعوا علٌها؛ ألن فعل الناس لٌس
بحجة فً الشرع ,وهذا توسط لئلمام الرازي(ٖ) ومن تبعه بٌن إطبلق بعضهم التخصٌص
نظرا إلى أنها إجماع فعلً ,وبعضهم عدمه نظرا إلى أن فعل الناس لٌس بحجة انتهى.
قوله :فبل ٌلزم من خروج أحدهما عن الحقٌقة وعن األصل خروج اآلخر فٌصٌر مجازا,
أقول :تبع العضد فً هذه العبارة(ٗ) ,وتعقبه األبهري بما حاصله أن فً الكبلم تناقضا
بحسب الظاهر ,حٌث قال :قوله فبل ٌلزم من مجاز أحدهما مجاز اآلخر ,هذا ٌدل على أن
الضمٌر راجع إلى العام لكن أرٌد بعض أفراده مجازا ,وقوله :ورجوع الضمٌر إلى بعض
لٌس بتخصٌصٌ ,دل على أن الضمٌر لٌس راجعا إلى العام بل إلى بعض أفراده ,كما عاد
الضمٌر فً قوله تعالى ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ المابدة 0 :إلى بعض المذكور فٌتناقضان ,اللهم
إال أن ٌرٌد بعود الضمٌر إلى البعض إرادة البعض من العام وإن كان عابدا إلى العام ,وبهذا
ٌشعر جوابه عن استدالل المخصص هو أن الضمٌر كإعادة الظاهر ,وال شك أنه لو أعاد
الظاهر وأراد به ما تناول المخصوص لم ٌلزم منه خصوص =

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕٖٔ :
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٔ.5
)ٖ( ٌنظر :المحصول :جٖ ,صٖٔٔ.
)ٗ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕٖٕ :

ٗٓٗ

خروج اآلخر عنه فٌصٌر مجازا .وخالؾ الجوٌنً وأبو الحسٌن البصري فقاال :إنه
تخصٌص؛ لما ٌلزم من مخالفة الضمٌر المرجوع إلٌه ,وهو باطل .وأجٌب بؤنه كالظاهر,
وال شك أنه لو أعاد الظاهر وأراد به الخصوص لم ٌلزم منه خصوص األول ,ولم ٌحكم
بكونه ؼٌر األول ومخالفا له ,فهكذا هاهنا .وقال بعض بالوقؾ لما ٌلزم من تخصٌص
الظاهر أو الضمٌر دفعا للمخالفة ,وكبلهما تحكم لعدم المرجح ,فوجب التوقؾ .وأجٌب
بؤنهما ظاهران فً العموم ,فإذا خصصنا األول لزم تخصٌص الثانً ,وإذا خصصنا الثانً
لم ٌلزم تخصٌص األول ,وما فٌه مخالفة الظاهر أولى مما فٌه مخالفتان.

التخصٌص بالرأي والقٌاس:
قولً( :وفً التخصٌص بالرأي والقٌاس أقوال ,والوجه إن ثبتت علته بنص أو إجماع
خص وإال فبل ,وكذا إن تقوى بقرٌنة).
......................................................................................................
= األول ,إال أنه ٌرى على هذا الجواب أن الضمٌر كإعادة الظاهر لكن مع العهد ٌوجب
الموافقة بٌن المبتدأ والمعاد فً الخصوص والعموم ,وإال لم ٌكن المعاد معادا بل مبتدأ,
فاألولى أن ٌقال مراده بمجازٌة الضمٌر كونه على األول الظاهر ,ولهذا أقحمه فً الشرح,
وقال ال ٌلزم خروج أحدهما عن ظاهره إلخ ,ألن الظاهر أن ٌرجع الضمٌر فً اللفظ
باعتبار جمٌع مدلوله ,وعوده إلى بعض مدلوله كما فً ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ المابدة 0 :على
خبلؾ الظاهر ,وإنما ذكره بلفظ المجاز للمشاكلة ,ألن العام الظاهر إذا أرٌد به الخصوص
كان مجازا ,فالمجاز األول فً قوله فبل ٌلزم من مجاز أحدهما مجاز اآلخر ,والثانً حقٌقة,
فعلى هذا ٌندفع التناقض اهـ فلٌتؤمل.
قوله :خروج اآلخر عنه ,زاد العضد(ٔ) :فؽاٌته أن ظاهر الضمٌر أن ٌكون عاما وقد خص
فلم ٌلزم مثله فً المرجوع إلٌه انتهى.
قوله :ظاهران فً العموم ,قال األبهري :أي الظاهر فً اللفظ العام العموم ,وفً الضمٌر
المذكور بعده أن ٌرجع إلٌه باعتبار جمٌع مدلوله ,واعتبار الخصوص فً اللفظ العام ٌوجب
اعتبار الخصوص فً الضمٌر بتبعٌته ,ألنا إذا قلنا جاءنً القوم إال زٌدا فؤكرمتهم؛ كان
الضمٌر لما عدا زٌدا من القوم ,ولو لم ٌخصص القوم كان الضمٌر متناوال لزٌد أٌضا,
وٌلزم مخالفتان للظاهر ,واعتبار الخصوص فً الضمٌر بؤن ٌكون لما تقدم ذكره معنى
وهو بعض ما تناوله العام ال ٌوجب خصوص اللفظ العام ,فبل ٌلزم إال مخالفة واحدة,
فارتكابه أولى من ارتكاب األول انتهى.
)ٔ( شرح العضد ,ص.ٕٖٕ :

٘ٓٗ

اعلم أن التخصٌص بالرأي والقٌاس مختلؾ فٌه :ذهب الشافعً فً قوم إلى جواز
التخصٌص به؛ ألن العموم ٌحتمل أن ٌكون مستعمبل فً ؼٌر ما وضع له بالتخصٌص,
والقٌاس ال ٌحتمل شٌبا من ذلك ,وقد ٌخصص العموم بالنص الخاص مع احتمال كونه
مجازا أو مإوال ,فبالقٌاس أولى .وأجٌب بؤن الؽلط فً القٌاس أكثر ,وربما وقع االحتمال
فً أصله ,وربما استنبطه من لٌس أهبل لبلجتهاد .وذهب الجبابً وجماعة إلى منع
التخصٌص به مطلقا ,بل العام مقدم جلٌا كان أو خفٌا ,خص أم ال؛ 00000000000
......................................................................................................
قوله :بالرأي والقٌاس ,الظاهر أن عطؾ القٌاس على الرأي للتفسٌر ,وعبارة ابن
الحاجب(ٔ) :األبمة األربعة واألشعري وأبو هاشم وأبو الحسٌن جواز تخصٌص العموم
بالقٌاس إلخ ,فعلم منه تفسٌر القوم من قول المصنؾ (ذهب الشافعً فً قوم).
قوله :بالتخصٌص ,الظاهر أنه متعلق بٌحتمل ,وٌجوز أن ٌتعلق بمستعمبل والباء فٌه سببٌة.
قوله :ال ٌحتمل شًء ,لعله شٌبا ألنه مفعول ٌحتمل(ٕ) ,قال ابن أبً شرٌؾ(ٖ) :وفً شرح
البرهان لؤلبٌاري أن القٌاس القطعً ٌجوز التخصٌص به ببل خبلؾ ,وهو ما حكم أصله
مقطوع به وعلٌته منصوصة أو مجمع علٌها ,وهً موجودة فً الفرع قطعا وال فارق قطعا
انتهى.
قوله :وأجٌب بؤن الؽلط فً القٌاس أكثر ,أي ألنه ٌجتهد فٌه بستة أمور :حكم األصل,
وعلته ,ووجودها فٌه ,وخلوها عن المعارض فٌه ,ووجودها فً الفرع ,وخلوها عن
المعارض فٌه.
قوله :فً أصله ,أي المقٌس علٌه.
قوله :وذهب الجبابً وجماعة إلى منع التخصٌص به إلخ ,تبع فً نسبة المنع مطلقا إلى
الجبابً ابن الحاجب وشارحً كبلمه(ٗ) ,والذي نسبه للجبابً فً جمع الجوامع هو التفصٌل
حٌث قال مع شارحه(٘) :وللجبابً أبً علً فً منعه إن كان القٌاس خفٌا لضعفه بخبلؾ
الجلً وسٌؤتٌان ,قال الشارح :وهذا التفصٌل منقول عن ابن سرٌج ,والمنقول عن الجبابً
المنع مطلقا ,وقد مشى المصنؾ على ذلك فً شرحٌه انتهى ,قال ابن أبً شرٌؾ( :)ٙقوله
"وقد مشى المصنؾ على ذلك" أي على نقل التفصٌل عن ابن سرٌج والمنع عن الجبابً,
لكنه ذكر فً شرح المختصر أن نقل التفصٌل عن ابن سرٌج تبع فٌه ابن الحاجب =
)ٔ( شرح العضد ,ص.ٕٖٖ :
)ٕ( هذا التصحٌح منه بناء على النسخة التً اعتمد علٌها.
)ٖ( الدرر اللوامع ,ص.ٔ00 :
)ٗ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕٖٖ :
(٘) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص٘.ٙ
) (ٙالدرر اللوامع ,ص.ٔ00 :
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ألن القٌاس فرع فبل ٌقدم على أصله ,وألن المطلوب بالقٌاس حكم ما لٌس بمنطوق به,
والعام منطوق به فبل ٌثبت بالقٌاس ,وألن القٌاس إنما ٌعمل به عند عدم وجود الكتاب
والسنة كما وقع فً حدٌث معاذ ,وألنه أضعؾ فبل ٌتقدم على األقوى ,وألن الدلٌل على
وجوب العمل بالقٌاس هو اإلجماع ,وإذا خالؾ العموم فبل إجماع ,فٌسقط العمل به.
وأجٌب بؤن السنة تخصص الكتاب وهً أضعؾ ,وألن العمل بها عند عدم وجود الكتاب
فً حدٌث معاذ( .)1وعن األول بؤن القٌاس فرع نص آخر ال فرع النص المخصوص,
والنص ٌخصص بنص آخر مرة ,ومرة بمعقوله ,وال معنى للقٌاس إال معقول النص .وعن
......................................................................................................
= جماعة من المتؤخرٌن ,والذي نقله عنه الشٌخ أبو حامد جواز التخصٌص بالقٌاس مطلقا,
وقال إنه المذهب(ٕ).
قوله :كما وقع فً حدٌث معاذ ,أي حٌث قال له عند بعثه إلى الٌمن( :بم تعمل؟ فقال :بكتاب
هللا ,فقال :فإن لم تجد؟ قال :بسنة رسوله ,قال :فإن لم تجد؟ قال :أقٌس األمر باألمر ,فقال:
الحمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا لما ٌرضاه رسوله)(ٖ) ,قاله العضد ثم قال(ٗ) :فبتقدٌم
معاذ الخبر على القٌاس ,وتصوٌب الرسول له فٌه؛ ٌدالن على وجوب تقدٌم الخبر على
القٌاس ,وأنه ال عبرة بالقٌاس مع وجود الخبر خالفه أو وافقه انتهى.
قوله :والنص ٌخصص بنص آخر مرة ,ومرة بمعقولهٌ ,نظر ما المراد بمعقول النص ,هل
هو ما ٌفهم من اللفظ مطلقا أو المفهوم المقابل للمنطوق ,واألول هو المتبادر من كبلم
صاحب الوضع رحمه هللا فً قوله(٘) :أصل ,ومعقول أصل ,واستصحاب حال األصل .كما
نبه على ذلك محشٌه حٌث قال :قوله "ومعقول أصل" المراد به عند المصنؾ رحمه هللا ما
ٌفهم من اللفظ مطلقا ,منطوقا كان أو مفهوما ,وأما عند ؼٌره فهو ما دل علٌه اللفظ ال فً
محل النطق انتهى .ثم رأٌت فً كبلم ابن هارون ما ٌدل على أن المراد به الثانً وهو ما
ٌقابل المنطوق ,حٌث قال بعد ذكر جوابٌن عن أدلة الجبابً ما نصه :وثالثا بالتزامه بما
جوزتم من تخصٌص الكتاب بالسنة وبالمفهوم مع أنهما أضعؾ ,قال :وفً الثالث نظر ألنه
ال ٌقول بتخصٌص القرآن بخبر الواحد ,وال ٌقول بمفهوم المخالفة فضبل =
)ٔ( ٌعنً معاذ بن جبل عندما بعثه إلى الٌمن ,وقد ذكر صاحب الحاشٌة نص الحدٌث.
)ٕ( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب :جٖ ,ص.ٖ٘5
(ٖ) أخرجه أبو داود (ٕ )ٖ٘8كتاب األقضٌة :باب اجتهاد الرأي فً القضاء ,من طرٌق رجال من أصحاب معاذ -لم
هللا -صلى هللا علٌه وسلم -لَما أَ َرا َد أَنْ ٌَ ْب َع َ
ك
ض لَ َ
ْؾ َت ْقضِ ى إِ َذا َع َر َ
ث م َُع ًاذا إِلَى ْال ٌَ َم ِن َقا َلَ ( :كٌ َ
ٌذكرهم -بلفظ :أَن َرسُو َل ِ
هللا -صلى هللا علٌه وسلمَ .-قا َلَ ( :فإِنْ ل ْمَ
َ
هللاَ .قا َلَ ( :فإِنْ ل ْم َت ِج ْد فِى ِك َتا ِ
ضا ٌء)َ .قا َل أَ ْقضِ ى ِب ِك َتا ِ
ُول ِ
ب ِ
ب ِ
َق َ
هللا)َ .قا َل َف ِبسُن ِة َرس ِ
ْ
َت ِج ْ
هللا -صلى هللا
س
ر
ة
ُن
س
ِى
ف
د
هللا -صلى هللا علٌه وسلمَ -والَ فِى ِك َتا ِ
ِ
ب َرسُو ُل ِ
ض َر َ
هللا)َ .قا َل :أَجْ َت ِه ُد َرأ ٌِى َوالَ آلُوَ .ف َ
ب ِ
ُول ِ
َ
ِ
ْ
هللا).
هللا لِ َما ٌُرْ ضِ ى َرسُو َل ِ
ُول ِ
ص ْد َرهُ َو َقا َل( :ال َحمْ ُد ِ ِ
علٌه وسلمَ -
هلل الذِى َوفقَ َرسُو َل َرس ِ
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٕٖٗ :
)٘( كتاب الوضع  ,تؤلٌؾ العبلمة اإلمام أبً زكرٌا ٌحٌى بن أبً الخٌر الجناونً ,تحقٌق :أبو إسحاق إبراهٌم اطفٌش,
الطبعة األولى ,بدون تارٌخ ,دار بوسبلمة -تونس ,ص.ٙ:
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الثانً أن العام وإن كان منطوقا به لكن مشكوك فٌه الحتماله التخصٌص ,والقدر
المخصص لٌس بمراد فلم ٌكن منطوقا به حقٌقة ,والقٌاس الثابت بالعلة المعتبرة بالنص
أو اإلجماع أولى منه .وعن األخٌر إذا ثبتت هذه العلة أو الحكم فً حق واحد ثبتت فً
حق الجماعة بقوله (حكمً على الواحد حكمً على الجماعة)( ,)1فثبت تخصٌص العام به,
لكن فً الحقٌقة إنما هو تخصٌص بالنص ال بالقٌاس فافهم.
وذهب الجوٌنً وؼٌره إلى الوقؾ لعدم المرجح؛ ألن كبل من القٌاس والعموم دلٌل لو
انفرد ,وقد تقاببل وال ترجٌح ,ووجب الوقؾ .قلت :الجواب أن العلة الثابتة بنص أو إجماع
مرجحة للقٌاس كما تقدم .وذهب ابن سرٌج( )2إلى جواز 000000000000000000
......................................................................................................
= عن التخصٌص به ,وأما الخبر المتواتر ومفهوم الموافقة فٌمنع أنهما أضعؾ اهـ.
قوله :وعن األخٌر إذا ثبتت هذه العلة أو الحكم فً حق واحد إلخ ,عبارة العضد(ٖ) :الجواب
أن العلة المإثرة -وهً المعتبرة بالنص أو اإلجماع -ومحل التخصٌص وهو الذي خص
األصل فٌه بنص ,وهً التً ذكرنا أنها ٌقدم فٌها القٌاس على النص؛ ٌرجعان إلى النص
وهو قوله صلى هللا علٌه وسلم (حكمً على الواحد حكمً على الجماعة) ,فإذا ثبت العلٌة
أو الحكم فً حق واحد ثبت فً حق الجماعة بهذا النص إلخ .وهللا أعلم .وحاصل كبلم
المصنؾ رحمه هللا فً االستدالل لمذهب الجبابً والجواب عنه على الترتٌب؛ أنه ذكر له
خمسة أوجه تدل لما ذهب إلٌه من منع التخصٌص بالقٌاس :إحداها أن القٌاس فرع فبل ٌتقدم
على أصله ,وأجاب عنه بقوله (إن القٌاس فرع نص آخر إلخ) ,وثانٌها أن المطلوب بالقٌاس
حكم ما لٌس بمنطوق به والعام منطوق به فبل ٌثبت بالقٌاس ,وأجاب عنه بقوله (إن العام
وإن كان منطوقا به لكنه مشكوك فٌه إلخ) ,وثالثها أن القٌاس إنما ٌعمل به عند عدم وجود
الكتاب والسنة لحدٌث معاذ ,وأجاب عنه بقوله (وألن العمل به عند عدم وجود الكتاب فً
حدٌث معاذ) ,ورابعها أن القٌاس أضعؾ إلخ ,وأجاب عنه بقوله (إن السنة تخصص الكتاب
وهً أضعؾ) ,وخامسها أن الدلٌل على وجوب العمل بالقٌاس إلخ ,وأجاب عنه بقوله
(وعن األخٌر إذا ثبتت هذه العلة فً حق واحد ثبتت فً حق الجماعة إلخ) ,وهللا أعلم.
قوله :وذهب الجوٌنً وؼٌره إلى الوقؾ ,فً نسبة الوقؾ إلى الجوٌنً نظر ,والذي رأٌته
فً ابن الحاجب وشروحه وفً جمع الجوامع أن القابل بالوقؾ هو إمام الحرمٌن(ٗ) ,ولعل
لفظ الجوٌنً تحرٌؾ من الناسخ ,وهللا أعلم فلٌحرر.
(ٔ) سبق الكبلم علٌه.
(ٕ) فً النسخ الثبلث" :ابن شرٌح" .وهو تصحٌؾ ,والصواب (ابن سرٌج) ,وقد سبقت ترجمته.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕٖٗ :
(ٗ) ما ذكره الشماخً ال ؼبار علٌه ,وما ذكره المحشً هنا وه ٌم منه ,فإن إمام الحرمٌن لقب لئلمام الجوٌنً ,وقد وقع أبو
ستة أٌضا فً نفس هذا الوهم كما مر سابقا ,وإمام الحرمٌن هو عبد الملك بن عبد هللا بن ٌوسؾ الجوٌنً (تٗ50:هـ),
وقد سبقت ترجمته فٌما مضى.
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التخصٌص بالقٌاس الجلً كقٌاس المعنى دون الخفً كقٌاس الشبه()1؛ ألن الجلً قوي.
قلت :الجواب إن كان قٌاس المعنى وهو قٌاس العلة بنص أو إجماع صح ,وإال فبل ٌسلم
له كما تقدم .وقال عٌسى ابن أبانٌ :جوز إذا دخل العموم التخصٌص وإال فبل .قلتٌ :رد
بؤن العام وإن ضعؾ بدلٌل التخصٌص فالقٌاس من حٌث هو قٌاس أضعؾ الحتمال الؽلط
فٌه ,واالحتمال فً أصله .قال الكرخً :إن خص بدلٌل منفصل وإال فبل ,والجواب ما تقدم.
وقال الؽزالً( :)2إن تعادل العموم والقٌاس توقفنا ,وإن تفاوتا رجحنا األقوى.
والمختار :إن ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان األصل مخصصا لئلجماع( )3أي مخرجا
......................................................................................................
قوله :بالقٌاس الجلً ,المراد بالجلً ما قطع فٌه بنفً الفارق ,والخفً بخبلفه كما سٌؤتً
وهللا أعلم.
قوله :وقال الكرخً إن صح بدلٌل منفصل ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ,والصواب إن
خص(ٗ) ,وعبارة جمع الجوامع وشرحه(٘) :وخبلفا للكرخً فً منعه إن لم ٌخص بمنفصل,
بؤن لم ٌخص أو خص بمتصل ,بخبلؾ المنفصل لضعؾ داللة العام حٌنبذ اهـ.
قوله :والجواب ما تقدم ,لعل المراد ما تقدم فً قوله (إن العلة الثابتة بنص أو إجماع
مرجحة للقٌاس).
قو له :أو كان األصل مخصصا لئلجماع ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ,والصواب ذكر العام
بدل اإلجماع كما فً العضد ,وعبارته( :)ٙوالمختار أنه إن ثبتت علٌة العلة بنص أو إجماع
أو كان األصل مخصصا للعام -أي مخرجا عنه -خص به العام ,وإال فالمعتبر القرابن فً
آحاد القرابن مما ٌظهر بها ترجٌح أحدها ,فإن ظهر ترجٌح خاص بالقٌاس عمل به وإال
عمل بعموم الخبر انتهى .تنبٌه :قال بعض من كتب على العضد فً هذا الباب :اعلم أن هذه
المذاهب سبعة وأصلها أربعة ,التجوٌز مطلقا ,المنع مطلقا ,الوقؾ ,التفصٌل ,والمفصلون
افترقوا أربع فرق ,مفصلون فً القٌاس ,مفصلون فً العام ,مفصلون فً األصل المقٌس
علٌه ,مفصلون فً العلة انتهى .أقول :المصنؾ رحمه هللا زاد قوال ثامنا لٌس فً ابن
الحاجب وشروحه وهو قول الكرخً ,وذكره ابن السبكً فً جمع الجوامع كما ٌعلم
بالوقوؾ علٌه( ,)5وهللا أعلم.
(ٔ) فً األصل" :كقٌاس الشبهة" وهو خطؤ.
(ٕ) ٌنظر :المستصفى من علم األصول ,ص.ٖ8ٗ :
(ٖ) كذا جاء فً األصل ,والصواب كما فً شرح العضد" :أو كان األصل مخصصا للعام...إلخ" ,وقد نبه على ذلك
المحشًٌ ,نظر :شرح العضد ,ص.ٕٖٖ:
)ٗ( هذا التصحٌح من المحشً بناء على النسخة التً اعتمد علٌها.
(٘) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص٘.ٙ
( )ٙشرح العضد ,ص.ٕٖٖ :
) (5سبقت عبارة جمع الجوامع وشرحه التً ٌشٌر إلٌها المحشً قبل قلٌل.
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عنه خص به العام  ,أو ظهرت قرٌنة ترجحه ,وإال فالعموم أولى ,مثاله ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮊ التوبة ٖٔٓ :فعم المدٌون وؼٌره ,وخص المدٌون بالقٌاس على الفقٌر .وقوله ﮋﭧ ﭨ

ﭩ ﮊ البقرة ٕ5٘ :فحل جمٌع البٌوع ,وخص األرز باألرز متفاضبل بالقٌاس على البر؛ ألن
قوله علٌه السبلم (البر بالبر )2()..إلى تمام الحدٌث مخصص لعموم تحلٌل البٌع ,وذهب
إلى جوازه إن كان األصل المقٌس [علٌه]( )3مخرجا من ذلك العموم بنص وإال فبل(.)4
......................................................................................................
قوله :مثاله ,أي التخصٌص بالقٌاس ,وتقرٌره من كبلم المصنؾ واضح ,وقال فً جمع
الجوامع(٘) :وقد خص من قوله تعالى ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ النور ٕ :األمة فعلٌها
نصؾ ذلك بقوله تعالى ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮊ

النساء ,ٕ٘ :والعبد بالقٌاس على األمة فً النصؾ أٌضا انتهى .أقول :إذا فهمت ذلك اتضح لك
الجواب عن أصحابنا رحمهم هللا حٌث أطبقوا فٌما رأٌت على االقتصار على الفاتحة فً
صبلة الظهر والعصر خبلؾ ما علٌه قومنا فً الركعتٌن األولتٌن منهما ,مع قوله صلى هللا
علٌه وسلم (ال صبلة إال بفاتحة الكتاب فصاعدا)( ,)ٙوفً بعض الرواٌات (وشًء من
القرآن) ,وأورده الشٌخ اسماعٌل رحمه هللا فً قواعده مستشكبل ,وأشار إلى القٌاس مقرا له,
ؼٌر أنه لم ٌصرح بالتخصٌص به( ,)5ونبه على ذلك الشٌخ عبد هللا السدوٌكشً رحمه هللا
فً حاشٌة اإلٌضاح فلٌراجع( ,)0وهللا أعلم.

(ٔ) فً األصل" :خص بالعام" وهو تصحٌؾ؛ ألن الكبلم فً تخصٌص العموم بالقٌاس ولٌس العكس.
(ٕ) أخرجه البخاري (ٓ )ٕٔ5كتاب البٌوع :باب بٌع التمر بالتمر ,من حدٌث عمر.
(ٖ) ساقط من (أ).
)ٗ( ذكر المصنؾ هذا القول هنا ولم ٌنسبه إلى أحد.
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٙٙ
( )ٙأخرجه النسابً (ٖٔ )8كتاب االفتتاح :باب إٌجاب قراءة فاتحة الكتاب فً الصبلة ,وأبو داود (ٕٕ )0كتاب الصبلة:
صبلَ َة لِ َمنْ لَ ْم ٌَ ْق َر ْأ ِب َفات َِح ِة
باب من ترك القراءة فً صبلته بفاتحة الكتاب ,كبلهما من طرٌق عبادة بن الصامت بلفظ( :الَ َ
صاعِ ًدا).
ْال ِك َتا ِ
ب َف َ
)ٌ (5نظر :قواعد اإلسبلم للجٌطالً :جٔ ,ص.ٕ55
)ٌ (0نظر :اإلٌضاح للشماخً :جٔ ,صٗ ,ٗ5فً الهامش.
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فصل :فً المطلق والمقٌد:
قولً( :المطلق ما دل على شابع فً جنسه ,والمقٌد بخبلفه).
اعلم أن المطلق هو ما دل على شابع فً جنسه ,ومعنى ذلك أن ٌكون لفظا محتمبل
ألشخاص كثٌرة مما ٌندرج تحت أمر مشترك من ؼٌر تعٌٌن ,فتخرج جمٌع المعارؾ لما
......................................................................................................
قوله :المطلق ما دل على شابع فً جنسه ,تبع المصنؾ رحمه هللا ابن الحاجب فً تعرٌؾ
المطلق بذلك(ٔ) ,وأما ابن السبكً فعرفه بؤنه(ٕ) :الدال على الماهٌة ببل قٌد من وحدة
وؼٌرها ,ثم قال :وزعم اآلمدي وابن الحاجب داللته على الوحدة الشابعة توهماه النكرة .قال
شارحه المحلً(ٖ)  :أي وقع فً وهمهما أي ذهنهما أنه هً ,ألنها دالة على الوحدة الشابعة,
حٌث لم تخرج عن األصل من اإلفراد إلى التثنٌة أو الجمع ,والمطلق عندهما كذلك أٌضا,
إذ عرفه األولٌ -عنً اآلمدي -بالنكرة فً سٌاق اإلثبات(ٗ) ,والثانًٌ -عنً ابن الحاجب -بما
دل على شابع فً جنسه ,وخرج الدال على شابع فً نوعه نحو رقبة مإمنة ,قال
المصنؾ(٘)  :وعلى الفرق بٌن المطلق والنكرة أسلوب المنطقٌٌن واألصولٌٌن وكذا الفقهاء,
حٌث اختلفوا فٌمن قال المرأته :إن كان حملك ذكرا فؤنت طالق؛ فكان ذكرٌن ,قٌل ال تطلق
نظرا للتنكٌر المشعر بالتوحٌد ,وقٌل تطلق حمبل على الجنس انتهى ,قال :ومن هنا ٌعلم أن
اللفظ فً المطلق والنكرة واحد ,وأن الفرق بٌنهما باالعتبار؛ إن اعتبر فً اللفظ داللته على
الماهٌة ببل قٌد سمً مطلقا واسم جنس أٌضا كما تقدم ,أو مع قٌد الوحدة الشابعة سمً نكرة,
واآلمدي وابن الحاجب ٌنكران اعتبار األول فً مسمى المطلق وٌجعبلنه الثانً ,فٌدل
عندهما على الوحدة الشابعة ,وعند ؼٌرهما على الماهٌة ببل قٌد ,والوحدة ضرورٌة إذ ال
وجود للماهٌة المطلوبة بؤقل من واحد ,واألول موافق لكبلم أهل العربٌة ,والتسمٌة علٌه
بالمطلق لمقابلة المقٌد انتهى كبلم المحلً .واعترضه ابن أبً شرٌؾ حٌث قال( :)ٙواعلم أن
مقتضى كبلم الشارح أنه ال فرق عند اآلمدي وابن الحاجب بٌن المطلق والنكرة ,ولٌس
كذلك بل بٌنهما عند ابن الحاجب عموم من وجه ,ألن قوله (ما دل على شابع فً جنسه)
ٌخرج المعارؾ التً لٌس تعرٌفها لفظا فقط ,ومنها المعرؾ بؤل االستؽراقٌة ,وٌخرج كل
عام ولو نكرة فً سٌاق اإلثبات أو النفً ,نحو :كل رجل ,وال رجل؛ ألنه بما انضم إلٌه من
كل والنفً صار لبلستؽراق وهو ٌنافً الشٌوع ,فالمطلق أخص من النكرة بهذا االعتبار,
وأعم منها باعتبار تناوله المعرؾ لفظا فقط ,نحو اشتر اللحم ,وهو خارج عن النكرة =
)ٔ( شرح العضد ,ص.ٕٖ٘ :
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.58
)ٖ( المصدر السابق :جٕ ,صٓ.0
)ٗ( ٌنظر :اإلحكام لآلمدي :جٖ ,ص.ٖ٘5
)٘( ٌعنً ابن السبكً ,والكبلم للمحلً.
) (ٙالدرر اللوامع ,ص.ٔ8ٔ :
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فٌها من التعٌٌن ,وٌخرج العام ألنه لبلستؽراق ,وهو ٌنافً الشٌوع على هذا التفسٌر,
وأبٌن من هذه العبارة هو اللفظ الدال على الماهٌة فحسب ,والمقٌد هو اللفظ الدال ال على
شابع فً جنسه ,فٌدخل العام ألنه مقٌد بقٌد الكثرة؛ ككل ونحوها ,وجمٌع المعارؾ ,وهو
ظاهر.
......................................................................................................
= بدلٌل عبلمتها قبول أداة التعرٌؾ ودخول "رب" ,وذلك منتؾ فً المعرؾ لفظا ,وأما
قول اآلمدي إنه (النكرة فً سٌاق اإلثبات) فٌقتضً أنه أخص منها مطلقا ,وٌرد علٌه أنه
ٌخرج منه المعرؾ لفظا فهو ؼٌر منعكس ,قال :وما جرى علٌه ابن الحاجب كاآلمدي فً
تعرٌؾ المطلق هو الموافق ألسلوب األصولٌٌن ,ألن كبلمهم فً قواعد استنباط أحكام أفعال
المكلفٌن ,والتكلٌؾ متعلق باألفراد دون المفهومات الكلٌة التً هً أمور عقلٌة ,بل وٌوافق
أسلوب المنطقٌٌن أٌضا ,فإن المطلق عندهم موضوع القضٌة المهملة؛ ألنه مطلق عن التقٌٌد
بالكلٌة والجزبٌة ,والنكرة قد تكون موضوع الجزبٌة وقد تكون موضوع الكلٌة ,والحكم فً
الجمٌع متعلق باألفراد ,وأما القضاٌا الطبٌعٌة التً ٌحكم فٌها على الماهٌة من حٌث هً فقد
صرح المنطقٌون بؤنه ال اعتبار لها فً العلوم اهـ .وتعقبه شٌخ اإلسبلم بقوله(ٔ) :وٌرد بؤن
ما قاله تبعا للمصنؾ أقعد ,ألن الكبلم فً حد المطلق ال ماصدقاته ,وهو بالماهٌة أنسب,
والقول بؤن القضاٌا الطبٌعٌة ال اعتبار لها فً العلوم محله طلب مجرد ذهنا الستحالة
وجودها كذلك فً الخارج ,أما إذا طلبت فً ضمن جزبً منها وهو الموجود المقدور علٌه
فمعتبرة فً العلوم ,فاألمر بها أمر فً ضمن جزبً منها ,وإال لزم التكلٌؾ بالمحال ,وأما
القواعد المذكورة فإنما ٌناسبها اإلحاطة باألفراد ال ماهٌتها بخبلؾ الحد ,وقٌل المطلق
قسمان :واقع فً اإلنشاء نحو

ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ البقرةٙ5 :

وهو الدال على الماهٌة من

حٌث هً ,وعلٌه ٌحمل كبلم الجمهور ,وواقع فً الخبر كرأٌت رجبل ,وعلٌه ٌحمل كبلم
اآلمدي وابن الحاجب انتهى.
قوله :وأبٌن من هذه العبارة إلخ ,الظاهر أن هذا من المصنؾ رحمه هللا رجوع عن عبارة
ابن الحاجب إلى عبارة جمع الجوامع ,ؼٌر أنه أبدل قوله (ببل قٌد) بقوله (فحسب)(ٕ) ,وهو
بمعناه وهللا أعلم .تنبٌه :لم ٌتعرض المصنؾ رحمه هللا لكون المطلق والمقٌد كالعام
والخاص ,وقد تعرض له العضد وابن السبكً ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٖ) :المطلق
والمقٌد كالعام والخاص ,فما جاز تخصٌص العام به ٌجوز تقٌٌد المطلق به ,وما ال فبل,
فٌجوز تقٌٌد الكتاب بالكتاب وبالسنة ,والسنة بالسنة وبالكتاب ,وتقٌٌدهما بالقٌاس =

)ٔ( حاشٌة زكرٌا األنصاري على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٖٗٙ
)ٕ( الضمٌر فً" :قوله" السابق عابد إلى ابن السبكً -أي فً جمع الجوامع ,-وقد سبقت عبارته قبل قلٌل ,والضمٌر فً:
"قوله" البلحق عابد إلى المصنؾ.
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٗ ,0وٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕٖ٘:
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قولً( :وال ٌحمل أحدهما على اآلخر إن اختلؾ حكمهما ,وإال فإن اتفق موجبهما حمل
المطلق على المقٌد تخصٌصا ,وإن اختلؾ موجبهما فثالثها إن كان بجامع حمل وإال فبل).
اعلم أن المطلق والمقٌد إذا اختلؾ حكمهما فبل ٌحمل المطلق على المقٌد ,قٌل اتفاقا.
وإن اتفق حكمهما وموجبهما حمل المطلق علٌه ,نحو :إن ظاهرت فؤعتق رقبة ,إن
ظاهرت فؤعتق رقبة مإمنة ,سواء تقدم أو تؤخر.
......................................................................................................
= والمفهومٌن وفعل النبً علٌه الصبلة والسبلم وتقرٌره ,بخبلؾ مذهب الراوي و َذ َك َر
بعض جزبٌات المطلق على األصح فً الجمٌع انتهى.
َ
قوله :إن اختلؾ حكمهما ,مثاله اكس :تمٌمٌا وأطعم تمٌمٌا عالما ,قال العضد(ٔ) :فهاهنا ال
ٌحمل أحدهما على اآلخر بوجه من الوجوه سواء كانا مؤمورٌن أو منهٌٌن أو مختلفٌن ,أو
اتحد موجبهما أو اختلؾ ,اللهم إال فً مثل أن ٌقول إن ظاهرت فؤعتق رقبة ,وٌقول ال تملك
رقبة كافرة؛ فإنه ٌقٌد المطلق بنفً الكفر وإن كان الظهار والملك حكمٌن مختلفٌن اتفاقا؛
لتوقؾ اإلعتقاق على الملك وهذا واضح وهللا أعلم.
قوله :وموجبهما ,أي سببهما كالظهار فً مثال المصنؾ ,والحكم هو إٌجاب العتق فٌه وهللا
أعلم ,وصورة اتحاد الحكم والموجب قسمان :إما مثبتان كما مثل المصنؾ ,أو منفٌان مثل
أن ٌقول فً الظهار :ال تعتق مكاتبا ,ال تعتق مكاتبا كافرا .قال العضد(ٕ) :فٌعمل بهما اتفاقا
فبل ٌجزي إعتاق مكاتب أصبل.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕٖٙ :
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٕٖٙ :
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وقال بعض :إن تؤخر المقٌد فهو ناسخ ,ولٌس بشًء ألن التقٌٌد بٌان ,وأٌضا لو كان
نسخا لكان التخصٌص نسخا ألنه نوع من المجاز مثله ,وٌلزمهم أن ٌكون تؤخٌر المطلق
نسخا ,ألن التنافً إنما ٌتصور على الطرفٌن.
وإن اتفق الحكم ال الموجب -كآٌة الظهار وآٌة القتل فً تحرٌر الرقبة ,وآٌة الظهار وآٌة
الكفارة فً تتابع الصوم000000000000000000000000000000000000 -
......................................................................................................
قوله :وقال بعض إن تؤخر المقٌد فهو ناسخ إلخ ,قال العضد(ٔ) :فهاهنا مقامان أنه ٌحمل
المطلق على المقٌد وأنه بٌان ال نسخ ,أما أنه ٌحمل المطلق على المقٌد فؤلنه جمع بٌن
الدلٌلٌن؛ ألن العمل بالمقٌد ٌلزم منه العمل بالمطلق ,والعمل بالمطلق ال ٌلزم منه العمل
بالمقٌد لحصوله فً ضمن ؼٌر ذلك المقٌد ,إلى أن قال :وأما أنه بٌان ال نسخ فؤلنه لو كان
التقٌٌد نسخا لكان التخصٌص نسخا ألنه نوع من المجاز مثله ,ولٌس بنسخ باالتفاق انتهى.
وقال األبهري :قوله ألنه نوع من المجاز مثله ,ألن إطبلق المطلق وإرادة المقٌد من باب
إطبلق الجزء على الكل ,وإطبلق العام على الخاص من باب إطبلق الكلً على الجزبً
انتهى.
قوله :ألن التنافً إنما ٌتصور عن الطرفٌن ,لعله من الطرفٌن كما فً العضد ,وعبارته(ٕ):
ألن التنافً إنما ٌتصور من الطرفٌن وهو الموجب لذلك ,وأنتم ال تقولون به انتهى .وقوله
من ال طرفٌن أي من طرفً اإلطبلق والتقٌٌد ,فكما ٌكون المتؤخر من المقٌد ناسخا للمطلق
فلٌكن المتؤخر من المطلق ناسخا للمقٌد ,وأنتم ال تقولون به ,فبطل القول بنسخ المقٌد للمطلق
لهذا الدلٌل وهللا أعلم.
قوله :كآٌة الظهار وآٌة القتل فً تحرٌر الرقبة ,أي فإنه أطلق فً كفارة الظهار فقال:
ﮋﮈ ﮉ ﮊ المجادلة ,ٖ :وقٌد فً كفارة القتل فقال :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ النساء .8ٕ :أقول:
ورأٌت فً كبلم بعض أصحابنا أن المراد بالمإمنة فً كفارة القتل المتولٌة وفً الظهار
المصدقة فلٌراجع.
قوله :وآٌة الظهار وآٌة الكفارة فً تتابع الصوم ,أي فإنه قٌد فً كفارة الظهار بالتتابع فقال:
ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ المجادلة ,ٗ :وأطلق فً آٌة كفارة الٌمٌن فً قوله تعالى ﮋ ﯱ

ﯲ ﯳ ﮊالمابدة.08 :

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕٖٙ :
)ٕ( المصدر السابق ,ص.ٕٖٙ :
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قال أبو حنٌفة :ال ٌحمل علٌه ولو بجامع وقام دلٌل القٌاس؛ ألنه نسخ والقٌاس ال ٌصلح
ناسخا ,ولٌس بشًء .والمختار :إن وجد جامع حمل وإال فبل ,وقال بعضٌ :حمل مطلقا.
ابن بركة أوجب التتابع فً الصوم واإلٌمان فً الرقبة ,والظاهر أن الجامع عنده فً
القضٌتٌن واحد وهو التكفٌر .وفصل محمد بن محبوب( )1ولم ٌوجب اإلٌمان للرقبة,
وأوجب التتابع للصوم ,إما إنه ال ٌرى حمل المطلق على المقٌد كؤبً حنٌفة ,وأوجب
ال تتابع إما لرواٌتهم أن ابن مسعود قرأها كذلك ,وإما لكثرة القابل به ,أو إلجماع أصحابنا
فإنه ال أحفظ فٌه خبلفا بٌنهم فً ذلك ,أو لعدم ظهور الجامع وجبلبه بخبلؾ الصوم.
......................................................................................................
قوله :قال أبو حنٌفة ال ٌحمل علٌه ولو بجامع ,قال العضد(ٕ) :وقال أبو حنٌفة ال ٌحمل علٌه
ولو بجامع ,إذ ٌلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من االمتثال بمطلقه فٌكون نسخا ,والقٌاس ال
ٌصلح ناسخا ,قال :والجواب منع كونه ناسخا كالتقٌٌد بالسلٌمة انتهى.
قوله :وقال بعض ٌحمل مطلقا ,أي وجد جامع أم ال.
قوله :وأوجب التتابع إما لرواٌتهم أن ابن مسعود إلخ ,حاصل كبلم المصنؾ أنه لما نقل عن
ابن محبوب رحمه هللا القول بالتفصٌل كان ذلك مظنة سإال ٌرد علٌهم وهو أن هذا تفرقة
من ؼٌر فارق ,فؤشار إلى الجواب عن ذلك بإبداء الفرق من أربعة أوجه :أحدها قراءة ابن
مسعود كذلك ,أي متتابعات ,وثانٌها كثرة القابلٌن به ,وثالثها إجماع أصحابنا على التتابع,
ورابعها عدم ظهور الجامع وجبلبة فً الرقبة دون الصوم وهللا أعلم .ثم إن المصنؾ رحمه
هللا لم ٌتكلم على المقٌد فً موضعٌن بمتنافٌٌن ,كما فً قوله تعالى فً قضاء أٌام رمضان
ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ البقرة ,ٔ0ٗ :وفً كفارة الظهار ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ المجادلة ,ٗ :وفً صوم
التمتع ﮋ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ البقرة ,ٔ8ٙ :قال فً جمع الجوامع(ٖ)ٌ :ستؽنً المطلق
عنهما إن لم ٌكن أولى بؤحدهما من اآلخر قٌاسا اهـ .ومثل ذلك األحادٌث الواردة فً
االبتداء ,أعنً حدٌث البسملة والحمدلة والذكر وهللا أعلم.

(ٔ) محمد بن محبوب بن الرحٌل بن سٌؾ بن هبٌرة القرشً المخزومً ,أبو عبد هللا (تٕٙٓ :هـ)ٌ :رجع نسبه إلى
قرٌش ,وكان جده هبٌرة بن سٌؾ من فرسان النبً صلى هللا علٌه وسلم ,نشؤ أٌام اإلمام ؼسان بن عبد هللا ,وعاصر اإلمام
المهنا ,وتؤلق نجمه فً أٌام الصلت بن مالك ,قدم إلى صحار سنةٕٗ8 :هـ ,فولً القضاء بها من قبل الصلت بن مالك.
معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المشرق -ص( ,ٕٗ٘ :الترجمة ,)ٖٔٓٔ :إتحاؾ األعٌان فً تارٌخ بعض علماء عمان :جٔ,
صٕٓ٘.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٕٖ5 :
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.05

٘ٔٗ

الباب الخامس :فً المنطوق والمفهوم

(المنطوق ما دل علٌه اللفظ فً محل النطق ,وٌنقسم إلى صرٌح وهو ما وضع له اللفظ
كالمطابقة والتضمن ,وإلى ؼٌره وهو االلتزام ,وٌنقسم :إلى اقتضاء وهو مقصود توقؾ
الصدق أو الصحة علٌه ,وإلى إٌماء وهو مقصود مقترن بحكم لو لم ٌكن للتعلٌل كان
بعٌدا ,وإلى اإلشارة وهو ما لٌس بمقصود منه .والمفهوم ما دل علٌه اللفظ ال فً محل
النطق ,وٌنقسم إلى :موافقة وهو موافقة الحكم المسكوت عنه للمذكور ,وٌسمى فحوى
الخطاب ولحنه ,وقد سمى بعضهم المقتضً لحن الخطاب ,وفابدته التنبٌه باألدنى على
األعلى وبالعكس ,كقوله تعالى ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ آل عمران 5٘ :اآلٌة,
وٌكون قطعٌا وظنٌا .وإلى مخالفة وهو مخالفة الحكم المسكوت عنه للمذكور ,وٌسمى
دلٌل الخطاب ,ومنعه جماعة ,وٌنقسم إلى :مفهوم الصفة مثل (فً السابمة زكاة) ,ونفاه
بعضهم مطلقا ,وبعضهم إن كان لؽٌر بٌان أو تعلٌم ,أو كان ما عدا الصفة ؼٌر داخل
تحتها ,وإلى مفهوم الشرط ,ومفهوم الؽاٌة ,ومفهوم "إنما" ,ومفهوم الحصر ,ومفهوم
االستثناء ,ومفهوم العدد الخاص ,ومفهوم اللقب وهو أضعفها ,ومفهوم المشتق ورد إلى
اللقب ,ومفهوم الزمان ,ومفهوم المكان ,وفً جمٌعها خبلؾ .وشرطه أن ال تظهر أولوٌة
وال مساواة فً المسكوت [عنه]( ,)1وال خرج مخرج األؼلب المعتاد ,وال ما ٌقتضً
تخصٌصه بالذكر).
المنطوق وأقسامه:
اعلم أن المنطوق ما دل علٌه اللفظ فً محل النطق ,أي ٌكون حكما للمذكور وحاال من
......................................................................................................
قوله :فالمنطوق ما دل علٌه اللفظ فً محل النطق ,قال األبهري :الضمٌر فً علٌه للمدلول
المفهوم من سٌاق الكبلم ,وما مصدرٌة ,ألن المنطوق وكذا مقابله من أقسام الداللة ال
المدلول ,أي المنطوق داللة اللفظ على المدلول فً محل النطق ,والقٌد األخٌر للتمٌٌز بٌنه
وبٌن المفهوم ,ألن ذلك المدلول إن كان لما ذكر ونطق به فالداللة منطوق وإال فمفهوم,
فالمنطوق داللة اللفظ على المدلول الحاصل بما ٌنطق به وذكر ,فالشرط فً تحققه مذكور
به ما له المدلول ال مذكور به المدلول ,فإنه قد ٌكون مذكورا فٌه وقد ال ٌكون ,والمفهوم
بخبلفه ,والمراد بكون المدلول للمذكور كونه حكما للمذكور أو حاال منه؛ فالحكم قد عرفته,
فإن أرٌد بالمنطوق والمفهوم ما ٌعرضان للداللة الشرعٌة فالحكم شرعً وإال فهو لئلٌجاب
والسلب ,والحال ما ٌكون شرطا للمذكور عقبل؛ كما فً المقدمة العقلٌة للواجب =
(ٔ) ساقط من (أ) و (ج).

ٗٔٙ

......................................................................................................
ارم" ,فإنه مقتض تحصٌل القوس ,أو شرعا كما فً المقدمة الشرعٌة للواجب نحو
= نحو " ِ
"ص ِّل" ,فإنه مقتض إلٌجاب الوضوء ,و"أعتق عبدك عنً" فإنه مقتض إلٌجاب تملٌك العبد
وسببا له ,أو مانعا كما فً قوله صلى هللا علٌه وسلم (تمكث إحداكن شطر دهرها ال
تصلً)(ٔ) ,فإن سبب ترك صبلتها والمانع من صبلتها نصؾ دهرها حٌضها ,فٌعلم منه أن
أكثر الحٌض خمسة عشر ٌوما ,ومن هذا تبٌن أن عد نحو (رفع عن أمتً الخطؤ
(ٕ)

والنسٌان)  ,ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ

ٌوسؾ0ٕ :

من أقسام االقتضاء لٌس كما ٌنبؽً؛ ألنه لٌس من

أقسام المنطوق ,ولٌس ما ٌدل علٌه اللفظ من أحوال المذكور كما نبهت علٌه فً محله ,ولما
كان مرجع الشرطٌة والسببٌة والمانعٌة الحكم ألنها أحكام وضعٌة فصل أوال المدلول إلى
الحكم أي التكلٌفً ,والحال بٌنهما على تقسٌم الحكم إلٌهما ,واقتصر ثانٌا على ذكر الحكم
فقال ٌكون حكما فً المذكور أو حاال من أحواله ,سواء ذكر ذلك الحكم أو ال ,فؤقسام
المنطوق بحسب ذكر الحكم أو الحال وعدم الذكر أربعة ,األول داللة اللفظ على حكم مذكور
مما نطق به كداللة قوله تعالى ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ اإلسراء 50 :على وجوب صبلة الظهر,
الثانً داللته على حكم ؼٌر مذكور لما نطق به كداللة قوله تعالى ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﮊ البقرةٔ05 :

على وجوب

إصباح الصابم جنبا ,الثالث داللته على حال مذكور لما نطق به كداللة قوله تعالى ﮋﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ المابدةٖ0 :

على كون السرقة علة للقطع ,الرابع داللته على حال ؼٌر

مذكور لما نطق به كداللة قوله علٌه الصبلة والسبلم (انتن ناقصات عقل ودٌن) الحدٌث,
وتمام الحدٌث (تمكث إحداكن شطر دهرها ال تصلً)(ٖ) على أن أكثر مدة الحٌض خمسة
عشر ٌوما انتهى.

(ٔ) أخرجه الترمذي (ٖٔ )ٕٙكتاب اإلٌمان :باب ما جاء فً استكمال اإلٌمان وزٌادته ونقصانه ,من حدٌث أبً هرٌرة
بلفظ مختلؾ.
(ٕ) سبق تخرٌجه.
(ٖ) سبق تخرٌجه.

ٗٔ5

أحواله ,سواء نطق به أو ال ,و "ما" قٌل مصدرٌة لٌصح قسما من الداللة ,وٌنقسم إلى
صرٌح ,وهو داللة المطابقة والتضمن .وإلى ؼٌره وهو داخل فً داللة االلتزام:
كاالقتضاء وهو مضمر مقصود ٌتوقؾ الصدق علٌه ,نحو (رفع عن أمتً الخطؤ
والنسٌان)( )1ولوال تقدٌر المضمر وهو المإاخذة لم ٌصدق لوجود الخطؤ والنسٌان فً
األمة ,والصحة العقلٌة نحو ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ

ٌوسؾ0ٕ :

ولوال تقدٌر المضمر وهو األهل لم

ٌصح سإال القرٌة عقبل ,والصحة الشرعٌة (ال صوم لمن لم ٌبٌت الصٌام من اللٌل)(,)2
(ال صبلة لجار المسجد إال فً المسجد)(" ,)3أعتق عبدك عنً على ألؾ" ,ولوال تقدٌر
الملك والصحة لم ٌصح شرعا ,أي صبلة وصوما صحٌحا ,ومملكا لً على ألؾ ,وقد تقدم
......................................................................................................
قوله :وٌنقسم ,أي المنطوق ,قال العضد(ٗ) :وٌنقسم المنطوق إلى صرٌح وؼٌر الصرٌح,
فالصرٌح ما وضع له اللفظ ,فٌدل علٌه بالمطابقة أو بالتضمن ,وؼٌر الصرٌح بخبلفه ,وهو
ما لم ٌوضع اللفظ له بل ٌلزم مما وضع له فٌدل علٌه بااللتزام ,وؼٌر الصرٌح ٌنقسم إلى
داللة اقتضاء وإٌماء وإشارة إلخ ,فعلم منه أن قول المصنؾ (كاالقتضاء) تمثٌل لؽٌر
الصرٌح.
قوله :أو الصحة الشرعٌة إلى قوله (ال صبلة لجار المسجد إال فً المسجد) ,أقول :فً كون
المثال الثانً النفً فٌه للصحة نظر ,فإن بعض أصحابنا حكى اإلجماع على أن صبلة
الرجل فً بٌته صحٌحة(٘) ,فالنفً فٌه للكمال ال للصحة كما هو معلوم وهللا أعلم.
قوله :ومملكا لً على ألؾ ,زاد العضد( :)ٙألن العتق بدون الملك ال ٌصح شرعا انتهى.

(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) سبق تخرٌجه.
(ٖ) سبق تخرٌجه.
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٕ٘ٗ :
)٘( ٌنظر :الجامع البن بركة :جٔ ,صٓ.٘ٙ
) (ٙشرح العضد ,ص.ٕ٘ٗ :

ٗٔ0

فً بابً العموم والمجمل ,وسماه بعض لحن الخطاب.
وكاإلٌماء والتنبٌه ,وهو معنى مقصود ٌقترن بحكم لو لم ٌكن للتعلٌل لكان بعٌدا ,فٌفهم
منه التعلٌل وٌدل علٌه وإن لم ٌصرح به ,وأخصر من هذه العبارة فهم التعلٌل من إضافة
......................................................................................................
قوله :وسماه بعض لحن الخطابٌ ,عنً كصاحب الوضع رحمه هللا كما تقدم النقل عنه من
أن لحن الخطاب هو الضمٌر الذي ال ٌتم الكبلم إال به(ٔ) ,وهو فً ذلك تابع لبعض
األصولٌٌن ,وأما البعض اآلخر فإن لحن الخطاب عندهم هو المفهوم المساوي ,وأما
الفحوى فهو المفهوم األولً ,وهو ما ٌعلم من اللفظ على سبٌل القطع ,وهذا اإلطبلق هو
المشهور فً كتب األصول ,وسٌؤتً فً كبلم المصنؾ عده من المفهوم وهللا أعلم.
قوله :وكاإلٌماء والتنبٌه إلخٌ ,عنً أن هذا القسم من المنطوق ؼٌر الصرٌح ,كما تقدم نقله
عن العضد أٌضا ,قال األبهري :حاصله على ما ٌجً فً باب القٌاس اقتران وصؾ بحكم
لو لم ٌكن ذلك الوصؾ أو نظٌره للتعلٌل لكان بعٌدا ,فٌحمل على التعلٌل الذي هو حال
المذكور وهو ؼٌر مذكور دفعا لبلستبعاد ,وأقسام اإلٌماء إلى العلة خمسة :أحدها أن ٌكون
بمعنى الوصؾ المقترن للحكم ,وٌكون الحكم مذكورا فً كبلم الشارع والوصؾ فً كبلم
ؼٌره ,كما فً قول الرسول علٌه الصبلة والسبلم (أعتق) لمن قال واقعت أهلً فً نهار
رمضان ,وثانٌها أن ٌكون نظٌر الوصؾ المقترن علة للحكم ,وهو مذكور فً كبلم الشارع
والنظٌر فً كبلم ؼٌره ,كما فً قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم (أرأٌت لو كان على أبٌك
دٌن فقضٌتٌه أكان ٌنفعه ذلك؟)(ٕ) للخثعمٌة التً سؤلته :إن أبً أدركته الوفاة وعلٌه فرٌضة
الحج فإن حججت عنه أٌنفعه ذلك؟ ,وثالثها أن ٌفرق بٌن حكمٌن بوصفٌن ,إما بصٌؽة صفة
أو استثناء أو ؼاٌة أو ؼٌرها ,نحو "للراجل سهم وللفارس سهمان" ,ورابعها أن ٌذكر
الشارع مع الحكم وصفا مناسبا له ,نحو قوله صلى هللا علٌه وسلم (ال ٌقضً القاضً وهو
ؼضبان)(ٖ)  ,وخامسها أن ٌذكر الشارع الوصؾ فقط دون الحكم فٌستنبط منه ,كما فً قوله
تعالى ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ

البقرةٕ5٘ :

فإن حل البٌع وصؾ حكمته الصحة ,قال :وجمٌع هذه

األقسام تدل ال بالوضع على حال ؼٌر مذكور وهو العلٌة ,لكن حاصلة ال من مذكور وهو
الوصؾ المقترن أو نظٌره ,فٌكون داللتها على العلٌة من المنطوق ؼٌر الصرٌح ,وأما إذا
كان الحكم مذكورا دون الوصؾ كما فً العلل المستنبطة ففٌه خبلؾ ,والمختار أنه لٌس من
اإلٌماء انتهى.

)ٔ( كتاب الوضع للجناونً ص.5 :
(ٕ) أخرجه الربٌع (ٕ )ٖ8كتاب الحج :باب فً فرض الحج ,من حدٌث ابن عباس.
(ٖ) أخرجه الترمذي (ٖٖٗٔ) كتاب األحكام :باب ما جاء ال ٌقضً القاضً وهو ؼضبان ,من حدٌث أبً بكرة بلفظ( :ال
ٌحكم الحاكم بٌن اثنٌن وهو ؼضبان) .قال الترمذي" :هذا حدٌث حسن صحٌح".
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الحكم إلى الوصؾ المناسب ,كقوله تعالى ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ المابدة ,ٖ0 :و
ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊالنور ,ٕ :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ االنفطار,ٔٗ- ٖٔ :
فكما فه َم وجوب القطع على السارق ,والجلد على الزانً ,والنعٌم لؤلبرار ,والجحٌم
للفجار ,وهو منطوق به؛ فه َم( )1كون السرقة والزنا والبر والفجور علة للحكم ,وهو ؼٌر
منطوق به لكن سبق إلى الفهم من فحوى الكبلم ,وكذا كل ما ٌخرج مخرج المدح والذم
والترؼٌب والترهٌب ,نحو أكرم العالم ,وأعط المطٌع ,وقد ٌسمى فحوى الكبلم ولحنه,
وسٌؤتً فً باب القٌاس مفصبل بؤقسامه إن شاء هللا تعالى.
وكاإلشارة وهو ما ٌتبع اللفظ من ؼٌر تجرٌد قصد إلٌه ,نحو قوله علٌه السبلم فً بٌان
نقصان دٌن النساء (تقعد إحداكن شطر دهرها ال تصوم وال تصلً)( ,)2فدل باإلشارة أن
أقل الطهر وأكثر الحٌض خمسة عشر ٌوما ,فه َم من المبالؽة فً نقصان الدٌن ,والمبالؽة
تقتضً ذكر أكثر ما ٌتعلق به الؽرض ,ونحوه قوله تعالى ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ

األحقاؾ ٔ٘:مع قوله ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮊ لقمان ٔٗ :فدل على أن 000000000000000000
......................................................................................................
قوله :فحوى الخطاب ولحنه ,قال األبهري :فحوى الخطاب أي معناه ,ولحن الخطاب أي
(ٖ)
ولحن ُته إٌاه أي فهمته,
مفهومه ,قال الجوهري  :قال أبو زٌد :لَ ِح َنه هو عنً أي فهمهَ ,
والل َح ن بالتحرٌك الفطنةٌ ,قال لحن بالكسر لحنا ,ومنه الحدٌث (ولعل أحدكم ألحن
بحجته)(ٗ) أي أفطن بها انتهى.
وقوله( :تقعد إحداكن شطر دهرها إلخ) ,قال العضد(٘) :فمنها ٌعنً من اإلشارة قوله علٌه
السبلم فً النساء (أنهن ناقصات عقل ودٌن ,فقٌل :ما نقصان دٌنهن؟ ,قال :تمكث إحداكن
شطر دهرها ال تصلً) ,أي نصؾ دهرها اهـ.

(ٔ) فً (ب)" :فهو فهم" .وهو تصحٌؾ من الناسخ.
(ٕ) سبق تخرٌجه.
)ٖ( ٌنظر :الصحاح للجوهري ص ,ٖٔٓٔ :مادة "لحن".
(ٗ) أخرجه الربٌع ( )٘00كتاب األحكام :باب األحكام ,من حدٌث ابن عباس ,وأخرجه البخاري (ٓ )ٕٙ0كتاب الشهادات:
باب من أقام البٌنة بعد الٌمٌن ,ومسلم (ٖ )ٗٗ5كتاب األقضٌة :باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ,وؼٌرهما من حدٌث أم
سلمة.
(٘) شرح العضد ,ص.ٕ٘ٗ :

ٕٓٗ

أقل مدة الحمل ستة أشهر ,ولٌس بمقصود فً اآلٌة األولى وال الثانٌة؛ ألن األولى سٌقت
لبٌان حق الوالدة ,والثانٌة لبٌان أكثر مدة الفصال ,وكذا قوله علٌه السبلم (إذا استٌقظ
أحدكم من نومه فبل ٌؽمس ٌده فً اإلناء حتى ٌؽسلها ثبلثا)( ,)1فدل باإلشارة أن القلٌل من
الماء ٌنجس بنجاسة ولو لم تؽٌره.
المفهوم وأقسامه:
والمفهوم هو ما دل علٌه اللفظ ال فً محل النطق ,أي ٌكون حكما لؽٌر المذكور وحاال من
أحواله000000000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :لبٌان حق الوالدة ,زاد العضد(ٕ) :وما تقاسٌه من التعب فً الحمل والفصال.
قوله :فدل باإلشارة أن القلٌل من الماء ٌنجس بنجاسته ولو لم تؽٌره ,تقدم لنا فً بحث
التخصٌص أن القلٌل من الماء ٌنجس بنجس مطلقا ,أعنً وإن لم ٌتؽٌر أحد أوصافه بحكم
مفهوم القلتٌن ,فتحصل لنا أن القلٌل من الماء ٌستدل على نجاسته بداللتٌن أحدهما بمنطوق
ؼٌر صرٌح وهو اإلشارة ,وثانٌهما بداللة مفهوم المخالفة وهو المسمى دلٌل الخطاب كما
ٌؤتً قرٌبا وهللا أعلم.
قوله :والمفهوم ما دل علٌه اللفظ ال فً محل النطق ,أي ٌكون حكما لؽٌر المذكور وحاال
من أحواله ,أقول :ظاهر تفسٌر المصنؾ بقوله (أي ٌكون حكما إلخ) أن ما موصول اسمً
أو نكرة موصوفة واقع على الحكم أو المحل ,وحاصل ما ٌإخذ من جمع الجوامع وشرحه
أن لكل من المنطوق والمفهوم ثبلث إطبلقات :إما الحكم فقط ,وإما المحل فقط ,وإما
المجموع ,كما ٌظهر بالوقوؾ علٌه ,وتقدم النقل عن األبهري أن ما موصول حرفً بناء
على أن كبل من المنطوق والمفهوم من أقسام الداللة ,والكل صحٌح ,قال ابن أبً شرٌؾ فً
قول المحلً (أيُّ معنى)(ٖ) :تنبٌه على أن "ما" نكرة موصوفة ال مصدرٌة كما جرى علٌه
العضد ,والحامل له علٌه تقسٌم ابن الحاجب الداللة إلى منطوق ومفهوم ,والذي دلت علٌه
عبارات القوم أنهما قسمان للمدلول ال للداللة ,كما نبه علٌه المولى سعد الدٌن(ٗ) إلخ .وهللا
أعلم.
قوله :أي ٌكون حكما لؽٌر المذكور وحاال من أحواله ,هذا منه رحمه هللا بٌان وتصوٌر
لقوله (ال فً محل النطق) وهو فً ذلك تابع للعضد ,وأما ابن أبً شرٌؾ فبٌنه بقوله :بؤن
احتاج على فهمه إلى واسطة.
(ٔ) سبق تخرٌجه.
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٕ٘ٗ :
)ٖ( الدرر اللوامع ,ص.0٘ :
)ٗ( ٌعنً سعد الدٌن التفتازانً فً حاشٌته على شرح العضدٌ ,نظر :شرح مختصر المنتهى :جٖ ,ص.ٔ٘0

ٕٔٗ

وٌنقسم إلى :مفهوم موافقة ,ومفهوم مخالفة.
األول :وهو أن ٌكون المسكوت عنه وهو ؼٌر محل النطق موافقا للحكم المذكور وهو
محل النطق ,وٌسمى فحوى الخطاب ولحنه ,كقوله تعالى ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ اإلسراء ,ٕٖ :فه َم
من تحرٌم التؤفٌؾ وهو محل النطق تحرٌم الضرب وهو ؼٌر محل 000000000000
......................................................................................................
قوله :وٌنقسم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ,قال العضد(ٔ) :ألن حكم ؼٌر المذكور إما
موافق لحكم المذكور نفٌا وإثباتا أو ال ,األول مفهوم الموافقة وهو أن ٌكون المسكوت عنه-
وهو الذي سماه ؼٌر محل النطق -موافقا فً الحكم للمذكور وهو الذي سماه محل النطق,
وهذا ٌسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب إلخ.
قوله :وٌسمى فحوى الخطاب ولحنه ,أقول تقدم معناهما لؽة نقبل عن األبهري ,ورأٌت
بهامش نسخة العضد ما نصه :لحن الخطاب صرفه عن سننه الجاري علٌه ,إما بإزالة
اإلعراب أو التصحٌؾ وذلك مذموم ,وإما بإزالته عن التصرٌح وصرؾ معناه إلى
التعرٌض وهو محمود انتهى.
قوله :كقوله تعالى ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ إلى قوله ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ آل عمران,5٘ :
قال العضد عقب إٌراد ابن الحاجب هذه اآلٌات مع قوله (وهو تنبٌه باألدنى) ما نصه(ٕ) :أي
مفهوم الموافقة تنبٌه باألدنى على األعلى ,فلذلك كان الحكم فً ؼٌر المذكور أولى منه فً
المذكور ,فالجزاء بؤكثر من المثقال أشد مناسبة منه بالمثقال ,والتؤدٌة بالدٌنار أنسب منه
بالقنطار ,وعدم التؤدٌة بالقنطار أنسب منه بالدٌنار ,وال ٌمكن معرفة ذلك أعنً كون الحكم
أ شد مناسبة للحكم فً المسكوت عنه منه فً المذكور إال باعتبار المعنى المناسب المقصود
من الحكم ,كاإلكرم فً منع التؤفٌؾ ,وعدم تضٌٌع اإلحسان واإلساءة فً الجزاء ,واألمانة
فً أداء القنطار وعدمها فً تضٌٌع أداء الدٌنار ,قال :قوله تنبٌه باألدنى أي وهو األقل
مناسبة على األعلى وهو األكثر مناسبة ,وفً المنتهى(ٖ) باألدنى على األعلى أو باألعلى
على األدنى ,وال ٌخفى تقرٌره انتهى .قال األبهري :قوله وال ٌخفى تقرٌره ,أي تقرٌر ما =

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕ٘٘ :
(ٕ) المصدر السابق ,ص.ٕ٘٘ :
)ٖ( ٌشٌر إلى كتاب "منتهى السول واألمل فً علمً األصول والجدل" البن الحاجب ,والذي اختصره ابن الحاجب بعد ذلك
فً كتابه المشهور بـ  :مختصر المنتهى ,أو مختصر ابن الحاجب.

ٕٕٗ

النطق ,وكذا ﮋ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ الزلزلة,0 - 5 :
ﮋﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ آل عمران 5٘ :مما نبه فٌه
بذكر األدنى على األعلى وبالعكس .اعلم أنه ال ٌحصل فهم األعلى من مجرد ذكر األدنى
وبالعكس فٌكون التنبٌه ,وإن سماه بعض كذلك إذ ال حرج فً التسمٌة ,بل إنما ٌفهم من
السٌاق ,ولذا أخرج( )1من المنطوق ,أال ترى أنك تقول لمن 0000000000000000
......................................................................................................
= فً المنتهى؛ ألنه إن أرٌد باألدنى األقل واألسهل كالذرة والدٌنار والتؤفٌؾ ,وباألعلى
األكثر واألصعب كما فوق الذرة والقنطار والضرب ,فالتنبٌه تارة ٌحصل باألدنى على
األعلى كما فً اآلٌة األخٌرة ٌعنً ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ آل عمران ,5٘ :وتارة
ٌحصل باألعلى على األدنى كما فً قوله تعالى ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ آل عمران,5٘ :
قال :وإذا فسر األدنى باألقل مناسبة للحكم واألعلى باألكثر مناسبة للحكم لم ٌحتج إلى قوله
وباألعلى على األدنى انتهى .فإذا فهمت ما نقلناه علمت أن قول المصنؾ رحمه هللا مما نبه
فٌه باألدنى على األعلى وبالعكس موافق لكبلم صاحب المنتهى ومخالؾ البن الحاجب
وشروحه ,فٌتوجه على المصنؾ أن المناسب لما ذهب إلٌه أن ٌترك التعبٌر باألنسبٌة فً
قوله (والخٌانة فً القنطار أنسب منها فً الدٌنار إلخ) كما تقدم عن األبهري ,فتؤمل هذا
المقام فإنه نفٌس.
قوله :واعلم أنه ال ٌحصل فهم األعلى من مجرد ذكر األدنى وبالعكس ,فٌكون التنبٌه
الظاهر -وهللا أعلم -أن هذا جواب عن سإال مقدر ,كؤن قاببل قال له إن فهم األعلى من
األدنى من قبٌل اإلٌماء والتنبٌه -وقد تقدم أنهما من المنطوق ؼٌر الصرٌح -فكٌؾ عده هنا
من المفهوم؟ ,فؤجاب رحمه هللا بؤن ما تقدم فً المنطوق المسمى بالتنبٌه واإلٌماء ٌفهم
المقصود من مجرد اقتران الحكم بالوصؾ بقطع النظر عن القرابن ,وهنا ٌفهم من السٌاق,
وبٌن ذلك بقوله (أال ترى أنك تقول لمن أمرت بقتل سٌده :ال تقل له أؾ) ,وبٌان ذلك أن
اللفظ واحد وهو اللفظ الدال على التؤفٌؾ ,وٌختلؾ المراد منه حسب مقامً التعظٌم
واإلهانة ,كما أشار إلٌه بقوله (فصح أن اآلٌة إنما سٌقت لتعظٌم الوالدٌن إلخ).
قوله :بل إنما ٌفهم من السٌاق ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٕ)(:وقٌل) الداللة علٌه
(لفظٌة) ال مدخل للقٌاس فٌها لفهمه من ؼٌر اعتبار قٌاس( ,فقال الؽزالً واآلمدي) من
قابلً هذا القول( :فهمت) أي الداللة علٌه (من السٌاق والقرابن) ال من مجرد اللفظ ,فلوال
داللتها فً آٌة الوالدٌن على أن المطلوب بهما تعظٌمهما واحترامهما ما فهم منها =
(ٔ) فً (أ)" :وإن أخرج".
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,ص.ٖٔ8

ٖٕٗ

أمرت بقتل سٌده ال تقل له أؾ ,فصح أن اآلٌة إنما سٌقت لتعظٌم الوالدٌن وعدم إهانتهما,
فالضرب أعظم إهانة من التؤفٌؾ ,والخٌانة فً القنطار أنسب منها فً الدٌنار ,والوفاء
بالدٌنار أنسب منه فً القنطار ,والجزاء بما فوق ال َذرة أنسب منه فً ال َذرة فافهم.
وذهب بعض إلى أنه قٌاس جلً؛ ألنه قاس فٌه األعلى باألدنى وبالعكس ,ولٌس بشًء
ألنه موجود قبل الشرع000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
= من منع التؤفٌؾ منع الضرب ,إذ قد ٌقول ذو الؽرض الصحٌح لعبده :ال تشتم فبلنا ولكن
اضربه ,ولوال داللتهما فً آٌة مال الٌتٌم على أن المطلوب بها حفظه وصٌانته ما فهم منها
من منع أكله منع إحراقه ,إذ قد ٌقول القابل :وهللا ما أكلت مال فبلن ,وٌكون قد أحرقه فبل
ٌحنث( ,وهً) أي الداللة علٌه حٌنبذ (مجازٌة من إطبلق األخص على األعم) فؤطلق المنع
من التؤفٌؾ فً آٌة الوالدٌن وأرٌد المنع من اإلٌذاء ,وأطلق المنع من أكل مال الٌتٌم فً آٌته
وأرٌد المنع من إتبلفه انتهى.
قوله :والخٌانة فً القنطار أن سب منها فً الدٌنار ,الظاهر أنه أراد باألنسب األسهل؛ ألنه قد
ٌخون فً الكثٌر لوجود الداعً من النفس والشٌطان لذلك دون القلٌل ,وعبارة العضد :وعدم
التؤدٌة بالقنطار أنسب منه بالدٌنار .كما تقدم نقله فً الحاشٌة وهو األنسب لنظم اآلٌة ,وهللا
أعلم.
قوله :وذهب بعض إلى أنه قٌاس جلً إلخ ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه(ٔ)( :ثم قال
الشافعً) إمام األبمة (واإلمامان) أي إمام الحرمٌن واإلمام الرازي(ٕ) (داللته) أي الداللة
على الموافقة (قٌاسٌة) ,أي بطرٌق القٌاس األولى أو المساوي المسمى بالجلً كما ٌعلم مما
سٌؤتً ,والعلة فً المثال األول اإلٌذاء ,وفً الثانً اإلتبلؾ إلخ.
قوله :ولٌس بشًء ألنه موجود قبل الشرع ,عبارة العضد(ٖ) :قال قوم إنه قٌاس جلً ,وإنه
ؼٌر سدٌد ,لنا إنا قاطعون بإفادة هذه الصٌػ لهذه المعانً قبل شرع القٌاس ,وأن من أراد
المبالؽة قال ال تعطه ذرة ,فٌفهم منه المنع مما فوقها قطعا ,مع قطع النظر عن الشرع فبل
(ٗ)
ٌكون قٌاسا شرعٌا انتهى.

(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,ص.ٖٔ0
)ٕ( ٌنظر :المحصول للرازي :ج٘ ,صٕٔٔ.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕ٘٘ :
(ٗ) فً هذا الموضع من الكتاب تم ما عثرت علٌه من المخطوط (ب) ,وقد سبق التنبٌه أٌضا على نهاٌة ما وجدته من
المخطوط (ج) ,وبناء علٌه فإن ما سٌؤتً ابتداء من هذا الموضع إلى نهاٌة الحاشٌة اعتمدت فٌه على المخطوط (أ) فقط,
وقد حاولت أن أتحرى الصحة فً النقل والدقة فً العبارة ,وهللا تعالى الموفق.

ٕٗٗ

وأٌضا اتفقوا على عدم دخول القٌاس تحت الفرع ,نحو ال تعطه ذرة ,فهم منه منع ما
فوق ال َذرة ,فٌندرج فً المنع [مع]( )1ال َذرة ,وٌنقسم إلى قطعً كاألمثلة المذكورة وهو إذا
كان التعلٌل بالمعنى ,والمسكوت أشد مناسبة ,وهما قطعٌان .وقد ٌكون ظنٌا إذا كان
أحدهما ظنٌا ,نحو إذا كان القتل الخطؤ والٌمٌن الؽٌر الؽموس ٌوجبان الكفارة؛ فالعمد
والؽموس أولى ,والمعنى المعلل به الزجر وهو فً العمد والؽموس أشد ,لكن ٌمكن أن
ٌكون التعلٌل فً الخطؤ والٌمٌن التبلفً ,وال ٌقبله العمد والؽموس لعظمهما.
......................................................................................................
قوله :وأٌضا اتفقوا على عدم دخول القٌاس تحت الفرع ,الظاهر أنه على حذؾ مضاؾ أي
أصل القٌاس ,وعبارة العضد(ٕ) :ولنا أٌضا أن األصل فً القٌاس ال ٌكون مندرجا فً الفرع
إجماعا ,وهاهنا قد ٌكون مندرجا مثل ال تعطه ذرة ,وٌدل على عدم إعطاء األكثر والذرة
داخلة فً األكثر انتهى.
قوله :وٌنقسم إلى قطعً إلخ ,قال العضد(ٖ) :مفهوم الموافقة قد ٌكون قطعٌا ,وهذا إذا كان
التعلٌل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للفرع قطعٌٌن؛ كاألمثلة المذكورة ,وقد ٌكون ظنٌا كما إذا
كان أحدهما ظنٌا ,كقول الشافعً إذا كان القتل الخطؤ ٌوجب الكفارة فالعمد أولى ,وإذا كان
الٌمٌن ؼٌر الؽموس ٌوجب الكفارة فالؽموس أولى ,قال :وإنما قلنا إنه ظنً لجواز أن ال
ٌكون المعنى َثم الزجر الذي هو أشد مناسبة للعمد والؽموس بل التدارك والتبلفً للمضرة,
وربما ال ٌقبلهما العمد والؽموس لعظمهما اهـ .وقوله التبلفً معناه التدارك كما فً
القاموس(ٗ).

(ٔ) ساقط من األصل ,وال بد من إثباته حتى ٌنتظم المعنى ,أو بؤن نحذؾ كلمة (الذرة).
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٕ٘٘ :
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕ٘ٙ :
)ٗ( ٌنظر :شمس العلوم ودواء كبلم العرب من الكلوم ,تؤلٌؾ نشوان بن سعٌد الحمٌري (ت٘5ٖ:هـ) ,تحقٌق :د حسٌن
العمري وؼٌره ,الطبعة األولى (ٕٓٗٔهـٔ888-م) ,دار الفكر المعاصر -بٌروت ,ج ,8ص٘.ٙٓ0

ٕ٘ٗ

مفهوم المخالفة وأقسامه:
والمخالفة وهو أن ٌكون المسكوت عنه وهو الذي فسرناه بؽٌر محل النطق مخالفا لحكم
المذكور وهو الذي فسرناه بمحل النطق ,وٌسمى بدلٌل الخطاب ,ومنعه كثٌر.
وٌنقسم إلى :مفهوم الصفة عند من قال به ,نحو (فً الؽنم السابمة زكاة) ,ففهم منه أن
لٌس فً المعلوفة زكاة ,وأجازه أبو عبد هللا البصري فً ثبلث صور خاصة :إحداها أن
ٌذكر لبٌان ,نحو ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ التوبة ٖٔٓ :فبٌنه الرسول علٌه السبلم بقوله( :فً الؽنم
السابمة زكاة) .ثانٌها أن ٌكون ما عدا الصفة داخبل فً الذي له الصفة ,نحو :احكم
بالشاهدٌن ,والشاهد الواحد داخل فٌه ,فٌدل على عدم الحكم به .ثالثها أن ٌكون للتعلٌم,
وتمهٌدا للقاعدة ,نحو (إن تخالؾ المتباٌعان تحالفا وتراددا)(.)1
......................................................................................................
قوله :ومنعه كثٌر ,ظاهره أن الكثٌر من العلماء على منع مفهوم المخالفة مطلقا ولم أجد ذلك
فً كبلم القوم ,قال فً جمع الجوامع(ٕ) :ومنع أبو حنٌفة الكل مطلقا ,وقوم فً الخبر,
والشٌخ اإلمام فً ؼٌر الشرع من كبلم المصنفٌن ,وإمام الحرمٌن صفة ال تناسب الحكم,
وقوم العدد دون ؼٌره اهـ .وأوضح ذلك شارحه باألمثلة ولم ٌذكر فٌه من أطلق المنع منه
ؼٌر أبً حنٌفة(ٖ) .وأما ابن الحاجب وشارحه العضد فلم ٌذكر فٌه القول بمنعه مطلقا ,نعم
ذكر فٌه أن مفهوم الصفة قال به الشافعً وأحمد واألشعري وكثٌر من العلماء ,ونفاه أبو
حنٌفة والقاضً والؽزالً والمعتزلة(ٗ) ,وعلى هذا فالمناسب للمصنؾ رحمه هللا أن ٌإخر
قوله (ومنعه كثٌر) وٌذكره فً مفهوم الصفة ,بؤن ٌقول عقب قوله (وٌنقسم إلى مفهوم
الصفة عند من قال به نحو كذا) ومنعه كثٌر .وهللا أعلم.
قوله :وٌنقسم إلى مفهوم الصفة ,قال المحلً(٘) :قال المصنؾ والمراد بها لفظ مقٌد آلخر
لٌس بشرط وال استثناء وال ؼاٌة ,ال النعت فقط ,أي أخذا من إمام الحرمٌن وؼٌره حٌث
أدرجوا فٌها العدد والظرؾ مثبل انتهى.
قوله :نحو إن تخالؾ المتباٌعان إلخ ,المناسب اإلتٌان بما ٌدل على أنه حدٌث ,وعبارة
العضد( :)ٙكخبر التخالؾ (إن تخالؾ المتباٌعان فً القدر أو فً الصفة =

(ٔ) أخرجه أحمد (٘ٗٗٗ) ,فً مسند المكثرٌن ,من حدٌث ابن مسعود بلفظ( :إِ َذا ْ
ْس َب ٌْ َن ُه َما َب ٌِّ َن ٌة َف ْال َق ْو ُل َما
ان َولٌَ َ
اخ َتلَ َ
ؾ ْال َب ٌِّ َع ِ
ان).
ٌَقُو ُل َ
صاحِبُ الس ِّْل َع ِة أَ ْو ٌَ َت َراد ِ
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,صٖٖ٘.ٖٖٙ -
)ٖ( ٌنظر :كبلم المحلً فً المصدر السابق :جٔ ,ص .ٖٖٙوقوله" :الشٌخ اإلمام" هو والد تاج الدٌن ابن السبكً ,كما قال
المحلً.
)ٗ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕ٘5 :
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,ص.ٖٕٙ
( )ٙشرح العضد ,ص.ٕ٘5 :
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واستدل المثبتون بوجوه كثٌرة والنافون كذلك ,وذكر المصنؾ منها كثٌرا(ٔ) وبقً كثٌر,
وأحسن حجج المثبتٌن أن تخصٌص الشًء بالذكر ال بد له من فابدة ال سٌما فً كبلم هللا
ورسوله ,وعورض بؤن هذا إثبات وضع التخصٌص بمعرفة الفابدة ,والوضع إنما ٌثبت
......................................................................................................
= فلٌتحالفا ولٌتراددا)(ٕ) انتهى.
قوله :وذكر المصنؾ منها كثٌرا إلخ ,أراد بالمصنؾ صاحب العدل رحمه هللا ,وعبارته(ٖ):
اعلم أن دلٌل الخطاب ٌقتضً نفً الحكم عن ما عدا الصفة المتعلقة بها ثبوته ,وقد قال
بدلٌل الخطاب الشافعً وكثٌر من األشعرٌة وأصحاب مالك وأهل الظاهر ,وقال أبو عبٌد
أنا وجدنا العرب إذا علقت الحكم بإحدى صفتً الشًء مما له صفتان مختلفتان تجعل ما
عدا ذلك الحكم بخبلفه ,وقال بهذا المذهب ثعلب والمبرد ,وأجاز بعضهم القول به فً الؽاٌة
والشرط وأما الصفة فبل ,وأجاز بعضهم فً الصفة مع ما تقدم ومنعوه فً االسم ,وأجازه
بعضهم فً الكل وفً حروؾ الحصر والتوكٌد إلخ .وقال العضد(ٗ) :لنا ان أبا عبٌد لما سمع
قوله علٌه السبلم (لًَُّ الواج ِد ٌُحل عقوبته وعرضه)(٘) ,أي مطل الؽنً ٌحل حبسه
ومطالبته ,قال هذا ٌدل أن لًّ ؼٌر الواجد ال ٌحل عقوبته وعرضه ,ولما سمع قوله (مطل
الؽنً ظلم)( )ٙقال ٌدل على أن مطل ؼٌر الؽنً لٌس بظلم ,وقٌل فً قوله علٌه السبلم (ألن
ٌمتلا بطن الرجل قٌحا خٌر من أن ٌمتلا شعرا)( ,)5المراد بالشعر هاهنا الهجاء مطلقا أو
هجاء الرسول خاصة ,فسمعه فقال لو كان كذلك لم ٌكن لذكر االمتبلء معنى ,ألن قلٌله
وكثٌره سواء فٌه ,فجعل االمتبلء من الشعر فً قوة الشعر الكثٌر ٌوجب ذلك ,ففهم منه أن
ؼٌر الكثٌر لٌس كذلك إلخ ,وهللا أعلم.
قوله :وعورض بؤن هذا إثبات وضع التخصٌص بمعرفة الفابدة إلخ ,عبارة العضد(:)0
واعترض بؤنه إثبات لوضع التخصٌص لنفً الحكم عن المسكوت عنه بما فٌه من الفابدة,
وإنما ٌثبت بالنقل .وأجاب :بؤنه ال نسلم أنه إثبات الوضع بالفابدة بل ٌثبت بطرٌق االستقراء
عنهم أن كل ما ظن أن ال فابدة للفظ سواء تعٌنت ألن تكون مرادة وهذا كذلك ,فاندرج فً
القاعدة الكلٌة االستقرابٌة ,فكان إثباته باالستقراء ال بالفابدة,وأنه ٌفٌد الظهور فٌه فٌكتفى به.

)ٔ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٕ٘ٔ.
(ٕ) سبق تخرٌجه بلفظ( :إِ َذا ْ
ان).
ْس َب ٌْ َن ُه َما َب ٌِّ َن ٌة َف ْال َق ْو ُل َما ٌَقُو ُل َ
ان َولٌَ َ
اخ َتلَ َ
صاحِبُ الس ِّْل َع ِة أَ ْو ٌَ َت َراد ِ
ؾ ْال َب ٌِّ َع ِ
(ٖ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٕٖٔ.
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٕ٘0 -ٕ٘5 :
(٘) أخرجه أبو داود (ٖٓ )ٖٙكتاب األقضٌة :باب فً الحبس فً الدٌن وؼٌره ,وابن ماجة ( )ٕٕٗ5كتاب الصدقات :باب
الحبس فً الدٌن ,وابن حبان ( ,)٘ٓ08كتاب الدعوى :باب عقوبة الماطل ,جمٌعهم من طرٌق عمرو بن الشرٌد عن أبٌه.
( )ٙسبق تخرٌجه.
( )5أخرجه مسلم (ٖ )٘08كتاب الشعر :باب فً إنشاد األشعار ,...والترمذي (ٔ٘ )ٕ0كتاب األدب :باب ما جاء ألن
ٌمتلا جوؾ أحدكم قٌحا ,...وؼٌرهما من حدٌث أبً هرٌرة .قال الترمذي" :هذا حدٌث صحٌح".
( )0شرح العضد ,ص.ٕ٘0 :
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بالنقل ,والفابدة تابعة للوضع ال متبوعة ,سلمنا لكن الفوابد كثٌرة فبل تنحصر فً هذه؛
كخصوص السإال ,أو اتفاق معاملة ,أو تقوٌة داللته على المنطوق ,فبل ٌسوغ للمجتهد
إخراجه ,وؼٌر ذلك من الفوابد ,وأٌضا ٌلزم هذا فً ذكر اللقب.
......................................................................................................
قوله :فبل تنحصر فً هذهٌ ,عنً وهً نفً الحكم عن المسكوت ,وقوله (كخصوص السإال
إلخ) مثال للنفً ال للمنفً كما هو ظاهر.
قوله :أو اتفاق معاملة ,انظر ما المراد بهذه ,ولم أجدها فً كبلم ؼٌره مع شدة الفحص عنها
فٌما ٌظن وجودها فٌه ,ولعل المراد حدوث معاملة بٌن اثنٌن عبر عنها بصفة لتصوٌر تلك
المعاملة ,فبل ٌكون لها مفهوم ,فتكون هذه الصورة داخلة فً نحو قول جمع الجوامع(ٔ) :أو
خرج المذكور لسإال عنه أو حادثة تتعلق به اهـ .وسٌؤتً أٌضا نحو ذلك فً كبلم
المصنؾ ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :أو تقوٌة داللته على المنطوق إلخٌ ,عنً أنه ال نسلم أنه ال فابدة لذكر الوصؾ إال
التخصٌص بل ٌجوز أن تكون فابدته تقوٌة الداللة على المنطوق ,وعبارة العضد(ٕ):
واعترض أٌضا بؤنا ال نسلم أنه لوال التخصٌص فبل فابدة ,بل فابدته تقوٌة داللته على
المذكور لببل ٌتوهم خروجه على سبٌل التخصٌص ,فإنه لو قال :فً الؽنم زكاة ,جاز أن
ٌكون المراد المعلوفة تخصٌصا ,فلو ذكر السابمة زال الوهم ,قال :والجواب أن ذلك فرع
عموم مثل الؽنم فً قوله (فً الؽنم السابمة زكاة) حتى ٌكون معناه فً الؽنم سٌّما السابمة
زكاة ,وذلك مما لم ٌقل به أحد فٌجب رده ,قال :ولو سلم العموم فً بعض الصور كان
خارجا عن محل النزاع ,ألن النزاع فٌما ال شًء ٌقتضً التخصٌص سوى مخالفة
المسكوت عنه للمذكور ودفع وهم التخصٌص فابدة سواها انتهى.
قوله :وؼٌر ذلك من الفوابد ,سٌؤتً بٌانها فً كبلمه آخر الفصل.
قوله :وأٌضا ٌلزم هذا فً ذكر اللقب ,قال العضد(ٖ) :اعترض علٌه بمفهوم اللقب إذ ٌجًء
فٌه مثل ذلك ,وهو أنه لو لم ٌثبت به نفً الحكم عما عداه لم ٌكن مفٌدا ,فٌلزم أن ٌعتبر
ولٌس بمعتبر اتفاقا ,وأجاب عنه بمثل جواب المصنؾ وهللا أعلم.

)ٔ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,صٖٕٖ.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٕ٘8 :
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕ٘8 :
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أجٌب بؤن إثبات الوضع بطرٌق االستقراء عندهم ,وهو أن كل ما ظن أن ال فابدة للوضع
سواه( )1تعٌن أن ٌكون هو المراد ,ألنه ٌفٌد الظهور به فٌكفً ,وأما كونه تقوٌة لببل
ٌتوهم تخصٌصه ,فذلك فرع عموم ,نحو (فً الؽنم السابمة زكاة)( ,)2وال قابل بؤنه ٌفٌد
العموم .وأما فابدة ذكر اللقب فلو أسقط الختل الكبلم ,وذكر لعدم االختبلل ,وهو أعظم
فابدة.
وإلى مفهوم الشرط :إذا جاءكم كرٌم قوم فؤكرموه ,ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﮊ الحجرات ,ٙ :ﮋﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤ ﮊالطبلق ,ٙ :وهو أقوى من مفهوم الصفة,
......................................................................................................
قوله :أجٌب بؤن إثبات الوضع إلخ ,حاصل كبلم المصنؾ رحمه هللا فً إٌراد هذه
االعتراضات وأجوبتها أنه لما ذكر أن تخصٌص الشًء بالذكر ال بد له من فابدة؛ توجه
علٌه ثبلث اعتراضات :أحدها ما أشار إلٌه بقوله (وعورض بؤن هذا إثبات وضع
التخصٌص لمعرفة الفابدة إلخ) ,وأجاب عنه بقوله (إن إثبات الوضع بطرٌق االستقراء
عندهم إلخ) ,ثانٌها ما أشار إلٌه بقوله (سلمنا لكن الفوابد كثٌرة فبل تنحصر فً هذه إلخ),
وأجاب عنه بقوله (وأما كونه تقوٌة لببل ٌتوهم تخصٌصه فذلك فرع عموم نحو (فً الؽنم
السابمة زكاة) إلخ ,ثالثها ما أشار إلٌه بقوله (وأٌضا ٌلزم هذا فً ذكر اللقب) ,وأجاب عنه
بقوله (وأما فابدة ذكر اللقب فلو أسقط الختل الكبلم إلخ) ,ولو أعقب المصنؾ رحمه هللا كل
اعتراض بجوابه كما فعل العضد(ٖ) لكان أوضح ,واألمر سهل وهللا أعلم.
قوله :وهو أعظم فابدة ,أي الذكر لعدم االختبلل ,أو عدم االختبلل أعظم فابدة ,وزاد
العضد(ٗ) :فلم ٌصدق أنه لو لم ٌثبت المفهوم لم ٌكن ذكره مفٌدا ,وهو المقتضً إلثبات
المفهوم فتنتفً داللته على المفهوم اهـ.
قوله :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ  ,قال المحلً بعد التمثٌل باآلٌة(٘) :فؽٌر أوالت الحمل ال
ٌجب اإلنفاق علٌهن انتهى .فٌقال وهللا أعلم فً المثال األول على قٌاسه فؽٌر الفاسق ال ٌجب
التثبت لخبره ,وقد ٌقال إن هذا تقرٌر لمفهوم الصفة التً هً فاسق ,وهللا أعلم حرره.
قوله :وهو أقوى من مفهوم الصفة ,زاد العضد(ٔ) :فكل من قال بمفهوم الصفة قال به ,وقد
قال به بعض من ال ٌقول بمفهوم الصفة ,والقاضً وعبد الجبار والبصري من المانعٌن
لمفهوم الصفة على المنع من مفهومه أٌضا ,قال :للقابل به ما تقدم فً مفهوم =
(ٔ) فً (أ)" :سواء" .بالهمزة بدل هاء الضمٌر.
(ٕ) سبق تخرٌجه بلفظ( :فً سابمة الؽنم زكاة).
)ٖ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕ٘8 -ٕ٘0 :
)ٗ( المصدر السابق ,ص.ٕ٘8 :
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,ص.ٖٕ8
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وقال [به]( )2بعض من منع مفهوم الصفة؛ ألن الشرط هو الذي ٌلزم من انتفابه انتفاء
المشروط ,وهو معنى مفهوم المخالفة.
وإلى مفهوم الؽاٌة :ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ الطبلق ,ٙ :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ البقرة,ٕٕٕ :
ﮋﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ البقرة ,ٕٖٓ :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮊ التوبة( ,ٕ8 :صوموا إلى ؼٌبوبة
الشمس)( ,)3وهو أقوى مما قبله ,وقال به بعض من منع مفهومً الشرط والصفة.
وإلى مفهوم الحصر بإنما :وهو نفً ؼٌر المذكور فً الكبلم آخرا ,إنما زٌد قابم( ,إنما
الماء من الماء ال من ؼٌره)(00000000000000000000000000000000 ,)4
......................................................................................................
= الصفة من مقبول ومزٌؾ فتنقل إلى هاهنا بعٌنها ,وله أٌضا دلٌل ٌختص به وهو أنه إذا
ثبت كونه شرطا لزم من انتفابه انتفاء المشروط ,فؤن ذلك هو معنى الشرط ,وربما ٌقال هو
شرط إلٌقاع الحكم ال لثبوته انتهى.
قوله :وهو أقوى مما قبله ,قال العضد(٘) :مفهوم الؽاٌة أقوى من الشرط فقال به كل من قال
بمفهوم الشرط وبعض من لم ٌقل به كالقاضً وعبد الجبار ,ومنعه البعض من الفقهاء,
واحتج القابل به بما تقدم فً الصفة وبوجه ٌخصه ,وهو أن قول القابل صوموا إلى أن تؽٌب
الشمس ,معناه آخر وجوب الصوم ؼٌبوبة الشمس ,فلو قدرنا ثبوت الوجوب بعد أن ؼابت
الشمس لم تكن الؽٌبوبة آخرا وهو خبلؾ المنطوق ,قال :وقد ٌقال الكبلم فً اآلخر نفسه ال
فٌما بعد اآلخر ,ففً قوله ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ

المابدةٙ :

المرافق آخر ,ولٌس الخبلؾ فً دخول ما

بعد المرافق انتهى .وهللا أعلم.
قوله :وهو نفً ؼٌر المذكور فً الكبلم آخرا إلخ ,أي فالمذكور آخرا هو قابم ,وؼٌره هو
القعود مثبل هو المنفً بالنظر إلى المثال األول ,وقد بٌن المصنؾ رحمه هللا ؼٌر المذكور
آخرا فً المثال الثانً والثالث ,وٌقاس علٌهما بقٌة األمثلة.
قوله :إنما الماء من الماء ال من ؼٌرهٌ ,عنً ال ٌكون على الرجل ؼسل حتى ٌنزل ,هكذا
حمل بعضهم معنى هذا الحدٌث ,وحمل فً اإلٌضاح والقواعد معنى هذا الحدٌث على ؼٌر
هذا ,قال فً اإلٌضاح عند الكبلم على الخبلؾ فً موجب الؽسل =
(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕٖٙ :
(ٕ) ساقط من األصل ,والصحٌح إثباته لٌستقٌم الكبلم ,وٌدل علٌه أٌضا ما نقله صاحب الحاشٌة عن العضدٌ ,نظر :شرح
العضد ,ص.ٕٖٙ:
(ٖ) لم أجد حدٌثا بهذا اللفظ ,وربما كان فرض مثال من المصنؾ.
(ٗ) أخرجه الربٌع (ٖ٘ٔ) كتاب الطهارة :باب فٌما ٌكون منه ؼسل الجنابة ,ومسلم ( )55ٙكتاب الحٌض :باب إنما الماء
من الماء ,كبلهما من حدٌث أبً سعٌد الخدري من دون زٌادة( :ال من ؼٌره).
(٘) شرح العضد ,ص.ٕٙٗ :
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و(إنما الشفعة فٌما لم ٌقسم ,ال ما قسم)(( ,)1إنما الوالء لمن أعتق)(00000000 ,)2
......................................................................................................
= من الجنابة(ٖ) :وقال بعضهم الماء من الماء لحدٌث أبً ابن كعب ,قال رسول هللا علٌه
السبلم( :إنما الماء من الماء)ٌ ,عنً ال ٌكون على الرجل ؼسل حتى ٌنزل ولو التقا
الختانان ,والصحٌح عندي هو القول األول وهو التقاء الختانٌن؛ ألن مجاوزة الختانٌن
توجب الحد باإلجماع فؤحرى أن توجب الطهر ,وهذا القٌاس مؤخوذ من الخلفاء وهللا أعلم,
قال :وقوله علٌه السبلم (الماء من الماء) ٌحتمل أن ٌكون فً االحتبلم ,وهللا أعلم انتهى.
قوله :وإنما الشفعة فٌما لم ٌقسم ال ما قسمٌ ,عنً وهللا أعلم إذا قسم ما ٌمكن قسمه وضربت
الحدود فبل شفعة فٌه من تلك الجهة ,فإن بقٌت الشركة فً شًء من المنافع فله الشفعة كما
هو المذهب ,لكن بقً الكبلم فٌما ال تمكن فٌه القسمة من األصول كالنخلة الواحدة ,فهل
تثبت فٌها الشفعة أو ال؟ والذي علٌه قومنا أن ال شفعة فٌه ,وٌإخذ من ظاهر كبلم اإلٌضاح
أن المذهب كذلك ,فإنه قال بعد االستدالل بقوله علٌه السبلم (الشفعة للجار ما لم ٌقسم وتقع
الحدود) ما نصه(ٗ)  :فكؤنه قال الشفعة فٌما تمكن فٌه القسمة ما دام لم ٌقسم إلخ ,ثم رأٌت
المحشً رحمه هللا أول كبلمه فقال(٘) :قوله فكؤنه قال إلخ ,مراده تؤوٌل الحدٌث بؤنه إنما
ورد فٌما تمكن فٌها القسمة من األصول ,وٌقاس علٌها سابر األصول وإن لم تكن فٌها
القسمة ,فبل ٌنافً قوله أوال واآلبار واألجباب والصهارٌج والحمامات واألنادر فإنه صرٌح
فً ثبوتها فٌما ال ٌمكن فٌها القسمة ,وإنما المراد من الحدٌث خروج المنتقبلت من الحٌوان
وؼٌرها وهللا أعلم أنه ال حاجة إلى القٌاس؛ ألن قوله (الشفعة للجار ما لم ٌقسم) ٌصدق على
الشرٌك فً الشًء الذي ال ٌمكن فٌه القسمة أنه جار لم ٌقاسم انتهى وهللا أعلم.
قوله( :إنما الوالء لمن أعتق) ,لفظ الحدٌث فً الترتٌب (الوالء لحمة كلحمة النسب)( ,)ٙقال
المحشً رحمه هللا( :)5بقٌة الحدٌث عند قومنا (ال ٌباع وال ٌوهب) ,فً الصحاح(ٌ :)0قال
بٌنهما والء بالفتح أي قرابة ,والوالء والء العتق ,وفً الحدٌث (نهى عن بٌع الوالء =

(ٔ) أخرجه البخاري ( )ٕٕ٘5كتاب الشفعة :باب الشفعة فً ما لم ٌقسم ,وؼٌره من حدٌث جابر بن عبد هللا ,ولفظه عند
البخاري( :قضى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالشفعة فً كل ما لم ٌقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فبل
شفعة) ,ولم أجده بلفظ الحصر "إنما".
(ٕ) أخرجه البخاري (ٕ٘ )ٙ5كتاب الفرابض :باب الوالء لمن أعتق ,من حدٌث ابن عمر ,وأخرجه مسلم ( )ٖ55ٙكتاب
العتق :باب إنما الوالء لمن أعتق ,من حدٌث عابشة.
(ٖ) اإلٌضاح :جٔ ,ص.ٔٙ8
(ٗ) اإلٌضاح :جٗ ,صٖٖٔ.
(٘) اإلٌضاح :جٗ ,صٖٖٔ ,ذكر فً الحاشٌة.
( )ٙأخرجه الربٌع ( )ٙٙٙكتاب األٌمان والنذور :باب فً الموارٌث ,من حدٌث ابن عباس ,وابن حبان (ٓ٘ ,)ٗ8كتاب
البٌوع :باب البٌع المنهً عنه ,من حدٌث ابن عمر.
) (5حاشٌة الترتٌب ,تؤلٌؾ أبً عبد هللا محمد بن عمر السدوٌكشً ,الطبعة (ٖٓٗٔهـٔ80ٖ -م) ,وزارة التراث القومً
والثقافة -سلطنة عمان ,ج ,ٙص.ٖ0
) (0شمس العلوم :جٔٔ ,صٖ.5ٕ0
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(إنما الربا فً النسٌبة)(0000000000000000000000000000000000 ,)1
......................................................................................................
= وعن هبته) ,وفسره ابن حجر بما ال ٌناسب المذهب عندنا حٌث قال(ٕ) :والوالء بالفتح
والمد حق مٌراث المعتق من المعتق بالفتح إلخ ,واللحمة بالضم القرابة ,كذا فً الصحاح(ٖ).
والوالء ال ٌورث به عندنا ,قال الشٌخ إسماعٌل رحمه هللا :والمعمول عند أصحابنا أن
مٌراث المولى إذا لم ٌخلؾ عصبة وال ذا رحم أن ماله ٌقسم فً جنسه من المسلمٌن ,إلى أن
قال :وال ٌرثه موالٌه الذٌن أعتقوه ألنه ال قرابة بٌنهم وال رحم ,إال إن كانوا من جنسه فهم
أولى بمٌراثه على ما ذكره ابن جعفر فً كتابه(ٗ) ,إلى أن قال :وعند مشاٌخ الجبل أن
المولى ٌورث ماله ,أعنً من سبق إلٌه من الموالً فهو أحق به وهللا أعلم انتهى .قال
المحشً أقول(٘)  :وهذا ظاهر فً ؼٌر الزوجٌن وأما هما فإن من مات منهما ورث اآلخر
جمٌع ماله بقاعدة أخرى ,وهً أن من له سهم أحق ممن ال سهم له ,وهذا ظاهر أٌضا فٌما
إذا لم ٌوص بماله ألحد ,قال أبو إسحاق رحمه هللا :وال ٌرث الجنس عند من ٌقول بتورٌثه
إال بوجود ثبلث خصال :إحداها أن ال ٌخلؾ رحما من معروفً النسب بٌنه وبٌنهم ,الثانٌة
أن ال ٌخلؾ زوجا أو زوجة ,الثالثة أن ال ٌوصً بماله كله ألحد ممن تجوز له الوصٌة
انتهى ,قال :وذكر عمنا أحمد بن سعٌد الشماخً رحمه هللا فً كتاب السٌر عن بعض
المشاٌخ وال أستحضره ,إال أنه قال فً المولى إذا كان ٌعقل عنً وأعقل عنه فإنً أرثه(,)ٙ
وهللا أعلم فلٌراجع انتهى .وأقول فً ظنً أنه أبو نوح صالح الدهان( ,)5وهللا أعلم.
قوله( :إنما الربا فً النسٌبة) ,هذا الحدٌث نسب فً اإلٌضاح رواٌته إلى ابن عباس رضً
هللا عنه ,واستدل به على أن الزٌادة والجنس ال ٌكونان ربا فً البٌع إال إذا وقع نسٌبة ,حٌث
قال بعد كبلم ٌتعلق بمعنى الحدٌث وذكر الخبلؾ ما نصه( :)0فعلى مذهبهم رحمهم هللا أن
الربا إنما ٌكون إذا اجتمعت ثبلثة شروط :الزٌادة واألجل والجنس ,ألن الزٌادة والجنس ببل
أجل جابز لما قدمنا من األحادٌث المتقدمةٌ ,عنً ما روي أنه صلى هللا علٌه وسلم ابتاع
بعٌرا ببعٌرٌن وأجاز عبدا بعبدٌن ,قال :واألجل والجنس بؽٌر زٌادة سلؾ ,والزٌادة واألجل
بؽٌر جنس بٌع لقوله علٌه السبلم (إذا اختلؾ الجنسان فبٌعوا كٌؾ شبتم)( )8إلخ ,وهللا أعلم.

(ٔ) أخرجه مسلم ( )ٗٓ08كتاب المساقاة :باب بٌع الطعام مثبل بمثل ,وؼٌره من حدٌث أسامة بن زٌد.
)ٕ( فتح الباري بشرح صحٌح البخاري ,تؤلٌؾ اإلمام الحافظ أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً (ت0ٕ٘:هـ) ,قام بإخراجه:
محب الدٌن الخطٌب ,ترقٌم وتبوٌب :محمد فإاد عبد الباقً ,المكتبة السلفٌة ,ج٘ ,ص.ٔٙ5
)ٖ( الصحاح للجوهري ,ص ,ٖٔٓٓ :مادة "لحم".
)ٗ( ٌنظر :الجامع البن جعفر ,أبو جابر محمد بن جعفر األزكوي ,تحقٌق :د جبر محمود الفضٌبلت ,طبعة وزارة التراث
القومً والثقافةٔٗٔ٘( ,هـٔ88٘ -م) ,ج٘ ,صٓ.ٖ5
)٘( حاشٌة الترتٌب :ج ,ٙص.ٖ0
) (ٙقال ذلك الشٌخ أبو نوح صالح الدهانٌ ,نظر :كتاب السٌر :جٕ ,ص.ٖٔٙ
) (5صالح بن نوح الدهان ,أبو نوح (تٔ٘ٓ:هـ) ,أحد العلماء العمانٌٌن الذٌن سكنوا البصرة ,أخذ العلم عن جابر بن زٌد
وؼٌره ,من تبلمٌذه :أبو عبٌدة والربٌع بن حبٌب وؼٌرهما ,وعلى رؼم كونه شٌخ أبً عبٌدة إال أنه ال ٌفتً عندما ٌكون
أبو عبٌدة حاضراٌ .نظر :إتحاؾ األعٌان :جٔ ,ص ,ٕ٘5معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المشرق -ص( ,ٕٗٗ:الترجمة:
ٓٔ.)5
( )0اإلٌضاح للشماخً :جٖ ,صٕٗ.
( )8أخرجه الربٌع (ٔ )٘5كتاب البٌوع :باب فً بٌع الخٌار وبٌع الشرط ,من حدٌث ابن عباس.
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(إنما األعمال بالنٌات)( ,)1ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ النساء ,ٔ5ٔ :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ فاطر,ٕ0 :
وقال بعض ال ٌفٌد الحصر فبل مفهوم ,وقال بعض ٌفٌد بالمنطوق ,وقال بعض بالمفهوم.
......................................................................................................
قوله :إنما األعمال بالنٌات ,قال فً حاشٌة الترتٌب(ٕ) :ذكروا أنه روي فً الصحٌحٌن
عندهم بؤلفاظ (إنما االعمال بالنٌات)( ,إنما األعمال بالنٌة)( ,األعمال بالنٌات)( ,العمل
بالنٌة) ,قال اللخمً وجه إفراد النٌة على إحدى الرواٌتٌن لكونها مصدرا ,وإنما جمعت فً
روا ٌة بالنٌات الختبلؾ أنواعها ومعانٌها ,ألن المصدر إذا اختلفت أنواعه جمع نحو العلوم
والحلوم واألشؽال ,فمتى أرٌد مطلق النٌة من ؼٌر نظر ألنواعها تعٌن اإلفراد ,ومتى أرٌد
ذلك جمعت انتهى.
قوله:

ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ فاطرٕ0 :

قال البرادي رحمه هللا :فبل خشٌة لؽٌر عالم وال

عالم إال بخشٌة ,وفً الحدٌث (أعلم الناس باهلل أشدهم خشٌة هلل)(ٖ) ,وقٌل العالم من خشً
هللا دون ؼٌره ,وفً الخبر كفى بالمرء علما أن ٌخشى هللا ,إلى أن قال :ووجدت فً تفسٌر
الثع لبً فً تفسٌر اآلٌة أنه قرأها بعضهم إنما ٌخشى هللا بالرفع من عباده العلماء بالنصب
بمعنى ٌختار(ٗ) ,فتؤمله فإنه ؼرٌب جدا انتهى.
قوله :وقال بعض ال ٌفٌد الحصر ,زاد العضد(٘) :فهو إن وما مإكدة ,فقولك "إنما أنت نذٌر"
فً قوة "إنك نذٌر".
قوله :وقال بعض ٌفٌد بالمنطوق ,زاد العضد( :)ٙفبل فرق بٌن "إنما أنت نذٌر" وبٌن "ما
أنت إال نذٌر".
قوله :وقال بعض بالمفهوم ,زاد العضد( :)5قال األول وهو القابل بؤنه ال ٌفٌده :ال فرق بٌن
إن زٌدا قابم وإنما زٌد قابم ,وما هنا زابدة فهً كالعدم ,وقال الثانً وهو القابل بؤنه ٌفٌده
بالمنطوق :ال فرق بٌن إنما إلهكم هللا وبٌن ال إله لكم إال هللا ,قال :وكبلهما تقرٌر المدعى
وإعادته بعبارة أوضح ال استدالل ,قال :والمنع علٌهما ظاهر انتهى .قال األبهري :قوله
والمنع علٌهما ظاهر أي على كبل التقرٌرٌن ,أما األول فؤلنا ال نسلم عدم الفرق بٌن إن زٌدا
قابم وإنما زٌد قابم ,فإن األول ال ٌفٌد الحصر والثانً ٌفٌده بالنقل عن أبمة اللؽة=,
(ٔ) سبق تخرٌجه.
)ٕ( حاشٌة الترتٌب :جٔ ,صٗٔ.
(ٖ) لم أهتد إلى تخرٌجه.
)ٗ( ٌنظر :الكشؾ والبٌان "المعروؾ بتفسٌر الثعلبً" ,المإلؾ :اإلمام الهمام أبو إسحاق أحمد المعروؾ باإلمام الثعلبً,
تحقٌق :اإلمام أبً محمد بن عاشور ,الطبعة األولى (ٕٕٗٔهـٕٕٓٓ -م) ,دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت ,ج,0
ص٘ٓٔ.
)٘( شرح العضد ,ص.ٕٙ٘ :
) (ٙشرح العضد ,ص.ٕٙ٘:
( )5شرح العضد ,ص.ٕٙ٘ :
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وإلى مفهوم الحصر :صدٌقً زٌد ,العالم زٌد ,الحمد هلل00000000000000000 ,
......................................................................................................
= وباستعمال الفصحاء له فً مقام ٌناسب الحصر ,وأما على التقرٌر الثانً فؤلنا ال نسلم
عدم الفرق ب ٌن إنما إلهكم هللا وبٌن ال إله إال هللا ,بل الفرق بٌنهما ظاهر وهو أن األول ٌفٌد
نفً ؼٌر مذكور وهو الصنم وما ٌعبده الكفار من دون هللا ,والثانً ٌفٌد الحكم المذكور
فلذلك كان داللة األول من المفهوم وداللة الثانً من المنطوق ,قال :وكؤنه إنما عدل فً
المثال المذكو ر فً المتن فً االستثناء وهو ما إلهكم إال هللا إلى قوله ال إله إال هللا؛ للتنبٌه
على أن الحكم لٌس بؽٌر المذكور ,وأما جواز إنما زٌد قابم ال قاعد ,وعدم جواز ما زٌد إال
قابم ال قاعد ,وكون األول ٌخاطب به ؼٌر المصر على اإلنكار والثانً ٌخاطب به المصر؛
فلكون النفً فً األول ضمنٌا وفً الثانً صرٌحا؛ لكون الحكم فً األول لؽٌر المذكور وفً
الثانً للمذكور ,فبل مدخل له فً كون داللة األول بالمفهوم والثانً بالمنطوق انتهى.
قوله :وإلى مفهوم الحصر ,قال العضد(ٔ) :مفهوم الحصر أن ٌقدم الوصؾ على الموصوؾ
الخاص خبرا له ,والترتٌب الطبٌعً خبلفه ,فٌفهم من العدول إلٌه قصر النفً عن ؼٌره,
مثاله إذا لم ٌقل :زٌد صدٌقً أو زٌد العالم ,بل قال :صدٌقً زٌد أو العالم زٌد ,والمراد
بصدٌقً وبالعالم هو الجنس باقٌا على عمومه لعدم قرٌنة العهد ,إذ لو وجدت خرج عن
محل النزاع ولم ٌدل على نفً الصداقة والعلم عن ؼٌر زٌد اتفاقا انتهى.
قوله :صدٌقً زٌد ,العالم زٌد ,الحصر مستفاد فٌهما من تقدٌم المسند ,وأشار بالمثالٌن إلى
أنه ال فرق فً التعرٌؾ بٌن أن ٌكون باإلضافة أو بؤل.
قوله :الحمد هلل ,أقول :وجه إفادة هذه الجملة للحصر أن أل فً الحمد تحتمل ثبلثة معان
االستؽراق والعهد والجنس ,فعلى األولٌن فإفادتها للحصر ظاهر ,وعلى الثالث فبجعل البلم
لبلختصاص كما نبه على ذلك زكرٌا األنصاري فً حاشٌته على البٌضاوي ,حٌث قال فً
تفسٌر أول الفاتحة بعد كبلم طوٌل ما نصه(ٕ) :وبالجملة فالحمد مختص باهلل كما أفادته
الجملة ,سواء جعلت فٌه أل لبلستؽراق كما علٌه الجمهور وهو ظاهر ,أم للجنس كما علٌه
المفسر كالزمخشري ,ألن الم هلل لبلختصاص فبل فرد منه لؽٌره تعالى وإال فبل اختصاص
لتحقق الجنس فً الفرد الثابت لؽٌره ,أم للعهد كالتً فً قوله تعالى ﮋ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮊ

التوبة ٗٓ :كما نقله ابن عبد السبلم ,وأجازه الواحدي على معنى أن الحمد الذي حمد هللا به
نفسه وحمده به أولٌاإه مختص به ,والعبرة بحمد من ذكر فبل فرد فٌه لؽٌره ,وأولى الثبلثة
الجنس انتهى.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕٙٙ :
)ٕ( فتح الجلٌل ببٌان خفً أنوار التنزٌل( ,مخطوط) ص.ٔ٘ :
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زٌد العالم ,ﮋﭢ ﭣ ﮊ الفاتحة ,٘ :زٌد هو القابم ,وؼٌرها.
وإلى مفهوم الحصر باالستثناء :ال إله إال هللا ,ال عالم إال زٌد ,وهو أقواها ,وال ٌمنعها إال
قلٌل .وفً هذه الثبلثة أبحاث تطول ,فالتمسها فً المطوالت من علمً األصول والبٌان.
وإلى مفهوم العدد الخاص :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮊ النور ,ٗ :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ النور,ٕ :
(فلٌؽسله سبعا)( ,)1ورد إلى مفهوم الصفة.
......................................................................................................
قوله :زٌد العالم ,وجه إفادة هذه الجملة للحصر أن أل فً العالم للجنس ,واعتبار تعرٌؾ
الجنس قد ٌفٌد قصر الجنس على شًء تحقٌقا نحو زٌد األثٌر ,أو تقدٌرا أو مبالؽة لكماله فٌه
نحو عمر الشجاع ,قال السعد(ٕ) :والحاصل أن المعرؾ ببلم الجنس إن جعل مبتدأ فهو
مقصور على الخبر سواء كان الخبر معرفة أو نكرة ,وإن جعل خبرا فهو مقصور على
المبتدأ إلخ وهللا أعلم.
قوله :ﮋ ﭢ ﭣ ﮊ  ,زٌد هو القابم ,وجه إفادة األولى للحصر ما فٌها من تقدٌم المعمول,
والثانٌة ما فٌها من تعرٌؾ الخبر وتوكٌدها بتوسٌط ضمٌر الفصل كما هو ظاهر وهللا أعلم.
قوله :وإلى مفهوم الحصر باالستثناء إلخ ,قال فً جمع الجوامع(ٖ) :ومثل ال عالم إال زٌد,
قال شارحه :مما ٌشتمل على نفً واستثناء نحو ما قام إال زٌد منطوقهما نفً العلم والقٌام
عن ؼٌر زٌد ,ومفهومهما إثبات العلم والقٌام لزٌد انتهى .فٌقال على قٌاسه فً ال إله إال هللا,
منطوقه نفً األلوهٌة عن ؼٌر هللا ,ومفهومه ثبوت األلوهٌة هلل.
قوله :وفً هذه الثبلثة أبحاث ,المراد بالثبلثة :الحصر بإنما ,والحصر باالستثناء ,والحصر
بؽٌر ذلك ,كما ٌإخذ من كبلمه وهللا أعلم.
قوله :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ  ,قال المحلً(ٗ) :أي ال أكثر من ذلك انتهى .فٌقال على قٌاسه فً
قوله تعالى ﮋ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ النورٕ :

أي ال أكثر من ذلك ,وقوله (فلٌؽسله سبعا) هو

بقٌة حدٌث صدره (إذا ولػ الكلب فً إناء أحدكم) أي ال أقل من ذلك ,وهللا أعلم.

(ٔ) أخرجه البخاري (ٕ )ٔ5كتاب الوضوء :باب الماء الذي ٌؽسل به شعر اإلنسان ,من حدٌث أبً هرٌرة ,ولفظه( :إذا
شرب الكلب فً إناء أحدكم فلٌؽسله سبعا).
)ٕ( مختصر المعانً للتفتازانً ص.ٔ٘5 :
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,ص.ٖٕ8
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,ص.ٖٕ0

ٖ٘ٗ

وإلى مفهوم اللقب( :البر بالبر )1()..إلى آخر الحدٌث حدٌث الربا( ,اؼسله بالماء) ,و(فً
الؽنم زكاة) ,وهو تعلٌق الحكم والخبر على اسم ؼٌر مشتق ,وهو أضعفها ,إذ لم ٌقل به
إال الدقاق( )2من الشافعٌة وبعض الحنابلة.
......................................................................................................
قوله :البر بالبر ,لفظ الحدٌث كما فً اإلٌضاح قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم( :ال
تبٌعوا الذهب بالذهب وال الفضة بالفضة وال البر بالبر وال الشعٌر بالشعٌر وال الملح بالملح
إال مثبل بمثل سواء بسواء عٌنا بعٌن)(ٖ) انتهى.
قوله :اؼسله بالماء ,أي ال بؽٌره من المابعات ,وكذا قوله (فً الؽنم زكاة) ,أي ال فً ؼٌره
من المواشً على تقدٌر اعتبار مفهوم اللقب.
قوله :وهو تعلٌق الحكم إلخ ,عبارة العضد(ٗ) :وهو نفً الحكم عما لم ٌتناوله االسم مثل فً
الؽنم زكاة فٌنفى عن ؼٌر الؽنم اهـ .وتعرٌؾ العضد هو المناسب لتعرٌؾ المصنؾ مفهوم
الحصر بإنما بقوله (وهو نفً ؼٌر المذكور فً الكبلم آخرا) ,وأما تعرٌؾ المصنؾ
فالظاهر إنه تعرٌؾ لما له المفهوم من منطوق اللقب ال لمفهوم اللقب ,فلٌحرر وهللا أعلم.
قوله :وهو أضعفها إلخ ,قال العضد(٘) :وقد تقدم أن المفهوم إنما ٌعتبر لتعٌنه فابدة ألجل أن
ال فابدة ؼٌره ,واللقب قد انتفى فٌه المقتضً العتبار المفهوم إذ لو طرح الختل الكبلم ,ولنا
أٌضا أنه كان ٌلزم من قولنا محمد رسول هللا ظهور الكفر؛ ألن مفهومه نفً رسالة ؼٌره
من األنبٌاء ,وكذا من قولنا العالم موجود وزٌد موجود أو بكر عالم أو قادر ,إذ نفهم منه نفً
هذه الصفات عن الؽٌر فٌلزم نفٌها عن هللا تعالى ,بل كان زٌد موجودا ظاهر كذبه ,واللوازم
باطلة إجماعا اهـ.
قوله :إذ لم ٌقل به إال الدقاق إلخ ,فً هذا الحصر نظر ,قال فً جمع الجوامع وشرحه(:)ٙ
واحتج باللقب الدقاق والصٌرفً من الشافعٌة ,وابن خوٌزمنداد( )5من المالكٌة ,وبعض
الحنابلة .وعبارة العضد( :)0وقال أبو بكر الدقاق وبعض الحنابلة به اهـ .ولٌس فٌها ما ٌفٌد
الحصر كما هو ظاهر ,وهللا أعلم.
(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) م حمد بن محمد بن جعفر البؽدادي ,أبو بكر الدقاق ,ولد سنة ست وثبلثمابة ,صنؾ كتابا فً أصول الفقه ,كان فقٌها
أصولٌا ,شرح المختصر ,وولً القضاء بكرخ بؽداد ,توفً سنة اثنتٌن وتسعٌن وثبلثمابةٌ .نظر :طبقات الشافعٌة ,المإلؾ:
أبو بكر بن أحمد بن محمد األسدي ,ابن قاضً شهبة (ت0٘ٔ:هـ) ,تحقٌق :د الحافظ عبد العلٌم خان ,الطبعة األولى
(ٔٗٓ5هـ) ,عالم الكتب -بٌروت ,جٔ ,ص.ٔٙ5
(ٖ) أخرجه الربٌع (٘ )٘5كتاب البٌوع :باب فً الربا واالنفساخ والؽش ,ومسلم (ٗ )ٗٓٙكتاب المساقاة :باب الصرؾ
وبٌع الذهب بالورق نقدا ,من حدٌث أبً سعٌد الخدري.
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٕٙٗ :
(٘) شرح العضد ,ص.ٕٙ٘ -ٕٙٗ :
( )ٙحاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,صٕٖٖ.
) (5أبو بكر بن خوٌزمنداد ,هو محمد بن أحمد بن عبد هللا ,كنٌته أبو عبد هللا ,تفقه على األبهري ,وله كتاب كبٌر فً
الخبلؾ ,وكتاب ف ً أصول الفقه ,وكتاب فً أحكام القرآن ,وعنده شواذ عن مالك ,وكان ٌجانب الكبلم وٌنافر أهله ,وٌحكم
على الكل منهم بؤنهم من أهل األهواءٌ .نظر :الدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان علماء المذهب ,المإلؾ :ابن فرحون
المالكً (ت588:هـ) ,تحقٌق :محمد األحمدي أبو النور ,دار التراث -القاهرة ,جٕ ,ص.ٕٕ8
) (0شرح العضد ,ص.ٕٙٗ :

ٖٗٙ

وإلى مفهوم المشتق الدال على جنس( :ال تبع الطعام بالطعام)( ,)1و(فً الماشٌة زكاة),
َورد إلى اللقب ألن الطعام لقب .وإلى مفهوم الزمان :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ البقرة .ٔ85 :وإلى
مفهوم المكان :ﮋﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮊالبقرةَ ,ٔ05 :ورد إلى الصفة.
......................................................................................................
قوله :ورد إلى اللقب ألن الطعام لقبٌ ,عنً وهللا أعلم من جهة اختبلل الكبلم بدونه كاللقب,
فإن قلت فً كبلم المصنؾ رحمه هللا منافاة حٌث مثل للمشتق بالطعام وذكر أنه ٌرد إلى
اللقب مع تعرٌفه اللقب بؤنه تعلٌق الحكم أو الخبر على اسم ؼٌر مشتق؛ فٌنبؽً أن ٌكون
راجعا إلى الصفة ال إلى اللقب ,قلت :كبلمه رحمه هللا مبنً على أن الصفة لفظ مقٌد آلخر
كالؽنم السابمة ال مجرد السابمة كما مشى علٌه صاحب جمع الجوامع على األظهر عنده,
ولفظ الطعام كمجرد السابمة ,نعم قال شارحه المحلً بعد تقرٌر كبلم المتن ما نصه(ٕ):
وقٌل هو منهاٌ -عنً من الصفة -لداللته على السوم الزاٌد بخبلؾ اللقب ,فٌفٌد نفً الزكاة
عن المعلوفة مطلقا كما ٌفٌد إثباتها فً السابمة مطلقا ,وٌإخذ من كبلم ابن السمعانً أن
الجمهور على الثانً ,حٌث قال :االسم المشتق كالمسلم والكافر والقاتل والوارث ٌجري
مجرى المقٌد بالصفة عند الجمهور انتهى.
قوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ  ,قال البٌضاوي(ٖ) :أي وقته ,كقولك البرد أشهر" ,معلومات"
معروفات وهً شوال وذو القعدة وتسع ذي الحجة إلى آخره.
قوله :فبل تباشروهن ,التبلوة وال تباشروهن بالواو ,قال البٌضاوي(ٗ) :االعتكاؾ هو اللبث
فً المسجد بقصد القربة والمراد بالمباشرة الوطء ,وعن قتادة كان الرجل ٌعتكؾ فٌخرج
إلى امرأته فٌباشرها ثم ٌرجع ,فنهوا عن ذلك إلخ ,وهللا أعلم.
قوله :ورد إلى الصفة ,لعله " َو ُردا" باأللؾ لٌكون راجعا لمفهومً الزمان والمكان ,وزاد
فً جمع الجوامع مفهوم الحال ,قال(٘) :نحو أحسن إلى العبد مطٌعا أي ال عاصٌا .وجزم
بؤن العلة والظرؾ زمانا ومكانا والحال والعدد من الصفة ,ألنه فسر الصفة بؤنها لفظ مقٌد
آلخر ,وال شك فً شمولها لهذه األمور على هذا التفسٌر وهللا أعلم.

(ٔ) لم أجده بهذا اللفظ ,وربما كان هو وما بعده فرض مثال من المصنؾ.
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,ص.ٖٕ5
(ٖ) تفسٌر البٌضاوي :جٔ ,ص ٖٓٔ.
(ٗ) تفسٌر البٌضاوي :جٔ ,ص .ٕٔٙ
(٘) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٔ ,ص.ٖٕ0

ٖٗ5

شروط مفهوم المخالفة:
وشرط مفهوم المخالفة أن ال تظهر أولوٌة المسكوت عنه وإال كان مفهوم الموافقة ,كما
تقدم فً نحو ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ اإلسراء ,ٕٖ :وكذا المساواة .وأن ال ٌخرج مخرج األؼلب
المعتاد ,نحو ﮋ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ النور ,ٖٖ :على أحد األجوبة فً اآلٌة,
......................................................................................................
قوله :وشرط مفهوم المخالفة ,أي شرط تحققه كما فً جمع الجوامع.
قوله :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ النور ,ٖٖ :قال البٌضاوي(ٔ) :إماءكم ﮋ ﮆ ﮇ ﮊ أي على الزنا ,كانت
لعبد هللا ابن أبً المنافق ست جوار ٌكرههن على الزنا وضرب علٌهن الضرابب ,فاشتكى
بعضهن إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فنزلت ,ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ تعففا شرط لئلكراه فإنه
ال ٌوجد دونه ,وإن جعل شرطا للنهً لم ٌلزم من عدمه جواز اإلكراه لجواز أن ٌكون
ارتفاع النهً بامتناع المنهً عنه ,وإٌثار "إن" على "إذا" ألن إرادة التحصن من اإلماء
كالشاذ النادر انتهى.
قوله :على أحد األجوبة فً اآلٌة ,ظاهره أن من العلماء من أجاب عن اآلٌة بؤن مفهوم
الشرط ؼٌر معتبر لجرٌانه على الؽالب ,ولم أر من حمل اآلٌة على ذلك ,بل الذي ٌإخذ من
الكشاؾ والبٌضاوي -حٌث قاال(ٕ)" :ألن إرادة التحصن من اإلماء كالشاذ النادر" -أن األمر
بعكس ذلك ,وذكر السعد التفتازانً فً قول المتن (وعلٌه) ٌعنً استعمال الماضً مع "إن"
إلظهار الرؼبة فً الوقوع قوله تعالى ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ

النورٖٖ :

ما نصه(ٖ) :فإن قٌل تعلٌق

النهً عن اإلكراه بإرادتهن التحصن ٌشعر بجواز اإلكراه عند انتفابها على ما هو مقتض
التعلٌق بالشرط ,أجٌب بؤن التقٌٌد بالشرط ٌدل على نفً الحكم عند انتفابه إنما ٌقولون به إذا
لم ٌظهر للشرط فابدة أخرى ,وٌجوز أن تكون فابدته فً اآلٌة المبالؽة فً النهً عن اإلكراه
ٌعنً أنهن إ ذا أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها ,وأٌضا داللة الشرط على انتفاء الحكم إنما
هو بحسب الظاهر ,واإلجماع القاطع على حرمة اإلكراه مطلقا قد عارضه ,والظاهر ٌدفع
بالقاطع انتهى .ولم أر من أجاب عن عدم اعتبار مفهوم الشرط فً اآلٌة لحملها على الؽالب
المعتاد كما قال المصؾ رحمه هللا ,فٌراجع ولٌحرر فإنه فً ؼاٌة الخفاء ,وهللا أعلم.

(ٔ) تفسٌر البٌضاوي :جٖ ,صٕٖٕ.
)ٕ( تفسٌر البٌضاوي :جٗ ,ص.ٔٓٙ
)ٖ( لم أجد كبلم التفتازانً هذا ,وٌنظر :شرح مختصر المنتهى وحواشٌه :جٖ ,صٓ.ٔ8

ٖٗ0

ﮋﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ ﮊ النساء( ,ٕٖ :أصب علٌه ذنوبا من ماء)( ,)1وذكره
بعض من أمثلة مفهوم اللقب ولٌس بشًء .وأن ال ٌكون لسإال سابل عن المذكور ,أو
حادثة خاصة به ,أو جهالة بالمسكوت عنه.

مسؤلة :فً أدوات الحصر.
قولً( :مسؤلة :والحصر ٌحصل بإنما ,وبما وإال ,والعطؾ ببل ,وتقدٌم ما حقه التؤخٌر,
وضمٌر الفصل ,واإلضافة ,وتعرٌؾ المسند ,وؼٌر ذلك).
الحصر ٌكون بإنما ,وبما وإال ,والعطؾ ببل ,وتقدٌم المعمول والخبر ,نحو :قابم زٌد,
وضمٌر الفصل ,واإلضافة ,وتعرٌؾ المسند وؼٌر ذلك ,كتعرٌؾ المسند إلٌه بالبلم ,وقد
تقدمت أمثلتها.
......................................................................................................
قوله :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ  ,قال المحلً(ٕ) :فإن الؽالب كون الربابب فً حجور
األزواج أي تربٌتهم انتهى .وزاد العضد(ٖ) :ال ألن حكم البلتً فً الحجور بخبلفه ,ثم قال:
ومثل قوله تعالى ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ البقرة ,ٕٕ8 :وذلك أن الخلع
ؼالبا إنما ٌكون عند خوؾ أن ال ٌقوم كل من الزوجٌن بما أمر هللا ,فبل ٌفهم منه أن عند
عدم الخوؾ ال ٌجوز الخلع ,ومثل قوله علٌه السبلم (أٌما امرأة نكحت نفسها بؽٌر إذن ولٌها
فنكاحها باطل)(ٗ) فإن الؽالب أن المرأة إنما تباشر نكاح نفسها عند منع الولً ,فبل ٌفهم منه
أنها إذا نكحت نفسها بإذن ولٌها لم ٌكن باطبل اهـ.

(ٔ) أخرجه البخاري (ٕٕٓ) كتاب الوضوء :باب صب الماء على البول فً المسجد ,من طرٌق أبً هرٌرة ,ولفظه :قام
أعرابً فبال فً المسجد ,فتناوله الناس ,فقال لهم النبً صلى هللا علٌه و سلم( :دعوه وهرٌقوا على بوله سجبل من ماء أو
ذنوبا من ماء فإنما بعثتم مٌسرٌن ولم تبعثوا معسرٌن).
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٔ ,صٖٕٖ.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕ٘ٙ :
(ٗ) سبق تخرٌجه.

ٖٗ8

الباب السادس :فً الخبر

(وهو ما ٌحتمل الصدق والكذب ,خبلفا لمن قال ال ٌحد إما لعسره أو لبداهته ,واإلنشاء
ٌقابله؛ كاألمر والنهً واالستفهام والتمنً والترجً والنداء والقسم ,وما ٌراد به العقود
أو الوقوع ,كبعت ,والحمد هلل .والصدق اإلخبار عن الشًء على ما هو به ,وٌقابله
الكذب ,والخبر فً حدهما بمعنى اإلخبار ,وهما صفة للمتكلم ,وفً تعرٌفه صفة للكبلم,
فبل دور).
حد الخبر:
اعلم أنهم اختلفوا فً تحدٌد الخبر ,فذهب بعض إلى أنه ال ٌحد لعسر تحدٌده ,وكذا قٌل
العلم أٌضا ,وإنما ٌعرفان عندهم بالقسمة والمثال ,نحو :زٌد موجود .وٌنقسم الخبر أٌضا
إلى صادق وكاذب ,ومتواتر وآحاد ,والعلم إلى قدٌم ومحدث ,وضروري ونظري,
واستبعد؛ ألنه إن أفاد تمٌٌزا عرؾ بهما وإال فبل ٌعرؾ .وأجٌب بؤن الشًء قد ٌتمٌز عن
ؼٌره فً( )1مثال جزبً ,وال ٌعلم له الزم بٌن ,وكذا ٌعلم بتقسٌم ٌخرجه من الخفاء إلى
الظهور.
وقال بعض ال ٌحد ألنه ضروري من وجهٌن :أحدهما أن كل أحد ٌعرؾ نفسه أنه موجود
ضرورة ,وهذا خبر خاص ,فالعام الذي هو جزإه أولى بالضرورة .والجواب أن المعلوم
......................................................................................................
قوله :وضروري ونظري ,الفرق بٌنهما ما قال األخضري :والنظري ما احتاج للتؤمل,
وعكسه هو الضروري الجلً .وهذه أمثلة لتعرٌؾ العلم بالقسمة ,وأما تعرٌفه بالمثال فكؤن
ٌقال :العلم نور ,وهللا أعلم.
قوله :ألنه إن أفاد تمٌٌزا ,الضمٌر راجع إلى التعرٌؾ بالقسمة والمثال.
قوله :وهذا خبر خاص فالعام إلخ ,قال العضد(ٕ) :وهذا خبر خاص ,وإذا كان الخبر المقٌد
ضرورٌا فالخبر المطلق الذي هو جزإه أولى أن ٌكون ضرورٌا اهـ .فعبر بالمطلق والمقٌد
دون العام والخاص ,وكتب بعضهم على ذلك موجها له فقال المراد بهذا المقٌد الخبر
الخاص المذكور ,وإنما عدل عن الخاص والعام إلى المقٌد والمطلق ألن العام قد ٌكون
عارضا فبل ٌلزم من ضرورٌته العام مطلقا ,بخبلؾ المقٌد والمطلق فإن كل مقٌد مطلق مع
قٌد انتهى ,وعلى هذا فالتعبٌر بالمقٌد والمطلق أولى ,وهللا أعلم.
(ٔ) فً (أ)" :من مثال جزبً".
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٕٔ0 :
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ضرورة نسبة الوجود إلٌه ,وهو ؼٌر تصور النسبة إلى ماهٌة الخبر( ,)1إذ ال ٌلزم من
حصول الشًء والعلم به وتمٌٌزه والشعور به تصوره ,بل قد ٌحصل وال ٌتصور ,فإذا
الضروري هو حصول هذه النسبة لكنها لم تتصور ولم ٌكن( )2تصورها ضرورٌا .ثانٌهما
التفرقة بٌن الخبر وؼٌره من الطلب وؼٌره ضرورة ,فدل على أن العلم به ضروري.
والجواب :أن الضروري والممٌز حصول النسبة ال تصورها كما تقدم.
وقال بعض ٌحد ,وأشهر الحدود :ما ٌحتمل الصدق والكذب ,وعورض بؤن من الكبلم ما ال
ٌحتمل الكذب ككبلم رب العزة ورسوله وما قطع بصدقه ,كما سٌؤتً إن شاء هللا تعالى.
وأجٌب بؤن المحدود مطلق الخبر ,وامتناع الكذب فً خبر خاص ال ٌضر .وأورد أن
الصدق الخبر الموافق للمخبر به ,والكذب الخبر المخالؾ للمخبر به ,فقد عرفا بالخبر,
وتعرٌؾ الخبر بهما دور .وقال ابن الحاجب( :)3ال جواب عنه .والجواب أن الخبر المحدود
......................................................................................................
قوله :إلى ماهٌة الخبر ,صوابه التً هً ماهٌة الخبر كما هً عبارة العضد(ٗ).
قوله :إذ ال ٌلزم من تصور الشًء والعلم به ,صوابه العلم به ,بدون الواو ,وعبارة
العضد(٘) :والجوا ب أنه ال ٌلزم من حصول أمر تصوره إذ قد ٌحصل وال ٌتصور ,وقد
ٌتقدم تصوره حصوله فٌتصور وهو ؼٌر حاصل ,وإذا ثبت التؽاٌر فنقول المعلوم ضرورة
نسبة الوجود إلٌه إثباتا ,وهو ؼٌر تصور النسبة التً هً ماهٌة الخبر ,فبل ٌلزم أن ٌكون
ماهٌة الخبر ضرورٌة انتهى.
قوله :تصوره ,صوابه وتصوره ,عطفا على العلم به(.)ٙ
قوله :وثانٌهما ,أي ثانً وجهً كون الخبر ضرورٌا دون التصور ,قال( :)5وهذا محمل
صحٌح .وهللا أعلم.
قوله :وأجٌب بؤن المحدود مطلق الخبر إلخ ,تقدم فً بحث الخبر جواب آخر ,راجعه إن
شبت.

)ٔ( الصواب" :التً هً ماهٌة الخبر" .كما ذكر صاحب الحاشٌة.
(ٕ) فً (ب)" :ولو لم ٌكن...إلخ".
)ٖ( ٌنظر :شرح العضد على ابن الحاجب ,ص.ٕٔ0:
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٕٔ0 :
(٘) شرح العضد ,ص.ٕٔ0 :
) (ٙقد ٌكون مراد المصنؾ بقوله" :العلم به" العلم بوجوده ,بمعنى أنه ال ٌلزم من العلم بوجود الشًء تصوره ,وال داعً
إلى ما ذكره صاحب الحاشٌة فً هذا الموضع والذي قبله.
) (5أي العضدٌ ,نظر :شرح العضد ,ص.ٕٔ0:
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بمعنى الكبلم المخبر به ,والمذكور فً حد الصدق والكذب بمعنى اإلخبار ,بدلٌل تعدٌته بـ
"عن" فً قوله :الصدق اإلخبار عن الشًء على ما هو به ,والكذب اإلخبار عن الشًء
على خبلؾ ما هو به؛ فبل دور .وأٌضا الصدق والكذب ٌوصؾ بهما الكبلم والمتكلم,
والمذكور فً تعرٌؾ الخبر صفة الكبلم ,بمعنى مطابقة نسبته للواقع وعدمها ,والصدق
والكذب المحدودان صفة المتكلم؛ فبل دور.
والخبر ٌقابله اإلنشاء ,أي الذي ال ٌحتمل الصدق والكذب ,أذ ال نسبة له خارجا تطابقه أو
ال تطابقه فً أحد األزمنة الثبلثة ,كاألمر ﮋﯛ ﯜ ﮊ األنعام ,5ٕ :والنهً ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ
اإلسراء ,ٖٕ :ولهما باب مفرد ,واالستفهام ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ الشعراء ,ٕٖ :والتمنً ﮋﯠ ﯡ

ﯢ ﮊ النساء ,5ٖ :والترجً ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ ؼافر ,ٖٙ :والنداء

ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ ٌوسؾ:

 ,ٕ8والقسم ﮋﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮊ الطور.ٕ - ٔ :
......................................................................................................
قوله :أي ال نسبة له خارجا تطابقه أو ال إلخ ,قال فً المطول(ٔ) :بٌان ذلك أن الكبلم الذي
دل على وقوع نسبة بٌن شٌبٌن؛ إما بالثبوت بؤن هذا ذاك ,أو بالنفً بؤن هذا لٌس ذاك ,فمع
قطع النظر عما فً الذهن من النسبة ,ال بد وأن ٌكون بٌنهما نسبة ثبوتٌة أو سلبٌة؛ ألنه إما
أن ٌكون هذا ذاك أو لم ٌكن ,فمطابقة هذه النسبة الحاصلة فً الذهن المفهومة من الكبلم
لتلك النسبة الواقعة الخارجة -بؤن تكونا ثبوتٌتٌن أو سلبٌتٌن -صدق وعدمها كذب ,وهذا
معنى مطابقة الكبلم للواقع والخارج وما فً نفس األمر .فإذا قلت "أبٌع" وأردت به اإلخبار
الحالً فبل بد له من وقوع بٌع خارج حاصل بؽٌر هذا اللفظ ٌقصد مطابقته لذلك الخارج,
بخبلؾ "بعت" اإلنشابً فإنه ال خارج له ٌقصد مطابقته ,بل البٌع ٌحصل فً الحال بهذا
اللفظ ,وهذا اللفظ موجد له ,وال ٌقدح فً ذلك أن النسبة من األمور االعتبارٌة دون
الخارجٌة ,للفرق الظاهر بٌن قولنا القٌام حاصل لزٌد فً الخارج ,وحصول القٌام له أمر
متحقق موجود فً الخارج ,فإنا لو قطعنا النظر عن إدارك الذهن وحكمه فالقٌام حاصل له,
وهذا معنى وجود النسبٌة الخارجٌة انتهى.
قوله :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ  ,قال البٌضاوي(ٕ)ٌ :رٌد طور سٌنٌن ,وهو جبل بمدٌن سمع
فٌه موسى كبلم هللا إلخ ,وﮋ ﮠ ﮡ ﮊ مكتوب ,والسطر ترتٌب الحروؾ المكتوبة,
والمراد به القرآن أو ما كتبه هللا فً اللوح المحفوظ.

)ٔ( المطول للتفتازانً ,ص.ٔ5ٖ :
(ٕ) تفسٌر البٌضاوي :ج٘ ,صٕ٘ٔ.
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واختلؾ فٌما ٌراد به العقود والوقابع ,والصحٌح أنها إنشاء [إذ]( )1ال خارج لها؛ كبعت,
واشترٌت ,ونكحت ,وطلقت ,وأعتقت ,والحمد هلل ,وأشهد أن ال إله إال هللا ,وؼٌرها من
اإلنشاءات.
قولً( :وهو إن طابق الواقع فصدق وإال فكذب ,خبلفا للجاحظ فً إثبات الواسطة ,وللنظام
فً مطابقة االعتقاد).
اعلم أن الخبر إن طابق الواقع -كالسماء فوقنا ,ومحمد رسول هللا ,وهللا ربنا -فصدق,
......................................................................................................
قوله :واختلؾ فٌما ٌراد به العقود إلى قوله والصحٌح ,قال العضد(ٕ) :بعد ذكر اإلخبار
واإلنشاء أعقبهما ما اختلؾ فً كونه إنشاء أو إخبارا ,وهً صٌػ العقود نحو :بعت,
واشترٌت ,وطلقت ,وأعتقت .وال شك أنها فً اللؽة أخبار ,وفً الشرع تستعمل أخبارا,
وإنما النزاع فٌها إذا قصد بها حدوث الحكم ,وقد اختلؾ فٌها والصحٌح أنها إنشاء لصدق
حد اإلنشاء علٌها؛ وهو أنها ال تدل على الحكم بنسبة خارجٌة ,فإن "بعت" ال ٌدل على بٌع
آخر ؼٌر البٌع الذي ٌقع به انتهى .وقال فً جمع الجوامع(ٖ) :وقد ٌقال اإلنشاء ما ٌحصل
مدلوله فً الخارج بالكبلم ,قال شارحه :نحو أنت طالق وقم ,فإن مدلوله من إٌقاع الطبلق
وطلب القٌام ٌحصل به ال بؽٌره انتهى .قال ابن أبً شرٌؾ(ٗ) :قوله "وقد ٌقال إلخ" حاصله
تقسٌم ماصدق الكبلم اللسانً إلى خبر وإنشاء ,وهو ما جرى علٌه البٌانٌون ,وحاصل
التقسٌم السابق انقسامه إلى خبر وطلب ,وانقسام الطلب إلى أمر ونهً واستفهام ,وهو ما
جرى علٌه اإلمام الرازي ومن تبعه ,والطلب فً التقسٌم السابق مندرج بؤقسامه تحت
اإلنشاء انتهى.
قوله :إن طابق الواقع إلخ ,قال السعد(٘) :هو الخارج الذي ٌكون لنسبة الكبلم الخبري اهـ.
ثم التمثٌل بالمثل الثبلث لئلشارة إلى أنه ال فرق بٌن أن ٌكون دلٌل الصدق الرإٌة ,أو
السمع ,أو العقل والسمع ,وهللا أعلم.

(ٔ) ساقط من (أ).
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٔٓ :
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٖٔ5
)ٗ( الدرر اللوامع ,ص.ٕٖٔ :
)٘( المطول ,ص.ٔ5ٖ :
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وإن لم ٌطابق الواقع فكذب ,نحو السماء تحتنا ,ومسٌلمة رسول .قال الجاحظ( :)1إن طابق
الواقع واالعتقاد معا فصدق ,وإن لم ٌطابقهما معا فكذب ,وإن طابق الواقع دون االعتقاد
[أو االعتقاد دون الواقع]( ,)2أو عدم االعتقاد مع مطابقة الواقع أو مع عدمهما؛ فلٌس
بصدق وال كذب ,ولٌس بشًء ,إذ ال حجة له فً قوله تعالى ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ سبؤ0 :؛ ألنه عبارة
عن عدم االفتراء .وقال النظام( :)3إن طابق االعتقاد ولو خطؤ فصدق ,وإن لم 000000
......................................................................................................
قوله :وإن طابق الواقع دون االعتقاد أو االعتقاد دون إلخ ,قال السعد(ٗ) :فً قول صاحب
التلخٌص "وؼٌرهما لٌس بصدق وال كذب" ما نصه :وهً األربعة الباقٌة؛ أعنً المطابقة
مع اعتقاد البلمطابقة أو بدون االعتقاد ,وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون االعتقاد.
قوله :وال حجة له فً قوله تعالى ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ  ,أقول :وجه احتجاجه به كما بٌن فً علم
المعا نً أن الكفار حصروا أخبار النبً صلى هللا علٌه وسلم بالحشر والنشر فً االفتراء
وهو الكذب عن عمد ,واإلخبار حال الجُنة ؼٌر الكذب ألنه قسٌمه ,إذ المعنى أكذب أم أخبر
حال الجنة ,وقسٌم الشًء ٌجب أن ٌكون ؼٌره ,وؼٌر الصدق ألنهم لم ٌعتقدوه بل اعتقدوا
عدم صدقه ,وإذا لم تكن أخباره بذلك صدقا وال كذبا ثبتت الواسطة ,ورد بؤن المعنى أم لم
ٌفتر ,فعبر بالجنون عن عدم االفتراء ألن المجنون ال افتراء له؛ ألنه الكذب عن عمد وال
عمد للمجنون ,وإلى هذا الرد أشار المصنؾ رحمه هللا بقوله (ألنه عبارة عن عدم
االفتراء) ,وهللا أعلم.
قوله :وقال النظام إن طابق االعتقاد ولو خطؤ فصدق ,أي إن طابق الخبر االعتقاد ,أي
صدق الخبر مطابقته العتقاد المخبر ,طابق اعتقاده الخارج أم ال ,وكذبه عدمها أي عدم
مطابقته العتقاد المخبر ,طابق اعتقاده الخارج أو ال ,قال فً جمع الجوامع مع شارحه بعد
إٌراد هذه العبارة(٘) :فالساذج بفتح الذال وهو ما لٌس معه اعتقاد واسطة بٌن الصدق
والكذب طابق الخارج أم ال انتهى .فالواسطة على مذهب النظام صورتان وهللا أعلم.

(ٔ) عمرو بن بحر بن محبوب الكنانً بالوالء ,أبو عثمان الشهٌر بالجاحظ (ٖٕ٘٘ -ٔٙهـ) :كبٌر أبمة األدب ,وربٌس
الفرقة الجاحظٌة من المعتزلة ,مولده ووفاته فً البصرةٌ ,قال قتلته مجلدات من الكتب وقعت علٌه ,له تصانٌؾ كثٌرة
منها :الحٌوان ,والبٌان والتبٌٌن ,والبخبلء وؼٌرهاٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٖ ,صٓ .ٗ5األعبلم :ج٘ ,ص ٗ.5
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٖ) إبراهٌم بن سٌار بن هانا البصري ,أبو إسحاق النظام (تٕٖٔ :هـ) :من أبمة المعتزلة ,تبحر فً علوم الفلسفة واطلع
على أكثر ما كتبه رجالها ,وانفرد بآراء خاصة تابعته فٌها فرقة من المعتزلة سمٌت "النظامٌة" نسبة إلٌه ,وقد ألفت كتب
خاصة للرد على النظام وفٌها تكفٌر له وتضلٌلٌ .نظر :األعبلم :جٔ ,ص ٖٗ.
)ٗ( المطول ,ص.ٔ5ٙ :
(٘) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٓٗٔ.
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ٌطابقه فكذب ,وال حجة له فً قوله تعالى ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮊ المنافقونٔ :؛
......................................................................................................
قوله :وال حجة له فً قوله تعالى ﮋ ﮝ ﮞ ﮊ إلخ ,وجه احتجاجه بهذه اآلٌة أنه كما قال
العضد(ٔ) :كذبهم فً قولهم "إنك لرسول هللا" مع مطابقته للخارج ألنه لم ٌطابق اعتقادهم.
وأجاب عن ذلك بما هو مقرر فً كتب المعانً .وأقول :األجوبة التً ذكروها إنما تصح
على قاعدة مذهبهم فً منافق العصر من أنه مشرك ,وأما على قاعدة المذهب من أنه مكذب
فً األفعال فبل ٌؤتً ما أجابوا به ,قال صاحب العدل رحمه هللا بعد استدالله على أن المنافق
عندنا هو المكذب فً األفعال ولٌس بمشرك ما نصه(ٕ) :واستدل اآلخرونٌ -عنً القابلٌن
بؤنه مشرك -بتكذٌب هللا إٌاهم ,ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮊ المنافقون , ٔ :قال :فهذه اآلٌة مشتركة بٌن الفرٌقٌن؛ ألن الفرٌقٌن قد اتفقا على أن
المنافقٌن ٌشهدون أن محمدا رسول هللا ,وإنما وقع االختبلؾ فً الباطن من االعتقاد ,وذلك
أن المنافقٌن كانوا ٌقولون لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إنا ننتصر لك فً مؽٌبك ونشهد
عند الٌهود إنك لرسول هللا ,فشهد هللا أن محمدا رسوله وأنهم كذبوا ,فاختلؾ الفرٌقان فقال
من شركهم إنما وقع التكذٌب على الشهادة ,ونحن نشهد لهم بالشهادة ,وإنما وقع التكذٌب ذما
لهم وتوبٌخا ,أال ترى أنه لو وقع التكذٌب على قلوبهم لقال وهللا ٌشهد إنهم لكاذبون ,فلما قال
ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ وقعت الشهادة علٌهم بالكذب فً شًء آخر لكسر "إن" اهـ.
ولعل المصنؾ رحمه هللا عدل عن الجواب المشهور إلى الجواب الذي قاله لما ذكرنا من
عدم موافقته ما هو المذهب فً المنافق ,لكن بقً الكبلم فً جواب المصنؾ حٌث حمل
التكذٌب على ؼٌر الظاهر ,حٌث صرفه لما هو متؤخر فً النظم وهو قوله ﮋ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮊ المنافقون ,0 :ولٌنظر ما مستنده فً ذلك مع مخالفته البن محكم والكشاؾ والبٌضاوي
من ال تفاسٌر المشهورة ,وٌجاب عنه بؤن من حفظ حجة على من لم ٌحفظ ,وأما الشٌخ هود
رحمه هللا فحمل التكذٌب فً اآلٌة على قولهم لرسول هللا إذا لقٌنا المشركٌن شهدنا عندهم
أنك رسول هللا ,حٌث قال فً تفسٌر اآلٌة(ٖ) :وذلك أن نفرا من المنافقٌن قالوا =

)ٔ( شرح العضد ,ص.ٖٔٔ :
(ٕ) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٖٓٔ.
)ٖ( تفسٌر كتاب هللا العزٌز ,سورة المنافقون.ٔ :
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ألنه راجع إلى حلؾ( )1المنافقٌن فً قوله تعالى ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊالمنافقون.0 :
......................................................................................................
= لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلمٌ :ا رسول هللا إذا لقٌنا المشركٌن شهدنا عندهم إنك
لرسول هللا ,فقال هللا ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ أي نشهد عند المشركٌن إذا لقٌناهم إنك
لرسول هللا ,ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ فٌما قالوا ﮋﮡ ﮊ المنافقون ٔ :انتهى.
وال ٌخفى أن هذا الجواب موافق لما هو المذهب ,وٌصلح جوابا عن دلٌل النظام ,فإن
التكذٌب على هذا لعدم مطابقته الواقع على ما هو عند الجمهور وهللا أعلم.
قوله :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ  ,قال ابن محكم رحمه هللا(ٕ) :قال ابن أبً بن سلول حٌن
رأى المسلمٌن نصروا ذلك الرجل :أما وهللا لبن رجعنا إلى المدٌنة -وذلك أنهم فً ؼزوة
تبوك -لٌخرجن األعز منها األذل ,عمدنا إلى رجل من قرٌش فجعلناه على رقابنا ,أخرجوه
وألحقوه بقومه ,ولٌكن علٌنا رجل من أنفسنا .فسمعها زٌد ابن أرقم فقال :ال وهللا ال أحبك
أبدا .فانطلق إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فؤخبره ,فؽضب ؼضبا شدٌدا ,فؤرسل إلى
ابن أبً بن سلول ,فؤتاه ومعه أشراؾ من األنصار ٌعذرونه وٌكذبون زٌدا ,فقال ابن أبً بن
سلول ٌا رسول هللا والذي أنزل علٌك الكتاب ما قلته ,وإن زٌدا لكاذب ,وما عملت عمبل هو
أرجى أن أدخل به الجنة من ؼزوتً هذه معك .فعذره رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.
فبٌنما رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌسٌر إذ نزل علٌه عذر زٌد فقال :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮊ المنافقون0 :

إلخ اآلٌة ,فجعل رسول هللا ٌتخلل الناس حتى لحق

زٌدا فؤخذ بؤذنٌه فعركهما ساعة ثم قال :أبشر ,أنزل هللا عذرك وصدقك ,وقرأ علٌه هذه
اآلٌة .قال(ٖ) :وبلؽنا أن قول ابن أبً بن سلول "لٌخرجن األعز منها األذل" ٌعنً به النبً
علٌه السبلم انتهى .وقوله ال أحبك أبدا لعله ال أجٌبك بالجٌم ,وهللا أعلم فلٌراجع .قال العضد
عقب ذكر الخبلؾ فً تفسٌر صدق الخبر والكتاب ما نصه(ٗ) :والذي ٌحسم النزاع اإلجماع
على أن الٌهودي إذا قال اإلسبلم حق حكمنا بصدقه وإذا قال خبلفه حكمنا بكذبه ,وهذه
المسؤلة لفظٌة ال ٌجدي اإلطناب فٌها كثٌر نفع انتهى.

(ٔ)
(حلِؾ) ,بالحاء المهملة.
فً (أ) و (ب)" :خلؾ" بالخاء المعجمة ,والذي ٌظهر من سٌاق الكبلم أن الصواب َ
)ٕ( تفسٌر كتاب هللا العزٌز :جٗ ,ص.ٖ٘5
)ٖ( أي هود بن محكم.
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖٔٔ :
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أقسام الخبر:
قولً( :وٌنقسم إلى تواتر وآحاد ,فالتواتر خبر جماعة ٌفٌد بنفسه العلم بصدقه ,خبلفا
للس َمنٌة ,والتواتر فً الوقابع المختلفة ما اتفقوا علٌه ,وشرطه العدد الؽٌر المتواطبٌن
على الكذب ,المسندون إلى الحس ,المستوون فً الطرفٌن والوسط ,مع العقل ,خبلفا لمن
قال بتعٌٌن العدد).
التواتر:
و اعلم أن التواتر لؽة عبارة عن مجًء الواحد بعد الواحد بفترة بٌنهما ,وفً االصطبلح
خبر جماعة عن جماعة ٌفٌد العلم بنفسه العل َم بصدقه .واختلؾ فً إفادته العلم :فقالت
الس َمنٌة والبراهمٌة( )1ال ٌفٌد العلم بل ٌفٌد الظن ,وهذا إنكار للضرورة؛ لما نجد فً
أنفسنا العلم بوجود مكة وبؽداد واألنبٌاء والرسل والصحابة ضرورة.
......................................................................................................
قوله :بنفسه ,قال العضد(ٕ) :وقٌل بنفسه لٌخرج خبر جماعة علم صدقهم ال بنفس الخبر بل
إما بالقرابن الزابدة على ما ال ٌنفك الخبر عنه عادة ,فإن من القرابن ما ٌلزم الخبر من
أحوال فً الخبر والمخبر والمخبر عنه ,ولذلك ٌتفاوت عدد التواتر ,ومنها ما ٌزٌد على ذلك
من األمور المنفصلة ,وإما بؽٌر القرابن كالعلم بخبره ضرورة أو نظرا انتهى.
قوله :عبارة عن مجًء الواحد إلخ ,عبارة العضد :والتواتر فً اللؽة تتابع أمور واحدا بعد
واحد بفترة ,من الوتر ومنه ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊالمإمنون ٗٗ :انتهى.
قوله :ال ُّس َم ِنٌة والبراهمة ,قال بعضهم السمنٌة نسبة إلى سمنات وهً بلدة فً الهند,
والبراهمة نسبة إلى حكٌم اسمه براهام ,قال والفرق بٌن مذهبً هإالء الطابفتٌن أن األولى
ٌمنعون جواز بعثة األنبٌاء علٌهم السبلم ,والثانٌة ٌجوزونها ,وشبهة األولى أنهم ٌقولون :ما
ٌخبرون به إما موافق أو مخالؾ للعقل ,فإن كان األول فبل فابدة فٌه وإن كان الثانً فؽٌر
مقبول ,والثانٌة ٌجوزونه فً الموافقة للعقل وٌكون كاشفا عنه .انتهى ما وجدته مكتوبا(ٖ).
وفً القاموس(ٗ) :السمنٌة كعرنٌة قوم بالهند قابلون بالتناسخ انتهى .وهللا أعلم.
قوله :لما نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ,وهً ؼٌر ظاهرة
من جهة الصناعة(٘) ,وٌمكن توجٌهها بجعل ما موصولة حرفٌة فبل ٌحتاج إلى عابد ,وتقدٌر
المصدر هكذا لوجود العلم بوجود مكة من أنفسنا= ,

(ٔ) كذا فً األصل بالٌاء ,والذي فً الحاشٌة وفً كتب األصول األخرى (البراهمة) بحذؾ الٌاء .وقد ذكر صاحب الحاشٌة
المقصود بالسمنٌة والبراهمة.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٕٔ :
)ٖ( لم ٌذكر المحشً مصدرا لهذا الكبلم ,ولعله وجده على هامش نسخته.
)ٗ( القاموس المحٌط ,ص ,ٕٔٓٙ :مادة "سمن".
)٘( فً األصل" :لما نجد فً أنفسنا" ,بحرؾ العلة "فً" بدل "من".
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وقٌلٌ :فٌد العلم فً اإلخبار عن األمور الموجودة فً زماننا دون األمور الماضٌة ,ولٌس
بشًء لما تقدم .وقٌل ٌفٌد العلم الضروري مطلقا وهو قول األكثر .وقٌلٌ :فٌد العلم
النظري ,قاله الكعبً( )1وأبو الحسٌن.
......................................................................................................
= وعبارة العضد(ٕ) :فإنا نجد من أنفسنا العلم الضروري بالببلد النابٌة كمكة إلخ.
ق وله :وقٌل ٌفٌد العلم فً اإلخبار عن األمور الموجودة فً زماننا دون األمور الماضٌة
ولٌس بشًء لما تقدمٌ ,عنً فً قوله (لما نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة) إلى قوله
(واألنبٌاء والصحابة) ,هذا ولم أطلع على هذا القول فً شروح ابن الحاجب وال ؼٌرها مما
وقفت علٌها من كتب المخالفٌن ,وال فً العدل من كتب األصحاب ,ومن حفظ حجة على
من لم ٌحفظ؛ فلٌراجع ,وهللا أعلم.
قوله :وقٌل ٌفٌد العلم الضروري مطلقا ,استدل له المحلً بقوله(ٖ) :لحصوله لمن ال ٌتؤتى
منه النظر كالبله والصبٌان .وقال العضد(ٗ) :لنا أنه لو كان نظرٌا الفتقر إلى توسط
المقدمتٌن والبلزم منتؾ؛ ألنا نعلم قطعا علمنا بما ذكرنا من المتواترات مع انتفاء ذلك إلخ.
وهللا أعلم.
قوله :وقٌل ٌفٌد العلم النظري إلخ ,قال العضد(٘) :احتج أبو الحسٌن بؤنه لو كان ضرورٌا
لما احتاج إلى توسط المقدمتٌن ,والبلزم باطل؛ ألن العلم ال ٌحصل إال بعد العلم بؤن المخبر
عنه محسوس فبل ٌشتبه ,وأن المخبرٌن جماعة ال داعً لهم إلى الكذب ,وكل ما كان كذلك
فلٌس بكذب فٌلزم النقٌض ,وهو كونه صدقا انتهى .وكتب بعضهم على هذا الدلٌل مبٌنا له
فقال( : )ٙقوله ال ٌحصل إلخ أي ال ٌحصل العلم بالخبر المتواتر إال بمقدمتٌن أوالهما قوله
ب ؤن المخبر إلخ ,والثانٌة قوله وكل ما كان كذلك إلخ ,وكٌفٌة ترتٌبهما بؤن تقول العلم بالخبر
المتواتر ال ٌحصل إال بعد العلم بؤن المخبر عنه محسوس فبل ٌشتبه ,وبؤن المخبرٌن جماعة
ال داعً لهم إلى الكذب,وكل ما كان حصوله بهذه األمور فلٌس بكذبٌ ,نتج أن العلم بالخبر
المتواتر لٌس بكذب وٌلزم أن ٌكون صدقا انتهى.
قوله :قاله الكعبً وأبو الحسٌن ,هما معتزلٌان انتهى.

)ٔ( عبد هللا بن أحمد بن محمود الكعبً ,أحد أبمة المعتزلة ,سبقت ترجمته.
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٖٕٔ :
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٓ٘ٔ.
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٔٗ :
(٘) شرح العضد ,ص.ٖٔٗ :
) (ٙلم ٌذكر المحشً مصدر هذا الكبلم ,ولم ٌصرح بقابله.
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ومال( )1الؽزالً إلى أنه قسم ثالث ,وتوقؾ المرتضى( )2واآلمدي فٌه.
والتواتر فً الوقابع المختلفة كخطب أبً حمزة( )3وشجاعة بلج ,وجود حاتم( ,)4ال كون
بلج ؼلب فً قدٌد كذا0000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :ومال الؽزالً إلى أنه قسم ثالث ,قال األبهري :أي لٌس نظرٌا ألنا مضطرون إلٌه
والنظري ما ٌكون مقدورا للمخلوق ,ولٌس ضرورٌا ألنه ٌحتاج إلى توسط المقدمتٌن ,وهو
أن المتواتر خبر جماعة ٌمتنع تواطإهم على الكذب ,وكل خبر كذلك فهو صدق.
قوله :وتوقؾ المرتضى واآلمدي ,أي لتعارض الدلٌلٌن ,وتقدم أن المرتضى من الشٌعة.
قوله :والتواتر فً الوقابع المختلفة مما اتفقوا علٌه ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ,وصوابها ما
اتفقوا علٌه كما فً المتن ,قال العضد(٘) :إذا كثرت األخبار فً الوقابع واختلفت فٌها لكن
كل واحد منها ٌشتمل على معنى مشترك بٌنها بجهة التضمن أو االلتزام حصل العلم بالقدر
المشترك ,وٌسمى المتواتر من جهة المعنى ,وذلك كوقابع حاتم فٌما ٌحكى من عطاٌاه من
فرس وأبل وعٌن وثوب ,فإنها تتضمن جوده ,فٌعلم وإن لم ٌعلم شًء من تلك القضاٌا
بعٌنه ,وكوقابع علً فً حروبه من أنه هزم فً خٌبر كذا وفعل فً أحد كذا إلى ؼٌر ذلك؛
فإنه ٌدل بااللتزام على شجاعته وقد تواتر ذلك منه ,وإن كان شًء من تلك الجزبٌات لم
ٌبلػ درجة القطع انتهى.
قوله :فً قدٌد كذا ,الظاهر أن كذا مفعول به لؽلب ,وهو كناٌة عن عدد مخصوص ,وقدٌد
اسم واد أو موضع ,وهو على وزن زبٌر ,كما فً القاموس(.)ٙ

(ٔ) فً األصل" :وقال الؽزالً" ,والصواب (ومال الؽزالً) كما جاء فً الحاشٌة وفً شرح العضد ,وهو الذي ٌدل علٌه
سٌاق الكبلم.
(ٕ) الشرٌؾ المرتضى ,سبقت ترجمته ص.ٖ0٘ :
(ٖ) المختار بن عوؾ الشاري ,أبو حمزة (تٖٔٓ :هـ) :من أعبلم تابعً التابعٌن ,ولد بقرٌة مجز بعمان ,وانتقل إلى
البصرة فؤخذ العلم عن أبً عبٌدة مسلم بن أبً كرٌمة ,ونبػ فً الببلؼة والفصاحة ,وال تزال خطبه شاهدة على ذلك,
شارك فً ثورة طالب الحق عبد هللا بن ٌحٌى الكندي على بنً أمٌة ,واستطاع دخول مكة والمدٌنة سنةٕٔ8 :هـ ,وعرؾ
له أهلها بالصبلح والعدل ,ثم قتل على ٌد جٌش من بنً أمٌة عامٖٔٓ :هـ.
(ٗ) حاتم بن عبد هللا بن سعد بن الحشرج الطابً القحطانً ,أبو عدي (ت ٗٙ:ق.هـ) :فارس ,شاعر ,جواد ,جاهلً,
ٌضرب المثل بجوده ,كان من أهل نجد ,وزار الشام فتزوج ماوٌة بنت حجر الؽسانٌة ,ومات فً عوارض (جبل فً ببلد
طٌا) ,وأخباره كثٌرة متفرقة فً كتب األدب والتارٌخٌ .نظر :الشعر والشعراء :جٔ ,صٖٕ٘ .األعبلم :جٕ ,ص ٔ٘ٔ.
(٘) شرح العضد ,ص.ٖٔٙ :
)ٌ (ٙنظر :كتاب العٌن ,باب القاؾ مع الدا ل ,المإلؾ :أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي البصري (تٔ5ٓ:هـ),
تحقٌق :د مهدي المخزومً و د إبراهٌم السامرابً ,دار ومكتبة الهبلل ,ج٘ ,ص.ٔ5
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وفً المدٌنة( )1كذا.
و"شرطه" أي التواتر العدد الكثٌر ,بحٌث ال ٌمكن اتفاقهم على الكذب عادة ,وأن ٌسندوا
خبرهم إلى حس ,واإلخبار بمثل حدوث العالم ال ٌفٌد التواتر ,وأن ٌستوي طرؾ المخبرٌن
ووسطهم ,أي ٌبلػ كل من األعلى واألوسط واألخٌر عدد التواتر" ,مع العقل" احترازا من
األطفال والمجانٌن .وقال بعض بتعٌٌن العدد :فقٌل أقله خمسـة؛ ألن أكثـر الشــهود أربع
وال ٌفٌدون علما .وقال بعض اثنا عشر ,عدد نقباء موسى علٌه السبلم .وقال بعض
عشرون ,بدلٌل قوله تعالى ﮋﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮊ األنفال.ٙ٘ :
......................................................................................................
قوله :وشرطه أي التواتر العدد الكثٌر إلخ ,قال العضد(ٕ) :أما الشروط الصحٌحة فثبلثة كلها
فً المخبرٌن :أحدها تعددهم تعددا ٌبلػ فً الكثرة إلى أن ٌمتنع االتفاق بٌنهم والتواطإ على
الكذب عادة ,ثانٌها كونهم مستندٌن لذلك الخبر إلى الحس فإنه فً مثل حدوث العالم ال ٌفٌد
قطعا ,ثالثها استواء الطرفٌن إلخ.
قوله :وال ٌفٌدون علما ,قال المحلً(ٖ) :الحتٌاجهم إلى التزكٌة فٌما لو شهدوا بالزنا ,فبل ٌفٌد
قولهم العلم.
قوله :وقال بعضهم اثنا عشر عدد نقباء موسى علٌه السبلم ,أي فً قوله تعالى ﮋ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ المابدة ٕٔ :قال المحلً(ٗ) :بعثوا كما قال أهل التفسٌر للكنعانٌٌن بالشام-
ٌعنً وهم بنو كنعان بن سام بن نوح علٌه السبلم -طلٌعة لبنً إسرابٌل المؤمورٌن بجهادهم,
لٌخبروهم بحالهم الذي ال ٌرهب قلوبهم ,فكونهم على هذا العدد لٌس إال ألنه أقل ما ٌفٌد
العلم المطلوب فً مثل ذلك.
قوله :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ  ,قال المحلً(٘) :فٌتوقؾ بعث عشرٌن لمابتٌن على
إخبارهم بصبرهم ,فكونهم على هذا العدد لٌس إال ألنه أقل ما ٌفٌد العلم المطلوب فً مثل
ذلك ,وقال العضد فً بٌان استداللهم ما نصه( :)ٙوذلك لٌفٌد خبرهم العلم بإسبلمهم.

(ٔ) فً (أ) و (ج)" :وفً التمنً كذا".
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٔٗ :
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٔٗ0
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٔٗ8
)٘( المصدر السابق :جٕ ,ص.ٔٗ8
) (ٙشرح العضد ,ص.ٖٔ٘ :
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وقال بعض أربعون ,عدد ما تقام به الجمعة .وقال بعض سبعون ,عدد ما اختار موسى
علٌه السبلم .والصحٌح أنه إذا أفاد العلم بصدقه أفاد.
قولً( :وٌقطع بصدقه ,وبصدق كل خبر عرؾ بالضرورة ,وصدق كل خبر عرؾ
باالستدالل ,وخبر هللا تعالى ,وخبر رسوله ,واإلجماع ,ومن أخبر الصادق بصدقه ,وما
أخبر عن النبً بحضرته وفهمه ولم ٌنكره ,وما أخبر عن جماعة بحضرتهم ولم ٌمنعهم
من اإلنكار مانع ,والخبر المستفٌض المتلقى [بالقبول]( ,)1وما دلت القرابن على صدقه.
وٌقطع بكذب الخبر المخالؾ لما ذكر ,وٌظن بصدق خبر العدل ,وبكذب خبر الكاذب,
وٌستوي فً خبر المجهول(.))2
اعلم أن الخبر ٌنقسم إلى معلوم الصدق ,ومعلوم الكذب ,ومظنون الصدق ,ومظنون
الكذب ,وما ٌستوي فٌه األمران.
......................................................................................................
قوله :وقال بعض أربعون عدد ما تقام به الجمعة ,مثله كبلم العضد فً عدم ذكر دلٌله ,قال
األبهري :لم ٌتعرض له لدلٌل هذا القول؛ ألن دلٌله دلٌل القول السابق علٌه ,وهو لٌفٌد
خبرهم العلم بإسبلمهم ,وقد نزل قوله تعالى :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ
األنفالٙٗ:

انتهى.

قوله :وقال بعض سبعون إلخ ,قال العضد(ٖ) :الختٌار موسى لهم؛ للعلم بخبرهم إذا رجعوا
وأخبروا قومهم.
قوله :والصحٌح أنه إذا أفاد العلم بصدقه أفاد ,أقول ما صححه المصنؾ رحمه هللا من أن
المعتبر هو إفادة العلم دون تعٌٌن عدد فً المتواتر موافق لما صححه صاحب الموجز
رحمه هللا فٌما تثبت به الحجة فٌما ٌسعهم جهله ,حٌث قال(ٗ) :إن األمة اختلفوا فً جوابها
على أقاوٌل ال تحصى كثرة وذكر أن محصولها ترجع إلى ثبلث صفات تحتوي على
مذاهب القوم ,فؤما الوجه األول فمذهب أهل العدد الذٌن ٌذهبون أن العدد هو الحجة على
قدر اختبلفهم فً األعداد ,إلى أن قال :والوجه الثانً ما ذهب إلٌه أهل التواتر ممن ٌزعم
أن الحجة ال تقوم فٌما ٌسع الناس جهله حتى تتواتر به األخبار ,إلى أن قال :والوجه الثالث
مقالة من ٌقول إن ورود الحق على الناس بصفته التً هو بها هو الحجة علٌهم فً جمٌع ما
ٌسعهم جهله قبل وروده؛ ال ٌعتبر فً ذلك عندهم عدة الواصفٌن قلوا أو كثروا ,وال ٌنتظر
به تواتر األخبار إلخ
(ٔ) ساقط من (ب).
(ٕ) أي وٌستوي األمران -من ظن الصدق وظن الكذب -فً خبر المجهول.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٖٔ٘ :
)ٗ( ٌنظر :الموجز ألبً عمار :جٕ ,ص.ٔٙٙ
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األول كالتواتر ,وكل خبر عرؾ بالضرورة ,وقد تقدم تفصٌله أول الكتاب ,وصدق كل خبر
عرؾ باالستدالل نحو :العالم محدث ,وخبر هللا تعالى ,وخبر رسوله علٌه السبلم ,وما
اجتمعت علٌه األمة ,ومن أخبر الصادق بصدقه؛ كما إذا أخبر النبً علٌه السبلم عن أحد
بؤنه صادق ,وما أخبر عن النبً بحضرته وفهمه ولم ٌنكره ,وما أخبر عن جماعة
بحضرتهم ولم ٌمنعهم من اإلنكار مانع ,احترازا من ظالم ٌقول لجماعة أنتم تقولون أنا
عدل؛ مع خوفهم منه ,وكذا الخبر المستفٌض المتلقى بالقبول إال إنه لم ٌبلػ حد التواتر,
وكذا ما دلت القرابن على صدقه كخبر السلطان بموت ابنه مع وجود الوٌل والبكاء ,ولطم
الخدود وشق الجٌوب.
ونقطع بكذب الخبر المخالؾ لجمٌع ما ذكرنا ,وٌظن بصدق خبر( )1العدل ,وٌظن بكذب
خبر الكاذب ,وٌستوٌان فً خبر المجهول الحال ,وهذا ظاهر ,ولهذا لم نبسط فٌه الكبلم.
......................................................................................................
قوله :وكل خبر عرؾ بالضرورة ,أي عرؾ صدقه ,وقوله أول الكتاب لعله أراد أول بحث
الكبلم على صدق الخبر وكذبه؛ لصدق الكتاب لؽة على مثل ذلك ,وهللا أعلم.
قوله :ونقطع بكذب الخبر المخالؾ لجمٌع ما ذكرنا ,قال فً جمع الجوامع وشارحه(ٕ):
الخبر إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خبلفه ضرورة؛ مثل قول القابل :النقٌضان ٌجتمعان أو
ٌرتفعان ,أو استدالال نحو قول الفلسفً :العالم قدٌم ,وكل خبر عنه صلى هللا علٌه وسلم
أوهم باطبل -أي أوقعه فً الوهم أي الذهن -ولم ٌقبل التؤوٌل فمكذوب علٌه صلى هللا علٌه
وسلم؛ لعصمته عن قول الباطل ,أو نقص منه من جهة راوٌه ما ٌزٌل الوهم الحاصل
بالنقص منه ,من األول ما روي أن هللا خلق نفسه فإنه ٌوهم حدوثه أي ٌوقع فً الوهم أي
الذهن ذلك ,وقد دل العقل القاطع على أنه تعالى منزه عن الحدوث ,ومن الثانً ٌعنً ما
نقص منه ما ٌزٌل الوهم ما رواه الشٌخان عن ابن عمر قال :صلى بنا النبً صلى هللا علٌه
وسلم صبلة العشاء فً آخر حٌاته فلما سلم قام فقال( :أرٌتكم لٌلتكم هذه فإن على رأس مابة
منها ال ٌبقى ممن هو الٌوم على ظهر األرض أحد) ,قال ابن عمر فوهل الناس فً مقالته
بفتح الهاء أي ؼلطوا ,وإنما قال ال ٌبقى ممن هو الٌوم ٌرٌد أن ٌنخرم ذلك القرن إلخ ,ثم
قال :وسبب الوضع نسٌان من الراوي لما رواه فٌذكر ؼٌره ظانا أنه المروي ,أو افتراء
علٌه صلى هللا علٌه وسلم كوضع الزنادقة أحادٌث تخالؾ المعقول تنفٌرا للعقبلء عن
شرٌعته المطهرة ,أو ؼلط من الراوي بؤن ٌسبق لسانه إلى ؼٌر ما رواه ,أو ٌضع مكانه ما
ٌظن أنه ٌإدي معناه ,أو ؼٌرها كما فً وضع بعضهم أحادٌث فً الترؼٌب فً الطاعة
والترهٌب عن المعصٌة ,إلى أن قال :وبعض المنسوب إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم من
المقطوع بكذبه ألنه روي عنه أنه قال سٌكذب علً ,فإن قال ذلك فبل بد من وقوعه =
(ٔ) فً األصل" :الخبر" باأللؾ والبلم ,وكذا الموضع الذي بعده ,والصواب بدونهما كما جاء فً المتن.
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٗٗٔ.
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اآلحاد:
قولً( :واآلحاد ؼٌر المتواتر ,ومنه المستفٌض وهو ما زاد نقله على ثبلثة وؼٌره,
والمسند ما اتصل فٌه طرٌق النقل ,وهو مفعل من السند وهو اإلخبار عن طرٌق المتن,
والمتن ما تضمنه الكبلم من خبر وؼٌره ,من أمر وعام وؼٌر ذلك ,وٌجب بهما العمل ,وال
ٌحصل بهما العلم ال بقرٌنة وال بؽٌرها ,خبلفا لزاعمً ذلك ,وٌجوز التعبد بخبر العدل
خبلفا للجبابً).
اعلم أن اآلحاد قسٌم التواتر ,وٌنقسم إلى مستفٌض وهو ما زاد نقله على ثبلثة وتلقته
األمة بالقبول ,وإلى ؼٌره.
......................................................................................................
= وإال فٌه كذب علٌه انتهى المراد منه ,وقال ابن أبً شرٌؾ(ٔ) :وٌدخل فً قوله (أو
ؼٌرها) االحتراؾ فقد كان جماعة ٌحترفون بوضع القصص المستؽربةٌ ,توصلون بذكرها
للناس أو كتابتها إلى شًء من الحطامٌ ,عدون ذلك ارتزاقا انتهى.
قوله :اعلم أن اآلحاد قسٌم التواتر ,عبارة العضد(ٕ) :فرغ من الخبر المتواتر فشرع فً
قسٌمه وهو خبر الواحد ,وذلك ما لم ٌنته إلى حد التواتر كثرت رواته أو قلت.
قوله :وٌنقسم إلى مستفٌض إلى قوله وإلى ؼٌره ,أقول :فً عبارة المصنؾ رحمه هللا نظر
لما فٌها من تقسٌم الشًء إلى نفسه وإلى ؼٌره ,وصواب العبارة أن ٌقول ومنه المستفٌض
كما هً عبارة المتن وؼٌره ,قال العضد(ٖ) :ومن الخبر قسم ٌسمى المستفٌض وهو ما زاد
نقلته على ثبلثة .وقال فً جمع الجوامع(ٗ) :وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم
ٌنته إلى التواتر ,ومنه المستفٌض وهو الشابع عن أصل ,وقال شارحه العراقً(٘) :ومن
خبر الواحد نوع ٌسمى المستفٌض وهو الشابع عن أصل ,وقال شارحه( :)ٙوالمختار فً
تعرٌفه أنه الشابع عن أصل ,فخرج الشابع ال عن أصل فإنه مقطوع بكذبه ,كذا قال الشارح
وقد ٌقال من أٌن ٌجًء القطع ,وجوابه أن ذلك مستفاد من عدم اإلسناد ,فلما لم ٌنقله راو دل
على أن ذاكره اختلقه انتهى .وأما عبارة المصنؾ فكما ٌقال ٌنقسم الحٌوان إلى اإلنسان
وإلى الحٌوان كما ٌظهر بالتؤمل ,وهللا أعلم فلٌحرر ,ثم ظهر أن المصنؾ رحمه هللا أراد
بؽٌره الشابع ال عن أصل وهو من المقطوع بكذبه ,وهما قسمان من اآلحاد كما هو ظاهر,
وهللا أعلم.
)ٔ( حاشٌة ابن أبً شرٌؾ ,اللوح.ٔٓ5 :
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٔٙ:
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٔٙ :
(ٗ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٔ٘ٙ
)٘( الؽٌث الهامع شرح جمع الجوامع ,تؤلٌؾ أبً زرعة أحمد بن عبد الرحٌم العراقً (ت0ٕٙ:هـ) ,تحقٌق :محمد تامر
حجازي ,الطبعة األولى (ٕ٘ٗٔهـٕٓٓٗ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,ص.ٗٔٙ :
) (ٙأي العراقً ,المصدر السابق ,ص.ٗٔٙ :
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واعلم أن التواتر واآلحاد وؼٌرهما تشترك فً السند ,وهو اإلخبار عن طرٌق المتن ,من
تواتر وآحاد ,مقبول ومردود ,والمسند ما اتصل فٌه طرٌق المتن ,وهو مف َعل من السند.
والمتن ما تضمنه الكبلم من خبر واستخبار ,وأمر ونهً ,وعام وخاص ,ومجمل ومبٌن,
ومنطوق ومفهوم ,ونحوها.
واعل م أن العمل ٌجب بهما بٌانا ,أي بالمستفٌض وؼٌره من اآلحاد إذا اتصل سنده ورواه
عدل ,وال ٌوجبان علما ال( )1بقرٌنة -كما إذا أخبر سلطان عن موت( )2ابنه مشرفا على
الموت ,مع إخراج جنازة ,وخروج المخدرات على حال منكرة ؼٌر معتادة ,فبل ٌفٌدنا علما
لجواز موت ابن له آخر ,والعلم هو الذي ال ٌطرق احتمال إلى متعلقه ,مع أنا نقطع بصدقه
كما تقدم -وال بؽٌر قرٌنة ,خبلفا لمن قال ٌفٌد مطلقا ولمن قال ٌفٌد مع قرٌنة.
......................................................................................................
قوله :وال ٌوجبان علما ال بقرٌنة إلى قوله وال بؽٌرها ,المصنؾ رحمه هللا خالؾ ما هو
المختار عند ابن الحاجب وشروحه ,وما صدر به فً جمع الجوامع من أن خبر الواحد ال
ٌفٌد العلم إال بقرٌنة(ٖ) ,ومشى على ما هو قول األكثر من العلماء عندهم وهو ظاهر إطبلق
أصحابنا فً خبر الواحد ,أنه ٌوجب العمل دون العلم ,قال أبو ٌعقوب رحمه هللا(ٗ):
فالمتواتر من األخبار وٌجب العمل به والعلم ,والمسند ٌجب العمل به وال ٌجب العلم انتهى.
َو َوجه المحلً عدم إفادة العلم ولو بقرٌنة بقوله(٘) :وما ذكر من القرٌنة ٌوجد مع اإلؼماء.
وهللا أعلم.
قوله :خبلفا لمن قال ٌفٌد مطلقا ,نسبه فً جمع الجوامع ألحمد ,لكن ٌشترط عدالة الراوي
حٌث قال مع شارحه( :)ٙوقال اإلمام أحمد ٌفٌد مطلقا بشرط العدالة؛ ألنه حٌنبذ ٌجب العمل
به كما سٌؤتً ,وإنما ٌجب العمل بما ٌفٌد العلم لقوله تعالى

ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ اإلسراء:

 ,ٖٙﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ األنعام ,ٔٗ0 :نهى عن اتباع ؼٌر العلم وذم على اتباع الظن ,وأجٌب
بؤن ذلك فٌما المطلوب فٌه العلم من أصول الدٌن كوحدانٌة هللا تعالى وتنزٌهه عما ال ٌلٌق
به ,لما ثبت من العمل بالظن فً الفروع انتهى .وفصل العضد فً القابلٌن بحصول العلم
بؽٌر قرٌنة ,وجعلهم فرٌقٌن أحدهما قول أحمد وهو أنه ٌحصل العلم به ببل قرٌنة وٌطرد,
أي كلما حصل خبر الواحد حصل العلم ,والثانً قول قوم ال ٌطرد ,أي قد ٌحصل =

(ٔ) فً (ب) و (ج)" :إال بقرٌنة" ,وهو خطؤ بٌن ال ٌنتظم معه سٌاق الكبلم.
(ٕ) فً (أ)" :عن علم ابنه" ,وهو تصحٌؾ ٌدل على فساده سٌاق الكبلم.
)ٖ( ٌنظر :شرح العضد ,ص ,ٖٔٙ :وحاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٔ٘5
(ٗ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٖٗٔ.
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٔ٘5
( )ٙحاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٔ٘5
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قالوا :لو لم ٌفد العلم لم ٌجب العمل بهما ,لكن ٌجب العمل إجماعا فؤفاد العلم ,بٌانه قوله
تعالى ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ اإلسراء ,ٖٙ :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ األنعام.ٔٗ0 :
أجٌب :بؤن المتبع هو اإلجماع على وجوب العمل بالظواهر ,واإلجماع قاطع ال مظنون,
[سلمنا]( )1لكن اآلٌتٌن مإولتان ,وهو أن عمومهما مختص بما المطلوب فٌه العلم من
أصول الدٌن ,ال ما ٌطلب فٌه العمل( )2من أصول الدٌن.
وزعم القاسانً( )3والرافضة وابن داود(ٗ) أنه ال ٌجب العمل بخبر الواحد العدل.
......................................................................................................
= العلم به لكن لٌس كلما حصل حصل العلم به(٘) .فٌتحصل باعتبار اختبلؾ هإالء أربعة
مذاهب وهًٌ :فٌد العلم مع القرٌنةٌ ,فٌد العلم بؽٌر القرٌنة؛ مطردا ٌفٌده بؽٌرها ولٌس
بمطرد( ,)ٙال ٌفٌده البتة أي ال بقرٌنة وال بؽٌرها؛ وهو المختار عند المصنؾ ,وهللا أعلم.
قوله :بٌانه ,أراد بالبٌان هنا الدلٌل لما تقدم فً قول المتن (البٌان الدلٌل والمبٌن نقٌض
المجمل) انتهى .وتقدم نقل تقرٌر االستدالل عن المحلً.
قوله :وأجٌب بؤن المتبع هو اإلجماع إلخ ,عبارة العضد بعد إٌراد اآلٌتٌن( :)5والجواب من
وجهٌن أحدهما أنه إنما المتبع هو اإلجماع على وجوب العمل بالظواهر وأنه قاطع,
وثانٌهما أن ظاهرهما فً العموم مإول بتخصٌصه بما المطلوب فٌه العلم من أصول الدٌن,
ال ما ٌطلب فٌه العمل من أحكام الشرع انتهى .فظهر من عبارة القوم أن قول المصنؾ (ال
ما ٌطلب فٌه العمل من أصول الدٌن) لٌس بصواب ,ألن ما ٌطلب فٌه العمل هو الفروع كما
هو ظاهر ,وجل من ال ٌسهو ,وهللا أعلم.
قوله :القاسانً ,قال األبهري :قال األستاذ هو بالقاؾ والسٌن المهملة ,فكؤنه تعرٌؾ قاسان
بالسٌن المهملة وهً قرٌبة من فرعانة انتهى .وذكر فً القاموس أن فرعانة بلد
بالمؽرب( ,)0وهللا أعلم.

(ٔ) ساقط من (ب).
(ٕ) فً األصل" :ال ما ال ٌطلب فٌه العمل إلخ" .والذي ٌظهر من سٌاق الكبلم أن (ال) الثانٌة أدرجت فً الكبلم سهوا.
(ٖ) م حمد بن إسحاق القاسانً ,حمل العلم عن داود إال أنه خالفه فً مسابل كثٌرة من األصول والفروعٌ .نظر :طبقات
الفقهاء ,المإلؾ أبو إسحاق إبراهٌم بن علً الشٌرازي (تٗ5ٙ:هـ) ,تحقٌق :إحسان عباس ,الطبعة األولى (ٓٔ85م),
دار الرابد العربً -بٌروت ,ص.ٔ5ٙ :
(ٗ) محمد بن داود بن علً بن خلؾ الظاهري ,أبو بكر(ٕ٘٘  ٕ85 -هـ) :أدٌب ,مناظر ,شاعر ,قال الصفدي :اإلمام ابن
اإلمام ,من أذكٌاء العالم ,أصله من أصبهان ,ولد وعاش ببؽداد ,وتوفً بها مقتوال ,وهو ابن اإلمام داود الظاهري الذي
ٌنسب إلٌه المذهب الظاهريٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٗ ,ص .ٕ٘8األعبلم :ج ,ٙصٕٓٔ.
)٘( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٖٔٙ :
) (ٙأي القابلٌن بؤنه ٌفٌد بؽٌر قرٌنة على فرٌقٌن :منهم من قال ٌفٌده باطراد ,ومنهم من قال ٌفٌده بؽٌر اطراد.
( )5شرح العضد ,ص.ٖٔ5 :
) (0لم أجده فً القاموس.
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وزعم الجبابً أنه ال ٌجوز التعبد به ,معناه أن ٌقول الشارع ألحد أو ألمة :إذا أخبرك عدل
بشًء فاعمل به .والقابلون بجواز التعبد ,بل بوجوب العمل ,بل بوقوعه ,اختلفوا فً
طرٌق إثباته :الجمهور ٌجب بدلٌل السمع00000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :وزعم الجبابً أنه ال ٌجوز التعبد به ,أقول :أراد أنه ال ٌجوز عقبل ,قال العضد(ٔ):
قالوا أوال إنه وإن لم ٌكن ممتنعا لذاته فهو ممتنع لؽٌره ,ألنه ٌإدي إلى تحلٌل الحرام
وتحرٌم الحبلل بتقدٌر كذبه بؤنه ممكن قطعا ,وذلك باطل وما ٌإدي إلى الباطل ال ٌجوز
عقبل ,قال :والجواب إن قلنا كل مجتهد مصٌب فسقوطه ظاهر إذ ال حبلل وال حرام فً
نفس األمر ,إنما هما تابعان لظن المجتهد وٌختلؾ بالنسبة فٌكون حبلال لواحد حراما آلخر,
وإن قلنا المصٌب واحد فقط فبل ٌرد أٌضا؛ ألن الحكم المخالؾ للظن ساقط عنه إجماعا,
وما هو إال كالتعبد بقول المفتً والشاهدٌن إذا خالفا ما فً الواقع ,وهذا ٌصلح مستندا
ونقضا باالستقبلل .انتهى المراد .وذكر له دلٌبل آخر وأجاب عنه فلٌراجع.
قوله :فمعناه أن ٌقول الشارع إلخ ,فً كون التعبد معناه ما ذكر نظر ظاهر مع ما فً
العبارة من الركاكة كما ٌظهر بالتؤمل ,قال العضد(ٕ) :والتعبد بخبر العدل الواحد وهو أن
ٌوجب الشارع العمل بمقتضاه على المكلفٌن جابز عقبل ,خبلفا ألبً علً الجبابً ,لنا القطع
بذلك؛ فإنا لو فرضنا أن الشارع ٌقول للمكلؾ "إذا أخبرك عدل بشًء فاعمل بموجبه"
وعرضناه على عقولنا فإنا نعلم قطعا أنه ال ٌلزم من فرض وقوعه محال لذاته انتهى .فظهر
من عبارة العضد أن قول الشارع للمكلؾ "إذا أخبرك عدل بشًء فاعمل به" إنما ذكر فً
سٌاق االستدالل به على أن التكلٌؾ بخبر الواحد جابز عقبل ,ولٌس تفسٌرا للتكلٌؾ على ما
توهمه عبارة المصنؾ فلٌراجع ,وهللا أعلم.
قوله :الجمهور ٌجب بدلٌل السمع ,ذكر رحمه هللا أن دلٌل الجمهور السمع ولم ٌبٌنه ,فكان
علٌه بٌانه ,وقد بٌنه العضد حٌث قال(ٖ) :لنا إجماع الصحابة والتابعٌن بدلٌل ما نقل عنهم
من االستدالل بخبر الواحد ,وعملهم بخبر الواحد فً الوقابع المختلفة التً ال تكاد تحصى,
إلى أن قال :وذلك ٌوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصرٌح؛ وإن كان احتمال ؼٌره قابما
فً كل واحد واحد ,فمن ذلك أنه عمل أبو بكر بخبر المؽٌره فً مٌراث الجدة ,وعمل عمر
بخبر عبد الرحمن فً جزٌة المجوس إلخ ,قال األبهري :قوله (عمل أبو بكر) عن قبٌصة
بن ذإٌب قال :جاءت الجدة إلى أبً بكر رضً هللا عنه تسؤله مٌراثها ,فقال لها :مالك فً
كتاب هللا شًء ومالك فً سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم شًء فارجعً حتى نسؤل
الناس ,فسؤل فقال المؽٌره ابن شعبة رضً هللا عنه :حضرت رسول =
)ٔ( شرح العضد ,ص.ٖٔ8 :
)ٕ( المصدر السابق ,ص.ٖٔ8 :
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٔٗٓ :
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وقال أحمد وابن سرٌج( )1والقفال( )2وأبو الحسٌن البصري بدلٌل العقل.

المرسل:
قولً( :والمرسل ما أخبر به عن الرسول من لم ٌسمع الخبر ,واألكثر على وجوب العمل
به ,وقٌل إن كان من أبمة النقل قبل ,وقٌل إن قوته قرٌنة وإال فبل ,والموقوؾ ما أخبر به
عن الصحابً ,والمقطوع ما ال ٌتصل فٌه طرٌق النقل( ,)3والضعٌؾ ما وقع وهن فً
رواٌته أو متنه( ,)4والشاذ ما قلت رواٌته ,والمناكٌر ما ال ٌقبله العلماء ,وأخبار المتن ما
......................................................................................................
= هللا صلى هللا علٌه وسلم أعطاها السدس ,فقال أبو بكر هل معك ؼٌرك؟ فقال محمد بن
مسلمة مثل ما قال المؽٌره ,فؤنفذه لها أبو بكر رضً هللا عنه ,ثم جاءت الجدة األخرى إلى
عمر رضً هللا عنه تسؤله عن مٌراثها ,فقال هو ذلك السدس ,فإن اجتمعتما فهو بٌنكما,
وأٌتكما خلت به فهو لها ,إلخ ما أطال فً نقل األحادٌث التً لم تتواتر وعمل بها الصحابة
فً وقابع كثٌرة فلٌراجع ,وهللا أعلم.
قوله :وقال أحمد وابن سرٌج إلى قوله بدلٌل العقل ,أقول :قرره العضد بوجهٌن ثانٌهما وهو
أنه لو لم ٌجب العلم بخبر الواحد خلت وقابع كثٌرة عن الحكم وهو ممتنع ,أما األولى فؤلن
القرآ ن والمتواتر ال ٌفٌان باألحكام باالستقراء التام المفٌد للقطع ,وأما الثانٌة فظاهرة
انتهى(٘) .وقال المحلً عقب قول المتن (وقٌل عقبل) ما نصه( :)ٙوإن دل السمع أٌضا أي
من جهة العقل ,وهو أنه لو لم ٌجب العمل به لتعطلت وقابع األحكام المروٌة باآلحاد وهً
كثٌرة جدا وال سبٌل إلى القول بذلك انتهى.
قوله :والمرسل إلخ ,لما فرغ رحمه هللا من الكبلم على المتواتر شرع فً الكبلم على ؼٌره,
وهو على ما ٌإخذ من كبلمه ثمانٌة أقسام :مرسل ,ومقطوع ,وموقوؾ ,وضعٌؾ ,وشاذ
ومناكٌر ,وأخبار المتن ,وأخبار الصحٌفة ,وسٌتكلم رحمه هللا على المقبول منها والمردود,
وهللا تعالى أعلم.
(ٔ) فً األصل" :ابن شرٌح" .وهو تصحٌؾ ,والصواب (ابن سرٌج) كما مضى.
(ٕ) محمد بن علً بن اسماعٌل الشاشً ,القفال ,أبو بكر (ٖٔٙ٘ -ٕ8هـ) :من أكابر علماء عصره بالفقه والحدٌث واللؽة
واألدب ,من أهل ما وراء النهر ,وهو أول من صنؾ الجدل الحسن من الفقهاء ,وعنه انتشر مذهب الشافعً فً ببلده,
مولده ووفاته فً الشاش (وارء نهر سٌحون) ,رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام ,من كتبه :أصول الفقه,
ومحاسن الشرٌعة ,وشرح رسالة الشافعًٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٗ ,صٕٓٓ ,طبقات الشافعٌة الكبرى :جٖ,
صٕٓٓ .األعبلم :ج ,ٙصٗ.ٕ5
(ٖ) فً (أ)" :ما اتصل به طرٌق النقل" .والصواب (ما ال ٌتصل فٌه طرٌق النقل) كما سٌؤتً فً الشرح.
(ٗ) فً النسخ الثبلث" :وما ال ٌتصل متنه" .وهو تصحٌؾ ,والصواب (أو متنه) كما سٌؤتً قرٌبا أثناء الشرح.
)٘( شرح العضد ,ص.ٕٔٗ :
) (ٙحاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٔ٘8
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أخبر به من ؼٌر سند اعتمادا على صحته ,وأخبار الصحٌفة ما ٌروٌه الراوي عن أبٌه
عن جده من صحٌفة عندهم).
اعلم أن المرسل قسٌم المسند ,وهو ما أَخ َب َر به عن الرسول من لم ٌسمع الخبر ,ولم
ٌفرق بعضهم بٌنه وبٌن المنقطع0000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله فً تعرٌؾ المرسل :ما أخبر به عن الرسول من لم ٌسمع الخبر ,فقوله " َمن" فاعل
بؤخبر والمراد به ؼٌر الصحابً ,ولو عبر به لكان أوضح(ٔ) ,وعبارة العضد(ٕ) :وأما
المرسل فهو أن ٌقول عدل لٌس بصحابً قال علٌه السبلم كذا اهـ .وهذا التعرٌؾ للمرسل
على اصطبلح األصولٌٌن ,وأما المحدثون فالمرسل عندهم أخص منه عند األصولٌٌن ألنه
عندهم قول التابعً ,فإن كان من تابع التابعٌن فمنقطع ,أو من بعدهم فمعضل ,قال فً جمع
الجوامع(ٖ) :المرسل قول ؼٌر الصحابً قال صلى هللا علٌه وسلم ,قال الشارح :هذا
اصطبلح األصولٌٌن ,وأما فً اصطبلح المحدثٌن فهو قول التابعً ,قال المصنؾ فإن كان
القول من تابع التابعٌن فمنقطع ,أو ممن بعدهم فمعضل أي بفتح الضاد ,وهو ما سقط منه
راوٌان فؤكثر ,والمنقطع ما سقط منه راو فؤكثر ,وعرفه العراقً بما سقط منه واحد ؼٌر
الصحابً لٌنفرد عن المعضل والمرسل انتهى.
قوله :ولم ٌفرق بعضهم بٌنه وبٌن المنقطع ,أقول :عدم الفرق بٌن المرسل والمنقطع هو
المفهوم من مذهب األصولٌٌن فً تعرٌؾ المرسل كما تقدم نقله عن المحلً ,وأما فً
اصطبلح المحدثٌن فٌفرق بٌنهما -كما تقدم عنه -بؤن المرسل قول التابعً والمنقطع قول
تابع التابعٌن ,وذكر صاحب العدل رحمه هللا ما ٌإخذ منه أن المرسل قد ٌكون خبر صحابً
عن صحابً آخر ,حٌث قال(ٗ) :وأما المرسل فخبر أسنده الراوي إلى رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ,ومعلوم أن الراوي الذي أسنده لم ٌصحب ولم ٌدرك ولم تقع به صحبة مع
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,قال :وقد ٌقع المراسٌل فً أخبار الصحابة وإن صحبوا إذا
علم منهم أنهم لم ٌسمعوا من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,أو قال الصحابً حدثنً
صحابً عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كالذي ٌجري ألصاؼر أصحاب رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم أنهم ٌروون أمورا ,ومعلوم أنهم لم ٌشاهدوها ,ومن هو بحال الصؽر
م من ال ٌضبط ذلك ومعلوم أنه ؼابب عن القصة التً وقع فٌها القول ,كرواٌة ابن عباس
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه قال لبنً النضٌر حٌن أجبلهم وذكروا دٌونهم =

)ٔ( عبارة المصنؾ أدق؛ ألن الخبر المرسل قد ٌروٌه عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم صحابً لم ٌسمعه منه مباشرة,
بل سمعه من صحابً آخر ,وسوؾ ٌرجع المحشً عن اعتراضه هذا بعد قلٌل.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٔٙٓ :
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٕٔٓ.
(ٗ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٖٗٔ.
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واختلفوا فً قبوله :األكثر أنه مقبول ,والظاهرٌة وؼٌرهم ال ٌقبل مطلقا .قال الشافعً:
ٌقبل إن تقوى بإسناده ؼٌره( ,)1أو أن ٌرسله ؼٌره وعل َم( )2أن شٌوخهما مختلفة ,أو
ٌعضده قول صحابً ,أو ٌتقوى بقول أكثر أهل العلم ,أو ٌعلم من حاله أنه ال ٌرسل إال
برواٌته عن عدل.
......................................................................................................
= عند األنصار فقال علٌه السبلم( :ضعوا وتعجلوا)(ٖ) ,وابن عباس إذ ذاك فً مكة صؽٌر,
ولذلك قال ابن عباس نحن أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نروي عن رسول هللا ما
سمعنا من بعضنا وال ٌكذب بعضنا بعضا انتهى .فعلم مما نقلناه عن صاحب العدل رحمه
هللا -من أن المرسل قد ٌكون قول الصحابً إذا لم ٌسمع الخبر -أن تعرٌؾ المصنؾ
للمرسل على ظاهره ؼٌر مراد به ؼٌر الصحابً بل هو أعم ,فما كتبناه أوال نظرا لعبارة
القوم ساقط ,كتبته قبل مراجعة كبلم الشٌخ ,وهللا أعلم.
قوله :األكثر أنه مقبول ,قال المحلً(ٗ) :ألن العدل ال ٌسقط الواسطة بٌنه وبٌن النبً صلى
هللا علٌه وسلم إال وهو عدل عنده ,وإال لكان ذلك تدلٌسا قادحا فٌه انتهى.
قوله :والظاهرٌة وؼٌرهم ال ٌقبل مطلقا ,الظاهر أن اإلضافة للعهد والمراد ؼٌر
مخصوص ,ألن اإلضافة تؤتً لما تؤتً به البلم ,وإال فلو كانت للعموم لم ٌتؤت له حكاٌة
األقوال اآلتٌة ,وما نسبه للظاهرٌة هو ما صححه صاحب جمع الجوامع حٌث قال(٘):
والصحٌح رده وعلٌه األكثر منهم الشافعً والقاضً ,قال :الحتمال أن ٌكون ممن طرأ له
قادح انتهى .أقول :وهذا مبنً على أن الصحابة كؽٌرهم فٌبحث عن عدالتهم وهو صرٌح ما
سٌؤتً.
قوله :بإسناده ؼٌره ,لعله من إضافة المصدر للمفعول ورفع الفاعل ,وعبارة العضد(:)ٙ
وثالثها وهو قول الشافعً أنه ال ٌقبل إال بؤحد أمور خمسة :أن ٌسنده ؼٌره ,أو أن ٌرسله
آخر وعلم أن شٌوخهما مختلفة ,أو أن ٌعضده قول صحابً ,أو أن ٌعضده قول أكثر أهل
العلم ,أو أن ٌعلم من حاله أنه ال ٌرسل إال برواٌته عن عدل .قال المحلً بعد ذكر هذه
ض ِّم)( :)5ألنه ٌحصل من اجتماع
القٌود عقب قول المتن (ال مجرد المرسل وال ال ُم ْن َ
الضعٌفٌن قوة مفٌدة للظن ,ومن الشابع ضعٌفان ٌؽلبان قوٌا انتهى.

(ٔ) لعله" :بإسناد ؼٌره" ,أو "بإسناده من ؼٌره" .وٌنظر تعلٌق الحاشٌة علٌه.
(ٕ) فً األصل" :واعلم" .وهو تصحٌؾ ٌدل علٌه سٌاق الكبلم.
(ٖ) أخرجه البٌهقً ( ,) ٖٔٔٔ5كتاب البٌوع :جماع أبواب السلم :باب من عجل له أدنى من حقه ,...والدارقطنً (ٓ)ٕ80
كتاب البٌوع ,كبلهما من حدٌث ابن عباس.
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕٕٓ.
(٘) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٕٕٓ.
( )ٙشرح العضد ,ص.ٔٙٓ :
) (5حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕٗٓ.
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وقال بعض إن كان الراوي من أبمة النقل قبل َ وإال فبل .وقال بعض إن كان من مراسٌل
الصحابة قبل ووجب العمل به ,وكذا مراسٌل سعٌد بن المسٌب .وقال عٌسى بن أبان :إن
كان من مراسٌل التابعٌن وتابع التابعٌن قبل وإال فبل .والصحٌح األول؛ ألن إرسال األبمة
كجابر بن زٌد والحسن وؼٌرهما كان مشهورا مقبوال فٌما بٌنهم ولم ٌنكره أحد ,فكان
إجماعا ,أعنً إجماعا باالستدالل ال إجماعا مقطوعا به فٌكفر من خالفه.
والمقطوع ما ال ٌتصل فٌه طرٌق النقل000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :وقال بعض إن كان الراوي من أبمة النقل قبل وإال فبل ,قال فً جمع الجوامع(ٔ):
وقوم إن كان المرسل من أبمة النقل ,قال شارحه :كسعٌد بن المسٌب والشعبً ,بخبلؾ من
لم ٌكن منهم فقد ٌظن من لٌس بعدل عدال فٌسقطه لظنه انتهى .وهذا القول "لنا إن إرسال
األبمة من التابعٌن كان مشهورا مقبوال فٌما بٌنهم ولم ٌنكره أحد فكان إجماعا ,وذلك
كإرسال ابن المسٌب والشعبً وإبراهٌم النخعً والحسن البصري وؼٌرهم"(ٕ) ,فإذا عرفت
هذا ظهر مطلقا ؼٌر مناسب ألنه حٌنبذ ٌكون أخص من المدعى كما هو ظاهر ,فالمناسب
أنه ٌستدل لقول األكثر بقول المحلً (أن العدل ال ٌسقط الواسطة بٌنه وبٌن النبً صلى هللا
علٌه وسلم إال وهو عدل عنده وإال فبل)(ٖ).
قوله :ال إجماعا مقطوعا به إلخ ,أشار به رحمه هللا إلى جواب سإال ذكره العضد ,فكان
المخالؾ له خارقا لئلجماع فٌكفر أو ٌخطؤ قطعا ,والبلزم منتؾ باالتفاق ,والجواب كون
المخالؾ خارقا مكفرا أو مخطؤ قطعا إنما هو فً اإلجماع المعلوم ضرورة ,وأما الثابت
باالستدالل أو باألدلة الظنٌة فبل انتهى(ٗ).
قوله :فٌكفر من خالفه ,أي اإل جماع المعلوم من الدٌن بالضرورة ,وهو المراد بالمقطوع به,
وانظر ما المراد بالكفر هل المراد به الشرك أو النفاق؟ فإنه حقٌقة فٌهما عندنا ,والظاهر
األول ,وه ذا التردد بالنسبة لما هو المعتقد عندنا ,وأما عند األشعرٌة فالمراد به عندهم هو
الشرك عند من أثبته منهم قطعا كما هو ظاهر ,وهللا أعلم.
قوله :والمنقطع ما ال ٌتصل فٌه طرٌق النقل ,أقول :تقدم أن المسند ما اتصل فٌه طرٌق
النقل ,فهو ضده ,وقال العضد(٘) :المنقطع أن ٌكون بٌن الراوٌٌن رجل ولم ٌذكر اهـ.

(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٕٕٓ.
)ٕ( كذا جاء فً المخطوط ,والذي بٌن أداة التنصٌص هو من كبلم العضدٌ ,نظر :شرح العضد ,ص.ٔٙٓ :
)ٖ( لم ٌتضح لً مراد المحشً بهذا الكبلم ,وٌبدو أن فً الكبلم سقطا.
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٔٙٓ :
(٘) شرح العضد ,ص.ٔٙٔ :
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كقول الربٌع :أبو عبٌدة( )1عن ابن عباس ,أو رواٌة الربٌع عن جابر ,وهو ضعٌؾ ؼٌر
مقبول إال بقرٌنة ,وقٌل كالمرسل .والموقوؾ ما أخبر به عن الصحابً ولم ٌبلػ الرسول
صلى هللا علٌه وسلم ,قال المصنؾ(ٕ) :خبر صحٌح كحدٌث ابن مسعود وؼٌره رضً هللا
عنهم ,واألكثر أنه مردود .والضعٌؾ ما وقع وهن فً رواٌته أو متنه ,وهو ؼٌر مقبول.
والشاذ ما قلت رواٌ ته ,وهو ضعٌؾ أٌضا ساقط .والمناكٌر ما ال ٌقبله العلماء العارفون
بطرق الحدٌث ومعانٌه ,كرواٌة التشبٌه وؼٌره .وأخبار المتن ما أخبر به من ؼٌر سند
اعتمادا على صحته ,وقد جعله بعض مستؽنٌا عن السند لشهرته .وأخبار الصحٌفة ما
ٌروٌه الراوي عن أبٌه عن جده من صحٌفة عندهم ,كؤخبار عمرو بن شعٌب(,)3
وكصحٌفة عمرو بن حزم( ,)4قال المصنؾ صحٌح(٘).

......................................................................................................
قوله :كقول الربٌع أبو عبٌدة عن ابن عباسٌ ,عنً فؤبو عبٌدة من تابع التابعٌن وابن عباس
صحابً ,فؤسقط التابعً كجابر ,وقوله (أو رواٌة الربٌع عن جابر) أي بإسقاط أبً عبٌدة
مثبل ,وهللا أعلم.
قوله :كؤخبار عمرو بن شعٌب ,قال صاحب العدل( :)ٙكان ٌحدث عن أبٌه عن جده فً مثل
هذا ,والصحٌفة عندهم من جهة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,وأما صحٌفة عمرو بن
حزم فصحٌحة ,وذلك أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كتب لعمرو ابن حزم صحٌفة
وبعثه بها إلى الٌمن عامبل ,وفٌها جل سنن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلخ ,فلٌراجع
وهللا أعلم.

(ٔ) فً األصل" :لعله عن أبً عبٌدة" .أي بصٌؽة الشك والتردد ,وما ذكرته فً المتن مبنً على ما جاء فً الحاشٌة.
)ٕ( ٌنظر العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٕٗٔ.ٔٗٗ ,
(ٖ) عمرو بن شعٌب بن محمد السهمً القرشً ,أبو إبراهٌم من بنً عمرو بن العاص (تٔٔ0 :هـ) :من رجال الحدٌث,
كان ٌسكن مكة ,وتوفً بالطابؾٌ .نظر :سٌر أعبلم النببلء :ج٘ ,ص٘ .ٔٙاألعبلم :ج٘ ,ص.58
(ٗ) عمرو بن حزم بن زٌد بن لوذان األنصاري ,أبو الضحاك (ٖ٘هـ) :وال ,من الصحابة ,شهد الخندق وما بعدها,
واس تعمله النبً صلى هللا علٌه وسلم على نجران ,وكتب له عهدا مطوال فٌه توجٌه وتشرٌعٌ .نظر :االستٌعاب :جٖ,
صٕ ,ٔٔ5واإلصابة فً تمٌٌز الصحابة :جٗ ,صٔٔ٘ .األعبلم :ج٘ ,ص.5ٙ
)٘( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٕٗٔ.ٖٔٗ ,
( )ٙالعدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٖٗٔ.
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ما ٌشترط فً الراوي
قولً( :فصل :وشرط الناقل أن ٌكون بالؽا عند الرواٌة وعند( )1السماع[ ,مسلما](,)2
ضابطا ,عدال ,والعدالة موافقة( )3دٌنٌة تحمل على مبلزمة التقوى والمروءة ,ولٌس
بمبتدع ,وفً المبتدع المظنون الصدق خبلؾ ,وأما فسوق المعاصً فبل ٌقبل على
المختار).
اعلم أنهم شرطوا فً الراوي شروطا؛ األول :البلوغ ,فبل ٌقبل خبر الصبً وإن كان ممٌزا
ضابطا ,وأجازها األقل ,وأما عند سماع الخبر فقٌل ٌشترط فٌه البلوغ ,واألكثر على
خبلفه ,وما فهم من كبلم المصنؾ أنه شرط ألنه جعله من العوارض التً تعترض
العدل(ٗ) ,والصحٌح قبول رواٌته وشهادته ولو تحملها قبل البلوغ إذا كان ضابطا.
......................................................................................................
قوله :فبل ٌقبل خبر الصبً وإن كان ممٌزا ,قال المحلً(٘) :ألنه بعلمه بعدم تكلٌفه قد ال
ٌحترز عن الكذب فبل ٌوثق به .وعلل العضد عدم قبول خبر الصبً بما هو قرٌب من ذلك,
ثم استشعر سإاال فؤجاب عنه حٌث قال( :)ٙال ٌقال أجمع أهل المدٌنة على قبول شهادة
الصبٌان بعضهم على بعض فً الدماء قبل تفرقهم مع أنه احتٌط فً الشهادة ما لم ٌحتط فً
الرواٌة؛ ألنا نقول أنه مستثنى لمسٌس الحاجة إلٌه لكثرة الجناٌة فٌما بٌنهم إذا كانوا منفردٌن
ال ٌحضرهم عدل ,فلو لم تعتبر شهادتهم لضاعت الحقوق التً توجبها تلك الجناٌات,
والمشروع استثناء ال ٌرد نقضا كالعراٌا وشهادة خزٌمة انتهى.
قوله :وأجازها األقلٌ ,عنً رواٌة الصبً الممٌز ,وأما ؼٌره فبل ٌقبل قوال واحدا كما ٌإخذ
من كبلم المحلً ,حٌث قال( : )5فإن ؼٌر الممٌز ال ٌمكنه االحتراز عن الخلل فبل ٌقبل قطعا
كالمجنون انتهى.
قوله :والصحٌح قبول رواٌته وشهادته إلخ ,قال العضد( :)0أما الرواٌة بعد البلوغ لخبر
والحال أنه قد سمع قبل البلوغ فإنها مقبولة ,أما أوال فقٌاسا على الشهادة وأنها متفق علٌها,
فالرواٌة أولى بالقبول ,وأما ثانٌا فإجماع الصحابة على قبول رواٌة ابن عباس =

(ٔ) كذا جاء هنا فً المت ن ,والذي فً الشرح أن األكثر على عدم اشتراط البلوغ عند السماع ,وهو ما رجحه الشماخً
نفسه.
(ٕ) ساقط من األصل ,وقد ذكرته بناء على ما جاء فً الشرح من أن اإلسبلم هو الشرط الثانً من شروط الناقل ,فبل تقبل
رواٌة الكافر.
(ٖ) كذا جاء فً المتن ,والذي فً الحاشٌة" :والعدالة محافظة دٌنٌة" إلخ.
)ٗ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص٘٘ٔ.
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٔ.ٔ5
( )ٙشرح العضد ,ص.ٖٔٗ :
) (5حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٔ.ٔ5
( )0شرح العضد ,ص.ٖٔٗ :

ٕٗٙ

الثانً :اإلسبلم ,فبل تقبل رواٌة كافر .الثالث :أن ٌكون ضابطا ممٌزا عند السماع وعند
اإلخبار ,أي مرجح ضبطه على سهوه.
الرابع :أن ٌكون عدال ,والعدالة محافظة دٌنٌة تحمل صاحبها على مبلزمة التقوى
والمروءة ,أي هٌبة فً القلب راسخة ,أي ٌستقر خوؾ هللا فً نفسه بحٌث ٌمنعه من
المعاصً ,وٌحضه على فعل الطاعة ,وال ٌكون ساقط المروءة ,وٌخرج الكافر بقولً
"دٌنٌة" ,وٌخرج الفاسق ب "مبلزمة التقوى" .ولما كانت العدالة هٌبة نفسانٌة خفٌة()1؛
جعلوا لها عبلمة تمتاز بها ,وهً اجتناب الكبابر و[عدم]( )2اإلصرار على الصؽابر.
......................................................................................................
= وابن الزبٌر وؼٌرهما فً مثله مما حملوه قبل البلوغ ورووه بعده ٌدل علٌه كتب الحدٌث,
وأنهم لم ٌسؤلوا قط عن تحملهم أقبل البلوغ كان أم بعده ,ولم ٌفرقوا بٌنهما قابلٌن رواٌتهم,
وإن احتمل األمرٌن احتماال ظاهرا انتهى.
قوله :الثالث أن ٌكون ضابطا ممٌزا عند السماع إلخ ,عبارة العضد(ٖ) :الثالث رجحان ضبط
الرواي على سهوه؛ إذ مع المرجوحٌة والمساواة ال ٌترجح طرؾ اإلصابة فبل ٌحصل الظن
انتهى .فعلم منه المراد من التمٌٌز ,فبل ٌتكرر مع الشرط األول ,وهللا أعلم.
قوله :هً هٌبة فً القلب إلخ ,تفسٌر للعدالة ال للمروءة كما قد ٌتوهم ,وٌدل على ما قلنا قول
المصنؾ قرٌبا (ولما كانت العدالة هٌبة نفسانٌة خفٌة إلخ).
قوله :وٌخرج الكافر بقولً دٌنٌة ,أي ألنها محافظة على أمور منسوبة إلى دٌن محمد صلى
هللا علٌه وسلم ,قال األبهري فٌما كتبه على مثل هذه العبارة من العضد ما نصه :اعتبر فً
العدالة قٌود منها أن تكون المحافظة على أمور هً منسوبة إلى دٌن محمد صلى هللا علٌه
وسلم ,وٌدل على اشتراط اإلسبلم بااللتزام ,وإنما أفرده بالذكر فٌما قٌل ألن داللة االلتزام
قلما تعتبر فً التعرٌفات ,حتى قٌل إنها مهجورة فً العلوم ,وإنما لم ٌقل محافظة الدٌن
إشعار بؤن إثبات المجتهد ما أخطؤ فً تحلٌله أو تركه لما أخطؤ فً عدم وجوبه ال ٌقدح فً
عدالته ,وكذا مقلده ,وكذا مبلزمة التقوى فقٌل هو االحتراز عن الكبابر ,ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ النساء ,ٖٔ :ال االحتراز عما ٌذم شرعا وإال لكان المتقً
والمعصوم مترادفٌن ولٌس كذلك باإلجماع ,بل المعصوم أخص من المتقً ,والمراد بها هنا
االحترازعن الكبابر وعن الصؽابر الخسٌسة ,وأما اإلصرار على =

(ٔ) فً (أ)" :حقٌقة" ,وهو تصحٌؾ ٌدل علٌه سٌاق الكبلم.
(ٕ) ساقط من (أ) ,بناء على أن اإلصرار معطوؾ على الكبابر.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٔٗٗ :
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وقد اختلؾ فً الكبابر ,ولكن كل ما نهى الشرع عنه وواعد علٌه العذاب فهو كبٌر .وأما
اإلصرار على الصؽابر فلقول ابن عباس :ال صؽٌرة مع إصرار وال كبٌرة مع استؽفار.
وأما سقوط المروءة فكمخالطة األرذال ,وفعل الحرؾ الساقطة كالحجامة وؼٌرها ,وهذه
تحتاج إلى بسط ,فمن أرادها فلٌطلبها فً تبٌٌن أفعال العباد( ,)1وكتاب القناطر(,)2
والسإاالت( )3وؼٌرها.
ولٌس بمبتدع()4؛ ألن رواٌة المبتدع عندنا مردودة مطلقا ,ولم أحفظ فٌها خبلفا ,ونص
علٌها ابن بركة فً الجزء الثالث من دٌوانه(.)5
......................................................................................................
= الصؽٌرة فهو داخل فً الكبٌرة ,ومنها مبلزمة المروءة وهً ترك ما ال ٌلٌق بصاحبه
من المباحات؛ كاللعب بالحمام ,والحرؾ الدنٌبة مما ال ٌلٌق به ,وخرج بهذٌن القٌدٌن
صاحب الكبٌرة ومرتكب الصؽابر الخسٌسة ومرتكب المباحات التً تدل على خسة النفس
ودناءة الهٌبة مما ال ٌلٌق ,إلى أن قال :ومنها عدم البدعة والمراد منها اعتقاد لٌس على وفق
السنة والجماعة على ما أشٌر إلٌه فً الحدٌث تفسٌرا للفرقة الناجٌة ,وٌخرج بهذا القٌد
المبتد ع ,وإنما أفرده بالذكر فٌما قٌل لتفصٌل فٌه قد ذكر ,فإن قٌل ألٌس قد قال الشافعً
"أقبل شهادة أهل األهواء والبدع إال الخطابٌة( )ٙفإنهم ٌرون شهادة الزور لموافقٌهم"()5؛
فٌلزم قبول رواٌتهم أٌضا ,قلنا قبول شهادتهم للضرورة صٌانة لحقوق اآلدمٌٌن ,كما مر فً
قبول أبً ح نٌفة شهادة بعض الكفار على بعض ,وال ضرورة هاهنا ,ثم لما كان العدالة
حقٌقتها ملكة تحمل صاحبها على مبلزمة التقوى والمروءة ولٌس معها بدعة ,والملكة كٌفٌة
نفسانٌة راسخة ,والبدعة أٌضا من الكٌفٌات النفسانٌة ولٌسا ظاهرٌن ,ومناط األحكام ٌجب
أن ٌكون وصفا ظاهرا منضبطا اعتبر فً تحقٌق العدالة صفة ظاهرة هً مظنة تحققها,
وهً اجتناب الكبابر واإلصرار على الصؽابر ,واالجتناب عن الصؽابر والمباحات الدالٌن
على خسة النفس ودناءة الهمة ,انتهى المقصود منها.

(ٔ) كتاب "تبٌٌن أفعال العباد" مخطوط فً ثبلثة أجزاء ,تؤلٌؾ أحمد بن محمد بن بكر النفوسً (ت٘ٓٗ :هـ) ,من علماء
وارجبلن.
(ٕ) كتاب "قناطر الخٌرات" كتاب شامل فً الفقه واألخبلق وأسرار التشرٌع ,ألبً طاهر إسماعٌل بن موسى الجٌطالً
(ت5٘ٓ :هـ) ,مطبوع فً ثبلثة أجزاء.
(ٖ) كتاب "السإاالت" ألبً عمرو عثمان بن خلٌفة السوفً (قٙ :هـ) ,من أهم المصادر اإلباضٌة فً العقٌدة والسٌر,
والكتاب ال ٌزال مخطوطاٌ ,وجد لدى الباحث نسخة رقمٌة منه.
(ٗ) هذا هو الشرط الخامس من شر وط ناقل الحدٌث ,ولعل المصنؾ أراد أن ٌجعله مع العدالة شرطا واحدا ,ألن عدالة
الناقل تقتضً أن ٌكون ؼٌر مبتدع فً دٌنه.
(٘) ٌعنً به كتاب "الجامع" لئلمام ابن بركة ,وقد سبقت ترجمته ,وهو مطبوع من قبل وزارة التراث فً مجلدٌن اثنٌن,
وقد حاولت توثٌق رأي ابن بركة ؼٌر أنً لم أهتد إلٌه.
) (ٙالخطابٌة :أصحاب أبً الخطاب األسديٌ ,نقل عنهم أنهم قالوا :األبمة هم األنبٌاء ,وأبو الخطاب نبً ,وأن الجنة نعٌم
الدنٌا ,وأن النار آالمها ,وأنهم ٌستحلون شهادة الزور لموافقٌهم على مخالفٌهمٌ .نظر :التعرٌفات للجرجانً ,صٔٓٗ:
) (5نقل هذه العبارة عن الشافعً الؽزالً فً المستصفى ,والفخر الرازي فً المحصولٌ ,نظر :المستصفى ص,ٕٓٗ:
والمحصول :جٗ ,صٓٓٗ.

ٗٗٙ

واختلؾ فً شهادتهم فقال الربٌع وبعض أصحابنا تجوز فً األحكام إال الوالٌة والبراءة,
وقال بعضهم إذا ظهروا علٌنا جازت وإال فبل ,وقٌل بالمنع.
واعلم أن األمة اختلفت فً رواٌة المبتدع :فقال بعض تجوز إن لم تتضمن بدعته كفرا,
ولم ٌكن مذهبه جواز الكذب ,وال ٌرى الشهادة بالزور لمن وافقه .وقال بعض تجوز وإن
كانت بدعته واضحة؛ كاألزارقة( )1فً أخذ األموال والسبً .وبعض ال ٌكفر بالبدعة وإن
تضمنته؛ كؤقوال المجسمة ,فهو عندهم كواضح البدعة .وبعضهم منع قبول رواٌة واضح
البدعة .وإن لم تكن بدعته واضحة فقال بعض تقبل اتفاقا ,وذهب مالك إلى رده إن دعا
......................................................................................................
قوله :فقال الربٌع وبعض أصحابنا تجوز فً األحكام إلخ ,قال صاحب العدل رحمه هللا(ٕ):
وأما اإلباضٌة والقدرٌة فالفسوق كلها ٌجرح بها ال من المعاصً وال من البدع ,ومن
اإلباضٌة من ٌجوز عدالة أهل الفسوق من جهة البدع ال من جهة المعاصً فً األحكام
خصوصا ,فقتل وسبا وؼنم واستحل بها الفروج واألموال والدماء فً األحكام ,إذا كانوا
بمنزلة من ٌتولى عندهم لوال البدعة ,ومنعوا البراءة والوالٌة بهم وجعلوها من الدٌانة .وهذا
جواب الربٌع بن حبٌب ,وذلك أنه ٌقول ٌجب القود والرجم والقصاصات والؽرامات بشهادة
قومنا إذا كانوا بالحالة التً لو كانوا بها على مذهبنا لتولٌناهم ,وزاد ضمام(ٖ) أن تدفع لهم
الزكوات والصدقات والعشور ,وقالت الخوارج ال ٌعدل أحد فارق مذهبهم وقضوا علٌه
بالشرك ,وفً جمٌع من عصى هللا متدٌنا أو متشهٌا انتهى .وأظن أن بعض أصحابنا استثنى
من شهادة المخالفٌن الحدود والوالٌة والبراءة فلٌراجع ,وهللا أعلم.
قوله :فقال بعض تجوز إلخ ,قال فً جمع جوامع وشارحه(ٗ) :وٌقبل مبتدع ال ٌكفر ببدعته
ٌحرم الكذب؛ ألمنه فٌه مع تؤوٌله فً االبتداع ,سواء دعا الناس إلٌها أم ال ,وقٌل ال ٌقبل
مطلقا البتداعه المفسق له ,وثالثها أي األقوال قال مالك ٌقبل إال الداعٌة أي الذي ٌدعوا
الناس إلى بدعته؛ ألنه ال ٌإمن فٌه أن ٌضع الحدٌث على وفقها إلخ.
قوله :وإن لم تكن بدعته واضحة ,قال العضد(٘) :وأما نحو خبلؾ البسملة وجعلها من
القرآن ,وبعض مسابل األصول كزٌادة الصفات ,فإنها وإن ادعى الخصم فٌها القطع =

)ٔ( األزارقة :هم أصحاب نافع بن أزرق ,فرقة من فرق الخوارج ,حكموا على مخالفٌهم بالكفر واستحلوا دماءهم
وأموالهمٌ .نظر التعرٌفات ,ص.ٕٔ :
(ٕ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٔ٘ٔ.
)ٖ( ضمام بن السابب ,أبو عبد هللا (حً فًٔٓٓ :هـ) ,من أبرز أبمة اإلباضٌة األوابل ,فهو من طبقة التابعٌن ,وأصله من
أزد عمان ,أخذ العلم عن جابر بن زٌد وؼٌره ,ذاق ضمام مرارة سجن الحجاج وعذابه مع الشٌخ أبً عبٌدة مسلم ,ولم
ٌخرجا من السجن إال بعد موت الحجاجٌ .نظر :إتحاؾ األعٌان :جٔ ,صٕٗٔ ,معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المشرق,
ص( ,ٕ٘ٔ:الترجمة ,)5ٕٕ :وكتاب السٌر للشماخً :جٔ ,صٔ.0ٕ -0
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕ.ٔ5
(٘) شرح العضد ,ص.ٔٗٗ :

٘ٗٙ

إلى بدعته وإال قبلت .وأما الفاسق بالمعاصً إن كان واضح الفسق كالزانً ردت اتفاقا,
وإن كان مظنون الفسق كشارب النبٌذ المسكر ٌراه حبلال ,فمن رآه واضح الفسق ردها,
ومن جعله مظنون الفسق [ َقبلَها]()1؛ قال الشافعً :أقبل شهادة الحنفً وأجلده على
النبٌذ( .)2وهذه كلها أقوال الؽٌر ,ومذهبنا رد الجمٌع.
......................................................................................................
= فلٌس من ذلك أي من البدع الواضحة فتقبل اتفاقا ,وأنما لم تكن واضحة لقوة الشبهة من
الجانبٌن كما تبٌن فً موضعه ,فهذه حال العقابد انتهى.
قوله :قال الشافعً أقبل شهادة الحنفً إلخ ,عبارة العضد(ٖ) :فإن قٌل ألٌس الشافعً ٌحد
شارب النبٌذ مع ما ذكرتم من الوجوب؟ ٌعنً وجوب العمل بما ٌراه المجتهد ,قلنا الصحٌح
عدم الحد علٌه ,والشافعً ٌحده لظهور أمر التحرٌم عنده ال ألنه فاسق ,ولذلك قال :أح ّد
شارب النبٌذ وأقبل شهادته انتهى.

)ٔ( ما بٌن المكوفٌن ساقط من األصل ,وسٌاق الكبلم ٌدل علٌه.
)ٕ( نقل هذه العبارة عن الشافعً الؽزالً فً المستصفى ,والفخر الرازي فً المحصول ,وؼٌرهماٌ ,نظر :المستصفى,
ص ,ٕٓٗ:والمحصول :جٗ ,ص.ٖ88
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٔٗٗ :

ٗٙٙ

فصل :اختلفوا فً عدالة الصحابة
(فصل :الصحابة كؽٌرهم ,وقٌل بعدالتهم ,وقٌل إلى حٌن الفتن ,وقٌل إال من قاتل علٌا,
والصاحب من رأى النبً أو سمعه مإمنا به ,وقٌل من أطال الصحبة ,وقٌل مع الرواٌة.
وإن قال العدل :صحبت ,أو نحن أصحاب ,أو أنا صاحب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؛
قبل َ على األصح .وأما :أرسلنً ,أو كنت فً ؼزوة كذا ,أو لقٌته ,ونحوه؛ احتمل).
اعلم أن الصحابة كلهم عدول إال من ظهر تجرٌحه أو ارتداده000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :اعلم أن الصحابة كلهم عدول إلخ ,قال صاحب العدل رحمه هللا(ٔ) :واختلؾ من ذكرنا
فً الصحابة هل كلهم عدول أو ال؟ فقال بعضهم الصحابة كلهم عدول ولو ظهر منهم من
التؤوٌل ما شاءوا ,وٌوالونهم عموما وخصوصا ,وٌقضون لهم بالعدالة والوالٌة على أي
حالة كانوا ,وعورضوا بؤهل الردة فؤبوا أن ٌجعلوهم صحابة واضطرب علٌهم الصاحب,
إلى أن قال :وأطلق بعضهم تفسٌق عثمان ورد شهادته ,وهإالء فرقة من القدرٌة وهو قولنا
انتهى .فٌإخذ من كبلم المصنؾ رحمه هللا أن القاعدة فٌهم هو العدالة حتى ٌظهر خبلفها,
ولعله ألجل األحادٌث واآلٌات الواردة فً فضلهم عموما ,و ٌُخصُّ من َبد َل َ
وؼٌ َر منهم بنحو
قوله تعالى ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ إلى قوله ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ النور٘٘ :

وٌبقى ؼٌرهم على أصل عدالتهم ,وهذا القول نسبه فً جمع

الجوامع لؤلكثر من السلؾ والخلؾ ,وعلله المحلً بقوله(ٕ) :ألنهم خٌر األمة ,قال صلى هللا
علٌه وسلم (خٌر أمتً قرنً)(ٖ) رواه الشٌخان ,ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنى
عمل بمقتضاه اهـ ,وقال ابن أبً شرٌؾ(ٗ) :قوله ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا
عمل بمقتض اه ,أشار به إلى أنه لٌس المراد بكونهم عدوال ثبوت العصمة لهم ,واستحالة
المعصٌة علٌهم ,إنما المراد ما صرح به من أنه ال ٌبحث عن عدالتهم ,قال :ومن فوابد
القول بعدالتهم مطلقا أنه إذا قٌل عن رجل من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
سمعته ٌقول صلى هللا علٌه وسلم ٌقول كذا كان حجة ,كتعٌٌنه باسمه انتهى ,وهللا أعلم.

(ٔ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٔ٘ٔ.
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٕٓٓ.
(ٖ) أخرجه البخاري (ٓ٘ )ٖٙكتاب فضابل الصحابة :باب فضابل أصحاب النبً ,من حدٌث عمران بن الحصٌن.
)ٗ( حاشٌة ابن أبً شرٌؾ ,اللوح.ٔٔٙ :

ٗٙ5

وقٌل هم كؽٌرهم فً التوقؾ على البحث( )1عن العدالة ,وقٌل بعدالتهم مطلقا أي قبل الفتن
وبعدها ,وقٌل عدول إلى وقت الفتن ثم ٌجب البحث.
......................................................................................................
قوله :وقٌل هم كؽٌرهم ,أي فٌهم العدول وؼٌر العدول ,وعبارة العضد(ٕ) :وقٌل هم كؽٌرهم
فٌهم العدول وؼٌر العدول فٌحتاج إلى التعدٌل انتهى.
قوله :وقٌل بعدالتهم مطلقا أي قبل الفتن وبعدها ,أقول :لم ٌظهر لً فرق بٌن هذا القول
وبٌن القول األول ,وهو القول بؤنهم كلهم عدول إال من ظهر تجرٌحه أو ارتداده ,فإنه قول
األكثر على ما تقدم نقله عن المحلً ,وذكره العضد أٌضا تبعا البن الحاجب(ٖ) ,وٌدل على
ما قلنا عدم زٌادة هذا القول فٌما رأٌت من كتبهم ,وال ٌقال أن القول األول فً كبلم
المصنؾ استثنى فٌه من ظهر تجرٌمه وارتداده ,وما نسبه ابن الحاجب وشروحه لؤلكثر
لٌس فٌه استثناء فٌكون ؼٌره ,ألنا نقول ال أظن أحدا ٌذهب إلى عدالة من ظهر تجرٌحه أو
ارتداده منهم ,فٌجب حمل إطبلق ابن الحاجب على من لم ٌطرأ له قادح كما فً المحلً ,فبل
وجه لزٌادة حكاٌة هذا القول على ما ٌظهر لً ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وقٌل عدول إلى وقت الفتن ثم ٌجب البحث ,المصنؾ رحمه هللا ماش على قول أكثر
شارحً متن ابن الحاجب ,فإنه قال فٌه( :وقٌل إلى حٌن الفتن)(ٗ) ,فقال أكثر شراحً كبلمه
معنى قوله إلى حٌن الفتن أن الصحابة عدول إلى حٌن ظهور الفتن ,وقال العضد(٘) :وقٌل
هم كؽٌرهم إلى حٌن ظهور الفتن بٌن علً ومعاوٌة ,فبل ٌقبل الداخلون فٌها مطلقا أي من
الطرفٌن ,وذلك ألن الفاسق من الفرٌقٌن ؼٌر معٌن وكبلهما مجهول العدالة فبل ٌقبل ,وأما
الخارجون عنها كؽٌرهم انتهى .قال محشٌه األبهري :وقٌل هم كؽٌرهم إلى حٌن ظهور
الفتن ,أي الصحابة كانوا كؽٌرهم فٌهم عدل وؼٌره فٌحتاج إلى تعدٌلهم ,إلى أن ظهرت
الفتن بٌنهم وحٌنبذ فبل تقبل رواٌة أصبل ,وهذا قول واصل ابن عطاء على ما نقل عنه
اآلمدي( )ٙفً اإلحكام ومحمد الشهرستانً فً كتاب الملل والنحل( ,)5قال( )0أحد الفرٌقٌن
من عثمان =

(ٔ) فً (أ) و (ب)" :عن البحث" ,والصواب (على البحث) كما ٌفهم من سٌاق الكبلم.
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٔٗ8 :
)ٖ( المصدر السابق ,ص.ٔٗ8 :
)ٗ( المصدر السابق ,صٔٗ8 :
(٘) شرح العضد ,ص.ٔٗ8 :
) (ٙذكر اآلمدي هذا القول ولم ٌنسبه إلى أحد ,ولكن صرح بهذه النسبة ؼٌره ٌنظر :فصول البدابع فً أصول الشرابع,
تؤلٌؾ العبلمة محمد بن حمزة بن محمد الفناري (ت0ٖٗ:هـ) ,تحقٌق :محمد حسن محمد ,الطبعة األولى (ٕٓٓٙم-
ٕٔٗ5هـ) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,جٕ ,ص٘.ٕ0
)ٌ (5نظر  :الملل والنحل ,تؤلٌؾ أبً الفتح محمد بن عبد الكرٌم بن أبً بكر أحمد الشهرستانً (ت٘ٗ0:هـ) ,مإسسة
الحلبً ,جٔ ,ص.ٗ8
) (0أي واصل بن عطاء.

ٗٙ0

وقٌل عدول إال من قاتل علٌا من أهل الشام والحجاز والعراق ,وٌرد( )1بعض القدرٌة
شهادة علً وطلحة والزبٌر مجتمعٌن ,وٌردها مفترقٌن ,وبعضهم ٌقبلها مفترقٌن,
ولبعضهم تخلٌط فً هذا المقام ٌقتضً العجب ,بل ٌإول إلى دفع ما هو متواتر.
......................................................................................................
= وقاتلٌه ومن علً وقاتلٌه فاسق ال بعٌنه ,والفاسق عنده لٌس مإمنا وال كافرا فبل ٌقبل
شهادتهم وال رواٌتهم ,كما ال تقبل شهادة المتبلعنٌن ورواٌتهم للجهل بعدالتهم ,قال :وإنما
قال بٌن علً ومعاوٌة -وإن كان من مذهب هذا القابل أنه ال ٌقبل رواٌة الداخلٌن فً فتنة
عثمان -ال ألن(ٕ) المشهور من السلؾ أن أول من بؽى فً اإلسبلم مقاتلوا علً ,إذ كتب
والفقه مشحونة بؤن أول من بؽى فً اإلسبلم من قاتلهم أبو بكر رضً هللا عنه على منع
الزكاة ,وقال أكثر الشارحٌن معنى قوله (وقٌل إلى حٌن الفتن) أن الصحابة عدول إلى حٌن
ظهور الفتن ,وهذا مذهب مجهول ,وحمل عبارة المصنؾ علٌه صرؾ لها عن ظاهرها ,إذ
الظاهر أن إلى متعلق بما هو أقرب ,وهو المشابهة المستفادة من قوله هم كؽٌرهم انتهى.
قوله :وقٌل عدول إال من قاتل علٌا ,نسب هذا القول فً العضد للمعتزلة ,فقال(ٖ) :وقالت
المعتزلة هم عدول إال من علم أنه قاتل علٌا فهو مردود انتهى ,قلت :وسؤختم بحث عدالة
الصحابة بالتنبٌه على أمر مهم طال ما ٌعترض بالبال وٌشوش علٌنا ما هو المعتقد فً
الحال؟ وكلما أخبرت به من ٌظن به وجود جواب قبله زاد اإلشكال ,وذلك أن القوم حملوا
ما شجر بٌنهم على االجتهاد فً الفروع ,فجعلوا الكل مؤجورٌن ؼٌر مؤزورٌن ,قال الؽزالً
منهم(ٗ)  :واعلم أن المصٌب عند أهل السنة علً والمخطا معاوٌة وأصحابه ,فإن قلنا كل
مجتهد مصٌب فً الفروع فبل إشكال ,وإن قلنا المصٌب واحد فالمخطا فً االجتهاد مع
انتفاء التقصٌر عنه مؤ جور ؼٌر مؤزور انتهى .والحكم عندنا فً مسابل االجتهاد من الفروع
كذلك فقوي اإلشكال ,ثم رأٌت فً كتاب الطبقات للبرادي رحمه هللا الجواب عن المسؤلة,
حٌث قال :واختلؾ الناس فً هذه الفتن األربع؛ فتنة الدار ,وفتنة الجمل ,وفتنة صفٌن,
وفتنة النهروان ,فقال بعضهم إنها مسؤلة اجتهاد المصٌب فٌها ؼانم والمخطا سالم ,وقال
بعضهم كل مجتهد مصٌب وهو قول علً بن أبً طالب ,وقوله فً عثمان وأهل الدار وأهل
الجمل وصفٌن والنهروان ,وقد ترحم على طلحة والزبٌر بعد نكثهما الصفقة ,وترحم على
عثمان ,واستؽفر ألهل النهروان ,وقال أهل الحق إنها مسؤلة دٌانة المحق محق والمخطا
هالك ولٌس فٌها اجتهاد ,وقد تولى هللا عز وجل النص علٌها وقال =

(ٔ) فً (ب)" :وٌقبل وٌرد بعض القدرٌة إلخ" ,ونص كبلم الوارجبلنً فً العدل واإلنصاؾ" :وقالت الشواذ ٌجب رد
شهادة علً وطلحة والزبٌر مجتمعٌن أو مفترقٌن ألن فٌهم فاسقا ال ٌعرؾ بعٌنه" .العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٕ٘ٔ.
)ٕ( لعله" :ألن المشهور" ,والعبارة فٌها ؼموض.
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٔٗ8 :
)ٗ( لم أجد نص عبارة الؽزالً التً ذكرها المحشً ,ولكن ٌنظر :المستصفى ص.ٕٓ8 :
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......................................................................................................
= ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ الحجرات ,8 :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ
األنفال ,ٕ٘ :وقال :ﮋ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ المابدة ,٘ٓ :وقال :ﮋ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮊ األنعام ,ٔٔٗ :وتولى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم البٌان لها فقالٌ( :ثور دخانها
تحت قدم رجل ٌزعم أنه منً ولٌس هو منً) الحدٌث ,وفً أمثاله من األحادٌث ,وأي
اجتهاد فً هذا ,انتهى المراد منه .ومما ٌرشح كبلمه رحمه هللا ما ذكره صاحب كتاب
التخصٌص(ٔ) لبعض أصحابنا المشارقة حٌث قال :إن البراءة إنما ساؼت ووجبت ممن صح
علٌه منهم الحدث المحرم بالدٌن والمخالفة للحق المبٌن ,إلى أن قال :الدلٌل على ذلك أنا
وجدناهم قد اختلفوا فً أشٌاء كثٌرة ,ولكن كان اختبلفهم على ضربٌن :فضرب لم ٌخطا
بعضهم بعضا فٌه ,وهو اختبلفهم رأٌا؛ كاختبلفهم فً مٌراث األرحام ,ومٌراث اإلخوة مع
الجد ,وما أشبه ذلك من االختبلؾ فً األحكام والنفقات والطبلق وؼٌر ذلك .الضرب الثانً
خطؤ بعضهم بعضا ,وتحاربوا علٌه وسفكوا على ذلك الدماء ,وكثرت بٌنهم القتلى ,وهو
اختبلؾ دٌن وتضاد؛ كاختبلفهم فً الطلب بدم عثمان ,وخبلفة علً ,ووقعة الجمل ,وحرب
صفٌن ,ومقتل أهل النهر ,وفً الطابفتٌن جمٌعا من المهاجرٌن واألنصار من ال ٌجهل
موضعه ,وال ٌخفى موقعه ,مع ما قد صح وظهر من نفاق بعض من جرى علٌه وله
الدخول فً المهاجرٌن واألنصار كمنافقً المدٌنة من األنصار؛ مثل عبد هللا بن أبً ابن
سلول ,وطؽمة سارق الدرع الذي قتل كافرا ,وارتداد بعض من هاجر وموته على ذلك؛
كقٌس بن أبً ضبابة ,فعلمنا مع هذا أن اختبلفهم فٌما لم ٌخطا بعضهم بعضا فٌه لٌس
كاختبلفهم فٌما خطؤ بعضهم بعضا ,وأن الذي لم ٌخطا بعضهم بعضا فٌه كان اختبلؾ رأي
واجتهاد فٌما لهم فٌه االجتهاد ,وكلهم فٌه سالمون عند هللا وعند المسلمٌن ,والذي خطؤ
بعضهم بعضا فٌه وتحاربوا علٌه حتى سفكت علٌه الدماء فؤحدهم فٌه مخطا ضال خارج
عن الحق ,ال شك فً ذلك(ٕ) ,والمخطا بالدٌن مستحق للبراءة بالدٌن مخلوع كابن ما كان
عند المسلمٌن ,قال هللا تعالى :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﮊ ٌونس ,ٖٕ :وقال :ﮋ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ

الجاثٌة[ .....ٕٔ :تمام الكبلم فً المخطوط ؼٌر واضح إطبلقا ,بما مقداره نصؾ صفحة]

)ٔ( كتاب التخ صٌص فً الوالٌة والبراءة ,ألبً بكر أحمد بن عبد هللا بن موسى الكندي (ت٘٘5:هـ) ,صاحب كتاب
المصنؾ فً األدٌان واألحكامٌ .نظر :إتحاؾ األعٌان :جٔ ,ص ,ٖٕٙمعجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المشرق ,ص,٘ٙ:
(الترجمة.)ٖ8:
)ٕ( فً األصل" :بالذي ال شك فً ذلك" ,وٌبدو أن كلمة "بالذي" ال معنى لها ,أو أنه حصل فً الكبلم سقط ,والمعنى مثبل:
خارج عن الحق بالذي ارتكبه ...إلخ.
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واختلفوا فً حقٌقة الصحابً :فقٌل من رأى النبً وهو [مسلم]( ,)1ولم أحفظ من ذكر أن
من رأى النبً صحابً( )2سواء كان مسلما أو مشركا ,وشرط بعض أن ٌكون فً حال
الرإٌة مسلما .وقٌل من رآه وروى عنه .وقٌل حتى تجتمع الرواٌة وطول الصحبة .وإذا
قال من عاصر النبً وهو مسلم عدل :صحبت رسول هللا ,أو أنا صاحب؛ قبل ألن ظاهره
الصدق ,ولم تكن صحبته مقطوعا بها ألنه مدع رتبة ,وأما من قال :أرسلنً أو كنت فً
ؼزوة كذا ,أو لقٌته؛ فٌحتمل الصحبة وؼٌرها.

مسؤلة :التدلٌس عٌب فً الرواٌة
قولً( :مسؤلة :والتدلٌس عٌب فً الرواٌة ,وال تقبل رواٌة مجهول ,والتدلٌس أن ٌروي
عمن لم ٌسمع عنه موهما أنه سمع منه ,أو ٌذكر الراوي بؽٌر اسمه المشهور لنقص فٌه,
أو باسم عدل ولم ٌبٌنه).
اعلم أن التدلٌس عٌب فً الرواٌة ,وهو أن ٌروي عمن لم ٌسمع منه( ,)3موهما أنه سمع
[منه]( ,)4أو ٌذكر الراوي بؽٌر اسمه المشهور لنقص فً اسمه المشهور ,أو ٌكون اسما
واحدا لعدل ومجرح ,فٌروي عن هذا االسم ولم ٌعٌنه ولم ٌبٌنه .واختلؾ فً مجهول
الحال ,فقبله أبو حنٌفة اكتفاء بظاهر االسم ,ورده ؼٌره.

مسؤلة :فً التعدٌل والتجرٌح
قولً( :مسؤلة( :)5التعدٌل بواحد فً الخبر ,واثنٌن فً الشهادة ,وقٌل باثنٌن ,وقٌل بواحد
فٌهما ,والتجرٌح باثنٌن على األصح ,وقٌل باثنٌن عن واحد فً الجمٌع ,وٌكفً فٌهما
اإلطبلق ,كقوله "عدل رضً" أو "فاسق" مطلقا ,وقٌل من العارؾ ال ؼٌره ,وقٌل ال بد
من ذكر السبب ,وقٌل فً التجرٌح ,وقٌل بالعكس ,والتجرٌح مقدم إن تعارضا ,وإن انتفى
سبب التجرٌح المعٌن فالتعدٌل أولى .ورواٌة العدل عن مجهول؛ ثالثها إن كان عادته ال
ٌروي إال عن عدل تعدٌل ,وكذا عمله ,وحكمه أن ٌشترط العدالة فً قبول الرواٌة
والشهادة .وترك العمل ألجل الراوي تجرٌح ,وعدم مجالسة العلماء لٌس بتجرٌح ,وتقبل
رواٌة األمٌن وإن لم ٌكن فقٌها ما لم تنكر0000000000000000000000000 ,

(ٔ) ساقط من (ب).
(ٕ) فً (أ)" :صحابٌا وهو مسلم سواء كان "...إلخ ,وهو تصحٌؾ.
(ٖ) فً األصل" :لٌس ٌسمع منه" ,والصواب (لم ٌسمع) كما جاء فً المتن.
(ٗ) ساقط من (ب).
(٘) الذي نجده فً المتن هنا أنه قال" :مسؤلة" ,وأثناء الشرح قال" :فصل" ,واألمر فً ذلك ٌسٌر.
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والمجالس والفقٌه مقدمان علٌهما عند التعارض ,والمعروؾ بالحرفة كالنسب).
اعلم أنهم اختلفوا فً التعدٌل ,فسوى بعضهم بٌن الخبر والشهادة فً التزكٌة00000 ,
......................................................................................................
قوله :فسوى بعضهم بٌن الخبر والشهادة فً التزكٌة ,قٌد التسوٌة بٌنهما بالتزكٌة إشارة إلى
الفرق بٌنهما ,قال المصنؾ رحمه هللا فً شرح العقٌدة :والفرق بٌنها وبٌن الرواٌة أنها
تختص بمعٌن ,والرواٌة ؼٌر مختصة بل عامة ,وإن اشتركا فً كونهما خبرٌن ,قال :ومن
الرواٌة اإلخبار عن نجاسة الشًء أو طهارته ,واألذان ,ورإٌة هبلل رمضان ,ألنها أخبار
عن السبب الموجب للحكم ,أي عن وجوده ,وكذلك وال ٌتصور فً التزكٌة ,وكذا ما أشبهه
عاما ال ٌشترط فٌه العدد ,ولو أشبهت الشهادة لكونها فً [ ,]...وأما رإٌة شوال فإنها من
الشهادة ألنها براءة الذمة [ ]...ما تقدم من قبٌل الشهادة اشترط فٌه العدد انتهى .فعلم من
كبلمه رحمه هللا أن الفرق بٌنهما اشتراط العدد والتعٌن فً الشهادة دون الرواٌة ,قال فً
جمع الجوامع وشارحه(ٔ)( :مسؤلة اإلخبار عن) شًء (عام) للناس (ال ترافع فٌه) إلى
الحكام (الرواٌة ,وخبلفه) وهو اإلخبار عن خاص ببعض الناس ٌمكن الترافع فٌه إلى
الحكام (الشهادة) ,وخرج بإمكان الترافع اإلخبار عن خواص النبً صلى هللا علٌه وسلم,
فٌنبؽً أن ٌزاد فً التعرٌؾ األول ؼالبا حتى ال ٌخرج منه الخواص ,ونفً الترافع فٌه
لبٌان الواقع ,وما فً المروي من أمر ونهً ونحوهما ٌرجع إلى الخبر بتؤوٌل ,فتؤوٌل
"أقٌموا الصبلة" و "ال تقربوا الزنا" مثبل :الصبلة واجبة ,والزنا حرام ,وعلى هذا القٌاس
انتهى .ونقل الخرشً فً شرح المختصر عن ابن عرفة أنه قال(ٕ) :أقمت ثمان سنٌن لطلب
الفرق بٌن الشهادة والرواٌة ,وأسؤل الفضبلء عنه ,وتحقٌق ماهٌة كل منهما ,فٌقولون
الشهادة ٌشترط فٌها التعدد والذكورٌة والحرٌة ,فؤقول لهم اشتراط ذلك فرع تصورها
وتمٌٌزها عن الرواٌة ,إلى أن قال :حتى طالعت شرح البرهان للمازري فوجدته حقق
المسؤلة فقال :هما خبران ؼٌر أن المخبر عنه إن كان عاما ال ٌختص بمعٌن فهو الرواٌة؛
كقوله علٌه الصبلة والسبلم (األعمال بالنٌات)(ٖ) ,و (الشفعة فٌما لم ٌقسم)(ٗ) ال ٌختص
بشخص معٌن بل هو عام فً كل الخلق واألعصار واألمصار ,بخبلؾ قول العدل عند
الحاكم لهذا عند ذا دٌن؛ إلزام لمعٌن ال ٌتعداه ,فهذا هو الشهادة ,واألول هو الرواٌة ,قال:
ووجه مناسبة شرط التعدد فً الشهادة وبقٌة الشروط أن إلزام المعٌن ٌتوقع فٌه عداوة باطنة
لم ٌطلع علٌها الحاكم ,فاحتاط الشارع لذلك فاشترط معه آخر ,وناسب شرط الذكورٌة؛ =

(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٔ08
)ٕ( هذا الكبلم ٌحكٌه ابن عرفة عن القرافًٌ ,نظر :شرح مختصر خلٌل للخرشً ,تؤلٌؾ :أبً عبد هللا محمد بن عبد هللا
الخرشً المالكً (تٔٔٓٔ:هـ) ,بدون طبعة ,بدون تارٌخ ,دار الفكر للطباعة -بٌروت ,ج ,5ص٘.ٔ5
(ٖ) سبق تخرٌجه.
(ٗ) سبق تخرٌجه.
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ثم اختلفوا فقال الباقبلنً :الواحد ٌكفً فً كل واحد فٌهما .وقٌل ال بد فً كل واحد من
اثنٌن فٌهما .و َفصل َ بعض :أن ٌكفً فً الخبر واحد وفً الشهادة اثنان؛ ألن كل واحد
ٌتبع أصله ,أال ترى أن رواٌة العدل الواحد مقبولة كما سٌؤتً ,وشهادته ال تكفً وهو
المختار ألنها إخبار بؤنه أوفى بما أمر به ,ولذا تجب الوالٌة بالعدل الواحد ,وهً مسؤلة
الشٌخ الذي حج عن أمه وتوالها بتعدٌل امرأة واحدة لها(.)1
وأما التجرٌح فاألحسن فٌه اثنان ,وفً تزكٌة أو تجرٌح االثنٌن أربعة ,وفً األربعة
ثمانٌة ,وفً الثمانٌة ستة عشر.
......................................................................................................
= ألن فً إلزام المعٌن حكما علٌه وقهرا تؤنفه النفوس األبٌة ,فهو من النساء أشد نكاٌة,
فخفؾ ذلك باشترط الذكورٌة ,وألنهن ناقصات عقل ودٌن ,قال :ثم إن ابن عرفة عرفها
بقوله الشهادة قول هو بحٌث ٌوجب على الحاكم سما ُعه الحك َم بمقتضاه ,إن عدل قابله مع
تعدده ,أو حلؾ طالبه .فقوله (ٌوجب على الحاكم إلخ) ٌخرج به الرواٌة ,ولم ٌقل القاضً
ألن الحاكم أعم من القاضً لوجوده فً التحكٌم واألمٌر ,وقوله (إن عدل قابله) شرط فً
إٌجاب الحكم ,والجملة حال أخرج به مجهول الحال ,ومعنى (إن عدل قابله) إن تٌقنت
عدالته عند القاضً ,إما بالبٌنة أو بكونه ٌعلمها انتهى .وال ٌخفى حسن هذا التعرٌؾ إال إن
قوله (أو حلؾ قابله) ٌختص بمن ٌرى الحكم بالشاهد والٌمٌن ,وإنما أطلت الكبلم فً الفرق
بٌنهما لعموم فابدته وحسن موقعه من النفوس ,وهللا أعلم.
قوله :الواحد ٌكفً فً كل واحد منهما ,قال المحلً(ٕ) :نظرا إلى أن ذلك خبر.
قوله :وقٌل ال بد فً كل واحد من اثنٌن ,قال المحلً حاشٌة(ٖ) :نظرا إلى أن ذلك شهادة فبل
بد فٌه من العدد.
قوله :وفصل بعض أن ٌكفً فً الخبر واحد إلخ ,انظر ما إعراب هذا التركٌب ,ولعل
وجهه حمل "أن" على التفسٌر لوجود شرطها ,ألن التفصٌل فٌه معنى القول دون حروفه,
وما بعدها هو التفصٌل فلٌحرر ,وهللا أعلم.
قوله :ألن كل واحد ٌتبع أصله إلخ ,عبارة المحلً(ٗ) :رعاٌة للتناسب فٌهما فإن الواحد ٌقبل
فً الرواٌة دون الشهادة انتهى.

)ٔ( صاحب القصة هو الشٌخ عمروس بن فتح المساكنً (تٕ0ٖ:هـ) ,وقد سبقت ترجمتهٌ ,نظر :السٌر للشماخً :جٔ,
ص٘ ,ٔ8والطبقات للدرجٌنً :جٕ ,صٕٖ٘.
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٔ.ٔ8
)ٖ( المصدر السابق :جٕ ,صٔ.ٔ8
)ٗ( المصدر السابق :جٕ ,صٔ.ٔ8
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وٌكفً فً العدالة أن تقول "عدل رضً" ,وفً التجرٌح أن تقول "فاسق" مطلقا ,أي من
ؼٌر شرط ,فبل ٌحتاج إلى ذكر السبب .وقٌل تقول :عدل مقبول الشهادة لً وعلً .وقٌل ال
بد من ذكر األسباب فٌهما.
وقال الشافعًٌ :جب ذكر السبب فً التجرٌح دون التعدٌل ,وقٌل بالعكس .وقال
الباقبلنً( :)1إن صدر عمن ٌعرؾ أسبابهما كفى ,وإال فبل بد من البٌان .وقال بعض :ال
ٌقببلن إال من عارؾ؛ وصححه المصنؾ(ٕ).
......................................................................................................
قوله :عدل رضً ,قال صاحب العدل رحمه هللا(ٖ) :وال بد من الكلمتٌن ألنه ٌكون عدال ال
رضٌا ,ورضٌا ال عدال ,وال بد من اجتماع الشرطٌن معا إلخ.
قوله :وقٌل ال بد من ذكر األسباب فٌهما ,قال المحلً(ٗ) :وال ٌكفً إطبلقهما الحتمال أن
ٌجرح بما لٌس بجارح وأن ٌبادر إلى التعدٌل عمبل بالظاهر.
قوله :وقال الشافعً ٌذكر السبب فً التجرٌح دون التعدٌل ,قال المحلً(٘) :الختبلؾ فٌه
دون سبب التعدٌل.
قوله :وقٌل بالعكسٌ ,ذكر سبب التعدٌل فقط ,قال المحلً( :)ٙألن مطلق الجرح ٌبطل الثقة,
ومطلق التعدٌل ال ٌحصلها لجواز االعتماد فٌه على الظاهر انتهى.
قوله :إن صدر ممن ٌعرؾ أسبابهما كفى وإال فبل بد من البٌان ,قال ابن السبكً( :)5إذ ال
تعدٌل وال جرح إال للعالم انتهى.
قوله :وقا ل بعض ال تقببلن إال من عارؾ ,انظر ما الفرق بٌن هذا القول وقول الباقبلنً,
والظاهر أن ال فرق ,وٌدل على عدم الفرق قول صاحب العدل رحمه هللا( :)0وقٌل إنه ال
ٌجوز تزكٌة إال من عالم ,واألصل ال تقبل إال تزكٌة عارؾ بوجوه التزكٌة انتهى.

)ٔ( ٌنظر هذه األقوال فً المستصفى ,ص ,ٕٓ5 :والمحصول :جٗ ,ص ,ٗٓ8واإلبهاج شرح المنهاج :جٕ ,صٕٖٔ.
)ٕ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔ٘ٙ
(ٖ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔ٘ٙ
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕ.ٔ8
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖ.ٔ8
) (ٙالمصدر السابق :جٕ ,صٕ.ٔ8
) (5المصدر السابق :جٕ ,صٗ.ٔ8
( )0العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔ٘ٙ
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وإذا تعارض التعدٌل والتجرٌح قدم التجرٌح( )1على األصح جمعا بٌنهما .وقٌل التعدٌل
مقدم؛ هذا إذا أطلقا .وأما إذا قال المجرح :هذا قتل فبلنا بموضع كذا ٌوم كذا ,فقال
المعدل( :)2رأٌته حٌا بعد ذلك الٌوم[ ,أو رأٌته فً ذلك الٌوم]( )3بموضع كذا ,بعٌدا عن
موضع التهمة فٌصار إلى التجرٌح( ,)4وإن ثبتت الحٌاة بعد الوقت ٌقٌنا بطل التجرٌح وقدم
التعدٌل.
واعلم أنهم اختلفوا فً رواٌة العدل عن مجهول الحال؛ هل ذلك تعدٌل له أم ال؟ قال بعض:
تعدٌل ألن الظاهر من العدل ال ٌروي إال عن عدل .وقٌل :لٌس بتعدٌل؛ ألن كثٌرا من
الرواة ٌروي وال ٌلتفت إلى ذلك .وقٌل :إن علم من عادته ال ٌروي إال عن عدل فهو تعدٌل
وإال فبل ,ومثله عمل الراوي برواٌة المجهول إذا كان ٌرى العدالة شرطا فً قبول الرواٌة
فهو تعدٌل وإال فبل ,وكذا حكمه بشهادته إذا كان ٌرى العدالة شرطا فً قبول الشهادة(,)5
وأما إذا كان ال ٌرى العدالة شرطا فً قبول الرواٌة والشهادة والعمل فلٌس بتعدٌل.
......................................................................................................
قوله :قدم التجرٌح على األصح ,قال صاحب العدل رحمه هللا( :)ٙوإذا اجتمع المجرحون
والمعدلون ؼلب التجرٌح انتهى.
قوله :جمعا بٌنهما ,فإن قلت كٌؾ ٌكون تقدٌم التجرٌح سببا للجمع بٌنه وبٌن التعدٌل مع أن
الظاهر من تقدٌمه العمل به دون التعدٌل؛ قلت :أشار العضد إلى الجواب عن هذه المسؤلة
حٌث قال( : )5لنا أن تقدم الجرح جمع للجرح والتعدٌل ,فإن ؼاٌة قول المعدل أنه لم ٌعلم
فسقا ولم ٌظنه فظن عدالته ,إذ العلم بالعدم ال ٌتصور ,والجارح إنما ٌقول علمت فسقه ,فلو
حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا ,ولو حكمنا بفسقه كانا صادقٌن فٌما أخبرا به ,والجمع
أولى ما أمكن ألن تكذٌب العدل خبلؾ الظاهر انتهى .وال أكثر( )0من المعدل أو تساوٌا قدم
الجارح اتفاقا ,وهللا أعلم.
قوله :فٌصار إلى التجرٌح ,هكذا فً النسخة التً بٌدي وصوابها إلى الترجٌح ,بتقدٌم الراء.
قوله :وقٌل إن علم من عادته إلخ ,قال العضد( :)8وهو المختار.
(ٔ) فً (أ) و (ج)" :قدم التعدٌل" ,وهو خطؤ ٌدل علٌه سٌاق الكبلم بعده.
(ٕ) فً األصل" :فقال العدل" .والصواب (المُع ِّدل) بدلٌل سٌاق الكبلم؛ ألنه فً مقابل المُجرِّ ح.
(ٖ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
)ٗ( كذا فً جمٌع النسخ ,وهو تصحٌؾ ,والصواب" :فٌصار إلى الترجٌح" ,بتقدٌم الراء على الجٌم ,كما نبه على ذلك
المحشً.
ُ
(٘) فً (أ) شطب على كلمة "الشهادة" ,وكتب بدلها "الرواٌة" ,والصواب ما كان علٌه األمر قبل الشطب ,والمعنى :أن
الحاكم إذا أخذ بشهادة أحد ما فهو تعدٌل له ,ما دام أنه ٌرى أن العدالة شرط فً قبول الشهادة منه.
( )ٙالعدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔ٘ٙ
( )5شرح العضد ,ص.ٔٗ0 :
) (0كذا فً األصل ,وٌظهر أن فً الكبلم سقطا ,ولعله ٌرٌد :فإن كان الجارح أكثر من المعدل...إلخ.
) (8شرح العضد ,ص.ٔٗ0 :
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وإذا علم أن الراوي ترك العمل بالحدٌث ألجل الراوي فهو تجرٌح ,وإن كان ألجل الحدٌث
فجرح فً الحدٌث .وإذا كان عدال لكنه ال ٌجالس العلماء فلٌس بتجرٌح وتقبل رواٌته,
وكذا رواٌة األمٌن وإن لم ٌكن فقٌها ما لم تنكر رواٌته ,ورواٌة الفقٌه مقدمة علٌها إذا
تعارضتا ,وكذا رواٌة المجالس للعلماء مقدمة على ؼٌر المجالس .واعلم أن المعروؾ
بالحرفة كالنجار والجزار كالمعروؾ بالنسب ,وكذا من اشتهر برواته واشتهرت رواته به.
تنبٌه :ال ٌشترط فً الراوي أن ٌكون حرا ,بل تقبل رواٌة العبد ,و[ال]( )1الذكورٌة بل تقبل
المرأة وحدها ,وأٌضا تقبل رواٌة الظنٌن فً النسب والوالء ,بخبلؾ الشهادة فً األربعة.
......................................................................................................
قوله :ولو لم ٌكن فقٌها ,زاد صاحب العدل(ٕ) :لقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (رب
حامل فقه لٌس بفقٌه)(ٖ) انتهى.
قوله :وكذا من اشتهر برواته الخ ,عبارة صاحب العدل(ٗ) :ومن عرؾ بالراوٌن عنه
كالمعروؾ بالمروٌٌن اهـ .وهً الظاهرة ألن المقصود أن الراوي تارة ٌعرؾ وٌشتهر بمن
روى عنهم ,وتارة ٌعرؾ بالراوٌن عنه ,وهذا المعنى بتمامه ال تإدٌه عبارة المصنؾ
رحمه هللا ,وهللا أعلم.
قوله :بخبلؾ الشهادة فً األربعة ,قال صاحب العدل رحمه هللا(٘) :وتقبل أخبار من ال تقبل
شهادته؛ كالمرأة ال تجوز شهادتها بانفرادها ,وكذلك العبد ,وكذلك الظنٌن فً الوالء والنسب
تجوز أخباره وال تجوز شهادته؛ لقول عمر رضً هللا عنه( :المسلمون كلهم عدول إال
مجربا علٌه شهادة زور أو ظنٌن فً والء أو نسب)( )ٙانتهى.

(ٔ) ساقط من (أ).
)ٕ( العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔ٘5
(ٖ) أخرجه أحمد (ٓ ,)ٕٔ٘8فً مسند األنصار ,من حدٌث زٌد بن ثابت ,والحاكم فً المستدرك ( )ٕ85كتاب العلم ,من
حدٌث النعمان بن بشٌر.
(ٗ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔ٘5
(٘) المصدر السابق :جٔ ,ص.ٔ٘5
) (ٙأخرجه البٌهقً فً الصؽرى ( ,)ٕٗ٘8فٌما كتبه عمر بن الخطاب إلى أبً موسى األشعري :كتاب الشهادات ,باب من
تجوز شهادته ومن ال تجوز ,...قال أبو عبٌدة  :الظنٌن فً الوالء والقرابة الذي ٌتهم بالدعاوة إلى ؼٌر أبٌه ,أو المتولً
ؼٌر موالٌه ,وقد ٌكون أن ٌتهم فً شهادته لقرٌبه كالوالد للولد والولد للوالدٌ .نظر :السنن الصؽٌر ,لئلمام الحافظ أبً بكر
أحمد بن الحسٌن بن علً البٌهقً (تٗ٘0:هـ) ,تحقٌق :الدكتور عبد المعطً أمٌن قلعجً ,بدون طبعة وتارٌخ ,منشورات
جامعة الدراسات اإلسبلمٌة -كراتشً.
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فصل :إذا قال الصحابً سمعته علٌه السبلم أو أخبرنً أو حدثنً و نحوه قبل
قولً( :فصل :إذا قال الصحابً سمعته علٌه السبلم ,أو أخبرنً ,أو حدثنً و نحوه قبل,
وكذا على المختار :قال ,وسمعته أمر أو نهى ,وأمرنا أو نهٌنا( ,)1أو أوجب ,أو حرم ,أو
من السنة كذا ,أو كنا نفعل).
واعلم أن الصحابً إذا قال :سمعته علٌه السبلم ,أو حدثنً ,أو أخبرنً ونحوه؛ فهو خبر
ٌجب قبوله ببل خبلؾ ,وإذا قال[ :قال]()2؛ حمل على الظاهر أنه سمعه ببل واسطة .وخالؾ
الباقبلنً فقال :هو متردد بٌن أن ٌكون سمعه بواسطة أو بؽٌرها ,فٌقبل إذا قٌل بعدالة
جمٌع الصحابة ,وٌتوقؾ إذا قٌل كؽٌرهم؛ الحتمال الواسطة ,واحتمال كونها ؼٌرعادلة.
وإذا قٌل " :سمعته ٌؤمر بكذا أو ٌنهى عن كذا" فاألكثر حجة حمبل على الظاهر ,والعدل ال
ٌجزم بشًء ؼالبا [إال إذا علم]( )3به .وقٌل :لٌس بحجة الحتمال أنه اعتقد ما سمعه من
صٌؽته؛ كاألمر بالشًء نهً عن ضده ,وبالعكس ,أو ٌكون شاهده ٌفعل فعبل فاعتقد أنه
أمر ,ولٌس كذلك لوجود الخبلؾ .والجواب أنه احتمال بعٌد وهو ال ٌمنع الظهور.
وكذا :أمرنا ونهٌنا ,أو حرم ,أو أبٌح؛ بصٌؽة مالم ٌسم فاعله؛ ظاهره أن النبً صلى هللا
علٌه وسلم هو اآلمر والناهً ,وٌحمل علٌه فهو حجة .وقٌلٌ :حتمل أن ٌكون أَمر بعض
األبمة ,أو فهم من استنباط .والجواب أنه احتمال بعٌد فبل ٌمنع الظهور ,وكذا إذا قٌل :من
السنة كذا ,خبلفا للكرخً وؼٌره ,وكذا :كنا نفعل ,وكانوا ٌفعلون ,الظاهر أن الضمٌر
للجمٌع وهو حجة ,ولٌس بإجماع قطعً فٌكفر من خالفه .وقٌل :لٌس بحجة لبلحتمال.
......................................................................................................
قوله :ظاهره أن النبً هو اآلمر والناهً إلخ[ ,قال فً جمع الجوامع(ٗ) :وكذا سمعته](٘) أمر
ونهى ,أو أُمرنا أو حُرم ,وكذا رُخص ,قال شارحه المحلً :لظهور أن فاعلها النبً صلى
هللا علٌه وس لم ,وقٌل ال الحتمال أن ٌكون اآلمر والناهً بعض الوالة ,واإلٌجاب والتحرٌم
والترخٌص استنباطا من قابله انتهى.
قوله :كنا نفعل وكانوا ٌفعلون ,قال العضد( :)ٙكما قالت عابشة رضً هللا عنها كانوا ال
ٌقطعون فً الشًء التافه.
قوله :ولٌس بإجماع قطعً فٌكفر من خالفه ,هذا جواب عن سإال مقدر= ,
(ٔ) فً األصل" :نهانا" .والصواب (نهٌنا) بصٌؽة ما لم ٌسم فاعله ,كما نص على ذلك فً الشرح.
(ٕ) ساقط من (أ) .وتقدٌر الكبلم :وإذا قال الصحابً "قال رسول هللا" حمل على الظاهر ...إلخ.
(ٖ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وال بد منه لٌنتظم سٌاق الكبلم ,وٌدل علٌه أٌضا كبلم العضد حٌث قال:
"والعدل ال ٌجزم بشًء ؼالبا إال إذا علمه" .شرح العضد ,ص.ٔ٘ٔ:
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٕٓٙ
)٘( ما بٌن المعكوفٌن ؼٌر موجود فً األصل ,وقد أضفته لداللة السٌاق علٌه.
) (ٙشرح العضد ,ص.ٕٔ٘ :
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مسؤلة :فً كٌفٌة الرواٌة
قولً( :مسؤلة :كٌفٌة الرواٌة :قال وحدث وأخبر وسمعته؛ هذا إن تحدث الشٌخ أو قرأ,
وإن قرأ الراوي علٌه( )1أو ؼٌره( )2فقٌل ال ٌروي حتى ٌقول صح عندي ,خبلفا لبعضهم,
وٌزاد على اللفظ األول "قرأت علٌه" خبلفا لقوم ,وإن أجاز معٌنا فاألكثر على جوازها له,
وٌزاد "إجازة له"( )3خبلفا لطابفة ,أو ٌقول أجازنً أو أنبؤنً ,وأما إذا ناوله الكتاب ,أو
أرسله ,أو أجازه بؽٌر قراءة ,ثم قال اروه عنً؛ فاألصح مرسل).
اعلم أن ما تقدم بحسب ألفاظ الصحابً ,وأما رواٌة ؼٌره فمراتب :أحدها :قراءة الشٌخ
وهً أعبلها ,فٌقول الراوي :حدثنً أو أخبرنً أو سمعته ,إذا قصد إسماعه أو مع ؼٌره.
وأما إن لم ٌقصد إسماعه فٌقول :حدث وأخبر ,وال ٌضٌفه إلى نفسه.
......................................................................................................
= وعبارة العضد(ٗ) :قالوا لو كان للجمٌع لما ساؼت المخالفة ألنه إجماع واللزوم منتؾ
باإلجماع ,الجواب منع المبلزمة ألن ذلك فٌما ٌكون الطرٌق قطعٌا ,وهاهنا الطرٌق ظنً
فسوؼت المخالفة كما تسوغ فً خبر الواحد ,وإن كان المنقول به نصا قاطعا فإنه مخالفة
لظنٌة الطرٌق وال تمنعه قطعٌة المروي انتهى.
قوله :وأما رواٌة ؼٌره فمراتب ,قال العضد(٘) :فؤمور ستة؛ قراءة الشٌخ علٌه ,أو قراءته
على الشٌخ ,أو قراءة ؼٌره على الشٌخ بحضوره ,أو إجازة الشٌخ له أن ٌروي عنه ,أو
مناولته إٌاه كتابا ٌروي عنه ما فٌه ,أو كتابته إلٌه لما ٌروٌه عنه انتهى .والمصنؾ رحمه
هللا جعل مراتب مستند ؼٌر الصحابً أربعا ,ألنه جعل األمر الرابع شامبل ألمرٌن ,أن
ٌكتب له أو ٌناوله كتابا ,ولم ٌتعرض لقراءة ؼٌره على الشٌخ بحضوره( ,)ٙولعل وجهه أنه
ٌرى أنهما فً مرتبة واحدة ,بدلٌل قول العضد( :)5وأما قراءة ؼٌره على الشٌخ بحضوره
بالشروط المذكورة فهو كقراءته انتهى .وهللا أعلم.
قوله :قراءة الشٌخ ,أي إمبلء وتحدٌثا كما فً جمع الجوامع ,قال فٌه مع شارحه مرتبا له =

(ٔ) فً (أ) و (ج)" :عنه" .والصواب (علٌه) بداللة سٌاق الكبلم.
(ٕ) فً األصل" :أو عبر" .وال ٌنتظم معه سٌاق الكبلم ,والصواب (أو ؼٌرُه) بالرفع -أي ؼٌر الراوي -كما هو ظاهر من
كبلم العضد الذي نقله عنه صاحب الحاشٌة.
(ٖ) كذا فً األصل ,ولعل الصواب حذؾ "له"؛ ألن الكبلم للراوي ولٌس للمروي عنه ,وهو ما ٌدل علٌه كبلم المصنؾ فً
الشرح.
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٕٔ٘ :
(٘) شرح العضد ,ص.ٕٔ٘ :
) (ٙنعم لم ٌتعرض لذلك أثناء الشرح ,ولكنه ذكره فً المتن عندما قال" :وإن قرأ الرواي علٌه أو ؼٌره ...إلخ" ,وربما لم
ٌنتبه المحشً لهذا بسبب ما وقع فً عبارة المتن من تصحٌؾ ,وقد سبق التنبٌه على أن الصواب "ؼٌره" ولٌس "عبر"
كما جاء فً المخطوط.
) (5شرح العضد ,ص.ٖٔ٘ :
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الثانٌة :قراءته على الشٌخ ,فإما أن ٌقول الشٌخ :سمعت أو صح عندي أو اروه بعد
القراءة؛ فمثل األولى .أو ٌقول له بعد القراءة :هل سمعت؟ فٌشٌر له بؤنه سمع ,فقٌل مثل
الكبلم إال إنه ال ٌقول حدثنً أو أخبرنً مطلقا ,بل ٌقول :قرأت علٌه ,وجوز بعضهم
إسقاطه بل ٌطلق ,وبعض قال ال ٌروي حتى ٌقول :صح عندي فارو عنً .وإن سكت
الشٌخ ولم ٌوجد مقتضى السكوت ؼٌر الرضا وال مانع من اإلنكار؛ فقٌل ٌعمل به ,ومنعه
المتكلم ون وأهل الظاهر ,وهو أولى بالمنع مما تقدم .حجة من أجاز :أن فً سكوته إٌهام
الصحة ,وحجة من منع :أن السكوت ٌحتمل السهو والؽفلة وؼٌرهما.
......................................................................................................
= بالفاء المفٌدة لذلك ما نصه(ٔ)( :خاتمة :مستند ؼٌر الصحابً) فً الرواٌة (قراءة الشٌخ)
علٌه (إمبلء وتحدٌثا) من ؼٌر إمبلء( ,فقراءته علٌه) أي على الشٌخ( ,فسماعه) بقراءة
ؼٌره على الشٌخ( ,فالمناولة مع اإلجازة) كؤن ٌدفع له الشٌخ أصل سماعه أو فرعا مقاببل
به وٌقول له أجزت لك رواٌته عنً( ,فاإلجازة) من ؼٌر مناولة (لخاص فً خاص) نحو
أجزت لك رواٌة البخاري( ,فخاص فً عام) نحو أجزت لك رواٌة جمٌع مسموعاتً( ,فعام
فً خاص) نحو أجزت لمن أدركنً رواٌة مسلم( ,فعام فً عام) نحو أجزت لمن عاصرنً
رواٌة جمٌع مروٌاتً( ,فلفبلن ومن ٌوجد من نسله) تبعا له( ,فالمناولة) من ؼٌر إجازة,
(فاإلعبلم) كؤن ٌقول هذا الكتاب من مسموعاتً على فبلن( ,فالوصٌة) كؤن ٌوصً بكتاب
إلى ؼٌره عند سفره أو موته( ,فالوجادة) كؤن ٌجد كتابا أو حدٌثا بخط شٌخ معروؾ ,إلى أن
قال( :وألفاظ) الرواٌة أو األلفاظ التً تإدى بها الرواٌة (من صناعة المحدثٌن) فلٌطلبها
منهم من ٌرٌدها منها على ترتٌب ما تقدم :أملى علً ,حدثنً ,قرأت علٌه ,قرئ علٌه وأنا
أسمع ,أخبرنً إجازة ومناولة ,أخبرنً إجازة ,أنبؤنً مناولة ,أخبرنً إعبلما ,أوصى إلً,
وجدت بخطه انتهى.
قوله :ومنعه المتكلمون وأهل الظاهر ,فً نسبة المنع إلى المتكلمٌن نظر ,والظاهر
االقتصار على أهل الظاهر كما فً العضد(ٕ) ,ولكن من حفظ حجة على من لم ٌحفظ ,وهللا
أعلم.
قوله :حجة من أجاز أن فً سكوته إٌهام الصحة ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ,والظاهر أنه
سهو منه إن لم ٌكن فٌها سقط من الناسخ ,ألن إٌهام الصحة ال ٌكون حجة للجواز بمجرده,
وإنما حجة الجواز ما ٌفهم من السكوت عرفا وهو تقرٌره وتصدٌقه ,وعبارة العضد(ٖ):
والصحٌح أنه معمول به ألنه ٌفهم منه عرفا تقرٌره وأنه تصدٌق ,وأٌضا فً سكوته إٌهام
الصحة وذلك بعٌد من العدل عند عدم الصحة إلخ ,وهللا أعلم.
(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٕٓ5
)ٕ( ٌنظر :شرح العضد ,ص ,ٖٔ٘ :وعبارته" :فمنعه بعض الظاهرٌة ,والصحٌح أنه معمول به".
)ٖ( المصدر السابق ,ص.ٖٔ٘ :
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الثالث :اإلجازة ,أما إذا كانت بعد القراءة فٌقول :أجزت لك أن تروي عنً كذا ,فٌقول
الراوي :أخبرنً أو حدثنً إجازة .وأما إن قال :أجزتك أن تروي عنً ما صح عندك ,فقال
بعض مثل األولى ,وظاهر كبلم الؽزالً المنع ألنه مبهم ,ومن شرط الرواٌة الفهم.
وأما إذا أجازه من ؼٌر قراءة بؤن ٌقول :أجزتك؛ فمنعها أبو حنٌفة مطلقا أي سواء كانت
لمعٌن أو ؼٌره ,وكذا بعض أهل الظاهر ,وأجازها بعض لكن بشرط أال ٌروي إال من أجاز
له وعٌنه.
وكٌفٌة الرواٌة :حدثنً أو أخبرنً إجازة ,وأجاز بعض حدثنً من ؼٌر ذكر إجازة ,ومنع
بعض حدثنً مطلقا ومقٌدا ,ولكن ٌقول :أنبؤنً؛ هذا إذا كانت اإلجازة لمعٌن .وأما إذا
عممها( )1لؤلمة ,أو لبنً فبلن أي من ٌوجد منهم ,أو ألهل بلد كذا؛ فهً أولى بالمنع مما
تقدم ,وقٌل بالجواز .وقٌل فً الجمٌع :إنه مرسل ولٌس بمسند.
الرابع :أن ٌكتب إلٌه أو ٌناوله كتابا فٌقول :ارو عنً ما فٌه .فقٌل مرسل وهو اختٌار
المصنؾ(ٕ) وفٌه نظر .وقٌل ٌروٌه وال ٌقول سمعت وال حدثنً .وقٌل فً اإلجازة إن علم
ما فً مضمون الكتاب روى وإال فبل ,ونسب إلى أبً بكر الرازي.
......................................................................................................
قوله :ما صح عندك ,عبارة العضد(ٖ) :ما صح عندك أنه من مسموعاتً.
قوله :ومنع بعض حدثنً مطلقا ومقٌدا ,قال العضد(ٗ) :قالوا أوال إذا قال حدثنً فقد كذب
ألنه لم ٌحدثه وإنه ال ٌجوز ,الجواب أنه وإن لم ٌحدثه صرٌحا فقد حدثه ضمنا كما لو قرأ
على الشٌخ بحضوره؛ فإنه لم ٌحدثه وتجوز الرواٌة اتفاقا اهـ.
قوله :فقٌل مرسل وهو اختٌار المصنؾ ,قال فً العدل(٘) :وأما إذا ناوله الكتاب ,أو أرسله
إلٌه مع ثقة ,أو كتب فً أسفله عبلمته وأخبر أنه قرئ علٌه وصح ,أو كتب إلٌه فٌه
باإلجازة؛ قال بعضهم هذا كله من مرسل الحدٌث انتهى .ولٌس فٌه تصرٌح باالختٌار كما
ترى ,ولعل المصنؾ فهم منه ذلك حٌث اقتصر على حكاٌته ,وهللا أعلم.
فابدة :قال صاحب العدل رحمه هللا( :)ٙفصل وإذا حدث عن الشٌخ فقال الشٌخ :لم أعقل أو لم
أحدثك أو لم أخبرك ,وقال اآلخر :بل حدثتنً وأخبرتنً؛ فلٌس فً هذا كله =

(ٔ) فً (ب)" :أعمّها" ,والمعنى واحد.
)ٕ( عبارة المصنؾ فً العدل" :قال بعض هذا كله من مرسل الحدٌث"ٌ .نظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔ٘5
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٔ٘ :
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٔ٘ٗ :
(٘) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔ٘5
( )ٙالمصدر السابق :جٔ ,ص.ٔ٘0
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......................................................................................................
= تجرٌح للراوي وال للمروي عنه لجواز السهو والؽلط علٌهما أو على أحدهما .وأما إذا
قال الشٌخ :لٌس عندي هذا الحدٌث أو لم أقله ,وقال الراوي :بل هو عندك أو قال الشٌخ لم
أحفظه ,وقال الراوي :بل حفظناه عنك ,فقال الشٌخ :أحفظت؟ فقال :نعم ,صح الحدٌث.
وٌجوز للشٌخ أن ٌروٌه عن تلمٌذه عن نفسه فٌقول :حدثنً فبلن عنً بسنده .كما جرى
للربٌع بن حبٌب رضً هللا عنه مع أبً عبٌدة مسلم رضً هللا عنه ,وكذا جرى لمالك مع
عبدهللا بن وهب فكان مالك إذا حدث بالحدٌث قال :حدثنً عبدهللا بن وهب عن مالك عن
فبلن عن فبلن .وأما إن تمادى الشٌخ فً إنكاره فاطرح ذلك الحدٌث؛ كالذي جرى للزهري
(ٔ)
حٌن قال عن رسول هللا علٌه السبلم( :أٌما امرأة نكحت بؽٌر إذن ولٌها فنكاحها باطل)
وكذلك خبر سهٌل بن أبً صالح فً الشاهد والٌمٌن عنه ,فذكروه فلم ٌذكر فاطرحوه اهـ.
[وذكر العضد فً](ٕ) االستدالل على صحة اإلجازة ما نصه(ٖ) :وأٌضا فإنه علٌه السبلم كان
ٌرسل كتبه مع اآلحاد ولم ٌعلموا ما فٌها لٌعمل من ٌراها بموجبها ,وما ذلك إال اإلجازة ,فقد
علم بذلك بطبلن ما ٌقوله أبو بكر الرازي من أنه إن كان عالما بمضمون الكتاب جاز؛ كما
لو قال اشهدا علًّ بمضمون هذا الكتاب انتهى.

(ٔ) سبق تخرٌجه.
)ٕ( ما بٌن المعكوفٌن ؼٌر موجود فً األصل ,وقد أثبته بداللة السٌاق.
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٔ٘ :
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مسؤلة :فً بعض األحكام المتعلقة بالخبر.
قولً( :مسؤلة :المختار [جواز]( )1نقل الحدٌث بالمعنى للعارؾ وحذؾ بعضه إال فً
االستثناء والؽاٌة ونحوهما ,والزٌادة فٌه كذب ,وإن رواها عدل قبلت إن لم تدل قرٌنة
على سقوطها .وإن كذب األصل الفر َع سقط من ؼٌر تجرٌح فٌهما( ,)2وإن قال ال أدري
قبل على األصح لجواز الذهول ,وال ٌشترط التعدد فً القبول خبلفا للجبابً ,وال ٌشترط
َ
الحدٌث على ظاهره
فٌما تعم به البلوى ,وال فً الحد خبلفا للكرخً ,وإن حمل الصحابً
تبع ,وعلى ؼٌره خبلؾ .وإن تعارض الخبر والقٌاس؛ فثالثها إن كانت العلة فً الفرع
مقطوعا بها قدم القٌاس ,وإن كانت ظنا فالوقؾ ,وإال فالخبر).
حكم نقل الحدٌث بالمعنى أو الزٌادة فٌه:
اعلم أنهم اتفقوا على أنه ال ٌجوز نقل الحدٌث بالمعنى إال للعارؾ بمواقع األلفاظ,
والمختار جوازه للعارؾ ,واألحسن نقله بصورته؛ ألن الصحابة نقلوا عنه أحادٌث فً
وقابع متحدة بؤلفاظ مختلفة ,وما قاله علٌه السبلم واحد ,وتكرر ذلك وشاع ولم ٌنكره أحد
فصار إجماعا لكن لٌس بقطعً0000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :اعلم أنهم اتفقوا على أنه ال ٌجوز نقل الحدٌث بالمعنى إال للعارؾ إلخ ,ال ٌخفى ما فً
هذه العبارة ,والظاهر أن ٌقول اتفقوا على منع نقل الحدٌث بالمعنى لؽٌر العارؾ واختلفوا
فً جوازه للعارؾ ,والمختار جوازه له واألحسن إلخ ,وأما عبارة المصنؾ بظاهرها فلٌس
فٌها تصرٌح بوجود الخبلؾ فً نقل الحدٌث بالمعنى للعارؾ ,وإن فهم من قوله (واألحسن
نقله بصورته) أن نقله بمعناه حسن جابز ,وعبارة العضد(ٖ) :قد اختلؾ فً جواز نقل
الحدٌث بالمعنى ,والنزاع فٌمن هو عارؾ بمواضع األلفاظ وأما ؼٌره فبل ٌجوز منه اتفاقا,
والمختار جوازه مع أن األولى نقله بصورته ما أمكن انتهى.
قوله :ألن الصحابة نقلوا عنه أحادٌث فً وقابع متحدة إلخ ,هذا تعلٌل للمختار ال لقوله
(واألحسن) كما قد ٌتوهم .قوله (فً وقابع متحدة بؤلفاظ مختلفة) ,زاد العضد بعد نقل هذه
العبارة(ٗ) :والذي قال علٌه السبلم واحد قطعا ,والباقٌة نقل بالمعنى ,وتكرر ذلك وشاع
وذاع ولم ٌنكره أحد فكان ذلك إجماعا على جوازه عادة انتهى.
قوله :لكن لٌس بقطعً ,أشار بذلك إلى عدم تكفٌر من خالفه كما تقدم التنبٌه علٌه نقبل عن
العضد ,وهللا أعلم.
(ٔ) ساقط من األصل ,ولعل األولى إثباته ,بداللة ما ذكره المصنؾ صرٌحا أثناء الشرح.
(ٕ) فً (أ) و(ج)" :ترجٌح" .بتقدٌم الراء على الجٌم ,والصواب (تجرٌح) كما سٌؤتً ذكره قرٌبا فً الشرح.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٔ٘ٗ :
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٔ٘ٗ :
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وأٌضا أن ابن مسعود وؼٌره ٌقول :قال النبً علٌه السبلم كذا ونحوه .وقٌل جابز بلفظ
مرادؾ .وقٌل ال ٌجوز مطلقا .واألكثر على جواز حذؾ بعضه إذا كان حذفه مستقبل ,وأما
إذا كان ؼٌر مستقل فبل ٌحذؾ لتؽٌر المعنى عند سقوطه؛ كالؽاٌة :ال تبع الثمرة حتى
تزهو ,واالستثناء :ال تبع البر بالبر إال سواء بسواء ,ونحوهما.
وأما الزٌادة [فٌه]( )1فكذب ,وإن رواها عدل قبلت إال إن دلت قرٌنة على سقوطها ,كما إذا
بلػ ؼٌره من الرواة كثرة بحٌث ال ٌتصور ؼفلة مثلهم عن مثل تلك الزٌادة والمجلس
......................................................................................................
قوله :وقٌل جابز بلفظ مرادؾ ,عبارة العضد(ٕ) :وقٌل إنما ٌجوز بلفظ مرادؾ .تفٌد نفً
الجواز بؽٌر المرادؾ ,بخبلؾ عبارة المصنؾ فإنه ال ٌلزم من جواز المرادؾ منع ؼٌره
كما هو ظاهر وهللا أعلم.
قوله :وقٌل ال ٌجوز مطلقا ,نسبه العضد البن سٌرٌن وأبً بكر الرازي(ٖ).
قوله :إذا كان مستقبل ,المراد بالمستقل ما ٌستقٌم معنى ما قبله بدونه ,بؤن ال ٌتعلق بالمذكور
تعلقا ٌؽٌر المعنى؛ كما مثل المصنؾ ,وتقدم التنبٌه علٌه من المصنؾ فً باب التخصٌص,
قال العضد(ٗ) :األكثر على أنهٌ -عنى حذؾ بعض الخبر -جابز إذا كان مستقبل ألنهما
كخبرٌن ,وأما إذا تعلق بالمذكور تعلقا ٌؽٌر المعنى كما فً الؽاٌة نحو :ال تباع النخلة حتى
تزهً إلخ.
قوله :وأما الزٌادة فٌه ,قال العضد(٘) :مثل أن ٌروى أنه دخل البٌت وٌروى أنه دخل البٌت
وصلى.
قوله :وإن رواها عدل قبلت ,قال العضد( :)ٙلنا أنه عدل جازم فً حكم ظنً فوجب قبول
قوله ,وعدم روا ٌة ؼٌره ال ٌصلح مانعا إذ الفرض جواز الؽفلة ,قالوا الظاهر نسبة الوهم
إلٌه لوحدته وتعددهم فوجب رده ,الجواب أن سهو اإلنسان فٌما لم ٌسمع حتى ٌجزم بؤنه
سمع بعٌد جدا بخبلؾ سهوه عما سمع ,فإن ذهول اإلنسان عما ٌجري بحضوره الشتؽاله
عنه كثٌر الوقوع.

(ٔ) ساقط من (ب).
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٔ٘ٗ :
)ٖ( المصدر السابق ,ص.ٔ٘ٗ :
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٔ٘ٙ :
(٘) المصدر السابق ,ص.ٔ٘ٙ :
( )ٙالمصدر السابق ,ص.ٔ٘ٙ :
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واحد ,فٌدل على عدم قبولها ,وقٌل ال تقبل مطلقا .وأما إن روى عدل عن عدل ,فكذب
الراوي عنه سقط الحدٌث لكذب أحدهما ,وال تجرٌح فٌهما؛ ألنهما متٌقنا العدالة
الشٌخ
َ
والكاذب ؼٌر معٌن ,وال ٌزول الٌقٌن بالشك .وإن قال الشٌخ :ال أدري أروٌته أم ال,
فاألكثر على أنه ٌعمل به لجواز النسٌان كالموت والجنون ,ومنعه الحنفٌة.

رواٌة العدل الواحد تقبل مطلقا:
الحد أو
اعلم أن رواٌة العدل الواحد تقبل مطلقا ,أي سواء كان مما تعم فٌه البلوى أم فً َ
ؼٌرهما .قال الجبابً :ال تقبل إال إن عضده ظاهر ,أو عمل به بعض الصحابة ,أو اجتهاد
أو رواٌة عدل آخر .وقال بعض الحنفٌة :ال تقبل فٌما تعم فٌه البلوى .وقال الكرخً
والبصري :ال تقبل فً الحد .لنا رجوع الصحابة إلٌه فً مواطن كثٌرة ,كخبر عابشة
رضً هللا عنها (إذا التقى الختانان وجب الؽسل)( ,)1وكذا فً تفاصٌل الصبلة كخبر ابن
مسعود رضً هللا عنه فً نقض الوضوء من مس الذكر ,وكخبر أبً هرٌرة فً ؼسل
الٌدٌن عند القٌام من النوم ,وهذا مما تعم فٌه البلوى وقد قبلوه .واعلم أن الصحابً إذا
روى خبرا فحمله على بعض محامله تبع؛ ألن الظاهر أنه ال ٌحمله إال 000000000
......................................................................................................
قوله :وقٌل ال تقبل مطلقا ,أي سواء دلت قرٌنة على عدم ثبوتها أم ال ,قال العضد(ٕ) :وقال
بعضهم ال تقبل ,وعن أحمد فٌه رواٌتان انتهى.
قوله :لجواز النسٌان كالموت والجنون ,لعل المراد أنه كما ٌجوز على اإلنسان الموت
والجنون ٌجوز علٌه النسٌان ,فلذلك ٌعمل بالمروي وإن قال الشٌخ ال أدري ,واألولى فٌما
ٌظهر[ ...مقدار سطر من الكبلم ؼٌر واضح فً األصل].
قوله :أي سواء كان مما تعم فٌه البلوى ,أي الحاجة تمس إلٌه كالصلوات ومقدماتها ,قال
العضد(ٖ) :وذلك كخبر ابن مسعود فً مس الذكر أنه ٌنقض الوضوء ,وكخبر أبً هرٌرة
فً ؼسل الٌدٌن عند القٌام من النوم ,انتهى المراد منه .فعلم من كبلم العضد ما تعم به
البلوى خبلؾ ما ٌفهم من ظاهر عبارة المصنؾ فٌما ٌؤتً قرٌبا عقب إٌراد حدٌث أبً
هرٌرة حٌث قال (وهذا مما تعم به البلوى) ,وقد ٌقال اإلشارة فً قوله "وهذا" راجع إلى
تفاصٌل الصبلة ال إلى حدٌث أبً هرٌرة فقط كما قد ٌتوهم ,وال تخلو عبارته عن السامحة,
وهللا تعالى أعلم.
(ٔ) أخرجه الربٌع (ٖٖٔ) كتاب الطهارة :باب فٌما ٌكون منه ؼسل الجنابة ,وابن ماجة ( )ٙٓ0كتاب الطهارة :باب ما
جاء فً وجوب الؽسل إذا التقى الختانان ,وؼٌرهما من حدٌث عابشة.
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٔ٘ٙ :
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٔ٘5 :
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لقرٌنة ,كالقرء إذا حمله على الحٌض .وإن حمله على خبلؾ ظاهره؛ فذهب جماعة إلى
أنه ال ٌتبع بل ٌحمل على الظاهر ,وقٌل ٌتبع.

تعارض الخبر مع القٌاس
واعلم أن القٌاس إذا عارض خبر الواحد ولم ٌمكن الجمع بٌنهما :فقٌل الخبر مقدم ,وقٌل
القٌاس مقدم ,وقال أبو الحسٌن البصري :إن كانت العلة ثابتة بدلٌل قطعً قدم القٌاس,
وإن كان حكم األصل مقطوعا به دون العلة فاالجتهاد واجب حتى ٌترجح أحدهما ,وإال
فالخبر مقدم .وقٌل :إن ترجحت العلة على الخبر بنص ووجودها فً الفرع قطعً قدم
القٌاس ,وإن كان وجودها ظنٌا فالوقؾ ,وإن لم تترجح العلة بنص قدم الخبر .ومن قدم
الخبر مطلقا استدل بقول عمر رضً هللا عنه فً دٌة الجنٌن( :لوال هذا لقضٌنا فٌه
برأٌنا)()1؛ حٌن قٌل له إن الرسول علٌه السبلم أوجب فٌه الؽرة ,وكذا قٌل فً دٌة
األصابع ,وفً مٌراث الزوجة من دٌة زوجها.
......................................................................................................
قوله :فذهب جماعة إلى أنه ال ٌتبعٌ ,عنً ومنهم الشافعً ,قال العضد(ٕ) :وإلٌه ذهب
الشافعً ,وفٌه قال كٌؾ اترك الحدٌث لقول من لو عاصرته لحاججته ,أي الصحابً ألن
فعله لٌس بحجة اهـ.
قوله :وقٌل إن ترجحت العلة على الخبر بنص إلخ ,هذا القول هو مختار العضد كما ٌعلم
بالوقوؾ علٌه(ٖ).
قوله :لقضٌنا فٌه برأٌنا ,قال العضد بعد نقل هذا األثر عن عمر(ٗ) :أي بالقٌاس ,و"لوال"
النتفاء الشًء لثبوت ؼٌره ,فدل على أنه انتفاء العمل بالقٌاس لثبوت الخبر اهـ.
قوله :وكذا قال فً دٌة األصابع ,قال العضد(٘) :حٌث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعها,
فتركه للخبر الواحد أنه قال علٌه السبلم (فً كل أصبع عشر) انتهى.
قوله :وفً مٌراث الزوجة من دٌة زوجها ,قال العضد( :)ٙوكان ٌرى أن الدٌة للورثة ولم
ٌملكها الزوج فبل ترث الزوجة منها ,فؤخبر أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمر بتورٌثها
منها؛ فرجع إلٌه.
(ٔ) أخرجه البٌهقً ( ,)ٔٙٗٓ8كتاب الدٌات :باب دٌة الجنٌن ,بلفظ( :إن كدنا أن نقضً فً مثل هذا برأٌنا).
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٔ٘5 :
)ٖ( ٌنظر :المصدر السابق ,ص.ٔ٘0 :
)ٗ( المصدر السابق ,ص.ٔ٘0 :
(٘) المصدر السابق ,ص.ٔ٘0 :
) (ٙالمصدر السابق ,ص.ٔ٘0 :
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الباب السابع :فً النسخ
( النسخ لؽة مشترك بٌن اإلزالة والنقل ,وقٌل لؤلول ,وقٌل للثانً ,وفً االصطبلح إزالة
حكم شرعً بشرع متؤخر).
النسخ لؽة قال المصنؾ على ثبلثة معان :اإلزالة واإلبطال والنقل(ٔ) ,والصواب أن اإلزالة
()2
تعم اإلبطال وؼٌره ,تقول :نسخت الشمس الظل َ إذا أزالته وأبطلته ,واختلؾ فٌما [بٌن]
النقل واإلزالة :فقٌل مشترك بٌنهما00000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :والصواب أن اإلزالة تعم اإلبطال وؼٌره ,تبع المصنؾ رحمه هللا العضد فً
االقتصار على المعنٌٌن ,حٌث قال(ٖ) :والنسخ فً اللؽة ٌقال لمعنٌٌن؛ لئلزالة ٌقال :نسخت
ُ
ُ
نقلت ما فٌه,
الكتاب أي
نسخت
آثار القوم أي أزالته ,وللنقل:
َ
الشمسُ الظ َل ,ونسخت الرٌ ُح َ
ُ
ونسخت النح َل أي نقلتها من موضع إلى موضع إلخ .وأما صاحب العدل رحمه هللا فؤثبت
للنسخ ثبلثة معان بحسب اللؽة ,ومثلها بؤمثلة واضحة ,حٌث قال فً صدر كتاب الناسخ
والمنسوخ(ٗ) :اعلم أن النسخ فً لؽة العرب على ثبلثة أوجه :األول اإلزالة ,والثانً
اإلبطال ,والثالث النقل .فاألول من قول العرب َن َس َخت الشمسُ الظلّ ,وهو زوال المنسوخ
بثبات الناسخ ,كما ٌزول الظل وتبقى الشمس وتخلفه بدال منه .والثانً الذي هو اإلبطال,
وهو أن ٌبطبل جمٌعا ,كما تقول العرب :نسخت الرٌح األثر ,ونسخ المطر األثر ,أي ذهبا
جمٌعا .والثالث الذي هو النقل ,وهو نسخ الكتاب من الكتاب انتهى .فظهر من تمثٌله -حٌث
اعتبر فً اإلبطال ذهابهما وبطبلنهما جمٌعا -أن بٌنهما أي اإلزالة واإلبطال تباٌنا كلٌا,
ونسب ذلك للعرب ,ومن حفظ حجة على من لم ٌحفظ ,فبل ٌلٌق بمنصبه التعبٌر بالصواب
الملزوم لكون مقابله خطؤ ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :واختلؾ فٌما بٌن النقل واإلزالة إلخ ,ال ٌخفى ما فً هذه العبارة ,والمناسب أن ٌقول
واختلؾ فٌما هو حقٌقة له؛ فقٌل مشترك بٌنهما إلخ ,وعبارة العضد(٘) :واختلؾ فً حقٌقته
فقٌل لهم ا فهو مشترك بٌنهما ,وقٌل لؤلول وهو اإلزالة وللنقل مجاز باسم البلزم ,إذ فً
النقل إزالة عن موضعه األول ,وقٌل للثانً وهو النقل ولئلزالة مجاز باسم الملزوم ,وال
ٌتعلق به ؼرض علمً انتهى .قال األبهري :قوله وللنقل مجاز باسم البلزم ,ولئلزالة مجاز
باسم الملزوم؛ كؤنه أرٌد بالبلزم حٌنبذ ما هو ردٌؾ وتابع لشًء ,وبالملزوم المتبوع ,على
ما علٌه أصحاب البٌان انتهى.

)ٔ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٔ.ٔٙ
(ٕ) ساقط من (ب).
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕٙ0 :
(ٗ) العدل واإلنصاؾ ,ٔ :صٔ.ٔٙ
(٘) شرح العضد ,ص.ٕٙ0 :
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وقٌل لئلزالة ألنه أعم من النقل ألن كل منقول مزال ,ولٌس بشًء ,وقٌل للنقل مجاز فً
اإلزالة .والصحٌح أنه مشترك .وفً االصطبلح :إزالة حكم شرعً بشرع متؤخر ,فخرج
بالقٌد ا ألول المباح فً األصل ثم طرأ علٌه حكم شرعً؛ ألنه لٌس بنسخ ,وبالقٌد اآلخر
الموت والجنون والنوم ونحوها؛ ألنها إزالة حكم شرعً ال بشرع.

اختلؾ فً جواز النسخ وفً وقوعه
قولً( :وهو جابز خبلفا للٌهود وعبٌد بن عمرو اللٌثً ,وواقع خبلفا ألبً مسلم
األصبهانً).
اختلؾ فً جواز النسخ وفً وقوعه :أكثر المسلمٌن على أنه جابز عقبل خبلفا لبعض
الٌهود ,وسمعا خبلفا لبعضهم أٌضا ,وقال عبٌد بن عمرو اللٌثً( )1وؼٌره أٌضا ال ٌجوز,
......................................................................................................
قوله :ألنه أعم من النقل ألن كل منقول مزال ,لم أجد هذه العبارة لؽٌر المصنؾ ,وال ٌخفى
ما فٌها ,والمناسب إسقاط هذا التعلٌل ,بؤن ٌقول وقٌل لئلزالة مجاز فً النقل ,وقٌل للنقل
إلخ ,كما تقدم فً عبارة العضد.
قوله :والصحٌح أنه مشترك ,فٌه أنه إذا احتمل المجاز واالشتراك فالمجاز أولى كما تقدم فً
صدر الكتاب(ٕ) ,حٌث ذكر هناك أنه (إذا وقع التعارض بٌن االشتراك وبٌن المجاز فالمجاز
أولى؛ ألن اللفظ الذي له مجاز ٌفٌد مطلقا أي بقرٌنة وبؽٌر قرٌنة ,ألنه مع القرٌنة ٌحمل
على المجاز ومع عدمها على الحقٌقة ,بخبلؾ المشترك) انتهى .ولم أر هذا التصحٌح لؽٌره
فكان علٌه بٌان وجه التصحٌح ,وهللا أعلم فلٌحرر.

)ٔ( كذا و جدته فً جمٌع النسخ ,كما هو الحال فً المتن أٌضا ,والصواب أنه عبٌد بن عمٌر اللٌثً؛ كما جاء فً العدل
واإلنصاؾ :جٔ ,صٕ . ٖٔٙ ,ٔٙوهو عبٌد بن عمٌر بن قتادة بن سعد اللٌثًٌ ,كنى أبا عاصم ,قاص أهل مكة ,ذكره
البخاري أنه رأى النبً صلى هللا علٌه وسلم ,وذكره مسلم بن الحجاج فٌمن ولد على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم,
وهو معدود فً كبار التابعٌن ,سمع عمر بن الخطاب ,وعبد هللا بن عمرو ,وعابشة أم المإمنٌن ,وؼٌرهمٌ .نظر:
االستٌعاب فً معرفة األصحاب :جٗ ,ص ,ٔٓٔ0وأسد الؽابة :جٖ ,صٓٗ٘.
)ٕ( أي عند الكبلم عن الحقٌقة والمجاز.
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وعبٌد بن عمرو قال المصنؾ تابعً على األصح(ٔ) ,وقٌل صحابً .وواقع خبلفا ألبً
مسلم األصبهانً( ,)2وبعضهم نسبه الخوالنً ,وبعض حكى عنه منع الجواز.
حجة المانع :إن كان الفعل المؤمور به حسنا فالنهً عنه قبٌح ,وكذا العكس ,وعلى
......................................................................................................
قوله :قال المصنؾ تابعً على األصح ,قال فً العدل(ٖ) :اختلؾ الناس فً النسخ ,فقال
بعضهم ال ناسخ وال منسوخ ,وقالوا لٌس من الحكمة جواز النسخ على هللا عز وجل ألنه
بداء ,وهو قول الٌهود أخزاهم هللا ,وهو مذهب عبٌد بن عمٌر اللٌثً من التابعٌن ,وزعم أن
النسخ الموجود فً القرآن هو نسخ النقل؛ كانتساخ الكتاب من الكتاب إلخ .ولٌس فٌه قوله
على األصح كما ترى ,ولعله قاله فً محل آخر فلٌراجع ثم رأٌت عنه ما نصه(ٗ) :وقد قٌل
إن عبٌدا بن عمٌر قد صحب والصحٌح أنه من التابعٌن ,وهو القابل ألمنا عابشة رضً هللا
عنها ٌعاتبها فً أمر عثمان وكانت به معجبة(٘):
فمنك البداء ومنك ال ِؽ ٌَـــرْ  ...ومنك الرٌاح ومنك المطر
وكنت أمرت بقتل اإلمــام  ...وقلت لنا إنه قد فجــــــــــر
فهبنا أطعناك فً قتلـــــــه  ...وقاتلـه عندنا من أمـــــــــر .انتهى.
قوله :حجة المانع إن كان الفعل المؤمور به حسنا فالنهً عنه قبٌح( )ٙإلى آخره ,قال
العضد( : )5قالوا ثانٌا إن نسخ هللا الحكم فإما لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له قبل لك أو ال
وكبلها باطل ,فاألول ألنه هو البداء وأنه على هللا تعالى محال ,والثانً ألن ما ال ٌكون
لحكمة فهو عبث ,وهو أٌضا على هللا تعالى محال ,قال :الجواب أنا ال نعتبر المصلحة ,فإن
عنٌتم بالعبث ما ال مصلحة فٌه فهو ملتزم أو ؼٌره فبل ٌلزم ,سلمنا لكن المصلحة تختلؾ
باختبلؾ األحوال واألزمان؛ كمنفعة شرب الدواء فً وقت أو حالة ,ومضرته فً وقت آخر
أو حالة أخرى ,فقد تتجدد مصلحة لم تكن موجودة ,ال أنه ٌتجدد ظهور مصلحة لم تكن
ظاهرة؛ فلم ٌلزم بداء ,والحاصل إن عنٌتم بظهور المصلحة تجددها اخترنا اإلثبات وال
بداء ,أو تجدد العلم بها اخترنا النفً وال عبث انتهى .فظهر ما فً كبلم المصنؾ من
اإلجمال فلٌتؤمل.
)ٔ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٖ.ٔٙ
(ٕ) محمد بن بحر األصفهانً ,أبو مسلم (ٕٖٕٕٗ٘ -هـ) :وال ,من أهل أصفهان ,معتزلً من كبار الكتاب ,كان عالما
بالتفسٌر وبؽٌره من صنوؾ العلم ,ولً أصفهان وببلد فارسٌ .نظر :الفهرست البن الندٌم ,ص .ٔٙ8 :األعبلم :ج,ٙ
صٓ٘.
(ٖ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٕ.ٔٙ
)ٗ( المصدر السابق :جٔ ,صٖ.ٔٙ
)٘( نسب الطبري وابن األثٌر هذه األبٌات إلى ابن أم كبلم عبٌد بن أبً سلمةٌ ,نظر :تارٌخ الرسل والملوك (المعروؾ
بتارٌخ الطبري ,تؤلٌؾ أبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري (تٖٔٓ:هـ) ,تحقٌق :محمد أبو الفضل إبراهٌم ,الطبعة الثانٌة,
بدون تارٌخ ,دار المعارؾ بمصر -القاهرة) ,جٗ ,ص .ٗ٘8والكامل فً التارٌخ :جٕ ,صٓ.٘5
) (ٙفً المخطوط" :فالنهً فً آخر الفعل عنه قبٌح" .وهذه الزٌادة ؼٌر موجودة فً المتن.
( )5شرح العضد ,ص.ٕ5ٔ :
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التقدٌرٌن ٌلزم السفه أو الجهل وكبلهما باطل .أجٌب بؤن الفعل ٌكون مصلحة فً وقت
ومفسدة فً وقت ,فاألمر فً وقت المصلحة ,والنهً فً وقت المفسدة .حجة النافً
للوقوع:

ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ فصلتٕٗ :

فلو نسخ كان قد أتاه الباطل .أجٌب بؤن

المراد لم ٌتقدمه من كتب هللا تعالى ما ٌبطله ,وال ٌقع بعده ما ٌبطله ,وحمل أكثر اآلٌات
التً وقع فٌها النسخ على التخصٌص .والرد علٌهم باإلجماع على أن شرٌعتنا ناسخة لما
قبلها ,وبٌان هذا ٌحتاج إلى بسط طوٌل فاطلبه فً الكتب المبسوطة.

ما ٌصح فٌه النسخ وما ال ٌصح
قولً( :وٌصح فً األمر والنهً ولو بصٌؽة الخبر خبلفا للدقاق ,إال فً معرفة هللا تعالى
واألمور العقلٌة ,وٌصح فً إٌقاع الخبر ,مثل أن ٌكلؾ الشارع أحدا أن ٌخبر عن شًء ثم
ٌنهاه ,وال ٌصح فً مدلول الخبر ولو أمكن تؽٌٌره خبلفا لجماعة ,وظاهر مٌل المصنؾ
إلى جواز نسخ اإلخبار عن الثواب والعقاب ,والقٌاس ٌخصص وال ٌقع ناسخا وال
منسوخا ,واإلجماع مثله على المختار ,وإن عم قول أزمانا أو أعٌانا وتعٌن ثبوت الحكم
على جمٌعها ف َرفع( )1بعضها نسخ ,وإن لم ٌتعٌن فتخصٌص ,ونسخ جزء العبادة أو
شرطها ال ٌكون نسخا للكل ,خبلفا لعبد الجبار فً الجزء ,ولقوم فً الشرط ,وزٌادة عبادة
مستقلة [أو]( )2مرتبطة لٌس بنسخ خبلفا لبعض ,وفً زٌادة جزء متحد كركعة أو شرط,
أو ؼٌر متحد كعشرٌن جلدة على القذؾ؛ أقوال).
وقد تقدم أن من األمر ما ٌكون بصٌؽة الخبر ,وكذا النهً ,نحو :أمرتكم ونهٌتكم,
......................................................................................................
قوله :وحمل أكثر اآلٌات التً وقع فٌها النسخ على التخصٌص ,قال فً العدل(ٖ) :والفرق أن
النسخ رفع حكم قد ثبت واستقر ,والتخصٌص بٌان مخصص لم ٌتناوله الخطاب انتهى.
قوله :وقد تقدم أن من األمر ما ٌكون بصٌؽة الخبر وكذاك النهً إلخ ,فٌه أن التمثٌل
بؤمرتكم ونهٌتكم لؤلمر والنهً الذٌن بصورة الخبر ٌوهم اختصاص ذلك بما هو من مادة
األمر والنهً خصوصا ,حٌث تقدم له فً بحث األمر أن من صٌؽه :أمرتكم ,وأنتم
مؤمورون ,فالظاهر التمثٌل بما لٌس فٌه مادة األمر؛ نحو قوله تعالى ﮋ ﭸ ﭹﮊ

البقرة ,ٕٕ0 :كما مثل به المحلً(ٗ) ,وهللا أعلم.
(ٔ) فً (أ)" :فوقع" .وهو تصحٌؾ ظاهرٌ ,دل علٌه سٌاق الكبلم.
(ٕ) ساقط من (أ) و(ج).
(ٖ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔٙٙ
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٕٔ0
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وزعم أبو بكر الدقاق أنه ال ٌجوز نسخ األمر والنهً إذا كانا بصٌؽة الخبر .وال ٌجوز
النسخ فً معرفة هللا تعالى وتوحٌده وصفاته ,نحو "آمنوا باهلل"" ,أطٌعوا هللا" ,خبلفا
لبعض الظاهرٌة ,بل جوز نسخ التوحٌد وأجاز األمر بالتثنٌة والتثلٌث وبعبادة األوثان,
فٌكون التوحٌد ٌومبذ كفرا لو فعل ,وتؽاٌا حتى قال :لو أراد هللا أن ٌتخذ ولدا لفعل ,وأنا
مستؽن( )1عن حكاٌة هذا القول ,بل تبت إلى هللا من ذلك ,والمجوز هو أبو بكر الظاهري.
وال ٌجوز النسخ فً األمور العقلٌة ألن الشارع ال ٌؤتً بخبلفها ,وٌصح النسخ فً إٌقاع
الخبر ,بؤن ٌكلؾ [الشارع]( )2أحدا بؤن ٌؤمر بؤمر( )3ثم ٌنهاه ,وهو راجع إلى األمر
والنهً000000000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
ق وله :وزعم أبو بكر الدقاق أنه ال ٌجوز نسخ األمر والنهً إذا كانا بصٌؽة الخبر ,قال
المحلً(ٗ) :وخالؾ الدقاق فً ذلك نظرا إلى اللفظ.
قوله :وال ٌجوز النسخ فً معرفة هللا تعالى ,وال اإلباحة وال الندب وال النسخ فً األمور
العقلٌة كلها؛ ألن الشرع ال ٌؤتً بخبلفها انتهى(٘) ,وانظر ما معنى قوله (وال اإلباحة وال
الندب)؟ هل المراد ال ٌجوز النسخ فً إباحتها وندبها فٌكون لفظهما مجرورا بالعطؾ على
معرفة هللا ,أو المراد ال ٌجوز الحكم بإباحة معرفة هللا وندبها؛ لما ٌوهم من استواء الطرفٌن
بالنظر لئلباحة وفوات الثواب فقط عند الجهل به تعالى بالنظر للندب وهو فاسد ,ثم ظهر أنه
لٌس واحدا من األمرٌن هو المراد ,بل المراد أن النسخ ال ٌكون فً األمر المباح والمندوب
كما تقدم ,كما فً تعرٌؾ النسخ من أن محله الحكم الشرعً دون اإلباحة الشرعٌة ,وهللا
أعلم.
قوله :بؤن ٌؤمر بؤمر ثم ٌنهاه ,صوابه بؤن ٌخبر بشًء ثم ٌنسخه؛ ألن كبلمه رحمه هللا فً
نسخ إٌقاع الخبر ,قال العضد( :)ٙالكبلم فً نسخ الخبر وله صورتان؛ إحداهما نسخ إٌقاع
الخبر بؤن ٌكلؾ الشارع أحدا بؤن ٌخبر بشًء من عقلً أو عادي أو شرعً ,كوجود
الباري أو إحراق النار وإٌمان زٌد؛ ثم ٌنسخه ,فهذا جابز باتفاق .انتهى المراد.

(ٔ) فً (ب)" :وأنا مستؽفر".
(ٕ) ساقط من (ب).
(ٖ) فً (ب) :بؤن ٌؤمره بؤمر .أي بزٌادة هاء الضمٌر ,قال صاحب الحاشٌة معلقا علٌه" :صوابه بؤن ٌخبر بشًء ثم
ٌنسخه" ,قال" :ألن كبلمه رحمه هللا فً نسخ إٌقاع الخبر".
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٕٔ0
)٘( من كبلم العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص٘.ٔٙ
( )ٙشرح العضد ,ص.ٕ55 :
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وال ٌصح فً مدلول الخبر نحو :زٌد قابم أمس ,زٌد لٌس بقابم أمس؛ ألنه كذب وال ٌجوز
على هللا تعالى .وظاهر مٌل المصنؾ إلى جواز نسخ اإلخبار عن الثواب والعقاب تبعا
لنسخ األمر والنهً(ٔ) ,كما إذا أخبر أن الثواب لمن صلى إلى بٌت المقدس أوال ,ثم
......................................................................................................
قوله :زٌد قابم أمس إلخ ,إنما قٌد بالظرؾ لٌحصل التناقض بٌن الجملتٌن؛ ألنهم شرطوا فً
تناقض القضٌتٌن اتحادهما فً أمور ثمانٌة منها الزمان والمكان ,كما هو مقرر فً علم
المٌزان ,وهللا أعلم.
قوله :وظاهر مٌل المصنؾ إلى جواز نسخ اإلخبار عن الثواب والعقاب تبعا لنسخ األمر
والنهً ,أقول :وذلك ألن المصنؾ أعنً صاحب العدل رحمه هللا ذكر اختبلفا فٌما ٌقع فٌه
النسخ [قال](ٕ) :قال بعضهم ال ٌجوز إال فً األمر والنهً ,وقال بعضهم إن النسخ ٌلحق
األمر والنهً والطاعة والمعصٌة؛ ألن الطاعة تبع لؤلمر ونتٌجته والمعصٌة تبع للنهً
ونتٌجته ,وقال بعضهم إن النسخ ٌلحق األمر والنهً والطاعة والمعصٌة والثواب والعقاب؛
ألن الثواب تبع للطاعة كما أن العقاب تبع للمعصٌة ,وقال بعضهم بجواز نسخ هذه الثبلثة
وزادوا نسخ اإلخبار عن العقاب والثواب ,قال :وذلك أن هللا تعالى قد افترض على نبٌه
علٌه السبلم استقبال بٌت المقدس فً أول األمر بإجماع ,ثم ردهم إلى استقبال الكعبة
بإجماع ,قال هللا عز وجل :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮊ البقرة ,ٔٗٗ :فرأٌنا األمر األول من امتثله أطاع ,ومن تمادى بعد النسخ عصى,
فتعاقبت الطاعة والمعصٌة ,ثم زال كل واحد منهما بزوال موجبه ,فتناسخت وتعاقبت فحكم
األمر والنهً واحد ,وحكم الطاعة والمعصٌة واحد ,وحكم الثواب والعقاب واحد ,والخبر
عن وجوب الثواب ووجوب العقاب واحد ,أعنً فً تعاقبهما ,وإن كان واحد منهما ال
ٌتخلؾ عن موجبه ,قال :أما الوجوه الثبلثة فبل ٌختلؾ فٌها هذا المعنى الذي ذكرناه فٌها من
أن األمر إذا زال زالت الطاعة وزال الثواب ,وأن النهً إذا زال زالت المعصٌة وزال
العقاب ,وإنما التنازع فً خبرهما ,فمن منع النسخ فٌهما فإنما أبطل اللفظ وأوجب المعنى؛
ألنه ٌقول :إذا زال الثواب زال الخبر من حٌن زوال الثواب ,وإذا زال العقاب زال عنه
الخبر من حٌن زوال العقاب ,بل أعقبه ضدهما ,ولٌس فً تسمٌة من سمّاهما نسخا ما ٌبطل
حكما وال ٌوجب َكذِبا؛ ألن صاحبه قد أتى بمعناه ولم ٌكذب .انتهى ملخصا وبعضه بلفظه.
فإذا تؤملت ما نقلناه من عبارة صاحب العدل ظهر لك =

)ٔ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٗ.ٔٙ٘ -ٔٙ
(ٕ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٖ .ٔٙوما بٌن المعكوفٌن ساقط من المخطوط ,والسٌاق ٌقتضً إثباته.
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أخبر أن العقاب لمن صلى إلٌها بعد نسخ استقبالها ,وفٌه نظر؛ ألن الثواب لم ٌنسخ ألنه
كان متعلقا بثبوت الصبلة إلى بٌت المقدس[ ,ولم ٌخبر عن ثبوت الثواب مطلقا ,بل بقٌد
وجوب استقبال بٌت المقدس]( ,)1واإلخبار بالعقاب بعد زوال الوجوب األول ,والخبران ال
ٌتعارضان إال إذا اتحد وقتهما.

النسخ ال ٌكون بالقٌاس وال باإلجماع
واعلم أن القٌاس ٌخصص كما تقدم مفصبل وما ذكر فٌه من الخبلؾ ,وال ٌقع ناسخا وال
منسوخا؛ ألن شرط صحة القٌاس عند كل من قال به أن ال ٌخالؾ نصا ,فإذا خالؾ نصا
مظنونا أو مقطوعا بطل الحكم به ,وأما كونه منسوخا فلمعارضته للنص الذي وجد بعده,
وأما كونه ناسخا -أي بطبلن كونه ناسخا -فلمعارضته للنص الذي قبله؛ فافهم.
......................................................................................................
= أن قول المصنؾ فً تصوٌر جواز اإلخبار عن الثواب والعقاب -كما إذا أخبر أن الثواب
لمن صلى إلى بٌت القدس أوال ,ثم أخبر أن العقاب لمن صلى إلٌها بعد نسخ استقبالها -لٌس
هو من عبارة صاحب العدل ,فلعل مراد صاحب العدل رحمه هللا أن زوال وجوب التوجة
إلى بٌت المقدس بإٌجاب التوجه للبٌت مستلزم لزوال الثواب المترتب على التوجه إلى بٌت
المقدس ,وللعقاب على االستمرار علٌه بعد النسخ ,ولزوال اإلخبار عن الثواب البلزم
لوجوب التوجه إلى بٌت المقدس ,فبل ٌرد علٌه قول المصنؾ كما إذا أخبر أن الثواب لمن
صلى إلى بٌت المقدس أوال ثم أخبر أن العقاب لمن صلى إلٌها بعد نسخ استقبالها؛ فبل
ٌتوجه علٌه النظر المذكور ,وٌدل على ما قلنا صدر عبارة المصنؾ حٌث قال :نسخ
اإلخبار عن الثواب والعقاب تبعا لنسخ األمر والنهً ,فإنه ٌرشح ما ترجٌناه ,فتؤمله منصفا
وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وأما كونه منسوخا ,هكذا فً النسخة التً بٌدي بالواو ,والظاهر إسقاطها ,وقد ٌقال إن
قوله (ألن شرط صحة القٌاس إلخ) علة لمجموع عدم وقوع القٌاس ناسخا ومنسوخا ,ثم
عطؾ علة عدم صحة كل منهما على انفراده ناسخا وال منسوخا ,ثم إن قوله (أما كونه
منسوخا) كما قدره المصنؾ فً نظٌره(ٕ) ,وهللا أعلم.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
)ٕ( كذا فً المخطوط ,ولم ٌتبٌن لً معناه.
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وذهب بعض األصولٌٌن إلى أنه ٌجوز أن ٌكون ناسخا كما ٌجوز به التخصٌص ,ومنهم
من قال ٌجوز النسخ بكل دلٌل ٌقع به البٌان والتخصٌص ,ولٌس القوالن بشًء لما ذكرنا.
وأما اإلجماع فبل ٌكون ناسخا أٌضا؛ ألنه حادث بعد الرسول فكٌؾ ٌنسخ ما تقرر فً
زمان الرسول  .بٌانه :أن اإلجماع إن كان عن نص قاطع فالناسخ هو النص ال اإلجماع,
وإن كان عن ظن فاألول إما قطعً فبل ٌجوز اإلجماع معه ألنه ٌكون مخالفا للقاطع ,وهو
خطؤ واألمة ال تجتمع على خطؤ ,وإن كان ظنٌا فبل ٌبقى مع اإلجماع ألن اإلجماع دلٌل
قطعً ,وشرط العمل بالظن أن ال ٌعارضه قاطع ,فبل نسخ .وال منسوخا()1؛ فؤلن الناسخ له
إن كان ظنٌا فهو باطل لمعارضة القاطع له وهو اإلجماع ,وإن كان قاطعا لزم أن ٌكون
اإلجماع ؼٌر قاطع فٌكون خطؤ ,وهو باطل .وخالؾ بعض فً األول ,وبعض فً الثانً.
......................................................................................................
قوله :وذهب بعض األصولٌٌن إلى أنه ٌجوز أن ٌكون ناسخا إلخ ,هذا القول هو الذي
صححة المحلً على جمع الجوامع ,وعلله بقوله (الستناده إلى النص فكؤنه هو الناسخ),
وعلل القول بعدم الجواز بالحذر من تقدٌم القٌاس على النص الذي هو أصل له فً
الجملة(ٕ) ,وهللا أعلم.
قوله :كما ٌجوز به التخصٌص ,عبارة العضد(ٖ) :قالوا ٌجوز النسخ بالقٌاس قٌاسا على
التخصٌص به ,والجامع كونهما تخصٌصٌن ,قال :وكون أحدهما فً األعٌانٌ -عنً وهو
القٌاس -واآلخر فً األزمانٌ -عنً وهو التخصٌص )ٗ(-ال ٌصلح فارقا إذ ال أثر له ,قال:
والجواب أنه منقوض باإلجماع وبالعقل وبخبر الواحد فإن ثبلثتها ٌخصص بها وال ٌنسخ
انتهى.
قوله :ولٌس القوالن بشًء ,أراد بالقولٌن القول بجواز النسخ كجواز التخصٌص ,والقول
بجواز النسخ بكل دلٌل ٌقع به البٌان والتخصٌص.
قوله :وال منسوخا ,هو معطوؾ على ناسخا من قوله :فبل ٌكون ناسخا.
قوله :وخالؾ بعض فً األول وبعض فً الثانً ,أراد باألول كون اإلجماع ناسخا ,وبالثانً
كونه منسوخا ,ودلٌل البعض األول قول ابن عباس رضً هللا عنه لعثمان :كٌؾ تحجب األم
باألخوٌن وقد قال تعالى :ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊالنساء ٔٔ :واألخوان لٌسا إخوة؟ =

(ٔ) معطوؾ على (ناسخا) ,من قوله" :وأما اإلجماع فبل ٌكون ناسخا" ,كما نبه على ذلك صاحب الحاشٌة.
)ٕ( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص٘ٔٔ.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕ0ٖ -ٕ0ٕ :
)ٗ( ما بٌن أداتً التنصٌص هو بٌان من المحشً ولٌس من كبلم العضد ,وكذا فً الموضع الذي قبله.
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اختلفوا فً مسابل هل هً من النسخ أم ال؟
وإن عم قول أزمانا نحو :ال تصم لٌبل ,وصم كل رمضان ,أو عم أعٌانا نحو :اقتلوا
المشركٌن ,ال تقتل مسلما؛ فرفع الحكم عن البعض الثابت للجمٌع نسخ ,وتبٌٌن اختصاص
اللفظ ببعض المسمٌات تخصٌص ,فإذا أرٌد باللفظ السابق جمٌع المسمٌات وجمٌع
األزمان فرفعه نسخ ,وإذا أرٌد باللفظ السابق بعض المسمٌات فتبٌٌنه تخصٌص ,وهذا من
الفروق بٌن التخصٌص والنسخ .لكن ٌرد على النسخ االستثناء؛ ألن المراد الجمٌع على
بعض األقوال ,وٌجاب بعد التسلٌم أنه لٌس برفع .وٌرد على التخصٌص أن النسخ بٌان
......................................................................................................
= فقال :حجبها قومك ٌا ؼبلم ,وهذا تصرٌح بإبطال حكم القرآن باإلجماع وهو النسخ,
وقال العضد بعد تقرٌر هذا الدلٌل(ٔ) :والجواب ال نسلم النسخ فإنه ٌتوقؾ على أن اآلٌة
أفادت عدم حجب ما لٌس بإخوة قطعا ,وعلى أن األخوٌن لٌسا إخوة قطعا ,فإن ذلك لو ثبت
بدلٌل ظاهر وجب حمله على ؼٌر ظاهره دفعا للنسخ ,لكن دلٌل شًء منهما لٌس بقاطع؛
فإن األول فرع ثبوت المفهوم وإن ثبت فظاهر ,والثانٌة فرع أن الجمع ٌطلق الثنٌن وإن
ثبت أنه لٌس حقٌقة فٌه فالجواز مجازا مما ال ٌنكر إلخ ,وهللا أعلم.
قوله :وإن عم قول أزمانا إلخ ,مثل المصنؾ لكل من عمومً األزمان واألشخاص بمثالٌن
لؤلمر والنهً كما هو ظاهر ,لكن فً تمثٌله لما عم أعٌانا بقوله تعالى ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ

التوبة" ٘ :ال تقتل مسلما" نظر ظاهر ,ولعله تحرٌؾ من الناسخ أو سهو من الشارح؛ لعدم
التعارض بٌن المثالٌن كما ال ٌخفى(ٕ) ,وهللا أعلم.
قوله :ألن المراد الجمٌع على بعض األقوال ,تقدم أن المصنؾ ذكر فً قولك (عندي عشرة
إال ثبلثة) ثبلثة أقوال(ٖ) :أحدها أن المراد عشرة باعتبار األفراد ثم أخرجت ثبلثة ,واإلسناد
بعد اإلخراج ,ثانٌها أن المراد بعشرة إال ثبلثة سبعة ,ثالثها أنهما اسمان مترادفان أحدهما
مفرد واآلخر مركب ,وتقدم تقرٌرها فً الشرح ,فعلى القول األول بؤن المراد بالعشرة
جمٌع أفرادها ثم أخرجت ثبلثة ال ٌظهر فرق بٌنه -أي االستثناء -وبٌن النسخ فً أن المراد
الجمٌع ,ثم رفع البعض بعد ذلك ,ثم أجاب رحمه هللا أوال بمنع أن المراد =

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕ0ٕ :
)ٕ( لعل المصنؾ هنا ٌشٌر إلى المسؤلة المعروفة عند األصولٌٌن بمسؤلة الترس ,وذلك فٌما لو تترس المشركون بعدد من
المسلمٌن ,ففً هذه الحال نحن مؤمورون بقت ال المشركٌن ,ومنهٌون عن قتل ذلك العدد المتترس بهم من المسلمٌن ,فلو
كففنا عنهم لؽلبوا على دار اإلسبلم وقتلوا كافة المسلمٌن ,ولو رمٌنا الترس لقتلنا مسلما معصوما ,فمن هنا وقع التعارض
بٌن هذٌن العمومٌن ,ولعل هذا المعنى هو الذي ٌشٌر إلٌه المصنؾٌ .نظر مسؤلة الترس فً :المستصفى ,ص,ٕ55 :
واإلبهاج فً شرح المنهاج :جٖ ,ص ,ٔ50والموافقات فً أصول الشرٌعة ,ألبً إسحاق إبراهٌم بن موسى الؽرناطً
الشاطبً (ٓ58هـ) ,تحقٌق :الشٌخ عبد هللا دراز ,بدون طبعة (ٕٔٗ5هـٕٓٓٙ -م) ,دار الحدٌث -القاهرة ,جٔ ,ص.٘ٓ5
)ٖ( تقدم ذلك فً فصل االستثناء من المخصصات المتصلة.
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انقضاء مدة الحكم ,وٌجاب بؤنه تعرٌؾ مزٌؾ.
وٌترتب على ذلك نسخ جزء العبادة أو شرطها هل هو نسخ للجمٌع؟ الصحٌح أنه لٌس
بنسخ للجمٌع؛ ألن الباقً من العبادة على ما كان علٌه لم ٌزل ,مثاله :أن ٌؤمر بصبلة
أربع ركعات فٌنسخ ركعتٌن ,أو ٌؤمر بؤن الصبلة ال تكون إال بطهارة فتنسخ الطهارة .وقٌل
نسخ للجمٌع( )1ونسب إلى أكثر األصولٌٌن وعبد الجبار؛ 00000000000000000
......................................................................................................
= فً االستثناء الجمٌع ,وعلى تقدٌر التسلٌم فلٌس ذلك رفعا ,ولكن ٌتؤمل كٌؾ ٌصح منع
أن المراد الجمٌع على تقدٌر هذا القول؟ اللهم إال أن ٌقال لٌس مرادا حقٌقة وبحسب نفس
األمر وإن كان مرادا ظاهرا ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وٌجاب بؤنه تعرٌؾ مزٌؾٌ ,عنً -وهللا أعلم -أن تعرٌؾ النسخ بؤنه انتهاء أمد الحكم
األول تعرٌؾ فاسد فبل ٌرد على التخصٌص؛ لما تقدم أن تعرٌفه على المختار اصطبلحا:
إزالة حكم شرعً بشرع متؤخر ,فحصل الفرق بٌن مدلولً التخصٌص والنسخ ,كما تقدم
بالهامش نقبل عن صاحب العدل رحمه هللا ,وهللا أعلم.
قوله :على ما كان علٌه ,هو خبر مقدم لٌزل ,أي لم ٌزل على ما كان علٌه قبل النسخ ,فبل
ٌكون نسخ جزء العبادة أو شرطها نسخا للجمٌع؛ لعدم رفع جمٌع أجزاء العبادة ,فالخبلؾ
فً هذه المسؤلة مرتب على الخبلؾ فً مسمى النسخ؛ كما أشار إلٌه المصنؾ بقوله
(وٌترتب على ذلك إلخ) ,وهللا أعلم.
قوله :فتنسخ ركعتٌن ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ,وصوابها ركعتان بالرفع على النٌابة ,أو
تثبت النسخة بالٌاء مبنٌا للفاعل فٌكون الركعتٌن مفعوال(ٕ).
قوله :وقٌل نسخ للجمٌع ونسب إلى أكثر األصولٌٌن وعبد الجبار ,أقول :فً نسبة نسخ
جمٌع العبادة عند نسخ جزبها أو شرطها إلى أكثر األصولٌٌن وعبد الجبار نظر ,فإن الذي
نسبه لعبد الجبار فً شرح المختصر للعضد(ٖ) وابن هارون هو التفصٌل بٌن الجزء
والشرط الذي نسبه المصنؾ للؽزالً ,ولم ٌنسبا هذا القول أٌضا ألكثر األصولٌٌن كما فعل
المصنؾ ,بل نسبه ابن هارون لبعض المتكلمٌن والؽزالً ,حٌث قال :الكرخً وأبو الحسٌن
نقض الجزء أو الشرط نسخ للجزء أو الشرط ال للعبادة ,واختاره المصنؾ – ٌعنً ابن
الحاجب -وقال بعض المتكلمٌن ومال إلٌه الؽزالً نسخ للعبادة ,وقال عبد الجبار نقض
الجزء نسخ للعبادة ونقض الشرط نسخ له فقط ,فحصل االتفاق على نسخ =

(ٔ) فً األصل" :وقٌل تنسخ للجمٌع" .والصواب (نسخ للجمٌع) كما جاء فً الحاشٌة.
)ٕ( هذا التوجٌه بناء على النسخة التً اعتمد علٌها المحشً ,وال ٌجري على النسخ التً اعتمد علٌها الباحث.
)ٖ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕ0ٙ :
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ألن وجوب الركعتٌن كان فً ضمن األربع ,فإذا نسخ األربع سقط ما فً ضمنه وهما
الركعتان .وفصل الؽزالً( )1فجعلها فً الجزء( )2نسخا وفً الشرط لٌس بنسخ ,ولٌس
بشًء .وقال بعض :إن كان مما ال تجزي العبادة قبل النسخ إال به فنسخ؛ كالوقوؾ عن
ٌمٌن اإلمام.
وأما الزٌادة فً العبادة فقٌل لٌس بنسخ؛ ألن النسخ هو اإلزالة وهذا حكم باق؛ أعنً أن
الزٌادة إذا كانت مرتبطة باألولى .وأما إذا كانت مستقلة كوجوب الصوم بعد الصبلة؛
فاإلجماع على أنه لٌس بنسخ .وقال الؽزالً أكثر األصولٌٌن هو نسخ()3؛ هذا إذا 0000
......................................................................................................
= الجزء أو الشرط اهـ .فعلم ما فً كبلم المصنؾ رحمه هللا من السهو ,وال ٌقال لعل
المصنؾ اطلع على هذه النسبة فً ؼٌر هذه الكتب مخالفة لها كما رأٌت ,ألنا نقول ٌدل
على ما قلنا تصرٌ ح المصنؾ فً المتن بنسبة التفصٌل لعبد الجبار بخبلؾ ما فً الشرح,
وجل من ال ٌسهو ,وهللا أعلم.
قوله :ألن وجوب الركعتٌن كان فً ضمن األربع إلخ ,فً هذا التعلٌل أٌضا نظر؛ ألن
الدلٌل لم ٌطابق المدعى؛ ألن الخبلؾ فً نسخ الجزء هل هو نسخ للجمٌع أو ال ,وقوله (فإذا
نسخ األربع سقط ما فً ضمنه) ال نزاع فٌه ولٌس المدعى ,نعم قال ابن هارون :األظهر أن
الخبلؾ لفظً ,فإنه ٌلزم من رفع الجزء أو الشرط رفع الكل ال رفع كل واحد ,وإال الحتٌج
فً الباقً إلى تجدد وجوب ,فمن قال إنه نسخ للعبادة إن أراد أنه ٌرتفع المجموع الذي هو
العبادة صدق أنه ا نسخت فمسلم وال ٌخالؾ اآلخر ,وإن أراد أنه نسخ للباقً فمعلوم أنه ال
ٌلزم من رفع جزء رفع جمٌع األجزاء انتهى.
قوله :أما الزٌادة فً العبادة إلخ ,قال ابن هارون :هذه المسؤلة فً الكتب مترجمة بالزٌادة
على النص هل ٌكون نسخا انتهى.
قوله :أعنً أن الزٌادة إلخ ,الظاهر إسقاط "أن".
قوله :وقال الؽزالً وأكثر األصولٌٌن هو نسخ ,الظاهر أن ٌقول هً نسخ ألن الضمٌر
للزٌادة ,إال أن ٌقال ذكر الضمٌر باعتبار الخبر أو لتؤوٌل الزٌادة بالحكم أو نحو ذلك
والخطب ٌسٌر .هذا ولم أر فً كبلمهم نسبة هذا الحكم ألكثر األصولٌٌن ,وذلك أن =

(ٔ) ٌنظر :المستصفى من علم األصول ,ص.ٔ٘ٗ :
(ٕ) فً (أ) و(ج)" :فً الجزاء" .وهو تصحٌؾ.
(ٖ) ك ؤن المصنؾ هنا رجع إلى الزٌادة ؼٌر المستقلة ,وعلٌه فكبلم الؽزالً ال عبلقة له بما وقع فٌه اإلجماعٌ ,دل على ذلك
سٌاق الكبلم فٌما بعد ,إال أن فً عبارة المصنؾ شٌبا من الؽموض ,وقد تناول شٌبا من ذلك المحشً فً تعلٌقه.
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كان جزءا مثل وجوب ركعتٌن ,ثم ٌزاد علٌها ركعتان؛ ألن الزٌادة كانت محرمة ثم نسخ
ذلك التحرٌم بوجوب زٌادة ركعتٌن ,ولٌس بشًء لما قدمنا.
......................................................................................................
= ابن الحاجب وشارحٌه العضد وابن هارون حرروا محل الخبلؾ وحكوا ما فً المسؤلة
من الخبلؾ بعبارة سالمة من التعقٌد الحاصل فً كبلم الصنؾ ,ولننقل كبلمهم هنا واللفظ
للعضد قال(ٔ)  :زٌادة عبادة على ما قد شرع من العبادات هل تكون نسخا أم ال؟ ٌنظر فً
الثانٌة أهً مستقلة أم ؼٌر مستقلة ,أما العبادات المستقلة فلٌست نسخا باالتفاق ,إلى أن قال:
وأما العبادات الؽٌر المستقلة فهً على ثبلثة أوجه :أحدها أن تكون مع األولى جزأٌن
لعبادة ,وٌشترط الزٌادة فً األولى فبل تعتبر إذا أفردت ولم تضم إلٌها الزٌادة؛ كزٌادة ركعة
فً الفجر .ثانٌها أن تجعل الزٌادة شرطا لؤلولى وال تكونا جزبٌن لعبادة؛ كالطهارة فً
الطواؾ .ثالثها أن ٌرفع المفهوم المخالفة لؤلولى مثل إٌجاب الزكاة فً المعلوفة بعد قوله
(فً الؽنم السابمة زكاة)(ٕ) ,فهذه الصور هً محل الخبلؾ ,فقالت الشافعٌة والحنابلة أنها
لٌست بنسخ مطلقا ,وقالت الحنفٌة نسخ مطلقا ,وقال قوم الثالث وهو ما ٌرفع مفهوم المخالفة
نسخ دون األولٌن ,وهما الجزء المشترط والشرط ,وقال القاضً عبد الجبار :الزٌادة إن
ؼٌرت األصل تؽٌٌرا شرعٌا حتى صار وجوده كالعدم فنسخ وإال فبل ,وذكر أمثلة منها
زٌادة ركعة على ركعتً الفجر نسخ ألنهما ال تجزٌان دونها ,ومنها زٌادة التؽرٌب على
الجلد فإنه ال ٌحصل الحد بالجلد دونه ,ومنها زٌادة عشرٌن جلدة على حد القذؾ فإنه ال
ٌحصل الحد بدون العشرٌن ,إلى أن قال :وقال الؽزالً إن اتصلت الزٌادة باألصل زٌادة
اتحاد فهو نسخ وإال فبل ,مثاله زٌادة ركعة على صبلة الفجر؛ ألنه لو عدمت لم ٌكن
للركعتٌن أثر أصبل وكان الثبلث واجبة ,بخبلؾ زٌادة عشرٌن على حد القذؾ إذ لو عدم
كان للباقً أثر ,إذ سقط الباقً به وال ٌجب إال العشرون ,قال :والمختار أنه إن رفع حكما
شرعٌا بدلٌل شرعً كان نسخا وإال فبل ,وذلك أن حقٌقة النسخ ذلك ,فإذا ثبت ثبت وإذا
انتفى انتفى ,قال :ولنذكر أمثلة :منها لو قال فً الؽنم السابمة زكاة ثم قال فً المعلوفة زكاة,
فإن ثبت المفهوم وتحقق أنه كان مرادا فنسخ وإال فبل ,إذ ال رفع إنما هو دفع للمفهوم إن
ثبت ,ومنها إذا زاد فً صبلة الصبح ركعة فجعلها ثبلث ركعات كان نسخا؛ ألنه قد ثبت
تحرٌم الزٌادة علٌها ثم ارتفع بوجوبها وكبلهما حكم شرعً ,ومنها التؽرٌب على الجلد ألنه
قد ثبت تحرٌم الزٌادة ثم وجوبها وكبلهما بدلٌل شرعً إلخ ,فظهر بما نقلناه ما فً كبلم
المصنؾ من التعقٌد والتكرار ,وهللا أعلم.
قوله :ولٌس بشًء لما قدمنا ,أي من أن النسخ هو اإلزالة وهذا الحكم باق.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕ0٘ :
(ٕ) سبق تخرٌجه بلفظ( :فً سابمة الؽنم زكاة).
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وكذا زٌادة شرط كوجوب االستنجاء مثبل بعد وجوب الصبلة بزمان .وكذا إذا رفع مفهوم
المخالفة فً األولى ,كوجوب الزكاة فً المعلوفة بعد قوله (فً الؽنم السابمة زكاة) .قال
الشافعً وجماعة بالمنع مطلقا .وقال الحنفٌة بؤنه نسخ مطلقا .وقال بعض إن رفع مفهوم
المخالفة فنسخ ,وإن كان زٌادة جزء أو شرط فلٌس بنسخ.
وقال عبد الجبار :إن ؼٌرت الزٌادة األصل تؽٌٌرا شرعٌا حتى صار وجوده كالعدم فنسخ
وإال فبل ,كزٌادة ركعة على صبلة الفجر ,وتؽرٌب عام على الجلد ,وزٌادة عشرٌن جلدة
على الحد مثبل .وقال الؽزالً إن اتصلت الزٌادة باألصل زٌادة اتحاد فنسخ وإال فبل( ,)1وقد
تقدم ,كزٌادة ركعة فً العصر مثبل ,بخبلؾ زٌادة عشرٌن جلدة.
وقٌل :إن رفعت الزٌادة حكما شرعٌا بدلٌل شرعً [فنسخ وإال فبل]( ,)2كزٌادة ركعة على
الصبح ,والتؽرٌب على الجلد؛ ألنه قد ثبت تحرٌم الزٌادة ثم وجبت ,بخبلؾ زٌادة ؼسل
......................................................................................................
قوله :قال الشافعً وجماعة بالمنع مطلقا ,أراد بالجماعة الحنابلة كما تقدم عن العضد ,وأراد
باإلطبلق فً قولً الشافعً والحنفً أعم من أن تكون الزٌادة زٌادة جزء أو شرط ,وسواء
كان المرفوع مف هوم مخالفة أو ؼٌره ,وسواء ؼٌرت الزٌادة األصل تؽٌٌرا شرعٌا حتى
صار وجوده كالعدم أم ال .والحاصل أن اإلطبلق فً مقابلة التقٌٌد البلحق.
قوله :وقال الؽزالً إن اتصلت الزٌادة باألصل إلخ ,إنما كرره لٌذكر ما فٌه من التفصٌل
عنده ,ولو أخره إلى هنا كما فعل العضد لكان أخصر وأظهر .قال األبهري فً حاشٌته
على العضد :قالٌ -عنً الؽزالً فً المستصفى -مراتب الزٌادة على النص ثبلث(ٖ) :أحدها
أن تتصل الزٌادة بالمزٌد علٌه اتصال اتحاد ٌرفع التعدد واالنفصال؛ كما لو زٌد فً الصبح
ركعتان ,وهً نسخ إذ كان حكم الركعتٌن األولتٌن اإلجزاء والصحة بدون األخرٌٌن وقد
ارتفع .والمراد بقوله اتصال اتحاد أن ٌكون الزٌادة والمزٌد علٌه جزبٌن لعبادة .إلى أن قال:
الثانٌة وهً فً أقصى البعد من األولى أن ٌعلم أن الزٌادة ال تتعلق بالمزٌد علٌه؛ كما إذا
أوجب الزكاة والحج بعد إٌجاب الصبلة والصوم ,وهذه لٌست نسخا ألن النسخ رفع الحكم
وتبدٌله ,ولم ٌتؽٌر حكم المزٌد علٌه هاهنا وبقً وجوبه وإجزاإه .الثالثة وهً بٌن المرتبتٌن
زٌادة عشرٌن جلدة على الثمانٌن فً حد القذؾ ,وهً لٌست نسخا عندنا؛ ألن الثمانٌن بقً
وجوبه وإجزاإه عن نفسه ووجبت زٌادة علٌها مع بقابها ,ونس ٌخ عند أبً حنٌفة ,قال :وثمرة
الخبلؾ جواز إثبات التؽرٌب بخبر الواحد انتهى.
قوله :وقٌل إن رفعت إلخ ,تقدم عن العضد أن هذا هو المختار عنده تبعا البن الحاجب.
(ٔ) ٌنظر :المستصفى للؽزالً ,ص.ٔ٘٘ :
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (أ).
)ٖ( ٌنظر :المستصفى ,ص ,ٔ٘٘ :وقد نقل كبلم الؽزالً بشًء من التصرؾ.
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عضو فً الوضوء ,وتحتمل الوجهٌن( :فً المعلوفة زكاة) بعد قوله (فً الؽنم السابمة
زكاة)؛ ألنه إن أراد مفهوم المخالفة وثبت وتحقق فهو نسخ ,وإن لم ٌثبت إرادته فلٌس
بنسخ(.)1
اختلفوا فً جواز النسخ قبل الفعل
قولً( :والمختار جواز نسخ القول قبل وقت الفعل امتحانا لٌإجر المستعد ,ونحو :صوموا
أبدا).
اعلم أنهم اختلفوا فً جواز النسخ قبل الفعل ,فمنعه المعتزلة والصٌرفً ,والمختار
الجواز؛ كقضٌة إب راهٌم حٌن أمر بذبح ولده ونسخ عنه قبل التمكن ,لقوله ﮋ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ

الصافات ٕٔٓ :وقوله ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﮊ الصافات ,ٔٓ5 :وللفرٌقٌن حجج ال نطٌل بذكرها .فإن قٌل
ما فابدته؟ قلتٌ :متحنهم بذلك ,فٌإجر من استعد 000000000000000000000
......................................................................................................
قوله :واختلفوا فً جواز النسخ قبل الفعل ,قال األبهري فً مثل هذه العبارة من العضد ما
نصهٌ :رٌد أن هذه المسؤلة مترجمة بالنسخ قبل الفعل ,وإن عبر المصنؾ عنها بالنسخ قبل
وقت الفعل ,ودل التصوٌر المذكور على ما قاله تنبٌها على ما هو المقصود من هذه
الترجمة ,ومحل الخبلؾ فً المسؤلة ,فإنه ال خبلؾ بٌننا وبٌن المعتزلة فً جواز النسخ قبل
الفعل إذا انقضى وقته ,إنما الخبلؾ فً جواز النسخ قبل الفعل إذا لم ٌدخل وقته أو دخل
لكن لم ٌمض منه ما ٌسع فعل المؤمور به إلخ.
قوله :بذبح عظٌم ,قال فً مختصر الصحاح(ٕ) :الذبح معروؾ وبابه قطع ,والذبح بالكسر
ما ٌذبح ,ومنه قوله تعالى ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﮊ الصافات ٔٓ5 :انتهى.
قوله :وللفرٌقٌن حجج ال نطٌل بذكرها ,أراد بالفرٌقٌن من جوز النسخ قبل الفعل ومن منع,
وحجة من أجاز الوقوع كما فً قصة الذبٌح ,وحجة المانع أنه ال ٌجوز قبل استقرار
التكلٌؾ ,وأجاب عنه المحلً بقوله(ٖ) :قلت ٌكفً للنسخ وجود أصل التكلٌؾ فٌنقطع به
انتهىٌ .عنً فٌنقطع أصل التكلٌؾ بالنسخ ,وأطال العضد فً االستدالل للفرٌقٌن
واالعتراض على ذلك فلٌراجع(ٗ) ,وهللا أعلم.

(ٔ) فً األصل" :فهو نسخ" .والصواب (فلٌس بنسخ)؛ ألنه فً مقابل كبلمه السابق.
)ٕ( ٌرٌد به مختار الصحاح ,وسوؾ ٌتكرر ذلك مراراٌ ,نظر :مختار الصحاح ,تؤلٌؾ اإلمام محمد بن أبً بكر بن عبد
القادر الرازي ,الطبعة األولى (ٗٔٗٔهـٔ88ٗ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,مادة "ذبح".
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٔٔٔ.
)ٗ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕ5ٖ :
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لبلمتثال وٌإزر ؼٌر المستعد ,وكذا إذا قال الشارع :صوموا أبدا ,األكثر على جواز
نسخه؛ ألن التؤبٌد قٌد فً الفعل الواجب نحو :صم شهر رمضان ,وصم ؼدا ,وإن كان قٌدا
للوجوب بنص فبل ٌقبل فٌه نسخ.
......................................................................................................
قوله :وكذا إذا قال الشارع صوموا أبدا إلخ ,قال العضد(ٔ) :الحكم المقٌد بالتؤبٌد إن كان
التؤبٌد قٌدا فً الفعل مثل أن ٌقول "صوموا أبدا" فالجمهور على جواز نسخه .وإن كان
التؤبٌد قٌدا للوجوب وبٌانا لمدة بقاء الوجوب واستمراره؛ فإن كان نصا مثل أن ٌقول
(الصوم و اجب مستمر أبدا) لم ٌقبل خبلفه وإال قبل ,وحمل ذلك على مجازه انتهى .وكتب
بعضهم على قوله وإن لم ٌكن نصا بل ظاهرا مثل (الصوم واجب فً األٌام واألزمان)
ونحو ذلك قبل النسخ الذي هو خبلؾ التؤبٌد ,وحمل ظاهر التؤبٌد على المجاز كالتنصٌص
ونحوه انتهى(ٕ).
قوله :ألن التؤبٌد قٌد فً الفعل الواجب إلخ ,قال األبهري عند قول العضد (إن كان التؤبٌد
قٌدا فً الفعل) ما نصه :التؤبٌد الواقع فً كبلم الشارع لبٌان أحكام األفعال ٌكون ظرؾ
زمان للفعل باعتبار المصدر المتعلق بمعموله ,فلو قال (صوموا أبدا) كان أبدا ظرفا للصوم
المنسوب إلى المخاطبٌ ن ال إلٌجاب الصوم علٌهم؛ ألن الفعل إنما ٌعمل بمادته ال بهٌبته,
وداللة األمر على الوجوب بالهٌبة ال بالمادة ,ولو قال ٌجب علٌكم أبدا صوم رمضان كان
نصا فً أنه ظرؾ للحكم وهو الوجوب ال للصوم؛ ألن المصدر ال ٌعمل فٌما تقدم علٌه إلخ.
قوله :نحو صم رمضان وصم ؼدا ,الظاهر أنه قصد بذكر المثالٌن االستدالل على جواز
النسخ فً نحو "صوموا أبدا" بدلٌل قول العضد(ٖ) :لنا أنه ال ٌزٌد فً داللته على جزبٌات
الزمان على داللة قوله "صم ؼدا" على صوم ؼد ,وقد قدمنا أن ذلك قابل للنسخ ,فإذا جاز
ذلك مع قوة النصوصٌة فٌما ٌتناوله فهذا مع ظهوره واحتمال أن ال ٌتناوله أولى بالجواز
انتهى.
قوله :بنص ,أراد بالنص ما ٌقابل الظاهر ,وهو ما ال ٌحتمل ؼٌره ,كما ٌدل علٌه ما نقلناه
عمن كتبه على العضد ,وإن كان النص ٌطلق على الدلٌل ,وهللا أعلم.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕ5ٗ :
)ٕ( لم ٌذكر المحشً مصدرا لهذا الكبلم ٌمكن للباحث أن ٌرجع إلٌه.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕ5ٗ :
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المختار جواز نسخ أصل الفحوى دونه
قولً( :وجواز( )1نسخ أصل الفحوى دونه ,وامتناع العكس ,وقٌل بجوازهما ,وقٌل
بمنعهما ,وإذا نسخ أصل القٌاس فبل ٌبقى بعده الفرع .فصلٌ :جوز باألخؾ وباألثقل ,ومن
ؼٌر بدل ,وبالقرآن [للقرآن]( )2والسنة ,وبالسنة لهما ,وفً نسخ القرآن والمتواتر
باآلحاد خبلؾ).
اعلم أنهم اختلفوا فً نسخ الفحوى دونه أو العكس ,وقد اتفقوا على جواز نسخهما معا,
وقد تقدم أن الفحوى هو مفهوم الموافقة نحو ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ اإلسراء .ٕٖ :والصحٌح أنه
ٌجوز نسخ األصل دونه ,وعدم جواز نسخ الفحوى دون 000000000000000000
......................................................................................................
قوله :فً نسخ الفحوى دونه ,الضمٌر فً دون راجع إلى أصل الفحوى ,والمراد بؤصل
الفحوى المنطوق كما صرح به المحلً(ٖ).
قوله :وقد تقدم أن الفحوى هو مفهوم الموافقة ,أي بقسمٌه األولى والمساوي كما فً
المحلً(ٗ).
قوله :والصحٌح أنه ٌجوز نسخ األصل دونه إلخ ,عبارة العضد(٘) :المختار جواز نسخ
األصل دون الفحوى ,وامتناع نسخ الفحوى دون األصل .ثم إن قول المصنؾ (لجواز نسخ
التؤفٌؾ دون الضرب) ٌشبه أن ٌكون فٌه مصادرة عن المطلوب وهو أخذ الدعوى جزءا
من الدلٌل ,وقد استدل العضد لؤلقوال الثبلثة بعبارة سالمة من ذلك حٌث قال( :)ٙلنا أن
تحرٌم التؤفٌؾ ملزوم لتحرٌم الضرب وإال لم ٌعلم منه من ؼٌر عكس لؤلولوٌة فً الفرع,
ونسخ الفحوى دون األصل معناه بقاء تحرٌم التؤفٌؾ وانتفاء تحرٌم الضرب ,وهو وجود
الملزوم مع عدم البلزم وأنه محال ,وأما عكسه وهو انتفاء تحرٌم التؤفٌؾ مع بقاء تحرٌم
الضرب ,فرفع الملزوم مع بقاء البلزم ,وأنه ال ٌمتنع .القابلون بالجواز فٌهما قالوا :إفادة
اللفظ لؤلصل والفحوى داللتان متؽاٌرتان فجاز رفع كل واحدة منهما بدون األخرى
ضرورة ,الجواب نسلم داللة المؽاٌرة على رفع كل واحدة منهما دون األخرى ,وإنما ٌصح
ذلك إذا لم ٌكن أحد الؽٌرٌن مستلزما لآلخر .القابلون باالمتناع فٌهما قالوا :أما الفحوى دون
األصل فلما قلتم ,وأما األصل دون الفحوى فؤلن الفحوى تابع لؤلصل فإذا ارتفع األصل لم
ٌمكن بقاإه؛ لوجوب ارتفاع التابع بارتفاع متبوعه وإال لم ٌكن تابعا له .الجواب أن =
(ٔ) معطوؾ على قوله السابق فً المتن" :والمختار جواز نسخ القول قبل وقت الفعل...إلخ".
(ٕ) ساقط من األصل ,والصواب إثباته بدلٌل كبلمه اآلتً فً الشرح.
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٔٔٙ
)ٗ( المصدر السابق :جٕ ,ص.ٔٔٙ
)٘( شرح العضد ,ص.ٕ0ٖ :
( )ٙشرح العضد ,ص.ٕ0ٖ :
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األصل؛ لجواز نسخ التؤفٌؾ دون الضرب وال عكس ,وقٌل جابز مطلقا ,وقٌل ممنوع
مطلقا .وأٌضا اختلفوا فً نسخ أصل حكم القٌاس ,والصحٌح أن نسخ األصل نسخ للفرع؛
لعدم اعتبار علة حكم األصل وثبوت إلؽابها ,وٌنتفً الفرع عند انتفابها وإال لزم ثبوت
الحكم ببل دلٌل.

النسخ باألثقل والنسخ إلى ؼٌر بدل
وٌجوز أٌضا نسخ األثقل باألخؾ والمساوي ,نحو ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ
األنفالٙ٘ :

إلى آخر اآلٌة ,فإنه نسخ بقوله ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ األنفال ٙٙ :إلى

آخر اآلٌة ,وعلٌه أكثر النسخ .وأما النسخ باألثقل فؤجازه الجمهور ,ومنعه قوم لقوله
تعالى ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ البقرة ,ٔٓٙ :والخٌر هو األخؾ .وأجٌب بؤنه
خٌر فً الثواب.
......................................................................................................
= داللة اللفظ على الفحوى تابعة لداللته على األصل ولٌس حكمها تابعا لحكمه ,فإن فهمنا
لتحرٌم الضرب حصل من فهمنا لتحرٌم التؤفٌؾ ,ألن الضرب إنما كان حراما ألن التؤفٌؾ
حرام ,ولوال حرمة التؤفٌؾ لما كان الضرب حراما ,والذي ٌرتفع هو حكم تحرٌم التؤفٌؾ ال
داللة اللفظ علٌه فإنها باقٌة ,فالمتبوع لم ٌرتفع ,والمرتفع لٌس بمتبوع انتهى.
قوله :واختلفوا فً نسخ أصل حكم القٌاس ,أي مع بقاء حكم الفرع.
قوله :وعلٌه أكثر النسخ ,أي على نسخ األثقل باألخؾ والمساوي ,قال العضد(ٔ)ٌ :جوز نسخ
التكلٌؾ بتكلٌؾ أخؾ أو مساو اتفاقا ,وهل ٌجوز بتكلٌؾ أثقل منه؟؛ الجمهور على جوازه
ومنعه قوم إلخ.
قوله :وأجٌب بؤنه خٌر أكثر فً الثواب ,زاد العضد(ٕ) :إذ لعل الثواب فٌه أكثر قال تعالى:
ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ

التوبةٕٔٓ :

اآلٌة ,وقال علٌه السبلم ( :أجرك بقدر

نصبك)(ٖ) ,وكما ٌقول الطبٌب للمرٌض "الجوع خٌر لك" انتهى.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕ5٘ :
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٕ5ٙ :
(ٖ) لم أهتد إلى تخرٌجه.
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وحجة الجمهور وقوعه ,نحو ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ البقرة ٔ0ٗ :نسخ بقوله
تعالى ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮊ البقرة:

٘ ,ٔ0ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان,

وكبلهما أخؾ من صومه .واعلم أنه ٌجوز النسخ من ؼٌر بدل ,نحو ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﮊالمجادلة00000000000000000000000000000000000 ,ٕٔ :
......................................................................................................
قوله :نحو ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ نسخ بقوله تعالى :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮊ البقرة ,ٔ0٘ :أقول قد مشى المصنؾ رحمه هللا على ؼٌر الصحٌح فً معنى اآلٌة من
أنها منسوخة ,والصحٌح أنها محكمة ,قال فً حاشٌة الوضع عند قول المتن (وأما الصنؾ
الذي علٌه الكفارة دون القضاء)(ٔ) ما نصه :أراد بالكفارة اإلطعامٌ ,طعم كل واحد عن كل
ٌوم مسكٌنا ؼداإه وعشاإه ,وبه قال أصحابنا ,وأجاز جابر بن زٌد رحمه هللا اإلطعام
والصوم فً عجوز كانت ال تقدر على الصوم فتنافس فٌها ولداها ,فؤمرهما مرة بالصوم
فصام عنها األكبر ومرة باإلطعام ,قال أبو سفٌان ال أدري أٌهما أمر به أوال ,ؼٌر أنه
أمرهما باإلطعام والصوم ,واألصل فً هذه المسؤلة قوله تعالى ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮊ البقرة ,ٔ0ٗ :فإن الصحٌح وهو مذهب أصحابنا أنها محكمة ,وأن التقدٌر :وعلى
الذٌ ن ال ٌطٌقونه ,ومثل هذا معروؾ فً لؽة العرب ومنه قوله تعالى ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮊ النساءٔ5ٙ :

أي لببل تضلوا على بعض التفاسٌر انتهى .والعذر للمصنؾ أنه فً ذلك

تابع للعضد فً التمثٌل لذلك باآلٌة ,وهللا أعلم.
قوله :وكبلهما أخؾ من صومه ,أي فدٌة طعام مساكٌن وصوم عاشوراء أخؾ من صوم
الشهر.
قوله :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ المجادلة ,ٕٔ :قال البٌضاوي فً تفسٌرها(ٕ):
فتصدقوا ق ّدامها ,مستعار ممن له ٌدان ,إلى أن قال :واختلؾ فً أنه للندب أو للوجوب لكنه
منسوخ بقوله ﮋ ﭪ ﮊ المجادلة ,ٖٔ :وهو وإن اتصل به تبلوة لم ٌتصل به نزوال ,وعن علً
أن فً كتاب هللا آٌة ما عمل بها أحد ؼٌري ,كان لً دٌنار فصرفته فكنت إذا ناجٌته تصدقت
بدرهم ,قال :وهو على القول بالوجوب ال ٌقدح فً ؼٌره ,فلعله لم ٌتفق لؤلؼنٌاء مناجاة =

)ٔ( كتاب الوضع للجناونً ,ص.ٔ٘ٗ :
(ٕ) تفسٌر البٌضاوي :ج٘ ,ص٘.ٔ8

ٖٓ٘

وقد نسخ من ؼٌر بدل ,ومنه نسخ تحرٌم ادخار لحوم األضاحً من ؼٌر بدل ,ومنعه قوم
لقوله ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ البقرة .ٔٓٙ :وأجٌب بؤن المعنى نؤت بلفظ خٌر منها ,ولٌس
الخبلؾ فً اللفظ إنما الخبلؾ فً الحكم ,سلمنا لكن هذا عام ٌقبل التخصٌص ,ولعله
خاص بما فٌه البدل ,سلمنا لكن نؤت بحكم كاإلباحة بعد الحظر مثبل؛ ألن اإلباحة حكم
شرعً كما أن الوجوب وؼٌره حكم ,وهو أصلح فً بعض المقامات ,وال بدل.
......................................................................................................
= فً مدة بقابه ,إذ روي أنه لم ٌبق إال عشرا ,وقٌل ساعة انتهى .قال محشٌه زكرٌا :لم
ٌبق أي من عمره إلخ ,وهللا أعلم.
قوله :ومنه نسخ تحرٌم ادخار لحوم األضاحً إلخ ,عبارة العضد(ٔ) :ومنه أنه نهى عن
ادخار لحوم األضاحً محرما ثم نسخه مبٌحا ببل بدل اهـ.
قوله :ولٌس الخبلؾ فً اللفظ وإنما الخبلؾ فً الحكم ,أقول :فً عبارة المصنؾ رحمه هللا
نوع خفاء لشدة إٌجازها ,ومراده رحمه هللا أن اآلٌة ال تدل على أن النسخ ال ٌكون إال ببدل,
لجواز حملها على أن المراد نؤت بلفظ خٌر منها ال بحكم خٌر من حكمها ,ولٌس الخبلؾ
فً اللفظ إنما الخبلؾ فً الحكمٌ ,عنً فبل داللة لآلٌة على المطلوب ,ودل على ما قلنا كبلم
العضد وحواشٌه فلٌراجع(ٕ) ,وهللا أعلم.
قوله :سلمنا لكن ه ذا عام ٌقبل التخصٌص ,أي سلمنا أن المراد نؤت بحكم خٌر منها ,قال
العضد(ٖ)  :سلمنا أن المراد نؤت بحكم خٌر منها لكنه عام ٌقبل التخصٌص ,فلعله خصص
بما نسخ ال إلى بدل انتهى.
قوله :سلمنا لكن نؤت بحكم كاإلباحة ,أي سلمنا أنه ال تخصٌص فٌه ولكن نرٌد بالحكم ما
ٌشمل اإلباحة األصلٌة ,فٌلزم البدل فً كل نسخ كما هو ظاهر ,وهللا أعلم فلٌحرر.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٕ5٘ :
)ٕ( ٌنظر :المصدر السابق ,ص.ٕ5٘ :
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٕ5٘ :
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النسخ ٌكون بالقرآن وبالسنة لما فً القرآن والسنة
واعلم أن النسخ ٌقع فً القرآن لما فً القرآن ,نحو ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ البقرة ,ٕٗٓ :نسخت بقوله تعالى ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ البقرة ,ٕٖٗ :وهو كثٌر جدا .وٌقع النسخ بالقرآن للسنة؛ كنسخ
وجوب التوجه إلى بٌت المقدس واستقباله الثابت بالسنة بقوله تعالى:
......................................................................................................
قوله :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ  ,قال البٌضاوي(ٔ) :قرأها بالنصب
أبو عمرو ,وابن عامر ,وحمزة ,وحفص عن عاصم ,على تقدٌر والذٌن ٌتوفون منكم
ٌوصون وصٌة ,أو لٌوصوا وصٌة ,إلى أن قال :وقرأ الباقون بالرفع على تقدٌر ووصٌة
الذٌن ٌتوفون ,أو حكمهم وصٌة ,أو والذٌن ٌتوفون أهل وصٌة ,أو كتب علٌهم وصٌة ,أو
علٌهم وصٌة ,وقرئ "متاع" بدلها ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ نصب بٌوصون إن أضمرت وإال
فبالوصٌة ,إلى أن قال :والمعنى أنه ٌجب على الذٌن ٌتوفون أن ٌوصوا قبل أن ٌحتضروا
ألزواجهم بؤن ٌمتعن بعدهم حوال بالسكنى والنفقة ,وكان ذلك أول اإلسبلم ثم نسخت المدة
بقوله ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ البقرة ,ٕٖٗ :وهو وإن كان متقدما فً التبلوة فهو متؤخر فً النزول,
وسقطت النفقة ب تورٌثها الربع أو الثمن ,والسكنى لها ثابتة عندنا خبلفا ألبً حنٌفة انتهى.
قوله :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ اآلٌة ,قال البٌضاوي(ٕ) :أي وأزواج الذٌن
ٌتوفون منكم وٌذرون أزواجا ٌتربصن بعدهم ,كقولهم السمن منوان بدرهم إلخ.
قوله :الثابت بالسنة ,زاد العضد بدله(ٖ) :ولٌس فً اآلٌات ما ٌدل علٌه انتهى .أي لٌس فً
القرآن ما ٌدل على التوجه إلى بٌت المقدس ,قال فً العدل(ٗ) :وإن عارض فقال إن فرض
استقبال بٌت المقدس من القرآن؛ بدلٌل قوله تعالى عز وجل ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ البقرة ,ٖٔٗ :قٌل له إنما هذا خبر عن كونه مستقببل لبٌت
المقدس عند النسخ ,ولم ٌظهر فً القرآن نصا وال مستخرجا أنه أمره باستقبال بٌت المقدس
انتهى .وهللا أعلم.

(ٔ) تفسٌر البٌضاوي :جٔ ,ص.ٔٗ0
(ٕ) تفسٌر البٌضاوي :جٔ ,ص٘ٗٔ.
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٕ0ٓ :
(ٗ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٓ.ٔ5
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ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮊ البقرة ,ٔٗٗ :وكنسخ صوم ٌوم
عاشوراء إذا كان واجبا بالسنة( )1بقوله تعالى ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ البقرة ,ٔ0٘ :ومنعه
الشافعً وجماعة .وكذا النسخ بالسنة للسنة ,أطلق بعض الجواز ,وصحح بعض الجواز
بنسخ المتواتر للمتواتر واآلحاد ,ونسخ اآلحاد لآلحاد.
وال ٌجوز نسخ المتواتر باآلحاد ,سواء كان المتواتر قرآنا أو سنة ,والمجٌزون هم أهل
الظاهر ,وهو [ظاهر]( )2كبلم ابن بركة العمانً( ,)3وحجتهم عدم إنكار الرسول علٌه
السبلم 0000000000000000000000000000000000000000000000
......................................................................................................
قوله :ومنعه الشافعً وجماعة ,فٌه أن للشافعً قولٌن فً ذلك على ما فً العضد(ٗ),
والصحٌح عندهم الجواز ,قال فً جمع الجوامع وشارحه(٘) :وٌجوز على الصحٌح النسخ
بالقرآن للقرآن والسنة ,وقٌل ال ٌجوز نسخ السنة بالقرآن لقوله تعالى ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ النحل , ٗٗ :جعله مبٌنا للقرآن فبل ٌكون القرآن مبٌنا لسنته ,قلنا ال مانع من
ذلك ألنها من عند هللا ,قال هللا تعالى ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ النجم ,ٖ :وٌدل على الجواز قوله تعالى
ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ النحل ,08 :وإن خص من عمومه ما نسخ بؽٌر القرآن
انتهى.
قوله :والمجٌزون هم أهل الظاهر ,فٌه أنه لم أر هذه العبارة لؽٌره مع أنها تفٌد الحصر
بظاهرها لكونها جملة ُم َعر َف َة الطرفٌن ,مع أن الذي صححه فً جمع الجوامع الجواز
مطلقا ,وعبارته مع شارحه(( :)ٙو) ٌجوز على الصحٌح النسخ (بالسنة) متواترة أو آحادا
(للقرآن) وقٌل :ال ٌجوز لقوله تعالى ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ ٌونس ٔ٘:والنسخ
بالسنة تبدٌل منه قلنا لٌس تبدٌبل من تلقاء نفسه ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ النجم ,ٖ :وٌدل على الجواز
قوله تعالى ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ النحل( ,ٗٗ :وقٌل ٌمتنع) نسخ القرآن (باآلحاد) ؛ ألن
القرآن مقطوع ,واآلحاد مظنون قلنا محل النسخ الحكم وداللة القرآن علٌه ظنٌة (والحق =

(ٔ) كذا فً األصل ,ولعله ٌرٌد :إذا قلنا أنه واجب بالسنة.
(ٕ) ساقط من األصل ,وقد أثبته بناء على النسخة (د) ,وقد وضع بٌن معكوفٌن.
)ٖ( ٌنظر :الجامع البن بركة :جٔ ,ص.ٗ0 -ٗ5
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٕ0ٓ :
(٘) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٔٔٔ.
) (ٙحاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕٔٔ.
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على أهل قباء حٌن استداروا لما سمعوا منادٌه علٌه السبلم ٌقول :أال إن القبلة قد
تحولت ,وكنسخ وصٌة الوالدٌن من قوله تعالى

ﮋ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﮊ البقرةٔ0ٓ :

بقوله علٌه السبلم (ال وصٌة لوارث)( ,)1وكحبس الزوانً فً البٌوت الواجب بقوله تعالى
ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﮊ النساءٔ٘ :

نسخ بقوله علٌه السبلم

(قد جعل هللا لهن سبٌبل الثٌب بالثٌب الرجم )..الحدٌث.
......................................................................................................
= لم ٌقع) نسخ القرآن (إال بالمتواترة) إلخ .وأقول :ظاهر كبلم العدل المٌل إلى جواز النسخ
باآلحاد فٌكون موافقا لما ذهب إلٌه ابن بركة ,حٌث قال(ٕ) :وأدل الدلٌل على قٌام الحجة
بؤخبار اآلحاد أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌرسل رسله وٌمضون وٌتوجهون إلى
من أرسلوا إلٌه ,ووجب على من أرسلوا إلٌه السمع والطاعة ,وقبول قولهم عن هللا عز
وجل وعن رسوله علٌه السبلم فً الناسخ والمنسوخ وفً ؼٌره ,ولم ٌحوجوهم على التواتر
وال إلى مطالعة الرسول علٌه السبلم ,إال إن وقعت رٌبة فً أقوال الرسل فٌسعهم التوقؾ
واالستبصار والبحث ,كالذي جرى البن أبً جدعة حٌن أتى أهل الطابؾ فقال :إنً رسول
رسول هللا إلٌكم وقد أمرنً أن أتبوأ أي بٌوتكم شبت ,فقالوا :مرحبا برسول رسول هللا,
فقالوا :دونك أي بٌوتنا شبت ,ثم قال :وأمرنً أن أتبوأ أي نسابكم شبت ,فقالوا :إن عهدنا
برسول هللا علٌه السبلم كان ٌحرم الزنا ,فلم ٌسعفوه حتى أرسلوا إلى رسول هللا علٌه وسلم
فؤخبروه فؽضب ,وأمر رجلٌن أن ٌذهبا إلٌه فٌحرقاه بالنار ,ثم قال علٌه الصبلة السبلم :ما
أظنكما تدركانه إال وقد كفٌتماه ,فذهبا إلٌه فوجداه قد خرج هاربا فً لٌلة مطٌرة فخرج ؼٌر
الطرٌق لٌبول فنهشته أفعى فقتلته(ٖ) .قال :وأما الواحد فقد أجزناه ما لم ٌكن متؤوال انتهى.
قوله :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ  ,المناسب ذكر صدر اآلٌة لوجهٌن :أحدهما لفظً وهو بٌان ما
ٌرتفع به الوصٌة فإنه نابب الفاعل لـ " ُكتب" ,والثانً معنوي وهو أن النسخ محله الحكم
وهو مدلول علٌه بقوله " ُكتب" فإنه بمعنى أوجب ,وهللا أعلم.
قوله :وكحبس الزوانً فً البٌوت إلى قوله نسخ بقوله علٌه الصبلة والسبلم (قد جعل هللا
لهن سبٌبل) ,صرٌح كبلم المصنؾ أن اآلٌة منسوخة بالحدٌث ,فٌكون من قبٌل نسخ القرآن
بالسنة ,والذي ٌدل علٌه كبلم صاحب العدل رحمه هللا أن اآلٌة منسوخة باآلٌة= ,
(ٔ) أخرجه الربٌع ( )ٙٙ5كتاب األٌمان والنذور :باب فً الموارٌث ,من حدٌث ابن عباس ,وابن ماجة (ٗٔ )ٕ5كتاب
الوصاٌا :باب ال وصٌة لوارث ,من حدٌث أنس بن مالك.
(ٕ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٖٔ5
)ٖ( ذكر هذه القصة ابن الجوزي فً بداٌة كتاب الموضوعات ,عند كبلمه على حدٌث( :من كذب علً متعمدا فلٌتبوأ مقعده
من النار) ,من طرٌق عبد هللا بن الزبٌر ,ؼٌر أنه لم ٌصرح باسم الرجلٌ .نظر :كتاب الموضوعات ,لئلمام أبً الفرج
عبد الرحمن بن علً بن الجوزي (ت٘85:هـ) ,تحقٌق :عبد الرحمن محمد عثمان ,الطبعة األولى (ٖٔ0ٙهـٔ8ٙٙ -م),
المكتبة السلفٌة -المدٌنة المنورة ,جٔ ,ص.٘ٙ
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والجواب عن األول أن النبً علٌه السبلم كان ٌ َقلب وجهه فً السماء طالبا ربه أن ٌولٌه
إلى استقبال مكة ,والمسلمون ٌتوقعون ذلك لقطعهم بؤن هللا ٌجٌب دعاء نبٌه علٌه السبلم,
فهذا كالمتواتر فً إفادة الصدق ,لكن لٌس النسخ به بل بقوله ﮋﮧ ﮨﮊ

البقرةٔٗٗ :

اآلٌة ,أو بقوله علٌه السبلم للجماعة ,والواقع من أهل قباء التصدٌق به لهذه القرابن,
سلمنا لكن النسخ به لما معه من القرابن وال ٌقع بخبر الواحد مطلقا ,وكذا الجواب عن
اآلٌتٌن األخٌرتٌن؛ 000000000000000000000000000000000000000
......................................................................................................
= والحدٌث مبٌن لآلٌة الناسخة ,وذلك أنه قال فً باب جواز نسخ القرآن بالقرآن ما
(ٔ)

نصه  :ومنه قول هللا عز وجل ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ النساء ,ٔٙ - ٔ٘ :ولما نزل
قول هللا عز وجل ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ النورٕ :

قال رسول هللا صلى هللا علٌه

وسلم( :هللا أكبر اآلن جاء السبٌل :البكر بالبكر مابة جلدة وتؽرٌب سنة ,والثٌب بالثٌب جلد
مابة والرجم)(ٕ) انتهى .وانظر ما هو الصواب من الصنٌعٌن وهل ٌصح الجمع بٌن
الكبلمٌن ,والظاهر وهللا أعلم أن لكل منهما وجها صحٌحا فإن الحدٌث مشتمل على أمرٌن
أحدهما جلد مابة وهو مذكور فً القرآن ,والثانً الرجم بالنسبة إلى الثٌب وتؽرٌب عام
ولٌسا فً القرآن ,فصاحب العدل نظر إلى األمر األول والمصنؾ إلى الثانً ,فلكل منهما
ملخص حسن ,فتؤمل ٌظهر لك الصواب إن شاء هللا ,وهللا أعلم.
قوله :وال ٌقع بخبر الواحد مطلقا ,فٌه أنه مخالؾ لكبلم صاحب العدل وعبارته(ٖ) :باب آخر
وجابز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة ,ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ,وأخبار
األحاد بؤخبار اآلحاد ,وأخبار اآلحاد بالمتواتر ,والمتواتر بؤخبار اآلحاد ,واألخؾ باألثقل
واألثقل باألخؾ ,والنسخ إلى ؼٌر بدل ,ونسخ التبلوة وبقاء الحكم ,ونسخ الحكم وبقاء
التبلوة ,ونسخهما معا ,وأن ٌنسخ كل واحد منهما صاحبه اهـ .وقد تقدم التنبٌه على ذلك عند
نسبة المصنؾ ذلك البن بركة ,وهللا أعلم.
قوله :وكذا الجواب عن اآلٌتٌن األخٌرتٌن ,المراد بهما آٌة الوصٌة للوالدٌن وآٌة حبس
الزوانً فً البٌوت.

(ٔ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔ8ٙ
(ٕ) سبق تخرٌجه بلفظ( :قد جعل هللا لهن سبٌبل.)...
(ٖ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔ0ٙ
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ألن عدم اختبلؾ األمة فٌهما صارا مقطوعٌن بهما( .)1وأما نسخ القرآن بالخبر المقطوع
به منعه الشافعً ,والصحٌح الجواز لما قدمنا ,وأٌضا كبلهما دلٌل ثابت بالوحً ,فنسخ
كل واحد منهما صاحبه جابز.

ٌجوز نسخ اللفظ والحكم أو أحدهما
قولً( :وٌجوز نسخ اللفظ والحكم أو أحدهما ,ومنع بعض أصحابنا وؼٌرهم نسخ التبلوة,
واألصح قبول قول الصحابً عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :نس َخت آٌة كذا).
اعلم أن النسخ إما للتبلوة فقط أي دون الحكم ,ومنعه جماعة من المعتزلة ,واألكثر على
جوازه ,والمنع ظاهر كبلم بعض أبمة عمان000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :ألن عدم اختبلؾ األمة فٌهما صارا مقطوعٌن بهما ,فً عبارة المصنؾ نظر,
والمناسب أن ٌقول :صارا مقطوعا بهما .بإفراد الوصؾ الرافع للجار والمجرور على
النٌابة ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :منعه الشافعً ,تقدم ما فٌه فلٌراجع.
قوله :وٌجوز نسخ الحكم واللفظ ,المناسب أن ٌقول وٌجوز نسخ بعض الحكم واللفظ لببل
ٌتوهم جواز نسخ جمٌعه ,وهو ممتنع إجماعا ,قال المحلً عند قول المتن (وٌجوز على
الصحٌح نسخ بعض القرآن تبلوة وحكما ,أو أحدهما فقط) ما نصه(ٕ) :وقٌل ال ٌجوز نسخ
بعضه ككله المجمع علٌه انتهى.
قوله :والمنع ظاهر كبلم بعض أبمة عمان ,لم ٌتعرض المصنؾ لعلة المنع ما هً ,وقد
تعرض له فً شرح جمع الجوامع حٌث قال(ٖ) :ألن الحكم مدلول اللفظ فإذا قدر انتفاء
أحدهما لزم انتفاء اآلخر ,وأجاب عنها بقوله :قلنا :إنما ٌلزم إذا روعً وصؾ الداللة ,وما
نحن فٌه لم ٌراع فٌه ذلك؛ فإن بقاء الحكم دون اللفظ لٌس ٌوصؾ كونه مدلوال له ,وإنما هو
مدلول لما دل على بقابه ,وانتفاء الحكم دون اللفظ لٌس بوصؾ كونه مدلوال ,فإن داللته
علٌه وضعٌة ال تزول ,وإنما ٌرفع الناسخ العمل به.

)ٔ( فً عبارة المصنؾ نظر ,والمناسب أن ٌقول :صارا مقطوعا بهما...؛ كما نبه علٌه صاحب الحاشٌة.
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٔٓ8
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٔٓ8

٘ٓ8

وأجازه المصنؾ(ٔ) وهو الصواب؛ لما ٌروى (والشٌخ والشٌخة إذا زنٌا فارجموهما البتة
نكاال من هللا) .وٌجوز نسخ الحكم دون التبلوة ,ومنعه بعض المعتزلة .وٌجوز نسخ
التبلوة والحكم معا ,وتوقؾ فٌه بعض أبمة عمان ,وأجازه المصنؾ(ٕ).
......................................................................................................
قوله :لما ٌروى والشٌخ والشٌخة إذا زنٌا فارجموهما إلخ ,قال المحلً :وقد وقع األقسام
الثبلثة روى مسلم عن عابشة رضً هللا عنها كان فٌما أنزل "عشر رضعات معلومات"
فنسخن بخمس معلومات؛ فهذا منسوخ التبلوة والحكم ,وروى الشافعً وؼٌره عن عمر
رضً هللا عنه :لوال أن ٌقول الناس زاد عمر فً كتاب هللا لكتبتها "الشٌخ والشٌخة إذا زنٌا
فارجموهما ألبتة" فإنا قد قرأناها؛ فهذا منسوخ التبلوة دون الحكم ,ألمره صلى هللا علٌه
وسلم برجم المحصنٌن ,رواه الشٌخان ,وهما المراد بالشٌخ والشٌخة ,ومنسوخ الحكم دون
التبلوة كثٌر؛ منه قوله تعالى ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ
البقرةٕٗٓ :

نسخ بقوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ

البقرة ٕٖٗ:لتؤخره فً النزول عن األول كما قال أهل التفسٌر ,وإن تقدمه فً التبلوة انتهى.
وقد تقدم فً كبلم المصنؾ التمثٌل بهاتٌن اآلٌتٌن لجواز نسخ القرآن بالقرآن فً الجملة,
ونقلنا الكبلم علٌهما فلٌراجع ,وهللا أعلم.
قوله :ومنعه بعض المعتزلة ,أي منع نسخ الحكم دون التبلوة ولم ٌذكر المصنؾ علة المنع
عندهم ,قال العضد(ٖ) :قالوا ثانٌا بقاء التبلوة دون الحكم ٌوهم بقاء الحكم وأنه إٌقاع فً
الجهل وهو قبٌح فبل ٌقع من هللا ,وأٌضا تزول فابدة القرآن النحصار فابدة اللفظ فً إفادة
مدلوله ,وإذا لم ٌقصد به ذلك بطلت فابدته ,والكبلم الذي ال فابدة فٌه ٌجب أن ٌنزه عنه
القرآن ,قال :والجواب هذا مبنً على قاعدة التحسٌن والتقبٌح العقلٌٌن وقد أبطلناهما ,ولو
سلم فقولك أنه إٌقاع فً الجهل؛ قلنا ال نسلم وإنما ٌكون كذلك لو لم ٌنصب علٌه دلٌل وأما
إذا نصب فبل ,إذ المجتهد ٌعلم بالدلٌل والمقلد ٌعلم بالرجوع إلٌه فٌنتفً الجهل ,قولك تزول
فابدة القرآن؛ قلنا ال نسلم وإنما ٌلزم لو انحصرت فابدته فٌما ذكرتم وهو ممنوع؛ لجواز أن
تكون فابدته كونه معجزا بفصاحة لفظه وقرآنا ٌتلى للثواب انتهى.

)ٔ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔٙ0
)ٕ( العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔٙ0
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕ55 :

ٓٔ٘

وأما قول الصحابً" :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نس َخت آٌة كذا"؛ فٌقبل على
األصح إال إن كان متؤوال؛ ألنه عدل فٌما ٌنقل .وأما إذا قال :نسخت آٌة كذا؛ فبل ٌقبل على
األصح ,وقال بعض :حتى ٌذكر الناسخ فٌنظر فٌه ,وقٌل ٌقبل وٌقلد فٌه .وفصل بعضهم
بؤنه إن ذكر الناسخ لم ٌقلد بل ٌنظر فٌه ,وإن لم ٌذكره قلد.

ما ٌعرؾ به النسخ:
قولً( :وٌعرؾ بقول هللا تعالى نحو :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ األنفال ,ٙٙ :وبقوله علٌه السبلم
(كنت نهٌتكم )..الحدٌثٌن ,وبمعرفة المتقدم ,ونعنً بنسخ اآلٌة لفظها أو حكمها أو معا).
......................................................................................................
قوله :وأما قول الصحابً قال الرسول نسخت آٌة كذا إلى قوله إال إن كان متؤوال ,أقول :فً
عبارة المصنؾ نظر فٌما ٌظهر ,ألن الصحابً إذا قال (قال الرسول نسخت آٌة كذا) فبل
خبلؾ فً قبول قوله على ما ٌفهم من كبلم العدل وؼٌره ,وإنما احتمال التؤوٌل إذا لم ٌسند
ذلك إلى الرسول علٌه السبلم ,قال صاحب العدل رحمه هللا(ٔ) :وأما الواحد فقد أجزناه ما لم
ٌكن متؤوال ,وأما إذا روى الصحابً عن الرسول وقال (نسخت آٌة كٌت وكٌت) فقوله
مقبول ,وأما إذا كان متؤوال فرأٌة مثل رأي سابر المجتهدٌن انتهى .وهذه العبارة ال ؼبار
علٌها بخبلؾ عبارة المصنؾ ,فتؤمل ٌظهر لك الصواب إن شاء هللا ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :فبل ٌقبل على األصح ,أقول :ذكر المصنؾ رحمه هللا فً قول الصحابً (نسخت آٌة
كذا) أربعة أقوال ,وجزم أوال بعدم قبوله ,وكؤنه أخذ ذلك من قول العضد فً بٌان طرق
النسخ الفاسدة(ٕ) :ومنها قول الصحابً (هذا ناسخ) فإن تعٌٌنه قد ٌكون عن اجتهاده ,وال
ٌجب اتباع المجتهد له فٌه انتهى .ولٌس فً كبلمه ما ٌدل على أن األصح عدم قبوله ,إال إن
جعله من الطرق الفاسدة ربما ٌدل على ذلك ,لكن الذي ٌدل علٌه ظاهر كبلم صاحب العدل
جواز قبول قوله كما تقدم النقل عنه ,وقال بعد ذلك(ٖ) :فلهذا نحن أجزنا نسخ المسح عن
الخفٌن بآٌة المابدة على مذهب ابن عباس ,وقبلنا قول ابن مسعود فً نسخ التحٌات المذكور
فٌها "الزاكٌات الطٌبات" حٌن قال :كان ذلك ثم علمنا التحٌات المباركات والصلوات
والطٌبات .فكؤنه أشار إلى أن هذه نسخت األخرى انتهى.

(ٔ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٖ.ٔ5
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٕ58 :
(ٖ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص ٖ.ٔ5

ٔٔ٘

اعلم أن النسخ ٌعرؾ بصرٌح القول ,كقوله تعالى ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ

األنفال ٙٙ :اآلٌة ,وكقوله علٌه السبلم (كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور فزوروها)( ,)1و (كنت
نهٌتكم عن ادخار لحوم األضاحً )2()..الحدٌث .وٌعرؾ بإجماع األمة أن هذه اآلٌة وهذا
الحكم منسوخ ,وبمعرفة المتقدم من المتؤخر مع تعارض الخبرٌن ,وإن لم ٌعرؾ وجب
الوقؾ واالجتهاد إذا لم ٌمكن الجمع بٌنهما.
......................................................................................................
قوله :بصرٌح القول كقوله تعالى ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ إلخ ,جعل رحمه هللا اآلٌة والحدٌثٌن
من قبٌل النسخ بصرٌح القول ,والظاهر أن الصرٌح كؤن ٌقول هذا ناسخ ,وأما ما ذكر فهو
قول دال على النسخ ,وفً معنى الصرٌح ,كما دل علٌه قول العضد فً جملة تعداد الطرق
الصحٌحة(ٖ) :ومنها أن ٌقول علٌه السبلم (هذا ناسخ وهذا منسوخ) ,إما صرٌحا وإما بؤن
ٌذكر ما هو فً معناه نحو (كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور أال فزوروها) إلخ.
قوله :األضاحً ,قال األبهري :جمع األضحٌة كاألثافً جمع أثفٌةٌ ,عنً وهً حجارة القدر
ووزنهما مقدر بؤفعله ,وٌجوز تخفٌؾ الٌاء كما قال الشاعر :ثبلث األثافً والدٌار الببلقع
اهـ.
قوله :الحدٌث ,هو منصوب بفعل محذوؾ دل علٌه السٌاق تقدٌره مثبل ( َك ِّمل) ,وتمامه كما
فً العضد (أال فادخروها).
قوله :ومعرفة المتقدم من المتؤخر إلخ ,أي فٌعرؾ حٌنبذ أن المتؤخر ناسخ للمتقدم ,بشرط
عدم إمكان الجمع بٌنهما كما هو معلوم ,وهللا أعلم.
قوله :وجب التوقؾ واالجتهادٌ ,عنً وهللا أعلم ٌجب التوقؾ عن إعمال الدلٌلٌن لتساقطهما
بتعارضهما ,فٌرجع األمر إلى نظر المجتهد ,كرجوعه إلٌه فً النازلة التً ال نص فٌها من
الشارع كما هو معلوم ,وهللا أعلم.

(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) سبق تخرٌجه.
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٕ58 :

ٕٔ٘

الباب الثامن :فً اإلجماع

قولً( :وهو لؽة العزم واالتفاق ,وفً االصطبلح اتفاق مجتهدي األمة على أمر فً عصر.
ومنعه ال َنظام ,وبعض الروافض ,قٌل وابن حنبل ,والظاهرٌة فً ؼٌر الصحابة .وهو حجة
قطعٌة ,وشرطه عند بعض عدم خبلؾ تقدم ,وبعض إلى انقراض العصر).
حد اإلجماع:
اعلم أن اإلجماع لؽة العزم ﮋ ﭥ ﭦ ﮊ ٌونس ,5ٔ :ومنه الحدٌث (ال صوم لمن لم ٌجمع
الصٌام من اللٌل)( ,)1وأٌضا االتفاق( .)2أجمع أي صار ذا جمع ,كؤلبن وأتمر ,أي صار ذا
لبن وتمر.
وفً االصطبلح" :اتفاق مجتهدي األمة" فبل ٌعتد بالكافر [مطلقا]( )3إجماعا ,وأما أهل
البدع من مجتهدي األمة فمن كانت بدعته تتضمن كفرا ببل خبلؾ فكالكافر ,وإال فالصحٌح
االعتداد بهم ,وقال بعض إن ظهر فسقه كاألزارقة وأكثر أتباع الجبابرة ال ٌعتد به ,وقال
بعض ٌعتد به فً حقه ال فً حق ؼٌره .وأما المقلد فبل ٌعتبر مطلقا عند بعض ,وقال
بعض إن حصل طرفا صالحا من العلم اعتبر وإلٌه مال المصنؾ.
......................................................................................................
قوله :اعلم أن اإلجماع لؽة العزم إلى قوله وأٌضا االتفاق ,قال فً العدل بعد ذكر المعنٌٌن
ما نصه(ٗ)  :وقد نطق بهما القرآن جمٌعا ,قال هللا عز وجل حكاٌة عن العبد الصالح أبٌنا
نوح صلى هللا على محمد وعلى آله وعلٌه وسلم قال :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ ٌونس ,5ٔ :فإجماعهم أمرهم عزما علٌه ,وشركاإهم اتفاقا
منهم ,وهذا الثانً هو المراد بإجماع األمة عند الفقهاء انتهى .فاستفدنا من كبلمه رحمه هللا
أن اآلٌة تدل على كل من معنًٌ اإلجماع ,ولم أر من نبه على ذلك من الكتب التً بٌدي
فلٌنتبه وهللا أعلم.
قوله :فما كانت ,صوابه فمن كانت(٘).
قوله :إن ظهر فسقه كاألزارقة إلخ ,قال العضد(ٔ) :ثم ؼٌرهٌ -عنً ؼٌر المجتهد= -
(ٔ) سبق تخرٌجه.
)ٕ( أي وأٌضا من معانً اإلجماع لؽة :االتفاق .فقد ذكر لئلجماع فً اللؽة معنٌٌن هما :العزم ,واالتفاق.
(ٖ) ساقط من (أ).
(ٗ) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,صٗ.ٔ0
)٘( هذا التصوٌب بناء على النسخة التً اعتمد علٌها صاحب الحاشٌة.

ٖٔ٘

وقال بعض إن كان أصولٌا اعتبر وإال فبل ,وقال بعضٌ :عتبر الفروعً دون األصولً.
قولً "على أمر" لٌعم الدٌنً والدنٌوي .وقولً "فً عصر" أي فً زمان قلٌل أو كثٌر.
الرد على من منع اإلجماع
واعلم أن ال َنظام منع ثبوت اإلجماع وكذا بعض الروافض ,ونسب إلى ابن حنبل ,وزعموا
أنه محال؛ ألن انتشار العلماء فً األمصار ٌمنع من اتفاقهم عادة .وأجٌب بمنع كون
االنتشار مانعا؛ ألنهم مجدون فً الطلب وٌبحثون عن األدلة ,وال ٌخفى على أهل كل مصر
قول عالمها ألن العلماء فٌهم كالنجوم .وزعم بعض أنه ؼٌر ثابت عنهم -أي عن
المجمعٌن -وإن كان ثابتا فً نفسه ,ومنع بعض الظاهرٌة إجماع ؼٌر الصحابة ,وروي
ذلك عن ابن حنبل ,ولٌس بشًء ألن ؼٌر الصحابة أمة ,وقال علٌه السبلم (ال تجتمع
أمتً على الخطؤ)( ,)2ﮋ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ ﮊالنساء.ٔٔ٘ :
......................................................................................................
= المبتدع الذي ٌكفر ببدعته ,كمن فسق فسقا فاحشا وأصر؛ كالخوارج اجتاحوا األنفس
وأحرقوا الدٌار وسبوا الذراري واستب احوا الفروج واألموال؛ هل ٌعتبر؟ فٌه ثبلثة مذاهب:
أحدها ٌعتبر مطلقا ,ثانٌها ال ٌعتبر مطلقا ,ثالثها ٌعتبر فً حق نفسه ال فً حق ؼٌره ,فبل
ٌكون االتفاق مع مخالفته حجة علٌه ,وٌكون حجة على من سواه انتهى .فظهر معنى قول
المصنؾ ٌعتد به فً حقه ال فً حق ؼٌره ,وهللا أعلم.
قوله :وقال بعضهم إن كان أصولٌا اعتبر وإال فبل ,قال المحلً(ٖ) :لتوقؾ استنباطها على
األصول ,قال :والصحٌح المنع ألنه عامً بالنسبة إلٌها انتهى.
قوله :وزعموا أنه محال ألن انتشار العلماء فً األمصار إلخ ,قال العضد(ٗ) :المخالفون
احتجوا بوجهٌن :قالوا أوال قال هللا تعالى :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ النحل ,08 :فبل
ع ؼٌرُه ,وقال أٌضا :ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
مرجع فً تبٌان األحكام إال إلٌه واإلجما ُ
ﰇﮊ

النساء٘8 :

فبل مرجع ؼٌر الكتاب والسنة ,قال :وٌمكن منع ظهوره فٌما أراد بؤن

األول ال ٌنافً كون ؼٌره أٌضا تبٌانا ,وال كون الكتاب تبٌانا لبعض األشٌاء بواسطة
اإلجماع ,والثانً بؤنه ٌختص بما فٌه النزاع والمجمع علٌه لٌس كذلك إلخ.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٖٔٔ :
(ٕ) لم أجده بهذا اللفظ.
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕٔٔ.
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٕٔٔ :

ٗٔ٘

واعلم أن اإلجماع حجة عند جمٌع من قال به؛ ألنهم أجمعوا على القطع بتخطبة المخالؾ
لئلجماع ,فدل على أنه حجة ,ولقوله تعالى ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﮊ النساءٔٔ٘ :؛ ألنه ضم من اتبع ؼٌر سبٌل المإمنٌن إلى مشاققة الرسول التً
هً كفر ,وعلى االستدالل باآلٌة إٌرادات( )1كثٌرة مذكورة فً المبسوطات ,وأٌضا لقوله
علٌه السبلم (ال تجتمع أمتً على الخطؤ)( ,ال تجتمع أمتً على الضبللة) (ٌ( ,)2د هللا فوق
الجماعة)(( ,)3ال تزال طابفة من أمتً على الحق حتى تقوم الساعة ,أو حتى ٌؤتً أمر
هللا)( ,)4وؼٌرها من األحادٌث التً فً معناها ,وإن كانت األحادٌث ؼٌر متواترة فمعناها
متواتر.
......................................................................................................
قوله :وعلى االستدالل باآلٌة إٌرادات كثٌرة ,قال صاحب العدل رحمه هللا(٘) :فإن قال قابل
إنما الوعٌد لمن حصل له الشرطان معا ,وهما مشاقة الرسول صلوات هللا علٌه واتباع ؼٌر
سبٌل المإمنٌن ,قلنا :الوعٌد إذا وقع على الجمل قارن كل واحد منها؛ كقوله عز وجل:
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ الفرقان ,5ٓ - ٙ0 :ومن ادعى فً هذه
اآلٌة أن الخلود إنما حصل على جمٌعها ولٌس على أفرادها؛ قٌل له إن النهً إنما وقع على
جمٌعها ,وأما على آحداها فبل ,فٌجب علٌه خروج الشرك من النهً وسابرها ,فالنهً
والوعٌد والخلود مقترنة ال فرق ,ففٌها ألهل الخروج مؽمز ٌنعكس علٌهم بالنهً .وقالوا إن
هذا شرط فً الخلود وصفة فً النهً ,قلنا :بل هو شرط فً النهً وصفة فً الخلود.
وؼرضهم أن الشرط قد ٌفارق الصفة والصفة ال تفارق إلخ .وقوله مؽمز أي مطعن ,قال
فً المختصر فً مادة ؼمز( :)ٙولٌس فً فبلن مؽمز أي مطعن.
قوله :ال تزال طابفة من أمتً على الحق إلخ ,لفظ الحدٌث فً العدل (لن تزال طابفة من
أمتً بؤرض المؽرب ظاهرٌن على الحق ال ٌضرهم من ناوأهم حتى ٌؤتً أمر هللا)(= ,)5
(ٔ) فً األصل" :إرادة كثٌرة" ,وهو خطؤ ,والصواب (إٌرادات كثٌرة) كما جاء فً الحاشٌة.
(ٕ) أخرجه الترمذي ( )ٕٔٙ5كتاب الفتن :باب ما جاء فً لزوم الجماعة ,من حدٌث ابن عمر ,وابن ماجة (ٓ٘ )ٖ8كتاب
الفتن :باب السواد األعظم ,من طرٌق أنس بن مالك ,بؤلفاظ متقاربة.
(ٖ) أخرجه الترمذي ( )ٕٔٙٙكتاب الفتن :باب ما جاء فً لزوم الجماعة ,من حدٌث ابن عباس ,وأخرجه البٌهقً فً
شعب اإلٌمان ( ,)5ٔٓٙباب التمسك بما علٌه الجماعة ,وابن حبان ( ,)ٗ٘55كتاب السٌر :باب طاعة األبمة ,كبلهما من
طرٌق عرفجة بن شرٌح األشجعً.
(ٗ) أخرجه البخاري (ٖٔٔ )5كتاب االعتصام بالكتاب والسنة :باب قول النبً( :ال تزال طابفة من أمتً ,)...من حدٌث
المؽٌرة بن شعبة ,ومسلم (ٓ٘ )ٗ8كتاب اإلمارة :باب قوله علٌه السبلم( :ال تزال طابفة من أمتً ,)...والترمذي
( )ٕٕٕ8كتاب الفتن :باب ما جاء فً األبمة المضلٌن ,من حدٌث ثوبان .قال الترمذي" :وهذا حدٌث حسن صحٌح".
(٘) العدل واإلنصاؾ :جٔ ,ص.ٔ0ٙ
) (ٙمختار الصحاح ,مادة "ؼمز" .ونصه" :ولٌس فً فبلن ؼمٌزة أي مطعن".
( )5لم أجده بهذه الزٌادة( :ظاهرٌن بؤرض المؽرب) ,والحدٌث سبق تخرٌجه قبل قلٌل.
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ما ٌشترط فً اإلجماع:
واعلم أن بعضهم شرط أال ٌتقدم اإلجماع خبلؾ ,وهو الصحٌح وقول األكثر؛ ألن من
بعدهم إذا اتفقوا ال ٌكون اتفاق جمٌع األمة فبل ٌكون حجة؛ ألن الخبلؾ المتقدم سوغ لمن
بعدهم األخذ بكل واحد من تلك األقوال ,وقال بعض إنه إجماع وحجة .وأما إذا اختلفوا ثم
اتفقوا 0000000000000000000000000000000000000000000000
......................................................................................................
= ثم قال :وتدبرت جمٌع أفراق المؽرب فوجدتها لها دول ووالٌات أٌاما مخصوصة ؼٌر
اإلباضٌة؛ فإنها لم تتؽٌر ولم تتبدل مع كل فرقة َولِ ٌَت المؽرب ,وهم آمنون قارُّ ون فً
ببلدهم ال ٌضرهم من ناوأهم .أولهم المالكٌة وإنما حدثت فً المؽرب وكانت لها سلطنة سنة
تسع وأربعٌن وأربعمابة .وقبل ذلك الواصلٌة(ٔ) درجة ال تذكر .والشٌعة قبلهم عبٌد هللا بن
أحمد بن محمد بن عبد هللا بن عمرو القداح(ٕ) ,وُ لُوا فً المابة الرابعة فلم ٌستتموها إلى
رأس ستٌن منها رحلوا إلى مصر .ومنهم بنو أمٌة ولوا سنة ثمان وثبلثٌن ومابة بؤرض
(ٗ)
األندلس فانقرضوا سنة أربعمابة من الهجرة .ومنها الورفجومٌون(ٖ) ,ومنها البرؼواطة
مدة ٌسٌرة .ومنها بنو األؼلب ولوا على رأس ثمانٌن ومابة ,وخرجوا من المؽرب أعقاب
ثبلث مابة ,أولهم إبراهٌم بن األؼلب(٘) وآخرهم زٌادة هللا بن األؼلب( ,)ٙفما من أحد منهم
استكمل الخمسٌنات اإل حدى عشرة من الهجرة إلى اآلن إال نحن ,ونحن بحمد هللا فً عافٌة
مع كل دولة منهم ,صنع هللا ولطفه الذي أتقن كل شًء انتهى.
)ٔ( الواصلٌة :أصحاب أبً حذٌفة واصل بن عطاء ,قالوا بإسناد القدرة إلى العباد( .التعرٌفات ,ص.)ٕٗ٘ :
)ٕ( أبو محمد عبٌد هللا ,الملقب بالمهدي ,مإسس دولة العلوٌٌن فً المؽرب ,وج ّد العبٌدٌٌن الفاطمٌٌن أصحاب مصر ,وقع
فً نسبه خبلؾ طوٌل ,بوٌع له فً القٌروان سنة (ٕ85هـ) ,واستوطن رقادة عاصمة أواخر ملوك األؼالبة ,وبعث الوالة
إلى طرابلس وصقلٌة وبرقة ,واستولى على تاهرت ,حكم أربعا وعشرٌن سنة ,ومات سنة (ٕٕٖهـ)ٌ .نظر :وفٌات
األعٌان :جٖ ,ص .ٔٔ5األعبلم :جٗ ,ص.ٔ85
)ٖ( ورفجومة قبٌلة من البربر ,استطاعوا أن ٌستولوا على القٌروان سنة (ٓٗٔهـ) وٌكونوا لهم دولهم ,فعتوا وطؽوا
وساموا الناس سوء العذاب ,وربطوا دوابهم فً المسجد الجامع ,فتوجه إلٌهم أبو الخطاب المعافري سنة (ٔٗٔهـ) ,وخرج
إلٌه عبد الملك بن الجعد بورفجومة ,فهزمهم هللا ,وقتل عبد الملك وأصحابه ,ثم عاد أبو الخطاب إلى طرابلس واستخلؾ
على القٌروان عبد الرحمن بن رستمٌ .نظر :السٌر للشماخً :جٔ ,ص٘ٔٔ ,والكامل فً التارٌخ :جٗ ,ص ,ٖٕٙوتارٌخ
ابن خلدون المسمى (دٌوان المبتدأ والخبر فً تارٌخ العرب والبربر ,تؤلٌؾ العبلمة عبد الرحمن بن خلدون (ت0ٓ0:هـ),
تحقٌق :األستاذ خلٌل شحادة ,الطبعة األولى (ٔٓٗٔهـٔ80ٔ -م) ,دار الفكر -بٌروت) ,ج ,ٙص.ٔٗٙ
)ٗ( برؼواطة بطن من المصامدة من قبابل البربر ,كانت لهم بالمؽرب دولة وسلطان ,وكان لهم فً صدر اإلسبلم التقدم
والكثرة ,وكانوا شعوبا كثٌرة متفرقٌنٌ ,ذكر أنه كانت لهم أهواء وبدع ,وٌروى أنه كان من أمرابهم من ادعى النبوة
وشرع لهم الشرابعٌ .نظر :تارٌخ ابن خلدون :ج ,ٙص.ٕ5ٙ
)٘( إبراهٌم بن األؼلب بن سالم التمٌمً (تٔ8ٙ:هـ) ,ثانً األؼالبة والة إفرٌقٌة لبنً العباس ,كان أبوه األؼلب قد ولٌها
سنة (ٔ٘ٓ -ٔٗ0هـ) ,وقتله ثابر ,فوجه إلٌها الخلٌفة العباسً عدة والة ؼلبتهم الفتن ,وفً سنة (ٗٔ0هـ) ورد عهد الرشٌد
العباسً بتولٌة إبراهٌم إمارة إفرٌقٌة ,فنهض بها وضبط أمورها ,وبنى مدٌنة العباسٌة على مقربة من القٌروان ,وانتقل
إلٌها ,وكان على علم باألدب والفقه ,استمرت إمارته ٕٔ سنة ,ومات بالعباسٌةٌ .نظر :األعبلم :جٔ ,صٖٖ.
) (ٙزٌادة هللا بن أبً العباس عبد هللا بن إبراهٌم األؼلبً التمٌمً (تٖٓٗ:هـ) ,آخر أمراء الدولة األؼلبٌة بتونس ,وهو
الثانً عشر ممن ولوا إمارتها منهم .ولد ونشؤ بتونس ,وكان مٌاال إلى اللهو ,وواله أبوه إمارة صقلٌّّة ,فعكؾ على لذاته,
فعزله عنها و سجنه ,فدسّ ألبٌه ثبلثة من خصٌان الصقالبة ,فقتلوه ,ونادوا بزٌادة هللا أمٌرا على إفرٌقٌة ,فتوالها سنة
(ٓ ٕ8هـ) ,ثم هزم على ٌد أبً عبد هللا الشٌعً ,فجمع أهله وماله وفر من إفرٌقٌة سنة (ٕ8ٙهـ)ٌ .نظر :األعبلم :جٖ,
ص.٘ٙ
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عقب االختبلؾ أي قبل أن ٌستقر الخبلؾ فإجماع ,كاختبلفهم على أبً بكر واتفاقهم علٌه,
وسٌؤتً .وشرط بعض انقراض عصر المجتهدٌن ,ولٌس بشًء ,وهو قول ابن حنبل وابن
فورك( , )1والصحٌح إذا انعقد اإلجماع ولو حٌنا لم تجز مخالفتهم ,وقال بعض ٌشترط فً
السكوتً دون ؼٌره ,وقال الجوٌنً إن كان مؤخذ اإلجماع قٌاسا اشترط وإال فبل(.)2
اإلجماع السكوتً:
قولً( :وسكوتهم مع علمهم بفتٌا واحد أو بفعله إجماع على األصح ,وندر المخالؾ مع
إجماعهم لٌس إجماعا على األصح ,وٌعتبر رجوع واحد قبل انعقاده ال بعده).
اعلم أن هنالك ثبلث صور :إحداها أن ال تشتهر ألهل عصره ,لكن ال ٌعلم له مخالؾ,
......................................................................................................
قوله :كاختبلفهم على أبً بكر واتفاقهم علٌه ,أي على رأٌه ,قال فً العدل(ٖ) :ولقد انعقد
اإلجماع على عهد أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه فً ٌوم واحد حٌن شاورهم فً قتال أهل
الردة ,فؤطبقوا على ترك قتالهم ,فخالفهم أبو بكر ثم رجعوا إلى رأٌه فصار إجماعا انتهى.
فظهر ما فً عبارة المصنؾ من اإلجمال ,وال ٌقال لعل المصنؾ أوكل بٌان المسبلة على
ما ٌؤتً كما أشار إلى ذلك بقوله وسٌؤتً ,ألنا نقول لٌس فٌما ٌؤتً بٌان على ما ظهر لً,
فإنه قال فً آخر باب اإلجماع( :وأما اتفاقهم قبل استقرار خبلفهم فإجماع وحجة كقضاٌا
أبً بكر رضً هللا عنه) انتهى .ولٌس فٌها إٌضاح ما ٌخص المسؤلة كما ترى ,وهللا أعلم.
قوله :وابن فورك ,رأٌت بهامش نسخة صحٌحة أنه جد العضد.
قوله :والصحٌح إذا انعقد اإلجماع ولو حٌنا لم ٌجز مخالفتهم ,أي لعموم األدلة السمعٌة ,قال
العضد(ٗ) :لنا أن األدلة السمعٌة عامة تتناول ما انقرض عصره وما لم ٌنقرض انتهى.
قوله :وقال بعض ٌشترط فً السكوتً دون ؼٌره ,أي ٌشرط االنقراض فً السكوتً دون
ُ
رأٌت التنبٌه على ذلك بهامش نسخة
ؼٌره؛ ألن السكوتً له وجوه من االحتمال ,كما
صحٌحة من العضد.
قوله :وقال الجو ٌنً إن كان مؤخذ اإلجماع قٌاسا اشترط وإال فبل ,أي ألنه ٌحتمل أن ٌرجع
بعضهم عن القٌاس ,فاألكثر أنه لٌس بإجماع وال حجة ,قال العضد(ٔ) :ألنه ٌجوز أن ال قول
لهم فٌه ,أو لهم قول مخالؾ لم ٌنقل ,بخبلؾ ما تقدم.
(ٔ) محمد بن الحسن بن فورك األنصاري األصبهانً ,أبو بكر (تٗٓٙ :هـ) :واعظ عالم باألصول والكبلم ,من فقهاء
الشافعٌة ,سمع بالبصرة وبؽداد ,وحدث بنٌسابور وبنى فٌها مدرسة .قال ابن عساكر :بلؽت تصانٌفه فً أصول الدٌن
وأصول الفقه ومعانً القرآن قرٌبا من المبةٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :جٗ ,ص .ٕٔ5األعبلم :ج ,ٙصٖ.0
)ٕ( ٌنظر :البرهان :جٔ ,صٗ.ٙ8
(ٖ) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,ص.5
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٔٔ8 :
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فاألكثر أنه لٌس بإجماع وال حجة .الثانٌة أن ٌشتهر لهم وٌتكرر وال منكر؛ فهذا إجماع
وحجة .الثالثة أن ٌشتهر وال ٌتكرر ,فالصحٌح أنه حجة وإجماع ,إذ سكوتهم وعدم
إنكارهم ظاهر فً موافقتهم ,ؼاٌته أنه لٌس بقطعً ,وقال الجبابً :إجماع بشرط انقراض
العصر ,وقال الشافعً :لٌس بإجماع وال حجة ,وقال أبو هاشم :حجة ولٌس بإجماع ,وقال
()3
ابن أبً هرٌرة :إجماع فً الفتوى دون الحكم ,وقٌل إن كان [قبل]( )2استقرار المذاهب
فإجماع وحجة وإال فبل.
......................................................................................................
قوله :أن ٌشتهر لهم وٌتكرر إلخ ,زاد العضد(ٗ) :وكان فٌما تعم به البلوى ربما أفاد القطع.
قوله :إجماع وحجة ,علله فً جمع الجوامع بمثل ما علل به المصنؾ الوجه الثالث ,حٌث
قال(٘) :ألن سكوت العلماء فً مثل ذلك ٌظن منه الموافقة عادة انتهى.
قوله :بشرط انقراض العصر ,قال المحلً( :)ٙال من ظهور المخالفة بٌنهم بعده بخبلؾ ما
قبله اهـ.
قوله :وقال الشافعً إلخ ,قال المحلً( :)5ونسب هذا القول للشافعً أخذا من قوله ال ٌنسب
إلى ساكت قول انتهىٌ .عنً حكم وهللا أعلم.
قوله :وقال أبو هاشم حجة ولٌس بإجماع ,أقول :لم أجد هذا القول لؽٌر المصنؾ ولم ٌحكه
فً العضد وال فً العدل وال فً المحلً ,ولعل المصنؾ اطلع علٌه فً ؼٌرها من الكتب
فلٌراجع ,وهللا أعلم.
قوله :فً الفتوى دون الحكم ,قال المحلً( :)0ألن الفتٌا ٌبحث فٌها عادة ,فالسكوت عنها
رضى بها بخبلؾ الحكم.
قوله :وقٌل إن كان قبل استقرار المذاهب فإجماع إلخ ,قال العضد( :)8فإن كان بعد استقرار
المذاهب لم ٌدل على الموافقة قطعا ,إذ ال عادة بإنكاره فلم ٌكن حجة ,وإن كان قبله وهو
عند البحث عن المذاهب والنظر فٌها فقد اختلؾ فٌه ,والحق أنه إجماع أو حجة إلخ ,قال
بعضهم فً تصوٌر المسؤلة بؤن ٌقول اآلن حنفً أو شافعً قوال بحضرة َمن ِمن ؼٌر =
)ٔ( المصدر السابق ,ص.ٔٔ8 :
(ٕ) ساقط من (ب).
(ٖ) فً األصل" :المذهب" بصٌؽة اإلفراد ,والصواب (المذاهب) بصٌؽة الجمع كما جاء فً الحاشٌة.
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٔٔ8 :
(٘) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٕٕٕ.
) (ٙالمصدر السابق :جٕ ,صٖٕٕ .ونصه(" :ورابعها) أنه حجة (بشرط االنقراض) ال من ظهور المخالفة بٌنهم بعده,
بخبلؾ ما قبله".
( )5المصدر السابق :جٕ.ٕٕٕ ,
( )0المصدر السابق :جٕ.ٕٕٖ ,
( )8شرح العضد ,ص.ٔٔ5 :
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الحكم عند ندرة المخالؾ:
وأما إن أجمعوا إال واحدا أو اثنٌن( )1فحجة ولٌس بإجماع ,وقال محمد بن جرٌر
الطبري( )2وأبو بكر الرازي والخٌاط( )3هو إجماع ,وقال قوم [قول]( )4األكثر إجماع .وأما
إذا لم ٌنعقد اإلجماع فرجع بعض فله الرجوع ,وأما بعد انعقاده فبل ,إال عند من ٌرى أن
من شرط اإلجماع انقراض العصر وقد تقدم.
......................................................................................................
= مذهبه ولم ٌنكروا علٌه الستقرار المذاهب انتهى .ثم إن فً كبلم المصنؾ مخالفة لكبلم
العضد كما رأٌت ,فإن كبلم العضد ٌدل على أن محل الخبلؾ فً كون السكوتً حجة أم ال
قبل استقرار المذاهب ,وأما بعده فبل ٌدل على الموافقة اتفاقا ,وهو مراده بقوله ,وأما
المصنؾ فحكاه قوال وجعله مقاببل لتلك األقوال وال ٌخفى ما فٌه ,وهللا أعلم.
قوله :وأما إن أجمعوا إال واحد أو اثنان ,الظاهر إال واحدا أو اثنٌن لوقوعه بعد كبلم تام
موجب ,وٌمكن الجواب عنه بؤنه مبنً على تنزٌل النفً الضمنً منزلة النفً الصرٌح ,كما
أجاب به بعضهم عن قوله صلى هللا علٌه وسلم( :الناس هلكى إال العالمون ,والعالمون هلكى
إال العاملون)(٘) الحدٌث؛ ألنه فً معنى ؼٌر ناجٌن وكذا ما نحن فٌه فإنه فً معنى لم
ٌخالؾ إال واحد أو اثنان ,ونبه على هذه القاعدة صاحب المؽنً( )ٙفٌما أظن ,وهللا أعلم.
قوله :فحجة ولٌس بإجماع ,قال العضد( :)5نعم لو ندر المخالؾ مع كثرة المجمعٌن -كإجماع
من عدا ابن عباس رضً هللا عنهما على العول ,ومن عدا أبا موسى األشعري على أن
النوم ٌنقض الوضوء ,ومن عدا أبا طلحة على أن البرد( )0ال ٌفطر -لم ٌكن إجماعا قطعٌا
لما ذكرنا أن األدلة ال تتناوله ,لكن الظاهر أنه ٌكون حجة ألنه ٌدل ظاهرا على وجود
راجح أو قاطع؛ ألنه لو قدر كون متمسك المخالؾ النادر راجحا والكثٌرون لم ٌطلعوا علٌه,
أو اطلعوا وخالفوه ؼلطا أو عمدا؛ كان فً ؼاٌة البعد انتهى.
(ٔ) فً األصل" :أو اثنان" .بالرفع ,والصواب النصب؛ ألنه اسم معطوؾ على المستثنى ,واالستثناء تام موجب ,كما نبه
على ذلك صاحب الحاشٌة.
(ٕ) محمد بن جرٌر بن ٌزٌد الطبري ,أبو جعفر (ٕٕٖٗٔٓ -هـ) :المإرخ المفسر اإلمام ,ولد فً آمل طبرستان,
واستوطن ببؽداد وتوفً بها .عرض علٌه القضاء فامتنع ,له كتب منها :تارٌخ الطبري ,وجامع البٌان وؼٌرهماٌ .نظر:
طبقات الشافعٌة الكبرى :جٖ ,صٕٓٔ .األعبلم :ج ,ٙص.ٙ8
(ٖ) عبد الرحٌم بن محمد بن عثمان ,أبو الحسٌن ابن الخٌاط (ت نحوٖٓٓ :هـ) :شٌخ المعتزلة ببؽداد ,تنسب إلٌه فرقة
منهم تدعى الخٌاطٌة .األعبلم :جٖ ,ص.ٖٗ5
(ٗ) ساقط من (ب).
(٘) ل م أجد حدٌثا بهذا اللفظ ,وقد روى البٌهقً كبلما عن ذي النون المصري قال :الناس كلهم موتى إال العلماء والعلماء
كلهم نٌام إال العاملون والعاملون كلهم ٌؽترون إال المخلصٌن والمخلصون على خطر عظٌمٌ ...نظر البٌهقً فً شعب
اإلٌمان (٘٘ٗ ,)ٙباب تحرٌم أعراض الناس وما ٌلزم من ترك الوقوع فٌها.
) (ٙلعله ٌعنً ابن هاشم صاحب كتاب مؽنً اللبٌب ,ولم أتمكن من اإلحالة إلى المصدر.
( )5شرح العضد ,ص.ٔٔٗ :
) (0قال الجٌزاوي فً حاشٌته على شرح العضد" :البرد ٌطلق لؽة على النوم ,فٌحتمل أنه المراد هنا"ٌ .نظر :شرح
مختصر المنتهى مع حواشٌه :جٕ ,ص.ٕٖٙ

٘ٔ8

مباحث فً اإلجماع.
قولً( :وال ٌنعقد بالخلٌفتٌن ,وال بالخلفاء األربعة ,وال ٌعتبر إجماع أهل المدٌنة ,وال أهل
البٌت ,وال ٌعتبر بالمقلد ,وال بالذي تضمنت بدعته كفرا على المختار ,وال ٌنعقد على
خبلؾ نص ,وٌعتبر سكوت المجتهد فً طلب الدلٌل إلى انقضاء العصر ,وإن سكت ألمر
قبل ,وال ٌسعه السكوت فٌما ٌتعلق بالدٌن).
من ٌنعقد بهم اإلجماع:
واعلم أن بعض الفقهاء جوز انعقاد اإلجماع بالخلٌفتٌن وحدهما ,وبعض منهم أحمد بن
حنبل وأبو حازم( )1جوزه بالخلفاء وحدهم ,وبعضهم بالعشرة( ,)2ولٌس الجمٌع بشًء؛
......................................................................................................
قوله :بالخلٌفتٌن وحدهما ,أقول :نسبه العضد لؤلكثرٌن(ٖ) ,واستدل له المحلً بقوله صلى
هللا علٌه وسلم (اقتدوا بالذٌن من بعدي أبً بكر وعمر)(ٗ) رواه الترمذي وؼٌره وحسنه,
أمر باالقتداء بهما فٌنتفً عنهما الخطؤ ,قال(٘) :وأجٌب بمنع انتفابه اهـ.
قوله :بالخلفاء وحدهم ,أي األربعة أبً بكر وعمر وعثمان وعلً ,قال المحلً( :)ٙلقوله
صلى هللا علٌه وسلم (علٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن من بعدي تمسكوا بها
وعضوا علٌها بالنواجذ)(ٌ )5عنً مقدم األسنان ,رواه الترمذي وؼٌره وصححه ,وقال
(الخبلفة من بعدي ثبلثون سنة ثم تكون ملكا)( )0أي تصٌر ,أخرجه أبو حاتم وأحمد فً
المناقب ,وكانت مدة األربعة هذه المدة إال ستة أشهر مدة الحسٌن بن علً ,فقد حث على
اتباعهم فٌنتفً عنهم الخطؤ ,وأجٌب بمنع انتفابه انتهى .قال ابن هارون :خبلفا للشٌعة فإنهم
ٌرونه حجة الشتماله على قول اإلمام المعصوم ,وإال فالشٌعة ال ٌرون اإلجماع حجة
بالذات.
قوله :وبعضهم بالعشرة ,لم أر من تعرض لحكاٌته وال لدلٌله فلٌراجع.
(ٔ) عبد الحمٌد بن عبد العزٌز ,أبو خازم (تٕ8ٕ :هـ) :قاض فرضً من أهل البصرة ,ولً القضاء بالشام والكوفة
وكرخ وبؽداد ,له كتب منها( :أدب القاضً) و(الفرابض)ٌ .نظر :الجواهر المضٌة :جٔ ,ص .ٕ8ٙاألعبلم :جٖ,
ص.ٕ05
)ٕ( كذا فً األصل ,ولعله :العترة .أي عترة النبً ,وهم أهل بٌته ,لكن ٌرد علٌه أن المصنؾ ذكر أهل البٌت كما سٌؤتً.
)ٖ( الذي نسبه العضد لؤلكثرٌن هو عدم انعقاد اإلجماع بالخلٌفتٌن وحدهما ,وعبارة المحشً توهم خبلؾ ذلك ,ونص
عبارته هكذا" :أقول ال ٌنعقد اإلجماع بؤهل البٌت وحدهم مع مخالفة ؼٌرهم لهم ,...وال بؤبً بكر وعمر عند األكثرٌن
خبلفا لبعضهم" .شرح العضد ,ص.ٔٔٙ :
(ٗ) أخرجه الطبرانً فً األوسط ( )ٖ0ٔٙمن حدٌث حذٌفة.
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕٗٔ.
) (ٙالمصدر السابق :جٕ ,صٗٔٔ.
( )5أخرجه الحاكم فً المستدرك ( )ٖٕ8كتاب العلم ,والبٌهقً فً شعب اإلٌمان (ٓٔٔ ,)5باب التمسك بما علٌه الجماعة,
كبلهما من طرٌق العرباض بن سارٌة.
( )0أخرجه ابن حبان (ٖٗ ,) ٙ8كتاب إخباره صلى هللا علٌه وسلم عن مناقب الصحابة :ذكر أن الخلٌفة بعد عثمان كان
علً بن أبً طالب ,من حدٌث سفٌنة.
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ألن قولهم لٌس بحجة لجواز خبلفهم ,لقوله علٌه السبلم (أصحابً كالنجوم بؤٌهم اقتدٌتم
اهتدٌتم)( . )1وقال الشٌعة ٌنعقد بؤهل البٌت وحدهم .وقال بعض أصحاب أبً حنٌفة :إجماع
أهل الكوفة حجة.
وقال مالك[ :إجماع]( )2أهل المدٌنة حجة ,ولٌس بشًء .وحجة أصحاب مالك أن المدٌنة
أفضل البلدان( )3ومهبط الوحً ,ودار الهجرة ,ومجمع الصحابة ,وموضع سكنى النبً
علٌه السبلم وفٌها أكثر أحكامه ,وأٌضا قال النبً علٌه السبلم( :المدٌنة تنفً خبثها)(,)4
فؤهلها أعلم ممن سواهم ,ومن المحال أن ٌخفى حكم على األكثر وهم أهل المدٌنة وٌعلمه
األقل الذٌن هم خارجون منها ,وما أشبه هذا.
......................................................................................................
قوله :وقال الشٌعة ٌنعقد بؤهل البٌت وحدهم ,أقول :المراد بهم عندهم الحسن والحسٌن
(٘)

وفاطمة وعلً ,قال المحلً  :لقوله تعالى ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮊ األحزاب ,ٖٖ :والخطؤ رجس فٌكون منفٌا عنهم ,إلى أن قال :وأجٌب بمنع أن الخطؤ
رجس ,والرجس قٌل العذاب ,وقٌل اإلثم ,وقٌل كل مستقذر ومستنكر انتهى.
قوله :وقال بعض أصحاب أبً حنٌفة إجماع أهل الكوفة حجة ,قال المحلً( :)ٙألن إجماع
من ذكرٌ -عنً أهل الحرمٌن وأهل المصرٌن البصرة والكوفة -فٌها إجماع الصحابة؛ ألنهم
كانوا بالحرمٌن وانتشروا إلى المصرٌن ,قال :وأجٌب على تقدٌر تسلٌم ذلك فإنهم بعض
المجتهدٌن فً عصرهم إلخ.
قوله :وأٌضا قال علٌه السبلم( :المدٌنة تنفً خبثها) إلخ ,قال المحلً( :)5فلحدٌث الصحٌحٌن
(إنما المدٌنة كالكٌر تنفً خبثها وٌنصع طٌبها) ,والخطؤ خبث فٌكون منفٌا عن أهلها ,قال:
وأجٌب بصدوره منهم ببل شك النتفاء عصمتهم ,فٌحمل الحدٌث على أنها فً نفسها فاضلة
مباركة انتهى .قوله (وٌنصع طٌبها) ,قال فً المختصر( :)0الناصع الخالص من كل شًء,
ٌقال أبٌض ناصع إلخ.

(ٔ) لم أهتد إلى تخرٌجه.
(ٕ) ساقط من (ب).
(ٖ) فً (أ)" :المداٌن" .والمعنى واحد ال ٌتؽٌر.
(ٗ) أخرجه الربٌع ( )ٗٗ5كتاب الجهاد :باب فً البٌعة ,والبخاري (ٖ )ٔ00كتاب فضابل المدٌنة :باب المدٌنة تنفً
الخبث ,ومسلم (ٖٖ٘٘) كتاب الحج :باب المدٌنة تنفً شرارها ,وؼٌرهم من حدٌث جابر بن عبد هللا.
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖٔٔ.
) (ٙحاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕٗٔ.
) (5حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖٕٔ.
) (0مختار الصحاح ,مادة "نصع".

ٕٔ٘

وال حجة لهم فً جمٌع ما ذكروا؛ ألن المكان ال مدخل له فً األحكام ,وإال فمكة أفضل
منها على قول األكثر إال قبر النبً علٌه السبلم ,وأٌضا الذٌن شاهدوا أحكام النبً علٌه
السبلم فً المدٌنة وؼٌرها تفرقوا فً الببلد ,بل أعلم الناس بالحبلل والحرام معاذ بن جبل
مات بالشام ,وأقضى الناس علً وبالعراق مات ,وكذا ابن مسعود وأنس وؼٌرهم ,وابن
عباس كان بمكة وؼٌره .أَ َف َترى أنه بقً بالمدٌنة بعد أبً بكر وعمر أعلم من هإالء؟ وقد
خالفوا أبا بكر وعمر فً أحكام كثٌرة ,وإن ادعوا أن المعنً إجماعهما .بل خالفوا أهل
المدٌنة()1؛ مالك عن ابن الزبٌر عن جابر بن عبد هللا قال( :نحرنا مع رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم عام الحدٌبٌة البدنة عن سبعة ,والبقرة عن سبعة)( ,)2فهذا 000000000
......................................................................................................
قوله :وإال فمكة أفضل منها ,أي وإال نقل ,ال مدخل للمكان فً األحكام ,فإن اعتبرنا أفضلٌة
المكان فبل ٌصح توجٌه حجٌة أهل المدٌنة بؤفضلٌتها على ؼٌرها ألن مكة أفضل منها إلخ,
ففً مثل هذه العبارة حذؾ الشرط والجواب وإبقاء دلٌل الجواب كما هو ظاهر ,وهللا أعلم.
قوله :وقد خالفوا أبا بكر وعمر فً أحكام كثٌرة ,الظاهر أن الضمٌر فً (وقد خالفوا) عابد
إلى هإالء معاذ بن جبل ومن ذكر بعده من الصحابة رضً هللا عنهم ,ومقصود المصنؾ
رحمه هللا رد حجة أجماع من ذكر من أهل المدٌنة بعمل ؼٌرهم من الصحابة بخبلؾ
قولهم ,فلو كان حجة لم ٌخالفوهم ,وهللا أعلم.
قوله :بل خالفوا إجماع أهل المدٌنة مالك عن ابن الزبٌر إلخ ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ولم
ٌتضح لً معناها ,والظاهر أن فً النسخة تحرٌفا من الناسخ ,وصواب العبارة بل خالؾ
إجماع أهل المدٌنة مالك ,فمالك فاعل خالؾ ,وٌكون قوله عن ابن الزبٌر عن جابر مستؤنفا,
بٌن به المصنؾ مخالفة مالك إلجماع أهل المدٌنة ,ودل على ما قلنا كبلم صاحب القواعد
رحمه هللا فً باب الحج حٌث قال(ٖ) :واختلفوا فً االشتراك فً البدنة ,فقال جمهور العلماء
تجزي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبة ,روي ذلك عن ابن عمر وأنس بن مالك وعطاء
والحسن وطاووس ,وقال ابن عباس البدنة عن سبعة وإن تمتعوا ,وبه قال جماعة من
الفقهاء ,ومنع قوم االشتراك فً شًء من الهدي وال البدن وال النسك فً الفدٌة وؼٌرها,
روي ذلك عن مالك بن أنس ,والصحٌح األول لحدٌث جابر بن عبد هللا قال( :اشتركنا مع
النبً علٌه السبلم) إلخ ,ما رواه المصنؾ وهللا أعلم فلٌحرر.

(ٔ) أي إجماع أهل المدٌنة كما جاء فً الحاشٌة ,وفً عبارة المصنؾ شًء من الؽموض تطرق إلٌه المحشً فً الحاشٌة.
(ٕ) أخرجه الربٌع (ٖٓٗ) كتاب الحج ,باب فً الهدي والجزاء والفدٌة ,ومسلم (٘ )ٖٔ0كتاب الحج :باب االشتراك فً
الحج وإجزاء البقرة والبدنة ,...وؼٌرهما من طرٌق جابر بن عبد هللا.
(ٖ) قواعد اإلسبلم :جٕ ,ص٘.ٔ8

ٕٕ٘

إجماع أهل المدٌنة حق وعملهم بحضرة النبً علٌه السبلم ,وقالوا هذا عمل ال ٌجوز وال
ٌجزئ ,وذكر مالك فً موطبه( :)1األمر المجتمع علٌه عندنا فٌمن باع عبدا أو ولٌدة أو
حٌوانا بالبراءة فقد برئ من كل عٌب ,إال إن كتم عٌبا لم تنفعه تبربته اهـ .والعمل عند
أصحابه أن بٌع البراءة ال ٌجوز البتة فً الحٌوان ,ومسابل كثٌرة خالفوا فٌها إجماع أهل
المدٌنة .وأٌضا ما تولى المدٌنة بعد الصحابة إال الفسقة والظلمة حاشا عمر بن عبد
العزٌز ,ومدته قصٌرة.
......................................................................................................
قوله :األمر المجتمع علٌه عندنا فً من باع عبدا إلخ ,وبٌع البراءة فٌه خبلؾ عندنا ,قال
فً اإلٌضاح(ٕ)  :وبٌع البراءة اختلؾ العلماء فٌه إلخ كبلمه ,فذكر فٌه أربعة أقوال صحة
العقد والشرط معا ,وإبطالهما معا ,وصحة العقد وإبطال الشرط ,والتفصٌل بٌن السلطان
وؼٌره ,والقول بجوازه مطلقا قول ابن عبد العزٌز ,والقول بجواز البٌع وإبطال الشرط قول
الربٌع ,ولم ٌرجح من تلك األقوال شٌبا ,قال محشٌه رحمه هللا(ٖ) :والظاهر قول الربٌع؛ ألن
قاعدة الشرط الذي ال ٌجوز أن ٌبطل وٌصح العقد؛ لحدٌث برٌرة ,وهذا الشرط ال ٌجوز
ألنه متضمن للؽرر والؽش اهـ.
قوله :والعمل عند أصحابه ال ٌجوز البتة فً الحٌوان ,لعل المراد بالحٌوان ؼٌر الرقٌق,
وأما الرقٌق فالمفهوم من كبلم المختصر وشرحه جواز البراءة فٌه ,وعبارة المختصر مع
شارحه(ٗ)( :و ُرد فً عهدة الثبلث فً الرقٌق بكل حادث) ٌعنً أن عهدة الثبلث فً الرقٌق
للمشتري أن ٌرده على بابعه بكل ما حدث فٌه عنده فً زمنها حتى الموت .إلى أن قال فً
المتن (إال إن ٌبٌع ببراءة) قال شارحه :االستثناء متصل أي إال أن ٌبٌع ببراءة من عٌب
معٌن فبل رد له إذا حدث مثله فً زمن العهدة مع بقابها فٌما عداه ,كما إذا تبرأ إلٌه من
اإلباق فؤبق فً زمن العهدة ولم ٌتحقق هبلكه فً زمنها ,فبل رد له باإلباق؛ ألنه تبرأ منه
فتنفعه البراءة منه فقط .انتهى المقصود منه .وٌمكن وهللا أعلم حمل الجواز فً كبلم
المصنؾ على ما هو أعم من الرقٌق عندهم ,بناء على أنه ال تجوز البراءة فٌه إال من عٌب
معٌن ,كما ٌفهم من كبلم شارح المختصر ,وهللا أعلم فلٌحرر.

)ٔ( الموطؤ ,كتاب البٌوع :باب العٌب فً الرقٌقٌ .نظر :كتاب الموطؤ ,إلمام دار الهجرة مالك بن أنس (تٔ58:هـ) ,رواٌة
أبً مصعب الزهري (تٕٕٗ:هـ) ,تحقٌق :د بشار عواد معروؾ ومحمود محمد خلٌل ,الطبعة األولى (ٕٔٗٔهـ-
ٔٔ88م) ,مإسسة الرسالة -بٌروت ,جٕ ,صٖٓٔ.
(ٕ) اإلٌضاح :جٖ ,ص.ٕ٘8
)ٖ( محمد بن عمر أبو ستةٌ ,نظر :المصدر السابق :جٖ ,صٓ.ٕٙ
)ٗ( شرح مختصر خلٌل ,المإلؾ :محمد بن عبد هللا الخرشً المالكً ,أبو عبد هللا (تٔٔٓٔ:هـ) ,بدون طبعة وبدون
تارٌخ ,دار الفكر -بٌروت ,ج٘ ,صٖ٘ٔ.ٔ٘ٗ -
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وأٌضا من كان فً ؼٌر المدٌنة من علماء التابعٌن أعلم وأكثر ,كجابر بن زٌد( ,)1والحسن
البصري( ,)2وابن سٌرٌن( ,)3ومسلم بن ٌسار( ,)4والمزنً( )5وؼٌرهم من أهل البصرة,
ولٌس فً المدٌنة مثل شرٌح القاضً( ,)6ومسروق( ,)٧وعبٌدة السلمانً( ,)٨وابن أبً
()12
لٌلى( )٩وؼٌرهم من أهل الكوفة,وال مثل عمر بن عبد العزٌز( ,)10وجبٌر( ,)11وقبٌصة
)ٔ( أبو الشعثاء جابر بن زٌد األزدي الٌحمدي البصري ,كان عالم أهل البصرة فً زمانهٌ ,عد مع الحسن وابن سٌرٌن,
وهو من كبار ت بلمذة ابن عباس ,قال ابن عباس :لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زٌد ألوسعهم علما عما فً
كتاب هللا ,وقال :تسؤلونً وفٌكم جابر بن زٌد ,وعن عمرو بن دٌنار قال :ما رأٌت أحدا أعلم من أبً الشعثاء ,وقد توفً
سنة ٖ8هـٌ .نظر :الطبقات الكبرى ,لمحمد بن سعد بن منٌع البصري ,المعروؾ بابن سعد ,تحقٌق :محمد عبد القادر
عطا ,الطبعة الثانٌة (ٔٗٔ0هـٔ885 -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت ,ج ,5صٖٖٔ .سٌر أعبلم النببلء :جٗ ,صٔ.ٔ0
)ٕ( الحسن بن أبً الحسن ٌسار ,أبو سعٌد ,مولى زٌد بن ثابت األنصاري ,وقٌل ؼٌر ذلك ,وكانت أم الحسن موالة ألم
سلمة أم المإمنٌن ,ولد الحسن لسنتٌن بقٌتا من خبلفة عمر ,ورضع من أم سلمة ,شهد ٌوم الدار وله ٌومبذ أربع عشرة
سنة ,وكان سٌد أهل زمانه علما وعمبلٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,5صٗٔٔ ,وسٌر أعبلم النببلء :جٗ ,صٖ.٘ٙ
)ٖ( محمد بن سٌرٌن ,أبو بكر األنصاري البصري ,مولى أنس بن مالك ,ولد لسنتٌن بقٌتا من خبلفة عمر ,وقٌل من خبلفة
عثمان ,سمع أبا هرٌرة وابن عباس وأنس بن مالك وؼٌرهم ,وعن عثمان البتً قال :لم ٌكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء
من ابن سٌرٌن ,مات سنة ٓٔٔهـٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,5صٖٗٔ .سٌر أعبلم النببلء :جٗ ,ص.ٙٓٙ
(ٗ) فً النسخ الثبلث" :مسلم بن بشار" بالباء والشٌن المعجمة ,والصحٌح مسلم بن ٌسار ,أبو عبد هللا البصري ,الفقٌه
الزاهد ,من موالً طلحة رضً هللا عنه ,روى هشام عن قتادة قال :مسلم بن ٌسار خامس خمسة من فقهاء البصرة ,مات
فً خبلفة عمر بن عبد العزٌز سنة ٓٓٔهـ ,وقٌل سنة ٔٓٔهـٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,5ص .ٖٔ0سٌر أعبلم
النببلء :جٗ ,صٓٔ٘.
)٘( بكر بن عبد هللا بن عمرو ,أبو عبد هللا المزنً ,أحد األعبلمٌ ,ذكر مع الحسن وابن سٌرٌن ,حدث عن المؽٌرة بن شعبة
وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وؼٌرهم ,قال سلٌمان التٌمً :الحسن شٌخ البصرة وبكر فتاها ,مات سنة ٔٓٙهـ,
وقٌل سنة ٔٓ0هـٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,5ص .ٔ٘5سٌر أعبلم النببلء :جٗ ,صٕٖ٘.
) (ٙشرٌح بن الحارث بن قٌس بن الجهم الكندي ,أبو أمٌة ,قاضً الكوفة ,أصله من الٌمن ,كان شرٌح شاعرا قابفا قاضٌا,
صح أن عمر واله قضاء الكوفة ,فقٌل أقام على قضابها ستٌن سنةٌ ,قال أنه عاش مابة وعشر سنٌن ,وتوفً سنة 50هـ,
وقٌل سنة ٓ0هـٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,ٙصٕ .ٔ0سٌر أعبلم النببلء :جٗ ,صٓٓٔ.
) (5مسروق بن األجدع بن مالك الهمدانً الكوفً ,اإلمام القدوة ,حدث عن أبً بن كعب وعمر ومعاذ بن جبل وعابشة
وعلً وؼٌرهم ,وعداده فً كبار التابعٌن ,قال الشعبً :كان مسروق أعلم بالفتوى من شرٌح ,وكان شرٌح أعلم بالقضاء
من مسروق .مات سنة ٕٙهـ ,وقٌل سنة ٖٙهـٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,ٙص .ٖٔ0سٌر أعبلم النببلء :جٗ ,ص٘.ٙ
) (0عبٌدة بن عمرو ,وقٌل عبٌدة بن قٌس ,السلمانً المرادي الكوفً ,أحد األعبلم ,أسلم فً عام فتح مكة بؤرض الٌمن وال
صحبة له ,هاجر فً زمن عمر بن الخطاب ,أخذ عن عمر وعلً وابن مسعود ,قال عن نفسه :صلٌت قبل وفاة النبً
صلى هللا علٌه وسلم بسنتٌن ولم أره .مات عبٌدة سنة ٕ5هـٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,ٙصٕ٘ٔ .سٌر أعبلم النببلء:
جٗ ,صٔٗ.
) (8عبد الرحمن بن أبً لٌلى ,واسمه ٌسار بن ببلل ,األنصاري الكوفً ,أبو عٌسى األنصاري ,الحافظ الفقٌه ,ولد فً
خبلفة الصدٌق أو قبل ذلك ,وحدث عن عمر وعلً وأبً ذر وابن مسعود وؼٌرهم ,روى عطاء عن ابن أبً لٌلى أنه قال:
أدركت عشرٌن ومابة من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من األنصار ,إذا سبل أحدهم عن شًء ود أن أخاه
كفاه ,قتل بوقعة الجماجم سنة ٕ0هـٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,ٙص ,ٔٙٙسٌر أعبلم النببلء :جٗ ,ص.ٕٙ5
)ٓٔ( عمر بن عبد العزٌز بن مروان بن الحكم األموي القرشً ,اإلمام الحافظ ,كان من أبمة االجتهاد ومن الخلفاء
الراشدٌن ,ولد سنة ثبلث وستٌن ,وأمه هً أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ,روى حدٌثا كثٌرا وكان إماما
عادال زاهدا .أم بؤنس بن مالك فقال :ما رأٌت أحدا أشبه صبلة برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من هذا الفتىٌ .نظر:
الطبقات الكبرى :ج٘ ,صٖٕ٘ .سٌر أعبلم النببلء :ج٘ ,صٗٔٔ.
)ٔٔ( جبٌر بن نفٌر بن مالك بن عامر الحضرمً ,أبو عبد الرحمن ,أدرك حٌاة النبً صلى هللا علٌه وسلم ,وحدث عن أبً
بكر وعن عمر وعابشة وأبً ذر وؼٌرهم ,قال عن نفسه :استقبلت اإلسبلم من أوله فلم ٌزل أرى فً الناس صالحا
وطالحا ,وكان جبٌر من علماء أهل الشام ,ومات سنة ٘5هـ ,وقٌل سنة ٓ0هـٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,5ص.ٖٓٙ
سٌر أعبلم النببلء :جٗ ,ص.55
)ٕٔ( قبٌصة بن ذإٌب بن حلحلة الخزاعً ,اإلمام الكبٌر ,أبو سعٌد المدنً ثم الدمشقً ,مولده عام الفتح سنة ثمان ,روى
عن عمر وأبً الدرداء وببلل وعبد الرحمن بن عوؾ وؼٌرهم ,وكان على الختم والبرٌد للخلٌفة عبد الملك ,وعن مكحول
قال :ما رأٌت أحدا أعلم من قبٌصة ,توفً سنة 0ٙهـ ,أو 05هـٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,5صٖٔٔ .سٌر أعبلم
النببلء :جٗ ,صٕ.ٕ0
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وأبً إدرٌس( )1وؼٌرهم من أهل الشام ,وال مثل طاووس( ,)2وعطاء( ,)3ومجاهد(,)4
.
وعمرو بن دٌنار( )5ونظرابهم من أهل مكة
وقال علً بن أحمد( :)6نظرنا فوجدنا ما نسب من اإلجماع إلى أهل المدٌنة على قسمٌن:
أحدهما ال ٌعلم فٌه خبلؾ من أحد .والثانً قد وجدنا فٌه الخبلؾ بٌن أهل المدٌنة كما هو
موجود فً ؼٌرها .واستقصاء أبحاث هذه المسؤلة ٌحتاج إلى مجلد.
وال ٌعتبر بالمقلد فً اإلجماع ,وال بالذي تضمنت بدعته كفرا كالمجسمة وؼبلة الرافضة,
وقد تقدما.
متى ال ٌنعقد اإلجماع:
وال ٌ نعقد على خبلؾ النص؛ ألنه إجماع على الخطؤ واألمة معصومة من ذلك ,إال إن كان
النص منسوخا بنص آخر ال باإلجماع؛ ألن اإلجماع ال ٌَنسخ وال ٌنسخ على األصح ,وقٌل
ٌَنسخ وٌنسخ ,وقد تقدم فً باب النسخ .وال ٌكون اإلجماع إال عن مستند من دلٌل قطعً
أو أمارة؛ الستحالة اإلجماع عادة لؽٌر داع000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :وال ٌكون اإلجماع إال عن مستند إلخ ,ما جزم به هو قول الجمهور ,وشذ قوم فقالوا
ٌنعقد عن توفٌق ال عن توقٌؾ ,بل ٌوفقهم هللا تعالى الختٌار الصواب .قاله ابن الحاجب(.)5
)ٔ( أبو إدرٌس الخوالنً ,عابذ هللا بن عبد هللا ,قاضً دمشق وعالمها ,ولد عام الفتح ,حدث عن أبً ذر وأبً الدرداء
وحذٌفة وعبادة بن الصامت وأبً هرٌرة وؼٌرهم ,وعن مكحول قال :ما رأٌت مثل أبً إدرٌس الخوالنً .مات سنة
ٓ0هـٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,5صٕٖٔ .سٌر أعبلم النببلء :جٗ ,صٕ.ٕ5
)ٕ( طاووس بن كٌسان الفارسً ,أبو عبد الرحمن ,كان من أبناء الفرس الذٌن جهزهم كسرى ألخذ الٌمن ,سمع من زٌد بن
ثابت وعابشة وأبً هرٌرة وابن عباس ,والزم ابن عباس مدة ,وهو معدود فً كبراء أصحابه ,قال قٌس بن سعد :هو فٌنا
مثل ابن سٌرٌن فً أهل البصرة .مات سنة ٔٓٙهـ .الطبقات الكبرى :ج ,ٙصٌ .ٙٙنظر :سٌر أعبلم النببلء :ج٘,
صٓٗ.
)ٖ( عطاء بن أبً رباح أسلم القر شً موالهم ,أبو محمد ,اإلمام مفتً الحرم ,ولد فً أثناء خبلفة عثمان ,حدث عن عابشة
وأم سلمة وأبً هرٌرة وابن عباس وؼٌرهم ,قال ابن عباسٌ :ا أهل مكة تجتمعون علً وعندكم عطاء ,وقال أبو حازم
األعرج :فاق عطاء أهل مكة فً الفتوى ,مات سنة ٗٔٔهـ ,وقٌل ؼٌر ذلكٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,ٙصٕٓ .سٌر
أعبلم النببلء ,٘ :ص.00
)ٗ( مجاهد بن جبر ,أبو الحجاج المكً ,شٌخ القراء والمفسرٌن ,مولى السابب بن أبً السابب وقٌل ؼٌر ذلك ,روى عن
ابن عباس ,وعنه أخذ القرآن والتفسٌر والفقه ,وروى عن أبً هرٌرة وعابشة وسعد بن أبً وقاص وؼٌرهم ,قال سفٌان
الثوري :خذوا التفسٌر من أربعة :مجاهد وسعٌد بن جبٌر وعكرمة والضحاك ,وقال قتادة :أعلم من بقً بالتفسٌر مجاهد,
مات سنة ٖٓٔهـ ,وقٌل ؼٌر ذلكٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,ٙص .ٔ8سٌر أعبلم النببلء :جٗ ,صٔ٘ٗ.
)٘( عمرو بن دٌنار ,أبو محمد الجمحً موالهم ,اإلمام الكبٌر الحافظ ,أحد األعبلم وشٌخ الحرم فً زمانه ,ولد فً إمرة
معاوٌة سنة خمس أو ست وأربعٌن ,سمع من ابن عباس وجابر بن عبد هللا وابن عمر وأنس بن مالك وؼٌرهم ,أفتى بمكة
ثبلثٌن سنة ,روي عن ابن نجٌح قال :لم ٌكن بؤرضنا أعلم من عمرو بن دٌنارٌ .نظر :الطبقات الكبرى :ج ,ٙص .ٕ8سٌر
أعبلم النببلء :ج٘ ,صٖٓٓ.
( )ٙع لً بن أحمد بن محمد بن علً بن متوٌة ,أبو الحسن الواحدي (تٗٙ0 :هـ) :مفسر ,عالم باألدب ,نعته الذهبً بإمام
علماء التؤوٌل ,كان من أوالد التجار  ,أصله من ساوة ,ومولده ووفاته بنٌسابور ,والواحدي نسبة إلى الواحد بن الدٌل ابن
مهرةٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٖ ,صٖٖٓ ,طبقات الشافعٌة الكبرى :ج٘ ,صٕٓٗ .األعبلم :جٗ ,صٕ٘٘.
) (5لم أجد عبارة ابن الحاجب التً ٌشٌر إلٌها المحشً هنا.
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وٌجوز أن ٌكون المستند قٌاسا .وال ٌنعقد اإلجماع مع سكوت المجتهد لطلب الدلٌل حتى
ٌنقرض العصر ,وإن ادعى أن سكوته لخوؾ وقوع فتنة أو لخوؾ من الحاكم أو لتعظٌم
المفتً أو ؼٌر ذلك قبل ,إال إذا كان الحكم مما ٌتعلق بالدٌن فبل ٌسعه السكوت وال ٌجد
عذرا.
خبلؾ التابعً للصحابة:
قولً( :وٌعتبر المجتهد التابعً مع الصحابة كجابر بن زٌد ,وإن ورد خبر بعد اإلجماع
ورجعوا إلٌه فإجماع على الخبر ,وإال فقوالن).
واعلم أن التابعً المجتهد عند انعقاد اإلجماع من الصحابة ٌعتبر معهم .وقال بعض الناس
ٌنعقد اإلجماع دونه وال ٌعتد بخبلفه ,ولٌس بشًء ألن الصحابة بعض األمة ,وأٌضا
الصحابة سوؼوا للتابعٌن االجتهاد معهم ,سبل ابن عباس عمن جعل ابنه هدٌا ,فقال:
اهده ,وقال جابر للسابل :ال تنحر ما ال تؤكل ,وؼٌرها معه كثٌر ,وسبل أنس فقال :اسؤلوا
الحسن فإنه سمع وسمعنا ,وحفظ ونسٌنا ,وخالؾ أبو سلمة ابن عباس فً قوله فً عدة
الحامل لوفاة زوجها بؤبعد األجلٌن ,فقال أبو هرٌرة :أنا مع ابن أخً .وقال ابن بركة(:)1
وخبلؾ التابعً علٌهم لٌس كخبلؾ بعضهم على بعض ألنه لٌس فً طبقتهم؛ ألن 0000
......................................................................................................
قوله :وٌجوز أن ٌكون المستند عن قٌاس إلخ ,نسبه ابن هارون لمالك وجمهور العلماء,
واستدل لوقوعه بإمامة أبً بكر ,أجمعوا علٌها قٌاسا على تقدٌم النبً علٌه السبلم له فً
الصبلة ,وبتحرٌم شحم الخنزٌر قٌاسا على لحمه ,إلى أن قال :وإذا ثبت الجواز والوقوع
كان حجة تحرم مخالفته ,خبلفا لمن قال ال تحرم مخالفته انتهى.
قوله :وأٌضا الصحابة سوؼوا للتابعٌن االجتهاد معهم إلخ ,هذا الدلٌل نقله ابن الحاجب
وضعفه مجٌبا عنه بؤنهم إنما سوؼوه مع اختبلفهمٌ ,عنً والكبلم فً اتفاقهم(ٕ) ,وهللا أعلم.
قوله :وؼٌرها معه كثٌر ,قال ابن هارون :سبل ابن عباس عن مسؤلة فقال سلوا مسروقا,
وسبل ابن عمر عن فرٌضة فقال سلوا سعٌد بن جبٌر ,قال :وفً صحٌح مسلم أن أبا سلمة
بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبً هرٌرة وهما ٌذكران المرأة تنفس بعد وفاة
زوجها بلٌال ,فقال ابن عباس عدتها آخر األجلٌن ,وقال أبو سلمة قد حلت ,فجعبل ٌتنازعان
ذلك ,قال :فقال أبو هرٌرة أنا مع ابن أخً ٌعنً أبا سلمة انتهى .أقول :والذي عول علٌه أبو
زكرٌا فً كتاب النكاح هو قول ابن عباس(ٖ) ,وهللا أعلم.
(ٔ) كتاب الجامع ,تؤلٌؾ أبً محمد عبد هللا بن محمد بن بركة البهلوي العمانً (قٗ :هـ) ,الطبعة الثانٌة ,طبعة وزارة
التراث -سلطنة عمان ,جٔ ,صٕٕ.
)ٕ( ٌنظر :شرح العضد على ابن الحاجب ,ص.ٔٔٗ :
)ٖ( أي أنها تعتد بؤبعد األجلٌنٌ ,نظر :كتاب النكاح للجناونً ,ص.ٖٖٔ :
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الصحابة هم الحجة التامة .وظاهر كبلمه ال ٌعتد بخبلفه معهم .وأما إن ظهر خبر شاذ بعد
اإلجماع فرجعوا إلٌه فهو إجماع على الخبر ,وهذا بعٌد جدا ,وما ذكرته إال فرضا
للمسؤلة ,اللهم إال أن ٌكون ذلك عقب اإلجماع أو على مذهب من ٌرى نسخ اإلجماع ,وإن
تمادوا على إجماعهم فبل إشكال أن الخبر منسوخ بنص آخر أو ضعٌؾ .وإن رجع بعض
دون بعض فعلى الخبلؾ المتقدم.
ٌجب العمل باإلجماع المروي بطرٌق اآلحاد
قولً( :وٌجب العمل باإلجماع بنقل الواحد ,خبلفا للؽزالً).
اعلم أن اإلجماع المروي بطرٌق اآلحاد ٌجب العمل بمضمونه؛ ألن الخبر دلٌل ظنً إذا
نقلته اآلحاد وٌجب به العمل ,واإلجماع دلٌل قطعً فهو أولى بالعمل بمضمونه ,ومنعه
الؽزالً وبعض الحنفٌة وبعض الظاهرٌة.
اختلفوا فً إحداث قول ثالث:
قولً( :وإحداث قول ثالث؛ ثالثها إن كان ٌرفع ما اتفقوا علٌه فممنوع وإال فجابز ,وعمل
المختلفٌن بؤحد القولٌن ,أو اتفاقهم بعد استقراره ,أو اتفاق العصر الثانً علٌه()1؛ لٌس
بإجماع على األصح ,وأما اتفاقهم عقب االختبلؾ فالمختار أنه إجماع).
اعلم أن األمة إذا اختلفت فً مسؤلة على قولٌن -أعنً أهل عصر كالصحابة وؼٌرهم-
فهل لمن بعدهم أن ٌحدث قوال ثالثا؟ الجمهور :ال ٌجوز؛ ألن اختبلفهم على قولٌن إجماع
على إبطال كل قول ؼٌرهما .وقال أهل الظاهرٌ :جوز إحداثه؛ ألنها مسؤلة اجتهادٌة
......................................................................................................
قوله :فعلى الخبلؾ المتقدمٌ ,عنً وهللا أعلم فً قوله( :وأما إن أجمعوا إال واحدا أو اثنٌن
فحجة ولٌس إجماعا ,وقال أبو بكر الرازي والخٌاط هو إجماع) إلخ.
قوله :ومنعه الؽزالً وبعض الحنفٌة إلخ ,قد استدل العضد للقول الراجح بقوله(ٕ) :ولنا أٌضا
أنه علٌه الصبلة والسبلم قال( :نحن نحكم بالظاهر)(ٖ) ,وٌدخل فٌه ذلك لظهوره وإفادته
الظن ,إلى أن قال :قالوا عن هذٌن الدلٌلٌن أنهما من قبٌل الظاهر ألنه قٌاس على خبر
الواحد ,وقد أردتم إثبات أصل كلً به وهو العمل باإلجماع المظنون ثبوته ,واألصول ال
تثبت بالظواهر لوجوب القطع فً العملٌات ,والجواب إن تمسكنا بالمتمسك األول فهو قاطع
ألنه إثبات له بالطرٌق األولى وأنه قطعً ,وإن تمسكنا بالثانً فبل شك أنه ظاهر فتنبنً
صحته إلخ ,وهللا أعلم.
(ٔ) فً (ب)" :بعد استقرار اتفاق العصر الثانً علٌه" .وهو تصحٌؾ ٌدل على بطبلنه ما سٌؤتً فً الشرح بعد قلٌل.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٕٔ5 -ٕٔٙ :
(ٖ) لم أهتد إلى تخرٌجه.
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فٌسوغ فٌها العمل بما ٌإدي االجتهاد ,فكٌؾ ٌكون مانعا؟ وظاهر كبلم ابن بركة إن كان
الخبلؾ للصحابة فبل ٌجوز ,وإن كان لؽٌرهم جاز ,والصحٌح إن كان القول الثالث ٌرفع
اإلجماع فممنوع؛ كما إذا اشترى بكرا فوطبها ثم وجد بها عٌبا ,فقٌل الوطء ٌمنع من
الرد ,وقٌل ٌردها مع إرش الوطء ,ومن قال ٌردها مجانا من ؼٌر شًء فقد رفع ما
اتفقا(.)1
وإن لم ٌرفع فجابز؛ كالقول بؤن العٌوب تفسخ النكاح ,وهً العفل والبرص والجذام
والجنون ,وقٌل ال تفسخ ,والقول إن بعضها ٌفسخ دون بعض لم ٌرفع ما اتفقا علٌه.
()4
وظاهر كبلم المصنؾ الجواز مطلقا(ٕ) ,ومثل بقضٌة جابر فً التخرٌج( )3وأبً العباس
فٌمن باع شٌبا بؽٌر إذن شرٌكه ,وهو الصواب إن شاء هللا.
......................................................................................................
قوله :فقٌل الوطء ٌمنع من الردٌ ,عنً وهللا أعلم ٌمسكها وٌؤخذ إرش العٌب ,ولعل هذا القول
هو الراجح ,فلذلك صدر به صاحب اإلٌضاح أٌضا نقبل عن أبً الحسن ,كما ٌعلم بالوقوؾ
علٌه(٘) ,وهللا أعلم.
قوله :العفل ,قال فً الصحاح( :)ٙالعفل والعفلة بالتحرٌك فٌهما :شًء ٌخرج من قُ ُبل النساء
وحٌا ِء الناقة شبٌهة باأل ُ ْدرة التً للرجال ,والمرأة عفبلء انتهى.
قوله :والقول بؤن بعضها ٌفسخ دون البعض لم ٌرفع ما اتفقا علٌه ,لكونه وافق أحد المذهبٌن
فٌما قال به ,وهو أن من ٌقول بفسخ الكل ٌقول بفسخ البعض ,فلم ٌرفع ما قال به كل منهما
البتة كما هو ظاهر ,وهللا أعلم.
قوله :ومثل بقضٌة جابر فً التخرٌج وأبً العباس فٌمن باع شٌبا إلخ ,هكذا فً النسخة التً
بٌدي نسب المسؤلة لجابر وأبً العباس ,والذي رأٌته فً العدل فً مسؤلة التخرٌج نسبة ذلك
إلى ابن سٌرٌن وأبً العباس ,حٌث قال( :)5واختلفوا فً التخرٌج بٌن مسؤلتٌن وإحداث قول
ثالث بٌنهما ,فؤجازه بعض وأبطله بعض .فممن أجازه ابن سٌرٌن فً مسؤلة األبوٌن =
(ٔ) كذا فً (أ) و (ج) .أي ما اتفق علٌه أصحاب القولٌن السابقٌن.
)ٕ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٓٔ.
(ٖ) فً النسخ الثبلث" :بالتحرٌم" وهو تصحٌؾ ظاهر ,والصواب (فً التخرٌج) ,وقد تكفل المحشً بتفصٌل المسؤلة
وبٌانها فً الحاشٌة ,ونقل عن العدل واإلنصاؾ أن المسؤلة منسوبة البن سٌرٌن وأبً العباس ,ال كما قال البدر الشماخً.
)ٗ( أحمد بن محمد بن بكر الفرسطابً النفوسً ,أبو العباس (ت٘ٓٗ :هـ) ,عالم فذ من علماء وارجبلن ,وهو ابن الشٌخ
أبً عبد هللا محمد بن بكر النفوسً مإسس حلقة العزابة ,أخذ العلم عن أبٌه وعن أبً الربٌع سلٌمان بن ٌخلؾ المزاتً,
من تبلمذته أبو عمرو عثمان بن خلٌفة السوفً وؼٌره ,ترك العدٌد من المإلفات منها :القسمة وأصول األرضٌن ,وكتاب
الدٌانات ,وتبٌٌن أفعال العباد ,وؼٌرها ,كما أنه شارك فً تؤلٌؾ دٌوان العزابة مع ؼٌره من العلماءٌ .نظر :معجم أعبلم
اإلباضٌة -قسم المؽرب :جٕ ,ص( ,ٗ0الترجمة ,)08:والسٌر للشماخً :جٕ ,ص.08
)٘( ٌنظر :كتاب اإلٌضاح للشماخً :جٖ ,ص.ٕ55
) (ٙالصحاح للجوهري ,مادة "عفل".
( )5العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٓٔ.
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وأما إن اختلفوا فعملوا بؤحدهما واتفقوا( )1على أحد القولٌن بعدما استقر الخبلؾ وقال كل
بمذهب؛ فاألصح أنه بعٌد بل ممتنع وفاقا لؤلكثر .وقٌل جابز ,ثم اختلؾ المجٌزون :فقال
......................................................................................................
= والزوجة أخذا بقول ابن عباس ,فؤعطاها الثلث من رأس المال ,وفً الزوج واألبوٌن
برأي الجمٌع لها ثلث ما بقً ,فمن ذهب مذهب التخرٌج أعطى األبوٌن الربع والزوج
النصؾ .وأما فً الجد واألم والزوج فؤعطى الجمٌع؛ لؤلم الثلث وللجد السدس وللزوج
النصؾ .وقال ابن سٌرٌن بالقسمة بٌن األم والجد ,وهذا مذهب أبً العباس أحمد بن محمد
بن بكر رضً هللا عنه فً رجل باع شٌبا مشتركا فٌه ,وفٌها قول بإبطال البٌع كله ,وإجازته
كله ,وإبطال بٌع سهم شرٌكه ,وجواب رابع وهو التخرٌج أنه ٌجوز بٌع سهم شرٌكه وٌبطل
بٌع سهمه انتهى .قلت :والذي علٌه العمل عند صاحب اإلٌضاح ورجحه التفصٌل فً
المسؤلة ,وهو أن العقدة إذا اشتملت على ما ٌجوز وما ال ٌجوز قصدا من المشتري ,أو كان
الشرٌك معلوما له أو منزال منزلة المعلوم كاألبوٌن بطلت ,وإال صحت فٌما له وبطلت فً
حصة الشرٌك ,كما ٌعلم بالوقوؾ علٌه(ٕ) ,وهللا أعلم ,فٌشبه أن ٌكون هذا التفصٌل قوال
خامسا فً المسؤلة إن حملت تلك األقوال على ظاهرها ,وهللا أعلم فلٌحرر ,ولعل هذا األخٌر
فرض مثال وإال فجواز بٌع حصة الشرٌك مع إبطال حصته فً ؼاٌة البعد ,وهللا أعلم.
قوله :وأما إن اختلفوا فعملوا بؤحدهما أو اتفقوا إلخ ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ولعله
تحرٌؾ من الناسخ ,وصواب العبارة وأما إن اتفقوا على قولٌن فعملوا بؤحدهما بؤن اتفقوا
على القولٌن إلخ ,ودل على ما قلنا عبارة صاحب العدل رحمه هللا فً هذه السؤلة حٌث
قال(ٖ) :مسؤلة :واإلجماع إنما ٌنعقد إذا نزلت حادثة لٌس لهم بها عهد من كتاب هللا عز وجل
وال من سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,فعلى العلماء المشروط علٌهم االجتهاد أن
ٌجتهدوا ,فإن أطبقوا صار إجماعا .وإن اختلفوا على قولتٌن فرجعوا بالعمل إلى إحداهما
الجواب :ال ٌصٌر إجماعا ,وقال بعضهم ٌصٌر إجماعا .واألول ٌقول :القول األول المتروك
ٌصٌر مهجورا واالختبلؾ قابم ,وٌسع من ٌؤتً بعدهم من أهل األعصار الرجوع إلٌه
واإلقبال علٌه ,ومنع من ذلك اآلخرون ,وال ٌنبؽً ألحد أن ٌحظر سعة رحمة هللا انتهى .ثم
رأٌت فً نسخة واتفقوا بالواو وهً الصواب ,وهللا أعلم .وأشار بقوله (ال ٌنبؽً إلخ) إلى
الحدٌث المشهور وهو قوله صلى هللا علٌه وسلم (اختبلؾ أمتً رحمة من هللا)(ٗ) فإن
الرحمة فسرت بالسعة ,كما وقفت علٌه فً كتاب المٌزان للشعرانً أٌضا ,وهللا أعلم.

)ٔ( فً (أ)" :أو اتفقوا" .والصواب العطؾ بالواو كما نبه على ذلك المحشً ,وتقدٌر الكبلم :وأما إن اختلفوا على قولٌن ثم
اتفقوا على أحد القولٌن بعدما استقر الخبلؾ وقال كل بمذهب.
)ٕ( كتاب اإلٌضاح :جٖ ,صٖ٘ٔ.
(ٖ) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٓٔ.
(ٗ) لم أهتد إلى تخرٌجه بهذا اللفظ.
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بعض حجة ,وقال بعض لٌس بحجة .ومن لم ٌشترط فً اإلجماع انقراض العصر فهو
عنده إجماع ,وكذا إذا اتفق من بعدهم على أحد قولٌهم فكاألولى ,إال أنها أبعد من األولى
فً الجواز .وأما اتفاقهم قبل استقرار خبلفهم فإجماع وحجة؛ كقضاٌا أبً بكر رضً هللا
عنه.
......................................................................................................
قوله :إال أنها أبعد من األولى فً الجواز ,ألنهم إذا اعتبر من خالفهم من الموتى فهم بعض
األمة ,كما نبه علٌه العضد(ٔ).
قوله :كقضاٌا أبً بكر رضً هللا عنه ,أقول :إن أراد بها ما تقدم بٌانه من كتاب العدل -من
اختبلفهم فً قتال أهل الردة ورجوعهم إلى رأٌه فكان إجماعا -فالظاهر أن ٌقول كقضٌة
أبً بكر ,بإفراد "قضٌة" ,وإن أراد ؼٌرها فلم تتضح لً من كبلمه وال من كبلم صاحب
العدل ,فلٌراجع ولٌحرر ,وهللا أعلم.

)ٔ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕٔ٘ :
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الباب التاسع :فً االجتهاد
قولً( :وهو لؽة تحمل مشقة فً أمر ,وفً االصطبلح استفراغ الفقٌه الوسع فً
استحصال حادثة بشرع .المجتهد فاعل االجتهاد ,والمجتهد فٌه محل االجتهاد ,والمصٌب
فً القطعٌات واحد؛ كالنصوص والعقلٌات خبلفا للعنبري ,والمخطا آثم خبلفا للجاحظ,
والمصٌب فً الظنٌات واحد خبلفا لبعض ,والمخطا ؼٌر آثم خبلفا لؤلصم والمرٌسً).
حد االجتهاد:
وهو لؽة :تحمل الجهد وهو المشقة فً أمرٌ ,قال اجتهد فً حمل حجر الرحى ,وال ٌقال
اجتهد فً حمل خردلة .وفً االصطبلح" :استفراغ الفقٌه الوسع" أي ٌبذل طاقته ,بحٌث
ال ٌجد من نفسه زٌادة وإن طلبها ,بل ٌعجز عن الزٌادة .فـ "االستفرغ" كالجنس,
واحترزت بالفقٌه عن استفراغ المقلد طاقته ,و "فً استحصال حادثة" إذ ال اجتهاد فً
منصوص علٌه ,و "بشرع" مخرج للحسٌات والعقلٌات التً ال شرع فٌها .واعلم أن كل
عقلً ٌسوغ فٌه االجتهاد ,ولبلجتهاد ركنان :المجتهد والمجتهد فٌه؛ فالمجتهد فاعل
االجتهاد ,والمجتهد فٌه محل االجتهاد.
المصٌب فً القطعٌات واحد ,والمصٌب فً الظنٌات واحد:
واعلم أن كل من أداه اجتهاده فً العقلٌات والقطعٌات مثل مسابل الكبلم واالعتقادات
وؼٌرهم ا إلى الصواب؛ فله أجران ,وإن أداه إلى الخطؤ فهو آثم ؼٌر مؤجور ,سواء عجز
عن إدراك الصواب أو أدرك وخالؾ .وذهب العنبري( )1إلى أن كل مجتهد مصٌب فً
العقلٌات والفروع ,وهذا خطؤ بٌن فاحش ,والعجب كٌؾ ٌصٌب من قال بقدم العالم وتكذٌب
......................................................................................................
قوله :تحمل الجهد وهو المشقةٌ ,عنً بفتح الجٌم ,وأما الجهد بالضم فهو الطاقة كما نبه علٌه
بعضهم ,وهللا أعلم.
قوله :استفراغ الفقٌه الوسع أي ببذل طاقته إلخ ,المناسب وهللا أعلم اإلتٌان بؤجزاء التعرٌؾ
متوالٌة كما فً المتن ,ثم ٌؤخذ فً تفسٌرها وبٌان محترزات قٌودها كما فعل العضد ,واألمر
سهل.
قوله :واع لم أن كل عقلً ٌسوغ فٌه االجتهاد ,أي مما ال قاطع فٌها من كتاب وسنة وإجماع,
وال ٌخفى ما فً العبارة ,والمناسب ما عبر به صاحب العدل حٌث قال(ٕ) :واالجتهاد كله
فً العقلٌات سابػ ,والحق فً واحد إلخ.
قوله :وقال العنبري ,قال البرادي :وقال عبٌد هللا بن الحسن العنبري قاضً البصرة =
)ٔ( عبٌد هللا بن الحسن بن الحصٌن العنبري (تٔٙ0:هـ) ,من تمٌم ,قاض ,من الفقاء والعلماء بالحدٌث ,من أهل البصرة,
ولً قضاءها سنة (ٔ٘5هـ) ,وعزل سنة (ٔٙٙهـ) ,وتوفً فٌهاٌ .نظر :األعبلم :جٗ ,صٕ.ٔ8
(ٕ) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٕٔ.
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الرسول ,ومن جعل الشرٌك هلل تعالى ,ومن شبهه بالخلق ,أو وصفه بالعجز ,أو جعل معه
قدٌما فً األزل ,أو لم ٌصفه بصفات الكمال .وقال الجاحظ( :)1المخطا فً العقلٌات إذا
نظر وعجز معذور إذا لم ٌدرك الحق ,وعذر المشرك الذي نظر وعجز عن إدراك الحق.
ومذهب من جعل المجتهد المشرك مؤجورا مصٌب( ,)2ومن جعله إذا عجز معذورا كاؾ
عن الرد علٌهما .وذهب أكثر متكلمً المعتزلة واألشعرٌة إلى أن كل مجتهد مصٌب فً
......................................................................................................
= وبعض الحشوٌة كل مجتهد فً العقابد وأصول الدٌانة مصٌب ,وسوؼوا الكبلم(ٖ) فً
القطعٌات ,وطعن فً قولهم ونسبوا إلى الكفر والشرك ,ولزمهم تصوٌب الٌهود والنصارى
والصاببة ألنهم مجتهدون فً دٌانتهم انتهى .أقول :ذكر فً جمع الجوامع بدل الحشوٌة
الجاحظ ,وذكر فً المجتهد عندهما خبلفا هل هو المسلم أو مطلقا ,قال(ٗ) :وقد حكً
اإلجماع على خبلؾ قولهما قبل ظهورهما ,وهللا أعلم.
قوله :وقال الجاحظ إلخ ,تبع رحمه هللا صاحب العدل فً نسبة ما ذكره للجاحظ(٘) ,بخبلؾ
ما نسبه إلٌه صاحب جمع الجوامع ,وال ٌبعد أن ٌكون قاببل بكل منهما لعدم تنافٌهما كما
ٌظهر ,وهللا أعلم.
قوله :كاؾ عن الرد علٌهما ,نقل العضد دلٌلهما وأجاب عنه حٌث قال( :)ٙقالوا تكلٌفهم
بنقٌض اجتهادهم تكلٌؾ بما ال ٌطاق فٌمتنع ,أما األولى فؤلن المقدور بالذات هو االجتهاد
والنظر؛ لكونهما من قبٌل األفعال دون االعتقاد فإنه من قبٌل الصفات ,وما ٌإدي إلٌه
االجتهاد حصوله بعد االجتهاد ضروري واعتقاد خبلفه ممتنع ,وأما الثانٌة فلما تقدم من
دلٌل العقل والسمع على امتناع تكلٌؾ ما ال ٌطاق وعلى عدم وقوعه ,قال :الجواب ال نسلم
أن نقٌض اعتقادهم ؼٌر مقدور فإن ذلك امتناع بشرط المحصول ,أي ما داموا معتقدٌن
لذلك ٌمتنع أن ٌعت قدوا خبلفه ,وذلك ال ٌوجب كون الفعل ممتنعا عنهم ؼٌر مقدور لهم ,فإن
الممتنع الذي ال ٌجوز التكلٌؾ به ما ال ٌتؤتى عادة كالطٌران فً الهواء وحمل الجبل ,وأما
ما كلفوا به فهو اإلسبلم وهو متؤت منهم ومعتاد حصوله من ؼٌرهم ,ومثله ال ٌكون
مستحٌبل انتهى.
قوله :وذهب أكثر متكلمً المعتزلة واألشعرٌة إلى أن كل مجتهد مصٌب إلخ ,فٌه أنه
مخالؾ لما هو المنقول عندهم بالنظر لؤلشعرٌة ,قال العضد( :)5والشافعً وأبو حنٌفة =
)ٔ( عمرو بن بحر بن محبوب ,الشهٌر بالجاحظ (تٕ٘٘:هـ) ,سبقت ترجمته.
)ٕ( كذا فً األصل -بالرفع.-
)ٖ( لعله :وسوؼوا الخبلؾ فً القطعٌات.
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٕٗ0
)٘( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٕٔ.
( )ٙشرح العضد ,ص.ٖ55 :
) (5شرح العضد على المختصر ,ص.ٖ58 :
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الظنٌات ومسابل الفروع ,ونقل عن أبً حنٌفة والشافعً وأحمد ومالك ,ثم اختلفوا فقال
الجبابً والباقبلنً ومحققوهم :أن لٌس هلل تعالى فً النازلة التً ال نص فٌها حكم معٌن,
بل حكم هللا تعالى ظن المجتهد ,فما ؼلب على ظن كل مجتهد هو حكم هللا تعالى فً حقه,
واختاره الؽزالً .وقال بعضهم فٌه حكم هللا معٌن ,لكن لم ٌكلؾ المجتهد إصابته .وقال
أهل الحق :المصٌب فٌها واحد ,وال ٌضٌق على الناس خبلفه ,وهلل تعالى فً النازلة حكم
معٌن ,ونقل عن الشافعً وؼٌره.
......................................................................................................
= ومالك وأحمد أربعتهم نقل عنهم تصوٌب كل مجتهد وتخطبة البعض انتهى .وقال فً متن
جمع الجوامع(ٔ) :والصحٌح وفاقا للجمهور أن المصٌب واحد ,وهلل تعالى حكم قبل االجتهاد,
قٌل ال دلٌل علٌه ,والصحٌح أن علٌه أمارة وأنه مكلؾ بإصابته ,وأن مخطبه ال ٌؤثم بل
ٌإجر انتهى .وقال ابن هارون تبعا البن الحاجب :ونقل عن األبمة األربعة التخطبة
والتصوٌب واألصح من مذهب مالك والشافعً أن المصٌب واحد ,إلى أن قال :فظهر أن
المختار أن المصٌب واحد ,وأن علٌه دلٌبل ظنٌا ,وأن المخطا ؼٌر آثم ,وأن ما فٌه قاطع
وقصر عنه فآثم وإال فمخطا ؼٌر آثم إلخ .فظهر مما نقلناه عنهم أن المختار عندهم مساو
لما هو الحق عندنا من أن المصٌب واحد على ما سٌؤتً فً كبلم المصنؾ قرٌبا ,وأن
المصنؾ لم ٌحرر النقل عنهم ,وجل من ال ٌسهو ,وهللا أعلم.
قوله :حكما معٌنا ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ,وصوابها الرفع ألنه اسم لٌس من قوله (لٌس
هلل تعالى) إلخ(ٕ).
قوله :ونقل عن الشافعً وؼٌره ,قال فً العدل(ٖ) :وأما إذا أخطؤ الحق عند هللا فهو مؤجور
على اجتهاده ونشره ,ومؤجور فً كل شًء ؼٌر استخراجه(ٗ) بدلٌل قول رسول هللا علٌه
السبلم ( :إذا اجتهد الحاكم فؤصاب فله أجران وإذا اجتهد فؤخطؤ فله أجر واحد)(٘) ,أال ترى
أنه أوجب له األجر فً إصابته الحق ,وعلى اجتهاده أوجب له األجر إذا أخطؤ فً اجتهاده,
وحط عنه المآثم فً خطبه ,وروي عن الشافعً أٌضا مثل هذا القول ,وهو أصح األقوال,
وإن كان ٌروى عنه خبلؾ هذا القول ,واألول أصح اهـ.

(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٕٗ8
)ٕ( هذا التصوٌب من المحشً بناء على النسخة التً اعتمد علٌها هو.
(ٖ) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٗٔ.
)ٗ( كذا فً األصل ,ولم أتمكن من معرفة معناه.
(٘) أخرجه البخاري (ٕٖ٘ )5كتاب االعتصام بالكتاب والسنة :باب أجر الحاكم إذا اجتهد ,ومسلم ( )ٗٗ05كتاب
األقضٌة :باب بٌان أجر الحاكم إذا اجتهد فؤصاب أو أخطؤ ,وؼٌرهما من حدٌث عمرو بن العاص.
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والمختار أن علٌه دلٌبل ظاهرا ال قطعٌا .وقال قوم ال دلٌل علٌه ,بل هو كالدفٌن فمن عثر
علٌه اتفاقا فهو المصٌب وله أجران ,ولمن أخطؤه أجر اجتهاده.
وقال بعض دلٌله قطعً ,لكن اإلثم محطوط عن المخطا لؽموض الدلٌل وخفابه ,وهو
مؤجور لذلك.
......................................................................................................
قوله :والمختار أن علٌه دلٌبل ظاهرا ال قطعٌا ,أي فلذلك كان المخطا ؼٌر آثم ,خبلفا لمن
قال دلٌله قطعً فٌؤثم ,وهو بشر المرٌسً وأبو بكر األصم كما نبه علٌه العضد(ٔ) ,واستدل
العضد للقول بؤن المصٌب واحد بقوله(ٕ) :ولنا أٌضا لو كان كل مجتهد مصٌبا لزم اجتماع
النقٌضٌن ,ألنه لو كان كذلك فإذا ظن حكما قطع بؤنه الحكم فً حقه ,وال شك أن استمرار
قطعه مشروط ببقاء ظنه؛ لئلجماع على أنه لو ظن ؼٌره وجب علٌه الرجوع عنه إلى ذلك
الؽٌر ,فٌكون عالما به ما دام ظانا له ,فٌكون ظانا عالما بشًء واحد فً زمان واحد ,فٌلزم
القطع وعدم القطع وهما نقٌضان انتهى .واستدل أٌضا لبطبلن القول بؤن كل مجتهد مصٌب
بدلٌل آخر وأجاب عنه حٌث قال(ٖ) :واستدل بؤن تصوٌب الكل مستلزم للمحال فٌكون
محاال ,بٌانه فً صورتٌن :إحداهما إذا كان الزوج مجتهدا شافعٌا والزوجة مجتهدة حنفٌة,
وقال لها أنت بابن ,ثم قال راجعتك ,والرجل ٌعتقد الحل والمرأة الحرمة ,فٌلزم من صحة
المذهبٌن حلها وحرم تها .ثانٌتهما أن ٌنكح مجتهد امرأة بؽٌر ولً ألنه ٌرى صحته ,وٌنكح
مجتهد آخر تلك المورأة إذ ٌرى بطبلن األول ,فٌلزم من صحة المذهبٌن حلها لهما ,وإنه
محال ,قال :الجواب أنه مشترك اإللزام إذ ال خبلؾ أنه ٌلزمه اتباع ظنه ,والجواب الحق
هو الحل ,وهو أنه ٌرجع إلى حاكم لٌحكم بٌنهما فٌتبعان حكمه ,لوجوب اتباع الحكم للموافق
والمخالؾ انتهى.
قوله :وقال بعض دلٌله قطعً لكن اإلثم محطوط عن المخطا إلخ ,لم أر هذا القول لؽٌره
بهذه العبارة ,ولعل معناها عندهم أن كل حكم علٌه دلٌل قطعً فً الواقع وإن لم ٌطلع علٌه
المجتهد لخفابه ,فلذلك أسقطوا عنه اإلثم ,نعم قال العضد(ٗ) :وأما التً فٌها قاطع فإن قصر
فً طلبه كان آثما وإن لم ٌقصر فؽٌر آثم ,وهل هو مخطا فٌه خبلؾ ,والمختار أنه مخطا
اهـ .ولعل المصنؾ أراد هذه الصورة ,ؼٌر أن العضد لم ٌحكها قوال كصنٌع المصنؾ ,وهللا
أعلم فلٌحرر.

)ٔ( ٌنظر :شرح العضد ,ص ,ٖ58 :وسٌذكر المصنؾ ذلك أٌضا بعد قلٌل ,وستؤتً ترجمة لكل من بشر المرٌسً وأبً
بكر األصم.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖ58 :
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖ0ٔ :
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖ58 :
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وقال قوم ؼٌر مؤجور ,وحط عنه اإلثم تخفٌفا .وقال المرٌسً( )1وابن علٌة( )2وابن
الحسٌن( )3وأبو بكر األصم( :)4دلٌله قطعً ,والمخطا آثم كسابر القطعٌات؛ ألن الحق
واحد وعلٌه دلٌل قطعً فمن أخطؤه فهو مؤزور ,وهو قول جمٌع نفاة القٌاس؛ ألنه ال
مجال للظن فً األحكام عندهم ,بل من أخطؤ الدلٌل فقد أثم ,وما لٌس فٌه دلٌل فالبراءة
األصلٌة .ولٌس بشًء ألن الصحابة رضوان هللا علٌهم شاع بٌنهم االختبلؾ فً المسابل
االجتهادٌة ,ولم ٌنقل إلٌنا نكٌر وال تؤثٌم من بعضهم لبعض.
......................................................................................................
قوله :شاع بٌنهم االختبلؾ فً المسابل االجتهادٌة ,قال فً العدل(٘) :وقد جرى بٌن أصحاب
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما ٌدل على أنه ٌخطا الصواب بعضهم وٌصٌبه بعض ,وال
ٌجاوب إلٌه أخطؤت فً رأي الحق ,ولو لم ٌكن كذلك لما كان مجتهدا ,كقول علً بن أبً
طالب حٌن شاوره عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فً المرأة التً أرسل إلٌها فؤجهضت
جنٌنها ,فشاور أصحاب رسول هللا علٌه السبلم ,فكل قال إنك معلم ومإدب فلٌس علٌك
شًء ,فقال علً :إن كانوا اجتهدوا فقد أخطؤوا ,وإن لم ٌجتهدوا فقد قصروا ,وإنما علٌك
الدٌة ,ففرضها عمر رضً هللا عنه على عاقلته انتهى .وقد أورد فٌه من هذا النوع شٌبا
كثٌرا فراجعه إن شبت ,وقوله فؤجهضت جنٌنا أي ألقته ,قال فً القاموس فً مادة
الجاهض( :)ٙوالجهّاضة مشددة الهرمة ,وكؤمٌر وكتؾ الول ُد السّقط أو ما تم خلقه ,إلى أن
قال :وأجهض أعجل ,والناقة ألقت ولدها انتهى.

(ٔ) بشر بن ؼٌاث بن أبً كرٌمة عبد الرحمن المرٌسً ,أبو عبد الرحمن (تٕٔ0 :هـ) :فقٌه معتزلً عارؾ بالفلسفة,
ٌرمى بالزندقة ,وهو رأس الطابفة (المرٌسٌة) القابلة باإلرجاءٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٔ ,ص .ٕ55األعبلم :جٕ,
ص٘٘.
(ٕ) فً األصل" :وابن علً" ,والصواب (ابن علٌة) كما فً العدل واإلنصاؾ ,وهو إبراهٌم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن
مقسم األسدي ,أبو إسحاق ابن علٌة (ٔ٘ٔ  ٕٔ0 -هـ) :من رجال الحدٌث ,توفً ببؽداد وقٌل بمصرٌ .نظر :األعبلم :جٔ,
صٕٖ.
(ٖ) أ حمد بن الحسٌن بن أبً زٌاد االطرابلسً ,أحد علماء اإلباضٌة فً القرن الثالث الهجري  ,تفرد بؤمور خالؾ فٌها
اإلباضٌة الوهبٌة ,كان ٌؤخذ بقول عٌسى بن عمٌر فً الكبلم ,وبقول ابن علٌة فً الفقه ,وله أتباع ٌسمون الحسٌنٌة ,له
كتب منها" :المقاالت" فً علم الكبلم ,و "الختصر" فً الفقهٌ .نظر :السٌر للشماخً :جٔ ,صٖٕٕ ,جٕ ,ص,ٔ00
ودراسات عن اإلباضٌة ,ص.ٕٔٗ -ٕٖٔ :
(ٗ) عبد الرحمن بن كٌسان ,أبو بكر األصم ,فقٌه معتزلً مفسر ,توفً نحو (ٕٕ٘هـ)ٌ .نظر :األعبلم :جٖ ,صٖٕٖ.
(٘) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,ص٘ٔ.
) (ٙالقاموس المحٌط ,مادة "الجاهض".
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فصل :فً شروط المجتهد وفً تجزي االجتهاد
قولً( :فصلٌ :سوغ االجتهاد فً حادثة ال ٌوجد حكمها فً كتاب وال سنة وال أثر ,وشرط
المجتهد أن ٌكون عالما بالكتاب والسنة واألثر ,أعنً القدر الذي تعلقت به األحكام,
وعالما بالنحو واللؽة والتصرٌؾ ,واألصلٌن( ,)1والببلؼة وموارد الكبلم ,وفً تجزي
االجتهاد خبلؾ).
تقدم جواز االجتهاد فً الظنٌات والقطعٌات كاالعتقادات وسابر العقلٌات ,أي فً التً ال
تفتقر إلى شرع والتً تفتقر إلٌه .وتقدم أن المصٌب فً العقلٌات واحد ,ولٌس المقصود
فً هذا الفن الكبلم علٌها ,بل المقصود هاهنا ما ال ٌكون المخطا فٌه آثما ,خبلفا
للمرٌسً ومن تبعه ,فإذا ثبت أن المقصود هاهنا الفروع الشرعٌة وهو ما ال دلٌل فٌه
قطعً من األحكام؛ فمحل االجتهاد الحادثة التً ال ٌوجد لها حكم فً كتاب وال سنة وال
إجماع وال أثر(.)2
وشرط المجتهد وهو فاعل االجتهاد :أن ٌكون عالما باآلٌات واألحادٌث التً تعلقت بها
األحكام ,أي عالم بمواضعها لٌرجع إلٌها عند الحاجة وال ٌشترط حفظها عن ظهر القلب؛
......................................................................................................
قوله :فإذا ثبت أن المقصود هاهنا الفروع الشرعٌةٌ ,عنً أن االجتهاد إذا أطلق ٌراد به
االجتهاد فً الفروع ,قال المحلً عند قول المتن (االجتهاد) ما نصه(ٖ) :المراد عند
اإلطبلق ,وهو االجتهاد فً الفروع اهـ .وهللا أعلم.
قوله :وهو األثر ,هكذا فً النسخة التً بٌدي وصوابها وال فً األثر ,قال فً العدل نقبل عن
أبً الربٌع(ٗ) :فإذا نزلت نازلة مما لم ٌكن فً الكتاب وال فً السنة وال فً آثار المسلمٌن
الذٌن كانوا قبل النوازل فعلى العلماء أن ٌجتهدوا فٌها .فقصر االجتهاد والرأي إلى النوازل
والحوادث ال ؼٌر انتهى.

)ٔ( كذا فً جمٌع النسخ ,وقد تتبعت كبلمه فً الشرح فلم ٌتضح لً معناه ,وال ٌمكن حمل مراده على الكتاب والسنة؛ ألنه
سبق ذكرهما ,وربما أراد باألصلٌن :أصول الدٌن وأصول الفقه .وهللا أعلم بمراده .ثم وجدت فً طلعة الشمس للسالمً ما
نصه" :ومن شروطه أن ٌكون عارفا باألصول ,والمراد بها :أصول الدٌانات ,وأصول الفقه" .طلعة الشمس شرح شمس
األصول ,تؤلٌؾ نور الدٌن عبد هللا بن حمٌد السالمً (تٖٖٕٔ:هـ) ,تحقٌق :عمر حسن القٌام ,بدون طبعة بدون تارٌخ,
مكتبة السالمً -سلطنة عمان ,جٕ ,صٕٓٗ.
(ٕ) فً األصل" :وهو األثر" .وهذا تصحٌؾ ظاهر ,والصواب (وال أثر) كما نبه على ذلك المحشً فً الحاشٌة.
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕٓٗ.
(ٗ) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٕٓ.
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هذا ما ذهب إلٌه بعض ,والصواب ما ذهب إلٌه الشٌخ سلٌمان بن ٌخلؾ رضً هللا
......................................................................................................
قوله :هذا ما ذهب إلٌه بعض ,قال فً جمع الجوامع(ٔ)( :ذو الدرجة الوسطى لؽة وعربٌة)
من نحو وتصرٌؾ (وأصوال وببلؼة) من معان وبٌان (ومتعلق األحكام) بفتح البلم ,أي ما
تتعلق هً به بداللته علٌها (من كتاب وسنة وإن لم ٌحفظ المتون) أي المتوسط فً هذه
العلوم؛ لٌتؤتى له االستنباط المقصود باالجتهاد ,أما علمه بآٌات األحكام وأحادٌثها أي
مواقعها وإن لم ٌحفظها فؤلنها المستنبط منه ,وأما علمه بؤصول الفقه فؤلنه ٌعرؾ به كٌفٌة
االس تنباط وؼٌرها لما ٌحتاج إلٌه ,وأما علمه بالباقً فؤلنه ال ٌفهم المراد من المستنبط منه
إال به؛ ألنه عربً بلٌػ إلخ ,وهللا أعلم.
قوله :هذا ما ذهب إلٌه بعض ,لعله أراد به ابن السبكً فً جمع الجوامع فإن كبلمه فٌه
قرٌب من هذا المعنى حٌث قال(ٕ) :والمجتهد الفقٌه ,وهو البالػ العاقل ,أي ذو ملكة ٌدرك
بها العلوم ,وقٌل العقل نفس العلم وقٌل ضرورٌه ,فقٌه النفس ,إلى أن قال :ذو الدرجة
الوسطى لؽة وعربٌة وأصوال .إلخ ما تقدم نقله.
قوله :والصواب ما ذهب إلٌه الشٌخ سلٌمان إلخ ,فٌه أن صاحب العدل رحمه هللا بعد أن نقل
عبارته [قال](ٖ) :ؼٌر أنه تتعذر هذه الصفات إال فً الشذوذ من األمة إن كان ٌجوز أن
ٌكون إال إن أراد أكثرها فربما ,وأما من ٌجمع جمٌع معانً الكتاب فشاذ ,وقد قال علً بن
أبً طالب :ما من شًء إال وفً القرآن علمه ومعرفته ؼٌر أن آراء الرجال تعجز عنه,
ولكن ال بد من معرفة ثبلثة أشٌاء؛ وهً السوابق ثم األصول ثم اللواحق .فؤما السوابق
فاللؽة والنحو؛ ألن هللا تعالى خلق الحروؾ بسابط والكلم وسابط والمر ّكبات معانً ,وتحت
مر ّكب الكلم البٌان ,فمن لم ٌنته إلى حد البٌان قصر عن بلوغ التبٌان ,وعجز عن إقامة
البرهان .وأما األصول فؤن ٌعرؾ أصول الدٌانات ,وفنون الخطابات فً الشرعٌات ,من
العموم والخصوص ,واألوامر والنواهً ,والمجمل والمفسر ,والناسخ والمنسوخ ,والمحكم
والمتشابه .وأما اللواحق فؤن ٌكون عارفا بوضع األدلة مواضعها عقبل وشرعا ,وأن ٌوقع
العلل مواقعها وقفا وسمعا ,وٌعرؾ وجوه القٌاسات متنا ووضعا .وهذه المعانً ٌحتاجها
للقرآن والسنة واآلثار انتهى .فٌإخذ من كبلمه رحمه هللا أن الصفة التً ذكرها أبو الربٌع
رحمه هللا هً الدرجة العالٌة ,وهً مطلوبة إن أمكن تحققها فً بعض األفراد من العلماء,
وإال فمن عرؾ السوابق واللواحق واألصول على نحو ما فسره جاز له االجتهاد بل وجب
علٌه؛ ألن بعضهم قال إن االجتهاد فرض كفاٌة فً كل زمان ,كما نص علٌه =

(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٕٕٗ.
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕٔٗ.
(ٖ) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٕٓ.
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عنه وهو أن ٌكون عالما بجمٌع الكتاب والسنة؛ ألن كثٌرا من األحكام استخرجتها العلماء
من الكتاب من ؼٌر الخمسمابة آٌة التً تعلقت بها األحكام؛ كؤقل الحمل 000000000
......................................................................................................
= السٌوطً فً كتاب اإلتقان فً علوم القرآن(ٔ) ,بل ٌإخذ من كبلم صاحب العدل رحمه
هللا أنه فرض عٌن على من تحققت فٌه الشروط ,حٌث قال نقبل عن أبً الربٌع(ٕ) :فإذا
نزلت نازلة مما لم ٌكن فً الكتاب وال فً السنة وال فً آثار المسلمٌن الذٌن كانوا قبل
النوازل فعلى العلماء أن ٌجتهدوا فٌها .فقصر االجتهاد والرأي إلى النوازل والحوادث ال
ؼٌر انتهى .على أن قوله (والصواب إلخ) مما ٌعود بالنقض لقول نفسه فً المتن( :وشرط
المجتهد أن ٌكون عالما بالكتاب والسنة واآلثار أعنً القدر الذي تعلقت به األحكام) انتهى,
وهللا أعلم.
قوله :من ؼٌر الخمسمابة آٌة التً تعلقت بها األحكام ,أقول :وقفت على كتاب صؽٌر الجرم
ٌتكلم مإلفه على تفسٌر آٌات األحكام ,وٌسمى تفسٌر الخمسمابة آٌة ,أظنه لبعض أصحابنا
المشارقة ,ثم رأٌت البرادي نسبه للمشارقة ولم ٌعٌن مإلفه ,ووجدت مكتوبا على طرفه أنه
للصلت بن خمٌس العمانً(ٖ).
قوله :كؤقل الحمل ,تقدم فً بحث المنطوق والمفهوم أن المنطوق قسمان :صرٌح وؼٌر
صرٌح .فالصرٌح داللة المطابقة والتضمن .وؼٌر الصرٌح هو داللة االلتزام ,وٌنقسم إلى
اقتضاء وهو مقصود توقؾ الصدق أو الصحة علٌه ,نحو (رفع عن أمتً الخطؤ
والنسٌان)(ٗ) ,ونحو ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ ٌوسؾ ,0ٕ :وكاإلٌماء والتنبٌه وهو معنى مقصود مقترن
بحكم لو لم ٌكن للتعلٌل كان بعٌدا ,ومثله بنحو قوله تعالى ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ

المابدة ,ٖ0 :وكاإلشارة وهو ما ٌتبع اللفظ من ؼٌر تجدٌد قصد إلٌه ,ومثله بنحو قوله =
)ٔ( لم أجد فً اإلتقان أنه صرح بذلك ,وما وجدته هو التصرٌح بؤن حفظ القرآن فرض كفاٌة ,وأن تعلٌمه أٌضا فرض
كفاٌةٌ .نظر :اإلتقان فً علوم القرآن :جٔ ,صٖٖٗ .ؼٌر أنً وجدت الشهرستانً قد صرح بذلك فً الملل والنحل حٌث
قال" :ثم االجتهاد من فروض الكفاٌات ,ال من فروض األعٌان ,إذا اشتؽل بتحصٌله واحد سقط الفرض عن الجمٌع ,وإن
قصر فٌه أهل عصر عصوا بتركه ,وأشرفوا على خطر عظٌم" .الملل والنحل للشهرستانً :جٕ ,صٓٔ.
(ٕ) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٕٓ.
)ٖ( كتاب الدراٌة فً تفسٌر خمسمبة آٌة ,كتاب مطبوع فً جزبٌن ,بتحقٌق :د .محمد محمد زناتً عبد الرحمن ,وقد نسبه
المحقق إلى أبً الحواري محمد بن الحواري (حً فًٕ5ٕ:هـ) ,وهو تلمٌذ ألبً المإثر الصلت بن خمٌس الخروصً,
الذي ذكره صاحب الحاشٌة ,وقد سبقت ترجمته فٌما مضى .والواقع أنه وقع خبلؾ فً مإلؾ هذا الكتاب ,فمنهم من نسبه
إلى أبً الحواري وبناء علٌه طبع الكتاب ,ومنهم من نسبه إلى أبً المإثر كما ذكر صاحب الحاشٌة ,ومنهم من نسبه إلى
مقاتل بن سلٌمان (تٔ٘ٓ:هـ) ,قال محقق الكتاب" :ومن نافلة القول أن أصل تفسٌر العبلمة أبً الحواري فً معانً
اآلٌات مؤخوذ باختصار من تفسٌر مقاتل بن سلٌمان األزدي الخراسانً أبً الحسن توفً سنة خمسٌن ومابة ,وقد قام
العبلمة أبو الحواري بالتعلٌق علٌه واستخراج المسابل الشرعٌة وأدلتها وإضافتها إلى التفسٌر"ٌ .نظر :الدراٌة وكنز
الؽناٌة ومنتهى الؽاٌة وبلوغ الكفاٌة فً تفسٌر خمسمبة آٌة ,تؤلٌؾ :أبً الحواري محمد بن الحواري العمانً (حً
فًٕ5ٕ:هـ) ,تحقٌق :محمد محمد زناتً عبد الرحمن ,الطبعة األولى (ٔٔٗٔهـٔ88ٔ -م) ,مطابع النهضة -سلطنة
عمان ,ذكر ذلك فً مقدمة التحقٌق .ومعجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المشرق ,ص( ,ٕٗ0:الترجمة ,)5ٔ5:وص,ٖ58:
(الترجمة.)ٕٔٔٗ:
(ٗ) سبق تخرٌجه.
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وقطع ٌد النباش( )1وؼٌرهما .وأن ٌكون عالما باإلجماع ,أي ٌعلم أن فتواه لم تخالؾ
اإلجماع ,قال ابن بركة( :)2ال ٌخالؾ أقوال الصحابة إذا كان فً الحكم قول لهم .وقال
بعض ٌوافق بعض أقوال من تقدمه أو ٌعلم أنها نازلة لم ٌخض فٌها من تقدمه .والشٌخ
سلٌمان بن ٌخلؾ خص االجتهاد بالنازلة التً لم تكن فً الكتاب وال فً السنة وال فً آثار
......................................................................................................
= تعالى

ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ األحقاؾٔ٘ :

مع قوله تعالى ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ لقمان ,ٔٗ :قال:

فدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ,ولٌس بمقصود فً اآلٌة األولى وال الثانٌة ,ألن
األولى سٌقت لبٌان حق الوالدة ,والثانٌة لبٌان أكثر مدة الفصال .انتهى كبلمه ملخصا ,وهللا
أعلم.
قوله :وقطع ٌد النباش ,أي الذي ٌنبش القبور لٌؤخذ أكفان األموات ,وذلك قٌاسا على
السارق ,إما بقٌاس أصولً أو منطقً ,وال ٌخفى تقرٌر كل منهما.
فابدة :قال فً الضٌاء(ٖ) :واختلؾ فً النباش؛ قال بعض إذا أخذ من الكفن قٌمة أربعة دراهم
قطع وهو قول أبً معاوٌة ,وقال بعض ٌقطع بؤخذ القلٌل والكثٌر ,وقال بعض ال قطع على
النباش حكانه ,قال فً الضٌاء :حدث مصعب قال جمع الرشٌد بٌن مالك وأبً ٌوسؾ فقال
لهم تناظروا ألبٌن الصواب من قولٌكما ,فؤقبل على أبً ٌوسؾ فقال أبا عبد هللا ,فقال له أبو
ٌوسؾ ما حجة أصحابك فً قطع النباش ,قال مالك ال أدري ,فقال تسمع ٌا أمٌر المإمنٌن,
فؤقبل الرشٌد على مالك كالمنكر لقوله ,فقال ٌا أمٌر المإمنٌن إنه سؤلنً عما ٌقول أصحابً
فبل علم لً بذلك ولو سؤلنً عن حجتً ألجبته ,فقال حجتً قول هللا تعالى ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ المرسبلت ٕٙ - ٕ٘ :فهذه كفات األحٌاء وأومؤ بٌده إلى البٌوت والمنازل ,وهذه
كفات األموات وأومؤ بٌده إلى القبور ,فالتزم أبو ٌوسؾ الحجة وقال فً النباش بقول مالك,
وسؤله أٌضا عن الحجة فً أن صاع النبً علٌه السبلم خمسة أرطال وثلث ,وعن الحجة فً
ثبوت األحباس ,وأجابه عن ذلك ,إلى أن قال :فؤفحم أبو ٌوسؾ ولم ٌجب بشًء ,فقال له
الرشٌد مالك ٌا أبا ٌوسؾ ,قال ما نرٌد بالعلم المفاخرة وال المؽالبة ,وإنما نرٌد إصابة الحق
والقربة إلى هللا باتباع الحق ,ومتى الح لنا ووضح قبلنا ,وأنا تارك قول صاحبً فً هذه
المسابل وآخذ بقول أبً عبد هللا ,فقال له الرشٌد وفقك هللا ٌا أبا ٌوسؾ انتهى.
)ٔ( النباش :هو الذي ٌنبش القبور لٌؤخذ أكفان الموتى ,كما ذكر صاحب الحاشٌة .وقد سبق التطرق إلى معنى النبش فٌما
مضى من الكتاب.
(ٕ) لم أجد نص عبارة ابن بركة ,وربما فهم المصنؾ ذلك من سٌاق كبلمه فعبر بالمعنى .قال اإلمام السالمً موجها كبلم
قول؛ ال ٌجوز لؽٌرهم
المصنؾ" :أمّا اشتراط ابن بركة فً أن ال ٌُخالؾ قول الصحابة ,فمعناه أن الصحابة إذا ا ّتفقوا على ٍ
قادح فً إجماع الصحابة ,ولو
خبلفه؛ ألن اتفاقهم على ذلك إجماع منهم ,وهو مبنً على القول بؤن خبلؾ التابعً ؼٌر
ٍ
كان فً عصرهم" .طلعة الشمس :جٕ ,ص٘ٓٗ .وٌنظر كبلم ابن بركة فً كتاب الجامع :جٔ ,صٕٕ.
)ٖ( بحثت فً كتاب الضٌاء لسلمة بن مسلم العوتبً فلم أوفق فً العثور على كبلمه ,وكذا الموضع الذي سٌؤتً بعد قلٌل.
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المسلمٌن الذٌن كانوا قبل النازلة .وقال بعض من شروط المجتهد أن ٌكون عالما بؤنه
مكلؾ بالتمسك بالبراءة األصلٌة حتى ٌرد نص(.)1
ومن شروط المجتهد أن ٌكون عالما بالناسخ والمنسوخ ,وهذا داخل تحت معانً الكتاب
والسنة .ومنها أن ٌعلم حال الرواة من مقبول ومردود ,وهذا خاص بالسنة واألثر .وأن
ٌكون عالما بوضع األدلة مواضعها ,أي ٌرتب األدلة بعضها على بعض ,وٌعلم شروطها
التً تكون بها منتجة .ومنها معرفة األدلة العقلٌة والشرعٌة ومعانً اللؽة .ومنها معرفة
الفرع على أصله ,وما ٌجوز تعلٌله من
كٌفٌة االستنباط من األحكام الشرعٌة فٌجري
َ
األصول وما ال ٌجوز ,واألوصاؾ التً ٌعلل بها .ومنها معرفة أصول الدٌانات ,ومعرفة
النحو واللؽة وقد تقدم؛ لتوقؾ األدلة علٌها ,ومعرفة أحكام الخطاب من الحقٌقة والمجاز,
والعموم والخصوص ,والمجمل والمبٌن ,واألمر والنهً ,والمطلق والمقٌد ,والمنطوق
والمفهوم ,وؼٌر ذلك.
واعلم أنهم اختلفوا فً تجزي االجتهاد ,معناه أن المجتهد قد ٌحصل له فً بعض المسابل
ما هو متعلق االجتهاد من األدلة دون ؼٌرها ,فٌجتهد فٌها فٌنال منصب االجتهاد فً بعض
األحكام دون بعض .فمن عرؾ طرٌق النظر فً القٌاس فله أن ٌفتً( )2فً مسؤلة قٌاسٌة
عرؾ دلٌلها وإن لم ٌكن عالما بالكتاب ماهرا فً السنة؛ كمعرفة استخراج تحرٌم بعض
البٌوع ,فبل ٌحتاج إلى معرفة أدلة النكاح والطهارات مثبل .فبعض جوز له وقال االجتهاد
......................................................................................................
قوله :حتى ٌرد نصا ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ,والصواب الرفع على الفاعلٌة ,وهللا أعلم.
قوله :ومنها معرفة األدلة العقلٌة والشرعٌة ومعانً اللؽة ,وأورد [صاحب العدل](ٖ) من
ذلك جملة من الجزبٌات وقعت فً زمنه صلى هللا علٌه وسلم من ٌتؤول القرآن[ ,ثم قال] ما
نصه(ٗ) :ولكن ال ٌسوغ القول لؤلعراب الذٌن لٌس لهم دربة بالفقه ولكن من علم اللسان
دون التفقه فً الدٌن ,إلى أن قال :وذكر أن أعرابٌا حضر مجلس ابن عباس وقرأ فٌه
ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ آل عمران ,ٖٔٓ :فقال األعرابً :واٌم هللا لم ٌرد أن ٌردهم
إلٌها بعد ما أنقذهم منها ,فقال ابن عباس :خذوها من ؼٌر فقٌه انتهى.

(ٔ) فً النسخ الثبلث" :حتى ٌرد نظاٌرهما" .والصواب (حتى ٌرد نص) كما قال صاحب الحاشٌة.
(ٕ) فً (ب)" :فله أن ٌضؾ ...إلخ".
)ٖ( فً هذا المكان حصل سقط فً األصل ,وما بٌن المعكوفٌن من إضافة المحقق ,وكذا الموضع الذي بعده.
)ٗ( العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٕٕ.
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ٌتجزأ؛ وهو ظاهر كبلم الؽزالً .وقال بعض ال ٌجوز االجتهاد حتى ٌكون ماهرا عالما
بالكل على الشروط المتقدمة.

فصل :المختار أن النبً تعبد باالجتهاد وأنه وقع ممن عاصره
قولً( :فصل :المختار أنه علٌه السبلم تعبد باالجتهاد ,وفً جواز خطبه خبلؾ ,وال ٌقر
علٌه اتفاقا ,والصحٌح أن االجتهاد وقع ممن عاصره( )1مطلقا ,وقٌل ممن ؼاب عنه
والوقوؾ فٌمن حضر ,وقٌل بالوقؾ مطلقا ,وقٌل بالمنع).
اعلم أنهم اختلفوا فً جواز تعبده علٌه السبلم باالجتهاد ووقوعه ,المختار أنه جابز وبه
قال أحمد وأبو ٌوسؾ والشافعً ,ومنعه بعض أصحابه ,وأجازه بعض فً الحروب دون
أحكام الدٌن.
......................................................................................................
قوله :وهو ظاهر كبلم الؽزالً ,أقول :وهو الصحٌح عند القوم ,قال فً جمع الجوامع:
(والصحٌح جواز تجزي االجتهاد) ,قال شارحه(ٕ) :بؤن ٌحصل لبعض الناس قوة االجتهاد
فً بعض األبواب كالفرابض؛ بؤن ٌعلم أدلته باستقراء منه أو من مجتهد كامل(ٖ) وٌنظر
معارضٌ لما علمه بخبلؾ من
فٌها ,وقول المانعٌ -حتمل أن ٌكون فٌما لم ٌعلمه من األدلة
ِ
أحاط بالكل ونظر فٌه -بعٌ ٌد جدا انتهى.
قوله :فصل :المختار أنه علٌه السبلم تعبد باالجتهاد [إلى قوله ]:ومنعه بعض أصحابه ,أي
أصحاب الشافعً ,تعرض المصنؾ رحمه هللا لدلٌل القول بالوقوع المستلزم للجواز ,ولم
ٌتعرض لدلٌل المانع والمفصل ,وقد تعرض لذلك فً جمع الجوامع حٌث قال بعد ذكر القول
الصحٌح من الجواز ودلٌله(ٗ) :وقٌل ٌمتنع له لقدرته على الٌقٌن بالتلقً من الوحً بؤن
ٌنتظره ,والقادر على الٌقٌن فً الحكم ال ٌجوز له االجتهاد فٌه جزما ,قال :ورد بؤن إنزال
الوحً لٌس فً قدرته .وثالثها الجواز والوقوع فً اآلراء والحروب فقط والمنع فً ؼٌرها؛
جمعا بٌن األدلة السابقة انتهى.

(ٔ) فً (أ)" :ممن فً عصره" ,والمعنى واحد.
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕ٘ٗ.
)ٖ( لعله ٌرٌد :مجتهد كامل االجتهاد ,أي فً جمٌع المسابل.
(ٗ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٕٗٙ
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والمختار وقوعه لقوله تعالى ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ

التوبةٖٗ :

اآلٌة ,ولقوله علٌه

السبلم (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي)( ,)1ومنعه بعض ,وكل من
منع الجواز مثل الجبابً ومحمد بن الحسٌن( )2وبعض أصحاب الشافعً ٌمنع الوقوع,
وتوقؾ بعض فً الوقوع وصححه الؽزالً .وأجاز بعضهم علٌه الخطؤ فً اجتهاده بشرط
أن ال ٌقر علٌه لقوله تعالى ﮋﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ التوبة00000000000 ,ٖٗ :
......................................................................................................
(ٖ)

قوله :لقوله تعالى ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ  ,قال المحلً  :لقوله تعالى ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ األنفال ,ٙ5 :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ ,عوتب على استٌفاء
أسرى بدر بالفداء ,وعلى اإلذن لمن ظهر نفاقهم فً التخلؾ عن ؼزوة تبوك ,وال ٌكون
العتاب فٌما صدر عن وحً ,فٌكون عن اجتهاد انتهى.
قوله :ما سقت الهدي ,أي من الحل إلى الحرم ,ألن من سنة الهدي أن ٌساق من الحل ,وإن
اشتراه من مكة فعلٌه أن ٌقؾ به عرفات ,وإن لم ٌفعل فعلٌه البدل ,وقٌل ؼٌر ذلك كما
نصوا علٌه فً باب الحج من كتب الفروع(ٗ) ,وهللا أعلم.
قوله :وصححه الؽزالً ,أي صحح القول بالتوقؾ ,ولعل وجهه تعارض األدلة عنده ,وهللا
أعلم.
قوله :وأجاز بعضهم علٌه الخطؤ ,من جملة ما استدلوا على ذلك ما روي أنه صلى هللا علٌه
وسلم مر بقوم ٌلقحون النخل ,فقال( :لو تركتموه لصلح) ,فتركوه وخرج شٌصا(٘) ,فمر
علٌه مرة أخرى فقال( :ما لنخلكم خرج شٌصا؟) ,فقالوا له أنت قلت كٌت وكٌت ,فقال صلى
هللا علٌه وسلم( :أنتم أعلم بؤمر دنٌاكم)( ,)ٙوهللا أعلم.
قوله :لقوله تعالى ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ ,وجه االستدالل بهذه اآلٌة أنها تدل على
خطبه صلى هللا علٌه وسلم فً اإلذن ؼٌر أنه نبه علٌه ,أقول :زاد العضد فً =
(ٔ) أخرجه البخاري ( )5ٕٕ8كتاب التمنً :باب قول النبً( :لو استقبلت من أمري ما استدبرت) ,وأبو داود (ٗ)ٔ50
كتاب المناسك :باب فً إفراد الحج ,من حدٌث عابشة.
(ٕ) ك ذا فً (أ) و (ب) ,وفً كتب األصول األخرى لم ٌؤت ذكر لمحمد بن الحسٌن ,وإنما ذكروا أن المانعٌن هم :أبو علً
الجبابً وابنه أبو هاشم ,ولعله حصل تصحٌؾ من النساخٌ .نظر :المحصول للرازي :ج ,ٙص ,5واإلحكام لآلمدي :جٗ,
صٖٕ.8
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٕٗٙ
)ٗ( القول األول هو رأي ابن عمر ,وبه قال مالك بن أنس وؼٌرهٌ .نظر :قواعد اإلسبلم :جٕ ,صٔ ,ٔ8وشرح النٌل:
جٗ ,ص.ٕٔٙ
)٘( الشٌص :التمر الذي ال ٌشتد نواه وٌقوى ,وقد ال ٌكون له نوى أصبلٌ .نظر :النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث :جٕ ,ص.٘ٔ0
) (ٙأخرجه مسلم ,كتاب الفضابل :باب وجوب امتثال ما قاله الرسول شرعا دون ما ذكره من معاٌش الدنٌا على سبٌل
الرأي ,من طرٌق عابشة وأنس بن مالك.
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ومنعه بعض لقوله تعالى ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ النساء.ٙ٘ :
واختلؾ أٌضا فً جواز التعبد بالقٌاس واالجتهاد فً زمانه ,والمختار الجواز ألن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم حكم سعد بن معاذ فً بنً قرٌظة ,فحكم بقتل مقاتلٌهم وسبً
ذرارٌهم ,فقال( :لقد حكمت بحكم هللا من فوق سبع أرقعة)( ,)1وكذا تصوٌبه لقول أبً بكر
رضً هللا عنه فً أبً قتادة وقد قتل قتٌبل وطلب سلبه وهو مع رجل ,قال :أرضه عنً
......................................................................................................
= االستدالل على جواز خطبه دلٌلٌن ,أحدهما من المعقول والثانً من السنة ,أما األول
فقال(ٕ) :إن ه لو امتنع لكان لمانع ألنه ممكن لذاته واألصل عدمه ,وأما الثانً فقال :وأما
السنة فقوله علٌه السبلم (إنكم تختصمون إلً ولعل أحدكم ألحن بحجته ,فمن قضٌت له
بشًء من مال أخٌه فبل ٌؤخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)(ٖ) .وقوله (أنا أحكم بالظاهر)
فدل على أنه قد ٌقضً بما ال ٌكون حقا ,وأنه قد ٌخفى علٌه الباطن ,وأطال فً الجواب
والرد فً ذلك فلٌراجع .فقوله ألحن أي أفطن وهللا أعلم.
قوله :ومنعه بعض لقوله تعالى ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ اآلٌة ,أقول لعل وجه تمسكهم بهذه
اآلٌة على امتناع الخطؤ على اجتهاده إن وجد؛ أن الحرج فً النفس لمن حكم علٌه بالخطؤ
الزم له لكونه عالما بحق نفسه ؼالبا ,خصوصا إذا كان المال المتخاصم علٌه هو المالك له
مباشرة ال من جهة ؼٌره كاإلرث ,فلو جاز الخطؤ على حكمه صلى هللا علٌه وسلم لكان
تكلٌفهم أن ال ٌجدوا فً أنفسهم حرجا من ما قضاه تكلٌفا بما ال ٌطاق كما هو ظاهر وهللا
أعلم.
قوله :حكم سعد بن معاذ فً بنً قرٌظة إلخ ,قال ابن هارون :ولنا أٌضا ما ذكره أهل
المؽازي أنه علٌه السبلم حكم سعد بن معاذ فً بنً قرٌظة فحكم بقتلهم وسبً ذرارٌهم,
فقال علٌه السبلم( :لقد حكمت فٌهم بحكم هللا من فوق سبع أرقعة) ,والرقٌع السماء ,وجمعه
أرقعة ,والظاهر أن حكمه كان باالجتهاد انتهى.
قوله :وهو مع رجلٌ ,نظر هل الضمٌر راجع إلى السلب أو إلى أبً قتادة ,والظاهر األول
لوجهٌن :أحدهما لفظً وهو كونه أقرب مذكور ,والثانً معنوي وهو قوله (أرضه =

(ٔ) أخرجه البخاري (ٖٖٗٓ) كتاب الجهاد والسٌر :باب إذا نزل العدو على حكم رجل ,ومسلم ( )ٗ٘8ٙكتاب الجهاد
والسٌر :باب جواز قتال من نقض العهد ,...كبلهما من حدٌث أبً سعٌد الخدري ,بؤلفاظ متقاربة.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖ05 -ٖ0ٙ :
(ٖ) أخرجه الربٌع ( )٘00كتاب األحكام :باب األحكام ,من حدٌث ابن عباس ,وأخرجه البخاري (ٓ )ٕٙ0كتاب الشهادات:
باب من أقام البٌنة بعد الٌمٌن ,ومسلم (ٖ )ٗٗ5كتاب األقضٌة :باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ,وؼٌرهما من حدٌث أم
سلمة.
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ٌا رسول هللا ,فقال أبو بكر :ال وهللا ,وفً رواٌة :ال ها هللا ال ٌعمد إلى أسد من أسد هللا
ٌقاتل عن هللا ورسوله فٌعطٌك سلبه ,فقال علٌه السبلم :صدق(.)1
ومنعه جماعة منهم أبو علً وأبو هاشم .وقال بعض ٌجوز للوالة والقضاة فً ؼٌبته,
ومنعه لمن حضره .وقال بعض ٌجوز للؽابب ,وتوقؾ فٌمن حضر .ومنهم من توقؾ فً
الكل ,ومنهم من أجازه باإلذن الخاص.
......................................................................................................
= عنً)ٌ ,عنً وهللا أعلم أن السلب كان مع رجل ؼٌر أبً قتادة ,فطلب ذلك الرجل من
النبً صلى هللا علٌه وسلم أن ٌرضً أبا قتادة وٌترك له السلب ,فقال أبو بكر ما قال
باجتهاده فً زمنه مع حضرته صلى هللا علٌه وسلم ,وهللا أعلم.
قوله :وفً رواٌة ال هاهلل إلخ ,قال ابن هارون :ولفظه فً المنتهى (ال هاهلل إذا) كما هو عند
مسلم ,والظاهر أن "إذا" تصحٌؾ ,قال الخلٌل :ذا خبر مبتدأ ,أي األمر ذا ,وقال الفراء :ذا
وما بعده مقسم علٌه انتهى.
قوله :ومنعه جماعة ,لم ٌتعرض لدلٌل المانع ,قال فً جمع الجوامع(ٕ) :وقٌل ال للقدرة على
الٌقٌن فً الحكم بتلقٌه منه ,واعترض بؤنه لو كان عنده وحً فً ذلك لبلؽه للناس انتهى.
قولهٌ :جوز للوالة والقضاة إلخ ,قال المحلً(ٖ) :حفظا لمنصبهم عن انتقاص الرعٌة لهم لو
لم ٌجز لهم بؤن ٌراجعوا النبً فٌما ٌقع لهم ,بخبلؾ ؼٌرهم اهـ.
قوله :وبعض ٌجوز للؽابب ,عبارة جمع الجوامع(ٗ) :رابعهاٌ -عنً من األقوال -جابز للبعٌد
عنه ,قال المحلً :دون القرٌب لسهولة مراجعته انتهى .والتعبٌر بالبعٌد هو الظاهر بخبلؾ
الؽابب؛ فإنه قد ٌكون قرٌبا فتسهل مراجعته فبل تطرد العلة المذكورة فً البعٌد فٌه ,وهللا
أعلم.
قوله :ومنهم من توقؾ فً الكل ,لعله لتعارض األدلة عنده.
قوله :باإلذن الخاص ,لعل وجهه التمسك بنحو قضٌة معاذ؛ فإن فٌه إذنا خاصا كما هو
ظاهر ,وهللا أعلم.

)ٔ( أخرجه البخاري ,كتاب فرض الخمس :باب من لم ٌخمس األسبلب ومن قتل قتٌبل فله سلبه ,...ومسلم ,كتاب اللقطة:
باب استحقاق القاتل سلب القتٌل ,وؼٌرهما من طرٌق أبً قتادة رضً هللا عنه.
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٕٗ5
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٕٗ5
(ٗ) المصدر السابق :جٕ ,ص.ٕٗ5
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فصل :مباحث فً االجتهاد والتقلٌد
قولً( :فصل :المختار جواز تقابل الدلٌلٌن الظنٌٌن ,وأما العقلٌٌن فمحال ,وصدور قولٌن
متناقضٌن من مجتهد فً وقت لشخص واحد ؼٌر مستقٌم ,وٌبطل حكم المجتهد بخبلؾ
اجتهاده ,وباجتهاده إن خالؾ قطعٌا ,وأما إن لم ٌخالؾ وقد تؽٌر اجتهاده فبل نقض كان
حكمه أو حكم ؼٌره ,وإن رأى الجواز ففعل أو أفتى لؽٌره ثم تؽٌر اجتهاده صار حظرا,
وقٌل إن لم ٌتصل به حكم .وال ٌجوز أن ٌقلد ؼٌره بعد اجتهاده ,قٌل وقبله ,و[قٌل]( )1فٌما
ال ٌخصه من الحكم ,وقٌل فٌما ال ٌفوت وقته باشتؽاله باالجتهاد ,وقٌل إال إن كان أعلم,
والصحٌح إن كان صحابٌا جاز وإال فبل .وؼٌر المجتهد ٌلزمه التقلٌد لمن عرؾ بالعلم
والعدالة ,وإن عرؾ أعدل أقوال المجتهد عمل به ,وٌفتً به عند عدم المجتهد ,وقٌل
معه ,وقٌل ال ٌجوز مطلقا ,وقٌل جابز مطلقا .وٌجوز خلو الزمان عن المجتهد ,وفً تقلٌد
المفضول خبلؾ ,وٌجوز تقلٌد مجتهد ثان فً قضٌة ؼٌر التً قلد فٌها األول على المختار.
والتقلٌد العمل بقول من ؼٌر حجة ,ولذا ال ٌجوز فً العقلٌات).
أحكام المجتهد وفتاواه:
اعلم أن قولً "الدلٌبلن الظنٌان" تسامح وتقرٌب للفهم ,وإال فالدلٌل عندهم ما ٌرتبط
مدلوله به ارتباطا عقلٌا ,وأما الظنً فٌقال لها األمارة( ,)2وهو ما ٌحصل به الظن وال
ٌرتبط ارتباطا عقلٌا ,والدلٌبلن على هذا ال تقابل بٌنهما وال تعارض اتفاقا000000 ,
......................................................................................................
قوله :تسامح وتقرٌب للفهم ,أقول :عرؾ السٌد التسامح بقوله(ٖ) :هو أن ال ٌعلم الؽرض من
الكبلم ,وٌحتاج فً فهمه إلى تقدٌر لفظ آخر انتهى.
قوله :ما ٌرتبط مدلوله ,عبارة العضد(ٗ) :ما ٌرتبط به ثبوت مدلوله إلخ.
قوله :وإال فالدلٌل عندهم ما ٌرتبط به مدلوله إلخ ,أقول :فً مثل هذا التركٌب حذؾ الشرط
والجزاء ,وإدخال الفاء على دلٌل الجزاء ,وتقدٌر الكبلم :وإن لم نقل التعبٌر بالدلٌلٌن عن
األمارتٌن تسامح فبل ٌصح إطبلق الدلٌل على األمارة؛ ألن الدلٌل ما ٌرتبط مدلوله به
ارتباطا عقلٌا ,واألمارة لٌست كذلك ألنها التً ٌلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول,
فلٌس بٌنهما ارتباط عقلً كما فً الدلٌل ,وهللا أعلم.

(ٔ) ساقط من األصل ,وقد أثبته بناء على ما سٌؤتً فً الشرح ,وسٌاق الكبلم أٌضا ٌقتضٌه.
(ٕ) كذا جاء فً األصل ,ولعل الصواب :فٌقال له األمارة.
)ٖ( التعرٌفات للسٌد الجرجانً ,ص.ٙٔ :
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖ0ٕ :

٘ٗ٘

بل محال لببل ٌلزم وقوع المتناقضٌن ,وال ترجٌح ألن الترجٌح ال ٌقع إال فٌما فٌه احتمال
كل واحد من النقٌضٌن ,وأما األمارتان فتتعارضان وتتقاببلن( )1من ؼٌر ترجٌح ,هذا
مذهب الجمهور ,وذهب أحمد والكرخً إلى منعه .فرع :إذا تعارضت األمارتان على
المجتهد بعجزه عن إدراك الحق وجب علٌه التوقؾ واألخذ باألحوط أو تقلٌد ؼٌره .وقٌل
ٌختار بٌنهما ,وهذا بعٌد عند بعض ألن التخٌٌر ال ٌكون بٌن الشًء وضده كالتحرٌم
والتحلٌل ,وأجٌب بؤنها كخصال الكفارات ,وهو ظاهر كبلم ابن بركة( )2رحمه هللا تعالى.
وال ٌفتً المفتً بقولٌن متناقضٌن فً وقت واحد لشخص واحد أو لشخصٌن00000 ,
......................................................................................................
قوله :لببل ٌلزم وقوع المتناقضٌن ,على تقدٌر حقٌقة مقتضى الدلٌلٌن ,وعبارة العضد(ٖ):
وإال لزم حقٌقة مقتضاهما فٌلزم وقوع المتنافٌٌن ,وهللا أعلم.
قوله :هذا مذهب الجمهور ,استدل العضد لقول الجمهور بقوله(ٗ) :لنا لو امتنع لكان امتناعه
لدلٌل ,والتالً باطل إذ األصل عدم الدلٌل ,وهللا أعلم.
قوله :وذهب أحمد والكرخً إلى منعه ,نقل العضد دلٌلهم وأطال فً تقرٌره ورده
فلٌراجع(٘) ,وهللا أعلم.
قوله :وجب علٌه التوقؾ واألخذ باألحوط أو تقلٌد ؼٌرهٌ ,عنً -وهللا أعلم -أنه عند تعارض
الدلٌلٌن ٌجب علٌه التوقؾ عن الجزم بؤحد الحكمٌن ,والعمل باألحوط منهما إن كان ,وإال
فٌقلد ؼٌره ,فعلى هذا محل قولهم (إن المجتهد ال ٌقلد مجتهدا) عند عدم التوقؾ فً الحكم
لتعارض األدلة عنده ,وهللا أعلم.
قوله :وهذا بعٌد ,أي القول بؤنه ٌختار بٌنهما بعٌد فً بعض األحكام كالتحرٌم والتحلٌل ,أي
فلٌس هذا القول مطردا فً كل حكمٌن تعارض دلٌبلهما ,فبل ٌإخذ به لعدم اطراده ,وهللا
أعلم.
قوله :كخصال الكفارات ,فٌه أن تلك الخصال ال تضاد فٌها ,فالقٌاس علٌها قٌاس مع
الفارق ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :وال ٌفتً المفتً بقولٌن متناقضٌن إلخ ,قال العضد بعد ذكر هذه المسؤلة معلبل لها ما
نصه( :)ٙألن دلٌلٌهما إن تعادال وقؾ ,وإن رجح أحدهما فهو قوله وٌتعٌن انتهى.
(ٔ) فً (أ)" :فٌتعارضان وٌتقاببلن" .بصٌؽة المثنى المذكر.
)ٕ( ٌنظر :الجامع البن بركة :جٔ ,صٖٕ.
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖ0ٕ :
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖ0ٕ :
)٘( المصدر السابق ,ص.ٖ0ٕ :
( )ٙشرح العضد ,ص.ٖ0ٖ :

٘ٗٙ

ومن ٌرى التخٌٌر عند عدم الترجٌح( )1فٌجوز عنده .وأما فً وقتٌن فٌجوز؛ لجواز تؽٌر
االجتهاد والنزوع عن القول األول؛ لوجوب التوقؾ عند عدم ترجٌح إحدى األمارتٌن,
والعمل بالراجح عند ترجٌح إحداهما ,وإن ظهر وجه ترجٌح األخرى رجع إلٌها.
ثم اعلم أن الحاكم إذا حكم بخبلؾ اجتهاده فحكمه باطل ,و[كذا]( )2إذا حكم باجتهاده
وخالؾ نصا ,وأما إذا اجتهد فخالؾ حكم حاكم قبله فبل ٌنقضه ,وكذا إذا حكم باجتهاده ثم
تؽٌر اجتهاده فبل ٌنقض حكمه المتقدم .فرع :لو رأى المجتهد مثبل جواز النكاح بؽٌر ولً,
......................................................................................................
قوله :ومن ٌرى التخٌٌر عند عدم الترجٌح فٌجوز عنده ,ظاهره سواء كان اإلفتاء لشخص
أو لشخصٌن ,وفً العضد التقٌٌد بما إذا كان لشخصٌن ,حٌث قال(ٖ) :وأما فً وقت واحد
بالنسبة إلى شخصٌن فٌجوز على القول بالتخٌٌر عند تعادل األمارتٌن ,وال ٌجوز على القول
بالوقؾ انتهى.
قوله :وإن ظهر وجه ترجٌح األخرى رجع إلٌها ,قال العضد(ٗ) :فإذا كان لمجتهد قوالن
مرتبان فً وقت بعد وقت فالظاهر أن األخٌر رجوع عن األول أوجبه تؽٌر اجتهاده ,وكذلك
إذا كان القوالن فً مسؤلتٌن متناظرتٌن إذا لم ٌظهر بٌنهما فرق ,فإن ظهر فرق حمل علٌه
ولم ٌنقل الحكم منها إلى نظٌرها ,مثاله :إذا قال فً اشتباه طعامٌن أحدهما متنجس ٌجتهد,
وفً ثوبٌن ال ٌجتهد ,وال فارق بٌنهما فٌحمل على الرجوع ,أما لو قال فً ماء وبول ال
ٌجتهد؛ فالفارق ظاهر ,وهو كون البول نجس األصل لم ٌحمل علٌه ,وقلنا حكمه فٌما له
أصل فً الطهارة االجتهاد ,وفً خبلفه خبلؾ انتهى .وعلى هذا فالمناسب للمصنؾ أن
ٌقول وإن ظهر وجه ترجٌح األخرى حمل على الرجوع إلٌها ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :فحكمه باطل ,قال العضد(٘) :ال ٌجوز للمجتهد نقض الحكم فً المسابل االجتهادٌة ,ال
حكم نفسه إذا تؽٌر اجتهاده ,وال حكم ؼٌره إذا خالؾ اجتهاده اجتهاده باالتفاق ,ألنه ٌإدي
إلى نقض النقض من مجتهد آخر ٌخالفه وٌتسلسل ,وتفوت مصلحة نصب الحاكم وهو فصل
الخصومات ,وهذا ما لم ٌكن مخالفا لقاطع ,فإذا خالؾ قاطعا نقضه اتفاقا انتهى.

(ٔ) فً األصل" :اإلرجاح" ,ولعل األصوب (الترجٌح) كما فً الحاشٌة.
(ٕ) ساقط من األصل ,وسٌاق الكبلم ٌقتضٌه ,بداللة ما جاء قبله فً المتن.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٖ0ٖ :
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖ0ٖ :
(٘) المصدر السابق ,ص.ٖ0ٖ :

٘ٗ5

أو الخلع فسخ نكاح ال طبلقا؛ فتزوج أو أمسك الزوجة بعد ثبلث مرار ,أو تزوج أو أمسك
مقلده ,ثم تؽٌر اجتهاده؛ لم ٌجز له إمساكها على الحرام فً اجتهاده ,بل ٌسرحها ,وكذا
المقلد له .وأما إذا حكم به لؽٌره ثم تؽٌر اجتهاده فبل ٌنتقض الحكم رعاٌة لمصلحة الحكم؛
هذا اختٌار الؽزالً ,وقٌل ٌنتقض ,وهذا معنى "قٌل إن لم ٌتصل به حكم" أي لم ٌتصل بما
أنتجه اجتهاده حكم.
......................................................................................................
قوله :أو الخلع فسخ نكاح إلخ ,قال السٌد(ٔ) :الخلع إزالة ملك النكاح بؤخذ المال انتهى.
وظاهره ال فرق بٌن جمٌع الصداق وبعضه ,والمنصوص علٌه عندنا أن الخلع ببعض
الصداق بخبلؾ الفدا ,قال أبو زكرٌاء رحمه هللا(ٕ) :والخلع هو الفداء إال إنه فداء ببعض
الصداق اهـ .ثم إن المصنؾ رحمه هللا لم ٌبٌن ما هو المذهب فً الخلع أطبلق هو أم فسخ
نكاح ,ولم أر من صرح بذلك عندنا ,إال أنه ٌإخذ من كبلم أبً زكرٌاء رحمه هللا إنه طبلق
إال أن الطبلق ال ٌقع بعد الفداء ,وذلك أنه قال(ٖ) :وإذا تبرأت المرأة من صداقها إلى
ُ
وقبلت المال؛ جاز الفداء بٌنهما وسقط الصداق عن الزوج
زوجها ,فقال لها قد طلقتك تطلٌقة
وبانت منه بتطلٌقتٌن ,وإن قال لها قد قبلت المال وطلقتك تطلٌقة؛ جاز الفداء بٌنهما وٌسقط
الصداق عن الزوج وبانت منه بتطلٌقة واحدة ,وال ٌكون طبلقه بعد قبوله الصداق طبلقا؛
ألن الطبلق ال ٌكون بعد الفداء انتهى .فظاهر عده تطلٌقة ثانٌة مع الطلقة الواحدة أنه طبلق
ال فسخ نكاح ,ولكن مقتضى كون الطبلق ال ٌكون بعد الفداء أنه فسخ ال طبلق ,اللهم إال أن
ٌقال أنه لما كان الفداء طلقة بابنة كان بمنزلة الثبلثة ,فلم ٌبق للطبلق بعده محل كما لو طلق
بعد الثبلث ,وهذا هو الظاهر ,وهللا أعلم فلٌحرر .ثم رأٌت المحشً رحمه هللا صرح بذلك
حٌث قال :قوله ال ٌقع بعد الفداء ,وذلك ألن الفداء طلقة بابنة اهـ .ثم قال فً قوله فهو فداء:
ٌعنً وهو تطلٌقة بابنة فبل محل للثبلث بعده ,فعلى هذا ٌجوز له مراجعتها بعد ذلك مراجعة
الفداء وال ٌضره ذلك انتهى.
قوله :ال طبلقا ,معطوؾ على فسخ نكاح ,وقوله (فتزوج) معطوؾ على قوله (لو رأى
المجتهد جواز النكاح بؽٌر ولً) ,وقوله (أو أمسك الزوجة بعد ثبلث) معطوؾ على قوله
(رأى المجتهد الخلع فسخ نكاح) ,وإٌضاح العبارة أن ٌقال لو رأى المجتهد النكاح بؽٌر ولً
فتزوج ثم تؽٌر اجتهاده؛ لم ٌجز له إمساكها على الحرام ,وهكذا الحكم فً مقلده ,وهللا أعلم.

)ٔ( التعرٌفات للجرجانً ,ص.ٔٓ٘ :
)ٕ( كتاب النكاح ,ص.ٕ5ٕ :
)ٖ( كتاب النكاح ,ص.ٕٙ8 :

٘ٗ0

تقلٌد المجتهد لؽٌره:
وأما إن اجتهد فؤداه اجتهاده إلى حكم فلٌس له أن ٌقلد مجتهدا آخر خالفه وٌترك نظر
نفسه ,قٌل اتفاقا ,وقال بعض ال ٌجوز أن ٌقلد ؼٌره ولو قبل اجتهاده ,وقال أهل العراق
ٌجوز فٌما ٌخصه لنفسه دون ما ٌفتً به لؽٌره ,وقال بعض فٌما ٌخصه بشرط لو اشتؽل
باالجتهاد فاته ,وقال محمد بن الحسن(ٌ :)1جوز لمن هو أعلم منه ,وقال جماعة منهم
أحمد بن حنبل وسفٌان الثوري وإسحاق بن راهوٌه(ٌ :)2جوز تقلٌد العالم مطلقا ,وقٌل إن
كان صحابٌا أو تابعٌا جاز وإال فبل ,وال ٌجوز لمن وراءهم إجماعا ,وقٌل ال ٌجوز لمن
وراء الصحابة إجماعا .وما لهم ولنقل اإلجماع مع كثرة الخبلؾ؟!
وقال ابن بركة(" :)3تقلٌد الصحابة جابز فً باب األحكام ,ثم قال بعد :وٌجوز تقلٌد الواحد
منهم إذا قال قوال ولم ٌنكر علٌه ؼٌره ,وأما إذا علم له مخالؾ فبل ,ثم قال :وال ٌجوز
التقلٌد ألهل االستدالل والبحث فً عصر ؼٌر الصحابة مع االختبلؾ ,وٌجوز االعتراض
علٌهم فً أدلتهم ,وال ٌجوز االعتراض على الصحابة".
وتفسٌر كبلمه وهللا أعلم أن الصحابة إذا اختلفوا تختار بٌن أقوالهم وال تحدث علٌهم قوال,
وؼٌر الصحابة إذا اختلفوا تجتهد لنفسك وحدك.
......................................................................................................
قوله  :وقال بعض ال ٌجوز أن ٌقلد ؼٌره ولو قبل اجتهاده ,هذا هو المختار عند العضد كابن
الحاجب ,واستدل له بقوله(ٗ) :لنا جواز تقلٌده لؽٌره حكم شرعً فبل بد له من دلٌل واألصل
عدمه ,ال ٌقال هذا معارض بعدم الجواز ألن االنتفاء نفً ٌكفً فٌه دلٌل الثبوت ,إلى أن
قال :ولنا أ ٌضا أن التقلٌد بدل االجتهاد جوز ضرورة لمن ال ٌمكنه االجتهاد ,وال ٌجوز
األخذ بالبدل مع التمكن من المبدل منه ,كالوضوء والتٌمم ,وكالقبلة مع جهة االجتهاد انتهى.
ونقل أدلة المجوزٌن وأجاب عنها بما ٌطول ذكرها فلٌراجع(٘) ,وهللا أعلم.
قوله :وقٌل إن كان صحابٌا إلخ ,زاد العضد( :)ٙفإنه إن كان أرجح من ؼٌره من الصحابة
قلده ,وإن استووا تخٌر فٌقلد أٌهم شاء انتهى.
(ٔ) فً النسخ الثبلث  :محمد بن الحسٌن ,والصواب (محمد بن الحسن) كما فً كتب األصول األخرى ,وهو محمد بن
الحسن بن فرقد ,من موالً بنً شٌبان ,أبو عبد هللا (ٖٔٔٔ08 -هـ) :إمام بالفقه واألصول ,وهو الذي نشر علم أبً
حنٌفة ,أصله من قرٌة حرسته بؽوطة دمشق ,وولد بواسط ,نشؤ بالكوفة فسمع من أبً حنٌفة وؼلب علٌه مذهبه ,ثم انتقل
إلى بؽدادٌ .نظر :الجواهر المضٌة :جٕ ,صٕٗ ,وفٌات األعٌان :جٗ ,صٗ .ٔ0األعبلم :ج ,ٙصٓ.0
(ٕ) إسحاق بن إبراهٌم بن مخلد الحنظلً التمٌمً المروزي ,أبو ٌعقوب ابن راهوٌه (ٕٖٔ0 -ٔٙهـ) :عالم خراسان فً
عصره ,وهو أحد كبار الحفاظٌ .نظر :وفٌات األعٌان :جٔ ,ص ,ٔ88طبقات الشافعٌة الكبرى :جٕ ,صٖ .0األعبلم:
جٔ ,صٕ.ٕ8
(ٖ) الجامع البن بركة :جٔ ,صٕٕ.
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖ0ٗ :
)٘( ٌنظر :المصدر السابق ,ص.ٖ0ٗ :
) (ٙشرح العضد ,ص.ٖ0ٗ :

٘ٗ8

تقلٌد ؼٌر المجتهد للعالم:
وأما إذا لم ٌكن مجتهدا فٌقلد العالم بشرط أن ٌكون عدال ,وأما إذا كان عنده من العلوم ما
ٌعرؾ به الراجح من أقوال العلماء فبل ٌقلد حتى ٌعلم صحة اجتهاد المجتهد بدلٌله ,وقٌل
ٌقلد مطلقا لعموم قوله تعالى ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﮊ النحل ٖٗ :فً جمٌع من ال ٌعلم
العلم ,وهذا ؼٌر عالم بهذه المسؤلة فٌجب علٌه فٌها سإال العالم.
اختلؾ فً إفتاء المقلد بقول العالم :قال بعض ٌجوز مع عدم المجتهد ,وقٌل ٌجوز مطلقا,
أي مع العلم بؤعدل أقوال العلماء ومع عدم علمه ,ومع وجود المجتهد ومع العدم له.
والصحٌح أنه إن كان مطلعا( )1على مآخذ األحكام فٌختار وٌفتً ,وإذا رأى بعد ذلك ؼٌره
أعدل منه رجع إلٌه.
وأٌضا اختلفوا فً خلو الزمان عن مجتهد ٌرجع إلٌه عند الحادثة ,المختار أنه جابز أن
ٌخلو ,ومنعه الجبابً.
......................................................................................................
قوله :لعموم قوله تعالى ﮋ ﭚ ﭛ ﭜﮊ إلخ ,أجاب العضد عنها بقوله(ٕ) :الجواب
الخطاب مع المقلدٌن بدلٌل قوله "إن كنتم ال تعلمون" هو صٌؽة عموم ٌفهم من سٌاقه أن من
ٌعلم ال ٌجب علٌه السإال ,وأن السإال إنما هو لمن ال ٌقدر على العلم بنفسه ,والمجتهد لٌس
كذلك ,وألن المجتهد من أهل الذكر واألمر دل على رجوع ؼٌر أهل الذكر إلى أهل الذكر,
وفً داللته على مراده تمحل ال ٌخفى انتهى.
قوله :والصحٌح أنه إذا كان مطلعا على مآخذ األحكام فٌختار وٌفتً إلخ ,قال العضد بعد
اختٌار هذا القول وذكر أقوال حكاها بقٌل كصنٌع المصنؾ ما نصه(ٖ) :لنا أنه وقع إفتاء
العلماء وإن لم ٌكونوا مجتهدٌن فً جمٌع األعصار ,وتكرر ولم ٌنكر فكان إجماعا انتهى.
قوله :ومنعه الجبابٌة ,أقول :هكذا فً النسخة التً بٌدي بالجٌم والباء والموحدة(ٗ) ,نسبة إلى
أبً علً الجبابً ,والذي فً العضد "الحنابلة" بالحاء المهملة والنون فلٌراجع ولٌحرر(٘),
وهللا أعلم .واستدلوا على عدم الخلو من االجتهاد بقوله علٌه السبلم (ال تزال طابفة من =

(ٔ) فً األصل" :مطلقا" .وهو تصحٌؾ ظاهر ٌختل معه سٌاق الكبلم.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖ0ٗ :
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖ8ٕ :
)ٗ( فً النسخ التً اعتمد ُ
ت علٌها أنه قال فً المتن" :ومنعه الجبابً" .ولٌس الجبابٌة.
)٘( نعم صرح بذلك العضد تبعا البن الحاجب ,واآلمدي ,وؼٌرهمٌ .نظر :شرح العضد ,ص ,ٖ8ٔ :واإلحكام لآلمدي:
جٗ ,صٓ ,80وحاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص .ٖٗ0
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وأما إذا كثر المجتهدون وبعضهم أفضل من بعض ,فظاهر كبلم ابن بركة أن ٌعمل
باألرجح بعد النظر فً أقاوٌلهم ,وبه قال ابن سرٌج( )1وأحمد ,والصواب تقلٌد أٌهم شاء؛
ألن فً الصحابة فاضبل ومفضوال وكثرت الفتٌا من الفرٌقٌن ولم ٌقع إنكار.
()2

وأما إذا قلد العامً عالما فً مسؤلة وعمل بها فلٌس له الرجوع عنها إال إن رأى قولة
أعدل .وهل ٌقلد ؼٌره فً ؼٌرها؟ والصحٌح الجواز ,وقٌل ال ٌجوز .ومعنى التقلٌد العمل
بقول الؽٌر من ؼٌر حجة ,أي من ؼٌر دلٌل وال أمارة ,ولذا ال ٌجوز التقلٌد فً العقلٌات
والعقابد.
......................................................................................................
= أمتً ظاهرٌن على الحق حتى ٌؤتً أمر هللا أو حتى ٌظهر الدجال)(ٖ) ,وأجاب عنه
العضد(ٗ) ,وهللا أعلم.
قوله :ألن فً الصحابة فاضبل ومفضوال إلخ ,زاد العضد فً االستدالل قوله(٘) :وأٌضا قال
علٌه السبلم( :أصحابً كالنجوم بؤٌهم اقتدٌتم اهتدٌتم)( )ٙخرج العوام ألنهم المقتدون ,وبقً
معموال به فً المجتهدٌن منهم من ؼٌر فضل انتهى.
قوله :فلٌس له الرجوع عنه إلخ ,المناسب أن ٌقول لٌس له الرجوع عنه إلى ؼٌره كما هً
عبارة العضد لٌظهر مرجع الضمٌر فً قوله "ؼٌره أعدل" كما هو ظاهر ,ثم وجدت فً
نسخة "قول ؼٌره" وهً الصواب( ,)5وهللا أعلم.
قوله :ومعنى التقلٌد العمل بقول الؽٌر من ؼٌر حجة إلخ ,أقول ذكر المصنؾ رحمه هللا
جواز التقلٌد فً الفروع ومنعه فً العقلٌات والعقابد ,ولم ٌذكر ما ٌجوز التقلٌد فٌه من
الفروع من ؼٌره ,وفً ذلك إشكال وبحث نفٌس ٌنبؽً التفطن له ,وقد تعرض له القرافً
من أبمة المالكٌة ونقله عنه شارح الجوهرة( )0وبسط الكبلم فٌه عند قول المتن( :فواجب
تقلٌد حبر منهم)ٌ :عنً من األبمة المذكورٌن قبل ذلك ,حٌث قال :قال القرافً =

(ٔ) فً األصل" :ابن شرٌح" .والصواب (ابن سرٌج) ,كما سبق مرارا.
)ٕ( ً
قولة :أي قوال أو رأٌا.
(ٖ) سبق تخرٌجه.
)ٗ( ٌنظر :شرح العضد ,ص ,ٖ8ٔ :وعبارته" :الجواب هذا ٌدل على عدم الخلو وأما عدم الجواز فبل ...إلخ"
(٘) شرح العضد ,ص.ٖ8ٕ :
( )ٙسبق الكبلم علٌه.
) (5الذي اعتمد علٌه الباحث فً المتن" :قولة أعدل" ,بناء على ما جاء فً النسخ المعتمدة فً التحقٌق.
) (0هو عبد السبلم بن إبراهٌم اللقانً المصري (ت85ٔ:هـ) ,شٌخ المالكٌة فً وقته بالقاهرة ,له كتب منها :شرح
المنظومة الجزابرٌة ,وإتحاؾ المرٌد شرح جوهرة التوحٌد ,أما الجوهرة نفسها فمن تصنٌؾ والدهٌ .نظر :األعبلم :جٖ,
صٖ٘٘.

ٔ٘٘

......................................................................................................
= فً اإلحكام(ٔ) :السإال السابع والثبلثون ما معنى مذهب مالك الذي ٌقلد فٌه ومذهب ؼٌره
من العلماء؟ فإن قلتم هو ما ٌقوله من الحق؛ أشكل ذلك بقولنا الواحد نصؾ االثنٌن ,وسابر
الحسابٌات والعقلٌات مما ال تقلٌد فٌها ,وإن قلتم هو ما ٌقوله من الحق فً الشرعٌات مما
طلبه صاحب الشرع؛ بطل ذلك بؤصول الدٌن وأصول الفقه فإنها أمور طلبها صاحب
الشرع ,وال ٌجوز التقلٌد فٌها لمالك وال لؽٌره .وإن قلتم مذهبه وؼٌره من العلماء الذٌن
ٌقلدون فٌه هو الفروع الشرعٌة؛ قلت إذا أردتم جمٌع الفروع بطل ذلك بالفروع المعلومة
من الدٌن بالضرورة؛ كالصلوات الخمس ,وصوم شهر رمضان ,وتحرٌم الكذب والزنا
والسرقة ونحوها ,فإنها مما ٌبطل التقلٌد فٌها لكونها ضرورٌة ,والمعلوم من الدٌن
بالضرورة ٌستحٌل فٌه التقلٌد الستواء العامة والخاصة فٌه ,وهً من الفروع ,وإن أردتم
بعض الفروع فما ضابطه؟ وإن بٌنتم ضابطه ال ٌتم لكم المقصود؛ ألن الحد حٌنبذ ال ٌكون
جامعا ,فإنه ٌخرج عنه ما ٌقلدونهم فٌه من أسباب األحكام وشروطها وؼٌرها ,وأنتم إنما
تقلدون فً األحكام وهً ؼٌر الشروط واألسباب ,ولذلك قال العلماء األحكام من خطاب
التكلٌؾ ,واألسباب والشروط من خطاب الوضع ,فهما بابان متباٌنان ,وألجل هذه األسبلة ال
ٌكاد فقٌه من ضعفة الفقهاء ٌسؤل عن حقٌقة مذهب إمامه الذي ٌقلده فٌه فٌعرفه على
التحقٌق ,وهذا عام فً جمٌع المذاهب التً تقلد فٌها األبمة ,وجوابه أن ضابط المذاهب التً
تقلد فٌها األبمة خمسة أشٌاء ال سادس لها :األحكام الشرعٌة الفروعٌة االجتهادٌة ,وأسبابها,
وشروطها ,وموانعها ,والحجج المثبتة لؤلسباب والشروط والموانع .قال(ٕ) :فقولنا "األحكام
الشرعٌة" احتراز عن العقلٌة كالحساب والهندسة والحسٌات وؼٌرها ,وقولنا "الفروعٌة"
احتراز من أصول الدٌن وأصول الفقه ,فإن الشرع طلب منا العلم بما ٌجب له سبحانه
وتعالى ,وما ٌستحٌل علٌه ,وما ٌجوز .وطلب منا العلم بؤصول الفقه الستنباط األحكام
الشرعٌة ,فهً أحكام شرعٌة لكنها أصولٌة وال تقلٌد فٌها ,فؤخرجنا بقولنا "الفروعٌة"
األحكام الشرعٌة األصولٌة وهً أصول الدٌن وأصول الفقه المطلوبٌن شرعا ,وأخرجنا
بقولنا "االجتهادٌة" األحكام الفروعٌة المعلومة من الدٌن بالضرورة ,وقولنا "وأسبابها" نرٌد
به نحو :الزوال ,ورإٌة الهبلل ,واإلتبلؾ سبب الضمان ,ونحو ذلك من المتفق علٌه ,ومن
المختلؾ فٌه :الرضعة الواحدة سبب التحرٌم عند مالك دون الشافعً ,وضم ؼٌر الربوي
فً نحو مسؤلة ُم ِّد عجو ٍة ودرهم سبب للفساد عند مالك والشافعً خبلفا ألبً حنٌفة ,وحلول
النجاسة فٌما دون القلتٌن مع عدم التؽٌر سبب للتنجٌس عند الشافعً =

)ٔ( اإلحكام فً تمٌٌز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضً واإلمام ,تؤلٌؾ شهاب الدٌن أبً العباس أحمد بن إدرٌس
المالكً القرافً (تٙ0ٗ:هـ) ,تحقٌق :عبد الفتاح أبو ؼدة ,الطبعة الثانٌة (ٔٗٔٙهـٔ88٘ -م) ,دار البشابر اإلسبلمٌة-
بٌروت ,ص ٔ8ٔ :وما بعدها.
)ٕ( أي القرافً.
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......................................................................................................
= وأبً حنٌفة دون مالك ,إلى ؼٌر ذلك .و"الشروط" نحو :الحول فً الزكاة ,والطهارة فً
الصبلة من المجمع علٌه ,والولً والشهود فً النكاح من المختلؾ فٌه .و"الموانع":
كالحٌض ٌمنع الصبلة والصوم ,والجنون واإلؼماء ٌمنع التكلٌؾ من المجمع علٌه,
والنجاسة تمنع الصبلة من المختلؾ فٌه ,وكذلك منع الدٌن الزكاة .وقولنا "والحجج المثبتة
لؤلسباب والشروط والموانع" نرٌد به ما تعتمد علٌه الح ّكام من البٌنة واألقارٌر ونحو ذلك,
إلى أن قال :فهذه الخمسة هً التً ٌقع التقلٌد فٌها من العوام للعلماء ال سادس لها عمبل
باالستقراء ,فمن سبل عما ٌقلد فٌه العلماء فلٌذكر هذه الخمسة على هذا الوجه ٌكون مجٌبا
بالضابط الجامع المانع ,وما عدا ذلك ٌكون الجواب فٌه مختبل بعدم الجمع وبعدم المنع
انتهى .قال الشارح المذكور :قلت مبنً على أنه ال ٌصح التقلٌد فً العقابد وقد عرفت ما
فٌه ,ثم قالٌ -عنً القرافً :)ٔ(-تنبٌه ٌنبؽً أن ٌقال األحكام المجمع علٌها التً ال تختص
بمذهب؛ نحو جواز القراض ,ووجوب الزكاة والصوم ,ونحو ذلك مذهب إجماع من األمة
المحمدٌة ,وال ٌقال فً شًء منها أنه مذهب الشافعً وال مالك وال ؼٌرهما ,بل ال ٌضاؾ
إلى كل واحد منهم إال ما ٌختص به وحده أو ما ٌشاركه فٌه البعض دون البعض ,فإن السمع
ٌمج قولك "مذهب مالك وجوب الصبلة" وٌنفر عنه الطبع ,وعلى هذا فٌزاد فً الضابط
السابق هذا القٌد ,فمذهب مالك مثبل :ما اختص به من األحكام الشرعٌة الفروعٌة
االجتهادٌة ,وما اختص به من أسباب تلك األحكام وشروطها وموانعها والحجاج المثبتة لها,
وهذا هو البلبق الذي ٌفهم من عرؾ االستعمال انتهى .وإنما أطلت الكبلم فً نقله لعموم
فابدته ,وحسن موقعه من النفوس لمن له ذوق سلٌم ,وقد عرض لً مناظرة مع بعض فقهاء
محروسة تونس بجامع الزٌتونة ,وسؤلنً عن دلٌل إثبات الوحدانٌة هلل تعالى وأجبته ,ثم
سؤلنً عن الرإٌة وما تقول فٌها وامتنعت من الخوض فٌها معتذرا بؤن هذا لٌس محل
البحث فٌها ,وألزمنً الخوض فٌها فتكلمنا فً ذلك بما فتح هللا ,وبعد الفراغ من البحث
سؤلته عن هذه المسؤلة ,فارتبك ولم أجد عنده الجواب ,فقمت وتركته متحٌرا ,والحمد هلل.

)ٔ( اإلحكام فً تمٌٌز الفتاوى عن األحكام ,ص .ٔ8ٗ :باختصار
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الباب العاشر :فً القٌاس
حد القٌاس:
قولً( :وهو لؽة التقدٌر والمساواة ,وفً االصطبلح جري حكم األصل على الفرع
بجامع(.))1
وهو فً اللؽة عبارة عن المساواة والتقدٌرٌ ,قال :قست النعل بالنعل ,وقست األرض أي
قدرتها .وأما فً االصطبلح :فقٌل ال ٌحد؛ ألنه ٌتركب من معلومات مختلفة الحقابق ال
تجتمع فً فصل واحد وال فً خاصة واحدة .والحق أنه ٌحد ,إذ ال ٌمتنع اجتماع بعض
المختلفات فً أمر ما ٌتمٌز بخاصة ,فٌطلق علٌه الرسم والحد باعتبار ذلك.
وأحسن الحدود :جري حكم األصل على الفرع بجامع( .)2قولً "جري" جنس ,والمراد به
وجود التسوٌة فً الحكم ال ثبوت الحكم [فً الفرع؛ ألن ثبوت الحكم]( )3فٌه نتٌجة القٌاس
......................................................................................................
قوله :وهو فً اللؽة عبارة عن المساواة إلخ ,تبع المصنؾ رحمه هللا العضد فً هذه
العبارة(ٗ) ,وقال األبهري فٌما كتبه علٌه ما نصه :القٌاس حقٌقة تقدٌر شًء بآخر لٌعلم
المساواة والمفارقة بٌنهما ,فإطبلقه على المساواة مجاز من إطبلق السبب على المسبب,
وبهذا ٌشعر قوله قدرته به فساواه ,قال صاحب األساس :قاس به وإلٌه وعلٌه إلخ.
قوله :وال فً خاصٌة واحدة ,هكذا فً النسخة التً بٌدي بالٌاء بعد الصاد ,والظاهر أنه
تحرٌؾ من الناسخ(٘) ,وكذا فٌما بعد بدلٌل ذكر الفصل ,وانظر من قال بهذا القول -وهو
المنع من تعرٌفه معلبل له بما ذكره -فإنً لم أره فً العضد وال فً ابن هارون من شراح
ابن الحاجب وال فً جمع الجوامع ,ولكن من حفظ حجة على من لم ٌحفظ ,وهللا أعلم.
قوله :جري حكم الفرع على األصل إلخ ,الظاهر أن صواب العبارة جري حكم األصل على
الفرع بجامع ,كما فً المتن ,وانقلب على المصنؾ سهوا ,وال ٌقال إنه تحرٌؾ من الناسخ
ألنه ٌمنعه قوله بعد( :وحكم الفرع على األصل فصله) ,وجل من ال ٌسهو ,وهللا أعلم.
قوله :والمراد به وجود التسوٌة فً الحكم إلخ ,قال العضد بعد ذكر معناه لؽة مانصه(= :)ٙ
(ٔ) فً (ب) ٌوجد شطب على هذه العبارة ,وقد كتب بدلها" :جري حكم الفرع على األصل بجامع" ,والصواب ما كان
علٌه األمر قبل الشطب.
(ٕ) فً النسخ الثبلث" :جري حكم الفرع على األصل بجامع" ,وكذا ما جاء بعده ,والظاهر أن فٌه قلبا ,والصواب "جري
حكم األصل على الفرع" كما جاء فً المتن ,وقد نبه على ذلك صاحب الحاشٌة فً تعلٌقه.
(ٖ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثبته بناء على تحقٌق مهنى التٌواجنًٌ ,نظر ص ,ٕ٘٘:وال بد منه
حتى ٌنتظم سٌاق الكبلم.
)ٗ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕ05 :
)٘( هذا التعلٌق بناء على النسخة التً اعتمد علٌها المحشً.
( )ٙشرح العضد ,ص.ٕ05 :
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فبل ٌكون جنسا له .و"حكم األصل على الفرع"( )1فصله" .بجامع" احترازا من مساواة
شًء وجرٌه على شًء من ؼٌر أمر ٌجمع بٌنهما ,وإنما قلت "جري" ولم أقل "إجراء"
ألن اإلجراء حال الفاعل ,والقٌاس معنى إضافً بٌن شٌبٌن فهو دلٌل من أدلة الشرع
سواء نظر فٌه 00000000000000000000000000000000000000000
......................................................................................................
= وفً االصطبلح مساواة فرع ألصل فً علة حكمه ,وذلك أنه من أدلة األحكام فبل بد من
حكم مطلوب به ,وله محل ضرورة ,والمقصود إثباته فٌه لثبوته فً محل آخر ٌقاس هذا به,
فكان هذا فرعا وذلك أصبل لحاجته إلٌه وابتنابه علٌه ,وال ٌمكن ذلك فً كل شٌبٌن بل إذا
كان بٌنهما مشترك ,وال كل مشترك بل مشترك ٌوجب االشتراك فً الحكم بؤن ٌستلزم
الحكم ,ونسمٌه علة الحكم ,فبل بد أن تعلم علة الحكم فً األصل ,وٌعلم ثبوت مثلها فً
الفرع ,إذ ثبوت عٌنها مما ال ٌتصور؛ ألن المعنى الشخصً ال ٌقوم بعٌنه فً محلٌن,
وبذلك ٌحصل ظن مثل الحكم فً الفرع وهو المطلوب ,قال :مثاله أن ٌكون المطلوب ربوٌة
الذرة ,فٌدل علٌه مساواته للبر فٌما هو علة لربوٌة البر من طعم أو قوت أو كٌل ,فإن ذلك
دلٌل على ربوٌة الذرة ,وربوٌتها هو الحكم المثبت بالقٌاس وثمرته ,واعلم أن المراد
بالمساواة المذكورة فً الحد المساواة فً نفس األمر؛ فٌختص بالقٌاس الصحٌح ,هذا عند
من ٌثبت ما ال مساواة فٌه فً نفس األمر قٌاسا فاسدا ,وأما المصوبة -وهم القابلون بؤن كل
مجتهد مصٌب -فالقٌاس الصحٌح عندهم ما حصلت فٌه المساواة فً نظر المجتهد سواء
ثبتت فً نفس األمر أم ال ,حتى لو تبٌن ؼلطه ووجب الرجوع عنه فإنه ال ٌقدح فً صحته
عندهم ,بل ذلك انقطاع لحكمه لدلٌل صحٌح آخر حدث ,وكان قبل حدوثه القٌاسُ األو ُل
صحٌحا وإن زالت صحته ,بخبلؾ المخطبة فإنهم ال ٌرون ما ظهر ؼلطه والرجوع عنه
محكوما بصحته إلى زمان ظهور ؼلطه؛ بل مما كان فاسدا وتبٌن فساده ,فإذا ال تشترط
المصوبة المساواة إال فً المجتهد ,فحقهم أن ٌقولوا هو مساواة فرع األص َل فً نظر
المجتهد ,هذا إذا حددنا القٌاس الصحٌح ,ولو أردنا دخول القٌاس الفاسد معه فً الحد لم
نشترط المساواة ال فً نفس األمر وال فً نظر المجتهد ,وقلنا بدله أنه تشبٌه فرع باألصل؛
ألنه قد ٌكون مطابقا لحصول الشبه ,وقد ال ٌكون لعدمه ,وقد ٌكون المشبِّه ٌرى ذلك وقد ال
ٌراه انتهى .فظهر م ما نقلناه أن المصنؾ رحمه هللا أراد تعرٌؾ القٌاس الصحٌح ,حٌث
اعتبر المساواة فً نفس األمر ,كما دل علٌه قوله( :والمراد به وجود التسوٌة فً الحكم),
فإن الظاهر أنه أراد وجودها فً نفس األمر كما دل علٌه سٌاق كبلمه ,فٌكون ماشٌا على
قول المخطبة وهو قول أهل الحق :أن المصٌب واحد وال ٌضٌق على الناس خبلفه ,كما
تقدم فً باب االجتهاد ,وهللا أعلم.

(ٔ) فً النسخ الثبلث هكذا" :وحكم الفرع على األصل فصله" .أقول :ما وقع من القلب فً التعرٌؾ وقع هنا أٌضا ,وقد
سبق التنبٌه علٌه قبل قلٌل.
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المجتهد أم ال ,ولذا عدلت عن عبارة األكثرٌن "حمل معلوم" ألن الحمل ثمرة القٌاس وال
شًء من ثمرة القٌاس بقٌاس ,فبل ٌصدق على القٌاس جنسا له .وقد أجٌب عنه بؤن
المراد بالحمل وجود التسوٌة ال ثبوت الحكم كما تقدم .فإن قلت :إن القٌاس ٌجري فً
المعدوم والموجود ,والفرع واألصل اسمان ال ٌطلقان إال على موجودٌن ٌستدعٌان فً
إطبلقهما الوجود ,كذا ذكر الجوٌنً وأشار إلٌه الؽزالً( .)1قلت :الفرع واألصل ٌطلقان
على المعدوم كما ٌطلقان على الموجود ضرورة أن الشٌبٌن المعلومٌن ٌفسران بالفرع
واألصل سواء كانا معدومٌن أو موجودٌن ,وعبارة الفرع واألصل أبٌن فبل ٌعدل إلى ما
هو أخفى ,وما لم ٌلزم( )2فً الفرع واألصل ٌلزم فً الشًء 0000000000000000
......................................................................................................
قوله :حمل معلوم ,أقول :تمامه(ٖ) "على معلوم فً إثبات حكم لهما أو نفٌه عنهما بؤمر جامع
بٌنهما من إثبات حكم أو صفة أو نفٌهما" ,وهذا الحد نسبه العضد تبعا البن الحاجب للقاضً
أبً بكر(ٗ) وفسره ,إلى أن قال(٘) :واستحسنه المصنؾ ثم استدرك علٌه من ثبلثة أوجه:
أحدها أن الحمل قد جعله جنسا له وأنه ؼٌر صادق علٌه؛ ألنه ثمرة القٌاس وال شًء من
ثمرة القٌاس بقٌاس ,ثانٌها أنه ٌشعر بؤن إثبات الحكم فٌهما جمٌعا بالقٌاس ولٌس كذلك؛ فإن
الحكم فً األصل ثابت بؽٌره ,ثالثها أن قوله بجامع كاؾ فً التمٌٌز وال حاجة إلى تفصٌل
الجامع فً الحد ,قال :وقد ٌقال علٌه ٌندفع األول بؤن المراد بالحمل وجود التسوٌة فً الحكم
إذا أرٌد بذلك إثبات الحكم لهما ال ثبوت الحكم فً الفرع ,والثانً أن اإلثبات فٌهما معا إنما
ٌحصل باإلثبات فً الفرع الثابت بالقٌاس ,ال أن اإلثبات فً كل واحد به ,والثالث بؤنه
تعٌٌن الطرٌق .انتهى المراد منه .وقوله "تعٌٌن الطرٌق" الظاهر أن معناه ما زاد على قوله
"بؤمر جامع بٌنهما" بقوله "من إثبات حكم إلخ" ذكر لتعٌٌن طرٌق العلة ,فإن الجامع هو
العلة ,ولها طرق سٌؤتً بٌانها فً المسالك ,وهللا أعلم.
قوله :والفرع واألصل اسمان ال ٌطلقان إال على موجودٌن إلخ ,كؤن وجهه أنه توهم أن
الفرع ٌعتبر فٌه حمله على األصل بالفعل ,وأن األصل ٌعتبر فٌه حمل الفرع علٌه بالفعل,
وأجاب بؤن الفرع ما من شؤنه أن ٌحمل على ؼٌره بجامع ,سواء حمل بالفعل أو ال,
وبالعكس فً األصل ,وهللا أعلم.
قوله :سواء كانا معدومان أو موجودان ,هكذا فً النسخة التً بٌدي باأللؾ وصوابها بالٌاء؛
ألنه خبر كان كما هو معلوم(.)ٙ
)ٔ( ٌنظر :البرهان فً أصول الفقه :جٕ ,ص ,5ٗٙوالمستصفى ص.ٖٗٙ :
(ٕ) كذا فً األصل ,ولعل الصواب :وما ٌلزم...إلخ.
)ٖ( أي تمام التعرٌؾ الذي ذكر المصنؾ فً المتن بؤنه عبارة األكثرٌن.
)ٗ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕ8ٓ :
(٘) شرح العضد ,ص.ٕ8ٓ :
) (ٙهذا التصحٌح بناء على النسخة التً اعتمد علٌها صاحب الحاشٌة.
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والمعلوم ,وعدلت إلى قولً "بجامع" ولم أقل بعلة جامعة لٌدخل قٌاس الداللة وقٌاس
العكس ,وأٌضا إن كان الجامع موجبا لبلجتماع على الحكم كان صحٌحا وإال كان فاسدا.

اختلفوا فً إثبات القٌاس وكونه حجة
قولً( :وال ٌجب التعبد به عقبل ,وال ٌستحٌل ,وال ٌجوز عقبل وٌمتنع شرعا ,خبلفا للشٌعة
فً األول ,ولبعض فً الثانً ,وللحشوٌة فً اآلخر ,بل جابز واقع بدلٌل سمعً قطعً
خبلفا ألبً الحسٌن(.))1
اعلم أنهم اختلفوا فً إثبات القٌاس وكونه حجة ,فقال القفال وأبو الحسٌن( )2ونسبه
الشٌرازي إلى الدقاق(ٌ )3جب التعبد به عقبل ألن األحكام ال نهاٌة لها والنصوص ال تحٌط
بها ,فٌقضً العقل بالتعبد بالقٌاس لببل تخلو الوقابع عن األحكام ,الجواب :أن التً ال
تتناهى هً األشخاص وٌجوز التنصٌص على مناط أحكامها بالروابط الكلٌة ,نحو :كل
مسكر حرام ,فتتناول جمٌع الجزبٌات؛ فبل قٌاس.
......................................................................................................
قوله :لٌدخل قٌاس الداللة وقٌاس العكس ,سٌؤتً إن شاء هللا فً هذا الباب انقسام القٌاس
باعتبار اللؽة إلى قٌاس علة وهو ما صرح فٌه بالعلة؛ كقولنا :النبٌذ مسكر فٌحرم كالخمر,
وقٌاس داللة وهو ما ال ٌذكر فٌه العلة بل وصؾ مبلزم لها ,وأما قٌاس العكس فعرفه ابن
هارون بؤنه :ما أثبت فٌه نقٌض حكم األصل بنقٌض علته انتهى .وشاهده قوله علٌه السبلم-
فً جواب أٌؤتً أحدنا شهوته وله فٌه أجر؟( -أرأٌتم لو وضعها فً حرام أكان علٌه
وزر؟)(ٗ) ,وسٌؤتً بسط الكبلم علٌهما إن شاء هللا تعالى.
قوله :وأٌضا إن كان الجامع إلخٌ ,عنً أن التعبٌر بالجامع فٌه من الفوابد ؼٌر ما تقدم
اجتماع الفرع واألصل على الحكم ,بخبلؾ العلة فإنها تارة تصلح جامعة لهما على الحكم
وتارة لٌس كذلك ,كما سٌؤتً فً القوادح إن شاء هللا ,وهللا أعلم.
قوله :اختلفوا فً إثبات القٌاس وكونه حجة ,أقول :الخبلؾ فً القٌاس فً األمور الشرعٌة,
وأما األمور الدنٌوٌة فقال فً جمع الجوامع أنه(٘) :حجة فً األمور الدنٌوٌة كاألدوٌة ,قال
اإلمام الرازي اتفاقا.

(ٔ) فً األصل" :خبلفا ألبً الحسن" .والصواب (خبلفا ألبً الحسٌن) كما سٌؤتً فً الشرح.
)ٕ( ٌنظر :المحصول للرازي :ج٘ ,صٕٕ ,واإلحكام لآلمدي :جٗ ,ص ,58ٙوشرح العضد ,ص.ٖٕ8:
)ٖ( ٌنظر :اللمع فً أًصول الفقه ,ص.ٕ٘ :
(ٗ) أخرجه مسلم ( )ٕٖٕ8كتاب الزكاة :باب بٌان أن اسم الصدقة ٌقع على كل نوع من المعروؾ ,من حدٌث أبً ذر.
(٘) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٕٔٗ.
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وقال النظام والشٌعة والبلخً ومن تبعه من معتزلة بؽدادٌ :ستحٌل التعبد بالقٌاس عقبل؛
ألن القٌاس طرٌق ال ٌإمن فٌه الخطؤ بل ٌجوز أن ٌإدي إلى نقٌض حكم هللا تعالى فٌمتنع
()1
جوازه عقبل بذلك .الجواب :أن منع العقل مما ال ٌإمن فٌه الخطؤ مرجح للترك ,ال أن
معناه هو اإلحالة بحٌث ال ٌمكن ؼٌره ,وإال لم ٌقع ,وقد وقع من الصحابة وؼٌرهم.
وقال داود الظاهري( )2والقاسانً( )3والنهروانً( )4ومن تبعهم بؤنه ٌجوز التعبد عقبل لكنه
ممنوع شرعا فٌنتفً .وقٌل منعه أدلة من الكتاب والسنة واإلجماع.
......................................................................................................
قوله :مرجح لتركه ,قال فً جمع الجوامع وشارحه(٘) :ومنعه ابن حزم شرعا ,قال ألن
النصوص تستوعب جمٌع الحوادث باألسماء اللؽوٌة من ؼٌر احتٌاج إلى استنباط وقٌاس,
قلنا ال نسلم ذلك انتهى.
قوله :وقٌ ل منعه أدلة من الكتاب والسنة واإلجماع ,أقول :أما الكتاب فسٌؤتً بٌانه والجواب
عنه قرٌبا فً كبلم المصنؾ ,وأما السنة واإلجماع الداالن على منع القٌاس فلم ٌتعرض
لبٌانهما فٌما أعلم من كبلمه ,بل ٌإخذ من كبلم المصنؾ كؽٌره من شراح المختصر إجماع
الصحابة على جواز القٌاس ,حٌث وقع منهم شابعا متكررا ولم ٌنكر ,وٌمكن أخذ دلٌل
النظام من السنة على منع القٌاس من قول العضد فً تقرٌر أدلة النظام( :)ٙقد ثبت من
الشارع الفرق بٌن المتماثبلت والجمع بٌن المختلفات ,وإذا ثبت ذلك استحال تعبده بالقٌاس,
قال :أما الفرق بٌن المتماثبلت فمنه إٌجاب الؽسل وؼٌره من منع قراءة القرآن ومسه ومكث
المسجد بخروج المنً دون البول مع تماثلهما فً االستقذار والفضلة ,ومنه إٌجاب الجلد
بنسبة الزنا إلى الشخص دون نسبة القتل والكفر إلٌه ,ومنه ثبوت القتل بشاهدٌن دون الزنا,
إلى أن قال :وأما الجمع بٌن المختلفات فمنه التسوٌة بٌن قتل الصٌد عمدا وخطؤ فً الفداء
فً اإلحرام ,ومنه التسوٌة بٌن الزنا والردة فً القتل ,إلى أن قال :وأما أنه إذا ثبت ذلك
استحال تعبده بالقٌاس؛ فؤلن معنى القٌاس وحقٌقته ضد ذلك وهو الجمع بٌن المتماثبلت
والفرق بٌن المختلفات .وأجاب عن ذلك مما ٌطول نقله فلٌراجع .وأما االستدالل باإلجماع
على منع القٌاس فلم أر من ذكره ,مع وقوعه فً صدر الصحابة ومن بعدهم شابعا متكررا,
وهللا أعلم فلٌحرر ,ثم ظهر أن المصنؾ أشار بذكر اإلجماع إلى قول العضد فً تقرٌر =
(ٔ) فً األصل" :ألن معناه" .وهو خطؤ ال ٌنتظم معه سٌاق الكبلم.
(ٕ) داود بن علً بن خلؾ األصبهانً ,أبو سلٌمان ,الملقب بالظاهري (ٕٕٔٓ5ٓ -هـ) :أحد األبمة المجتهدٌن فً اإلسبلم,
تنسب إلٌه الطابفة الظاهرٌة ,وهو أصبهانً األصل ,توفً ببؽدادٌ .نظر :الفهرست البن الندٌم ,ص ,ٕٙ5 :وفٌات
األعٌان :جٕ ,صٕ٘٘ .األعبلم :جٕ ,صٖٖٖ.
(ٖ) سبقت ترجمته ,ص.ٗ٘ٓ :
(ٗ) المعافى بن زكرٌا بن ٌحٌى الجرٌري النهروانً ,أبو الفرج ابن طرار (ٖٖٖٓ8ٓ -هـ) :قاض من أدباء الفقهاء ,له
شعر حسن ,مولده ووفاته بالنهروان فً العراق ,ولً القضاء ببؽداد ,وقٌل له الجرٌري ألنه كان على مذهب ابن جرٌر
الطبريٌ .نظر :الفهرست البن الندٌم ,ص ,ٕ08 :وفٌات األعٌان :ج٘ ,صٕٕٔ .األعبلم :ج ,5صٓ.ٕٙ
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕٕٗ.
( )ٙشرح العضد ,ص.ٖٖٓ :
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الجواب أنه وقع من الصحابة وؼٌرهم ولم ٌنكر بعضهم على بعض ,ألن الصحابة حكموا
بإمامة أبً بكر إجماعا قٌاسا على الصبلة وال نص علٌها0000000000000000 ,
......................................................................................................
= أدلة المانع وهو النظام(ٔ) :قالوا رابعا القٌاس ٌفضً إلى االختبلؾ وكل ما ٌفضً إلى
االختبلؾ مردود .إلى أن قال :فحكم القٌاس لبلختبلؾ الكثٌر فٌه ال ٌكون من عند هللا ,وكل
حكم ال ٌكون من عند هللا فهو مردود إجماعا .وأجاب :بؤن االختبلؾ المنفً فً اآلٌة إنما
هو التناقض واالضطراب فً النظم اهـ .ومع هذا ال ٌخفى ما فً عبارة المصنؾ فلٌتؤمل.
قول ه :الجواب أنه وقع من الصحابة إلى قوله إجماعا ,الظاهر أن هذا الجواب ٌتضمن
اإلجماع على جوازه ووقوعه ,فٌكون قد عارض به دلٌل المانع بالمثل على تقدٌر ثبوت ذلك
عنه ,ثم شرع المصنؾ رحمه هللا فً الجواب عن شبهة المانع من جهة الكتاب ,كما سٌؤتً
قرٌبا.
قوله :قٌاسا على الصبلة ,أي قاسوا عقد اإلمامة له رضً هللا عنه لكونه ؼٌر منصوص
علٌه على إمامته فً الصبلة؛ الثابتة بقول النبً صلى هللا علٌه (مروا أبا بكر ٌصلً
بالناس)(ٕ) كما هو مشهور ,وهللا أعلم.
قوله :وعهد أبو بكر إلى عمر بالقٌاس على عقد األمة اإلمامة ,الظاهر أن المراد بالعهد هنا
التقدم إلى الشًء وإثباته ,قال فً القاموس(ٖ) :العهد الوصٌة والتقدم إلى المرء فً الشًء
إلخ ,وذلك أن عمر رضً هللا عنه احتج على أبً بكر حٌن رأى قتال أهل الردة ,فقال له
كٌؾ تقاتل قوما قالوا "ال إله إال هللا" بعد قول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (أمرت أن
أقاتل الناس حتى ٌقولوا ال إله إال هللا فإذا قالوها عصموا منً دماءهم وأموالهم إال
بحقها)(ٗ) ,قال أبو بكر فمن حقها إٌتاء الزكاة كما أن من حقها إقام الصبلة ,وال أفرق بٌن ما
جمعه هللا تعالى ,واٌم هللا ألقاتلن من فرق بٌنهما ,ولو منعونً عقاال مما كانوا ٌإدونه إلى
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لقاتلتهم علٌه حتى ألحق باهلل ,فرجعت الصحابة إلى قوله
ورأٌه وقٌاسه ,ولم ٌنقضوا علٌه استدالله بالقٌاس وحمل الزكاة على الصبلة ,وكان أهل
الردة ٌقولون نصلً وال نزكً ,وأجمعوا على رأي أبً بكر رضً هللا عنه وعهده إلى
عمر رأٌا وقٌاسا .قاله صاحب العدل(٘).

)ٔ( شرح العضد ,ص.ٖٖٔ :
(ٕ) أخرجه الربٌع (ٕٔٔ) كتاب الصبلة :باب فً اإلمامة والخبلفة فً الصبلة ,والبخاري ( )ٙ58كتاب األذان :باب أهل
العلم والفضل أحق باإلمامة ,من حدٌث عابشة.
)ٖ( القاموس المحٌط ,مادة "العهد".
(ٗ) سبق تخرٌجه.
(٘) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٕ.ٙ

٘٘8

وعهد أبً بكر( )1إلى عمر بالقٌاس على عقد األمة اإلمامة ,فكان فعل اإلمام فً العهد
كفعل األمة فً العقد ,ورجوعهم إلى قول أبً بكر فً قتال مانعً الزكاة00000000 ,
......................................................................................................
قوله :على عقد األمة اإلمامة ,أي ألبً بكر فكان فعل اإلمام فً العهد ,أي فكان استدالل
أبً بكر اإلمام فً عهده إلى عمر وتقدمه إلٌه حٌن عارضه فً قتال أهل الردة كاستدالل
األمة فً العقد أي عقد اإلمامة ألبً بكر ,حٌث قاسوا اإلمامة العظمى على اإلمامة فً
الصبلة ,وأبو بكر قاس الزكاة على الصبلة؛ ألن هللا جمعهما فً آٌة واحدة فً نحو ﮋ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ النورٌ ,٘ٙ :عنً كما ٌقتل تارك الصبلة كذلك ٌقتل مانع الزكاة ,هذا ما ظهر
لً من تقرٌر عبارة المنصؾ(ٕ) ,وقال العضد عند االستدالل على وقوع القٌاس فً زمن
الصحابة أٌضا ما نصه(ٖ) :فمن ذلك رجوع الصحابة إلى أبً بكر فً قتال بنً حنٌفة على
أخذ الزكاة ماذا ٌرى فٌه باالجتهاد ,وكانوا مختلفٌن فٌه فمنهم من ٌرى المسالمة لقرب موت
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وانكسار فً المسلمٌن حصل بسببه ,ومنهم من ٌرى القتال
كعلى(ٗ) ترك الصبلة لببل ٌحس منهم بالضعؾ واالنكسار فٌطمع فٌهم ,وكان ممن ٌرى
القتال أبو بكر فتبعوا اجتهاده ,قال اآلمدي(٘) :فقاسوا خلٌفة رسول هللا علٌه السبلم على
رسول هللا علٌه السبلم فً وجوب أخذ الزكاة للفقراء وأرباب المصارؾ انتهى .والحاصل
أنه ال منافاة فً قضٌة أبً بكر بٌن من قرر القٌاس بٌن الزكاة والصبلة كصنٌع صاحب
العدل ,وبٌن من قرره بٌن اإلمامة العظمى وإمامة الصبلة كصنٌع المصنؾ ,وبٌن من قرره
بٌن خلٌفة رسول هللا ورسول هللا كصنٌع العضد نقبل عن اآلمدي .قال ابن هارون :فمن
الوقابع التً عملوا بالقٌاس فٌها رجوعهم إلى أبً بكر فً قتال بنً حنٌفة على منع الزكاة
قٌاسا بخلٌفة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,أو قٌاسا للزكاة على الصبلة؛ ألن أبا بكر أشار
إلى كبل األمرٌن بقوله( :ولو منعونً عقاال كانوا ٌإدونه لقاتلتهم علٌه) ,ثم قال( :ألقاتلن من
فرق بٌن الصبلة والزكاة) انتهى.

(ٔ) كذا فً األصل ,بالجر على اإلضافة ,والذي فً الحاشٌة "وعهد أبو بكر" بالرفع على الفاعلٌة.
)ٕ( لعل المراد بقول المصنؾ" :وعهد أبً بكر إلى عمر بالقٌاس...إلخ" أي أن أبا بكر عندما حضرته الوفاة عهد بالخبلفة
إلى عمر -رضً هللا عنهما -قٌاسا على عقد األمة اإلمامة ألبً بكر بعد وفاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم ,فقد قاس العهد
على العقد ,ولٌس المعنى كما ٌقول صاحب الحاشٌة .قال الؽزالً فً المستصفى" :ومن ذلك قٌاسهم العهد على العقد ,إذ
ورد فً األخبار عقد اإلمامة بالبٌعة ,ولم ٌنص على واحد ,وأبو بكر عهد إلى عمر خاصة ,ولم ٌرد فٌه نص ,ولكن قاسوا
تعٌٌن اإلمام على تعٌٌن األمة لعقد البٌعة ,فكتب أبو بكر( :هذا ما عهد أبو بكر) ,ولم ٌعترض علٌه أحد" .المستصفى,
ص .ٗٗٗ :وٌنظر كذلك :اإلحكام لآلمدي :جٗ ,صٕ٘.0
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٖٖٖ :
)ٗ( أي ومنهم من ٌرى قتالهم على منع الزكاة كقتالهم على ترك الصبلة.
)٘( اإلحكام لآلمدي :جٗ ,صٕٗ.0

ٓ٘ٙ

وؼٌر ذلك مما ال ٌحصى كثرة.
وأما شبههم من األدلة الشرعٌة فقد أجٌب عنها ,نحو ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ األنعام ,ٖ0 :و
ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﮊ النحل ,08 :و ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ المابدة000000000000 ,ٗ8 :
......................................................................................................
قوله :وؼٌر ذلك ,قال العضد(ٔ)  :ومن ذلك أن أبا بكر ورث أم األم دون أم األب ,فقال له
بعض األنصار :تركت التً لو كانت هً المٌتة ورث جمٌع ما تركت؛ ألن ابن االبن
عصبة وابن ابنته ال ٌرث ,وحاصله أن هذه أقرب فهً أحق باإلرث فرجع إلى التشرٌك
بٌنهما ف ً السدس إلخ .وكذلك صاحب العدل رحمه هللا أورد من ذلك شٌبا كثٌرا ,ومن جملة
ذلك قوله(ٕ) :وقال زٌد بن ثابت (حاورت عمر فً الجد واألخ محاورة شدٌدة ,فجعل ٌؤبى
ُ
فضربت له فً ذلك مثبل شجرة تشعب من
وٌقول أٌكون ابن ابنً ابنً وال أكون أنا أباه,
(ٖ)
أصلها ؼصن ,ثم تشعب من ذلك الؽصن خوطان  ,قلت فذلك الؽصن ٌجمع الخوطٌن
وٌؽذوهما دون األصل ,أال ترى ٌا أمٌر المإمنٌن أن أحد الخوطٌن أقرب إلى اآلخر منه
إلى األصل)(ٗ) وقد ظهر االستدالل بالقٌاس انتهى.
قوله :نحو ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ  ,قال البٌضاوي(٘)ٌ :عنً اللوح المحفوظ ,فإنه مشتمل
عل ى ما ٌجري فً العالم من الجلٌل والدقٌق لم ٌهمل فٌه أمر حٌوان وال جماد ,أو القرآن
فإنه قد دون فٌه ما ٌحتاج إلٌه من أمر الدٌن مفصبل أو مجمبل ,و"مِن" زابدة و"شًء" فً
موضع المصدر ال المفعول به ,فإن فرط ال ٌتعدى بنفسه وقد عديٌ -عنً إلى الكتاب -وقُ ِرأ
"ما َف َر ْطنا" بالتخفٌؾ انتهى .فعلى التؤوٌل األول فً الكتاب فبل تحتاج إلى الجواب ,وعلى
الثانً فؤشار إلى الجواب بقوله( :مفصبل أو مجمبل)ٌ ,عنً -وهللا أعلم -فٌبٌنه الرسول أو
المجتهدون بالقٌاس مثبل ,وهللا أعلم.
قوله :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ  ,قال البٌضاوي( :)ٙعطؾ على الكتاب أي أنزلنا إلٌك الكتاب
والحكم ,أو على الحق ,أي أنزلناه بالحق وبؤن احكم ,وٌجوز أن ٌكون جملة بتقدٌر وأمرنا
أن احكم انتهى.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٖٖٖ :
(ٕ) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٖ.ٙ
)ٖ( الخوط :الؽصن الناعم لسنتهٌ .نظر :كتاب العٌن ,والصحاح للجوهري :مادة "خوط".
)ٗ( أخرجه البٌهقً فً السنن الكبرى ,كتاب الفرابض ,جماع أبواب الجد :باب من ورث اإلخوة لؤلب واألم أو لؤلب مع
الجد .من طرٌق زٌد بن ثابت.
(٘) تفسٌر البٌضاوي :جٕ ,صٔ.ٔٙ
( )ٙالمصدر السابق :جٕ ,صٖٓٔ.

ٔ٘ٙ

و ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ البقرة ,ٔٙ8 :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ اإلسراء ,ٖٙ :و ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮊٌونس ,ٖٙ :و ﮋﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊالحجرات000000000000000000 ,ٕٔ :
......................................................................................................
قوله :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ ,قال البٌضاوي(ٔ) :باإللحاد فً صفاته واالفتراء علٌه؛
كقولهم هللا أمرنا بها انتهى .والمصدر المنسبك معطوؾ على المحرم من قوله قبل ذلك ﮋ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ األعراؾ ٖٖ :اآلٌة ,وهللا أعلم.
قوله :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ  ,قال البٌضاوي(ٕ) :ما لم ٌتعلق به علمك تقلٌدا أو رجما
بالؽٌب ,واحتج به من منع اتباع الظن ,وجوابه أن المراد بالعلم هو االعتقاد الراجح المستفاد
من سند سواء كان قطعا أو ظنا ,واستعماله بهذا المعنى سابػ ,وقٌل إنه مخصوص بالعقابد,
وقٌل بالرمً وشهادة الزور ,وٌإٌده قوله علٌه السبلم (من قفا مإمنا بما لٌس فٌه حبسه هللا
فً ردؼة الخبال(ٖ) حتى ٌؤتً المخرج)(ٗ) ,وقول الكمٌت( :وال أرمً البريء بؽٌر ذنب..
وال أقفو الحواصن إن قُفٌنا)(٘) انتهى .وال ٌخفى أخذ الجواب عن هذه اآلٌة من تفسٌره ,وهللا
أعلم.
قوله :وإن الظن ال ٌؽنً من الحق شٌبا ,قال البٌضاوي( :)ٙفإن الحق الذي هو حقٌقة الشًء
ال ٌدرك إال بالعلم ,والظن ال اعتبار له فً المعارؾ الحقٌقٌة ,وإنما العبرة به فً العملٌات
وما ٌكون وصلة إلٌها اهـ .وقد اشتمل تفسٌره على الجواب ,وحاصله أن الظن ال ٌؽنً فٌما
المطلوب منه العلم ,دون الظنٌات ومسابل الفروع ,وهللا أعلم.
قوله :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ  ,قبلها قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ الحجرات ,ٕٔ :قال
البٌضاوي( :)5كونوا منه على جانب ,وإبهام الكثٌر لٌحتاط فً كل ظن وٌتؤمل حتى =

)ٔ( تفسٌر البٌضاوي :جٖ ,صٔٔ.
(ٕ) المصدر السابق :جٖ ,صٕ٘٘.
)ٖ( ردؼة الخبال :عصارة أهل النارٌ .نظر :الفابق فً ؼرٌب الحدٌث ,تؤلٌؾ جار هللا محمود بن عمر الزمخشري ,تحقٌق:
علً محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهٌم ,الطبعة الثانٌة ,بدون تارٌخ ,عٌسى البابً الحلبً وشركاه ,جٖ ,صٕٗٔ.
(ٗ) أخرجه أبو داود ( )ٖ٘88كتاب األقضٌة :باب فٌمن ٌعٌن على خصومة ,...والبٌهقً (ٔٗٗٔٔ) ,كتاب الوكالة :باب
إثم من خاصم أو أعان فً خصومة بباطل ,كبلهما من حدٌث عبد هللا بن عمر بلفظ( :من قال فً مإمن ما لٌس فٌه.)...
)٘( المعنى كما فً إعراب القرآن الكرٌمٌ" :قول ال أتهم البريء بشًء زورا بل بذنب محقق وال أتبع العفابؾ وأتكلم فٌهن
بفحش ما دمن عفابؾ إن قفاهنّ الناس فتكلموا فٌهن فكٌؾ إذا لم ٌتكلم فٌهنّ أحد"ٌ .نظر :إعراب القرآن الكرٌم وبٌانه,
تؤلٌؾ محًٌ الدٌن الدروٌش ,الطبعة الثالثة (ٕٔٗٔهـٔ88ٕ -م) ,دار اإلرشاد -حمص ,ج٘ ,صٖٖٗ.
( )ٙتفسٌر البٌضاوي :ج٘ ,صٓ.ٔٙ
( )5المصدر السابق :ج٘ ,ص.ٖٔٙ

ٕ٘ٙ

ﮋﮋﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮊاألنعام ,ٕٔٔ :ﮋﰄ ﰅ ﰆﰇ ﮊ النساء.٘8 :
......................................................................................................
= ٌعلم أنه من أي القبٌل ,فإن من الظن ما ٌجب اتباعه كالظن حٌث ال قاطع فٌه من
العملٌات وحسن الظن باهلل ,وما ٌحرم كالظن فً اإللهٌات والنبوٌات ,وحٌث ٌخالفه قاطع,
وظن السوء بالمإمنٌن ,وما ٌباح كالظن فً األمور المعاشٌة ,ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ تعلٌل
مستؤنؾ لؤلمر ,واإلثم الذنب الذي تستحق العقوبة علٌه ,والهمزة فٌه من الواو ,كؤنه ٌثم
األعمال أي ٌكسرها اهـ.
قوله :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ إلخ ,قال البٌضاوي(ٔ) :لٌوسوسون ﮋ ﮎ ﮏ ﮊ من الكفار
ﮋﮐ ﮊ بقولهم تؤكلون مما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتل هللا ,وهو ٌإٌد التؤوٌل
بالمٌتة ,ﮋ ﮒ ﮓ ﮊ فً استحبلل ما حرم ﮋ ﮔ ﮕ ﮊ األنعام ,ٕٔٔ :فإن من ترك طاعة
هللا إلى طاعة ؼٌره واتهم فً دٌنه فقد أشرك  ,وإنما حسن حذؾ الفاء فٌه ألن الشرط فٌه
بلفظ الماضً انتهى .ولعل وجه تمسك مانع القٌاس بهذه اآلٌة أن جدالهم ٌتضمن قٌاس ما
قتله هللا على ما قتلوه ألنفسهم أي ذبحوهٌ ,عنون -وهللا أعلم -أن ما قتل هللا من المٌتة أحق
مما قتلتموه ألنفسكم ,فوسوسوا إلى أولٌابهم الكفار بهذا القٌاس والجدال الباطل لٌجادلوا به
المسلمٌن ,وقد توعد هللا تعالى من أطاعهم وحكم بشركهم؛ فدل على منع القٌاس .وأجاب
المصنؾ رحمه هللا أن اآلٌة إنما تدل على منع الجدال الباطل كما فً صورة النازلة ,إذ ال
ٌصح القٌاس مع وجود النص ,والنص على أكل المذكى وتحرٌم المٌتة موجود ,فلم ٌصادؾ
محبل لعدم شرطه ,وهللا أعلم.
قوله :ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ إلخ ,قبلها قوله تعالى ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ

النساء ,٘8 :وذكر البٌضاوي قولٌن فً أولً األمر هل المراد بهم أمراء المسلمٌن فً زمن
النبً وبعده وٌندرج فٌهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرٌة ,أو المراد علماء الشرع لقوله
تعالى ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ النساء ,0ٖ :ثم قال(ٕ):
واستدل به منكروا القٌاس وقالوا إنه تعالى أوجب رد المختلؾ إلى الكتاب والسنة دون
القٌاس ,وأجٌب بؤن رد المختلؾ إلى المنصوص علٌه إنما ٌكون بالتمثٌل والبناء علٌه وهو
القٌاس ,وٌإٌد ذلك األمر به بعد األمر بطاعة هللا وطاعة رسوله ,فإنه ٌدل على أن األحكام
ثبلثة :مثبت بالكتاب ,ومثبت بالسنة ,ومثبت بالرد إلٌهما على وجه القٌاس انتهى.

(ٔ) تفسٌر البٌضاوي :جٕ ,صٓ.ٔ0
)ٕ( تفسٌر البٌضاوي :جٕ ,صٓ.0

ٖ٘ٙ

الجواب :أن العموم فً "شًء"

()1

كـ ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮊ الزمرٕٙ :

و ﮋﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ

النمل , ٕٖ:وإال فالقٌاس عندهم محرم وأٌن بٌانه فً الكتاب؟ بل وكثٌر من الشرع لم ٌصرح
لنا به فً الكتاب .والحكم بما استخرج من كتاب هللا كالحكم بما أنزل هللا ,وأٌضا الخطاب
للرسول؛ فإن قٌس علٌه ؼٌره فقد أقررتم بالقٌاس .والظن الممنوع ظن الكفار لمخالفة
ا لشرع ,والمراد الجدال الباطل كقولهم :نؤكل مما قتلناه وال نؤكل مما قتله هللا؟ .ﮋ ﰄ ﰅ
ﰆﮊ

النساء٘8 :

الرد إلى العلل المستنبطة من نصوص الرسول رد إلى النص .واألجوبة

المبسوطة فً الكتب المبسوطة فاطلبها.
......................................................................................................
قوله :والجواب أن العموم فً شًء كـ ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ و ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ ٌ ,عنً
أن الشًء فً اآلٌتٌن عام مخصوص ,ففً اآلٌة األولى خصه العقل بؽٌر ذاته تعالى ,وفً
الثانٌة مخصوص بما ٌحتاج إلٌه الملوك؛ ألن الضمٌر فً أوتٌت راجع إلى بلقٌس ملكة
الٌمن ,وال ٌمكن عادة أن ت إتى بجمٌع األشٌاء ,فلذلك خصه أهل التفسٌر بما ذكر ,وظاهر
جواب المصنؾ عن اآلٌتٌن أعنً قوله تعالى
ﭴ ﮊ

النحل08 :

ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ األنعامٖ0 :

و ﮋﭲ ﭳ

حٌث جعل العموم فٌهما كاآلٌتٌن اللتٌن قررنا أنهما من قبٌل العام

المخصوص ,فكان علٌه بٌانه ,وجواب البٌضاوي المتقدم ٌقتضً أن العموم على حاله ,ؼٌر
أن البٌان ٌكون مفصبل مجمبل ,كما تقدم نقله عنه ,وهللا أعلم.
قوله :وإال فالقٌاس عندهم محرم إلخ ,تقدم فً نظٌر هذا التركٌب أن فٌه حذؾ الشرط
والجزاء ودخول الفاء على دلٌل الجزاء ,وتقدٌره هنا أن ٌقال وإن لم نقل فً اآلٌتٌن أنهما
من قبٌل العام المخصوص بل أجرٌناهما على عمومهما فبل ٌصح استداللهم بهما لتخلؾ
حكمهما فً محل النزاع وهو القٌاس ,فإنه حرام عندهم ولٌس فً القرآن بٌان تحرٌمه,
وحاصله أن مثل هذا ٌسمى نقضا بالتخلؾ ,كما أشار إلٌه بذلك وبقوله( :بل وكثٌر من
الشرع) ,وهللا أعلم.
قوله :وإألجوبة المبسوطة فً الكتب المبسوطة ,تقدم بعضها نقبل عن البٌضاوي ,وهللا أعلم.

)ٔ( هذا جواب عن استداللهم بقوله تعالى" :ما فرطنا فً الكتاب من شًء" ,وبقوله" :تبٌانا لكل شًء" ,وبٌانه :أن قوله
"شًء" من العام المخصوص ,كما هو الحال فً قوله تعالى" :خالق كل شًء" ,وقوله" :وأوتٌت من كل شًء"؛ فقد خصه
العقل فً اآلٌة األولى بؽٌر ذاته تعالى ,وفً الثانٌة مخصوص بما ٌحتاج إلٌه الملوك؛ كما نبه على ذلك صاحب الحاشٌة.

ٗ٘ٙ

وقال األكثر :واقع بدلٌل شرعً قطعً ,وقال أبو الحسٌن :بدلٌل ظنً.
أركان القٌاس:
قولً( :وأركانه أربعة :األصل ,والفرع ,وحكم األصل ,والوصؾ الجامع وٌسمى المناط.
أما األصل فمحل الحكم المشبه به ,وقٌل حكم المحل ,وقٌل دلٌله .وأما الفرع فالمحل
المشبه ,وقٌل حكمه).
أركان الشًء أجزاإه التً ال ٌحصل فً الوجود إال بحصولها ,وهً هاهنا أربعة :األصل,
والفرع ,والعلة ,والحكم .أما األصل فهو اسم للصورة المقٌس علٌها المشبه بها ,التً هً
المحل الذي ٌثبت فٌه الحكم ,وقال الفخر( :)1األصل هو الحكم الثابت فً محل الوفاق.
وقال المتكلمون :األصل هو الدلٌل على الحكم فً محل الوفاق ,أي النص الدال على
الحكم .وأما الفرع فهو اسم الصورة المسكوت عنها الملحقة بالمنطوق بحكمها,
......................................................................................................
قوله :وقال األكثر واقع بدلٌل شرعً قطعً ,قال العضد(ٕ) :ثم اختلؾ هإالءٌ -عنً القابلٌن
بجواز التعبد بالقٌاس -فً أن دلٌله من السمع قطعً أو ظنً ,األكثر على أنه قطعً خبلفا
ألبً الحسٌن فإنه عنده ظنً ,لنا أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثٌر من الصحابة أنهم عملوا
بالقٌاس عند عدم النص ,والعادة تقتضً أن إجماع مثلهم فً مثله ال ٌكون إال عن قاطع
على حجٌته قطعا ,وما كان كذلك فهو حجة قطعا ,فالقٌاس حجة قطعا ,قال :فإن قٌل ال نسلم
التواتر فً عملهم ألن جمٌع ما تذكرونه أخبار آحاد ,قلنا القدر المشترك وهو أن الصحابة
كانوا ٌعملون بالقٌاس قد تواتر وإن كانت التفاصٌل آحادا ,وبذلك ٌتم مقصودنا ,قال :ولنا
أٌضا أن عملهم بالقٌاس تكرر وشاع ولم ٌنكره علٌهم أحد ,والعادة تقضً بؤن السكوت فً
مثله من األصول العامة الدابمة األثر وفاق ,ووفاقهم حجة قاطعة انتهى.
قوله :ال ٌحصل فً الوجود إال بحصولها ,زاد العضد(ٖ) :داخلة فً حقٌقته محققة لهوٌته
انتهى.
قوله :أما األصل فهو اسم للصورة المقٌس علٌها إلخ ,لو قال كما قال المحلً هو محل
الحكم المشبه به(ٗ)؛ لكان أخصر.
قوله :وأما الفرع فهو اسم للصورة المسكوت عنها إلخ ,أخصر من هذه العبارة أٌضا قول
العضد(٘) :وأما الفرع فقٌل على األول أنه محل الحكم المشبه ,وعلى الثانً أنه حكمه= ,
(ٔ) المحصول :ج٘ ,ص ,ٔ5والفخر الرازي سبقت ترجمته.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٖٖ :
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٕ8ٓ :
)ٗ( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖٕ٘.
)٘( شرح العضد ,ص.ٕ8ٓ :
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التً هً محل الحكم المشبه ,وهً( )1معنى محل النزاع ,أي بٌن المتناظرٌن ,وقٌل حكمه
أي حكم المحل المشبه ,وحكم األصل قد عرفته .والجامع هو العلة ,ومناط الحكم أي ما
أضاؾ الشرع الحكم إلٌه وعلقه به وجعله عبلمة علٌه .مثاله :النبٌذ المسكر هو الفرع,
التحرٌم هو حكم الفرع ,نتٌجة القٌاس وثمرته ,لكن بالقٌاس على الخمر ,وهو األصل
ومحل الوفاق والمشبه به ,واإلسكار هو الجامع بٌنهما ومناط الحكم والعلة ,وحكم األصل
هو التحرٌم المتفق علٌه لقوله تعالى ﮋﭝ ﮊ المابدة8ٓ:؛ فافهم.
شروط حكم األصل
وقولً( :وشرط حكم األصل أن ٌكون ثابتا ,شرعٌا ,ؼٌر فرع؛ ألن ذكر الوسط ضابع مع
اتحاد العلة وإن لم تتحد فسد القٌاس ,وأن ٌكون ؼٌر معدول به عن سنن القٌاس ,سواء
استثنً من قاعدة ؼٌر معقولة المعنى كؤعداد الركعات ,أو معقول المعنى معدوم النظٌر
كالقصر فً السفر ,وأما المستثنى المعقول المعنى فٌقاس علٌه ,وأن ال ٌكون ذا قٌاس
مركب سواء كان تركٌب األصل أو الوصؾ ,وأن ال ٌشمل دلٌله حكم الفرع).
اعلم أن لكل واحد من أركان القٌاس شروطا ,فشروط الحكم :أن ٌكون شرعٌا؛ أي لٌس
بلؽوي خبلفا لبعضهم وقد تقدم فً أول الكتاب ,ألن العرب سمت "الكمٌت" و "األدهم",
وخصوه بالفرس األحمر واألسود ,ولم ٌجروا ذلك فً األسود من اآلدمٌٌن واألحمر منهم,
وال فً ؼٌرهم من السود والحمر ,وكذا سموا الزجاج الذي َت َقر فٌه المابعات قارورة ,وال
ٌطلقونه على ؼٌرها من الكٌزان وؼٌرها .وأن ال ٌكون حسٌا؛ ألن المطلوب
......................................................................................................
= ولم ٌقل أحد أنه دلٌله ,كٌؾ ودلٌله القٌاس؟! .والحاصل أن فً تعرٌؾ األصل ثبلثة أقوال
وفً الفرع قولٌن ,والتعرٌفان فً الفرع منبً على التعرٌفٌن فً األصل ,قال فً شرح
جمع الجوامع بعد إٌراد األقوال الثبلثة فً األصل والقولٌن فً الفرع ما نصه(ٕ) :فاألول
مبنً على األول ,والثانً مبنً على الثالث ,وكذا على الثانً ألنه إذا صح تفرع الحكم عن
الحكم صح تفرعه عن دلٌله الستناد الحكم إلٌه ,قال :وكل من هذه األقوال التً فً التسمٌة
ال تخرج عما فً اللؽة من أن األصل ما ٌنبنً علٌه ؼٌره والفرع ما ٌنبنً على ؼٌره,
واألول من األقوال فٌها أقرب كما ال ٌخفى انتهى.
قوله :واعلم أن لكل واحد من أركان القٌاس شروط ,هكذا فً النسخة التً بٌدي برفع
شروط ,ولعل صواب العبارة بنصب شروط على أنه اسم إن تقدم خبرها فً ضرؾ قبله,
إال أن ٌجاب بؤن اسمها ضمٌر شؤن محذوؾ والجملة فً المبتدأ والخبر خبرها وهللا أعلم.

(ٔ) فً (ب) (ج)" :وهو" ,بضمٌر المذكر الؽابب ,وٌصح أٌضا على اعتبار أنه عابد إلى (الفرع).
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖٕ٘.
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إثبات حكم شرعً للمساواة فً علته ,وقولك :شراب مسكر ٌوجب الحد كما ٌوجب
اإلسكار؛ كان باطبل من القول(.)1
وأن ال ٌكون عقلٌا عند بعضهم واختاره الؽزالً()2؛ ألن الحكم العقلً ال ٌثبت بالقٌاس,
بٌانه أن العقل ٌوجب نفً الحرج قبل ورود الشرع فً وقابع كثٌرة ,وٌسمى( )3النفً
األصلً ,فبل ٌثبت بالقٌاس على الطارئ( )4الذي هو حكم شرعً لعدم العلة؛ ألنه نفً
لحكم الشرع ,وال جامع بٌنهما لعدم كونه من أحكام الشرع ,وال بالقٌاس على النفً
األصلً لثبوته بدون القٌاس ولعدم الجامع ,وأٌضا ال مقتضى فً األصل وال ٌثبت قٌاس
بؽٌر مقتضى فً األصل ,مثاله انتفاء وجوب صوم شوال ,فعدم وجوبه حكم عقلً إذ ال
موجب له كما كان قبل ورود الشرع ,فبل ٌثبت بالقٌاس على النفً الشرعً كبراءة الذمة,
وأجازه بعض فً العقلٌات .وقال الؽزالً فً النفً األصلً أنه ٌجري فً قٌاس الداللة ال
قٌاس العلة(.)5
ومن شروطه أن ٌكون ثابتا ,ألنه متى أمكن توجه المنع علٌه لم ٌنتفع الناظر وال المناظر
قبل إقامة الدلٌل على ثبوته.
......................................................................................................
قوله :وقولك شراب مسكر ٌوجب الحد إلخ ,وصواب العبارة :ولو قلت شراب مسكر ٌوجب
الحد ,كما هً عبارة العضد( ,)ٙوهللا اعلم.
قوله :كان باطبل من القول ,وذلك ألن قولك فً قٌاس النبٌذ مثبل على الخمر شراب مسكر
ٌوجب الحد كما ٌوجب اإل سكار ,قد جعلت فٌه حكم األصل أمرا حسٌا وهو إٌجاب اإلسكار,
والمقصود الحاق النبٌذ بالخمر فً إٌجاب الحد -الذي هو حكم شرعً -لمساواته له فً علة
حكمه وهً اإلسكار ,كما هو ظاهر ,وهللا أعلم.
قوله :وال بالقٌاس ,معطوؾ على قوله (بالقٌاس على النفً الطارئ).
قوله :ولعدم الجامع ,عبارة العضد (وببل جامع)( ,)5وهً أوضح من عبارة المصنؾ ,وهللا
أعلم.
قوله :وال ٌثبت قٌاسا( ,)0لعله بالرفع على أنه فاعل ٌثبت.
قوله :وال موجب له ,أي لصوم شوال.
)ٔ( كذا فً األصل ,والصواب أن ٌقول مثبل :ولو قلت شراب مسكر ٌوجب الحد...إلخ ,كما بٌن ذلك صاحب الحاشٌة.
(ٕ) المستصفى من علم األصول ,ص.ٗ80 :
(ٖ) فً األصل" :وٌستمر" .وال معنى لها هنا فً سٌاق الكبلم.
)ٗ( أي على النفً الطارئ ,كما صرح به صاحب الحاشٌة.
(٘) المستصفى للؽزالً ,ص.٘ٓ٘ :
) (ٙشرح العضد ,ص.ٕ8ٔ :
) (5شرح العضد ,ص.ٕ8ٔ :
) (0هذا بناء على النسخة التً اعتمد علٌها صاحب الحاشٌة.
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ومن شروطه أن ٌكون ؼٌر فرع ألصل آخر ,فبل معنى لقٌاس الذرة على األرز ,وقٌاس
األرز على البر؛ ألن الجامع إذا وجد فً الجمٌع فتطوٌل الطرٌق عبث ,وإن لم ٌوجد فً
األصل بطل القٌاس( ,)1فإذا ال بد فً حكم األصل أن ٌكون مجمعا علٌه أو منصوصا علٌه,
ولٌس األرز أولى بالقٌاس على البر من الذرة وال العكس ,ولهذا المعنى كان ذكر الوسط
ضابعا.
وبٌان بطبلن القٌاس إن لم تتحد العلة :أن العلة المعتبرة المذكورة ثانٌا فً إثبات حكم
األصل ؼٌر ثابتة فً الفرع ,والمذكورة أوال وإن ثبتت فً الفرع فؽٌر معتبرة ,فبل مساواة
فً العلة المعتبرة فبل تعدٌة .مثاله :الجذام عٌب ٌفسخ به النكاح كالقرن والرتق ألنه
ٌفسخ به البٌع ,فٌمنع الخصم فسخ البٌع بالقرن والرتق ,فٌقول المستدل :القرن كالجب
ألنه ٌفوت به االستم تاع ,فالعلة الموجودة فً األصل التً هً فوات االستمتاع معتبرة,
مثبتة فً القرن حكم الفسخ ,لكنها ؼٌر موجودة فً الفرع وهو الجذام ,والعلة الموجودة
فً الفرع التً هً فسخ البٌع لم ٌثبت اعتبارها( .)2وكذا مثبل إذا شبه الوضوء بالتٌمم فً
الطهارة فٌجب فٌه النٌة ,ثم تشبه التٌمم بالصبلة فً كونها عبادة ,ولو جعلت العلة فً
الثبلثة هً العبادة ,أو العٌب فً المسؤلة األولى ,فذكر الوسط الذي هو التٌمم والرتق
ضابع.
......................................................................................................
قوله :وأن ٌكون ؼٌر فرع ألصل إلخ ,قٌده فً جمع الجوامع بما إذا لم ٌظهر للوسط فابدة,
فإن ظهرت جاز كونه فرعا ,قال المحلً(ٖ) :فابدة :كما ٌقال :التفاح ربوي قٌاسا على
الزبٌب بجامع الطعم ,والزبٌب ربوي قٌاسا على التمر بجامع الطعم مع الكٌل ,والتمر
ربوي قٌاسا على األرز بجامع الطعم والكٌل مع القوت ,واألرز ربوي قٌاسا على البر
بجامع الطعم والكٌل والقوت الؽالب ,ثم ٌسقط الكٌل والقوت عن االعتبار بطرٌقة فٌثبت أن
العلة الطعم وحده وأن التفاح ربوي كالبر ,ولو قٌس ابتداء علٌه بجامع الطعم لم ٌسلم ممن
ٌمنع علٌته ,فقد ظهر للوسط بالتدرٌج فابدة وهً السبلمة من منع علٌة الطعم فٌما ذكر,
فتكون تلك القٌاسات صحٌحة ,بخبلؾ ما لو قٌس التفاح على السفرجل ,والسفرجل على
البطٌخ ,والبطٌخ على القثاء ,والقثاء على البر ,فإنه ال فابدة للوسط فٌها؛ ألن نسبة ما عدا
البر إلٌه بالطعم دون الكٌل والقوت انتهى.
قوله :التً هً فسخ للبٌع ,عبارة العضد(ٗ) :والثابت فً الجذام وهو كونه ٌفسخ به البٌع لم
ٌثبت اعتباره انتهى.

(ٔ) فً األصل" :بل القٌاس" .والصواب (بطل القٌاس) كما هو ظاهر.
(ٕ) فً األصل" :فٌثبت اعتبارها" .وفٌه تصحٌؾ ,والصواب (لم ٌثبت اعتبارها) كما فً شرح العضد.
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٕ٘0
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٕ8ٕ :
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وقال البصري( )1والحنابلة بجوازه.
ومن شروطه أن ال ٌكون معدوال به عن سنن القٌاس أي طرٌقه[ ,أي]( )2عادال ومتجاوزا
عنه ,فلم ٌبق على منهاج القٌاس فبل ٌقاس علٌه ,والباء للتعدٌة ,ألن من شروط القٌاس
وجود مثل علة الحكم فً ؼٌر محله ,أي متعدٌة ال قاصرة ,وهو على قسمٌن :أحدهما ما
استثنً من قاعدة مقررة عامة ,والثانً ما استفتح من ؼٌر استثناء ,وكل واحد من
القسمٌن ٌنقسم إلى ما ٌعقل معناه وإلى ما ال ٌعقل معناه.
......................................................................................................
قوله :وقال البصري والحنابلة بجوازه ,أي بجواز كون حكم األصل فرعا ألصل آخر ,ألن
الكبلم فٌه ,وهللا أعلم.
قوله :ومن شروطه أن ال ٌكون معدوال به عن سنن القٌاس إلخ ,قال العضد(ٖ) :شرط القٌاس
وجود مثل علة الحكم فً ؼٌر محله ,فإذا علم انتفاء ذلك قٌل إنه معدول به عن سنن القٌاس
أي طرٌقه ,والباء للتعدٌة ,أي جعل عادال ومجاوزا عنه فلم ٌبق على منهاج القٌاس فبل
ٌقاس علٌه إلخ.
قوله :فً ؼٌر محله ,قال األبهري فً مثل هذه العبارة من العضد ما نصه :الضمٌر للحكم
إذ الكبلم فٌه ,أي ٌشترط أن ٌوجد الحكم فً أصل آخر ؼٌر المقٌس علٌه ال فً فرع آخر
على ما توهم ,فإن شرط الشًء ال ٌجوز تؤخره عنه ,وحكم الفرع متؤخر عن القٌاس انتهى.
وهو كبلم ال بؤس به إال أن قوله (أي ٌشترط أن ٌوجد الحكم فً أصل آخر إلخ) ,الظاهر
فٌه التعبٌر بالعلة دون الحكم لٌناسب صرٌح العضد حٌث قال(ٗ) :وجود مثل علة الحكم فً
ؼٌر محله .وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :والثانً ما استفتح من ؼٌر استثناء ,هكذا وجدته فً النسخة التً بٌدي بالفاء بعد التاء
فتاء فوقٌة فحاء مهملة ,ولم ٌتضح لً معناه كذلك ,ولعله تحرٌؾ من الناسخ واألصل
استنتج بنون فتاء فوقٌة فجٌم ,ألن الضمٌر فٌه راجع إلى حكم األصل وهو المحدث عنه,
وٌناسبه االستنتاج قبله كما هو ظاهر وهللا أعلم ,ثم ظهر من قوله فٌما بعد (القاعدة المبتدأة)
ابقاإه على ظاهره؛ فإن المبتدأة والمفتتحة واحد ,فقوله (وهو على قسمٌن) الظاهر أن
الضمٌر راجع إلى حكم األصل أٌضا.
قوله :وكل واحد من القسمٌن ٌنقسم إلى ما ٌعقل معناه وإلى ما ال ٌعقل معناه إلخ ,أراد
بالقسمٌن ما استثنً من قاعدة وما استنتج من ؼٌر استثناء ,وقسم كبل منهما إلى ما =
(ٔ) فً (ب)" :البصٌري" .والصواب (البصري) ,كما جاء فً الحاشٌه.
(ٕ) ساقط من (ب).
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕ8ٕ :
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٕ8ٕ :
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األول :ما استثنً من قاعدة( )1مقررة شرعا عامة ثبت حكمها فً جمٌع أفرادها عدا
المستثنى ,وال ٌقبل معنى التخصٌص ,كقبول شهادة خزٌمة( )2وحده ,فبل ٌثبت ذلك الحكم
لؽٌره وإن كان أفضل منه فً التصدٌق والصدق كالصدٌق ,لقوله علٌه السبلم (من شهد
له خزٌمة فهو حسبه)( ,)3وكتخصٌصه علٌه السبلم أبا بردة( )4فً جواز األضحٌة
......................................................................................................
= ٌعقل معناه وإلى ما ال ٌعقل معناه ,ومثل لؤلقسام األربعة كما ترى ,وفً هذا التقسٌم
مخالفة بحسب الظاهر لتقسٌم العضد ,فإنه قسم ما ال ٌعقل معناه إلى قسمٌن(٘) :قسم أخرج
عن قاعدة مقررة كشهادة خزٌمة ,وقسم لم ٌخرج عن قاعدة كؤعداد الركعات ,ثم قال :ومنه
ما ال نظٌر له وهو أٌضا قسمان :قسم له معنى ظاهر كترخص المسافر إلخ ,وقسم لٌس له
معنى ظاهر كالقسامة إلخ .وانظر ما الصواب من التقسٌمٌن ,وهل ٌمكن صحة كل من
القسمٌن؟ فلٌتؤمل ولٌحرر ,وهللا أعلم.
قوله :كقبول شهادة خزٌمة وحده إلخ ,قال المحلً بعد ذكر ما ذكره المصنؾ ما نصه(:)ٙ
وقصة شهادة خزٌمة -رضً هللا عنه -رواها أبو داود وابن خزٌمة وحاصلها أن النبً صلى
هللا علٌه وسلم ابتاع فرسا من أعرابً ,فجحده البٌع وقال هلم شهٌدا ٌشهد علً ,فشهد علٌه
خزٌمة بن ثابت ,أي دون ؼٌره ,فقال له النبً صلى هللا علٌه وسلم (ما حملك على هذا ولم
تكن حاضرا معنا) ,فقال صدقتك فٌما جبت به وعلمت أنك ال تقول إال حقا ,فقال صلى هللا
علٌه وسلم (من شهد له خزٌمة أو شهد علٌه فحسبه) ,هذا لفظ ابن خزٌمة .ولفظ أبً داود
(فجعل النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -شهادته شهادة رجلٌن) ,وذكر أهل السٌر أن ذلك
الفرس هو المسمى من خٌل النبً صلى هللا علٌه وسلم بالمرتجل لحسن صهٌله انتهى .وفٌه
بعض مخالفة لما رواه صاحب اإلٌضاح فً باب السلم من أن النبً باع بعٌرا من أعرابً
فجحده الثمن بمشورة بعض المنافقٌن ,فلم ٌجد النبً صلى هللا علٌه وسلم بٌنة علٌه إلخ(,)5
واستدل به فً باب بٌع الدٌن لمن جوز البٌع من ؼٌر شهود ,وهللا أعلم.

(ٔ) فً األصل" :من علة قاعدة" .والصواب (ما استثنً من قاعدة) كما سبق فً المتن.
(ٕ) خزٌمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطمً األنصاري ,من بنً خطمة من األوس ,جعل رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم شهادته بشهادة رجلٌنٌ ,كنى أبا عمارة ,شهدا بدرا والمشاهد كلها ,وكانت راٌة خطمة بٌده ٌوم الفتح ,عاش إلى
خبلفة علً أبً طالب وشهد معه صفٌن فقتل فٌها ,وكانت صفٌن سنة سبع وثبلثٌنٌ .نظر :االستٌعاب :جٕ ,ص,ٗٗ0
أسد الؽابة :جٕ ,صٓ.ٔ5
(ٖ) أخرجه البٌهقً ( ,)ٕٓ٘ٔٙكتاب الشهادات :باب األمر باإلشهاد ,والحاكم فً المستدرك ( )ٕٔ00كتاب البٌوع ,من
حدٌث خزٌمة بن ثابت.
(ٗ) ه انا بن نٌار بن عمرو بن عبٌد ,حلٌؾ األنصار ,أبو بردة بن نٌار ,ؼلبت علٌه كنٌته ,شهد العقبة وبدرا وسابر
المشاهد ,وهو خال البراء بن عازبٌ ,قال أنه مات سنة خمس وأربعٌن ,وقٌل ؼٌر ذلكٌ .نظر :االستٌعاب :جٗ,
صٖ٘٘ٔ ,أسد الؽابة :ج٘ ,ص.ٖ٘0
)٘( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕ8ٖ :
) (ٙحاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٓ.ٕٙ
)ٌ (5نظر :اإلٌضاح للشماخً :جٖ ,صٔ ,ٖ5وال مخالفة فٌه كما ٌظهر ,وإنما فٌه زٌادة ,وهً أن إنكار األعرابً كان
بمشورة بعض المنافقٌن.
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بالعناق ,ومثل ما خص به علٌه السبلم من نكاح تسع ,ونكاح من ؼٌر مهر بل بالهبة,
وؼٌرها .واعترض الفهري( )1على الؽزالً أن معنى التخصٌص فً الرسول معقول ,وهو
الحاجة إلى ابتبلؾ القبابل وتظافر العشابر ,لكن علته قاصرة علٌه.
الثانً :ما استثنً من قاعدة عامة وعقل معنى التخصٌص؛ كاستثناء العراٌا فً بٌع
الرطب بالتمر خرصا للحاجة ,فهذا المستثنى ٌقاس علٌه ما بمعناه وشاركه فً علته؛
كالعنب بالزبٌب على شروطه.
......................................................................................................
قوله :وؼٌرها ,قال األبهري :وعد أبو الحسٌن دخول الحمام بؤجرة ؼٌر مقررة زمان
إجارتها وعملها من هذا القبٌل انتهى .وهذا إذا قلنا إن الضمٌر فً ؼٌرها راجع إلى أنواع
ما استثنً من قاعدة مقررة عامة ,وٌحتمل رجوعه إلى الخصال التً اختص بها صلى هللا
علٌه وسلم ,فٌدخل فٌه بقٌة ما اختص به من الخصال؛ كالرعب الذي ٌسٌر أمامه شهرا,
والشفاعة العظمى ,وؼٌر ذلك مما هو مذكور فً محله ,واألمر سهل ,وهللا أعلم.
قوله :كاستثناء العراٌا فً بٌع الرطب بالتمر خرصا إلخ ,لعل هذا فرض مثال وال ٌشترط
صحته ,وإال فمثل هذا هو المزابنة وهً منهً عنها ,قال فً اإلٌضاح(ٕ) :وروي أنه صلى
هللا علٌه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة ,فالمزابنة هو بٌع التمر على رإوس النخل بتمر
معلوم كٌله إلى أجل معلوم ,والمحاقلة هو أن ٌبٌع الرجل سنبل زرعه بحب معلوم كٌله إلى
أجل معلوم وهللا أعلم انتهى .اللهم إال أن ٌخص المنع ببٌعه إلى أجل كما ٌفهم من قوله (إلى
أجل معلوم) ,ثم رأٌت صاحب الترتٌب رحمه هللا نص على جوازها نقبل عن النبً صلى
هللا علٌه وسلم ؼٌر أنها صورت بصورة مخصوصة ,حٌث قال(ٖ) :قال الربٌع العراٌا نخل
ٌعطٌه الرجل ثمرتها آلخر ثم ٌقول له بعد ذلك ال طرٌق لك علً ,فرخص له رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم أن ٌبٌعها بخرصها تمرا .وأطال المحشً نقل الخبلؾ فً تصورها,
إلى أن قال(ٗ) :واألحسن التقابض فً المجلس كما ذهب إلٌه الشافعً ,وهل ٌشترط أن ٌكون
ذلك التمر بالكٌل ال بالجزاؾ كما ذهب إلٌه أٌضا وهو المتبادر إلخ ,وهللا أعلم.
قوله :على شروطه ,لعل المراد بالشروط كونه بكٌل معلوم وأجل معلوم إن كان مإجبل,
وكونه مدركا لقوله علٌه السبلم (العنبة حتى تسود والحبة حتى تشتد) ,وهللا أعلم.

(ٔ) عبد هللا بن محمد بن علً ,أبو محمد ,شرؾ الدٌن الفهري التلمسانً (ٙٗٗ -٘ٙ5هـ) :فقٌه أصولً شافعً ,أصله من
تلمسان اشتهر بمصر ,وتصدر لئلقراء ,وصنؾ كتبا منها :شرح المعالم فً أصول الدٌن ,وشرح التنبٌه فً فروع الفقه,
سماه المؽنً ولم ٌكمله ,وشرح خطب ابن نباتةٌ .نظر :طبقات الشافعٌة الكبرى :ج ,0صٓ .ٔٙاألعبلم :جٗ ,صٕ٘ٔ.
(ٕ) اإلٌضاح :جٖ ,صٖ٘.
)ٖ( حاشٌة الترتٌب :جٗ ,ص.ٕ00
)ٗ( حاشٌة الترتٌب :جٗ ,صٕ.ٕ8

ٔ٘5

الثالث :القاعدة المبتدأة المستقلة الؽٌر المعقولة المعنى ,ال ٌقاس علٌها لعدم العلة,
وسمً خارجا عن سنن القٌاس تجوزا ,كمقادٌر نصب الزكاة ,وعدد الركعات ,ومقادٌر
الحدود والكفارات ,وجمٌع التحكمات المبتدأة الؽٌر المعقولة المعنى.
الرابع :القاعدة المبتدأة المعقولة المعنى لكنها معدومة النظٌر؛ كترخص المسافر فً
القصر للسفر ,وضرب الدٌة على العاقلة لكثرة وقوع الخطؤ ,وتعلق اإلرش برقبة العبد,
وإٌجاب الؽرة فً الجنٌن00000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :الؽٌر المعقولة ,أي التً لم ٌطلع على حكمة مشروعٌتها.
وقوله :لعدم العلة ,أي لعدم االطبلع علٌها.
قوله :وٌسمى خارجا عن القٌاس إلخ ,المناسب وهللا أعلم تقدٌم هذا التوجٌه عند قوله (ومن
شروطه أن ال ٌكون معدوال به عن سنن القٌاس) ,أو تؤخٌره وذكره بعد الفراغ من األقسام
األربعة كما هو ظاهر ,وهللا أعلم.
قوله :تجوزا ,أي فً نسبة الخروج إلى الحكم مع أنه مخروج به ,فهو على حد قوله تعالى
ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﮊ الطارق.ٙ :
قوله :وجمٌع التحكمات ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ولٌس بظاهر ,اللهم إال أن ٌقال إنه
جمع تحكم ,وصح جمعه مع أنه مصدر والمصدر؛ ال ٌجمع ألن المراد به األنواع فجمع
لذلك ,وهللا أعلم ,فلٌراجع ولٌحرر.
قوله :لكنها معدومة النظٌر ,قال العضد فً نظٌر هذه العبارة(ٔ) :إذ علته السفرٌ -عنً علة
الترخص -وهو معنى مناسب للرخصة لما فٌه من المشقة ,لكن هذا الوصؾ لم ٌوجد فً
موضع آخر اهـ  .أي المعنى المناسب للرخصة لكونه مشتمبل على المشقة لم ٌعتبر فً
موضع آخر ,ألن الصفة المشتملة على المشقة الشدٌدة؛ مثل الحدادة فً القٌظ فً قطر حار
لم ٌعتبر ترخٌص اإلفطار لصاحبها.
قوله :وتعلق اإلرش برقبة العبد ,أي ألن جناٌة العبد فً رقبته ,فإن زادت جناٌته على قٌمته
كان السٌد بالخٌار ,إن شاء دفع قدر الجناٌة ومسك العبد وإن شاء سلمه للمجنً علٌه أو
ألولٌابه ,كما هو معلوم ,وهللا أعلم.

)ٔ( شرح العضد ,ص.ٕ8ٖ :
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والقسامة فً الدماء للتؽلٌظ فً حقن الدم ولشرفه ,لكن فٌها ما هو خفً المعنى ,وأما إن
وجد لها نظٌر قٌس علٌها كإباحة المٌتة للمضطر ,وكذا ما فً معنى المٌتة ,وما فً معنى
المضطر كالمكره.
ومن شروطه أن ال ٌكون ذا قٌاس مركب ,أي ال ٌكون فٌه تركٌب ,أي ال ٌكون االتفاق فً
األصل مركبا من علتٌن مختلفتٌن ,أي ٌتوافقان( )1فً إثبات حكم األصل بالدلٌل ,فٌمنع
الخصم علٌة العلة أو وجودها فً األصل.
......................................................................................................
قوله :والقسامة إلى قوله لكن فٌها ما هو خفً ,قال األبهري عند قول العضد (كالقسامة)
مانصه :فإن توجه الٌمٌن ابتداء على المدعى علٌه القتل وكذا تقدٌره بخمسٌن ال نظٌر له فً
األحكام؛ ألن الٌمٌن واحدة لٌس إال ,وإنما ٌتوجه على المدى علٌه ولٌس لهما معنى ظاهر
ٌقتضٌهما انتهى.
قوله :وكذا ما فً معنى المٌتة ,أي الدم ولحم الخنزٌر.
قوله :وما فً معنى المضطر كالمكره ,ظاهره جواز أكل المٌتة لمن أكره علٌه ,وفٌه أنه
مخالؾ لقولهم ال تجوز التقٌة فً األفعال ,واألكل فعل ,اللهم إال أن ٌحمل قوله كالمكره على
ما ٌجوز فٌه التقٌة كالقول ,وهللا أعلم فلٌحرر ,ثم رأٌت الشٌخ إسماعٌل فً شرح النونٌة
ذكر فً ذلك خبلفا حٌث قال :واختلفوا فً شرب الخمر ,والجماع فً رمضان ,وأكل المٌتة
والدم ولحم الخنزٌر ,فم ن قال إنما أبٌحت لتنجٌة النفس أباح أكلها بالتقٌة ,ومن قال إنما
أبٌحت المٌتة وأخواتها ألجل المخمصة منع من أكلها بالتقٌة إلخ.
قوله :أي ال ٌكون االتفاق فً األصل ,أي اتفاق الخصمٌن كما ٌدل علٌه قوله بعد :أي
ٌتوافقا(ٕ) ,بضمٌر التثنٌة ,قال فً جمع الجوامع(ٖ) :وكون الحكم متفقا علٌه قٌل بٌن األمة
واألصح بٌن الخصمٌن ,وعلله شارحه بؤن البحث ال ٌعدوهما وهللا أعلم.
قوله :فٌمنع الخصم علٌة العلة ,أي كون الوصؾ الذي أبداه المستدل علة للحكم علة فً
الواقع ,بؤن ٌقول الخصم :لٌس علة حكم األصل ما ذكرت بل هً ؼٌرها وٌعٌنها مثبل,
فٌسمى القٌاس المشتمل على الحكم المذكور مركب األصل ,قال المحلً(ٗ) :سمً بذلك
لتركٌب الحكم فٌه أي بنابه على العلتٌن بالنظر إلى الخصمٌن انتهى .وإن منع وجودها =

(ٔ) فً األصل" :أي ٌتوقفا" ,بتقدٌم القاؾ على الفاء ,والظاهر أنه تصحٌؾ ,والصواب (ٌتوافقان) كما جاء فً الحاشٌة,
ؼٌر أنه فً الحاشٌة أسقط نون التثنٌة ,والصواب إثباتها؛ ألنه من األفعال الخمسة ولم ٌتقدمه ناصب وال جازم.
)ٕ( كذا فً األصل ,والصوابٌ :توافقان .أي بإثبات نون التثنٌة؛ ألنه من األفعال الخمسة ولم ٌتقدمه ناصب وال جازم ,كما
سبق التنبٌه علٌه.
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٕ.ٕٙ
(ٗ) المصدر السابق :جٕ ,صٕ.ٕٙ
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وسمً األول مركب األصل والثانً مركب الوصؾ ,وسؤذكر مثالٌن ألنببك أمر الخصم فً
األول عن عدم العلة فً الفرع أو منع الحكم فً األصل ,وفً الثانً عن منع األصل أو
منع حكم األصل ,وعلى التقدٌرٌن ال ٌتم القٌاس.
مثال األول :أن ٌقول المستدل :ال ٌق َتل الحر بالعبد كما لو َق َتل َ عبدَ نفسه ,الختصاص
القاتل بفضٌلة الحرٌة ,وعبودٌة المقتول[ ,فٌقول]( )1الخصم :العلة فً عدم قتله فً عبده
......................................................................................................
= فً األصل سمً مركب الوصؾ ,قال المحلً(ٕ) :سمً القٌاس المشتمل على الحكم بذلك
لتركٌب الحكم فٌه ,أي بنابه على الوصؾ الذي منع الخصم وجوده فً األصل اهـ.
قوله :وسؤذكر مثالٌن ألنبٌك أمر الخصم فً األول عن عدم العلة ,هكذا فً النسخة التً
بٌدي ,والظاهر أن فً العبارة سقطا ,واألصل مثبل :ألنببك أن أمر الخصم ال ٌنفك عن عدم
العلة فً الفرع ,إلى أن قال (أو منع الحكم فً األصل).
قوله :وفً الثانً عن منع األصل أو منع حكم األصل ,قال العضد بعد التمثٌل للثانً(ٖ):
وحاصله أن الخصم فً هذه الصورة ال ٌنفك عن منع علة األصل كما لو لم ٌكن التعلٌق
ثابتا فٌه ,أو منع حكم األصل كما إذا كان ثابتا ,وعلى التقدٌرٌن ال ٌتم القٌاس انتهى .فعلم
مما نقلناه من عبارته أن قول المصنؾ (عن منع األصل) على حذؾ مضاؾ ,أي منع علة
األصل ,إذا لم ٌكن حذفه من الناسخ ,وهللا أعلم.
قوله :مثال األول ,مركب األصل الذي هو عبارة عن القٌاس المشتمل على الحكم المتفق
علٌه بٌن الخصمٌن لكن لعلتٌن مختلفتٌن ,وتقرٌره فً مثال المصنؾ أن ٌقال قول المستدل
(ال ٌقتل الحر بالعبد) هو الفرع ,وقوله (كما لو قتل عبد نفسه) هو األصل ,وحكمه متفق
علٌه بٌن الخصمٌن ,إال أن الخصمٌن اختلفا فً علة عدم قتله فً عبد نفسه ما هً ,فعند
المستدل هً فضٌلة حرٌة القاتل وعبودٌة المقتول ,وعند الخصم هً اتحاد المست ِحق
ستحق
والمستحق لكون عبده ماله ,فلو قتله ؼٌره الستحق قٌمته فهو ُمست ِحق ,والعبد ُم َ
َ
بصٌؽة اسم المفعول ,فلما اتحدا لم ٌقتل فً عبده ,ولكن ٌحتاج إلى التجوز فً إطبلق
االتحاد على مثل ذلك ,وٌحتمل أن ٌراد بالمستحق الثانً اسم المفعول بالصلة ,وٌكون
االتحاد حٌنبذ حقٌقة أي التحاد المستحق والمستحق منه ,هذا ما ظهر لً فً تقرٌر كبلم
المصنؾ ,وهللا أعلم.

(ٔ) ساقط من (ب).
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖ.ٕٙ
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕ8ٗ :
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والمستحق ,وهذه العلة ال توجد فً الفرع ,ولوالها
لٌست العبودٌة بل اتحاد المستحق
َ
لقتل فً عبده.
ومثال الثانً وهو التركٌب فً الوصؾ :أن ٌقول المستدل ال ٌصح تعلٌق الطبلق قبل
النكاح كما لو قال :هذه التً أتزوجها طالق ,فٌمنع الخصم وجود العلة التً هً التعلٌق
فً األصل ألنه تنجٌز ال تعلٌق ,فٌمتنع األصل لعدم الجامع فبل ٌلحق التعلٌق به ,وإن لم
......................................................................................................
والمستحق -ال توجد فً الفرع ,أي فً قتل الحر عبد
قوله :وهذه العلة -أي اتحاد المست ِحق
َ
ؼٌره لعدم االتحاد ,وقوله (ولوالها لقتل فً عبده) ٌفٌد أنه ٌقتل فً عبد ؼٌره عند الخصم,
وانظر هل قال به أحد أو هو فرض مثال .ومثل المحلً هذه المسؤلة بقٌاس حلً البالؽة على
حلً الصبٌة فً عدم وجوب الزكاة فٌه بناء على ما عندهم ,حٌث قال(ٔ) :كما فً قٌاس
حلً البالؽة على حلً الصبٌة فً عدم وجوب الزكاة ,فإن عدمه فً األصل متفق علٌه بٌننا
وبٌن الحنفٌة ٌ -عنً بٌن الشافعٌة والحنفٌة ,-والعلة فٌه عندناٌ -عنً الشافعٌة -كونه حلٌا
مباحا ,وعندهمٌ -عنً الحنفٌة -كونه مال صبٌة انتهى .ومثل هذه المسؤلة العضد(ٕ) :بؤن
تقول الشافعٌة فً مسؤلة العبد هل ٌقتل به الحر :عبد فبل ٌقتل به الحر كالمكا َتب فإنه محل
االتفاقٌ -عنً بٌن الخصمٌن ,-فٌقول الحنفً :العلة عندي فً عدم قتله بالمكاتب لٌس هو
كونه عبدا بل جهالة المست ِحق للقصاص من السٌد والورثة ,الحتمال أن ٌبقى عبدا بعجزه
المستحق لم
عن أداء النجوم فٌستحقه السٌد ,وأن ٌصٌر حرا بؤدابها فٌستحقه الورثة ,وجهالة
َ
تثبت فً العبد ,فإن صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به فً الحكم لعدم مشاركته له فً
العلة ,وإن بطلت فٌمنع حك َم األصل وٌقول ٌقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع ,قال :وحاصله
أن الخصم فً هذه الصورة ال ٌنفك عن عدم العلة فً الفرع كما لو كانت هً الجهالة ,أو
منع الحكم فً األصل كما لو كانت كونه عبدا؛ وعلى التقدٌرٌن فبل ٌتم القٌاس انتهى .فٌقال
على قٌاس هذا الحاصل فً مثال المصنؾ :وحاصله أن الخصم فً هذه الصورة ال ٌنفك
والمستحق ,أو منع الحكم فً
عن عدم العلة فً الفرع كما لو كانت هً اتحاد المست ِحق
َ
األصل كما لو كانت هً العبودٌة ,كما أشار إلٌه المصنؾ عن مثالً العضد والمحلً؛ لعدم
مطابقتهما لما هو المذهب كما هو ظاهر ,وهللا أعلم.
قوله :فٌمتنع األصل ,أي حكم األصل ,ومثل العضد هذا النوع الذي هو مركب الوصؾ
بهذا المثال ,وقرره على نحو ما قرره به المصنؾ ,ثم قال(ٖ) :وحاصله أن الخصم فً هذه
الصورة ال ٌنفك عن منع علة األصل كما لو لم ٌكن التعلٌق ثابتا فٌه ,أو منع حكم =

)ٔ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕ.ٕٙ
(ٕ) ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕ8ٖ :
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٕ8ٗ :
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ٌجعل تنجٌزا بطل حكم األصل الذي هو عدم وقوع الطبلق .وأٌضا لو ٌقول( :)1ما ٌندرج
تحت استحقاق الشفٌع من الثمرة ٌندرج تحت عقد البٌع بجامع الجزبٌة ,فٌمنع الخصم
هذه العلة التً هً الجزبٌة فً األصل؛ ألن اندراج الثمرة( )2فً األصل الذي هو الشفعة
دفع ضرر المداخلة ال جزبٌتها ,فٌمتنع اإللحاق باألصل لعدم الجامع ,فبل أصل فبل ٌتم
......................................................................................................
= األصل كما إذا كان ثابتا ,وعلى التقدٌرٌن ال ٌتم القٌاس انتهى .فإن قلت ما هو الراجح
فً هذه المسؤلة؟ أعنً الحكم فً مسؤلة تعلٌق الطبلق حٌث لم ٌصح القٌاس لعدم وجود العلة
فً األصل ,قلت :الصحٌح مذهب المستدل مع عدم وقوع الطبلق فٌما ال ٌملك؛ لقوله علٌه
السبلم (ال طبلق فٌما ال ٌملك وال عتاق فٌما ال ٌملك)(ٖ) ,قال فً الدٌوان فً ذكر ما ال
ٌلحقه طبلق :وكذلك إن قال المرأة إن تزوجتك فؤنت طالق ,فتزوجها فبل ٌلحقه طبلق؛ ألن
النبً علٌ ه السبلم ٌقول (ال طبلق فٌما ال ٌملك وال عتاق فٌما ال ٌملك) ,وكذلك إن قال كل
امرأة أتزوجها فهً طالق ,أو قصد إلى قبٌلة معلومة وقال كل امرأة أتزوجها من تلك القبٌلة
فهً طالق على هذا الحال؛ ألن هللا عز وجل ٌقول ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ األحزاب ,ٗ8 :أال ترى أنه لم لم ٌجعل الطبلق إال بعد النكاح,
وذكروا عن ابن عباس أنه قال :ال أبالً ولو طلقت مابة مرة أو مسست هذه السرٌة ,إنما
الطبلق بعد النكاح انتهى .ولعل معنى كبلم ابن عباس فً قوله (ال أبالً ولو طلقت مابة
مرة إلخ) التسوٌة بٌن طبلق ما ال ٌملك مرارا كثٌرة ومس ما هو مباح مسه كالسرٌة فً
عدم الحرج ,وهللا أعلم بمراده.
قوله :ألن اندراج الثمرة ,لعله ألن علة اندراج الثمرة إلخ ,أو هو على حذؾ مضاؾ كما
ٌظهر بالتؤمل ,فقوله "اندراج" اسم أن على حذؾ مضاؾ ,وقوله "دفع ضرر المداخلة"
خبرها.
قوله :فٌمتنع اإللحاق باألصل لعدم الجامع فبل أصل إلخ ,ال ٌخفى ما فً هذه العبارة من
المنافاة والتناقض بحسب الظاهر ,وٌمكن دفع التناقض بحمل قوله (فٌمتنع اإللحاق باألصل)
على األصل ظاهرا ,وقوله (فبل أصل) أي حقٌقة؛ فبل تناقض وهللا أعلم ,ولم ٌبٌن أٌضا ما
هو الراجح فً هذه المسؤلة ,هل هو المستدل(ٗ) فتدخل الؽلة فً المبٌع ,أو هو قول الخصم
فبل تدخل ,لكونها مسؤلة مشهورة فً كتب الفروع ,وفٌها تفصٌل وخبلؾ بٌن الربٌع وابن
عبد العزٌز وؼٌرهما ,فلٌراجع ,وهللا أعلم.
)ٔ( أي المستدل.
)ٕ( تقدٌر الكبلم :ألن علة اندراج الثمرة فً األصل...إلخ ,كما نبه علٌه صاحب الحاشٌة.
(ٖ) أخرجه الترمذي (ٔ )ٔٔ0كتاب الطبلق واللعان :باب ما جاء ال طبلق قبل النكاح ,والبٌهقً (ٓ ,)ٔٗ05كتاب الخلع
والطبلق :باب الطبلق قبل النكاح ,كبلهما من طرٌق عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده.
)ٗ( لعله :قول المستدل.
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القٌاس ,وضابطه أن ٌمنع فً األول علٌة العلة ,وفً الثانً وجودها؛ فافهم.
ومنها أن ال ٌكون دلٌله شامبل لحكم الفرع ,وإال لم ٌكن جعل أحدهما أصبل واآلخر فرعا
بؤولى من اآلخر ,فٌكون القٌاس ضابعا وتطوٌبل ببل فابدة ,نحو :ال ٌجوز التفاضل فً
الشعٌر كالبر ,وقد نص الشارع علٌهما معا.
......................................................................................................
قوله( :وضابطه) أي القٌاس المركب (أن ٌمنع فً األول) أي مركب األصل (علٌة العلة)
أي كون ما أبداه المستدل فً األصل علة ,بؤن ٌبدي الخصم علة أخرى لحكم األصل( ,وفً
الثانً وجودها) أي ٌمنع الخصم فً القسم الثانً -وهو مركب الوصؾ -وجود العلة فً
األصل كما تقدم تقرٌره ,وإنما أعاده هنا لصعوبة المقام على أمثالنا ,وهللا أعلم.
قوله :بؤولى من اآلخر ,المناسب بؤولى من العكس ,وهللا أعلم.
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شروط العلة
قولً( :وشرط العلة أن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من بٌان المصلحة أو
زوال المفسدة ,وؼٌر عدم فً الحكم الثبوتً عند بعضهم ,وأن تكون وصفا ظاهرا
منضبطا ضابطا لحكمة ,وقٌل جابز إن ٌمكن اعتبارها ,وأن ال تكون المتعدٌة هً المحل أو
جزءا منه ,وٌجوز فً القاصرة أن تكون هً المحل أو جزأه).
اعلم أن لعلة األصل شروطا ,أي ما ٌعلل به الحكم فً األصل ,فمنها أن تكون بمعنى
الباعث ال مجرد أمارة ,أي ٌكون مع اطرادها زٌادة ,ألنه قد عرؾ من عادة الشرع إنما
ٌنصب علة ما اشتمل على حكمة ,أي تكون العلة مشتملة على حكمة مقصودة للشارع,
وتلك الحكمة إما تحصٌل مصلحة أو تكمٌلها ,أو دفع مفسدة أو تقلٌلها ,وسٌؤتً إن شاء
هللا تعالى بٌانه.
......................................................................................................
قوله :فمنها أن تكون بمعنى الباعث ,أي باعثة للمكلؾ على االمتثال كما نبه علٌه
المحلً(ٔ) .وهذا الشرط قال ابن هارون :اشترطه المعتزلة وأكثر الفقهاء وأجازه اآلمدي
والمصنؾٌ -عنً ابن الحاجب ,-وجمهور األشاعرة ال ٌشترطونه وٌرونه ٌجر إلى التحسٌن
العقلً ,وأنه لو كانت علة أحكامه البواعث لزم أن ٌكون مستكمبل بالؽٌر ,وفسر األشاعرة
علة الحكم بمعرِّ ِفه دون الموجب له والداعً للشارع إلٌه إلخ .وقد عرفت اندفاع هذه اللوازم
من تفسٌر المحلً للباعث كما تقدم ,وهللا أعلم.
قوله :أي تكون العلة مشتملة على حكمة إلخ ,الظاهر أنه تفسٌر لكون الحكمة بمعنى
الباعث ,كما هو عبارة ابن الحاجب حٌث قال(ٕ) :ومن شروط علة األصل أن تكون بمعنى
الباعث أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم؛ ألنها لو كانت مجرد أمارة
وهً مستنبطة من حكم األصل كان دورا إلخ .وقرر شارحه الدور بقوله :ألن المستنبطة ال
تعرؾ إال بثبوت الحكم ,فلو عرؾ ثبوت الحكم بها لزم الدور انتهى .وعلٌه فالمناسب ذكره
مع مفسره ,وهللا أعلم.
قوله :وسٌؤتً إن شاء هللا بٌانه ,أي فً مسالك العلة؛ فإنه بسط الكبلم فً أقسام الحكم
والمصالح وما ٌتعلق بها ,وذكر هناك أن المصلحة اللذة ووسٌلتها ,والمفسدة األلم ووسٌلته,
وهللا أعلم.

)ٔ( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص٘.ٕ5
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٕ8٘ :
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ومنها أن تكون ؼٌر عدم فً الحكم الثبوتً :اعلم أنه ٌجوز تعلٌل الحكم الوجودي
بالوصؾ الوجودي كالتحرٌم باإلسكار[ ,والحكم العدمً بالوصؾ العدمً كعدم نفاذ
التصرؾ بعدم العقل]( ,)1والحكم العدمً بالوصؾ الوجودي كعدم نفاذ التصرؾ باإلسراؾ.
وأما تعلٌل الحكم الوجودي باألمر العدمً ففٌه خبلؾ ,واألصح المنع واألكثر على
......................................................................................................
قولهٌ :جوز تعلٌل الحكم الوجودي إلخ األقسام الثبلثة ,قال المحلً(ٕ) :اتفاقا ,ومثل القسم
الرابع وهو تعلٌل الحكم الوجودي بالوصؾ العدمً بما ٌقالٌ :جب قتل المرتد لعدم إسبلمه,
وإن صح أن ٌقال لكفره انتهى.
قوله :واألصح المنع ,قال ابن هارون :والمختار منعه ,لنا لو كان العدمً علة للثبوتً لكان
مناسبا أو مظنة مناسب ,واللزوم باطل ,أما المبلزمة فلما تقدم من أنها ال بد أن تكون بمعنى
الباعث ,وحٌنبذ إما ان تكون نفس الباعث وهو المناسب ,أو أمرا ٌشتمل علٌه وهو المظنة,
وأما البلزم فؤلن العدم المعلل به إما عد ٌم مطلق فواضح أنه ال ٌعلل به؛ لعدم تخصصه
بمحل وحكم ,واستواء نسبته إلى الكل ,وإما عد ٌم مخصص بما ٌضاؾ إلٌه ,فذلك األمر
الذي أضٌؾ إلٌه العدم إما أن ٌكون منشبا مفسدة أو ال ,فإن كان منشؤ لمصلحة فبل ٌكون
عدمه علة ألنه تفوٌت لتلك المصلحة ,وال مناسبا وال مظنة مناسب ,وإن كان منشبا مفسدة
فهو مانع ,فعدمه عدم مانع ,وعدم المانع ال ٌكون علة ,وإن لم ٌكن كذلك فإما أن ٌكون
وجوده ٌنافً وجود المناسب أو ال ,فإن كان بحٌث ٌستلزم وجوده عدم المناسب فبل بد أن
ٌستلزم عدمه وجود المناسب لتحصل الحكمة به ,وحٌنبذ ٌكون هو نقٌض المناسب وهذا ال
ٌصح أن ٌعلل به؛ ألن نقٌض ذلك األمر إن كان ظاهرا أؼنى عن المظنة بنفسه وكان هو
بالحقٌقة ,وإن كان خفٌا فنقٌضه وهو ذلك األمر خفً ,فعدم ذلك األمر خفً ألن النقٌضٌن
سٌان فً الجبلء والخفاء؛ ألنها كما نعلم وجود المحسوسات ضرورة لعلم عدمها كذلك,
فٌكون عدم نقٌضه خ فٌا والخفً ال ٌصلح مظنة للخفً ,وإن لم ٌكن مناسبا لخفً فالمناسب
ٌحصل عند وجوده كما ٌحصل عند عدمه ,فٌكون وجوده وعدمه سواء فً تحصٌل
المصلحة ال خصوصٌة ألحدهما به ,فبل ٌكون عدمه خاصة مظنة فبل ٌصلح علة وقد
فرضناه علة هذا خلؾ ,مثاله لو قٌل ساب النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقتل لعدم إسبلمه,
فٌقال إن كان فً قتله مع اإلسبلم مصلحة فٌلزم من اعتبار عدمه تفوٌتها ,وإن كان فٌه
مفسدة فؽاٌته أن اإلسبلم مانع ,فما المقتضً لقتله؟ وإال فإما أن ٌنافً مناسبا للقتل هو الكفر
مثبل ,فإن كان الكفر ظاهرا فلٌقل ٌقتل ألنه كافر ,وإن كان خفٌا فاإلسبلم كذلك =

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثبته بناء على تحقٌق مهنى التٌواجنًٌ ,نظر ص ,٘ٗٓ:وٌدل علٌه
تعلٌق المحشً عندما قال" :األقسام الثبلثة".
)ٕ( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٔ.ٕ0
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الجواز؛ ألن العدم المطلق ال ٌصح التعلٌل به اتفاقا الستواء نسبته إلى الكل وعدم
تخصٌصه بمحل وحكم .وأما العدم المختص بؤمر فإما أن ٌكون وجوده منشؤ لمصلحة [أو
مفسدة]( ,)1أما األول فباطل ألن اعتبار عدمه تفوٌت لتلك المصلحة ,وأما الثانً فباطل
أٌضا ألن وجوده مانع ,وعدم المانع لٌس بعلة بل ال بد معه من مقتضٌ ,قال أعطاه لعلمه
وفقره ,ولو علل بعدم المانع لعد جنونا ,وهذا ٌحتاج إلى بسط.
ومنها أن تكون وصفا ظاهرا ال خفٌا ,أي لٌست من أفعال القلوب كالرضا والعمدٌة.
ومنها أن تكون منضبطة فً نفسها حتى تكون ضابطة للحكمة ,ال تختلؾ بالنسبة
واإلضافات والقلة والكثرة؛ كالسكر( .)2وإن كانت ؼٌر منضبطة كالمشقة -ألن لها مراتب
ال تحصى وتختلؾ باألحوال واألشخاص اختبلفا عظٌما ,وال ٌمكن تعٌٌن مرتبة منها فبل
ٌعرؾ القدر الذي ٌعلق علٌه الحكم منها00000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
= بعدمه كذلك ,وال فرق بٌن معرفة الكفر ومعرفة عدم اإلسبلم فً الخفاء ,وإن كان ال
ٌنافً مناسبا إذ لٌس الكفر هو المناسب؛ ولذلك ٌقول ٌقتل وإن تاب ,فالمناسب أمر آخر
ٌجتمع مع اإلسبلم ,فاإلسبلم وعدمه سواء فً تحصٌل المصلحة فبل ٌكون عدمه مظنة ,وفٌه
نظر إلخ .وإلى مثل هذا أشار المصنؾ بقوله وهذا ٌحتاج إلى بسط ,وهللا أعلم.
قوله :ألن وجوده مانع وعدم المانع لٌس بعلة ,هكذا فٌما رأٌته من النسخ وفٌها سقط,
وصوابها كما فً العضد(ٖ) :وإن كان منشبا لمفسدة فهو مانع ,وعدمه عدم مانع ,وعدم
المانع لٌس علة بل ال بد معه من مقتضً إلخ.
قوله :وصفا ظاهرا ,قال المحلً(ٗ) :كالطعم فً باب الربا انتهى .فقول المصنؾ (كالرضا
والعمدٌة) مثال للمنفً ال للنفً؛ ألن الرضا والعمد من أفعال القلوب كما هو معلوم ,وهللا
أعلم.
قوله :حتى تكون ,أي الصفة ,وقوله (ضابطة للحكمة) زاد فٌه العضد(٘) :ال حكمة مجردة
وذلك لخفابها كالرضا فً التجارة ,فنٌط بصٌػ العقود لكونها ظاهرة.
قوله :كالسكر ,مثال للنفً فً قوله ال (تختلؾ).

(ٔ) فً النسخ الثبلث سقطت هذه اللفظة من مكانها وأدرجت بعد سطر واحد من هنا ,مما سبب خلبل فً السٌاق ,فحذفتها
من هناك ووضعتها فً مكانها الصحٌح ,وٌنظر كبلم ابن الحاجب فً شرح العضد ,ص.ٕ8ٙ:
(ٕ) ه ذا مثال للعلة المنضبطة التً ال تختلؾ بالنسبة واإلضافات والقلة والكثرة ,كما نبه على ذلك صاحب الحاشٌة.
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٕ8ٙ :
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص٘.ٕ5
(٘) شرح العضد ,ص.ٕ8٘ :
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وال ٌعلق بالكل لعدم االنضباط -فبل بد من مظنة تدل علٌه( )1مبلزمة لذلك الوصؾ ,فٌعلق
الحكم بذلك المبلزم ,كالمشقة فإنها ؼٌر منضبطة وعل َق الترخص بالسفر الذي ٌبلزمها.
هذا ,ولو كانت الحكمة المجردة منضبطة ظاهرة بحٌث ٌمكن اعتبارها ومعرفتها جاز تعلق
الحكم بها؛ ألنها المقصودة للشرع ,وإنما اعتبروا المظنة الدالة علٌها ألجل خفابها
واضطرابها ,وإذا زال المانع جاز اعتبارها .وقٌل ال ٌجوز التعلٌل بالحكمة مطلقا ,ألن
التعلٌل بالوصؾ إنما جاز الشتماله على الحكمة ,والحكمة هً األصل والوصؾ فرعها,
فلو جاز التعلٌل باألصل كان التعلٌل بالفرع تطوٌبل ,وسٌؤتً إن شاء هللا زٌادة بسط فً
المناسبة ,فاعطفه على هذا ٌنفعك إن شاء هللا تعالى.
ومنها أن ال تكون العلة المتعدٌة هً المحل وال جزءا منه وإال اتحد الفرع واألصل ,إذ ال
ٌتصور أن ٌتعدى المحل ,وٌجوز فً القاصرة .اعلم أن العلة تكون متعدٌة أي تتعدى
األصل فتوجد فً ؼٌره ,وتكون قاصرة أي ال تتعداه ,وٌجوز فٌها أن تكون هً المحل
وجزءا منه إذ ال مانع من ذلك.
......................................................................................................
قوله :فإنها ؼٌر منضبطة ,أي الختبلفها بحسب األشخاص واألزمان والقرب والبعد وؼٌر
ذلك ,وهللا أعلم.
قوله :ولو كانت الحكمة المجردة منضبطة إلخ ,هذه العبارة تفٌد وجودها كذلك ,وعبارة
العضد تفٌد عدم وجودها كذلك حٌث قال(ٕ) :فلو وجدت حكمة مجردة وكانت ظاهرة بنفسها
منضبطة ,بحٌث ٌمكن اعتبارها ومعرفتها ,جاز اعتبارها وربط الحكم بها على األصح ,إلى
أن قال :وقٌل ال ٌجوز وإال لوقع من الشارع ولم ٌقع ,ولم ٌعتبر المظان بدونها ,وقد اعتبر
كما فً ال َملِك المرفّه فً السفر ,وصاحب الصنعة الشاقة فً الحضر ,قال :الجواب المنع؛
النتفاء حكمته كذلك مما ٌقصده الشارع فً أحكامه ,والمظنة ال ٌجب اطرادها وانعكاسها
كما سٌجًء انتهى.
قوله :أن ال تكون العلة المتعدٌة هً المحل وال جزءا منه ,سٌؤتً مثالها قرٌبا فً كبلم
المصنؾ على العلة القاصرة؛ كتعلٌل الربا فً النقدٌن بكونهما ذهبا وفضة إلخ ,وهللا أعلم.
قوله :وٌجوز فٌها أن تكون هً المحل إلخ ,ال حاجة إلٌه مع قوله قبل (وٌجوز فً
القاصرة) ,وهللا أعلم.

)ٔ( كذا فً األصل ,ولعل الصواب :تدل علٌها .أي المشقة.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٕ8ٙ :
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مباحث فً العلة.
قولً( :والقاصرة صحٌحة إن ثبتت بؽٌر استنباط ,وكذا فً االستنباط على الصحٌح,
وفابدتها معرفة الباعث فٌكون أدعى للقبول ,وفً اشتراط االطراد واالنعكاس خبلؾ ,أما
األول فمبنً على جواز تخصٌص العلة ,قٌل فٌها بالجواز ,وبالمنع ,وبجوازها فً اإلٌجاب
دون الحظر .اعلم أن عدم االطراد وهو أن ٌتخلؾ الحكم مع وجود العلة ٌسمى نقضا,
وهو ؼٌر قادح فً ظن بقاء العلة على الصحٌح؛ كما :أعطى فقٌرا ولم ٌعط آخر لكفره,
وقٌل قادح فً المنصوصة دون المستنبطة ,وقٌل بالعكس ,وقٌل ال ٌقدح فً المستنبطة
بوجود مانع أو عدم شرط .وأن تخلؾ الحكم والعلة مع بقاء الحكمة ٌسمى كسرا ,وال
ٌقدح فً العلة ,وقٌل قادح؛ كتقصٌر العاصً بسفره ألجل السفر ,والحكمة المناسبة
المشقة ,فٌعارض بالشاق فً الحضر وال ٌقصر .وأن تخلؾ بعض أوصاؾ العلة ٌسمى
نقضا مكسورا ,وفً كونه قادحا فً العلة خبلؾ؛ كعدم صحة العقد على الؽابب ألنه بٌع
مجهول الصفة ,فٌعارض بصحة العقد على المرأة الؽاببة ,والمتخلؾ بعض العلة وهو
البٌع ,وأما الثانً فمبنً على تعلٌل الحكم بعلتٌن ,فمن أجاز لم ٌجعل عدم العكس وهو
وجود الحكم مع تخلؾ العلة قادحا ,ومن لم ٌجوز اشترط( )1االنعكاس .تنبٌه :وقٌل جابز
فً المستنبطة دون المنصوصة ,وقٌل بالعكس ,وخامسها جابز ولم ٌقع .وأما تعلٌل
الحكمٌن بعلة واحدة فجابز باتفاق إن كانت بمعنى األمارة ,وكذا على المختار إن كانت
بمعنى الباعث).
العلة القاصرة:
[والقاصرة صحٌحة]( )2أي العلة القاصرة صحٌحة ,أي ٌصح التعلٌل بها ,أما إذا كان
ثبوتها بنص أو إجماع فٌصح التعلٌل بها اتفاقا ,وإن كان ثبوتها بالسبر أو المناسبة أو
......................................................................................................
قوله :والقاصرة صحٌحة ,نسب الصحة إلى العلة ,والمراد التعلٌل بها كما أشار إلٌه
المصنؾ بقوله بعد (أي ٌصح التعلٌل بها) ,وتقدم أن القاصرة هً التً ال تتعدى األصل,
وعبارة المحلً(ٖ) :هً التً ال تتعدى محل النص.
قوله :فٌصح التعلٌل بها اتفاقا ,أقول :تبع المصنؾ العضد فً حكاٌة االتفاق على صحة
التعلٌل بالقاصرة التً ثبتت بنص أو إجماع(ٗ) ,ونقل صاحب جمع الجوامع الخبلؾ فٌها
أٌضا حٌث قال(٘) :منعها قوم مطلقا ,والحنفٌة إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع .قال =
(ٔ) فً (أ)" :اشتراط" وهو تصحٌؾ.
)ٕ( ما بٌن المعكوفٌن مؤخوذ من عبارة المتن ,وقد ذكرته هنا لٌنتظم السٌاق.
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕ.ٕ0
)ٗ( حكى االتفاق على ذلك ابن الحاجب فً المختصر ,وتبعه فً ذلك العضدٌ .نظر :شرح العضد ,ص.ٕ80 :
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕ.ٕ0
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ؼٌرهما كما سٌؤتً فً وجوه ثبوت العلة فاألكثر على صحتها؛ كتعلٌل طهورٌة الماء
بالنظافة([ )1والرقة]( )2دون اإلزالة ,وتعلٌل الربا فً النقدٌن بجوهرٌتهما أي بكونهما
ذهبا وفضة ,وهو نفس المحل ,أو بكونهما جوهري الثمن ,ال بالوزن فً الجنس ,وهذا
وصؾ قاصر كما ترى.
ومنع أبو حنٌفة العلة القاصرة ,إذ ال فابدة للعلة عنده إال التعدٌة؛ ألن الحكم فً األصل
ٌعرؾ بالنص أو اإلجماع فبل فابدة فً تعلٌله ,ولٌس بشًء ألن فً التعلٌل بها االطبلع
على حكمة الحكم ومعرفة باعث الشرع ,ألن فً االطبلع على المصالح استمالة القلوب,
والقرب إلى اإلذعان والقبول ,فإن النفوس إلى قبول ما ٌجرى على ذوق المصالح أمٌل,
......................................................................................................
= شارحه المحلً :قالوا جمٌعا لعدم فابدتها ,وحكاٌة القاضً أبً بكر الباقبلنً االتفاق على
جواز الثابتة بالنص معترضة بحكاٌة القاضً عبد الوهاب الخبلؾ فٌه ,كما أشار إلى ذلك
المصنؾ بحكاٌة الخبلؾ فٌه انتهى.
قوله :بالنظافة والرقة ,أي فإنهما وصؾ قاصر ال ٌتعدى محل الحكم فً قوله علٌه السبلم
(خلق هللا الماء طهورا)(ٖ) الحدٌث ,بخبلؾ تعلٌله باإلزالة فؤلنها موجودة فً ؼٌر الماء
كالحجارة ,وهللا أعلم.
قوله :وهذا وصؾ قاصر كما ترى ,مثل المصنؾ رحمه هللا تعالى بثبلثة أمثلة؛ األول
والثالث للوصؾ القاصر الذي لٌس محبل وال جزءا من المحل ,والثانً للوصؾ الذي هو
نفس المحل كما هو ظاهر ,والمناسب -وهللا أعلم -حٌث مثل بثبلثة أمثلة أن ٌجعل بدل
الثالث مثاال لكون الصفة جزءا لمحل ,وقد اقتصر العضد على مثالٌن أحدهما لكون الصفة
نفس المحل ,والثانً للوصؾ القاصر الذي لٌس محبل وال جزءا منه(ٗ) ,ومثل المحلً
للثبلثة حٌث قال عند قول المتن (وال تعدى عند كونها محل الحكم أو جزءه الخاص أو
وصفه البلزم) ما نصه(٘) :مثال األول تعلٌل حرمة الربا فً الذهب بكونه ذهبا وفً الفضة
كذلك ,ومثال الثانً تعلٌل نقض الوضوء فً الخارج من السبٌلٌن بالخروج من أحدهما,
ومثال الثالث تعلٌل حرمة الربا فً النقدٌن بكونهما قٌم األشٌاء .انتهى المراد منه ,وهللا
أعلم.
قوله :على ذوق المصالح ,الظاهر أنه استعمل الذوق فً اإلدراك والمعرفة ,وإال فالذوق
الذي هو قوة منبثة فً العصب المفروش على جرم اللسان ٌدرك بها الطعوم بمخالطة
الرطوبة اللعابٌة ؼٌر مناسب هنا ,وٌدل لما قلنا من إطبلقه على اإلدراك قول السٌد فً
تعارٌفه بعد نقل ما ذكرناه فً تعرٌؾ الذوق ما نصه( :)ٙوالذوق فً معرفة هللا تعالى =
(ٔ) كذا فً األصل ,ولعل الصواب :باللطافة والرِّ قة .كما فً كتب األصول األخرى.
(ٕ) ساقط من (ب).
(ٖ) سبق تخرٌجه.
)ٗ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٕ80 :
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖ.ٕ0
) (ٙالتعرٌفات للجرجانً ,ص.ٔٔٓ :
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وأٌضا فٌها المنع من تعدٌة الحكم عند ظهور علة أخرى متعدٌة ولٌس معها ما ٌرجحها,
واطلب بسطها فً المطوالت.
االطراد والعكس:
ومنها عند بعض أن تكون مطردة؛ أي مهما وجدت وجد الحكم ,ولٌس بصحٌح .ومنها
عند بعض أن تكون منعكسة؛ أي مهما عدمت عدمت الحكم ,ولٌس بصحٌح .أما األول
فمبنً على جواز تخصٌص العلة وفٌه ثبلثة أقوال :المنع مطلقا ,والجواز مطلقا ونسب
إلى الحنفٌة ,والتفصٌل بؤن ٌجوز فً التحلٌل والوجوب ,والمنع فً الحظر ,ونسب إلى
بعض المعتزلة.
......................................................................................................
= عبارة عن نور عرفانً ٌقذفه الحق تعالى فً قلوب أولٌابهٌ ,فرقون به بٌن الحق والباطل
من ؼٌر أن ٌنقلوا ذلك من كتاب أو ؼٌره انتهى.
قوله :وأٌضا فٌها المنع من تعدٌة الحكم عند ظهور علة أخرى متعدٌة ,عبارة جمع الجوامع
وشارحه(ٔ) :ومنع اإل لحاق بمحل معلولها حٌث ٌشتمل على وصؾ متعدد لمعارضتها له ما
لم ٌثبت استقبلله بالعلٌة انتهى.
قوله :فاطلب بسطها فً المطوالت ,زاد فً جمع الجوامع فً فوابد التعلٌل بالقاصرة تقوٌة
النص الدال على معلولها بؤن ٌكون ظاهرا ,أو زٌادة األجر عند قصد االمتثال ألجلها؛
لزٌادة النشاط فٌه حٌنبذ بقوة اإلذعان لقبول معلولها انتهى(ٕ).
قوله :أن تكون مطردة ,االطراد هو التبلزم فً الثبوت كما أن االنعكاس هو التبلزم فً
النفً ,كما أشار إلٌهما الشارح فً تفسٌره لهما ,وهللا أعلم.
قوله :أما األول فمبنً على جواز تخصٌص العلة ,أراد باألول القول باشتراط االطراد عند
بعضهم ,وقوله (على جواز تخصٌص العلة) لعله على عدم جواز تخصٌص العلة؛ لما
سٌؤتً قرٌبا من تفسٌر تخصٌص العلة من قوله (ومعنى تخصٌص العلة أن توجد العلة فً
صورة وٌتخلؾ الحكم) ,وهذا المعنى هو المحترز عنه باالطراد فكٌؾ ٌكون القول باشتراط
االطراد مبنٌا علٌه ,اللهم إال أن ٌقال إن قوله (على جواز) على حذؾ مضاؾ ,أي عدم
جواز ,وهللا أعلم .وعبارة العضد بعد ذكر حقٌقة االطراد(ٖ) :وقد اختلؾ فً جواز النقض,
أي كونه ؼٌر قادح فً العلٌة فٌبقى معه ظن العلٌة على مذاهب :أولها ٌجوز مطلقا ,ثانٌها
ال ٌجوز مطلقا ,ثالثها ٌجوز فً المنصوصة دون المستنبطة ,رابعها ٌجوز فً المستنبطة
بمانع أو عدم شرط دون المنصوصة ,والمختار هذا التفصٌل إلخ فلٌراجع.
(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٖ.ٕ0
(ٕ) المصدر السابق :جٕ ,صٖ.ٕ0
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٕ88 :
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و[معنى]( )1تخصٌصها أن توجد العلة فً صورة وٌتخلؾ الحكم فٌعدم االطراد ,وهو الذي
ٌسمى نقضا ,وهل هو قادح فً كون الوصؾ علة؟ أقوال :األول أنه قادح فً العلة ,أي ال
ٌكون الوصؾ المدعى علٌته [علة]( ,)2بل ٌنقض العلة وٌفسدها وٌبٌن أنها لم تكن علة,
إذ لو كانت علة الطردت ووجد الحكم حٌث وجدت .وقال قوم بل تبقى علة فٌما وراء
النقض ,وتخلؾ الحكم عنها فً صورة ٌخصصها()3؛ كتخلؾ حكم العموم فً بعض
الصور .وقال بعض إن كانت مستنبطة مظنونة انتقضت وفسدت ,وإن كان منصوصا
علٌها تخصصت ولم تنتقض .وقال آخرون إن كان منصوصا علٌها انتقضت وفسدت ,وإن
كانت مستنبطة ووجد مانع ٌمنع الحكم فً هذه الصورة التً تخلفت أو عدم شرط لم
تنتقض .وقال بعض ال تنتقض المستنبطة ولو لم ٌوجد مانع أو عدم شرط ,بل ال تنتقض
مطلقا دون المنصوص علٌها.
والمختار إن كانت العلة مستنبطة ال تنتقض إن كان التخلؾ لمانع أو عدم شرط وإال
انتقضت ل عدم المقتضً؛ ألنه إذا عدم الحكم لؽٌر مانع أو عدم شرط فقد عدم لعدم
المقتضً أن تكون العلة علة ,ألن العلة ال تثبت كونها علة إال بمقتض .وإن كان منصوصا
علٌها فإن كان بدلٌل قاطع فبل تعارض ,وإن كان بدلٌل عام كان التخلؾ تخصٌصا فبل
تنتقض .بٌان األول :أن النص بدلٌل قاطع فً صورة ال ٌتعداها ,وتخلؾ الحكم عن ؼٌرها
ال ٌعارضه ,وحاصله أنه ال بد فٌها من مانع أو عدم شرط ,إال أنه فً المستنبطة ٌجب
العلم بالمانع أو عدم الشرط ,وفً المنصوص علٌها ٌظن ظنا ,وسؤوضح ذلك بمثالٌن:
األول أن الشرع أوجب فً الضمانات المثل0000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :فٌما وراء النقض ,أي فً ؼٌر صورة النقض.
قوله :فإن كان بدلٌل قاطع فبل تعارض ,عبارة العضد(ٗ) :وإن كانت منصوصة فبل تكون
بقاطع فً خصوصٌة محل النقض وإال ثبت الحكم ,وال فً ؼٌره وإال فبل تعارض ,وإنما
ٌكون بظاهر عام وحٌنبذ ٌجب تخصٌصه بؽٌر صورة النقض ,ألن ذلك النص عام ٌدل
على العلٌة فً محل النقض وؼٌره ,وعدم الحكم خاص ٌدل على عدم العلٌة فً محل
النقض ,وإذا تعارض عام وخاص فقد علمت أن الواجب تخصٌص العام .ثم مثل لذلك
فلٌراجع ,وهللا أعلم.
قوله :فً الضمانات ,المناسب أن ٌقول فً ضمان المتلفات المثل أو القٌمة ,كما هو ظاهر.

(ٔ) ساقط من (ب) و (ج).
(ٕ) ساقط من (ب).
(ٖ) فً (أ)" :فً صورة تخصٌصها" .وهو تصحٌؾ ال ٌنتظم معه سٌاق الكبلم.
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٕ88 :
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واستثنى من ذلك أن أوجب فً لبن المصراة صاعا من تمر ,فتخلؾ الحكم فً مسؤلة لبن
المصراة ال ٌقدح فً العلة فً سابر الضمانات ,بل هً جارٌة فً ؼٌر هذه الصورة .وكذا
علة الربا إذا قلنا الكٌل والوزن أو الطعم أو ؼٌر ذلك ,لكن تخلؾ الحكم فً بٌع الرطب
بالتمر فً بٌع العراٌا لرخصة الحاجة باستثناء الشارع ,وكذا ما أشبههما ,كما إذا أعطى
رجل لفقٌر؛ فالظن أن العلة الفقر ,فإذا منع فقٌرا آخر فاسقا؛ ظننا أنه لمانع وهو الفسق.
وأما إن تخلؾ الحكم والعلة وبقٌت الحكمة سمً كسرا ,وهو عند بعض قادح فً العلة,
وشرط اطرادها أي كلما وجدت الحكمة وجد الحكم ,والمختار أنه ال ٌقدح ,مثاله :المسافر
العاصً بسفره ٌقصر ألجل السفر كؽٌره ,والحكمة المشقة ,فٌعارض بالشاق فً الحضر
كحامل األثقال والضارب بالمعاول ,ومجاورة النار فً هاجرة القٌض.
......................................................................................................
قوله :واستثنى من ذلك ,أي من إٌجاب المثل والقٌمة فً ضمان المتلفات ,وقوله (أن أوجب)
مفعول لقوله واستثنى ,والمعنى واستثنى من إٌجاب المثل أو القٌمة فً ضمان المتلفات
إٌجاب صاع من تمر فً لبن المصراة.
قوله :لرخصة الحاجة باستثناء الشارعٌ ,فٌد جواز بٌع الرطب بالتمر مع أنه منهً عنه,
وتقدم الجواب عنه نقبل عن الترتٌب(ٔ) فً أول بحث القٌاس ,عند الكبلم على شروط حكم
األصل ,فلٌراجع.
قوله :وشرط اطرادها ,الظاهر أنه ٌقرأ بصٌؽة الفعل ,أي وشرط ذلك البعض اطراد
الحكمة ,وهللا أعلم.
قوله :مثاله المسافر العاصً بسفره ,أي بؤن ٌقول الحنفً ذلك كما صرح به العضد(ٕ),
وٌعترض علٌه ؼٌره ممن خص الترخص بؽٌر العاصً فً سفره.
قوله :فٌعارض بالشاق فً الحضر ,أقول :المعارضة إقامة الدلٌل على خبلؾ ما أقام علٌه
الخصم ,وصورتها هاهنا أن المستدل لما جعل الحكمة فً قصر الصبلة فً السفر هً
المشقة عارضه الخصم بوجودها فً الحضر مع انتفاء الحكم فٌه اتفاقا ,إال أن مثل هذا
ٌسمى نقضا كما هو ظاهر ,إال أن ٌجاب بؤن المراد المعارضة لؽة؛ فإنها المقابلة على سبٌل
الممانعة ,وهللا أعلم.
قوله :والضرب بالمعاول ,أقول هو جمع معول كمنبر ,قال فً القاموس(ٖ) :والمعول كمنبر
الحدٌدة التً ٌنقر بها الجبال انتهى.
)ٔ( ٌعنً حاشٌة أبً ستة على كتاب الترتٌب ,المسماة بـ (حاشٌة الترتٌب) ,وقد سبقت اإلحالة إلى الكتاب.
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٖٖٓ :
)ٖ( القاموس المحٌط ,مادة "عال".
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وٌجاب بؤنه تقدم أن العلة تكون حكمة إذا كانت منضبطة ,ومظنة حكمة إذا كانت ؼٌر
منضبطة ,وهاهنا مظنة حكمة وهو السفر لعدم انضباط المشقة ,ولٌس كل قدر منها
ٌوجب الترخص وإال بطلت العبادة ,فضبطت بوصؾ ظاهر منضبط وهو السفر.
وأما إن تخلؾ بعض أوصاؾ العلة مع الحكم سمً نقضا مكسورا ,وال ٌقدح فً العلة إال
......................................................................................................
قوله :وٌجاب بؤنه تقدم أن العلة تكون حكمة إلخ ,المناسب لما تقدم أن ٌقول أن الحكمة تكون
علة إذا كانت منضبطة ظاهرة بحٌث ٌمكن اعتبارها ومعرفتها جاز تعلق الحكم بها؛ ألنها
المقصودة للشارع ,وإنما اعتبروا المظنة الدالة علٌها ألجل خفابها ,إلى أن قال(ٔ) (وقٌل ال
ٌجوز التعلٌل بالحكمة مطلقا؛ ألن التعلٌل بالوصؾ إنما جاز الشتماله على الحكمة,
والحكمة هً األصل والوصؾ فرعها ,فلو جاز التعلٌل باألصل كان التعلٌل بالفرع تطوٌبل
إلخ) ,وٌمكن الجواب عن المصنؾ بؤنه إذا كانت الحكمة علة تكون العلة حكمة ,وال مشاحة
فً التعبٌر ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :إذا كانت منضبطة ,الضمٌر فً كانت عابد إلى الحكمة ال إلى العلة وإن كانت هً
المحدث عنها لفساد المعنى حٌنبذ ,وكذا فً قوله (إذا كانت ؼٌر منضبطة) كما هو ظاهر,
وهللا أعلم.
قوله :ولٌس كل قدر منها ٌوجب الترخص ,أي لٌس كل جزء من جزبٌات المشقة ٌوجب
الفطر مثبل وإال بطلت العبادات الشاقة ولو فً الحضر وال قابل به ,ثم إنه بقً الكبلم فً
تمثٌل المصنؾ المسؤلة بقصر العاصً صبلته فً السفر ,فإن الظاهر من المذهب أنه ال
فرق عندنا بٌن العاصً فً سفره وؼٌره فً وجوب القصر ,وإنما فرقوا بٌنهما فً الصوم,
فالمناسب التمثٌل بالصوم ال بالقصر ,خصوصا على قول عمر رضً هللا عنه (إن صبلة
السفر ركعتان تماما ؼٌر قصر)(ٕ) كما رواه عنه فً اإلٌضاح(ٖ) ,وعلٌه فبل ٌتؤتى التفصٌل
بٌن العاصً وؼٌره ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :سمً نقضا مكسورا ,زاد العضد(ٗ) :وهو بالحقٌقة نقض بعض الصفات وأنه بٌن
النقض والكسر ,كؤنه قال الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض ,وقد وجد فً المحل
ولم ٌوجد الحكم فٌه ,فهو نقض لما ادعاه علة باعتبار هذا الحكم انتهى.

)ٔ( أي المصنؾ عند ذكر شروط العلة.
(ٕ) ما روي عن عمر أصله حدٌث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أخرجه الربٌع ( )ٔ0ٙكتاب الصبلة :باب فً
فرض الصبلة فً الحضر والسفر ,والبخاري (ٖٓ٘) كتاب الصبلة :باب كٌؾ فرضت الصلوات فً اإلسراء ,ومسلم
ت الصبلَةُ
ض ِ
(ٓ )ٔ٘5كتاب صبلة المسافرٌن :باب صبلة المسافرٌن وقصرها ,جمٌعهم من حدٌث عابشة بلفظ( :فُ ِر َ
َر ْ
ض ِر َوالس َف ِرَ ,فؤُقِر ْ
ض ِر).
صبلَ ِة ْال َح َ
صبلَةُ الس َف ِر َو ِزٌ َد فًِ َ
ت َ
ْن فًِ ْال َح َ
)ٖ(ك َع َتٌ ِ
اإلٌضاح للشماخً :جٔ ,ص .ٙٔ8ولفظه( :صبلة السفر ركعتان تماما ؼٌر قصر على لسان نبٌكم علٌه السبلم).
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖٓٗ :
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إن تبٌن إلؽاء الوصؾ المتروك فحٌنبذ ٌكون قادحا ,مثاله :ال ٌصح العقد على الؽابب ألنه
مبٌع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد ,فٌعارض بصحة العقد على المرأة الؽاببة ألنها
مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد ,والوصؾ المتروك هو المبٌع ,فٌجٌب بؤن العلة
المجموع من المبٌع( )1وما بعده فبل ٌقدح ,وإن بٌن المعترض إلؽاء المبٌع وكونه ال مدخل
له فً العلة بل العلة مجهول الصفة وما بعده كان قادحا؛ فٌصح النقض.
وأما الثانً وهو االنعكاس فمبنً على تعلٌل الحكم بعلتٌن مختلفتٌن ,فمن أجاز تعلٌله
......................................................................................................
قوله :مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد ,زاد العضد(ٕ) :كما لو قال بعتك عبدا من ؼٌر
تعٌٌن انتهى .ونسب القول بعدم صحة بٌع الؽابب إلى الشافعً ,وأما عندنا فبٌع الؽابب إذا
وصفه للمشتري صحٌح ,إال أن ٌثبت الخٌار للمشتري ولو جاء على الصفة ,كما هو
المعتمد عند صاحب اإلٌضاح(ٖ) ,والمصنؾ رحمه هللا أراد التمثٌل إلٌضاح المسؤلة بقطع
النظر عن ما هو المعتمد ,وهللا أعلم.
قوله :فبل ٌقدح ,عبارة العضد(ٗ) :لنا العلة المجموع فبل نقض علٌه ,إذ ال ٌلزم من عدم علٌة
البعض عدم علٌة الجمٌع.
قوله :وإن بٌن المعترض الؽاء المبٌع إلخ ,لم ٌذكر المصنؾ رحمه هللا كٌفٌة بٌان إلؽابة,
وقد بٌنه العضد حٌث قال بعد قوله لنا العلة المجموع إلخ ما نصه(٘) :هذا إذا اقتصر على
نقض البعض ,وأما إذا أضاؾ إلٌه إلؽاء وصؾ المتروك وكونه وصفا طردٌا ال مدخل له
فً العلٌة ,بؤن ٌبٌن عدم تؤثٌر كونه منفٌا بؤن العلة كونه مجهول الصفة عند العاقد حال
العقد؛ ألنه مستقل بالمناسبة ,فحٌنبذ ٌكون وصؾ كونه مبٌعا كالعدم ,فٌصح النقض لوروده
على ما ٌصلح علة ,وال ٌكون مجرد ذكره دافعا للنقض خبلفا لشرذمة؛ ألنه بمجرد ذكره ال
ٌصٌر جزءا من العلة إذا قام الدلٌل على أنه لٌس جزءا ,وٌتعٌن الباقً لصلوح العلٌة,
فٌبطله بالنقض ,وٌصٌر حاصله سإال تردٌد ,وهو أن العلة إما المجموع أو الباقً وكبلهما
باطل ,أما المجموع فئللؽاء الملؽى ,وأما الباقً فللنقض انتهى.
قوله :وأما الثانً وهو االنعكاس فمبنً على تعلٌل الحكم بعلتٌن إلخ ,فً هذه العبارة ما تقدم
فً االطراد ,والجواب كالجواب فلٌراجع ,ثم ظهر أن عبارته هنا سالمة من االعتراض
لكونها لٌس فٌها لفظ الجواز كما ترى ,وهللا أعلم.
(ٔ) فً األصل" :البٌع" ,وكذا الموضع الذي بعده ,وهو تصحٌؾ ظاهر.
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٖٓٗ :
)ٖ( اإلٌضاح للشماخً :جٖ ,صٗٔٔ .وعبارته" :وقال قوم الخٌار إلى المشتري إذا رآه ,فإن شاء أنفذ البٌع وإن شاء رده
ولو جاء على الصفة ,وهذا القول هو الذي ٌوجبه النظر عندي ,على شرط أن ٌكون البابع عارفا بالمبٌع ,وإن كان ؼٌر
عارؾ فبل ٌجوز" اهـ.
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٓٗ :
(٘) المصدر السابق ,ص.ٖٓٗ :
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بعلتٌن أو أكثر لم ٌشترط االنعكاس؛ لجواز أن تنعدم العلة فٌبقى الحكم لعلة أخرى أوجبته,
لنقض
مثاله :انتقاض الوضوء بالبول والرعاؾ وؼٌرهما ,فإذا زالت علة أوجب ا
َ
ؼٌرها( , )1وكذا وجوب القتل للردة والقصاص .ومن لم ٌجز اشترط االنعكاس ,أي كلما
عدم الوصؾ الذي علل به عدم الحكم.

تعلٌل الحكم بعلتٌن أو أكثر:
تنبٌه :اختلؾ فً تعلٌل الحكم بعلتٌن أو أكثر ,والصحٌح الجواز لوقوعه ,وال ٌقال تعددت
األحكام لتعدد األدلة ,ولذلك ٌنتفً أحد الحكمٌن وٌبقى اآلخر والعكس؛ كانتفاء قتل
القصاص فً العفو وٌبقى قتل الردة ,أو ٌنتفً قتل الردة باإلسبلم وٌبقى قتل القصاص.
لما قٌل إضافة الشًء إلى أحد دلٌلٌه ال ٌوجب تعددا وإال لزم مؽاٌرة األحكام المتحدة,
فٌكون قتل القصاص مؽاٌرا لقتل الردة ,وحدث البول مؽاٌرا لحدث الؽابط ,فٌزول حدث
البول وٌبقى حدث الؽابط والعكس ,أو ٌقتل بالردة ثم ٌقتل بالقصاص مرة أخرى؛ وهذا
باطل.
......................................................................................................
قوله :تنبٌه اختلؾ فً تعلٌل الحكم بعلتٌن إلخ ,إنما عنون هذا البحث بالتنبٌه لتقدم ذكره فً
الجملة ,وهً فً االصطبلح عنوان البحث اآلتً ,بحٌث ٌعلم من الكبلم السابق إجماال كما
هو معلوم ,وهللا أعلم.
قوله :اختلؾ فً تعلٌل الحكم بعلتٌن إلخ ,قال العضد(ٕ) :المبحث تعلٌل الحكم الواحد بعلتٌن
أو بعلل كل واحدة منهما أو منها مستقلة باقتضاء الحكم ,ال أنه جزء المجموع المركب
منهما أو منها ,فإن ذلك بحث آخر سٌذكر برأسه وفٌه مذاهب .إلخ ما ذكره المصنؾ من
األقوال األربعة ,وهللا أعلم.
قوله :والعكس ,الظاهر إسقاطه كما فً العضد؛ ألن المراد األحد الدابر فٌصدق بكل منهما.
قوله :لما قٌل إضافة الشًء إلخ ,جواب لقوله (وال ٌقال تعددت األحكام لتعدد األدلة).
قوله :والعكس ,أي ٌزول حدث الؽابط وٌبقى حدث البولٌ ,عنً وهو باطل شرعا؛ ألن
الطهارة ترفع جمٌع األحداث كما هو معلوم.
قوله :وهذا باطل ,أي عقبل وشرعا لما فٌه من تحصٌل الحاصل.
(ٔ) فً األصل" :فإذا زالت علته أوجب النقض ؼٌرهما" .وٌظهر أن فً العبارة تصحٌفا ,والمعنى المراد واضح من خبلل
سٌاق الكبلم.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٓ٘ :
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وقٌل :ال ٌجوز تعدد العلل المستقلة لما ٌلزم من استقبلل كل واحدة بالؽرض وعدم
استقبللها؛ ألن معنى االستقبلل ثبوت الحكم بها وقد جوزنا ثبوته بؽٌرها ,فٌكون ثابتا بها
ال بها؛ وهذا تناقض .والجواب :معنى استقبللها هو ثبوت الحكم لها إذا وجدت منفردة ,ال
ثبوته بها فً نفس األمر بحٌث ال ٌثبت إال بها ,وهذا ال ٌنافً ثبوت الحكم بها وبؽٌرها,
[أو بؽٌرها]( )1مع عدم وجودها.
وقٌل ٌجوز فً المنصوصة ألنه ال ٌبعد أن ٌعٌن هللا لحكم أمارتٌن ,وال ٌجوز فً
المستنبطة ألنه إذا اجتمعت أوصاؾ كل واحد صالح للعلة حكم بؤن كل واحد جزء للعلة ,إذ
الحكم بالعلة دون الجزبٌة تحكم؛ لقٌام االحتمالٌن فً نظر العقل وال نص ٌعٌن أحدهما.
أجٌب بؤنه ٌمكن استنباط االستقبلل بالعقل ,وهو جواز انفراد كل واحد من تلك األوصاؾ
المجتمعة بمحل فٌثبت فٌه الحكم ,فٌستنبط أن العلة كل واحد ال الكل ,فبل ٌلزم من
اجتماعها عدم استقبللها.
وقٌل ٌجوز فً المستنبطة دون المنصوصة؛ ألن المنصوصة قطعٌة بتعٌٌن الشارع باعثة
على الحكم فبل ٌقع فٌه التعارض واالحتمال .أجٌب بؤنا ال نسلم أن المنصوصة قطعٌة بل
ظنٌة ,ولو سلم فبل ٌمنع القطع تعدد الباعث.
......................................................................................................
قوله :وقٌل ٌجوز فً المنصوصة ,نسبه العضد للقاضً(ٕ).
قولهٌ :عٌن أحدها ,هكذا فً النسخة التً بٌدي بدون المٌم ,والصواب أحدهما بضمٌر التثنٌة
ألنه راجع إلى االحتمالٌن(ٖ) ,قال العضد بعد ذكر ما تقدم(ٗ) :وال نص ٌعٌن أحدهما وإال
رجعت منصوصة ,وهو خبلؾ المفروض.
قوله :فٌستنبط أن العلة كل واحد ال الكل ,أي ال الكل المجموع الصادق بالبعض ,زاد
العضد بعد ذكر مثل هذه العبارة قوله(٘) :كما وجدنا المس وحده واللمس وحده فً محلٌن
وثبت الحدث معهما ,فعلمنا أن كل واحد منهما علة مستقلة وإال لما ثبت الحكم فً محل
أفرادها ,فٌحكم بذلك عند االجتماع انتهى.
قوله :وقٌل ٌجوز فً المستنبطة دون المنصوصة ألن المنصوصة قطعٌة إلخ ,أقول :هذا
القول عكس مذهب القاضً المتقدم ,وله أٌضا مقامان أحدهما المنع فً المنصوصة والثانً
الجواز فً المستنبطة ,وتعرض المصنؾ رحمه هللا للجواب عن األول وتوجٌهه بقوله =
(ٔ) ساقط من األصل ,والكبلم ال ٌستقٌم بدونه ,وقد أثب ُته بناء على تحقٌق مهنى التٌواجنًٌ ,نظر ص ,ٕ٘٘:وٌنظر أٌضا:
شرح العضد ,ص.ٖٓٙ:
)ٕ( شرح العضد ,ص ,ٖٓ٘ :وهو فً ذلك تابع البن الحاجب.
)ٖ( هذا التصوٌب منه بناء على النسخة التً اعتمد علٌها.
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٓ5 :
(٘) شرح العضد ,ص.ٖٓ5 :
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وقٌل ٌجوز ولم ٌقع .وإذا صح الجواز والوقوع فالحكم ٌحصل باألولى .وإذا اجتمعت دفعة
فقٌل كل واحدة علة مستقلة وهو الصحٌح0000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
= (ألن المنصوصة قطعٌة إلخ) ,ولم ٌتعرض لتوجٌهه فً المقام الثانً أعنً الجواز فً
المستنبطة ,وقد تعرض العضد لكل من المقامٌن حٌث قال(ٔ) :العاكس لمذهب القاضً -وهو
المانع فً المنصوصة المجوز فً المستنبطة -فله أٌضا مقامان أحدهما المنع فً
المنصوص ة ,وأثبته بؤن المنصوصة قطعٌة بتعٌٌن الشارع باعثة على الحكم فبل ٌقع فٌه
التعارض واالحتمال ,وثانٌهما الجواز فً المستنبطة ,وأثبته بؤن المستنبطة وهمٌة فقد
ٌتساوى اإلمكان فٌهما ,وٌإكد كبلً مرجح فٌؽلبان على الظن فٌجب اتباعهما ,قال :والجواب
واضح وهو منع كون المنصوصة قطعٌة ,ولو سلم فبل ٌمتنع القطع باالستقبلل لجواز تعدد
البواعث انتهى.
قوله :وقٌل ٌجوز ولم ٌقع ,نسبه ابن الحاجب وشارحاه لئلمام(ٕ) ,قال ابن هارون :احتج
اإلمام بؤنه لو لم ٌكن ممتنعا شرعا لوقع ولو على سبٌل الندور ,أما المبلزمة فؤلن إمكانه
عقبل واضح ولو وقع لعلم عادة ,ثم ادعى لتصحٌح مذهبه تعدد األحكام فٌما تقدم انتهى.
قوله :وإذا صح الجواز والوقوع فالحكم ٌحصل باألولى إلخ ,هذه مسؤلة آخرى مفرعة على
قوله فً أول التنبٌه (والصحٌح الجواز لوقوعه) ,ولٌس من جملة مقول قوله (وقٌل ٌجوز
ولم ٌقع) كما قد ٌتوهم؛ لفساده كما هو ظاهر ,وهللا أعلم.
قوله :فالحكم ٌحصل باألولى ,أي اتفاقا إذا ترتبت كما دل علٌه مقابلته بقوله (وإذا اجتمعت
دفعة فقٌل إلخ) ,وصرح بذلك العضد ممثبل الجتماعها دفعة بقوله(ٖ) :كمن مس ولمس وبال
معا.
قوله :وهو الصحٌح ,لم ٌذكر وجه تصحٌح هذا القول ,وذكره العضد حٌث قال(ٗ) :لنا لو لم
ٌكن كل واحد علة مستقلة لكان كل واحد جزءا وكانت العلة واحدة وكبلهما باطل ,أما
المبلزمة فؤلنه إذا سلب العلٌة عن كل واحد مع ثبوتها فإما أن تثبت للمجموع فٌكون ك ٌل
جزءا منها أو لبعضها فٌكون هً العلة ,وأما كون العلة واحدة فؤلنه مع تساوٌها تحكم
محض .واستدل لكل من القولٌن المقابلٌن للصحٌح وأجاب عنهما فلٌراجع ,وهللا أعلم.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٖٓ5 :
)ٕ( إمام الحرمٌنٌ .نظر :شرح العضد ,ص ,ٖٓ0 ,ٖٓ5 :وأٌضا( :بٌان المختصر) شرح مختصر ابن الحاجب ,تؤلٌؾ
محمود بن عبد الرحمن بن أحمد األصفهانً (ت5ٗ8:هـ) ,تحقٌق :د محمد مظهر بقا ,بدون طبعة وتارٌخ ,مركز إحٌاء
التراث اإلسبلمً -مكة المكرمة ,جٖ ,صٔ.ٙ
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٓ0 :
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖٓ0 :

ٔ٘8

وقٌل كل واحدة جزء علة ,وقٌل العلة واحدة ال بعٌنها.
وأما تعلٌل الحكمٌن بعلة واحدة فٌجوز اتفاقا إذا كانت بمعنى األمارة ,وكذا على المختار
إذا كانت بمعنى الباعث ,كالتؽرٌم والقطع للسرقة ,جبرا لصاحب المال وزجرا للسارق,
وكالتؽرٌب والجلد للزانً.

تابع :شروط العلة.
قولً( :ومن شروطها أن ال تتؤخر عن حكم األصل ,وأن ال تبطل األصل ,وأن ال تكون
معارضة فً األصل بعلة ,قٌل وال فً الفرع بؤن توجب فٌه خبلؾ ذلك الحكم ,وقٌل مع
ترجٌحها والتساوي جابز ,وأن ال تخالؾ النص واإلجماع ,وأن ال تتضمن الزٌادة على
النص ,وأن ٌكون دلٌلها شرعٌا ,وأن ال ٌتناول دلٌلها حكم الفرع ,وال ٌشترط كونه ؼٌر
حكم شرعً ,وال اتحاد الوصؾ ,وال القطع بحكم األصل ,وال انتفاء مخالفة مذهب
الصحابً ,وال القطع بها فً الفرع ,وال ٌلزم وجود مقتضً عند وجود مانع وانتفاء
شرط).
ومنها أن ال تتؤخر عن حكم األصل ,أي ال ٌكون ثبوتها متؤخرا عن ثبوت حكم األصل,
......................................................................................................
قوله :وأما تعلٌل الحكمٌن بعلة واحدة إلخ ,هذه المسؤلة عكس التً قبلها ,فإن التً قبلها
تعلٌل الحكم بعلتٌن ,وهذه تعلٌل الحكمٌن بعلة ,فقوله (كالتؽرٌم والقطع) مثال للحكمٌن,
وقوله (للسرقة) مثال للعلة ,وقوله (جبرا صاحب المال) راجع للتؽرٌم ,وقوله (وزجرا
للسارق) ٌعنً ولؽٌره راجع للقطع ,والمناسب ذكر كل مع ما ٌناسبه كما فعل العضد(ٔ),
والخطب ٌسٌر ,وهللا أعلم.
قوله :وكالتؽرٌب والجلد للزانً ,أي ؼٌر المحصن لقوله صلى هللا علٌه وسلم (والبكر جلد
مابة وتؽرٌب عام)(ٕ) ,فقوله (وكالتؽرٌب والجلد) حكمان ,وقوله (للزانً) إشارة إلى العلة
وهً الزنا ,قال العضد(ٖ) :وكالزنا المثبت للجلد والتؽرٌب لٌحصل بهما الزجر التام انتهى.

)ٔ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٖٓ8 :
(ٕ) أخرجه البخاري (ٖٔ )ٙ0كتاب الحدود :باب البكران ٌجلدان وٌنفٌان ,من حدٌث زٌد بن خالد الجهنً ,قال( :سمعت
النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌؤمر فٌمن زنى ولم ٌحصن جلد مابة وتؽرٌب عام).
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٓ8 :
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كمن علل نجاسة شًء باستقذارها واالستقذار ال ٌصح إال بعد الحكم بنجاسته ,إذ لو
تؤخرت العلة لثبت الحكم بؽٌر باعث ,أو ٌكون المعرؾ متؤخرا عن المعرؾ ,وكبلهما
ممنوع.
ومنها أن ال ترجع على( )1األصل باإلبطال ,أي ال ٌبطل الحكم المعلل بها؛ 00000000
......................................................................................................
قوله :كمن علل نجاسة شًء ,ولم ٌمثل بشًء خاص كما مثل ؼٌره ,قال المحلً
كالعضد(ٕ) :كما ٌقال عرق الكلب نجس كلعابه ألنه مستقذر ,فإن استقذاره إنما ٌثبت بعد
ثبوت نجاسته انتهى .واعترض األبهري هذا التمثٌل بقوله :قال صاحب الردود الكبلم فً
تعلٌل حكم األصل بعلة وجودٌة متؤخرة ,ونجاسة عرقه حكم الفرع ,وحكم أصله نجاسة
لعابه لٌكون المثال مطابقا انتهى .ولعل الحكمة فً عدول المصنؾ عن التمثٌل بما مثل به
العضد اإلشارة إلى هذا االعتراض علٌه ,وهللا أعلم.
قوله :لثبت الحكم بؽٌر باعث ,قال األبهري عند ذكر العضد هذه المبلزمة ما نصه :منع
بعض الشارحٌن المبلزمة واستدل بجواز ثبوته بباعث آخر متقدم عند من ٌجوز تعدد
البواعث ,قال :وجوابه قد عرؾ مما ذكر فً الشرح ,من قبل أن القابلٌن بوقوع تعدد العلل
المستقلة اتفقوا على أنها إذا ترتبت حصل الحكم باألولى ,وحٌنبذ لم ٌكن متقدما على علته
اهـ.
قوله :أو ٌكون المعرؾ متؤخرا عن المعرؾ ,أي بناء على أن العلة بمعنى المعرؾ ,وإنما
منع تؤخٌره حٌنبذ لما فٌه من تحصٌل الحاصل ,وهللا أعلم.
قوله :ومنها أن ال ترجع على األصل باإلبطال ,قال فً جمع الجوامع وشارحه(ٖ) :ومنها أن
ال تعود على األصل الذي استنبطت منه باإلبطال ألنه منشإها ,فإبطالها إبطال له إلخ.
قوله :أي ال ٌبطل الحكم المعلل بها ,هكذا فً النسخة التً بٌدي بالباء ,والمناسب -وهللا
أعلم -أن ٌقول تبطل بضم التاء الفوقٌة مستندا إلى العلة بدلٌل "بها" ,وإن أمكن إبقاإه على
ظاهره باعتبار أن العلة بمعنى الوصؾ أو المعرؾ مثبل ,وعبارة العضد بعد ذكر هذا
الشرط(ٗ)  :أي ال ٌلزم منه بطبلن الحكم المعلل بها ,فإن كل علة استنبطت من حكم ولزم
بطبلن ذلك الحكم فهو باطل؛ ألن الحكم أصله ,فإن التعلٌل فرع الثبوت ,وبطبلن األصل
ٌستلزم بطبلن الفرع ,فصحته مستلزمة لبطبلنه ,فلو صح لصح وبطل؛ فٌجتمع النقٌضان
انتهى.
(ٔ) فً األصل" :عن األصل باإلبطال" .والصواب (على األصل) كما هو ظاهر.
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٓ ,ٕ8وٌنظر :شرح العضد ,ص.ٖٓ8 :
(ٖ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٓ.ٕ8
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖٓ8 :
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كتعلٌل الربا بالكٌل فً الطعام فٌخرج القلٌل الذي ال ٌكال وهذا باطل ,وكذا تعلٌل زكاة الؽنم
بدفع حاجة الفقراء فٌجوز إعطاء قٌمة الشاة ,فٌبطل األصل الذي هو (فً أربعٌن شاة
شاة)( )1؛ ألن التعلٌل فرع ثبوت الحكم فإذا عدم األصل عدم الفرع.
ومنها أن ال ٌكون( )2بمعارض فً األصل ,أي من شرط العلة المستنبطة أال ٌكون
بمعارض فً األصل00000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :فً الطعام ,متعلق بالربا على أنه صفة له أو حال منه ,ولٌس صفة للكٌل كما قد
ٌتوهم.
قوله :وهذا باطل ,أي خروج القلٌل من الطعام الذي ال ٌكال باطل؛ لعموم قوله علٌه السبلم
(ال تبٌعوا الطعام بالطعام إال سواء بسواء إلخ)(ٖ) فإنه صادق بالقلٌل والكثٌر ,وهللا أعلم.
قوله :وكذا تعلٌل زكاة الؽنم ,فٌه حذؾ مضاؾ ,أي تعلٌل وجوب زكاة الؽنم ,ألن الكبلم فً
علة حكم األصل كما هو معلوم.
قوله :فٌبطل األصل الذي هو (فً أربعٌن شاة شاة) ,الظاهر أن صواب العبارة أن ٌقول
األصل الذي هو وجوب الشاة ,وعبارة العضد(ٗ) :فقد أفضى هذا التعلٌل إلى عدم وجوب
الشاة بل ثبوت التخٌٌر بٌنها وبٌن قٌمتها ,قال محشٌه األبهري :وقد ٌقال الواجب هو القٌمة
الندفاع الحاجة بها ألن إٌجاب الزكاة لدفع حاجة الفقراء وبالقٌمة تندفع جمٌع حاجاتهم,
وإنما وجب الشاة ألنها ما ٌندفع بها إال حاجة األكل فبل ٌلزم التخٌٌر ,قال :وهذا مثل ما قال
األصحاب فً قوله علٌه السبلم (ال ٌقضً القاضً وهو ؼضبان)(٘) أن الظاهر قدر ترك
لقٌام الدلٌل علٌه ,وعلة النهً عن الحكم تشوٌش الفكر ألنه معقول المعنى ,فإذا كان به
ؼض ب ٌسٌر ال ٌمنع من استٌفاء الفكر جاز له الحكم ,وإن كان به جوع وحقن ٌمنعان من
استٌفاء الفكر ال ٌجوز له الحكم انتهى.
قوله :فإذا عدم األصل عدم الفرع ,الظاهر أنه إشارة إلى قٌاس من الشكل األول ٌنتج منه
اجتماع النقٌضٌن؛ كما دل علٌه ما نقلته عن العضد فٌما تقدم ,وتقرٌر القٌاس أن ٌقال :إذا
ثبت الوصؾ بطل األصل ,وإذا بطل األصل بطل الفرع الذي هو الوصؾٌ ,نتج فإذا ثبت
الوصؾ بطل الوصؾ ,وهو عٌن اجتماع النقٌضٌن وهو محال ,وهللا أعلم.

(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) ك ذا جاء فً هذا الموضع والذي بعده ,أي بصٌؽة المذكر ,فٌكون التقدٌر :أن ال ٌكون التعلٌل بمعارض فً األصل.
(ٖ) أخرجه مسلم (ٓ )ٗٓ0كتاب المساقاة :باب بٌع الطعام مثبل بمثل ,وابن حبان (ٔٔٓ٘) ,كتاب البٌوع :باب الربا ,من
حدٌث معمر بن عبد هللا .ولفظه( :الط َعا ُم ِبالط َع ِام م ِْثبلً ِبم ِْث ٍل).
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٓ8 :
(٘) سبق تخرٌجه.
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أي ٌبدي المعارض علة أخرى من ؼٌر ترجٌح ,أي من ؼٌر أن ٌرجحها ,وإال جاز التعلٌل
بمجموعها عند التساوي ,أو باألخرى عند ترجٌحها ,وسٌؤتً فً االعتراضات ما
ٌوضحه ,وقد مر فً جواز تعلٌل الحكم بعلتٌن.
قٌل وال لمعارض فً الفرع ,أي ٌثبت المعارض علة أخرى [فً الفرع توجب خبلؾ الحكم
()2
بالقٌاس على أصل آخر]()1؛ ألن المعارض ٌبطل اعتبارها ,وهو ؼٌر مستقٌم ألنه [ال]
ٌبطل شهادتها ,أي شهادة األصل لها ,وسٌؤتً إن شاء هللا تعالى .وقٌل أن ال ٌكون
()3
لمعارض فً الفرع مع ترجٌح المعارض ,وال بؤس بالتساوي ألنه ال ٌبطل ,وإنما ٌحوج
إلى الترجٌح وهو دلٌل الصحة ,بخبلؾ الراجح فإنه ٌبطل.
ومنها أن ال تخالؾ النص أو اإلجماع ,مثل :ال َملك ال ٌعتق فً الكفارات لسهولته علٌه بل
ٌصوم ,وهذا خبلؾ النص واإلجماع.
......................................................................................................
قوله :أي ٌبدي المعارض علة أخرى إلخ ,أقول لم ٌمثل المصنؾ رحمه هللا وال العضد
للمسؤلة وكوال على ما سٌؤتً فً المعارضات ,ومثل هذا من هنا بقوله(ٗ) :مثاله قول الحنفً
فً نفً التبٌٌت فً صوم رمضان :صوم عٌن فٌتؤدى بالنٌة قبل الزوال كالنفل ,فٌعارضه
الشافعً فٌقول :صوم فرض فٌحتاط فٌه وال ٌنبنً على السهولة انتهى.
قوله :قٌل وال لمعارض فً الفرع ,أقول :لم ٌمثل له المصنؾ وال العضد ,ومثله المحلً
بناء عندهم على جواز المسح على الخفٌن حٌث قال(٘) :مثاله قولنا فً مسح الرأس ركن فً
الوضوء فٌسن تثلٌثه كؽسل الوجه ,فٌعارضه الخصم فٌقول مسح فبل ٌسن تثلٌثه كالمسح
على الخفٌن انتهى .قال :وهو مثال للمعارض فً الجملة ولٌس منافٌا ,قال :وإنما ضعفوا
هذا الشرط وإن لم ٌثبت الحكم فً الفرع عند انتفابه؛ ألن الكبلم فً شروط العلة ,وهذا
شرط لثبوت الحكم فً الفرع إلخ .وأجاب الخطٌب عن قوله "ولٌس منافٌا" بحصول المنافاة
بٌنهما فً اقتضاء استحباب التثلٌث ,فإن األول ٌقتضً استحبابه والثانً ٌقتضً عدم
استحبابه انتهى.

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثبته بالرجوع إلى شرح العضد ,فالمصنؾ هنا ٌنقل كبلم العضد كما
ٌظهرٌ ,نظر :شرح العضد ,ص.ٖٔٓ:
(ٕ) ساقط من األصلٌ ,نظر شرح العضد ,ص.ٖٔٓ:
(ٖ) فً (ب)ٌ" :خرج" ,وهو تصحٌؾ.
)ٗ( لعله :ومثله المحلً بقولهٌ ,...نظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٔ.ٕ8
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕ.ٕ8
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ومنها أن ال تتضمن زٌادة على النص ,أي تثبت حكما فً األصل ؼٌر ما أثبته النص.
ومنها أن ٌكون دلٌلها شرعٌا أي األصل الذي استنبطت منه؛ ألن كون الوصؾ علة الحكم
الشرعً وضع شرعً.
ومنها أن ال ٌتناول دلٌلها حكم الفرع ,أي ال ٌكون الدلٌل الدال علٌها متناوال حكم الفرع؛
كقٌاس الذرة على البر لعلة الطعم ,والدلٌل ٌتناولهما وهو (ال تبٌعوا الطعام بالطعام)(.)1
شروط ال صحة لها:
وشرط بعض شروطا ال صحة لها[ ,منها كونه ؼٌر حكم شرعً]( ,)2ولٌس بشًء؛ لجواز
تعلٌل القصاص بالقتل العمد العدوان ,وتعلٌل منع البٌع بنجاسة المحل ,وتعلٌل الخمر
بالتحرٌم ,فالعدوانٌة والنجاسة والتحرٌم أحكام شرعٌة.
......................................................................................................
قوله :ومنها أن التتضمن زٌادة على النص ,ظاهره ال فرق بٌن المنصوصة والستنبطة,
حٌث قال[ٌعنً العضد](ٖ)  :وٌشترط فً المستنبطة خاصة أن ال تتضمن زٌادة على النص,
أي حكما فً األصل ؼٌر ما أثبته النص؛ ألنها إنما تعلم مما ثبت فٌه ,مثاله ال تبٌعوا الطعام
بالطعام إال سواء بسواء ,فٌعلل الحرمة بؤنه ربا فٌما ٌوزن كالنقدٌن فٌلزم التقابض ,مع أن
النص لم ٌتعرض له .انتهى المراد منه.
قوله :ومنها أن ٌكون دلٌلها شرعٌا ,لعل هذا الشرط خاص بالمستنبطة كما دل علٌه قوله
(أي األصل الذي استنبطت منه) ,ولم أر هذا الشرط فً العضد وال فً المحلً فلٌراجع,
وهللا أعلم.
قوله :كقٌاس الذرة على البر إلخ ,عبارة العضد(ٗ) :فمثل أن ٌقٌس الذرة على البر فً
الربوٌة وٌعلل بالطعم ,فٌمنع(٘) ,فٌقول لقوله علٌه السبلم (ال تبٌعوا الطعام بالطعام),
وترتٌب الحكم على الوصؾ ٌفٌد علٌته له ,وهذا النص ٌتناول الذرة لعمومه.
قوله :لجواز تعلٌل القصاص إلخ ,الظاهر أن فً عبارته سقطا ,واألصل (منها كونه ؼٌر
حكم شرعً) كما دل علٌه ذكره فً المتن ,فعلل المصنؾ عدم صحة ذلك الشرط بقوله
لجواز إلخ.
قوله :وتعلٌل الخمر ,لعله نجاسة الخمر.
(ٔ) سبق تخرٌجه بلفظ( :الط َعا ُم ِبالط َع ِام م ِْثبلً ِبم ِْث ٍل).
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وال بد منه حتى ٌنتظم سٌاق الكبلمٌ ,دل على ذلك ما سبق ذكره فً المتن,
وقد نبه على ذلك أٌضا صاحب الحاشٌة.
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٖٔٓ :
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖٔٓ :
)٘( أي الخصم.
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ومنها اتحاد الوصؾ الذي علل به؛ ألن العلة صفة ٌمتنع( )1قٌامها بالمتعدد ,ألنها لو قامت
بكل واحد من أجزاء المتعدد لكان كل جزء علة ,والفرض أن الجمٌع هو العلة ,وإن قامت
بواحد فهو العلة دون ؼٌره .والجواب أن وقوع العلة ذات أوصاؾ متعددة كالقتل العمد
العدوانً دلٌل الصحة ,ولٌست العلة الشرعٌة صفة ٌمتنع قٌامها بالمتعدد ,وإنما معناها
قول الشارع :جعلت هذا الشًء سببا.
ومنها كون حكم األصل قطعٌا ,والصحٌح االكتفاء بالظن ألنه ؼاٌة االجتهاد فٌما ٌقصد به
العمل.
......................................................................................................
قوله :ومنها اتحاد الوصؾ المعلل به ,أي من الشروط التً ال صحة لها شرط اتحاد
الوصؾ المعلل به ,فقوله (ألن العلة صفة فٌمتنع قٌامها بالمتعدد) توجٌه الشتراط اتحاد
الوصؾ ال لعدم الصحة ,وتوجٌه عدم صحة هذا الشرط سٌؤتً فً قوله (والجواب أن وقوع
العلة إلخ) ,كما ٌظهر بؤدنى تؤمل ,وهللا أعلم.
قوله :فٌمتنع قٌامها بالمتعدد ,لعل المراد بقٌامها بمتعدد تحققها فٌه ,والمراد بالمتعدد
أجزاءها التً تركبت منها على ذلك التقدٌر.
قوله :ولٌست العلة الشرعٌة صفة ,أي للحكم ,بل هً صفة للشارع؛ ألنها كما قال المصنؾ
عبارة عن قوله (جعلت هذا الشًء سببا) ,قال العضد بعد تقرٌر االعتراض بنحو ما قرره
المصنؾ(ٕ) :والجواب على التحقٌق أنه ال معنى لكون الوصؾ علة إال أن الشارع قد
قضى بثبوت الحكم عندها رعاٌة لحكمة ما ,ولٌس ذلك صفة له بل للشارع متعلقة به فبل
ٌلزم ما ذكرتموه ,ولو سلم فإنما ٌلزم ذلك لو لم تكن العلٌة اعتبارٌة إضافٌة بل وجودٌة,
ولٌست وجودٌة وإال لكانت معنى ,والوصؾ المعلل به معنى ,فٌلزم قٌام المعنى بالمعنى
وأنه محال إلخ ,وهللا أعلم.
قوله :ومنها كون حكم األصل قطعٌا ,قال المحلً(ٖ) :بؤن ٌكون دلٌله قطعٌا من كتاب أو سنة
متواترة انتهى.
قوله :ألنه ؼاٌة االجتهاد ,أي ألن الظن ؼاٌة االجتهاد ,قال المحلً(ٗ) :والمخالؾ كؤنه ٌقول
الظن ٌضعؾ بكثرة المقدمات فربما ٌضمحل فبل ٌكفً انتهى.

)ٔ( كذا فً األصل ,ولعل الصواب :فٌمتنع .أي بالفاء كما جاء فً الحاشٌة؛ ألن المعنى ٌختلؾ ,وكذا الموضع الذي بعده.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٕٔ :
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٕ8ٙ
)ٗ( المصدر السابق :جٕ ,ص.ٕ8ٙ
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ومنها أن ال تخالؾ مذهب الصحابً ,ولٌس بشًء لجواز أن ٌكون مذهب الصحابً لعلة
مستنبطة من حكم آخر .ومنها القطع بوجود العلة فً الفرع ,والمختار االكتفاء بالظن ألنه
ؼاٌة االجتهاد فٌما ٌقصد به العمل.
ومنها وجوب وجود مقتضً الحكم المعدوم( )1المعلل بوجود مانع وعدم شرط ,والمختار
أنه ال ٌجب وجوده ,مثاله بٌع الؽابب ال ٌجوز ,وعلل عدم الجواز بوجود المانع وهو
الجهل بالشًء المبٌع ,أو علله بعدم( )2شرط الصحة وهو عدم الرإٌة ,والمقتضً :بٌع
من أهله فً محله؛ ألن انتفاء الحكم مع وجود المقتضً للمانع( )3أو عدم الشرط؛ فانتفاإه
مع عدمه أحرى.
......................................................................................................
قوله :لجواز أن ٌكون لعلة مستنبطة من حكم آخر ,قال المحلً(ٗ) :وأما مذهب الصحابً
فلٌس بحجة ,وعلى تقدٌر حجٌته فمذهبه الذي خالفته العلة المستنبطة من النص فً األصل-
بؤن علل هو بؽٌرهاٌ -جوز أن ٌستند فٌه إلى دلٌل آخر ,والخصم ٌقول الظاهر استناده إلى
النص المذكور انتهى.
قوله :لمانع أو عدم شرط ,علة النتفاء الحكم ,واألولى تقدٌمهما على قوله مع وجود
المقتضً ,ومعنى التركٌب هكذا :ألن انتفاء الحكم لمانع أو عدم شرط مع وجود المقتضً
له ٌوجب انتفاءه مع عدم المقتضً بالطرٌق األولىٌ ,عنً فاشتراط وجود المقتضً والحالة
هذه لؽو ال فابدة فٌه ,وهللا أعلم.

(ٔ) فً (ب) و (ج)" :بمعدود" ,وهو خطؤ.
(ٕ) فً (ب)" :بعد شرط" ,وهو خطؤ.
(ٖ) فً (أ) شطب على قوله" :للمانع" ,وعدله إلى" :ال المانع" .واألول هو الصواب كما ٌظهر.
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٕ8ٙ
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شروط الفرع
قولً( :وشرط الفرع أن ٌساوي األصل فً الحكم والعلة ,أعنً( )1ما ٌقصد المساواة فٌه
من عٌن وجنس ,وأن ال ٌتقدم على حكم األصل ,وأن ال ٌكون منصوصا علٌه ,وقٌل ٌكون
منصوصا علٌه فً الجملة).
للفرع شروط :منها أن ٌكون الفرع مساوٌا لؤلصل فً العلة فٌما ٌقصد فٌه المساواة من
عٌن العلة وجنسها؛ كقٌاس النبٌذ على الخمر فً الشدة المطربة ,فالشدة بعٌنها موجودة
فً الفرع ,وكقٌاس األطراؾ على النفس فً القصاص للجناٌة المشتركة بٌنهما ,فجنس
الجناٌة جنس إلتبلؾ النفس واألطراؾ.
ومساوٌا له فً الحكم ,أي فٌما ٌقصد فٌه المساواة من عٌن الحكم وجنسه؛ كقٌاس القتل
فً النفس بالمثقل على القتل بالمحدد فً القصاص ,فالحكم فً عٌن القتل فٌهما ,وكقٌاس
إثبات والٌة النكاح فً الصؽٌرة على إثبات والٌة المال ,فإن جنس الوالٌة فٌهما واحد
وهو سبب نفاذ التصرؾ .وإن اختلؾ الحكم لم ٌصح؛ كقٌاس التحرٌم فً ظهار الذمً
على التحرٌم فً ظهار المسلم ,ولٌس بشًء ألن تحرٌم ظهار الذمً ؼٌر متناه ,بخبلؾ
ظهار المسلم فإنه متناه بالكفارة.
ومنها أن ال ٌتقدم على حكم األصل ,كقٌاس الوضوء على التٌمم فً اشتراط النٌة؛ ألن
الحكم ال ٌتقدم على علته ألن شرعٌة التٌمم متؤخرة عن شرعٌة الوضوء .وقٌل ال ٌشترط؛
......................................................................................................
قوله :ومساوٌا له فً الحكم ,هو معطوؾ على قوله (مساوٌا لؤلصل فً العة) ,أي ٌشترط
مساواة حكم الفرع بحكم األصل ,وعبارة العضد(ٕ) :ومنهاٌ -عنً من شروط الفرع -أن
ٌساوي حكم األصل حكم الفرع فٌما ٌقصد إلخ.
قوله :فالحكم عٌن القتل فٌهما ,أي فحكم األصل والفرع هو عٌن القتل.
قوله :كقٌاس التحرٌم فً ظهار الذمً إلخ ,أي كما هو مذهب الشافعً.
قوله :ولٌس بشًء ,أي كما هو مذهب أبً حنٌفة أٌضا.
قوله :ؼٌر متناه ,أي بالكفارة؛ ألن الكافر لٌس من أهل الكفارة ,قوله (ألن شرعٌة التٌمم
متؤخرة عن شرعٌة الوضوء) ,أي ألن الوضوء تعبد به قبل الهجرة ,والتٌمم إنما تعبد به
بعدها .قاله المحلً(ٖ).
قوله :وقٌل ال ٌشترط[ ,أي] تقدم الفرع على حكم األصل.
(ٔ) فً (ب)" :على ما ٌقصد ...إلخ".
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٖٖٔ :
)ٖ( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٓ.ٕ5
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ألنه ال ٌمتنع تعلٌل الحكم الشرعً بعلتٌن.
وأن ال ٌكون منصوصا علٌه؛ ألن النص أولى من القٌاس إن كان على وفقه ,وإن كان
()1
على خبلفه فهو فاسد الوضع ,وسٌؤتً إن شاء هللا تعالى .وقال أبو هاشمٌ[ :كون]
منصوصا علٌه فً الجملة وتفصٌله بالقٌاس ,ولٌس بشًء ألنهم قاسوا قول القابل :أنت
علً حرام ,على الظهار وعلى الطبلق وعلى الٌمٌن وؼٌر ذلك0000000000000 ,
......................................................................................................
وقوله :ألنه ال ٌمتنع تعلٌل الحكم الشرعً بعلتٌن ,هذا تعلٌل للقول بجواز تقدم حكم الفرع
على حكم األصل ,قال فً جمع الجوامع وشارحه(ٕ) :وجوزه أي جوز تقدمه اإلمام الرازي
عند دلٌل آخر ٌستند إلٌه حالة التقدم دفعا للمحذور المذكورٌ -عنً ما قدمه من لزوم ثبوت
حكم الفرع حال تقدمه من ؼٌر دلٌل ,-قال :وبناء على جواز دلٌلٌن أو أدلة على مدلول
واحد ,وإن تؤخر بعضها عن بعض ,كمعجزات النبً صلى هللا علٌه وسلم المتؤخرة عن
المعجزة المقارنة البتداء الدعوة انتهى.
قوله :وإن كان على خبلفه فهو فاسد الوضعٌ ,ستفاد منه أن فساد الوضع هو مخالفة القٌاس
للنص ,وسٌؤتً له تفسٌر بما ٌخالفه حٌث قال(ٖ)( :فساد الوضع وهو إبطال هذا القٌاس فً
إثبات هذا الحكم لثبوت علته فً نقٌض هذا الحكم ,كؤنه وضع فً المسؤلة قٌاسا ال ٌصح
وضعه فٌها إلخ) ,وهللا أعلم فلٌحرر ,وعبارة العضد(ٗ) :ومنها أن ال ٌكون الفرع منصوصا
علٌه ال إثباتا وإال ضاع القٌاس ,وال نفٌا وإال لم ٌجز القٌاس انتهى .وقرٌب منه كبلم
المحلً ,فظهر انفراد المصنؾ بهذا التوجٌه ,وهللا أعلم.
قوله :وقال أبو هاشم ٌكون منصوصا علٌه فً الجملة ,عبارة العضد(٘) :ومنها شرط أثبته
أبو هاشم ,وهو أنه ٌلزم أن ٌكون الفرع ثابتا بالنص فً الجملة دون التفصٌل انتهى .وٌمكن
الجواب عن المصنؾ بؤن التعبٌر بالفعل ٌفٌد الوجوب عند المنطقٌٌن فٌفٌد اللزوم كعبارة
العضد ,وهللا أعلم.
قوله :على الظهار ,أي فٌوجب الكفارة( ,وعلى الطبلق) أي فتحرم( ,وعلى الٌمٌن) أي
فٌكون إٌبلء فٌوجب حكمه.
قوله :وؼٌر ذلك ,أقول :هذه زٌادة على ما فً العضد ,ولم ٌظهر لً مراده منها= ,

(ٔ) ساقط من (أ) و (ب) ,وقد أثب ُته بناء على ما جاء فً الحاشٌة.
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٔ.ٕ5
)ٖ( سٌؤتً كبلمه هذا فً فصل االعتراضات.
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖٔٗ :
)٘( شرح العضد ,ص.ٖٔٗ :
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ولم ٌرد فٌه من الشارع حكم [ال]( )1على العموم وال على الخصوص.

فصل :فً مسالك العلة:
قولً( :فصل :وطرق العلة منها النص إما بحرؾ كالبلم والباء ومن وما أشبهها ,وإما
بؽٌره كالعلة كذا ,وإن كان كذا ,وإذا كان .ومنها اإلجماع علٌها .ومنها التنبٌه واإلٌماء؛
وهو استبعاد ذكر وصؾ مع الحكم لو لم ٌكن علة ,وله مراتب :وأحسنها أن ٌذكر مع
الحكم وصؾ مناسب له مثل (ال ٌقضً القاضً وهو ؼضبان) ,الثانً نحو (إنها من
الطوافٌن)( )2مما ٌقترن بالحكم ال بصٌؽة التعلٌل ,الثالث التنظٌر نحو (أرأٌت لو
تمضمضت بماء ثم مججته أكان ذلك مفسدا للصوم؟)( ,)3الرابع نحو (أٌنقص الرطب إذا
جؾ؟)( ,)4الخامس التفرقة بٌن حكمٌن بوصفٌن نحو (للفارس سهمان وللراجل سهم)(.)5
......................................................................................................
= نعم ذكر صاحب الوضع رحمه هللا فٌمن حرم زوجته على نفسه أربعة أقوال( :)ٙالتحرٌم
بثبلثة تطلٌقات ,وبطلقة واحدة ,وظهار ,وٌمٌن ,إال أن قول المصنؾ (على الطبلق) شامل
للقولٌن األولٌن من كبلم الوضع ,وعلى ذلك فالصواب ترك قوله (وؼٌر ذلك) ,وهللا أعلم
فلٌحرر.
قوله :ولم ٌرد فٌه من الشارع حكم ال على العموم إلخ ,كبلم المصنؾ رحمه هللا موافق لما
فً العضد والمحلً ,ولً فٌه وقفة ,وهو أنهم ذكروا فً باب األٌمان حكم من حرم زوجته,
واستدلوا بقوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ التحرٌم ,ٔ :وذكروا الخبلؾ فٌما حرمه
صلى هللا علٌه وسلم ,فقٌل العسل ,وقٌل مارٌة ,على خبلؾ وتفصٌل ,كما نبه علٌه صاحب
الوضع( )5وأطال محشٌه فً بٌانه ,فكٌؾ ٌقال لم ٌرد نص فً بٌان حكم الفرع ال مجمل وال
مفصل ,وهللا أعلم فلٌحرر.

(ٔ) ساقط من (أ) ,والمعنى نفسه ال ٌتؽٌر.
(ٕ) أخرجه الربٌع ( )ٔ٘8كتاب الطهارة :باب فً أحكام المٌاه ,والترمذي (ٕ )8أبواب الطهارة :باب ما جاء فً سإر
الهرة ,وؼٌرهما من حدٌث أبً قتادة األنصاري .وقال الترمذي" :هذا حدٌث حسن صحٌح".
(ٖ) أخرجه البٌهقً (ٕ٘٘ ,)0كتاب الصوم :باب الصابم ٌمضمض أو ٌستنشق ,...والحاكم (ٕ )ٔ٘5كتاب الصوم ,بلفظ
قرٌب ,من حدٌث عمر بن الخطاب.
(ٗ) سبق تخرٌجه.
(٘) أخرجه ابن ماجة (ٗ٘ )ٕ0كتاب الجهاد :باب قسمة الؽنابم ,وابن حبان (ٓٔ ,)ٗ0كتاب السٌر :باب الؽنابم ,كبلهما
من حدٌث ابن عمر ,بلفظ مختلؾ ,ولفظه عند ابن ماجة( :أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أسهم ٌوم خٌبر للفارس ثبلثة
أسهم ,للفرس سهمان وللرجل سهم).
)ٌ (ٙنظر :كتاب الوضع للجناونً ,ص.ٕٖ8 :
)ٌ (5نظر :كتاب الوضع ,ص.ٕٖ8 :
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اعلم أن للعلة طرقا ومسالك تثبت بها لكنها مختلفة الختبلؾ األدلة الشرعٌة ,فإن قلت
األحكام الشرعٌة ال تثبت إال توقٌفا ونصا فتكون العلة مثلها ,قلت :لٌس طرٌق معرفة
التوقٌؾ فً األحكام مجرد النص ,بل النص والعموم ,والفحوى والمفهوم ,وقرابن
األحوال ,وشواهد األصول ,وؼٌر ذلك من األدلة ,ولذا اتسعت طرق إثبات العلة .فإن قلت:
()1
إلى ما ٌرجع حكم السبب؟ قلت :إلى التكلٌؾ ,وهو أمر المجتهد بإثبات الحكم فً مجرى
الوصؾ.
والصحٌح أنه ٌرجع إلى خطاب األخبار ,فهو حكم خبري ؼٌر ضروري ولذا احتٌج فً
إثباته إلى دلٌل00000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :طرقا ومسالك ,أشار بعطؾ المسالك على الطرق إلى اتحاد معناهما وأنهما شًء
واحد ,والمراد بطرق العلة الطرق الدالة على علٌة الشًء كما نبه علٌه المحلً(ٕ) ,وقد
نظمها ابن أبً شرٌؾ فً ثبلثة فقال(ٖ):
ك عل ٍة رتب فنـــــــــــصٌ  ...فإجمـــا ٌع فإٌمـــا ٌء فسبــــــــــــ ُر
مسال ُ
ٌ
مناسبة كذا َش َبــ ٌه ف ِتلـــــــــــــوٌ  ...لـه الدورانُ طـر ٌد ٌستمـــــــــــ ُر
فتنقٌ ُح المنــــــاطِ ْ
الحصر عشــــــ ُر
فال ِػ فرقــــا ً  ...وتلك لمن أراد
َ
وسٌؤتً أمثلتها وإٌضاحها فً كبلم المصنؾ إن شاء هللا.
قوله :وقرابن األحوال ,كؤن المراد بها سٌاق الكبلم ,قال بعضهم :قرابن األحوال تنزل
منزلة العموم فً المقال(ٗ) ,وهللا اعلم .وقوله (وشواهد األصول) الظاهر أن اإلضافة بٌانٌة.
قوله :إلى ما ٌرجع حكم السبب ,أراد المصنؾ بالسبب العلة ألن الكبلم فٌها.
قوله :فً مجرى الوصؾ ,الظاهر أنه اراد به محل الوصؾ.
قوله :فهو حكم خبري إلخ ,أخذه من قول العضد(٘) :كون الوصؾ الجامع علة حكم خبري
ؼٌر ضروري ,فبل بد فً إثباته من الدلٌل ,وله مسالك إلخ.

(ٔ) فً (ب)" :فً محل الوصؾ" .وٌنظر تعلٌق صاحب الحاشٌة ,حٌث فسر قوله" :مجرى النص" بمحل النص.
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖ٘ٓ.
)ٖ( حاشٌة ابن أبً شرٌؾ ,اللوح.ٖٔ5 :
)ٗ( ٌشٌر إلى مقولة اإلمام الشافعً ,ونص عبارته هكذا " :ترك االستفصال فً حكاٌات األحوال مع االحتمال ٌتنزل منزلة
العموم فً المقال"ٌ .نظر :البرهان فً أصول الفقه :جٔ ,صٕٕٔ ,والمحصول للرازي :جٕ ,ص.ٖ0ٙ
)٘( شرح العضد ,ص.ٖٔٗ :
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فصح أن خطاب الوضع راجع إلى األخبار ,وقد ذكرناه فً خاتمة باب األمر.
النص:
و منها النص ,ولٌس مرادي بالنص ما ال ٌحتمل التؤوٌل ,بل مرادي به ما نقل فٌعم الظاهر
والصرٌح([ ,)1أما الصرٌح]

()2

وهو أقواها كقوله تعالى ﮋﯧ ﯨ ﮊ الحدٌد ,ٕٖ :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ الحشر ,5 :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ المابدة ,ٖٕ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﮊالحشر ,ٗ :وقوله علٌه السبلم (إنما نهٌتكم ألجل الدافة)00000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :فصح أن خطاب الوضع راجع إلى األخبار ,وذلك أنه لما اشتهر أن خطاب الوضع
هو جعل الشًء سببا وشرطا إلخ ما تقدم؛ وقد ذكر هنا أن كون الوصؾ الذي هو السبب
علة حكم خبري ؼٌر ضروري؛ علم أن خطاب الوضع راجع إلى األخبار ,وإن فرقوا بٌن
خطاب الوضع وخطاب التكلٌؾ بما هو مشهور ,وهللا أعلم.
قوله :وقد ذكرناه فً خاتمة باب األمر ,أقول :الظاهر أن الضمٌر فً "ذكرناه" راجع إلى
الوضع ,وقد تكلم علٌه عند قول المتن فً أول بحث األمر (الحكم خطاب هللا تعالى المتعلق
بفعل المكلؾ باالقتضاء أو التخٌٌر أو الوضع) ,قال فً شرحه (والمراد به هنا وضع
الشارع ولذا أدخلنا فٌه الدلٌل وؼٌره ألنه من وضع الشارع) انتهى .ولم ٌعقد خاتمة لباب
األمر ,بخبلؾ باب النهً فإنه عقد لها خاتمة تعرض فٌها لتفسٌر بعض األلفاظ كالسبب
والشرط فلٌراجع ,وهللا أعلم.
قوله :ومنها النص ,انظر لم خالؾ ابن الحاجب فً تقدٌم النص على اإلجماع(ٖ) مع اعترافه
فٌما بعد بؤنه مقدم على النص ,ولعله لما ذكر المحلً فً توجٌه تقدٌم البٌضاوي للنص حٌث
قال(ٗ) :وعكس البٌضاوي ألن النص أصل لئلجماع .وهللا أعلم.
قوله( :إنما نهٌتكم ألجل الدافة) ,أقول :الرواٌة فً ابن هارون (كنت نهٌتكم عن ادخار لحوم
األضاحً ألجل الدافة) ,وانظر ما المراد بالدافة فً الحدٌث فإنه لم ٌحضرنً معناه ولم
تٌسر مراجعته فً كتب الحدٌث ,وذكر فً القاموس فً باب الفاء وفصل الدال(٘):والداف ُة
الجٌش ٌ ِد ُّفون نحو العدو ,و ُعقاب َدفوؾٌ تدنو من األرض إذا ان َقضت انتهى .وهللا أعلم
فلٌراجع ولٌحرر ,ثم رأٌت الحدٌث فً كتاب ونقل عن الربٌع رحمه هللا أن =
(ٔ) فً (ب)" :والتصرٌح".
(ٕ) ساقط من (ب).
)ٖ( قدم ابن الحاجب اإلجماع على النص ,وعبارته" :مسالك العلة :األول اإلجماع ,الثانً النص ,وهو مراتب  ...إلخ".
ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٖٔٗ :
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖ٘ٓ.
)٘( القاموس المحٌط ,مادة "الدؾّ ".
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ومنه قولك :أن ٌكون كذا ,إذ ٌكون كذا( ,)1وكذا الفاء فً الجزاء فهً نص فً التعلٌل,
قال الفهري( )2بالقرٌنة ال بالوضع .وأما الظاهر فكالبلم وؼٌرها من حروؾ العلة فً ؼٌر
ما ذكرت ,نحو :لكذا ,أو بكذا ,أو عن كذا ,أو على كذا ,أو فً كذا ,أو أن كان كذا,
وؼٌرها مما ٌدل على التعلٌل؛ ألن هذه الحروؾ تحتمل معان أظهرها التعلٌل ,وقد فصلت
تلك المعانً فً النحو ,بخبلؾ قولك :لكً ,وألجل ,ولعلة؛ فافهم الفرق.
......................................................................................................
= الدافة القادمون ,وتكلم المحشً على الحدٌث بما ٌطرد ذكره ,إلى أن قال :والمراد هنا أنه
قدم علٌهم ناس محتاجون فً زمن األضحى إلخ ,وهللا أعلم.
قوله :ومنه قولك إن ٌكن كذا ,هكذا فً النسخة التً بٌدي بجزم ٌكون ,ولعل صواب العبارة
النصب على تقدٌر البلم(ٖ) ,ثم رأٌت األبهري جوز الوجهٌن فً نحو "أن كان كذا" موجها
لكل منهما فلٌراجع.
قوله :إذ ٌكون كذا ,لعله "إذاً" بالتنوٌن كما فً العضد(ٗ).
قوله :وأما الظاهر فكالبلم وؼٌرها من حروؾ العلة فً ؼٌر ما ذكرت ,لعله من ؼٌر ما
ذكرت ,والمراد بالظاهر ما ٌحتمل ؼٌر العلٌة احتماال مرجوحا ,كما نص علٌه المحلً(٘).
قوله :وأن كان كذا ,هو بفتح الهمزة مثال لبلم المقدرة ,نحو ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ القلم.ٔٗ :
قوله :ألن هذه الحروؾ إلخ ,الظاهر أنه تعلٌل لمقدر دل علٌه قوله (وأما الظاهر),
والمعنى :وإنما كانت هذه الحروؾ ظاهرة فً التعلٌل ولٌست نصا فٌها الحتمالها ؼٌر
التعلٌل .قال العضد( : )ٙوهذا دون ما قبله ألن هذه الحروؾ قد تجًء لؽٌر العلة ,فالبلم
للعاقبة (لِدوا للموت وابنوا للخراب) ,والباء للمصاحبة والتعدٌة والزٌادة ,وأن للشرطٌة
ومجرد االستصحاب انتهى .وأشار المصنؾ إلى ذلك بقوله (وقد فصلت تلك المعانً فً
النحو) ,وهللا أعلم.
قوله :فافهم الفرق ,حاصل الفرق أن ما ال ٌحتمل ؼٌر العلٌة فهو من النص الصرٌح ,وما
احتمل ؼٌر العلٌة احتماال مرجوحا فهو من الظاهر.

)ٔ( كذا فً األصل ,ولعل الصواب" :إذاً ٌكون كذا" ,كما نبه علٌه صاحب الحاشٌة ,ومثلوا له بقوله تعالى" :إذا ألذقناك
ضعؾ الحٌاة وضعؾ الممات".
)ٕ( أبو محمد عبد هللا بن محمد بن علً الفهري ,المعروؾ بابن التلمسانً (تٙٗٗ:هـ) ,وقد سبقت ترجمته.
)ٖ( هذا التصوٌب من المحشً بناء على النسخة التً اعتمد علٌها.
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٔٗ :
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٖٓٙ
( )ٙشرح العضد ,ص.ٖٔٗ :
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ودونها دخول الفاء إما على الوصؾ المعلل به كقوله علٌه السبلم (زملوهم بكلومهم
ودمابهم فإنهم ٌحشرون وأوداجهم تشخب دما) ,وإما على الحكم كقوله تعالى "ﮋﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ المابدة ,ٖ0 :و

ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ النورٕ :

اآلٌة ,ودون ذلك دخولها فً

لفظ الراوي على الوجهٌن ,نحو( :سها فسجد)( ,)1وزنا ماعز فرجم.
اإلجماع:
ومنها اإلجماع وهو مقدم على النص ,نحو إجماعهم على والٌة الصؽٌر لصؽره(.)2
......................................................................................................
قوله :ودونهما ,أي النص الصرٌح والظاهر ,وتقدم أن الظاهر دون الصرٌح فً مرتبته.
قوله :دخول الفاء على الوصؾ إلى قوله :وأما على الحكمٌ ,عنً فً كبلم الشارع ,ودونه
دخولها فً كبلم الراوي كما سٌؤتً.
قوله :تشخب دما ,أي تنفجر ,قال فً القاموس(ٖ) :وانشخب عرقه دما انفجر انتهى.
قوله :الراوي ,ظاهره ال فرق فً الراوي بٌن الفقٌه وؼٌره ,وفً متن جمع الجوامع(ٗ):
فالراوي الفقٌه فؽٌره .قال شارحه :وتكون فً ذلك فً الحكم فقط كقول عمران بن حصٌن
(سها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فسجد)(٘) ,إلى أن قال :فالفاء فٌما ذكر للسببٌة التً
هً بمعنى العلٌة .وهللا أعلم.
قوله :ومنها اإلجماع ,أقول :فً ذكره هنا مناقشة من وجهٌن؛ أحدهما ما تقدم التنبٌه علٌه
وهو أن المناسب حٌث كان مقدما على النص تقدٌمه فً الذكر ,وهذا الوجه تقدم الجواب
عنه ,والثانً حٌث أخره عن النص األولى تؤخٌره فً الوضع عن اإلٌماء والتنبٌه ألنهما من
أقسام النص الؽٌر الصرٌح ,قال العضد( :)ٙالمسلك الثانً النص ,وهو مراتب صرٌح وهو
ما دل بوضعه ,ومراتب تنبٌه وإٌماء وهو ما لزم مدلول اللفظ إلخ.
قوله :نحو إجماعهم على والٌة مال الصؽٌر ,عبارة العضد( :)5مثاله الصؽر فً والٌة المال
فإنه علة لها باإلجماع ,ثم ٌقاس علٌه النكاح انتهى.
التنبٌه واإلٌماء:
)ٔ( أخرجه أبو داود ,كتاب الصبلة :باب سجدتً السهو فٌهما تشهد وتسلٌم ,من حدٌث عمران بن حصٌن ,ولفظه( :أن
النبً صلى هللا علٌه وسلم صلى بهم ,فسها فسجد سجدتٌن ,ثم تشهد ,ثم سلم).
(ٕ) فً (أ)" :نحو إجماعهم على والٌة الصؽٌر حال صؽره".
)ٖ( القاموس المحٌط ,مادة "الشخب".
(ٗ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٖٓ5
)٘( سبق تخرٌجه قبل قلٌل.
) (ٙشرح العضد ,ص.ٖٔٗ :
( )5شرح العضد ,ص.ٖٔٗ :
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ومنها التنبٌه واإلٌماء؛ وهو استبعاد ذكر وصؾ مع الحكم لو لم ٌكن علة ,أي ٌكون فً
الكبلم وصؾ ال ٌدل على التعلٌل وضعا لكن ٌفهم منه معنى التعلٌل لٌحمل ذكره على
فابدة ,وإال كان ذكره لؽوا ٌجل عنه منصب الشرع ,ومن جعل من أمثلتها (سها فسجد)
فهو متجوز ,وله مراتب:
أحسنها أن ٌذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا له نحو (ال ٌقضً القاضً وهو
ؼضبان)؛ ألن فٌه تنبٌها على أن الؽضب علة فً منع القضاء وعدم جواز الحكم ,ونحو
أكرم العلماء وأهن الجهال ,وكذا كل وصؾ ذكر مع حكم مناسب له.
النوع الثانً من مراتب التنبٌه :أن ٌقترن( )1بالحكم ال بصٌؽة التعلٌل على وجه لو لم ٌكن
له أثر فً التعلٌل لكان ذكره لؽوا ,كقوله علٌه السبلم (إنها من الطوافٌن علٌكم) ,فلو لم
ٌكن علة لم ٌكن ذكر وصؾ الطواؾ مفٌدا ,وقوله عز وجل 0000000000000000
......................................................................................................
قوله :وهو استبعاد ذكر وصؾ إلخ ,الظاهر وهللا أعلم تعرٌفه بما عرفه ؼٌره ,وهو إقران
ال وصؾ الملفوظ قٌل أو المستنبط بحكم ولو مستنبطا لو لم ٌكن للتعلٌل هو أو نظٌره كان
بعٌدا .قاله ابن السبكً(ٕ) .وأما تعرٌفه باالستبعاد فالظاهر أنه تعرٌؾ باللزوم ,وهللا أعلم.
قوله :ومن جعل من أمثلتها (سها فسجد) فهو متجوزٌ ,عنً -وهللا اعلم -أن من جعل من
أمثلة التنبٌه قول الراوي (سها فسجد) فقد تجوز بتنزٌل المسبب منزلة السبب؛ ألن قول
الراوي ذلك مسبب عن فعل الرسول ,ألنه لو لم ٌفهم ترتٌب الحكم على الوصؾ لم ٌقله,
وإنما لم ٌكن هذا من قبٌل التنبٌه واإلٌماء لكونه من قبٌل الصرٌح ,إال أن ما دخلت فٌه الفاء
فً كبلم الراوي دون ما دخلت فٌه فً كبلم الرسول علٌه السبلم كما تقدم ,وهللا أعلم.
قوله :على أن الؽضب علة فً منع القضاء ,قال العضد(ٖ) :ألنه مشوش للنظر وموجب
لبلضطراب انتهى.
قوله :كقوله علٌه السبلم (إنها من الطوافٌن علٌكم) ,المناسب فً االستدالل لما نحن فٌه أن
ٌذكر الحدٌث بتمامه الشتماله على اقتران الحكم بالوصؾ ,ولفظ الحدٌث فً الترتٌب بعد
ذكر اإلسناد أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال( :إنها لٌست بنجسة إنما هً من
الطوافٌن والطوافات علٌكم) انتهى .والضمٌر فً إنها للهرة ,وهللا أعلم.

(ٔ) فاعل ٌقترن محذوؾ ,والتقدٌر :أن ٌقترن بالحكم وصؾ...إلخ.
)ٕ( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٖٓ8
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٖٔ5 :
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ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ المابدة 8ٔ :اآلٌة ,إشارة إلى ما ٌترتب على مخامرة
العقل من المفاسد ,فهو بٌان لعلة تحرٌم الخمر فٌدخل تحتها كل مسكر.
النوع الثالث من التنبٌه :أن ٌذكر نظٌر المسؤلة ,كقوله علٌه السبلم حٌن سبل عن قبلة
الصابم (أرأٌت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان ذلك مفسدا للصوم؟ فقال :ال)( ,)1فنبه
على أن مقدمات الشًء ال تنزل منزلته ,فجعل مقدمة الجماع كمقدمة الواصل إلى البطن,
وكذا قوله للخثعمٌة حٌن سؤلته عن قضاء الحج عن أبٌها (أرأٌت لو كان على أبٌك دٌن
فقضٌتٌه أكان ٌنفعه؟) فقالت :نعم ,فقال( :دٌن هللا أحق أن ٌقضى) ,فنبه على أن للقضاء
علة النفع فً حق اآلدمً فحق هللا أحرى .فابدة :فٌه تنبٌه على أصل القٌاس ,وعلى علة
الحكم فٌه ,وعلى صحة إلحاق [الفرع]( )2بهما.
......................................................................................................
قوله :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ إلى آخره ,المناسب أٌضا ذكر صدر اآلٌة
وهً قوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ المابدة8ٓ :؛
لٌفٌد التمثٌل لبلقتران المذكور أٌضا ,ولكن الجواب عن المصنؾ بؤنه أشار بقوله (اآلٌة)
إلى قوله ﮋ ﭳ ﭴ

ﭵ ﮊ المابدة8ٔ :

فإنه من أبلػ ما ٌنهى به كما نص علٌه صاحب الكشاؾ,

قال فٌه(ٖ)  :أكد تحرٌم الخمر والمٌسر وجوها من التؤكٌد :منها تصدٌر الجملة بإنما ,ومنها
أنه قرنها بعبادة األصنام ,ومنه قوله علٌه السبلم (شارب الخمر كعابد الوثن) ,ومنها أنه
جعلهما رجسا كما قال تعالى ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ الحج ,ٖٓ :ومنها أنه جعلهما من
عمل الشٌطان والشٌطان ال ٌؤتً منه إال الشر البحت إلخ.
قوله :حٌن سبل عن قبله الصابم ,أي والسابل هو عمر رضً هللا عنه ,قال العضد(ٗ) :روي
أن عمر رضً هللا عنه سؤل النبً صلى هللا عن قبلة الصابم هل تفسد الصوم؟ فقال( :أرأٌت
لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان ذلك ٌفسد الصوم؟ فقال ال) اهـ.
قوله :فجعل مقدمة الجماع ,أي وهً القبلة كمقدمة الواصل إلى الجوؾ ,أي وهً جعل
الماء فً الفم.
قوله :فٌه تنبٌه على أصل القٌاسٌ ,عنً فً حدٌث الخثعمٌة من الفوابد أنه ٌدل على
مشروعٌة القٌاس ,حٌث قاس دٌن هللا على دٌن العباد فً جواز أن ٌقضٌه ؼٌر المدٌن =

)ٔ( سبق تخرٌجه.
(ٕ) ساقط من (ب).
(ٖ) تفسٌر الكشاؾ ,ٔ :ص.5ٓ5
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٔٙ :
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النوع الرابع :أن ٌنبه بالسإال عن وصؾ واضح لو لم ٌكن له مدخل فً الحكم لكان لؽوا,
كقوله علٌه السبلم وقد سبل عن جواز بٌع الرطب بالتمر( :أٌنقص الرطب إذا جؾ؟),
فقالوا :نعم ,فقال( :فبل إذا)( ,)1فنبه علٌه السبلم أن النقصان علة منع البٌع .ال ٌقال فهم
التعلٌل من "الفاء" و "إذا"؛ ألنا نقول لو قدر سقوطهما لبقً( )2فهم التعلٌل.
النوع الخامس :التفرقة بٌن الحكمٌن بوصفٌن ,إما بصٌؽة صفة مع ذكر الوصفٌن نحو
(للفارس سهمان وللراجل سهم)( ,)3أو مع ذكر أحدهما( )4نحو (القاتل ال ٌرث)( )5ولم
ٌذكر ؼٌر القاتل .وإما بصٌؽة الؽاٌة نحو قوله تعالى ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ البقرة ,ٕٕٕ :ففرق
فً الحكم بٌن الحٌض والطهر .وإما بصٌؽة االستثناء :ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﮊ

......................................................................................................
= من أولٌابه عنه ,فدٌن العباد هو المقٌس علٌه ,ودٌن هللا هو المقٌس ,وثبوت النفع هو
الحكم ,والظاهر أن العلة المشتركة شؽل الذمة فً كل من األصل والفرع ,وأما قول
المصنؾ (وعلى صحة إلحاق الفرع بهما) فالظاهر أنه لؽو ال حاجة إلٌه ,إذ هو حاصل
معنى القٌاس المشار إلٌه ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :للفارس سهمان إلخ ,قال المحلً( :)ٙفتفرٌقه بٌن هذٌن الحكمٌن بهاتٌن الصفتٌن لو لم
ٌكن لعلٌة كل منهما لكان بعٌدا.
قوله :ولم ٌذكر ؼٌر القاتل ,قال المحلً( :)5والتفرٌق بٌن عدم اإلرث المذكور وبٌن اإلرث
المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم اإلرث لو لم ٌكن لعلٌته له لكان بعٌدا.
قوله :فٌفرق فً الحكم بٌن الحٌض والطهر ,قال المحلً( :)0فتفرٌقه بٌن المنع من قربانهن
فً الحٌض وبٌن جوازه فً الطهر لو لم ٌكن لعلٌة الطهر للجواز لكان بعٌدا.
قوله :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ  ,قال المحلً( :)8أي الزوجات عن ذلك النصؾ فبل شًء لهن,
فتفرٌقه بٌن ثبوت النصؾ لهن وبٌن انتفابه عند عفوهن عنه لو لم ٌكن لعلٌة العفو لبلنتفاء
لكان بعٌدا.
(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) فً األصل" :البقاء" .وهو تصحٌؾ.
(ٖ) سبق تخرٌجه بلفظ( :أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أسهم ٌوم خٌبر للفارس ثبلثة أسهم ,للفرس سهمان وللرجل سهم).
(ٗ) فً (ب)" :أو ذكر مع ذكر أحدهما".
(٘) أخرجه الترمذي ( )ٕٔٓ8كتاب الفرابض :باب ما جاء فً إبطال مٌراث القاتل ,وابن ماجة (ٖ٘ )ٕ5كتاب الفرابض:
باب مٌراث القاتل ,كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة .قال الترمذي" :هذا حدٌث ال ٌصح ال ٌعرؾ إال من هذا الوجه".
) (ٙحاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖٓٔ.
) (5حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖٔٔ.
) (0المصدر السابق :جٕ ,صٖٔٔ.
) (8حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖٔٔ.
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البقرة ,ٕٖ5:وإما بالشرط( :إذا اختلؾ الجنسان فبٌعوا كٌؾ شبتم)  ,وإما باالستدراك :ﮋ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙﯚ ﯛﯜ ﯝ ﮊالمابدة.08 :
قولً( :تنبٌه :وفً اشتراط المناسبة فً صحة علة اإلٌماء؛ ثالثها ٌشترط إن فهم التعلٌل
من المناسبة .ومنها السبر وهو حصر أوصاؾ األصل وإبطال ما سوى العلة ,نحو العلة
فً الربا إما الطعم أو الكٌل ,لكن الكٌل باطل فتعٌن الطعم ,وٌكفً فً بٌان الحصر :بحثت
فلم أجد إال هذا ,فإن ظهر وصؾ آخر كالقوت مثبل لزم المستدل إبطاله وسلم الحصر على
األصح).
قد اختلؾ فً اشتراط مناسبة الوصؾ المومى إلٌه فً كون علل اإلٌماء صحٌحة :قٌل
ٌشترط ,وقٌل ال ٌشترط ,وقٌل إن كان التعلٌل فهم [من]( )2المناسبة اشترط نحو (ال
ٌقضً القاضً وهو ؼضبان)( ,)3وأما ما سواه من األنواع فبل.
......................................................................................................
قوله( :إذا اختلؾ الجنسان فبٌعوا كٌؾ شبتم) قال المحلً(ٗ) :فالتفرٌق بٌن منع البٌع فً هذه
األشٌاء متفاضبل وبٌن جوازه عند اختبلؾ الجنس لو لم ٌكن لعلٌة االختبلؾ للجواز لكان
بعٌدا.
قوله :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ اآلٌة ,قال المحلً(٘) :فتفرٌقه بٌن عدم المإاخذة باألٌمان وبٌن
المإاخذة بها عند تعقٌدها لو لم ٌكن لعلٌة التعقٌد للمإاخذة لكان بعٌدا انتهى.
قوله :تنبٌه قد اختلؾ فً اشتراط مناسبة الوصؾ إلخ ,أقول :عنون هذا البحث بالتنبٌه لتقدم
اإلشا رة إلٌه فً قوله فً القسم األول من مراتب اإلٌماء (أن ٌذكر الشارع مع الحكم وصفا
مناسبا له) ,وذكر المحلً سبب الخبلؾ فً االشتراط وعدمه حٌث قال عقب قول المتن
(وال ٌشترط مناسبة المومى إلٌه عند األكثر) ما نصه( :)ٙبناء على أن العلة بمعنى المعرؾ,
وقٌل ٌشترط بناء على أنها بمعنى الباعث انتهى.
قوله :وقٌل إن كان التعلٌل فهم من المناسبة إلخ ,قال العضد وهو المختار ,وعلل ذلك بؤن
عدم المناسبة فٌما المناسبة شرط فٌه تناقض(.)5

(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) ساقط من األصل ,وسٌاق الكبلم ٌقتضٌه ,وٌدل علٌه أٌضا ما جاء فً الحاشٌة.
(ٖ) سبق تخرٌجه.
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖٔٔ.
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖٔٔ.
) (ٙحاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖٖٔ.
) (5شرح العضد ,ص.ٖٔ5 :
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والمراد ظهور المناسبة وأما نفس المناسبة فبل بد منها فافهم.
السبر والتقسٌم:
ومنها السبر والتقسٌم :والسبر لؽة االختبار ,والتقسٌم االفتراق ,وهو فً االصطبلح
حصر أوصاؾ األصل وإبطال ما سوى العلة منها ,أي ٌحصر األوصاؾ الموجودة فً
األصل الصالحة للعلٌة ,فٌبطل بعضها وٌتعٌن التعلٌل بالباقً ,نحو أن ٌقول فً قٌاس
الذرة على البر فً الربوٌة :بحثت عن أوصاؾ البر فما وجدت ما ٌصلح للعلة فً بادئ
الرأي إال الطعم والكٌل والقوت ,فالطعم والكٌل مثبل ال ٌصلحان للعلة فتعٌن القوت.
وإذا منع المعترض الحصر فً هذه األوصاؾ فٌكفً المستدل (بحثت فلم أجد إال هذا)؛ ألن
األصل عدم ؼٌرها ,فإن أظهر المعترض وصفا وجب على المستدل إبطاله وصح الحصر
على الصحٌح؛ ألن للمستدل أن ٌقول :هذا ما وجدت ,ولم ٌدع القطع وهو صادق ,وقٌل
......................................................................................................
قوله :وأما ما سواه من األنواع فبل ,قال العضد(ٔ) :فإن التعلٌل ٌفهم من ؼٌرها وقد وجد
انتهى.
قوله :فبل بد منها ,عبارة العضد(ٕ) :وأما نفس المناسبة فبل بد منها فً العلة الباعثة وال تجب
فً األمارة المجردة.
قوله :والتقسٌم االفتراق ,لعله التفرٌق.
قوله :وإبطال ما سوى العلة منها ,قال المحلً(ٖ) :كؤن تحصر أوصاؾ البر فً قٌاس الذرة
مثبل علٌه فً الطعم وؼٌره ,وٌبطل ما عدا الطعم بطرٌقة فٌتعٌن الطعم للعلٌة ,قال محشٌه
زكرٌا(ٗ)  :قوله وٌبطل ما عدا الطعم بطرٌقة ,أي كؤن ٌبطل القوت بثبوت الحكم فً الملح
مع انتفاء القوت فٌه ,بناء على اشتراطه االنعكاس فً العلة المبنً على منع تعددها ,وٌبطل
الكٌل والقوت أٌضا لم خالفتهما لظاهر خبر مسلم (الطعام بالطعام مثبل بمثل)(٘)؛ ألنه علق
الحكم فٌه باسم الطعام الذي هو بمعنى المطعوم ,والمعلق بالمشتق معلل بما منه االشتقاق
كالقطع والجلد المعلقٌن باسم السارق والزانً انتهى.
قوله :ال ٌصلحان للعلة ,أي لوجودهما فً الملح مثبل مع انتفاء الحكم فٌه.
قوله :وهو صادق ,زاد العضد( :)ٙفٌكون كالمجتهد إذا ظهر له ما كان خافٌا علٌه ,وأنه ؼٌر
مستنكر انتهى.
)ٔ( شرح العضد ,ص.ٖٔ5 :
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٔ5 :
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖٖٔ.
)ٗ( حاشٌة زكرٌا األنصاري على شرح المحلً :جٖ ,صٔ.ٖٙ
(٘) سبق تخرٌجه.
) (ٙشرح العضد ,ص.ٖٔ0 :
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ٌبطل الحصر ألنه ادعى الحصر فلم ٌتم.
قولً( :وبحذؾ بعض األوصاؾ مما ال حاجة إلٌه كاإللؽاء ,وهو إثبات الحكم بالمستبقى
فقط ,فعلم أن المحذوؾ ال أثر له ,وككون الوصؾ طردٌا( )1أي من جنس ما علم من
الشارع إلؽاإه ,كالذكورٌة فً العتق ,وكعدم ظهور وجه المناسبة له فٌه .ومنها المناسبة
وهً الموافقة ,وتسمى اإلخالة وتخرٌج المناط ,وهو فهم العلة من األصل بمجرد ظهور
المناسبة بٌنهما كاإلسكار للتحرٌم ,والمناسب وصؾ ظاهر منضبط ٌحصل من ترتٌب
الحكم علٌه حكمة مقصودة ,والحكمة إما حصول مصلحة أو دفع مفسدة ,والمصلحة اللذة
ووسٌلتها ,والمفسدة األلم ووسٌلته ,وكل واحد إما نفسً أو بدنً ,دنٌوي أو أخروي).
الحذؾ:
تقدم الكبلم على حصر األوصاؾ فٌما وجد ,والكبلم هاهنا على حذؾ بعضها ,وللمستدل
أن ٌحذؾ بعض األوصاؾ وٌبطل كونها علة ,وهو كل ما ٌفٌد ظن عدم العلٌة ,وللحذؾ
طرق:
األول :اإللؽاء ,وهو بٌان أن الحكم فً الصورة الفبلنٌة ثابت بالمستبقى فقط ,فعلم أن
المحذوؾ ال أثر له ,وهذا شبٌه بعدم العكس وهو ثبوت الحكم فً الصورة دون العلة,
والفرق أن هذا المحذوؾ لو كان جزء العلة والباقً جزءا لما كان المستبقى مستقبل
بالحكم فً تلك الصورة.
......................................................................................................
قوله :وهو كل ما ٌفٌد ظن عدم العلٌة ,ظاهره أن الضمٌر فً قوله "وهو" راجع إلى بعض
األوصاؾ التً تحذؾ ,وفً عبارة العضد ما ٌدل على أنه راجع إلى طرٌق الحذؾ حٌث
قال(ٕ)  :قد عرفك أحد شقً السبر وهو حصر األوصاؾ ,فطفق ٌعلمك الشق اآلخر وهو
حذؾ بعض األوصاؾ وإبطال كونه علة ,وال بد له من طرٌق وهو كل ما ٌفٌد ظن عدم
العلٌة ,وللحذؾ طرق :الطرٌق األول اإللؽاء إلخ .وصنٌع العضد هو الظاهر فإن الذي ٌفٌد
ظن عدم العلٌة هو الطرٌق كاإللؽاء ,ال نفس الوصؾ كما تدل علٌه عبارة المصنؾ ,وهللا
أعلم فلٌحرر.
قوله :وهذا شبٌه بعدم العكس ,الظاهر أن اإلشارة راجعة إلى اإللؽاء بالتفسٌر المذكور ,ولما
جعله شبٌها بعدم العكس ال نفسه احتاج إلى بٌان الفرق بٌنهما فقال (والفرق أن هذا
المحذوؾ لو كان جزء العلة والباقً جزءا إلخ) ,وفً عبارة المصنؾ صعوبة توضحها
عبارة العضد حٌث قال(ٖ) :والحق أنه لٌس بنفً العكس ,وإنما ٌكون إٌاه لو أرٌد به =
(ٔ) فً (أ)" :فردٌا" ,وهو خطؤ.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٔ0 :
(ٖ) المصدر السابق ,ص.ٖٔ0 :
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والثانً من طرق الحذؾ :أن ٌكون الوصؾ طردٌا ,أي علم من الشارع إلؽاإه ,إما مطلقا
أي( )1فً جمٌع أحكام الشرع ,كاالختبلؾ فً الطول والقصر واأللوان فً القصاص
والكفارات ,وؼٌرهما من أمور الشرع من العتق واإلرث والوجوب والندب وؼٌرها؛ ألن
هذه األوصاؾ ال ٌعلل بها حكم أصبل .وإما بالنسبة إلى ذلك الحكم( )2وإن اعتبر فً ؼٌره؛
كالذكورٌة واألنوثٌة فً العتق ,وإن اعتبرت مثبل فً القصاص.
......................................................................................................
= أنه لو كان المحذوؾ علة النتفى الحكم عند انتفابه ,وأنه ؼٌر مراد بل المراد أنه لو كان
المحذوؾ ج زء العلة فالمستبقى جزء العلة ,ولو كان كذلك لما كان المستبقى مستقبل بالحكم
فً تلك الصورة وقد استقل ,والفرق بٌن المعنٌٌن فً ؼاٌة الظهور انتهى .وحاصل الفرق
أن الخصم فً اإللؽاء ٌدعً أن الملؽى جزء العلة ,وجزإها اآلخر هو المستبقى ,فدفع ذلك
المستدل بقوله (ولو كان كذلك لما كان المستبقى مستقبل) ,وأما فً العكس فٌدعً أن
المحذوؾ هو العلة فٌنتفً الحكم النتفابه ,وحٌث ثبت الحكم مع انتفابه فهو عدم العكس,
فلٌس اإللؽاء عٌن عدم العكس ,ولكنه قرٌب منه من جهة ثبوت الحكم مع انتفاء الوصؾ فً
الجملة ,وهللا أعلم.
قوله :أو فً جمٌع أحكام الشرع ,كذا فً النسخة التً بٌدي بؤو ,وصواب العبارة بؤي
التفسٌرٌة لقوله "مطلقا" كما هً عبارة العضد(ٖ).
قوله :ال ٌعلل بها حكما أصبل ,كذا وجدت بنصب حكما ,والظاهر الرفع على النٌابة(ٗ) ,وإذا
صحت النسخة كذلك فٌمكن توجٌهه على نٌابة المجرور مع وجود المفعول به ,وإن كان
قلٌبل ,كما أشار إلٌه ابن مالك بقوله(٘)" :وقد ٌرد" ,وهللا أعلم.
قوله :وإما بالنسبة إلى ذلك الحكم ,هو معطوؾ على قوله "إما مطلقا" ٌعنً أن الوصؾ
الطردي هو ما علم من الشارع إلؽاإه ,إما فً جمٌع األحكام كالطول والقصر ,وإما بالنسبة
إلى ذلك الحكم وإن اعتبر فً ؼٌره كالذكورة واألنوثة فً أحكام العتق ,فإن الشارع وإن
اعتبره فً الشهادة والقضاء ووالٌة النكاح واإلرث؛ فقد علم أنه ألؽاه فً العتق أي فً
أحكامه فبل ٌعلل به شًء من أحكامه ,وهللا أعلم.

(ٔ) فً األصل" :أو فً جمٌع...إلخ" .والصواب (أي فً جمٌع ,)...كما نبه على ذلك صاحب الحاشٌة.
)ٕ( قوله" :وإما بالنسبة" معطوؾ على قوله" :إما مطلقا" ,كما نبه علٌه صاحب الحاشٌة.
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٔ5 :
)ٗ( هذا التصوٌب منه بناء على نسخته.
(٘) قال ابن مالك:
وقابل من ظرؾ أو من مصـــــدر ...أو حرؾ جر بنٌابــــة حــــري
وال ٌنوب بعـــض هذي إن وجـــد ...فً اللفظ مفعول به وقد ٌـــــرد
(ألفٌة ابن مالك فً النحو والصرؾ ,ص.)ٕٔ :
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الثالث من طرق الحذؾ :أن ال ٌظهر له وجه المناسبة ,وال ٌجب على الناظر أو المستدل
أن ٌظهر( )1عدم المناسبة بالدلٌل ,وٌكفٌه (بحثت فلم أجد له مناسبة) ,فإن قال المعترض
وكذا المستبقى أٌضا لم ٌظهر له وجه المناسبة ,فٌجب على الناظر بٌان موافقة سبره
لتعدٌة الحكم دون سبر المعترض ,وال ٌجب علٌه إظهار المناسبة وإال كان إخالة.
المناسبة:
ومنها المناسبة وهً لؽة الموافقة ,وتسمى إخالة ألنه بالنظر إلٌه ٌخال وٌظن أنه علة,
وٌسمى تخرٌج المناط ,والتخرٌج هو االستنباط ,والمناط متعلق الحكم ,وهذا الطرٌق هو
األؼلب فً المناظرات ,وهو أن ٌثبت [الناظر]( )2علة فً األصل بمجرد ظهور مناسبة
......................................................................................................
قوله :أو المستدل ,كذا فً النسخة التً بٌدي بؤو ,وصوابها أٌضا بؤي التفسٌرٌة؛ ألن المراد
بالناظر المستدل.
قوله :وٌكفٌه بحثت إلخ ,قال المحلً(ٖ) :لعدالته مع أهلٌة النظر.
قوله :دون سبر المعترض ,عبارة العضد(ٗ) :وموافقة سبر المعترض لعدمها ,والتعدٌة
أولى؛ لتعمٌم الحكم ولكثرة الفابدة.
قوله :وال ٌجب علٌه إظهار المناسبة ,بل ال ٌجوز له ذلك كما فً جمع الجوامع حٌث قال
فٌه مع شارحه(٘)  :فلٌس للمستدل بٌان مناسبته ألنه انتقال من طرٌق السبر إلى طرٌق
المناسبة ,واالنتقال ٌإدي إلى االنتشار المحذور انتهى.
قوله :وتسمى إخالة ,قال زكرٌا فٌما كتبه على المحلً( :)ٙقوله المناسبة وهً لؽة المبلبمة,
واإلخالة وهً لؽة الظن ,وهما اسمان للمعنى االصطبلحً وهو مبلبمة الوصؾ المعٌن
للحكم.
قوله :وٌسمى تخرٌج المناط ,مثلها عبارة العضد ,والظاهر أن الضمٌر المستكن فً ٌسمى
راجع إلى المناسبةَ ,
وذك َره باعتبار المسلك ,وعبارة جمع الجوامع( :)5وٌسمى استخراجها
تخرٌج المناط ,قال شارحه :ألنه إبداء ما نٌط به الحكم انتهى .وفً معناها قول المصنؾ:
(والتخرٌج هو االستنباط ,والمناط متعلق الحكم) ,وهللا أعلم.
(ٔ) فً األصل" :إن ظهر" .وهو تصحٌؾ ال ٌستقٌم معه معنى الكبلم.
(ٕ) ساقط من (أ).
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٖٗٔ.
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٔ8 :
(٘) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٖٔٙ
) )ٙحاشٌة زكرٌا األنصاري على شرح المحلً :جٖ ,ص.ٖٙ5
( )5حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٖٔ5
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بٌنها وبٌن الحكم ,ال بنص وال بؽٌره؛ كاإلسكار للتحرٌم ,ألن إزالة العقل الذي هو مبلك
التكلٌؾ ٌناسب التحرٌم ,وكالقتل العمد العدوانً للقصاص؛ ألن العدوانٌة تناسب شرع
القصاص للزجر .والمناسبة( )1فً االصطبلح" :وصؾ ظاهر" فٌخرج الخفً كالرضى
والعمدٌة وسابر أفعال القلوب ألنها خفٌة ,والخفً ال ٌعرؾ الخفً" ,منضبط" فٌخرج
ؼٌر المنضبط كالمشقة ,فإن الخفً وؼٌر المنضبط ال ٌعتبران ,وإن ثبت ترتب الحكم على
أحدهما ,فبل بد من اعتبار وصؾ ظاهر منضبط ٌبلزم ذلك الوصؾ الخفً أو المضطرب,
ٌوجد لوجوده وٌعدم لعدمه ,فٌجعل معرفا للحكم ,وهذا معنى قولهم :فبل بد من مظنة تدل
علٌه كاإلٌجاب والقبول والمعاطاة لرضى البٌع0000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :كاإلسكار للتحرٌم ,قال المحلً(ٕ) :فهو إلزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة,
ثم قال :وباعتبار المناسبة فً هذا ٌنفصل الترتٌب عن اإلٌماء انتهى.
قوله :ألن العدوانٌة تناسب إلخ ,عبارة العضد(ٖ) :فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع
القصاص.
قوله :والمناسبة فً االصطبلح وصؾ ظاهر فٌخرج الخفً إلخ ,األقرب للفهم أن ٌذكر
أجزاء التعرٌؾ متوالٌة كما فً المتن ثم ٌؤخذ فً محترزات قٌودها كما فعل ؼٌره ,بؤن
ٌقول والمناسبة فً االصطبلح وصؾ ظاهر منضبط ٌحصل من ترتٌب الحكم علٌه حكمة
مقصودة للشارع ,فقولنا "وصؾ ظاهر" ٌخرج الخفً إلخ.
قوله :والعمدٌة ,قال العضد(ٗ) :لكن وصؾ العمدٌة خفً ألن القصد وعدمه أمر نفسً ال
ٌدرك شًء منه ,فنٌط القصاص بما ٌبلزم العمدٌة من أفعال مخصوصة ٌقضى فً العرؾ
علٌها بكونها عمدا؛ كاستعمال الجارح فً القتل انتهى.
قوله :والخفً ال ٌعرؾ الخفً ,قال العضد(٘) :فإن كان الوصؾ الذي ٌحصل من ترتٌب
الحكم علٌه المقصود خفٌا أو ؼٌر منضبط لم ٌعتبر؛ ألنه ال ٌعلم فكٌؾ ٌعلم به الحكم هذا
معنى قوله(" )ٙألن الؽٌب ال ٌعرؾ الؽٌب" انتهى.
قوله :والقبول والمعاطاة لرضا البٌع ,لعل البٌع بمعنى المبٌع ,والمعنى أن تناول المشتري
المبٌع من ٌد البابع وتصرفه فٌه دلٌل على رضاه بالبٌع ,وأما البابع فبل ٌنعقد البٌع فً =
(ٔ) كذا فً األصل ,بتاء التؤنٌث ,ولعل الصواب أن ٌقول :والمناسب فً االصطبلح وصؾ ظاهر إلخ .كما سبق ذكره فً
المتن؛ فإن ما ٌذكره هو تعرٌؾ للمناسب ال المناسبة .ثم إنه لم ٌذكر أجزاء التعرٌؾ متتالٌة ,وقد نبه المحشً على ذلك.
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,ص.ٖٔ5
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٕٓ :
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖٕٓ :
(٘) المصدر السابق ,ص.ٖٕٓ :
)ٌ (ٙعنً ابن الحاجب.
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وكالسكوت لرضى البكر ,وإن تعلق الحكم فٌها بشخص واحد كالنٌة فً العبادة والؽضب
فً القضاء فبل حاجة إلى مظنة.
وأما المضطرب كالمشقة التً تناسب أن ٌترتب الترخص علٌه تحصٌبل لمقصود التخفٌؾ,
لكن ال ٌمكن اعتبارها بنفسها لعدم انضباطها واختبلؾ مراتبها باألشخاص واألزمان ,وال
ٌتعلق الترخص بالكل ,وال ٌمتاز بالبعض بنفسه ,فنٌط الترخص بما ٌبلزم( )1المشقة ؼالبا
وهو السفر ,وسواء تعلق بشخص واحد أو بؤكثر بخبلؾ الخفً.
"ٌحصل من ترتب( )2الحكم علٌه" أي على ذلك الوصؾ وهو السفر مثبل أو اإلسكار أو
السكوت" ,حكمة" كالمشقة والرضا وصون العقل" ,مقصودة" للشارع ,والحكمة إما
حصول مصلحة أو تكمٌلها أو دفع مفسدة أو تقلٌلها ,والمصلحة اللذة ووسٌلتها,
والمفسدة األلم ووسٌلته ,وكل واحد من المصلحة والمفسدة بدنٌة أو نفسٌة ,دنٌوٌة أو
أخروٌة( ,)3وسٌؤتً فصل للمقاصد.
......................................................................................................
= حقه إال باللفظ خبلفا لمالك فً أنه ٌنعقد بما ٌدل على الرضا ولو بمعاطاة ,قال فً
اإلٌضاح(ٗ)  :والعقد ال ٌصلح إال باأللفاظ التً تعقلها العرب فً لسانها إلخ ,إلى أن قال(٘):
وأما الشراء فإنه ٌجب على المشتري إذا رضً بقلبه فٌما بٌنه وبٌن هللا ,وأما فً الحكم
فحتى ٌلفظ بلسانه كل ما ٌدل على الرضا ,إلى أن قال :أو فعل فً الشًء فعبل ٌدل على
الرضا بالبٌع ,وهللا أعلم.
قوله :وكالسكوت لرضا البكر ,أي لما كان الرضا خفٌا علق الحكم الذي هو صحة العقد
بسكوتها عقب االستماع ,وهو وصؾ ظاهر ,وهللا أعلم.
قوله :وإن تعلق الحكم فٌها بشخص واحد ,الظاهر أن الضمٌر راجع إلى المناسبةٌ ,عنً أن
اعتبار الظهور فً المناسب إنما هو فٌما ٌتعلق الحكم فٌه بمتعدد كالبٌع ,وما لٌس كذلك من
األحكام المتعلقة بشخص واحد كالعبادات؛ فبل ٌشترط ظهور مناسبة الوصؾ الذي علقت به
أو ذكر مظنة تدل علٌه ,كما هو ظاهر ,وهللا أعلم.
قوله :مقصودة للشارع ,كون الحكمة مقصودة مقصودا للعقبلء ,والظاهر أن كبل منهما
صحٌح فإنه ٌلزم من العلم بكون الشًء حكمة مقصودة للشارع قصد العقبلء إٌاها وهللا
أعلم.

(ٔ) فً (ب)" :بما ٌلزم المشقة...إلخ".
(ٕ) عبارته فً المتن كما سبقٌ" :حصل من ترتٌب الحكم علٌه...إلخ".
(ٖ) فً (ب) و (ج)" :بدنٌة ونفسٌه ,دنٌوٌة وأخروٌة".
(ٗ) اإلٌضاح للشماخً :جٖ ,ص.ٔ80
(٘) المصدر السابق :جٖ ,صٕٔٓ.
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أقسام المناسب باعتباراته المختلفة.
اعلم أن المناسب ثبلثة اعتبارات :األولى اعتبار إفضابه( )1إلى المقصود ,والثانٌة اعتبار
نفس المقصود ,والثالثة اعتبار الشارعَ .ع َقدت لكل واحد فصبل:

فصل :أقسام المناسب باعتبار إفضابه إلى المقصود.
قولً( :فصل :حصول المقصود من شرع الحكم إما ٌقٌنٌا كالبٌع للحل ,أو ظنٌا كالقصاص
للزجر ,وإما متساوٌا كالحد للزجر ,أو مرجوحا كنكاح اآلٌسة للنسل ,وإما فابتا كاستبراء
جارٌة ٌشترٌها بابعها من المجلس).
وحصول المقصود من شرع [الحكم]( )2خمسة أقسام :األول أن ٌحصل المقصود منه
ٌقٌنا؛ كالبٌع للحل ,والنكاح لجواز االستمتاع .الثانً أن ٌحصل ظنا؛ كالقصاص للزجر فإن
المنز جرٌن أكثر من ؼٌرهم ,وكالبٌع لظن الحاجة إلى التعاوض ,وكالسفر لظن المشقة.
الثالث أن ٌكون الحصول وعدمه متساوٌٌن؛ كالحد فً الخمر والزنا لبلنزجار فإن عدد
المنزجرٌن وؼٌرهم متقارب .الرابع أن ٌكون عدم الحصول أرجح من الحصول؛ كنكاح
اآلٌسة لتحصٌل النسل ,فإن عدد من ال ٌنسل أكثر ممن ٌنسل .وهذان الوجهان قد أنكرا,
......................................................................................................
قوله :اعلم أن المناسب ثبلث اعتبارات األولى اعتبار إفضابه إلخ ,الظاهر -وهللا أعلم -أن
ٌقول للمناسب ثبلث اعتبارات األول اعتبار إلخ ,ولعله إنما أنث العدد باعتبار كون
االعتبارات أحواال والحال ٌجوز تؤنٌثه ,وعبارة العضد(ٖ) :للمناسب تقسٌمات باعتبار
إفضابه إلى المقصود ,وباعتبار نفس المقصود ,وباعتبار اعتبار الشارع إلخ.
قوله :كالبٌع للحل ,أي أن المقصود من البٌع علٌة االنتفاع بالمبٌع وهو حاصل قطعا,
بخبلؾ النكاح فإن المقصود منه االستمتاع ولٌس مقطوعا به بل هو مظنون ,فلذلك قال
المصنؾ (والنكاح لجواز االستمتاع) ,فٌكون مثاال للقطع كما قال المصنؾ ,وهللا اعلم.
قوله :وكالبٌع لظن الحاجة إلى التعاوضٌ ,عنً أن البٌع ٌؽلب على الظن فٌه أن المقصود
منه التعاوض ,وٌحتمل عدم االحتٌاج فٌه إلى التعاوض وإن كان مرجوحا.
قوله :وهذان الوجهان قد أنكراٌ ,عنً أن القسم الثالث وهو استواء حصول المقصود وعدم
حصوله ,والقسم الرابع وهو كون عدم حصول المقصود أرجح؛ قد أنكرهما بعض ,أي أنكر
كونهما مقصودٌن من الحكم للشارع أو للعقبلء ,على ما تقدم.
(ٔ) فً (ب) و (ج)" :أفضى به" .وهو تصحٌؾ ظاهر.
(ٕ) ساقط من األصل ,وٌدل علٌه ما سبق فً المتن.
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٕٔ :
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والمختار الجواز لبلتفاق على إمضاء البٌع مع ظن عدم الحاجة ,والترخص مع ظن عدم
المشقة ,كال َملك المترؾ( )1الذي ال ٌصٌبه فً سفره ضمؤ وال نصب وال مخمصة.
الخامس أن ٌكون المقصود فابتا بالكلٌة؛ كإلحاق الولد للفراش لظن حصول النطفة فً
الرحم ,فلو تزوج من بالهند امرأة بمصر وتحقق عدم تبلقٌهما فولدت ,هل الولد له أو ال؟
وكذا لو باع أمة ثم اشتراها فً مجلسها ثانٌا لم ٌعتبر استبراإها لفوات حصول المقصود,
وهو مظنة عدم تنقٌة الرحم ,خبلفا لبعض.

فصل :أقسام المناسب باعتبار نفس المقصود.
قولً( :فصل :والمقصود الذي ٌشرع له الحكم وهو أجناس المصالح :إما ضروري
......................................................................................................
قوله :هل الولد له أو ال ,لم ٌبٌن رحمه هللا ما هو المذهب فً هذه المسؤلة صرٌحا ,ولكن
سٌاق كبلمه ٌدل على أنه ال ٌلحق به ,وهو كذلك على ما صرح به البرادي ,ونقله عنه
عمنا الشٌخ محمد أبو ستة فٌما كتبه على فرابض الشٌخ إسماعٌل رحمه هللا حٌث قال :اعلم
ٌا أخً وفقك هللا أن أصحابنا الشٌخ أبا عبٌدة ,وأبا نوح ,وضماما ,والربٌع ,وواببل(ٕ) ,وأبا
مودود(ٖ) ,وؼٌرهم إذا أثبتوا الفراش بالعقد أو بملك الٌمٌن ووطًء فٌما دون فؤتت بولد
فالولد الزم على هذه الصفة ,وافهم معنى الفراش ما هو وما مرادهم فٌه ,واعلم أن الفراش
معناه إثبات العقد أو الملك ,وإمكان الوطء بالخلو معها بإؼبلق باب أو إرخاء ستر ,فإن
كانت هذه الصفة ووطًء فٌما دون أو نظر ما بطن أو باشر أو جرد فؤتت بولد بعد ستة
أشهر ولو بساعة فالنسب ثابت والولد الزم انتهى ,قال :ثم ظهر أن مرادهٌ -عنً الشٌخ
إسماعٌل -أن الولد ٌلزم بؤحد شٌبٌن :إما بالعقد والدخول ,وإما بالعقد وإمكان الوطء بؤن
ٌتواروا عن الشهود انتهى .وما نحن فٌه ٌحمل على عدم إمكان الوطء لقول المصنؾ
(وتحقق عدم تبلقٌهما) ,وهللا أعلم ,فلٌراجع ولٌحرر.
قوله :خبلفا لبعضٌ ,عنً الحنفٌة ,قال العضد بعد أن ذكر الصورتٌن(ٗ) :الجمهور على أنه
ال ٌعتبر ,ووجهه ظاهر ,وخالؾ فً ذلك الحنفٌة نظرا إلى ظاهر العلة انتهى.
(ٔ) فً األصل" :كالملك المشرؾ" .والصواب( :المترؾ) ,كما هو ظاهر من سٌاق الكبلم.
)ٕ( وابل بن أٌوب الحضرمً ,أبو أٌوب (حً فًٔ8ٕ :هـ) ,من أهل حضرموت بالٌمن ,عالم فقٌه ,عاش فً القرن الثانً
الهجري ,وهو ممن أخذوا العلم عن أبً عبٌدة مسلم ,ومن الذٌن روى عنهم أبو ؼانم مدونته ,وكان من أبرز العلماء الذٌن
اجتمعوا لعقد اإلمامة لؽسان بن عبد هللا سنة ٕٔ8هـ ,بعد موت اإلمام الوارث بن كعبٌ .نظر :السٌر للشماخً :جٔ,
ص ,85ومعجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المشرق ,ص( ,ٗ8ٖ:الترجمة.)ٕٔ٘ٔ:
)ٖ( أبو مودود حاجب بن مودود الطابً (تٔ٘ٓ :هـ) :أصله من البصرة ومولده بها ,تلقى العلم عن أبً عبٌدة مسلم,
وكان ساعده األٌمن فً نشاطاته ,وكان منزل حاجب مجلسا للذكرٌ ,حضره المشاٌخ والفتٌان ,وقد كان فقٌها وخطٌبا
ومناظرا .معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المشرق ,ص( ,8ٔ :الترجمة ,)ٔ٘٘ :إتحاؾ األعٌان :جٔ ,صٕٓٔ.
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖٕٔ :
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كحفظ( )1النفس والدٌن والعقل والنسل والمال ,وإما حاجً كالبٌع واإلجارة ,وإما تحسٌنً
كاجتناب النجاسة ,وسلب العبد أهلٌة الخبلفة والشهادة والقضاء .وبعضهم قسم هذا األخٌر
ض ما َله بماله ,وهو ٌإول
إلى ما خالؾ فٌه القٌاس؛ كتسوٌػ مكاتبة السٌد عبده بؤن َعو َ
إلى المكارم وإلى النظافات ,وإما عبادة بدنٌة .فاألربعة المتقدمة ٌجري فٌها التعلٌل
بكلٌاتها وجزبٌاتها ,والخامس ال ٌلوح فٌه تعلٌل لعدم انطباقه باألؼراض( )2النفعٌة العاجلة
وهذا معنى قواعد الشرع).
هذا القسم الثانً ,والكبلم فٌه فً نفس المقصود.
واعلم أن المقاصد التً شرعت لها األحكام وهً أجناس المصالح ضربان :ضروري
وؼٌره ,وؼٌر الضروري :حاجً وؼٌره .فالضروري إما فً نفسه أو مكمل للضروري,
فاألول أعلى المراتب فً إفادة ظن االعتبار؛ كالخمسة التً روعٌت فً كل شرٌعة وملة:
األول حفظ مصلحة الدٌن؛ وألجلها شرع الجهاد وقتل الزندٌق والمرتد .الثانً حفظ
مصلحة النفس؛ ولذلك شرع القصاص ,ومنه أخذ المربٌة للصبً الذي ال أم له وشراء
مؤكوله ومشربه .والثالث حفظ األنساب؛ وألجلها شرع حد الزنا .الرابع حفظ األعراض؛
وألجلها شرع حد القذؾ واللعان ,وقطع ٌد السارق لببل ٌدنس عرضه برذٌلة السرقة.
الخامس حفظ العقل؛ وألجلها شرع حد شارب المسكر.
......................................................................................................
قوله :وهً أجناس المصالح ,الضمٌر فً قوله "وهً" راجع إلى المقاصد ال إلى األحكام,
كما قد ٌتوهم؛ لقربها منه.
قوله :ضروري ,قال المحلً(ٖ) :وهو ما تصل الحاجة إلٌه حد الضرورة.
قوله :حاجً ,قال المحلً(ٗ) :وهو ما ٌحتاج إلٌه وال ٌصل إلى حد الضرورة.
قوله :وؼٌره ,وؼٌر الحاجً ,وسٌؤتً أنه ما ال ضرورة إلٌه وال حاجة ولكن فٌه تحسٌن
وتزٌٌن ,وحاصل هذا التقسٌم أن أقسام المناسب من حٌث شرع الحكم له خمسة :ضروري
فمكمله ,فحاجً فمكمله ,فتحسٌنً ,وال ٌخفى أمثلتها فً كبلم المصنؾ ,وهللا أعلم.
قوله :وقتل الزندٌق والمرتد ,ذكر المحلً بدلهما عقوبة الداعٌن إلى البدع(٘).

(ٔ) فً (أ)" :إما ضروري لحفظ...إلخ".
(ٕ) فً (ب) و (ج)" :لعدم انطباقه لؤلؼراض...إلخ".
)ٖ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕٕٖ.
)ٗ( المصدر السابق :جٕ ,صٖٕٖ.
)٘( المصدر السابق :جٕ ,صٕٕٖ.
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السادس حفظ المال؛ وألجله شرع الضمان .المشهور فً الضرورة خمسة ,وزاد بعضهم
حفظ األعراض وهو الرابع فً تقسٌمنا .وأما المكمل للضروري فكاعتبار البلوغ فً قتل
المحارب ,واعتبار التكافإ فً القصاص00000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قول ه :وألجلها شرع الضمان ,أي ألجل مصلحة المال شرع الضمان الذي هو شؽل ذمة
بمال ,وقال العضد(ٔ) :والمال بحد السارق والمحارب ,أي قاطع الطرٌق؛ نظرا إلى قوله
تعالى ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ المابدة ٖٖ :اآلٌة.
قوله :المشهور فً الضرورة خمسة ,هً جملة من مبتدأ وخبر استإنفت لبٌان حكم آخر,
ولٌس المشهور صفة للضمان بما قد ٌتوهم؛ لفساد التركٌب الذي بعده ,وهللا اعلم.
قوله :زاد بعضهم حفظ األعراض وهو الرابع فً تقسٌمنا ,أقول :فً كبلمه رحمه هللا
مناقشة من وجهٌن :أحدهما لم ٌرتب هذه الخمس على نحو ما رتبه ؼٌره ,قال فً جمع
الجوامع(ٕ) :كحفظ الدٌن ,فالنفس ,فالعقل ,فالنسب ,فالمال والعرض ,ثم قال :وهذاٌ -عنً
العرض -زاده المصنؾ كالطوفً(ٖ) وعطفه بالواو إشارة إلى أنه فً رتبة المال ,وعطؾ
كبل من األربعة قبله بالفاء إلفادة أنه دون ما قبله فً الرتبة انتهى .والوجه الثانً أن
المناسب ذكر األوجه الخمسة المشهورة ,ثم ٌنبه على ما زاد بعضهم وهو حفظ األعراض,
ولعل المصنؾ جزم به أوال وجعله رابعا لحسن اعتبار حفظ األعراض ,وإن كان المشهور
عدم عده من الضرورٌات ,ثم نبه على ما هو المشهور ,ومع هذا فالمناسب أن ٌقول
والمشهور عدها خمسة بإسقاط الرابع فً تقسٌمنا ,وهللا أعلم.
قوله  :وأما المكمل للضروري فكاعتبار البلوغ فً قتل المحارب ,إنما كان مكمبل للضروري
ألن حفظ النفس من الضرورٌات الخمس كما تقدم ,والنهً عن قتل من لم ٌبلػ من
المحاربٌن فٌه تكمٌل وتتمٌم لذلك ,لقوله علٌه السبلم (كل مولود ٌولد على الفطرة حتى
ٌكون أبواه هما الذان ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه)(ٗ) ,فلو جاز قتل المحارب =

)ٔ( شرح العضد ,ص.ٖٕٕ :
(ٕ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٕٕٖ.
)ٖ( سلٌمان بن عبد القوي بن الكرٌم الطوفً الصرصري ,أبو الربٌع (ت5ٔٙ :هـ) ,فقٌه حنبلً ,ولد بقرٌة طوؾ فً
العراق ,ورحل إلى دمشق سنة ٗٓ ,5وزار مصر ,وجاور بالحرمٌن ,وتوفً فً بلد الخلٌل بفلسطٌن ,له العدٌد من الكتب
منها :بؽٌة السابل فً أمهات المس ابل ,ومعراج الوصول (فً أصول الفقه) ,ومختصر الروضة وشرحه ,والرٌاض
النواضر فً األشباه والنظابر ,وؼٌرهاٌ .نظر :ذٌل طبقات الحنابلة ,تؤلٌؾ زٌن الدٌن عبد الرحمن بن أحمد بن رجب
الحنبلً (ت58٘:هـ) ,تحقٌق :د عبد الرحمن بن سلٌمان العثٌمٌن ,الطبعة األولى (ٕ٘ٗٔهـٕٓٓ٘ -م) ,مكتبة العبٌكان-
الرٌاض ,جٗ ,صٗٓٗ .األعبلم :جٖ ,ص.ٕٔٙ
(ٗ) أخرجه البخاري (٘ )ٖٔ0كتاب الجنابز :باب ما قٌل فً أوالد المشركٌن ,ومسلم ( )ٙ5٘0كتاب القدر :باب معنى كل
مولود ٌولد على الفطرة ,...وؼٌرهما من حدٌث أبً هرٌرة بؤلفاظ متقاربة.
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وتحرٌم الخلوة باألجنبٌات ,وتحرٌم [شرب]( )1قلٌل المسكر وتنجٌسه مبالؽة فً إبعادها,
وقلٌلها ٌدعو إلى كثٌرها ,والخلوة تدعو إلى الزنا.
وؼٌر الضروري الذي هو حاجً إما فً نفسه وإما مكمل له ,فاألول شرع البٌع واإلجارة
والنكاح والمساقاة والمضاربة والوالٌة وما أشبهها؛ ألن هذه العقود -وإن ظنت أنها
ضرورة بحسب االحتٌاج إلى المعاوضة -ال تإدي إلى فوات شًء من الضرورات الخمسة
......................................................................................................
= مطلقا ألدى إلى قتل الموحد قبل تكلٌفه ,ففً اعتبار البلوغ فً قتل المحارب احتٌاط فً
حفظ نفوس الموحدٌن ,وهللا أعلم.
قوله :واعتبار التكافإ فً القصاص ,المراد بالتكافإ التساوي فً اإلسبلم والحرٌة والذكورٌة
وأضدادها ,وإنما كان اعتبار التكافإ فً القصاص من المكمل للضروري الذي هو حفظ
النفوس؛ لما فً اعتبار ذلك من االحتٌاط حتى ال تقتل نفس بمن هو أدنى منها رتبة ,عمبل
بقوله تعالى ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ البقرة ٔ50 :اآلٌة ,وهللا أعلم.
قوله :وتحرٌم الخلوة باألجنبٌاتٌ ,عنً عمبل بقوله علٌه السبلم (ال ٌخلون أحدكم بامرأة
أجنبٌة فإن الشٌطان ثالثهما)(ٕ) ,وإنما كان مكمبل للضروري الذي هو حفظ األنساب لما قاله
المصنؾ من أن الخلوة تدعو إلى الزنا ,ودل علٌه قوله علٌه السبلم (فإن الشٌطان ثالثهما),
والحاصل أن المصنؾ رحمه هللا مثل بؤربعة أمثلة ,األوالن للمكمل للضروري الذي هو
حفظ النفس ,والثا لث للمكمل للضروري الذي هو حفظ األنساب ,والرابع للمكمل للضروري
الذي هو حفظ العقل ,واقتصر ؼٌره فٌما رأٌت على المثال الرابع ,وهللا أعلم.
قوله :والوالٌة ,هً بالكسر بمعنى اإلمارة والسلطان ,وٌجوز فٌها الفتح أٌضا ,قال فً
(ٖ)
وولِ ًَ الشً َء وعلٌه ِوال ٌَ ًة َو َوال ٌَ ًة ,أو هً المصدر,
القاموس فً مادة الولً ما نصه َ :
وبالكسر ال ُخطة واإلمارة وال ُّسلطان.
قوله :من الضرورات الخمس ,لعله الضرورٌات كما فً العضد.

(ٔ) ساقط من (ب).
(ٕ) أخرجه ابن حبان ( ,)ٗ٘5ٙكتاب السٌر :باب طاعة األبمة ,مطوال من حدٌث عمر بن الخطاب.
)ٖ(
"الو ْلً".
القاموس المحٌط ,مادة َ

ٕٓٙ

المتقدمة ,وقد ٌكون بعضها ضرورٌا كشراء المؤكول ,واإلجارة فً تربٌة الصؽٌر الذي ال
أم له .والمكمل للحاجً كشرع وجوب الكفارة( ,)1ومهر المثل ألنه أشد لدوام النكاح وإن
كان ٌتم دونه ,وكالخٌار والشرط ,ورفع الؽبن ,والشفعة.
وؼٌر الحاجً وهو ما ال ضرورة إلٌه وال حاجة ,ولكن فٌه تحسٌن وتزٌٌن؛ كسلب العبد
أهلٌة الشهادة والخبلفة وإن كان ذا عقل ودٌن وعدل؛ ألنه ناقص عن المناصب
......................................................................................................
قوله :وقد ٌكون بعضها ضرورٌا ,قال العضد(ٕ) :واعلم أن هذه لٌست فً مرتبة واحدة ,فإن
الحاجة قد تشتد وتضعؾ ,وبعضها آكد من بعض ,وقد ٌكون بعضها ضرورٌا فً بعض
الصور؛ كاإل جارة فً تربٌة الطفل الذي ال أم له ترضعه ,وكشراء المطعوم والملبوس فإنه
ضروري من قبل حفظ النفس ,ولذلك لم تخل عنه شرٌعة ,وإنما أطلقنا الحاجً علٌها
باعتبار األؼلب ,وهللا اعلم.
قوله :كشرع وجوب الكفارة ,هكذا فً النسخة التً بٌدي بالراء ,وهو تحرٌؾ من الناسخ,
والصواب كما فً العضد "الكفاءة" بالهمز ,وعبارته(ٖ) :كوجوب رعاٌة الكفاءة ومهر المثل
فً الولً إذا زوج الصؽٌرة ,فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصبل بدونهما
لكنه أشد إفضاء إلى دوام النكاح ,وهو من مكمبلت مقصود النكاح انتهى.
قوله :والشفعة ,الظاهر أنه معطوؾ على الخٌار من قوله (وكالخٌار إلخ) ,ولٌس معطوفا
على الؽبن من قوله (ورفع الؽبن) كما قد ٌتوهم ,وإنما كانت الشفعة مكملة للحاجً الذي هو
عقد البٌع؛ ألن الشفعة حدها ابن عرفة بؤنها :استحقاق شرٌك أخذ مبٌع شرٌكه بثمنه انتهى.
وال ٌخفى وجه تكمٌلها للعقد ,وهللا أعلم.
قوله :تحسٌن وتزٌٌن ,زاد العضد(ٗ) :وسلوك منهج أحسن من منهج ,وهللا أعلم.
قوله :وإن كان ذو عقل ,لعله ذا بالنصب لكونه خبر كان(٘) ,كما هً عبارة العضد.
قوله :ألنه ناقص ,قال المحلً( :)ٙلنقص الرقٌق عن هذا المنصب الشرٌؾ الملزم بخبلؾ
الرواٌة.

)ٔ( كذا فً األصل بحرؾ الراء ,وهو تصحٌؾ من الناسخ ,والصواب( :كشرع وجوب الكفاءة) بالهمزة ,كما نبه علٌه
صاحب الحاشٌة.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٕٕ :
)ٖ( المصدر السابق ,ص.ٖٕٕ :
)ٗ( المصدر السابق ,ص.ٖٕٕ :
)٘( هذا التصوٌب من المحشً بناء على نسخته.
) (ٙحاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕٖٗ.

ٕٔٙ

الشرٌفة( ,)1ولو جعل [أهبل]( )2لها لحصل [مصلحة]( )3مثل ما ٌحصل فً الحر ,وال
مفسدة فٌه البتة ,وكاجتناب النجاسات .وقسم بعضهم هذا األخٌر إلى ما خولؾ فٌه
القٌاس؛ كالعتق والكتابة والصدقة والزكاة ,وجمٌع ما ٌإول إلى مكارم األخبلق ,والتخلص
من البخل والدناءة والرق.
......................................................................................................
قوله :لحصل مصلحة مثل ما ٌحصل فً الحر ,قال العضد(ٗ) :فإن السٌد إذا كان له عبد ذو
فضابل وآخر دونه فٌها استحسن عرفا أن ٌفوض العمل إلٌهما بحسب فضٌلتهما ,فٌجعل
األفضل لؤلفضل ,وإن كان كل منهما ٌمكنه القٌام بما ٌقوم به اآلخر ,وهللا أعلم.
قوله :وقسم بعضهم هذا األخٌر ,أي التحسٌنً ,وممن قسم هذا التقسٌم صاحب جمع الجوامع
معبرا بالقواعد عما عبر عنه المصنؾ بالقٌاس ,حٌث قال مع شارحه(٘)( :والتحسٌنً) وهو
ما استحسن عادة من ؼٌر احتٌاج إلٌه قسمان؛ (ؼٌر معارض القواعد كسلب العبد أهلٌة
الشهادة) ,فإنه ؼٌر محتاج إلٌه ,إذ لو أثبتت له األهلٌة ما ضر ,لكنه مستحسن فً العادة
لنقص الرقٌق عن هذا المنصب الشرٌؾ الملزم بخبلؾ الرواٌة( ,والمعارض كالكتابة) فإنها
ؼٌر محتاج إلٌها ,إذ لو منعت ما ضر ,لكنها مستحسنة فً العادة للتوسل بها إلى فك الرقبة
من الرق ,وهً خارمة لقاعدة امتناع بٌع الشخص بعض ماله ببعض آخر ,إذ ما ٌحصله
المكاتب فً قوة ملك السٌد له بؤن ٌعجز نفسه انتهى .أقول الظاهر أن التمثٌل للتحسٌنً
المخالؾ للقواعد بالكتابة ال ٌؤتً على المذهب؛ من أن المكاتب حر من ساعته ,فإنه ال
ٌصدق علٌه بٌع الشخص بعض ماله ببعض آخر ,إذ ما ٌسعاه المكاتب بعد الكتابة لٌس ماال
للسٌد وال فً قوة ماله على ما هو المذهب ,نعم ٌصدق علٌه بٌع الشخص بعض ماله ببعض
إذا اشترى بعضه بحاضر ,واقتصر المحلً فً التمثٌل لمعارض القواعد على قول المتن
(كالكتابة) وقرره بما رأٌت ,وزاد المصنؾ على ذلك (العتق والصدقة والزكاة وجمٌع ما
ٌإول إلى مكارم األخبلق)  ,فٌدخل فٌه الصداق كما نصوا علٌه ,وانظر ما وجه مخالفة هذه
األمور للقٌاس ,ولعله من جهة أنها ٌؽتفر فٌها الجهل بخبلؾ البٌع كما نصوا على ذلك,
وأشار المصنؾ إلى ذلك بقوله (وجمٌع ما ٌإول إلى مكارم األخبلق) ,وهللا أعلم فلٌحرر.

(ٔ) فً األصل" :الشرعٌة" ,وهو تصحٌؾ ظاهر ,والصواب (الشرٌفة) كما ٌدل على ذلك سٌاق الكبلم.
(ٕ) ساقط من (ب) ,وفً (أ) و (ج)" :ولو جعل العلٌة لها" .والصواب( :ولو جعل أهبل لها) ,حتى ٌستقٌم معنى الكبلم,
وٌنظر :شرح العضد ,ص.ٖٕٕ:
(ٖ) ساقط من (ب).
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖٕٕ :
(٘) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٕٖٗ.

ٕٕٙ

وإلى ما [لم](ٌ )1خالؾ فٌه قٌاس؛ كالنظافة والطهارة وخصال إبراهٌم علٌه السبلم.
وهذه الضروب األربعة ٌجري فٌها التناسب لكلٌاتها وجزبٌاتها ,وضرب خامس ال ٌلوح
فٌه تعلٌل جزبً ولم ٌكن أن ٌلوح فٌه تعلٌل كلً ,كالعبادات البدنٌة نحو الصبلة والصوم؛
ألن العقل ال ٌهتدي إلى معانٌها ولم ٌَلح من الشارع إال طرؾ من مبادٌها ,لكن فٌها تذلل
النفس للعبادة والتعظٌم لخالقها ,وتجدٌد العهد باإلٌمان وتحقق االستسبلم واالنقٌاد,
ﮋﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﮊالعنكبوت.ٗ٘ :

فصل :أقسام المناسب باعتبار الشارع.
قولً( :فصل :إن ثبت اعتبار المناسب بنص أو إجماع كتؤثٌر عٌن السكر فً تحرٌم عٌن
الشرب ,وكتؤثٌر عٌن الحٌض فً تحرٌم عٌن الوطء؛ سمى مإثرا .وإن ثبت بترتٌب الحكم
على وفقه وقد ثبت اعتبار عٌنه فً جنس الحكم بنص أو إجماع؛ كتؤثٌر عٌن الصؽر فً
جنس الوالٌة ألن تحتها والٌة المال والنكاح ,أو اعتبار جنسه فً الحكم؛ كتؤثٌر الحرج فً
عٌن جمع الصبلتٌن ,أو اعتبار جنسه فً جنس الحكم؛ كتؤثٌر جنس الجناٌة فً جنس
القصاص -سمً مبلبما .وإن لم ٌعلم اعتباره سمً ؼرٌبا؛ كتورٌث المطلقة فً المرض
قٌاسا على عدم تورٌث القاتل ,والجامع فعل محرم لؽرض فاسد .وإن لم ٌعتبر
......................................................................................................
قوله :وخصال إبراهٌمٌ ,عنً العشرة التً هً من سننه ,خمسة فً الرأس :وهً
المضمضة ,واالستنشاق ,وفرق الرأس ,والسواك ,وقص الشارب .وخمسة فً باقً الجسد
وهً :االستنجاء ,واالختتان ,وحلق العانة ,وقص األظفار ,ونتؾ اإلبطٌن .كما هو مشهور,
وهللا أعلم.
قوله :وهذه الضروب األربعة ,أي الضروري فمكمله والحاجً فمكمله على ماٌ[ ....بدو
أنها سقطت ورقة أو أكثر فً هذا المكان من المخطوطة].
إلٌه أو ال  ,واألول المناسب والثانً إما أن ٌكون مما اعتبره الشارع فً بعض األحكام
والتفت إلٌه أو ال ,واألول الشبه ,والثانً الطرد ,وعلٌة الشبه تثبت بجمٌع المسالك من
اإلجماع والنص والسبر ,وهل تثبت بمجرد المناسبة وهو تخرٌج المناط فٌه نظر إلخ,
فظاهر عبارته حٌث ردد بٌن المناسب والشبه والطرد بإما أن الثبلثة متباٌنة ,نعم ذكر أن
الشبه ٌثبت بجمٌع المسالك ولم أجد هذه العبارة لؽٌر المصنؾ فلٌراجع ولٌحرر ,وهللا أعلم.

(ٔ) ساقط من (ب) و(ج).

ٖٕٙ

سمً مرسبل وٌنقسم إلى :ما علم إلؽاإه كإٌجاب شهرٌن فً الظهار ابتداء ,وإلى ما لم
ٌعلم .ومنها الشبه؛ ألن الوصؾ إن لم ٌكن مناسبا للحكم ولزم من ربط الحكم به مصلحة
ؼٌر معٌنة جهتها فهو الشبه ,وإن لم ٌستلزم فهو الطرد ,نحو إٌجاب القصاص فً العبد
كالحر ,أو القٌمة كالمال .ومنها الدوران وهو الطرد والعكس؛ كتحرٌم العصٌر مع الشدة ال
قبلها وال بعدها ,وفً بعض هذه الطرق خبلؾ).
هذا القسم الثالث وهو باعتبار الشارع.
اعلم أن المناسب باعتبار الشارع على أربعة أقسام :مإثر ,ومبلبم ,وؼرٌب ,ومرسل.
ألنه إما أن ٌثبت اعتباره شرعا أو ال :أما المعتبر؛ فإن ثبت اعتباره بنص [أو]( )1إجماع
فهو المإثر ,ثبتت علته بنص أو إجماع وأثر عٌنها فً عٌن الحكم؛ كتؤثٌر عٌن السكر
الثابت بالتنبٌه فً تحرٌم عٌن الشرب ,وتؤثٌر عٌن الحٌض فً تحرٌم عٌن الوطء ,وتؤثٌر
عٌن العدة فً تحرٌم عٌن العقدة ,وتؤثٌر عٌن الردة فً فسخ النكاح ,فإذا ظهر التؤثٌر فبل
ٌحتاج إلى مناسبة سواء وجدت أم ال.
()2

وإن ثبت اعتباره بترتٌب الحكم على وفقه وهو ثبوت الحكم معه فً المحل ,فإن ثبت
بنص أو إجماع واعتبر عٌنه فً جنس الحكم -كتؤثٌر أخوة األب واألم فً جنس الحق
كحق اإلرث وحق الوالٌة فً النكاح ,وكتؤثٌر عٌن الصؽر فً جنس الوالٌة أي والٌة المال
والنكاح ,-أو اعتبار( )3جنسه فً عٌن الحكم -كتؤثٌر جنس الحرج( )4فً جمع
الصبلتٌن()5؛ ألن الحرج جنس ٌدخل تحته المشقة فً السفر والتؤذي فً الحضر ,-أو
اعتبار جنسه فً جنس الحكم -كتؤثٌر جنس المشقة فً جنس التخفٌؾ ,فالحابض ال
تقضً الصبلة ,والمسافر ٌقصر وٌجمع ,والمرٌض ٌجمع ,لكن عٌن المشقة لم ٌثبت لها
تؤثٌر فً عٌن الحكم بل جنسها ,وكتؤثٌر جنس الجناٌة فً جنس القصاص ,وكتؤثٌر جنس
()6
ما ٌدعو إلى الحرام فً جنس التحرٌم ,كشرب قلٌل الخمر والخلوة فً الزنا -سمً
مبلبما .وجعل بعضهم األول والثانً من المإثر.
وإن لم ٌثبت فهو المناسب الؽرٌب ,أي لم ٌظهر تؤثٌر عٌنه فً عٌن الحكم كالمإثر ,وال
مبلءمته لتصرفات الشرع فهو الؽرٌب ؛ كتورٌث المطلقة ثبلثا فً المرض لقصد حرمان
اإلرث ,فعورض بنقٌض قصده بالقٌاس على عدم تورٌث القاتل الستعجال المٌراث,
فعورض بنقٌض قصده ,والعلة كونهما فعبل محرما لؽرض فاسد ,وفً ترتٌب الحكم علٌه
حصول مصلحة وهو نهٌهما عن الفعل الحرام00000000000000000000000 ,
)ٔ( ساقط من األصل ,وسٌاق الكبلم ٌدل علٌه.
(ٕ) فً (ب)" :ثبتت" ,بصٌؽة المإنث ,والصواب (ثبت) بصٌؽة المذكر ,والتقدٌر :فإن ثبت اعتباره...إلخ.
(ٖ) تقدٌر الكبلم :أو ثبت اعتبار جنسه...إلخ .وكذا الموضع الذي بعده.
(ٗ) فً (ب)" :جنس الجرح" .وكذا الموضع الذي بعده ,وهو تصحٌؾ ظاهر.
)٘( فً (أ) و (ج)" :جمٌع الكبلتٌن" ,وهو تصحٌؾ ظاهر.
( )ٙهذا جواب للشرط الذي سبق عند قوله" :فإن ثبت بنص أو إجماع...إلخ".

ٕٗٙ

لكن لم ٌشهد له أصل لبلعتبار بنص أو إجماع .وإن لم ٌثبت اعتباره ال بنص وال بترتٌب
الحكم سمً مرسبل؛ كصٌام شهرٌن فً كفارة الظهار ابتداء من ؼٌر عجز عن اإلعتاق,
وإن كان مناسبا لقصد زجر المترفٌن كالملوك ,لكن [علم]( )1عدم اعتبار الشرع له.
ال َ
ش َبه:
ومنها ال َ
ش َبه[ ,اعلم أن الشبه]( )2والطرد ٌعمان كل علة ,لكن العلة إن كانت مإثرة أو
مناسبة عرفت بؤشرؾ صفاتها ,دون األخس األعم الذي هو االطراد والمشابهة ,وإن
كانت ال خاصة لها إال االطراد -الذي هو أعم أوصاؾ العلل وأضعفها حتى قال الؽزالً(:)3
"حقه أن ٌنكره كل من قال بالقٌاس" ,وأقلها داللة على الصحة -خصت باسم الطرد ,فإن
كانت لها زٌادة على الطرد ولم تصل إلى درجة المبلبم والمإثر سمً شبها ,فالشبه
واسطة بٌن الطرد والمناسبة؛ ألنه وصؾ ٌلزم من ربط الحكم به مصلحة ؼٌر متعٌنة
جهتها ,لكن ذلك الوصؾ ٌوهم االشتمال علٌها فٌظن أنها مظنتها وقالبها الذي ٌتضمنها
وإن كنا ال نطلع على ذلك السر ,كتشبٌه األرز بالبر فً الربا ,ووجه الشبه الطعم ,لما نعلم
أن الربا ثبت لسر ومصلحة ,والطعم مثبل وصؾ ٌنبا عن معنى به قوام النفس ,فاألؼلب
على الظن أن تلك المصلحة ؼٌر المعٌنة فً ضمنه ,وتوهم أنها مظنة علٌها .وكوجوب
النٌة فً التٌمم كالوضوء ,والجامع الطهارة ,وتوهم أن الطهارة مشتملة على مصلحة
ألجلها وجبت النٌة ,وإن لم نطلع علٌها.
وكذا من أخـذ شٌبا ٌسـاومه فضاع لم ٌضمـنه تشبٌهـا بالعارٌة( ,)4والجـامع األخذ لؽرض
نفسه من ؼٌر استحقاق ,وتوهم أن هذه العلة مشتملة على مصلحة .أو ٌضمن تشبٌها
......................................................................................................
قوله :خصت باسم الطرد ,هذا جواب الشرط فً قوله (وإن كانت ال خاصٌة لها إال االطراد
إلخ).
قوله :فإن الشبه واسطة إلخ ,قال المحلً :أي ذو منزلة بٌن منزلتٌهما ,فإنه ٌشبه الطرد من
حٌث إنه ؼٌر مناسب بالذات ,وٌشبه المناسب بالذات من حٌث التفات الشرع إلٌه فً
الجملة؛ كالذكورة واألنوثة فً القضاء والشهادة إلخ.
قوله :شٌبا ٌساومه ,أي لٌشترٌه.
قوله :تشبٌها بالعارٌة ,أي فلٌست مضمونة إال بشروط مذكورة فً كتب الفروع(ٔ).

(ٔ) ساقط من (ب).
(ٕ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثب ُته بناء على تحقٌق مهنى التٌواجنًٌ ,نظر ص ,٘55:وسٌاق الكبلم
أٌضا ٌقتضٌه.
(ٖ) المستصفى للؽزالً ,ص.ٗ8ٕ :
(ٗ) فً األصل" :تشبٌها بالؽا" .وهو تصحٌؾ ,والصواب( :تشبٌها بالعارٌة) ,كما جاء صرٌحا فً الحاشٌة.

ٕ٘ٙ

بالرهن ,والـجامع األخذ عـلى جـهة العوض ,والشــــــــراء عوض .ومن قتل عبدا ألزم
قٌمته تشبٌها بالفرس والجامع كونهما ماال ,أو ٌقتل تشبٌها بالحر والجامع اإلنسانٌة,
وكذا وجوب تبٌٌت النٌة فً رمضان كالقضاء ,والجامع الفرض ,أو ال تجب تشبٌها
بالتطوع ألنه صوم معٌن.
الدوران:
ومنها الدوران( )2وهو الطرد والعكس ,وتقدم الكبلم علٌهما ضمنا فٌما مضى ,فالطرد هو
متى وجد الوصؾ وجد الحكم ,والعكس متى عدم الوصؾ عدم الحكم ,فٌدور معه نفٌا
وإثباتا ,واختلؾ فً إفادته العلة :فقٌل ٌفٌدها ظنا ,وقٌل ٌفٌدها ٌقٌنا ,وقٌل ال ٌفٌدها(,)3
كتحرٌم الخمر لوجود الشدة ,ال قبلها حٌن كان عصٌرا وال بعدها حٌن كان خبل.
......................................................................................................
قوله :تشبٌها بالرهن ,أي ألن الرهن بما فٌه ,فتلفه على المرتهن بالنظر لما ٌقابل دٌنه ,وهو
أمٌن فً الزابد كما هو معلوم.
قوله :ألزم قٌمته إلى قوله أو ٌقتل ,الظاهر أن هذا احتمال عقلً

(ٗ)

مع قطع النظر عن قوله

تعالى ﮋ ﮒ ﮓ ﮊ البقرة.ٔ50 :
قوله :أو ال ٌجب تشبٌها بالتطوع ,هذا قول مذكور فً الفروع واستدلوا له بقوله علٌه السبلم
(إنً إذا صابم)(٘) كما هو مشهور ,وأجاب عنه صاحب القواعد كما ٌعلم بالوقوؾ علٌه
فلٌراجع( ,)ٙوهللا أعلم.
قوله :وتقدم الكبلم علٌهما ضمنا ,أي فً شروط العلة حٌث قال الماتن (وفً اشتراط
االطراد واالنعكاس خبلؾ).
قوله :وقٌل ال ٌفٌدها ,أي قطعا وال ظنا ,قال العضد( :)5ثالثها ال ٌفٌدها قطعا وال ظنا وهو
المختار.
قوله :كتحرٌم الخمر إلى آخره ,هذا تصوٌر للدوران ,حٌث ثبت الحكم لثبوت الوصؾ
وانتفى لنفٌه ,وهللا أعلم.
)ٔ( قال فً كتاب النٌل" :والمختار أن المستعٌر متى َش َرط الرد أو ُ
ض ِم َنها إن تلفت ,وهو الموافق
شرط علٌه أو تعدى فٌها َ
للسنة"ٌ .نظر :شرح كتاب النٌل :جٕٔ ,ص.ٔٔ8
(ٕ) فً (أ) و (ج)" :ومنها الدوران األوزار وهو الطرد والعكس" .وال معنى لكلمة (األوزار) هنا.
(ٖ) فً (ب) و (ج)" :ال ٌفٌدهما" .بصٌؽة المثنى ,أي ال الظن وال الٌقٌن.
)ٗ( ولعل المصنؾ بكبلمه ذلك ٌشٌر إلى وجود خبلؾ فً المسؤلة.
(٘) سبق تخرٌجه.
)ٌ (ٙنظر :قواعد اإلسبلم للجٌطالً :جٕ ,صٔ.0
) (5شرح العضد ,ص.ٖٕ5 :

ٕٙٙ

فصل :فً أقسام القٌاس
قولً( :فصل :القٌاس ٌنقسم إلى عقلً وشرعً ,والشرعً إلى جلً وهو ما علم فٌه نفً
الفارق بٌن الفرع واألصل ,وخفً وهو مقابله ,وزاد بعضهم الواضح .وأٌضا ٌنقسم إلى
قٌاس علة منصوصة أو مستنبطة ,وقٌاس داللة ,وقٌاس فً معنى األصل ,وقٌاس شبه
وقد تقدم .وفً تسمٌة مفهوم الخطاب قٌاسا خبلؾ.
وأما القٌاس فً المعنى فٌسمى تنقٌح المناط ,وهو الجمع بنفً الوصؾ الفارق؛ كقوله
علٌه السبلم ألعرابً (أعتق) حٌن قال له" :واقعت أهلً فً رمضان"( ,)1بؤن تسقط
األعرابً واألهل َ فٌجري فً ؼٌرهما.
َ
وأما قٌاس الداللة فبل تذكر فٌه العلة بل وصؾ مبلزم لها؛ كاالستدالل على نفلٌة سجود
التبلوة بجوازه على الراحلة ,ووجوب الزكاة فً مال الصبً بوجوب العشر فً زرعه,
لكن ٌكتفى بذكر موجب العلة عن التصرٌح بها.
وأما االستدالل فٌطلق على إقامة الدلٌل والمراد به هاهنا نوع خاص ,وحده ما لٌس بنص
وال إجماع وال قٌاس ,وعلٌه لٌس بقٌاس ,وقٌل وال قٌاس علة فٌدخل قٌاس فً معنى
األصل ,وقٌاس التبلزم وهو أن ٌثبت أحد موجبً العلة باآلخر لتبلزمهما ,هو الذي سمٌناه
قٌاس الداللة ,وأٌضا ٌدل على استصحاب [الحال]( ,)2وشرع من قبلنا ,والمصالح
المرسلة ,وهو وصؾ مناسب لم ٌلؾ من الشارع اعتباره وال إهداره ,وإلٌهما إشارة
المصنؾ ,وٌدخل فٌه أٌضا االستحسان ,وفً دخول بعضها خبلؾ).
اعلم أن القٌاس ٌنقسم إلى عقلً كقوله تعالى ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢﮊ الحج ٕٔ :اآلٌة ,والكبلم علٌه فً ؼٌر هذا الفن.
......................................................................................................
قوله :إلى عقلً كقوله تعالى ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ إلخ ,زاد فً العدل(ٖ) :وأكثر أدلة القرآن
علٌه.

)ٔ( أخرجه البخاري فً كتاب األدب :باب التبسم والضحك ,ومسلم فً كتاب الصوم :باب تؽلٌظ تحرٌم الجماع فً نهار
رمضان ,كبلهما من حدٌث أبً هرٌرة ,بلفظ مختلؾ ,ولم ٌذكرا أنه كان أعرابٌا.
(ٕ) ساقط من (ب) و (ج).
)ٖ( العدل واإلنصاؾ :جٕ ,ص.ٙٙ

ٕٙ5

وسمعً وٌنقسم إلى جلً وخفً :فالجلً ما علم فٌه نفً الفارق بٌن الفرع واألصل قطعا,
كالذكورٌة واألنوثٌة مما ال ٌعتبره الشارع قطعا فً العتق وإن اعتبره فً القصاص مثبل,
وقٌل الجلً ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو بطرٌقة تقطع [فٌها بالعلٌة]( )1مما ٌقوم مقام
النص ,وقال بعض الجلً ما فهم من فحوى الخطاب نحو

ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ اإلسراءٕٖ:

اآلٌة,

وقٌل الجلً ما اتضحت فٌه وجوه االستنباط.
والخفً على القول األول ما كان فٌه نفً الفارق ظنٌا ,وعلى الثانً والثالث ما ثبتت علته
......................................................................................................
قوله :وسمعً ,عبر عنه صاحب العدل بالشرعً(ٕ).
قوله :وٌنقسم إلى جلً إلخ ,أي ٌنقسم الشرعً باعتبار القوة والضعؾ إلى جلً وهو ما
قطع فٌه بنفً الفارق ,وإلى خفً وهو ما ال ٌقطع فٌه بنفً الفارق ,بل ٌكون نفً الفارق فٌه
مظنونا ,وهللا أعلم.
قوله :كالذكورٌة واألنوثٌة ,لعله بإسقاط ٌاء النسب كما فً العضد ,وعبارته(ٖ) :مثالهٌ -عنً
الجلً -قٌاس األمة على العبد فً أحكام العتق كالتقوٌم على معتق الشقص ,فإنا نعلم قطعا
أن الذكورة واألنوثة فٌها مما لم ٌعتبره الشارع انتهى.
قوله :وإن اعتبره فً القصاص ,لعله أراد بالقصاص الدٌة فً الخطؤ حٌث كانت المرأة على
النصؾ من الرجل ,وهللا أعلم.
قوله :أو بطرٌقة تقطع ,هكذا فً النسخة التً بٌدي ولٌست بظاهرة لعدم اشتمال الجملة
الوصفٌة على الرابط ,ولعل فٌها سقطا ,واألصل مثبل :أو بطرٌقة تقطع فٌها بالعلٌة مما
ٌقوم مقام النص كاإلٌماء ,وهللا أعلم.
قوله :من فحوى الخطاب ,أراد به المفهوم األولوي ,كما تقدم فً بحث المفاهٌم.
قوله :والخفً على القول األول ما كان فٌه نفً الفارق ظنٌا ,قال العضد(ٗ) :كقٌاس النبٌذ
على الخمر فً الحرمة إذ ال ٌمتنع أن تكون خصوصٌة الخمر معتبرة ,ولذلك اختلؾ فٌه
انتهى .والحاصل أن المصنؾ رحمه هللا ذكر فً تعرٌؾ الجلً أربعة أقوال :األول ما قطع
فٌه بنفً الفارق ,والثانً ما ثبتت علته بنص أو إجماع ,والثالث ما فهم من فحوى =

(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ؼٌر موجود فً األصل ,وسٌاق الكبلم ٌستدعً مثل هذا التقدٌر ,كما نبه على ذلك صاحب الحاشٌة.
)ٕ( العدل واإلنصاؾ :جٕ ,ص.ٙٙ
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٖٕ0 :
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖٕ0 :

ٕٙ0

باالستنباط ,وعلى الرابع ما ال تتضح داللته لتقابل األشباه وتجاذب األصول .ومن زاد
الواضح؛ فالجلً ما ثبتت علته نصا ,والواضح ما اتضحت داللته ,والخفً ما ال تتضح,
وتتفاوت مقاماتها ومراتبها فبعضها أخفى من بعض.
......................................................................................................
= الخطاب ,والرابع ما اتضحت فٌه وجوه االستنباط ,وجعل تعرٌؾ الخفً مفرعا على
تعرٌؾ الجلً ألنه ٌقابله كما هو ظاهر ,إال فً تعرٌؾ الخفً على القول الثالث فً الجلً
حٌث سواه بالقول الثانً وعرفه بما ثبتت علته باالستنباط ففٌه نظر؛ ألن القول الثالث فً
الجلً هو ما فهم من فحوى الخطاب ,فالمناسب من حٌث المقابلة أن ٌقال على الخفً ما فهم
بؽٌر الفحوى كالمساوي واألدون ,ولكن لما اشترك الثانً والثالث فً النصوصٌة ألن ما
ثبت بالفحوى ٌصدق علٌه أنه ثبت بالنص قابل كبل منهما باالستنباط ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :لتقابل األشباه وتجاذب األصولٌ ,عنً -وهللا أعلم -بؤن ٌكون الفرع ٌشبه أشٌاء متقابلة
متباٌنة ,فاجتذبته تلك األصول الحتمال أن ٌحمل على كل منها لوجود الجامع فً الكل,
ولذلك كان القٌاس خفٌا على هذا القول ,وهللا أعلم.
قوله :وتتفاوت مقاماتها ومراتبها ,الظاهر أن الضمٌر راجع إلى داللة الخفً ,ودل علٌها
ذكرها فً تعرٌؾ الواضح وهللا أعلم ,ثم إن صاحب العدل رحمه هللا مثل الخفً بقوله تعالى
ﮋ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ

سبؤٗٙ :

اآلٌة ,ثم قال(ٔ) :وأما خفاإها فربما

ٌجتمعون مثنى وفرادى وال ٌقضون شٌبا ,وربما ٌتفكرون فٌخطبون وجه الدلٌل .وقوله:
ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﮊ سبؤٗٙ :

هذا هو الحق ؼٌر أن لهم عادة تشوّ ش علٌهم عقولهم ,والعادة

طبع خامس ,وإن من العادة من خالؾ العامة فهو مجنون وال سٌما فً أمر لم ٌبصروه,
وحقٌقة هذا العقلً الخفً إنما خفً عمن أصٌب فً عقله ,إلى أن قال :فإذا تفكر على ما
ٌجب تذكر انتفاء الجنون عمن استقامت أفعاله وصحت أقواله فً كل شًء ,وهو محمد
صلى هللا علٌه وسلم ,إذ لم ٌؤخذوا علٌه فً شًء إال الذي جاء به ,فلو لم ٌجًء بهذا عندهم
لكان أعظم العقبلء ,فإذا استقامت أمور محمد علٌه السبلم كلها عندنا وعندهم إال واحدة أنه
جاءهم بما ال ٌُعرؾ وال ٌعرفونه عند آبابهم ,فٌنبؽً أن ٌتهموا أنفسهم فً الذي جاء به
مفردا وٌتفكروا فٌه إذ كانوا هم العقبلء ,واألصل الذي جاءهم به أنه نذٌر لهم بٌن ٌدي
عذاب شدٌد فٌنظروا وهو من الجابزات ,فإن صح ما قال عظمت اآلفة وهلكت الكافة ,فإن
لم ٌصح ما قال ال ضرر وال ضرار فلٌتصفوا هم بالعزم والحزم وٌسلموا من االؼترار =

(ٔ) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,ص.ٙٙ

ٕٙ8

أقسام القٌاس باعتبار العلة:
وٌنقسم القٌاس أٌضا باعتبار العلة إلى :قٌاس علة وهو ما صرح فٌه بالعلة ,كما ٌقال
النبٌذ مسكر فٌحرم كالخمر ,سواء كانت مستنبطة أو منصوصة وقد تقدما ,وجعلها
المصنؾ قسمٌن(ٔ) .وقٌاس داللة وهو ما ال ٌذكر فٌه العلة بل وصؾ مبلزم لها,
......................................................................................................
= والندم .شعر:
قال المنجم والطبٌب كبلهما  ...ال ٌُحشر األموات قلت :إلٌكما
إن كان كذبا استراح جمٌعنا  ...أو كـــان حقا فالخسار علٌكما
وقول أصدق القابلٌن أبلػ وأنفع وأنجع ,حٌث ٌقول :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ فصلت ,ٕ٘ :فهذه النكتة التً فً هذه اآلٌة هً شرح نفس
اآلٌة األولى التً تقدمت .والمشركون لم ٌسلكوا طرٌق العلم ,ولم ٌستعملوا أسباب الحزم,
فصار لهم الهبلك والندم حٌث ال ٌنفع الندم انتهى .وإنما أطنبت بنقل كبلمه رحمه هللا لما
اشتمل علٌه من بٌان أدلة القرآن فً الرد على المشركٌن فً إنكارهم نبوته صلى هللا علٌه
وسلم ,وهللا أعلم.
قوله :كما ٌقال النبٌذ مسكر إلخ ,عبارة المحلً(ٕ) :كؤن ٌقال ٌحرم النبٌذ كالخمر لئلسكار.
قوله :قسمان ,لعله قسمٌن ألنه المفعول الثانً لجعل كما هو ظاهر(ٖ).
قوله :بل وصؾ مبلزم لها ,أي للعلة ٌعنً أو أثرها أوحكمها ,قال فً جمع الجوامع(ٗ):
(وقٌاس الداللة ما جمع فٌه ببلزمها فؤثرها فحكمها) ,قال المحلً :الضمابر للعلة ,وكل من
الثبلثة ٌدل علٌها ,وكل من اآلخرٌن منها دون ما قبله كما دلت علٌه الفاء ,مثال األول أن
ٌقال النبٌذ حرام كالخمر بجامع الرابحة المشتدة وهً الزمة لئلسكار ,ومثال الثانً أن ٌقال
القتل بمثقل ٌوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع اإلثم وهو أثر العلة التً هً القتل العمد
العدوان ,ومثال الثالث أن ٌقال تقطع الجماعة بالواحد كما ٌقتلون به بجامع وجوب الدٌة
علٌهم فً ذلك حٌث كان ؼٌر عمد ,وهو حكم العلة التً هً القطع منهم فً الصورة
األولى ,والقتل منهم فً الثانٌة ,وحاصل ذلك استدالل بؤحد موجبً الجناٌة من القصاص
والدٌة الفارق بٌنهما العمد على اآلخر انتهىٌ .عنً على الموجب اآلخر ,وهللا أعلم.

)ٔ( ٌنظر :العدل واإلنصاؾ :جٕ ,ص.ٙٙ
)ٕ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٔ.ٖ0
)ٖ( هذا التصوٌب منه بناء على نسخته.
(ٗ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,صٔ.ٖ0
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وحاصله أن تثبت( )1حكما فً الفرع لوجود حكم آخر فٌه توجبهما علة واحدة فً األصل؛
كوجوب قطع أٌد كثٌرة إذا اشتركوا فً قطع ٌد واحدة كما ٌقتلون إذا اشتركوا فً قتله,
والجامع وجوب الدٌة علٌهم فً الصورتٌن ,وذلك أن الدٌة والقصاص موجبتان للجناٌة
لحكمة الزجر فً األصل ,والموجود فً الفرع أحدهما وهو الدٌة فٌوجد اآلخر وهو
القصاص ألنهما متبلزمان نظرا إلى اتحاد علتهما وحكمهما ,فقد جمع بٌن األصل والفرع
فً إحدى موجبتً العلة فً األصل وهو وجوب الدٌة؛ لوجوده فً الفرع فً الموجب
اآلخر وهو القصاص؛ لمبلزمته الموجب الذي هو الدٌة.
وكاالستدالل على عدم وجوب سجود التبلوة بجوازها على الراحلة كالنوافل؛ ألن الجواز
على الراحلة من أحكام النوافل ,لم ٌذكر علة التنفل وذكر وصفا -وهو الجواز على
الراحلةٌ -بلزمها.
وكوجوب الزكاة فً مال الصبً كالبالػ ,والجامع وجوب العشر فً زرعهما ,لكن ال ٌذكر
العلة بل ٌكتفً بذكر موجبها عن التصرٌح بها كما مثلنا.
......................................................................................................
قوله :وحاصله أن تثبت حكما فً الفرع لوجود حكم آخر فٌه إلخ ,قال العضد بعد ذكر هذا
الحاصل ما نصه(ٕ) :وٌرجع إلى االستدالل بؤحد الموجبٌن على العلة وبالعلة على الموجب
اآلخر ,لكن ٌكتفى بذكر موجب العلة عن التصرٌح بها انتهى.
قوله :موجبتان للجناٌة ,أقول :موجبتان بفتح الجٌم على أنه اسم مفعول ,وموجبهما بكسر
الجٌم هً الجناٌة ,كما ٌظهر بؤدنى تؤمل ,وهللا أعلم.
قوله :ألنهما متبلزمان ,أي الدٌة والقصاص متبلزمان نظرا إلى إٌجاد علتهما وهً الموجبة
لهما وهً الجناٌة ,فقد جمع بٌن األصل الذي هو القتل والفرع الذي هو القطع ,وقوله (فً
موجبه اآلخر) متعلق بجمع ,والمراد بالقتل قتل جماعة اشتركوا فً قتل واحد ,والمراد
بالقطع قطع أٌد كثٌرة الشتراكهما فً العلة التً هً الجناٌة فلٌتؤمل .وعبارة العضد(ٖ):
القصاص أحد موجبً األصل وهو النفس بدلٌل الموجب اآلخر وهو الدٌة ,وٌقرر بؤن الدٌة
أحد الموجبٌن وقد ثبت فٌلزم وجود اآلخر وهو القصاص؛ ألن العلة فٌهما إما واحدة أو
مت عددة ,فإن كانت واحدة فواضح ,وإن كانت متعددة فتبلزم الحكمٌن طردا وعكسا ٌدل على
تبلزم العلتٌن ,فكلما ثبت علة أحد الحكمٌن ثبت علة اآلخر سواء كان نفسه أو مبلزمه طردا
وعكسا إلخ.

(ٔ) فً األصل" :ثبتت" .أي بتقدٌم بعض الحروؾ على بعض ,وهو تصحٌؾ كما ٌظهر من خبلل السٌاق.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٕ0 :
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٖٙٙ :
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وقٌاس فً معنى األصل؛ وهو الجمع بنفً الوصؾ الفارق ,أي ٌضاؾ الحكم إلى سبب
وٌنوطه به ,وتقترن به أوصاؾ ال مدخل لها فً اإلضافة ,فٌجب حذفها من درجة االعتبار
فٌتسع الحكم ,وٌسمى تنقٌح المناط .مثاله إٌجاب العتق على األعرابً حٌث واقع أهله فً
رمضان ,فٌجري ذلك الحكم فً أعرابً آخر لقوله علٌه السبلم (حكمً على الواحد حكمً
على الجماعة)( ,)1أو ٌحذؾ األعرابً فٌجري فً التركً والزنجً ,أو تحذؾ رمضان
فٌجري فً ؼٌر ذلك الرمضان ,أو تحذؾ األهل فٌجري فً األَ َمة واألجنبٌة ,لما نعلم أن
مناط الحكم هو وقاع( )2مطلقا ,فهتك حرمة رمضان مطلقا .فتعٌٌن( )3ذلك األعرابً ,أو
الوصؾ العربً ,أو ذلك الرمضان ,أو المنكوحة أهبل؛ ال مدخل لها فً االعتبار أصبل,
وكذا ما أشبهه .وٌحتمل كبلم المصنؾ رحمه هللا فً تفسٌر قٌاس المعنى ما ذكرته,
وٌحتمل أن ٌكون مراده به التنبٌه واإلٌماء ,والمشهور ما ذكرته .وقٌاس شبه؛ وقد تقدم.
وقٌاس المفهوم؛ وقد اختلفوا فً تسمٌة المفهوم قٌاسا .اعلم أن إلحاق المسكوت
بالمنطوق إما قطعً أو ظنً ,والقطعً إما أن ٌكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق
أو ال ,األول كقوله تعالى ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ

اإلسراءٕٖ :

وﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ

الزلزلة ,5 :وقوله [علٌه الصبلة والسبلم]( :أدوا الخٌط والمخٌط)( ,)4وكنهٌه علٌه السبلم
عن الضحٌة بالعوراء والعرجاء.
......................................................................................................
قوله :مثاله :إٌجاب العتق على األعرابً إلخ ,مثله المحلً بقٌاس البول فً إناء وصبه فً
الماء الراكد على البول فٌه فً المنع ,بجامع أن ال فارق بٌنهما فً مقصود المنع الثابت
بحدٌث مسلم عن جابر أنه صلى هللا علٌه وسلم نهى عن أن ٌبال فً الماء الراكد(٘) انتهى.
قوله :والمشهور ما ذكرته ,اقتصر العضد والمحلً علٌه ,كما ٌعلم بالوقوؾ علٌهما ,وهللا
أعلم.
قوله( :أدوا الخٌط والمخٌط)ٌ ,عنً من الؽنٌمة قبل القسمة كما ذكره أهل التفسٌر( )ٙفً قوله
تعالى ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊآل عمران ,ٔٙٔ :وهللا أعلم.

(ٔ) لم أهتد إلى تخرٌجه.
(ٕ) فً األصل" :إٌقاع" ,ولعله تصحٌؾ من النساخ؛ ألن الحدٌث عن قصة األعرابً الذي واقع أهله فً نهار رمضان,
ومصدر الفعل (واقع) هو (وقاع).
)ٖ( الكبلم هنا مستؤنؾ ,ولٌس معطوفا على ما قبله.
(ٗ) أخرجه ابن ماجة (ٓ٘ )ٕ0كتاب الجهاد :باب الؽلول ,وأحمد (ٗٔ )ٕٕ5من حدٌث عبادة بن الصامت ,ولفظه عند
أحمد( :أَدُّوا ْال َخ ٌْ َط َو ْال َمخ َ
ٌِط َوإٌِا ُك ْم َو ْال ُؽلُو َل َفإِن ُه َعا ٌر َعلَى أَهْ لِ ِه ٌَ ْو َم ْال ِق ٌَا َمةِ).
)٘( ٌنظر :حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٕ ,ٖ0والحدٌث أخرجه مسلم فً كتاب الطهارة :باب النهً عن
البول فً الماء الراكد ,من طرٌق جابر بن عبد هللا.
)ٌ (ٙنظر :تفسٌر البٌضاوي :جٕ ,ص ,ٗٙوؼٌره من التفاسٌر.
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فالضرب ,والعمل أكثر من مثقال الذرة ,وؼل السٌؾ( ,)1والعمٌاء والمقطوعة الرجل؛
أولى من المذكور( .)2األكثر ال ٌسمً هذا قٌاسا ألنه ال ٌحتاج إلى فكرة ,وقٌل قٌاس ألن
القٌاس عبارة عن نوع من اإللحاق.

االستدالل
()3

وأما االستدالل هو الدلٌل الرابع ,لما كان ٌحتوي على بعض األقسام المتقدمة [فصلته]
بـ "أما" كؤنه تقدم ما ٌشعر به .وهو لؽة طلب الدلٌل ,وعرفا عبارة عن إقامة الدلٌل
مطلقا ,والمقصود هاهنا نوع خاص من إقامة الدلٌل ,وهو ما لٌس بنص وال إجماع وال
قٌاس ,ولما تقدمت األنواع الثبلثة صح أن ٌتعرؾ بها هذا ,فتركه للعبلمة عبلمة .وقال
......................................................................................................
قوله :فالضرب وعمل أكثر من مثقال إلخ ,هً خمسة مفاهٌم مرتبة على سبٌل اللؾ كما هو
ظاهر.
قوله :هو الدلٌل الرابع ,لعله فهو.
قوله :كؤنه تقدم ما ٌشعر به ,لعله ألنه تقدم إلخ ,وهو لؽة طلب الدلٌل ,وعرفا عبارة عن
إقامة الدلٌل مطلقا إلخ ,عبارة العضد(ٗ) :وفً العرؾ ٌطلق على إقامة الدلٌل مطلقا من نص
أو إجماع أو ؼٌرهما ,وعلى نوع خاص وهو المقصود ههنا ,فقٌل ما لٌس بنص وال إجماع
وال قٌاس إلخ.
قوله :ولما تقدمت األنواع الثبلثة صح أن ٌتعرؾ بها هذا إلخ ,أجاب به عن ما ٌقال أن
تعرٌؾ هذا النوع من االستدالل بقوله (ما لٌس بنص إلخ)؛ تعرٌؾ بالمساوي فً الجبلء
والخفاء ,والواجب كون التعرٌؾ أوضح من المعرؾ ,وحاصل الجواب أنه لما سبق معرفة
تلك األنواع كان تعرٌفا للمجهول بالمعلوم كما بٌن ذلك العضد(٘) ,وأما قوله (فتركه للعبلمة
عبلمة) فلٌس من كبلم العضد ,ومراده به -وهللا أعلم -أن هذا النوع من االستدالل عبلمته
أن ال ٌصدق علٌه اسم نص وال إجماع وال قٌاس ,فكؤنه أراد بالعبلمة االسم ألنه عبلمة
على المسمى ,وهللا أعلم فلٌحرر.

)ٔ( فً األصل" :علً السٌؾ" ,وهو خطؤ.
(ٕ) فً األصل" :أولى بالمذكور" .والصواب( :أولى من المذكور) ,أي أولى بالحكم من المذكور.
(ٖ) ساقط من األصل ,وقد أثبته بناء على تحقٌق مهنى التٌواجنًٌ ,نظر ص.٘0ٗ:
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖٙٗ :
)٘( شرح العضد ,ص.ٖٙٗ :
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بعض فً موضع [وال قٌاس]( :)1وال قٌاس علة؛ فٌدخل فٌه قٌاس المعنى وهو الذي ٌكون
()2
بنفً الفارق والمسمى تنقٌح المناط ,وٌدخل أٌضا قٌاس التبلزم وهو إثبات [إحدى]
موجبً العلة باآلخر لتبلزمهما ,وهو المسمى بقٌاس الداللة وقد تقدم بٌانه .واختلؾ فً
قول الفقهاء (وجد السبب فٌوجد الحكم ,أو عدم [الشرط]( )3أو وجد المانع فٌعدم الحكم)؛
فمن لم ٌجعله دلٌبل حتى ٌبٌن الدلٌل أو ٌعٌن المانع أو عدم الشرط فبل إشكال ,ومن جعله
دلٌبل فهو داخل فً االستدالل على قول ,وقٌل داخل بشرط أن ال ٌكون ثبوته بؤحد الثبلثة
أي النص واإلجماع والقٌاس.وٌدخل فٌه استصحاب حال األصل خبلفا لبعضهم ,وشرع من
قبلنا خبلفا آلخرٌن000000000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :فٌدخل فٌه ,أي فً هذا النوع من االستدالل وهو المعرؾ بقولنا (ما لٌس بنص إلخ),
والحاصل أنه إذا زدنا فً تعرٌفه (وال قٌاس علة) ٌكون عاما فٌشمل القٌاس بنفً الفارق
وقٌاس التبلزم؛ بخبلفه على األول فإنه أخص ,كما دل علٌه كبلم العضد أٌضا(ٗ) ,وهللا
أعلم.
قوله :فمن لم ٌجعله دلٌبل إلخ ,قال العضد(٘) :فقٌل لٌس بدلٌل إنما دعوى دلٌل ,فهو بمثابة
قوله (وجد دلٌل الحكم فٌوجد الحكم) ,وال ٌكون دلٌبل ما لم ٌعٌن ,وإنما الدلٌل ما ٌستلزم
الحكم ,وهو وجود السبب الخاص أو وجود المانع أو عدم الشرط الخاص ,وقٌل هو دلٌل إذ
ال معنى للدلٌل إال ما ٌلزم من العلم به العلم بالمدلول وهو كذلك ,وبناء على أنه دلٌل فقٌل
هو استدالل مطلقا؛ ألنه ؼٌر النص واإلجماع والقٌاس ,وقٌل هو استدالل إن ثبت وجود
السبب أو المانع أو فقد الشرط بؽٌر الثبلثة؛ وإال فهو من قبٌل ما ثبت به إن نصا وإن
إجماعا وإن قٌاسا ,وهذا هو المختار انتهى.
قوله :فبل إشكال ,أي فً عدم دخوله فً االستدالل.
قوله :على قول ,أي مطلقا ,قال العضد بعد حكاٌة هذا القول( :)ٙإذ ال معنى للدلٌل إال ما
ٌلزم من العلم به العلم بالمدلول وهو كذلك ,وبناء على أنه دلٌل فقٌل هو استدالل مطلقا.
قوله :وٌدخل فٌه استصحاب حال األصل ,أي ٌدخل فً االستدالل المعرؾ بما تقدم من قوله
(ما لٌس بنص وال إجماع إلخ) ,وسٌؤتً فً كبلم المصنؾ قرٌبا أن أكثر المحققٌن على
صحة االستدالل به ,قال (وهو الصحٌح).
(ٔ) ساقط من النسخ الثبلث ,وهو من تصحٌؾ النساخ ,توهموا ذلك تكرارا فً اللفظ فؤسقطوه ,وعبارة العضد تدل علٌه,
ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٖٙٗ:
(ٕ) ساقط من (ب).
(ٖ) ساقط من (أ).
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٙٗ :
(٘) المصدر السابق ,ص.ٖٙٗ :
) (ٙالمصدر السابق ,ص.ٖٙٗ :
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وزادت الحنفٌة االستحسان ,وزادت المالكٌة المصالح المرسلة.
......................................................................................................
قوله :وزادت الحنفٌة االستحسان ,تبع المصنؾ رحمه هللا العضد فً نسبته ذلك للحنفٌة
فقط(ٔ) ,وظاهر كبلمه أنه لٌس منصوصا على االستدالل به عند أصحابنا ,ولكن ٌإخذ من
استقراء أحكامهم جوازه فً بعض جزبٌات األحكام ,كما أفاده قوله فً آخر التنبٌه
(وألصحابنا مٌل إلى جوازه فً بعض األحكام) ,وفٌه بحث لجزم صاحب الوضع به حٌث
جعله قسما من االستصحاب ,وعبارته(ٕ) :وٌنقسم استصحاب حال األصل ثبلثة أقسام :براءة
الذمة ,وشؽل الذمة ,واالستحسان اهـ .وبٌن كبل من الثبلثة كما ٌعلم بالوقوؾ علٌه .إال أن
االستحسان عرفه بما هو ظاهر فً التعلٌل ,واعترضه المحشً بما سٌؤتً نقله عنه ,وكذلك
صاحب السإاالت جزم به ,وعرفه بؤنه شهوة النفس والمٌل بالهوى إلى الشًء(ٖ) .قال
المحشً عند قول صاحب الوضع (وأما االستحسان فقول بتقلٌد وال دلٌل وال برهان) ما
نصه :عرؾ فً السإاالت االستحسان بؤنه شهوة النفس؛ كقوله تعالى ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ

البقرة ٔٗٗ:أي تإثرها وتهواها ,قال :وأما تعرٌؾ المصنؾ رحمه هللا ٌعنً  -صاحب الوضع-
فقرٌب من تعرٌؾ التقلٌد ,قال فً السإاالت(ٗ) :والتقلٌد قبول قول القابل من ؼٌر داللة وال
حجة ,والظاهر أن مراد المصنؾ التقلٌد؛ ألنه هو الذي ٌظهر فٌه االستصحاب؛ ألن
اإلنسان ٌستصحب ما قاله له مقلده وهللا أعلم انتهى .وٌمكن الجواب عن المصنؾ رحمه هللا
فً عدم جزمه باالستحسان حتى قال (وألصحابنا مٌل إلى جوازه فً بعض األحكام) بتؤوٌل
كبلم الشٌخٌن ,أما كبلم صاحب الوضع فؤلن تعرٌفه إنما ٌنطبق على التقلٌد ,فٌحمل علٌه
كما قال المحشً ,وأما صاحب السإاالت فؤلن كبلمه ٌقتضً أن االستدالل باالستحسان إنما
ٌكون عند مقارنته لدلٌل آخر ,كما دل علٌه قوله (فإن قارنه دلٌل كان محمودا إلخ)(٘),
وحٌنبذ ال ٌكون مجرد االستحسان دلٌبل ,فلذلك نسبه للحنفٌة تبعا للعضد ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :والمصالح المرسلة ,قال العضد( :)ٙالمصالح المرسلة مصالح ال ٌشهد لها أصل
باالعتبار فً الشرع ,وإن كانت على سنن المصالح وتلقته العقول بالقبول ,وقد تقدمت فً
القٌاس انتهى.

)ٔ( ٌنظر :شرح العضد ,ص.ٖٙٗ :
)ٕ( كتاب الوضع للجناونً ,ص.5 :
)ٖ( السإاالت ,اللوح ,8ٕ :ثم قال" :فإن قارن دلٌبل كان محمودا وإن هوته النفس" اهـ .وسٌؤتً الكبلم عنه.
)ٗ( السإاالت ,اللوح.8ٕ :
)٘( كتاب السإاالت ,اللوح.8ٕ :
( )ٙشرح العضد ,ص.ٖ5ٖ :
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تنبٌه أذكر فٌه تفسٌر بعض ما تقدم إجماال(.)1
التبلزم بٌن الحكمٌن
التبلزم بٌن الحكمٌن على أربعة أقسام :إما بٌن ثبوتٌن ,أو بٌن نفٌٌن ,أو بٌن ثبوت
ونفً ,أو بٌن نفً وثبوت .األول :من صح طبلقه صح ظهاره .الثانً :لو صح الوضوء
بؽٌر نٌة لصح التٌمم؛ ألن "لو" النتفاء الشًء النتفاء ؼٌره .الثالث :ما ٌكون مباحا ال
ٌكون حراما .الرابع :ما ال ٌكون جابزا ٌكون حراما .فالمتبلزمان إما أن ٌتبلزما طردا
وعكسا كالجسم والتؤلٌؾ ,أو طردا فقط كالجسم والحدوث .والمتنافٌان إما أن ٌتنافٌا طردا
وعكسا كالحدوث ووجوب البقاء ,وإما طردا فقط كالتؤلٌؾ والقدم000000000000 ,
......................................................................................................
قوله :والتبلزم بٌن الحكمٌن إلخٌ ,عنً والتبلزم ال ٌكون إال بٌن الحكمٌن ,قال العضد(ٕ):
وهو أربعة أقسام ألن التبلزم إنما ٌكون بٌن حكمٌن ,والحكم إما إثبات أو نفً ,وٌحصل
بحسب التركٌب أربعة أقسام إلخ.
قوله :من صح طبلقه صح ظهاره ,زاد العضد(ٖ) :وهذا ٌثبت بالطرد ,وهو أنا تتبعنا فوجدنا
كل شخص ٌصح طبلقه ٌصح ظهاره ,وٌقوى بالعكس وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص ال
ٌصح طبلقه ال ٌصح ظهاره ,قال :وحاصله التمسك بالدوران ,ولكن على أن العدم لٌس
جزءا لما تقدم ,قال :وقد تقرر بوجه آخر وهو أن ٌقال قد ثبت أحد األثرٌن فٌلزم ثبوت
اآلخر؛ وذلك للزوم وجود المإثر للثابت منهما واستلزامه اآلخر إلخ.
قوله :الثانً لو صح الوضوء بؽٌر نٌة إلخ ,المراد بالثانً استلزام النفً النفً ,قال العضد
بعد ذكر المثال(ٗ)  :ألنه فً قوة قولك لما لم ٌصح التٌمم بؽٌر نٌة لم ٌصح الوضوء ,فإن لو
النتفاء الشًء النتفاء ؼٌره ,أو فً قوة قولك لو لم تشترط النٌة فً الوضوء لم تشترط فً
التٌمم ,فٌتساهل فٌه إذ ال عبرة بالعبارة ,وهذا أٌضا ٌثبت بالطرد وٌقوى بالعكس كما مر
انتهى .فقوله (أٌضا ٌثبت بالطرد وٌقوى بالعكس) أي فٌقال تتبعنا فوجدنا كلما تحقق هذا
النفً تحقق اآلخر ,وبالعكس أي كلما انتفى انتفى ,وهللا أعلم.
قوله :الثالث ,أي وهو تبلزم الثبوت والنفً ,قال العضد بعد تمثٌله بما مثل به المصنؾ(٘):
وهذان ٌقرران بثبوت التنافً بٌنهما أو بٌن لوازمهما؛ ألن تنافً اللوازم ٌدل على تنافً
الملزومات انتهى.

)ٔ( هذا العنوان من عبارة المصنؾ.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٙٗ :
(ٖ) المصدر السابق ,ص.ٖٙٙ :
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٙٙ:
)٘( شرح العضد ,ص.ٖٙٙ :
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وإما عكسا فقط كاألساس والخلل.
االستصحاب
وأما استصحاب حال األصل فهو أن ٌكون الحكم ثابتا ولم ٌظن عدمه ,وهو مظنون البقاء,
وقد اختلؾ فً االستدالل به؛ إلفادته ظن البقاء وعدمه لعدم إفادة ظن البقاء ,وأكثر
المحققٌن على صحته ,وهو الصحٌح ,سواء كان الحكم الثابت به نفٌا أصلٌا؛ كما أن
األصل براءة الذمة ,واألصل [بقاء]( )1ما كان على ما كان .أو حكما شرعٌا؛ ألن ما تحقق
وجوده أو عدمه ولم ٌظن طرو معارض ٌزٌله فإنه ٌلزم ظن بقابه ,وهذا أمر ضروري
وظاهر ,كما لو شك فً حصول الزوجٌة حرم علٌه االستمتاع بها إجماعا ,ولو ظن دوام
الزوجٌة بعد حصولها جاز له االستمتاع بها إجماعا ,وأكثر الحنفٌة على إبطاله ,وال حجة
لهم أن األدلة الشرعٌة منحصرة فً النص واإلجماع والقٌاس؛ لجواز الرابع وهو
االستصحاب.
......................................................................................................
قوله :وقد اختلؾ فً االستدالل به ,أي فً صحة االستدالل به ,فهو على حذؾ مضاؾ كما
دل علٌه قوله (وأكثر المحققٌن على صحته) ,وقول العضد(ٕ) :وقد اختلؾ فً صحة
االستدالل به إلخ.
قوله :وأكثر المحققٌن على صحته ,قال العضد(ٖ) :كالمزنً والصٌرفً والؽزالً.
قوله :وهذا أمر ضروري وظاهر ,قال العضد(ٗ) :ولوال حصول الظن لما ساغ للعاقل
مراسلة من فارقه ,وال اشتؽال بما ٌستدعً زمانا من حراثة أو تجارة ,وال إرسال الودابع
والهداٌا من بلد إلى بلد بعٌد ,وال القراض والدٌون ,ولوال الظن لكان ذلك كله سفها ,وإذا
ثبت الظن فهو متبع شرعا لما مر انتهى.
قوله :كما لو شك فً حصول الزوجٌة ,أي ابتداء كما صرح به العضد.
قوله :جاز له االستمتاع بها إجماعا ,زاد العضد(٘) :وال فارق بٌنهما إال استصحاب عدم
الزوجٌة فً األولى ,واستصحاب الزوجٌة فً الثانٌة ,فلو لم ٌعتبر االستصحاب للزم استواء
الحالٌن فً التحرٌم والجواز ,وهو باطل ألنه خبلؾ اإلجماع ,فقد علم إجماعهم على اعتبار
االستصحاب من المسؤلتٌن انتهى.
قوله :لجواز الرابع وهو االستصحاب ,قال العضد بعد إٌراد السإال الذي أورده =
(ٔ) ساقط من (أ).
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٖٙ0 :
)ٖ( المصدر السابق ,ص.ٖٙ0 :
(ٗ) المصدر السابق ,ص.ٖٙ0 :
(٘) المصدر السابق ,ص.ٖٙ0 :
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شرع من قبلنا
وأما شرع من قبلنا فقد تقدم الخبلؾ هل كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم متعبدا
بشرٌعة من قبله؟ فإذا قلنا بتعبده فهل بشرٌعة نوح أو إبراهٌم أو موسى أو عٌسى؟
ومنهم من توقؾ .وهل بعد البعث كان متعبدا؟ والمختار أنه كان متعبدا إال ما نسخ
بشرٌعته؛ ألنه كان متعبدا به قبل البعث ,واألصل بقاء ما كان على ما كان ,وأٌضا استدالل
العلماء بقوله تعالى

ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮊ المابدةٗ٘ :

وبقوله ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ

طهٔٗ :

اآلٌة على وجوب القصاص,

على أن من نسً صبلة فوقتها إذا ذكرها ,وأفرط

بعضهم حتى سفك به الدماء وهتك به األستار.
......................................................................................................
= المصنؾ(ٔ) :والجواب أن ما ذكرتم من وجوب دلٌل منصوب من جهة الشارع إنما ٌصح
فً إثبات الحكم ابتداء ,وأما فً الحكم ببقابه فممنوع إذ ٌكفً فٌه االستصحاب ,ولو سلم فبل
نسلم أن الدلٌل منحصر فً الثبلثة ,بل هاهنا رابع وهو االستصحاب ,فإن ذلك عٌن محل
النزاع.
قوله :وبقوله تعالى ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ إلخ ,أي ألن الخطاب لموسى علٌه السبلم فاستدل
به العلماء على أن من نسً صبلة ٌصلٌها إذا ذكرها ,وفٌه بحث ألن قوله (من نام عن
صبلة أو نسٌها)(ٕ) إلخ روي فً اإلٌضاح وؼٌره حدٌثا ,اللهم إال أن ٌقال أن المستدل قد
استدل بشرع من قبلنا وبالحدٌث ,وهللا أعلم.
قوله :وأفرط بعضهم حتى سفك به الدماء إلخ ,أشار بذلك إلى الرد على مالك ومن قال بقوله
من قبول قول القتٌل عند مشارفته على الموت( :قتلنً فبلن) مثبل ,قٌاسا على قول قتٌل بنً
إسرابٌل كما فً حدٌث بقرة بنً إسرابٌل ,قال فً العدل(ٖ) :وأفرط فٌه مالك حتى هدم
قواعد الشرع ,فسفك به الدماء الحرام وأباحها بالتهم ,وأجاز للوالة الظلمة استصبلح الثلثٌن
بالثلث ,طلب ذلك اإلٌالة ,فكان ذلك ضؽثا على إبا َلة ,وتؤول فٌه قول هللا تعالى :ﮋﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﮊ الكهؾ0ٓ :

 ٔ .0وتؤول فً القسامة وقول القتٌل حدٌث بقرة بنً إسرابٌل؛ فقبلوا قول القتٌل ودعواهعلى حقه ,وقال ال فرق بٌن القتٌل إذا تكلم بعد الموت وبٌن المشرؾ على =

)ٔ( شرح العضد ,ص.ٖٙ0 :
(ٕ) سبق تخرٌجه.
(ٖ) العدل واإلنصاؾ :جٕ ,صٕ.0
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المصالح المرسلة
وأما المصالح المرسلة فقد تقدمت فً تقسٌم المناسب ,وتقدم أنها تنقسم إلى ما علم
إلؽاإه وإهداره فبل ٌعتبر ,وما لم ٌعلم بل مصالح لم ٌشهد لها الشرع باإللؽاء وال
باالعتبار .وإن كانت على سنن المصالح لكن تلقتها العقول بالقبول فقٌل ترد إذ ال دلٌل ٌدل
على صحتها ,وقٌل تقبل لببل تخلو وقابع كثٌرة عن الحكم لعدم مساعدة النص وأصل
القٌاس فً الكل.
االستحسان
و[أما]

()1

االستحسان فقالت به الحنفٌة والحنابلة ,وأنكر األكثرون كونه دلٌبل حتى ألزموا

......................................................................................................
= الموت ,وقد قال رسول هللا علٌه السبلم( :أصدق ما ٌكون الناس عند الموت)(ٕ) ,وال شك
فً صدق من أخبر الصادق عن صدقه .وكان ٌرى العقوبة باألموال لحدٌث حرٌسة الجبل
ولحدٌث حاطب ولحدٌث السفٌنة إلخ .ولٌتؤمل ما المراد بحدٌث حرٌسة الجبل(ٖ) وحدٌث
حاطب فلٌراجع ,وأما قوله (فكان ذلك ضؽثا على إبالَة) فقد وقفت على شرحه بالهامش,
قال فٌه الضؽث هو الحزمة الصؽٌرة من الحطب ,وقٌل ما تقبضه الٌد ,واإلبالة الحزمة
الكبٌرة ,وهو مثل جاء فً حمل الظلم على الظلم ,أي بلٌة على أخرى ,كما قال فً مقامات
(ٗ)
س ُ
والذبالة؟ إنها لضؽث
وٌحكِ الق َنص وال ِحبالَة وال َق َب َ
الحرٌري  :تعسا لكِ ٌا لَكاع ,أَ ُنح َر ُم َ
على إبالَة .أي بلٌة على أخرى انتهى.
قوله :فقد تقدمت فً تقسٌم المناسب ,أقول :وعبارته (وإن لم ٌثبت اعتباره ال بنص وال
بترتٌب الحكم علٌه سمً مرسبل؛ كصٌام شهرٌن ابتداء فً كفارة الظهار من ؼٌر عجز عن
اإلعتاق ,وإن كان مناسبا لقصد زجر المترفٌن كالملوك لكن علم عدم اعتبار الشارع له).
قوله :وأنكر األكثرون كونه دلٌبل ,نسب العضد القول بإنكار االستحسان إلى ؼٌر الحنفٌة
والحنابلة حٌث قال(٘) :االستحسان قال الحنفٌة والحنابلة بكونه دلٌبل ,وأنكره ؼٌرهم حتى
قال الشافعً (من استحسن فقد شرع)ٌ ,عنً من أثبت حكما بؤنه مستحسن عنده من ؼٌر =
(ٔ) ساقط من (ب).
)ٕ( لم أجده بهذا اللفظ.
)ٖ( حدٌث حرٌسة الجبل أخرجه مالك فً الموطؤ :كتاب الحدود :باب ما ٌجب فٌه القطع ,ونصه :أن رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم قال( :ال قطع فً ثمر معلق ,وال فً حرٌسة جبل ,فإذا آواه المراح أو الجرٌن فالقطع فٌما بلػ ثمن المجن) .قال
الباجً :وقوله صلى هللا علٌه وسلم (وال فً حرٌسة جبل) ٌرٌد وهللا أعلم الماشٌة التً تحرس فً الجبل راعٌة إلخٌ .نظر:
المنتقى ش رح الموطؤ ,تؤلٌؾ أبً الولٌد سلٌمان بن خلؾ بن سعد الباجً األندلسً (تٗ5ٗ:هـ) ,الطبعة األولى
(ٕٖٖٔهـ) ,مطبعة السعادة ,ج ,5ص.ٔ٘8
)ٗ( مقامات الحرٌري ,تؤلٌؾ أبً محمد القاسم بن علً الحرٌري (ت٘ٔٙ:هـ) ,عام النشر (ٖٔ05م) ,مطبعة المعارؾ-
بٌروت ,ص.5ٕ :
(٘) شرح العضد ,ص.ٖ5ٕ :
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القابل به الكفر والكبٌرة؛ ألنه أثبت حكما باستحسانه من ؼٌر دلٌل من قبل الشرع فهو
الشارع له فهو كفر.
واختلؾ فً تفسٌره :فقٌل دلٌل وقع فً نفس المجتهد ٌعسر علٌه التعبٌر به ,وقٌل العدول
من قٌاس إلى قٌاس أقوى؛ وال نزاع على قبوله على هذا التفسٌر اتفاقا ,وقٌل تخصٌص
قٌاس بؤقوى منه؛ وال نزاع فً قبوله أٌضا اتفاقا ,وقٌل العدول إلى خبلؾ النظٌر لدلٌل
أقوى؛ وال نزاع أٌضا فً هذا ,وقٌل العدول عن حكم الدلٌل إلى العادة لمصلحة الناس؛
كدخول الحمام قبل تعٌٌن األجرة ومقدار ما ٌسكبه من الماء ومقدار ما ٌمكث فٌه ,وهذا
كله مجهول .وألصحابنا مٌل إلى جوازه فً بعض األحكام.
......................................................................................................
= دلٌل من قبل الشارع فهو الشارع لذلك الحكم؛ ألنه لم ٌؤخذه من الشارع وهو كفر أو
كبٌرة ,قال :والحق أنه لم ٌتحقق استحسان مختلؾ فٌه ألنهم ذكروا فً تفسٌره أمورا ال
تصلح محبل للخبلؾ .إلخ ما قاله المصنؾ أٌضا .
قوله :وألصحابنا مٌل إلى جوازه فً بعض األحكام ,تقدم ما فٌه بما فٌه ؼنٌة عن اإلعادة,
وهللا أعلم.
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فصل :فً االعتراضات
قولً( :فصل :االعتراضات إما منع وهو القدح فً صحة الدلٌل ,أو معارضة بما ٌقاومها
تفصٌبل ,وإما استفسار وهو طلب بٌان معنى اللفظ إذا كان مجمبل أو ؼرٌبا ,وإما فساد
اعتبار وهو أن ٌكون اعتبار القٌاس مخالفا لداللة النص ,وإما فساد وضع وهو إبطال هذا
القٌاس فً إثبات هذا الحكم لثبوت علته فً نقٌض الحكم ,وإما تقسٌم وهو أن ٌكون اللفظ
مترددا بٌن أمرٌن أحدهما ممنوع ,وإما منع وجود المدعى علة فً األصل ,وإما منع كون
المدعى علة ,وإما عدم تؤثٌر وهو عبارة عن إبداء وصؾ ال أثر له؛ وذلك أن ال ٌظهر
تؤثٌره( )1مطلقا ,أو ال ٌظهر فً األصل ,أو فً الحكم المعلل ,أو فً الفرع.
وإما قدح فً المناسبة وهو أن ٌقصد المعترض بٌان عدم مناسبة الوصؾ للحكم لمناسبة
نقٌضه ,وإن شبت إبداء مفسدة راجحة أو مساوٌة ,وإما قدح فً إفضابه إلى المقصود
وهو أن ٌبٌن عدم اإلفضاء إلفضابه إلى نقٌضه ,وإما أن ٌكون الوصؾ ؼٌر ظاهر
كالرضى والعمدٌة ,وإما أن ٌكون ؼٌر منضبط كالمشقة ,وإما نقض وهو عبارة عن ثبوت
العلة فً الصورة مع عدم الحكم فٌها ,وإما كسر وهو عبارة عن وجود المعنى فً صورة
مع عدم الحكم والعلة فٌها ,وقد تقدما.
وإما معارضة فً األصل وهو إبداء( )2معنى آخر ٌصلح للعلة ,وإما تركٌب فً األصل أو
الوصؾ وقد تقدما ,وإما تعدٌة وهو أن ٌعارض علة األصل بعلة متعدٌة إلى فروع أخر
دفعا للترجٌح ,وإما منع وجود العلة فً الفرع ,وإما معارضة فً الفرع بما ٌقتضً نقٌض
الحكم فٌه ,وإما فرق( )3وهو إبداء خصوصٌة فً األصل أو مانع فً الفرع ,وإما اختبلؾ
ضابط فً األصل والفرع ,وإما اختبلؾ جنس المصلحة فً األصل والفرع ,وإما مخالفة
وهً تسلٌم تعدي العلة مع منع تساوي الحكم حقٌقة.
وإما قلب وهو نقٌض الحكم بعلة المستدل وأصله ,وهو إما أن ٌصحح المعترض مذهبه
فٌلزم منه فساد مذهب المستدل ,وإما بإبطاله مذهب المستدل ابتداء إما تصرٌحا أو
التزاما .وإما قول بالموجب وهو تسلٌم مدلول الدلٌل مع بقاء النزاع؛ وذلك أن ٌستنتج من
الدلٌل أمرا ٌتوهم أنه محل النزاع ولٌس به ,أو إبطال أمر ٌتوهم أنه مبنى مذهب الخصم
فً المسؤلة ولٌس كذلك ,وهو [ٌضعؾ]( )4معنى قولهم فً جانب الثبوت أو فً جانب
النفً).

(ٔ) فً النسخ الثبلث" :عدم تؤثٌره"  .وهو خطؤ ال ٌستقٌم معه سٌاق الكبلم؛ ألن نفً النفً إٌجاب ,وسٌؤتً تفصٌله أثناء
الشرح.
(ٕ) فً (أ) و (ج)" :ابتداء" ,وهو خطؤ.
)ٖ( فً األصل" :وإما فرقا" بالنصب ,وهو خطؤ.
)ٗ( ساقط من (ب) و (ج).
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اعلم أن االعتراضات الواردة على القٌاس خمسة وعشرون ,ولٌس ذلك بحصر لها ألن
لبلصطبلح والمواضعة فٌها مدخبل ,وتعود إلى منع ومعارضة ,ألن ؼرض المستدل إثبات
مدعاه( )1بدلٌله ,وؼرض المعترض عدم إثباته به ,واإلثبات بالدلٌل ٌكون بصحة مقدماته
لٌصلح للشهادة ,وسبلمته من معارض لتنفذ شهادته فٌرتب علٌه الحكم .فالمعترض إما
أن ٌهدم شهادة الدلٌل بمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدلٌل علٌها ,وإما 0000000
......................................................................................................
قوله :وتعود إلى منع ومعارضة ,زاد العضد(ٕ) :وإال لم تسمع.
قوله :إثبات مدعٌه ,كذا فً النسخة التً بٌدي(ٖ) ,وصوابها إثبات مدعاه كما فً العضد,
وهو ظاهر ,وهللا أعلم.
قوله :وؼرض المعترض عدم إثباته به ,عبارة العضد(ٗ) :وؼرض المعترض عدم االلتزام
بمنعه عن إثباته به.
قوله :لٌصلح للشهادة ,أي ألن ٌشهد للمستدل على إثبات مدعاه.
قوله :ولتنفذ شهادته ,هو بالذال المعجمة من نفذ األمر إذا مضى ,ومنه أنفذ القاضً الحكم
أي أمضاه ,ال بالدال المهملة كما ٌوجد فً بعض النسخ؛ ألنه من نفد الزاد إذا فرغ ,وهو
ؼٌر مناسب هنا كما هو ظاهر وهللا أعلم ,وال ٌخفى مناسبة تعلٌل صحة مقدمات الدلٌل
بالصلوحٌة للشهادة ,وتعلٌل سبلمته من المعارض بنفوذ شهادته؛ ألن المعارضة إقامة الدلٌل
على خبلؾ ما أقام الدلٌل الخصم ,وال ٌلزم من ذلك بطبلن دلٌله ,وإنما ٌلزم منه عدم نفوذ
شهادته والتوقؾ إلى وجود مرجح ,كما هو معلوم فً علم المناظرة ,وهللا أعلم.
قوله :بمنع مقدمة من مقدماتهٌ ,عنً على التعٌٌن ,وٌسمى مناقضة ونقضا تفصٌلٌا ,أو من
ؼٌر تعٌٌن بؤن ٌقول :ال نسلم أن دلٌلك بجمٌع مقدماته صحٌح ,وٌسمى نقضا إجمالٌا ,كما
هو مقرر فً علم آداب البحث ,وهللا أعلم.

(ٔ) فً (ب) (ج)" :إثبات مدعٌه" .والصواب (مدعاه) ,كما قال صاحب الحاشٌة فً تعلٌقه.
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٖٖ8 :
)ٖ( هذا التصوٌب منه بناء على نسخته.
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٖ8 :
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أن ٌهدم نفوذ شهادته بالمعارضة بما ٌقاومها وٌمنع ثبوت حكمها ,وما لم ٌكن من
القبٌلٌن فبل تعلق به بمقصود االعتراض فبل ٌسمع.
وأنواعها التً ترجع إلٌها سبعة:
......................................................................................................
قوله :فبل ٌسمع ,قال العضد(ٔ) :فبل ٌسمع وال ٌلتفت إلٌه وال ٌشتؽل بالجواب عنه؛ ألن
جواب الفاسد بالفاسد ,وال نعنً به أن الفاسد ٌنبؽً أن ٌجاب بالفاسد ,بل إن ما ٌجاب به
الفاسد فهو فاسد؛ ألنه وإن كان صحٌحا فً نفسه فإنه من حٌث هو جواب لمن ٌنبؽً أن ال
ٌجاب ,ومن حٌث إنه لٌس متوجها نحو إثبات مطلوبه واشتؽال بما ال حاجة به إلٌه ٌكون
فاسدا اهـ.
قوله :وأنواعها التً ترجع إلٌها سبعة ,أقول :الضمٌر فً أنواعها راجع إلى االعتراضات,
ٌعنً أن االعتراضات الخمسة والعشرٌن راجعة إلى سبعة أنواع ,قال العضد بعد ذكر عدد
االعتراضات واألنواع ما نصه(ٕ) :وذلك أن المستدل ٌلزمه فً القٌاس وفً ؼٌره تفهٌم ما
ٌقوله سٌما فً تعٌٌن مدعاه ,وإذا اندفع إلى القٌاس فبل بد أن ٌكون متمكنا من القٌاس لعدم
ما ٌمنعه ذلك ,ثم ٌثبت مقدماته وهً حكم األصل وعلته وثبوت العلة فً الفرع ,وال بد من
أن ٌكون ذلك على وجه ٌستلزم ثبوت حكم الفرع ,وأن ٌكون ذلك الحكم هو مطلوبه الذي
ادعاه أوال وساق الدلٌل إلٌه ,فهذه سبع مقامات ٌتوجه على كل مقام نوع من االعتراض
إلخ .فؤشار إلى النوع األول وهو ما ٌرجع إلى اللفظ بقوله (تفهٌم ما ٌقوله) ,وأشار إلى
الثانً بقوله (فبل بد أن ٌكون متمكنا من القٌاس) ,وأشار إلى الثالث بقوله (وهً حكم
االصل) وهو راجع إلى المقدمة األولى من القٌاس ,وأشار إلى الرابع بقوله (وعلته) ,وهو
راجع إلى المقدمة الثانٌة ,وأشار إلى الخامس بقوله (وثبوت العلة فً الفرع) وهو راجع إلى
المقدمة الثالثة ,وأشار إلى السادس بقوله (ثبوت حكم الفرع) وهو راجع إلى المقدمة
الرابعة ,وأشار إلى السابع بقوله (وهو مطلوبه الذي ادعاه أوال) .ثم إنه ٌتؤمل كبلم المصنؾ
كالعضد حٌث أثبتا للقٌاس أربع مقدمات ,والمشهور ثباتها للقٌاس المنطقً ,وأما القٌاس
األصولً فالمشهور فٌه كما تقدم التعبٌر باألركان األربعة ,وهً األصل والفرع وحكم
األصل وا لعلة ,إال أن ٌقال بإمكان رده إلى القٌاس المنطقً عند التعرض لؤلركان ,كما ٌقال
عند إلحاق النبٌذ بالخمر مثبل :الخمر حرام وعلته اإلسكار ,واإلسكار موجود فً النبٌذ
فٌكون حراما ,فٌتوجه المنع والمعارضة على كل مقدمة منها كما سٌؤتً ,وهللا أعلم.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٖٗٓ :
(ٕ) المصدر السابق ,ص.ٖٗٓ :
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األول أن ٌرجع إلى اللفظ ,والثانً إلى اعتبار تمكنه من القٌاس ,الثالث إلى ثبوت مقدمته
األولى وهً حكم األصل ,الرابع ما ٌرد على مقدمته الثانٌة وهً العلة؛ وهو قوله (والحكم
فً األصل معلل بكذا) ,الخامس ما ٌرد باعتبار المقدمة الثالثة وهو دعوى وجود العلة فً
الفرع ,السادس ما ٌرد باعتبار المقدمة الرابعة وهو دعوى ثبوت ذلك الحكم فً الفرع,
السابع ما ٌرد باعتبار أن ذلك الحكم هو مطلوبه( )1الذي ادعاه أوال وساق الدلٌل إلٌه.
......................................................................................................
قوله :األول أن ٌرج ع إلى اللفظ ,الظاهر أن ٌقول ما ٌرجع إلى اللفظ ,وكذا فً الثانً
والثالث ,بخبلؾ الرابع وما بعده ,فإن عبارته فٌها سالمة من االعتراض كما هو ظاهر وهللا
أعلم ,وسٌؤتً أن النوع األول ٌدخل فٌه اعتراض واحد وهو االستفسار.
قوله :والثانً إلى اعتبار تمكنه من القٌاسٌ ,عنً وٌدخل فٌه اعتراضان :فساد االعتبار,
وفساد الوضع ,كما سٌؤتً.
قوله :الثالث إلى ثبوت مقدمته األولىٌ ,عنً وٌدخل فٌه اعتراضان أٌضا وهما :منع حكم
األصل ,ومنع أحد محتملً اللفظ وهو التقسٌم ,كما سٌؤتً.
قوله :الرابع ما ٌرد على مقدمته الثانٌة إلخٌ ,عنً وٌدخل فٌه عشر اعتراضات :منع وجود
العلة ,ومنع علٌتها ,وعدم تؤثٌرها ,وعدم اإلفضاء ,وعدم ظهورها ,وعدم انضباطها ,وعدم
اطرادها وهو النقض والكسر ,وعدم انعكاسها ,ووجود معارض ,وسٌؤتً.
قوله :الخامس ما ٌرد باعتبار المقدمة الثالثة وهو دعوى وجود العلة فً الفرعٌ ,عنً
وٌدخل فٌه خمس ا عتراضات :منع وجود الوصؾ المعلل به فً الفرع ,والمعارضة فً
الفرع بما ٌقتضً نقٌض الحكم فٌه ,والفرق ,واختبلؾ الضابط فً األصل والفرع,
واختبلؾ جنس المصلحة ,كما سٌؤتً.
قوله :السادس ما ٌرد باعتبار المقدمة الرابعة إلخٌ ,عنً وٌدخل فٌه أربع اعتراضات وهً:
مخالفة حكم الفرع ,والقلب بؤنواعه الثبلثة؛ وهً قلب إلبطال مذهب الخصم صرٌحا ,أو
التزاما ,أو قلب لتصحٌح مذهبه أي المعترض ,وهللا أعلم.
قوله :السابع ما ٌرد باعتبار أن ذلك الحكم هو مطلوبه إلخٌ ,عنً وٌدخل فٌه اعتراض واحد
وهو القول بالموجب ,كما سٌؤتً.

(ٔ) فً (أ) و (ج)" :باعتبارات ذلك الحكم ومطلوبه" .وفٌه تصحٌؾ ظاهر.
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النوع األول :ما ٌرجع إلى األلفاظ من دعوى اإلبهام وؼٌره فٌجب فٌه االستفسار.
 -1اعلم أن االستفسار طلب التفسٌر ,أي طلب معنى اللفظ هاهنا ,وإنما ٌسمع من
المعترض إذا كان اللفظ مجمبل أو ؼرٌبا وإال فهو متعنت ,وعلى المعترض بٌان كونه
مجمبل ألن األصل عدمه ,ألن اللفظ إنما وضع للبٌان وال ٌكلؾ بٌان تساوي المعانً فٌه
لعسره وإن كان ال ٌصح إال به ,كما ٌقال" :بانَ البطبلن" ,فٌقال ما معنى "بان"؟ ألنه
بمعنى الظهور واالنفصال ,فٌجٌب المستدل :بمعنى ظهر.
وفً الؽرابة أن ٌقول" :أٌل لم ٌ َرض حٌن أكل فبل تحل فرٌسته كالسٌد" ,فٌقول
المعترض :ما األٌل وباقٌها؟ فٌجٌب المستدل بؤن األٌل هو الكلب ,ولم ٌ َرض لم ٌعلم,
وفرٌسته صٌده ,والسٌد الذبب.
النوع الثانً من االعتراضات :ما ٌرد على تمكنه من االستدالل بالقٌاس فً تلك المسؤلة.
 -2فساد االعتبار :هو أن ٌكون اعتبار القٌاس مخالفا لداللة النص ,أي ال ٌصح االحتجاج
بالقٌاس فٌما ٌدعٌه ألن النص دال على خبلفه؛ فهو باطل .وجوابه إما بالطعن فً
السند( )1إن لم ٌكن كتابا وال سنة متواترة ,أو ٌدعً تؤوٌله ,أو أن مدلوله ال ٌنافً حكم
القٌاس ,أو ٌعارضه بنص آخر ,كمن ترك التسمٌة فً الذبح فٌقولَ :ذبح من أهله وفً
محله؛ فٌحل كناسً التسمٌة .فٌقول المعترض :هذا فاسد االعتبار لقوله تعالى ﮋﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ األنعام ,ٕٔٔ :فٌجٌب المستدل بؤنه مإول بعبدة األوثان ,أو بقوله علٌه
......................................................................................................
قوله :وفً الؽرابة أن ٌقول أٌل لم ٌرض إلخ ,أي ٌقول المستدل فً الكلب المعلم ٌؤكل من
صٌده :أٌَِّل بكسر الٌاء التحتٌة أو تشدٌدها بمعنى الكلب كما قال المصنؾ" ,ولم ٌُ َرض"
بتخفٌؾ الضاد ,كما وجدته مضبوطا بالقلم فً نسخة صحٌحة ,ولعله من االرتٌاض ,وهو
مناسب لتفسٌره بقولهم لم ٌُعلم.
قوله :وفرٌسته صٌده ,وجدت بهامش نسخة صحٌحة أن الصٌد ٌسمى فرٌسة ألن الكلب
ٌفرسه أي ٌدق عنقه؛ ألن الفرٌسة ما ٌفرسه األسد أي ٌدق عنقه انتهى.
قوله :والسٌد الذبب ,وجدت بالهامش أٌضا أن الذببة تسمى سٌدته ,وهللا اعلم .فابدة :قال
العضد فً آخر بحث االستفسار(ٕ) :واعلم أنه إذا فسره فٌجب أن ٌفسره بما ٌصلح له لؽة
وإال لكان من جنس اللعب ,فخرج عما وضعت له المناظرة من إظهار الحق انتهى.
)ٔ( فً األصل" :بالطعن فً المسند" ,وهو خطؤ.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٗٔ :
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السبلم (اسم هللا على قلب المإمن سمى أو لم ٌسم)(.)1
 -3فساد الوضع :وهو إبطال هذا القٌاس فً إثبات هذا الحكم لثبوت علته فً نقٌض هذا
الحكم ,كؤنه وضع فً المسؤلة قٌاسا ال ٌصح وضعه فٌها ,كما ٌقال فً التٌممَ :مسح فٌسن
فٌه التكرار كاالستجمار ,فٌقول المعترض :هذا فاسد الوضع ألن المسح ال ٌناسب التكرار؛
ألنه ثبت اعتبار كراهٌة التكرار فً مسح الرأس ,والجواب :وجود هذا المانع فً أصل
المعترض ,فٌقول :إنما كره التكرار فً مسح الرأس لببل ٌعود ؼسبل.
النوع الثالث :ما ٌرد على المقدمة األولى ,وهو دعوى حكم األصل.
 -5/4إما منع حكم األصل ,أو منع أحد محتملً اللفظ المتردد بٌن شٌبٌن وهو التقسٌم,
لكنه ال ٌختص بحكم األصل بل كما ٌكون فٌه ٌكون فً جمٌع المقدمات التً تقبل المنع,
فإذا منع المعترض أحدهما فإما مع السكوت عن اآلخر( )2ألنه ال ٌضره ,أو مع التعرض
لتسلٌمه ألنه ال ٌضره .واختلؾ فً قبول هذا االعتراض :فقٌل ال ٌقبل ألن إبطال أحد
محتملً( )3كبلم المستدل ال ٌضره؛ لجواز أن ٌكون ؼٌر مراده ,والمختار قبوله إذ به
ٌتعٌن مراده ,وأٌضا له مدخل فً هدم الدلٌل ,وفٌه التضٌٌق على المستدل وربما عجز
عن تتمٌم الدلٌل( ,)4لكن بشرط أن ٌكون منعا( )5لما ٌلزم المستدل بٌانه.
......................................................................................................
قو له :إما منع حكم األصل أو منع أحد محتملً اللفظٌ ,عنً وال مجال للمعارضة فٌه ألنه
ؼصب لمنصب االستدالل ,فٌتعٌن المعارضة لما تقدم من حصر االعتراضات فً المنع
والمعارضة ,وإذا امتنع أحدهما وهً المعارضة تعٌن المنع ,قال العضد( :)ٙوال مجال
للمعارضة فٌه ألنه ؼصب لمنصب االستدالل ,فٌنقلب المستدل معترضا والمعترض مستدال
فً نفس صورة المناظرة ,وذلك مما لم ٌجوزوه ضمنا( )5لنشر الجدال لببل ٌفوت المقصود
من المناظرة ,فتعٌن المنع ,وذلك إما ابتداء أو بعد تقسٌم وٌسمى حٌنبذ تقسٌما انتهى.
قوله :لكن بشرط أن ٌكون منعا لما ٌلزم المستدل بٌانه إلخ ,هذا استدراك على قوله
(والمختار قبوله) رفع به ما ٌتوهم من قبوله من المعترض مطلقا ولٌس كذلك ,وعبارة
العضد( :)0وللقبول شرط وهو أن ٌكون منعا لما ٌلزم المستدل بٌانه انتهى.
(ٔ) لم أهتد إلى تخرٌجه.
(ٕ) فً األصل" :على اآلخر" .والصواب (عن اآلخر) ,كما ٌظهر من السٌاق.
(ٖ) فً األصل" :أحد المحتملٌن" .وفٌه تصحٌؾٌ ,نظر شرح العضد ,ص.ٖٗ٘:
(ٗ) فً األصل" :تنظٌم الدلٌل" .والصواب (تتمٌم الدلٌل) ,كما فً شرح العضد.
(٘) فً (أ)" :معٌن" ,وفً (ب) و(ج)" :معنى" .وكبلهما تصحٌؾ ,والصواب (منعا) كما ٌفهم من الكبلم الذي بعده.
( )ٙشرح العضد ,ص.ٖٗٗ :
) (5لعله :منعا لنشر الجدال...إلخ
) (0شرح العضد ,ص.ٖٗٙ :
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الماء فً الحضر"( :)1هذا ؼٌر واجد للماء فٌتٌمم لوجود سببه ,فٌقول
مثاله "صحٌح َف َق َد
َ
المعترض :إما أن ترٌد أن تعذر الماء مطلقا سبب أو ترٌد تعذره فً السفر؛ فاألول
ممنوع .وكذا فٌمن قتل عمدا والتجؤ إلى الحرم ,فٌقولَ :قتل عمد ٌجب فٌه القصاص
للعدوانٌة ,فٌقول المعترض :إما أن ترٌد أن العدوانٌة سبب مع وجود المانع الذي هو
االلتجاء إلى الحرم أو دونه؛ فاألول ممنوع .وحاصله أنه َمنع بعد تقسٌم.
 -6وأما منع ثبوت الحكم فً األصل مطلقا فمثاله :جلد الخنزٌر ال ٌقبل الدباغ للنجاسة
الؽلٌظة كالكلب ,فٌمنع المعترض كون جلد الكلب ال ٌقبله .وقال الشٌرازي :ال ٌسمع هذا
المنع ,والصحٌح أنه ٌسمع ,ولٌس بقطع للمستدل بل له أن ٌجٌب وٌتم دلٌله خبلفا
لبعض ,والجواب فٌهما بإقامة الدلٌل على ثبوته .اعلم أن موافقة الخصم فً ثبوت حكم
األصل ٌقع االكتفاء به فً المناظرة مطلقا.
النوع الرابع :ما ٌرد على المقدمة الثانٌة ,وهو قوله (والحكم فً األصل معلل بكذا).
والقدح فٌه إما منع وجود العلة ,أو منع علٌتها ,أو عدم تؤثٌرها ,أو عدم اإلفضاء ,أو عدم
ظهورها ,أو عدم انضباطها ,أو عدم اطرادها وهو النقض والكسر ,أو عدم انعكاسها ,أو
وجود معارض ,فتلك عشرة.
 -٧أما منع وجود المدعى علة ,أي ٌمنع وجود الوصؾ فً األصل فضبل عن أن ٌكون
علة ,مثاله :عدم طهور جلد الكلب بالدباغ؛ ألنه ٌؽسل سبعا من ولوؼه كالخنزٌر ,فٌمنع
......................................................................................................
قوله :مثاله صحٌح إلخ ,عبارة العضد(ٕ) :مثاله فً الصحٌح الحاضر إذا فقد الماء إلخ ,وهً
الظاهر لٌفٌد أن أول المثال لبلستدالل هو قوله (هذا ؼٌر واجد للماء إلخ) ,والمراد ظاهر,
وهللا أعلم.
قوله :وحاصله أنه منع بعد تقسٌم ,زاد العضد(ٖ) :فٌؤتً فٌه ما تقدم فً صرٌح المنع من
األبحاث من كونه مقبوال وقطعا وكٌفٌة الجواب عنه انتهى.
قوله :مثاله عدم طهور جلد الكلب بالدباغ إلخ ,عبارة العضد(ٗ) :مثاله أن ٌقول فً الكلب
حٌوان ٌؽسل من ولوؼه سبعا فبل ٌقبل جلده الدباغ كالخنزٌر ,فٌقول المعترض ال نسلم أن
الخنزٌر إلخ.

(ٔ) أي فٌقول المستدل :هذا ؼٌر واجد...إلخ.
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٖٗٙ :
(ٖ) المصدر السابق ,ص.ٖٗٙ :
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٗٙ :
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المعترض وجود هذه العلة فً األصل وهً الؽسل سبعا من ولوؼه .والجواب بإثباتها
بالحس أو العقل أو الشرع.
 -٨وأما منع كون الوصؾ المدعى علٌته علة ,كما إذا منع قبول( )1جلد الخنزٌر الدباغ
لؽسل اإلناء من ولوؼه سبعا ,واختلؾ فً قبوله .والجواب بإثبات علٌتها بؤحد الطرق
المتقدمة.
......................................................................................................
قوله :بالحس أو العقل أو الشرع ,قال العضد(ٕ) :والجواب عن هذا االعتراض بإثبات وجود
الوصؾ فً األصل بما هو طرٌق ثبوت مثله؛ ألن الوصؾ قد ٌكون حسٌا فبالحس ,أو
عقلٌا فبالعقل ,أو شرعٌا فبالشرع .مثال ٌجمع الثبلثة إذا قال فً القتل بالمثقل :قتل عمد
عدوان؛ فلو قٌل ال نسلم أنه قتل قال بالحس ,ولو قٌل ال نسلم أنه عمد قال معلوم عقبل
بؤمارته ,ولو قٌل ال نسلم أنه عدوان قال ألن الشرع حرمه اهـ.
قوله :المدعى علٌته علة ,فـ "علٌته" نابب فاعل مرفوع بالمدعى ,و"علة" منصوب بالكون
على أنه خبر له ,كما هو ظاهر ,وهللا أعلم.
قوله :كما إذا منع قبول جلد الخنزٌر الدباغ لؽسل اإلناء من ولوؼه سبعا ,أي كما إذا منع
المعترض تعلٌل عدم قبول جلد الخنزٌر الدباغ لؽسل اإلناء من ولوؼه سبعا ,قال العضد(ٖ):
مثاله أن ٌقول فً المثال المتقدم ال نسلم أن كون جلد الخنزٌر ال ٌقبل الدباغ معلل بكونه
ٌؽسل من ولوؼه سبع ا .وال ٌخفى ما فً عبارة المصنؾ من االختصار المخل بالفهم
ألمثالنا ,وهللا أعلم.
قوله :واختلؾ فً قبوله ,أي فً قبول منع كون الوصؾ علة ,قال العضد(ٗ) :والمختار أنه
مقبول ,وإال ألدى إلى التمسك بكل طرود ٌإدي إلى اللعب ,فٌضٌع القٌاس ,إذ ال ٌفٌد ظنا,
وتكون المناظرة عبثا ,وهللا أعلم.
قوله :والجواب بإثبات علٌتها بإحدى الطرق المتقدمة ,أي بمسلك من مسالك العلة المتقدمة,
قال العضد(٘) :واألظهر أن هذا المنع مسموع ,فالجواب إثبات العلٌة بمسلك من مسالكها
المذكورة من قبل ,وكل مسلك تمسك به ٌرد علٌه ما هو شرطه ,أي ما ٌلٌق به من األسبلة
المخصوصة به .فابدة :تعرض المصنؾ رحمه هللا تعالى لبلعتراضات الواردة على القٌاس
ولم ٌتعرض لبلعتراضات الواردة على ؼٌره من األدلة الشرعٌة التً هً =

)ٔ( الظاهر أن الصواب أن ٌقول :كما إذا منع عدم قبول جلد الخنزٌر الدباغ...إلخ؛ ألن المعترض هنا ٌمنع ما ادعاه
المستدل علة ,و"منع قبول جلد الخنزٌر الدباغ لؽسل...إلخ"؛ هذا هو عٌن كبلم المستدل .والمعترض إنما ٌنقض كبلم
المستدل .وٌنظر تعلٌق صاحب الحاشٌة فً بٌان هذا المعنى.
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٖٗٙ :
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٗ5 :
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٗ5 :
(٘) المصدر السابق ,ص.ٖٗ5 :
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......................................................................................................
= الكتاب والسنة واإلجماع وتخرٌج المناط ,وقد تعرض لها العضد تبعا البن الحاجب
فللننقلها هنا مع طولها تكمٌبل للفابدة؛ لحسن موقعها من النفوس لمن له ذوق سلٌم وطبع
مستقٌم ,حٌث قال(ٔ) :األسبلة بحسب ما ٌرد علٌه من اإلجماع والكتاب والسنة وتخرٌج
المناط أربعة أصناؾ ,الصنؾ األول على اإلجماع ولم ٌذكره لقلتهٌ -عنً ابن الحاجب-
قال :مثاله ما قال الحنفٌة فً وطء الثٌب :اإلجماع على أنه ال ٌجوز الرد مجانا؛ فإن عمر
وزٌدا رضً هللا عنهما أوجبا نصؾ عشر القٌمة وفً البكر عشرها ,وعلً منع الرد من
ؼٌر نكٌر وهو ظنً فً داللته وفً نقله ,ولوال أحدهما لما تصور فً محل الخبلؾ.
واالعتراض علٌه من وجوه :األول منع وجود اإلجماع بصرٌح المخالفة ,أو منع داللة
السكوت على الموافقة ,الثانً الطعن فً السند بؤن نقله فبلن وهو ضعٌؾ إن أمكنه ,الثالث
المعارضة وال تجوز بالقٌاس مثل العٌب ٌثبته وٌثبته بالمناسبة أو ؼٌرها ,وال بخبر الواحد
إال إذا كانت داللته قطعٌة ولكن بإجماع آخر أو بمتواتر .الصنؾ الثانً على ظاهر الكتاب
كما إذا استدل فً مسؤلة بٌع الؽابب بقوله ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ البقرة ٕ5٘ :وهو ٌدل على صحة كل
بٌع ,واالعتراض علٌه من وجوه :األول االستفسار وقد عرفته ,والثانً منع ظهوره فً
الداللة فإنه خرج صور ال تحصى ,أو ال نسلم أن البلم للعموم فإنه ٌجًء للعموم
والخصوص ,الثالث التؤوٌل وهو أنه وإن كان = ظاهرا فٌما ذكرت لكن ٌجب صرفه عنه
إلى محمل مرجوح بدلٌل ٌصٌره راجحا؛ نحو قوله (نهى عن بٌع الؽرر) ,وهذا أقوى ألنه
عام فٌه لم ٌتطرق إلٌه تخصٌص ,أو التخصٌص فٌه أقل ,الرابع اإلجمال فإن ما ذكرناه من
وجه الترجٌح وإن لم ٌصٌره راجحا فإنه ٌعارض الظهور فٌبقى مجمبل ,الخامس المعارضة
بآٌة أخرى نحو قوله تعالى :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ النساء ٕ8 :وهذا لم ٌتحقق فٌه
الرضا فٌكون باطبل ,أو بحدٌث متواتر كما ذكرنا ,السادس القول بموجبه ,وهو تسلٌم
مقتضى النص مع بقاء الخبلؾ ,مثل أن ٌقول سلمنا حل البٌع والخبلؾ فً صحته باق فإنه
ما أثبته .الصنؾ الثالث ما ٌرد على ظاهر السنة كما إذا استدل بقوله علٌه السبلم (أمسك
أربعا وفارق سابرهن)(ٕ) على أن النكاح ال ٌنفسخ ,واالعتراض علٌه بالوجوه الستة
المذكورة :األول االستفسار ,الثانً منع الظهور إذ لٌس فٌما ذكرت من الخبر صٌؽة عموم,
أو ألنه خطاب بخاص ,أو ألنه ورد على سبب خاص ,الثالث التؤوٌل بؤن المراد تزوج
منهن أربعا بعقد جدٌد فإن الطارئ كالمبتدأ فً إفساد النكاح كالرضاع ,الرابع اإلجمال كما
ذكرنا ,الخامس المعارضة بنص آخر ,السادس القول بالموجب ,قال :وهاهنا أسبلة تختص
بؤخبار اآلحاد وهو الطعن فً السند ,بؤن ٌقول هذا الخبر مرسل أو موقوؾ ,أو فً رواٌته
قدح فإن رواٌه ضعٌؾ لخلل فً عدالته أوضبطه ,أو بؤنه كذبه الشٌخ فقال لم ٌرو عنً= ,

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٖٗ5 :
(ٕ) سبق تخرٌجه.
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 -٩وأما عدم الت ؤثٌر فهو عبارة عن إبداء وصؾ ال أثر له ,وهو على أربعة أقسام :أحدها
أن ٌكون الوصؾ ؼٌر مإثر مطلقا ,وٌسمى عدم التؤثٌر فً الوصؾ ,كما ٌقال فً الصبح:
صبلة ال ٌَت َقدم أذانها ألنها ال تقصر كالمؽرب ,فٌقول المعترض :القصر ال أثر له فً عدم
تقدٌم األذان مطلقا.
الث انً أن ٌكون الوصؾ ؼٌر مإثر فً ذلك األصل لبلستؽناء عنه بوصؾ آخر ,وٌسمى
عدم التؤثٌر فً األصل ,كما ٌقال فً الؽابب :مبٌع ؼٌر مربً فبل ٌصح كالطٌر فً الهواء,
فٌقول المعترض :عدم الرإٌة ال ٌإثر فً األصل وهو مسؤلة الطٌر؛ ألن العجز عن
......................................................................................................
= مثاله إذا قال األصحاب :المتباٌعان كل واحد منهما بالخٌار ما لم ٌتفرقا ,قالت الحنفٌة ال
ٌصح ألن راوٌه مالك وقد خالفه ,وإذا قلنا (أٌما امرأة نكحت نفسها بؽٌر إذن ولٌها فنكاحها
باطل)(ٔ) ,قالوا ال ٌصح ألنه ٌروٌه سلٌمان بن موسى الدمشقً عن الزهري ,فسبل الزهري
عنه فقال ال أعرفه .الصنؾ الرابع ما ٌرد على تخرٌج المناط ,وهو ما سٌؤتً من عدم
اإلفضاء ,أو المعارضة ,أو عدم الظهور ,أو عدم االنضباط ,أو بما تقدم من أنه مرسل أو
ؼرٌب أو شبه انتهى.
قوله :و هو على أربعة أقسام ,أي قسمه الجدلٌون على أربعة أقسام ,وهً مرتبة فً علو
الرتبة والقوة على ما رتبه المصنؾ ,قال العضد(ٕ) :وقسمه الجدلٌون أربعة أقسام؛ فؤعبلها
ما ٌظهر عدم تؤثٌر الوصؾ مطلقا ,ثم أن ٌظهر عدم تؤثٌره فً ذلك األصل ,ثم أن ٌظهر
عدم تؤثٌر قٌد منه ,ثم أن ال ٌظهر تؤثٌر شًء من ذلك لكن ال ٌطرد فً محل النزاع فٌعلم
منه عدم تؤثٌره ,وخصوا كل قسم باسم تمٌٌزا لبعضها عن بعض وتسهٌبل للعبارة عنها
باختصار؛ فاألول إلخ كبلم العضد.
قوله :القصر ال أثر له فً عدم تقدٌم األذان ,الظاهر أن ٌقول عدم القصر ال أثر له فً عدم
تقدٌم األذان ,ألن الثابت فً الصحٌح هو عدم القصر كما هو ظاهر ,وعبارة العضد(ٖ):
فٌقال عدم القصر ال تؤثٌر له فً عدم تقدٌم األذان ,فإنه ال مناسبة وال شبه فهو وصؾ
طردي وال ٌعتبر اتفاقا ,ولذلك استوى المؽرب وؼٌره مما ٌقصر فً ذلك ,ومرجعه
المطالبة بكون العلة علة انتهى.

(ٔ) سبق تخرٌجه.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٗ8 :
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٗ8 :
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التسلٌم كاؾ فٌه ضرورة استواء المربً وؼٌر المربً فٌها(.)1
الثالث أن ٌذكر فً الوصؾ المعلل به وصفا( )2ال تؤثٌر له فً الحكم ,وٌسمى عدم التؤثٌر
فً الحكم ,كما ٌقال فً المرتدٌن أتلفوا مالنا :ال ٌجب علٌهم الضمان ألنهم مشركون
أتلفوا ماال فً دار الحرب كسابر المشركٌن ,فٌقول المعترض :دار الحرب ال تؤثٌر لها فً
حكم [األصل]( )3وهو عدم الضمان على سابر المشركٌن.
الرابع أن ٌكون الوصؾ المذكور ال ٌطرد فً جمٌع صور النزاع وإن كان مناسبا ,وٌسمى
عدم التؤثٌر فً الفرع ,مثاله :امرأة زوجت نفسها بؽٌر إذن ولٌها فبل ٌصح كما إذا زوجت
من ؼٌر كؾء ,فٌقول المعترض :كونه ؼٌر كؾء ال أثر له؛ ألن كبلمنا واقع فٌما إذا
زوجت من كؾء وؼٌر كؾء.
......................................................................................................
قوله :وؼٌر المربً منها ,أقول :هكذا فً النسخة التً بٌدي بتؤنٌث الضمٌر ,ولعله راجع
إلى أل الموصولة فً "المربً" ألنها فً معنى التً ترى ,والظاهر أن ٌقول فٌه فٌكون
الضمٌر راجعا إلى العجز عن التسلٌم ,والمعنى ضرورة استواء الطٌر المربً وؼٌر
المربً منه فً العجز عن تسلٌمه ,ووجدت فً بعض نسخ العضد "وؼٌر المرأي فٌها"؛
وهو مرشح لما هو الظاهر ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :كما ٌقال فً المرتدٌن إلخ ,قال العضد(ٗ) :مثاله أن تقول الحنفٌة فً مسؤلة المرتدٌن
إذا أتلفوا أموالنا :مشركون أتلفوا ماال فً دار الحرب فبل ضمان علٌهم كسابر المشركٌن,
فٌقول المعترض :دار الحرب ال تؤثٌر له عندكم ضرورة استواء اإلتبلؾ فً دار الحرب
ودار اإلسبلم فً عدم إٌجاب الضمان عندهم ,ومرجعه إلى مطالبة تؤثٌر كونه فً دار
الحرب ,فهو كاألول انتهى.
قوله :مثاله امرأة زوجت نفسها إلخ ,عبارة العضد(٘) :مثاله أن ٌقال فً تزوٌج المرأة نفسها:
زوجت نفسها إلخ.
قوله :من كؾء وؼٌر كؾء ,زاد العضد(ٔ) :وحكمها سواء فبل أثر له ,ومرجعه إلى
المعارضة بوصؾ آخر وهو تزوٌج فقط فهو كالثانً ,قال :واعلم أن حاصل ما ذكر أن
األقسام األربعة األول والثالث منها ٌرجعان إلى منع العلة ,والثانً والرابع إلى =

(ٔ) فً (ب) و (ج)" :منها".
(ٕ) فً (أ)" :أصبل".
(ٖ) ساقط من (ب).
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖٗ8 :
)٘( شرح العضد ,ص.ٖٗ8 :

ٔ٘ٙ

 -10وأما القدح فً المناسبة :وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوٌة؛ ألنه [ال]( )2مصلحة
مع مفسدة متساوٌة أو راجحة؛ ألن دفع الضرر أهم فٌجب الحمل علٌه ,وأما إذا كانت
مرجوحة فبل ,نحو :التخلً للعبادة أفضل لما فٌه من تزكٌة النفس ,فٌقول المعترض :فٌه
مفسدة أقوى وهً عدم كسر الشهوة وعدم كؾ النظر وعدم اتخاذ الولد؛ وهذا أرجح من
مصالح العبادة .فٌجٌب بترجٌح المصحلة ألنها لحفظ الدٌن ,فهو أولى من حفظ النسل.
 -11وأما القدح فً إفضابه إلى المصلحة [المقصودة]( )3من شرع الحكم له( :)4النكاح
واجب ألنه ٌرفع الحجاب فٌفضً إلى المصلحة وهً رفع الفجور ,فٌقول المعترض :نمنع
أن رفع الحجاب ٌفضً إلى عدم الفجور ,بل تبلقً الرجال والنساء عند رفع الحجاب
ٌفضً إلى الفجور .والجواب بؤن النكاح ٌكسر الشهوة فٌفضً إلى عدم الفجور.
......................................................................................................
= المعارضة فً األصل بإبداء علة أخرى ,واألول قد مر والثانً سٌؤتً فلٌس هو سإاال
برأسه ,وقد ٌقال إن ذلك لعدم التمٌٌز بٌن ما ٌقصد به منع العلٌة لٌدل علٌها وبٌن الدلٌل
على عدمها ,وكذا بٌن إبداء ما ٌوجب احتمال علٌة الؽٌر وبٌن ما ٌوجب الجزم به انتهى.
قوله :نحو التخلً للعبادة أفضل إلخ ,هذا المثال هو المثال الثانً فً كبلم العضد ,وقال فً
المثال األول منه(٘) :مثاله أن ٌقول فً الفسخ فً المجلس :وجد سبب الفسخ فٌوجد الفسخ,
وذلك دفع ضرر المحتاج إلٌه من المتعاقدٌن ,فٌقال :معارض بضرر اآلخر ,فٌقول اآلخر:
ٌجلب نفعا وهذا ٌدفع ضررا ودفع الضرر أهم للعقبلء ,ولذلك ٌدفع كل ضرر وال ٌجلب كل
نفع انتهى .وال ٌخفى حسن هذا المثال ولطفه ,وال ٌقال أن المصنؾ تركه ألن خٌار المجلس
ال ٌقول به أصحابنا؛ ألنا نقول ٌصح التمثٌل به وٌكون المعترض هو الموافق للمذهب ,على
أن المثال ال ٌشترط صحته؛ ألنه جزبً ٌذكر إلٌضاح القاعدة كما هو معلوم ,وهللا أعلم.
قوله :وهذا أرجح من مصالح العبادة ,الظاهر أن ٌقول وهذه أرجح كما هً عبارة العضد؛
ألن اإلشارة إلى المفاسد المذكورة قبلها ,وٌمكن تؤوٌلها بالمذكور مثبل ,وهللا أعلم.
قوله :بل تبلقً الرجال والنساء عند رفع الحجاب ٌفضً إلى الفجور ,لم أفهم معنى هذا
الكبلم من مثال المصنؾ ,والظاهر ما مثل به العضد للمسؤلة حٌث قال( :)ٙمثاله أن ٌقال فً
علة تحرٌم مصاهرة المحارم على التؤبٌد أنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب ,ووجه المناسبة=

)ٔ( شرح العضد ,ص.ٖٗ8 :
(ٕ) ساقط من األصل ,والصواب( :ال مصلحة) بصٌؽة النفً؛ ألن المعنى ال ٌستقٌم عند اإلثبات.
(ٖ) ساقط من األصل ,والصواب إثباته ,كما سبق فً المتن ,وٌنظر أٌضا :شرح العضد ,ص.ٖ٘ٓ:
)ٗ( أي فمثاله كذا وكذا...
(٘) شرح العضد ,ص.ٖ٘ٓ :
( )ٙشرح العضد ,ص.ٖ٘ٓ :

ٕ٘ٙ

 -12وأما كون الوصؾ ؼٌر ظاهر كالرضا والعمدٌة وسابر أفعال القلوب؛ فالجواب
ضبطه بصفة( )1ظاهرة كالعقود فً ضبط الرضا .وأما كونه ؼٌر منضبط كالجوع والمشقة
والزجر ألنها ذوات أمور ؼٌر متمٌزة ,ومراتب مختلفة باألحوال واألشخاص ,والجواب
ضبطها بما ٌبلزمها كالسفر والحدود ,وقد تقدم فً شروط العلة.
......................................................................................................
= أنه ٌفضً إلى رفع الفجور ,وتقرٌره أن رفع الحجاب وتبلقً الرجال والنساء ٌفضً إلى
الفجور وأنه ٌندفع بتحرٌم التؤبٌد ,إذ ٌرتفع الطمع المفضً إلى مقدمات الهم والنظر
المفضٌة إلى الفجور ,فٌقول المعترض :ال ٌفضً إلى ذلك بل سد باب النكاح أفضى إلى
الفجور ,ألن النفس حرٌصة على ما منعت منه ,وقوة داعٌة الشهوة مع الٌؤس عن الحل
مظنة الفجور ,والجواب ببٌان اإلفضاء إلٌه بؤن ٌقول فً المسؤلة التؤبٌدٌ :منع عادة ما
ذكرناه من مقدمات الهم والنظر ,وبالدوام ٌصٌر كاألمر الطبٌعً فبل ٌبقى المحل مشتهى
كاألمهات .قال األبهري :قوله ووجه المناسبة أنه ٌفضً إلى رفع الفجور ,أي المقصود من
ترتٌب الحكم وهو تحرٌم مصاهرة المحارم مإبدا على الوصؾ المناسب ,وهو الحاجة إلى
ارتفاع الحجاب بٌن المحارم ,وهو دفع الفجور وهو بجعل ترتب الحكم على الوصؾ
المذكور انتهى .فظهر مما نقلناه من كبلم العضد وحواشٌه ما فً كبلم المصنؾ من عدم
مبلءمة آخر عبارته أولها وهللا أعلم فلٌتؤمل.
قوله :كالعقد فً ضبط الرضا ,قال العضد(ٕ) :وضبط العمد بفعل ما ٌدل علٌه عادة
كاستعمال الجارح فً القتل .قال األبهري عند قول العضد كالرضا فً العقود والقصد فً
األفعال ما نصه :والرضا والقصد أمران قلبٌان ؼٌر ظاهرٌن ,واألول معتبر فً العقود
والثانً فً األفعال التً ترتب علٌها حكم وجوب القصاص على القاتل العامد وؼٌره ,فنٌط
األول بصٌػ اإلٌجاب ,والثانً بفعل ظاهر ٌدل على القصد كاستعمال الجارح فً القتل ,فإن
كان القتل بالمثقل ففٌه الخبلؾ ,وإن كان بجارح ؼٌر مستعمل فً القتل فإن كان القتل
بالمثقل كؽرز إبرة فً العقب لم ٌجب القصاص انتهى .وانظره على قواعد المذهب,
والظاهر أنه من قبٌل شبه العمد؛ ألنه القتل بما ال ٌقتل به عادة ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :والجواب ضبطها بما ٌبلزمها كالسفر والحدود ,أقول :السفر مثال للمشقة والحدود
مثال للزجر ,قال العضد بعد إٌراد مثل ما أورده المصنؾ من االعتراض ما نصه(ٖ):
وجوابه إما إنه منضبط بنفسه كما تقول فً المشقة والمضرة أنه منضبط عرفا ,وإما
بضبطه بوصؾ كالمشقة بالسفر والزجر بالحدود انتهى.

(ٔ) فً األصل" :بصٌؽة ظاهرة" وهو تصحٌؾ.
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٖ٘ٔ :
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٖ٘ٔ :
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 -13وأما النقض فقد تق دم فً شروط العلة ,وهو عبارة عن ثبوت الوصؾ فً صورة مع
عدم الحكم فٌها ,والجوابَ :منع المستدل وجو َد العلة فً صورة النقض أو منع عدم الحكم
فٌها .وللنقض أبحاث وشروط فلتنظر فً المبسوطات ,منها ما ٌرجع إلى قدحه وعدم
قدحه ,فمنهم [من]( )1زعم أنه ٌقدح مطلقا منصوصة كانت العلة أو مستنبطة ,فجعلوها
كالعلة العقلٌة متى تخلؾ عنها حكمها بطل كونها علة ,ومنهم من قال ال ٌقدح مطلقا,
ومنهم من قال ٌقدح فً المنصوصة دون المستنبطة مع وجود مانع أو عدم شرط ,ومنهم
من قال ال ٌقدح فً المستنبطة مطلقا ,ومنهم من قال ٌقدح فً المستنبطة دون
......................................................................................................
قوله :وللنقض أبحاث وشروط فلتنظر فً المبسوطات إلخ ,أقول فً كبلم المصنؾ بحث,
وذلك ألنه ذكر أن فً النقض شروطا وأبحاثا وتعرض لذكر الشروط دون األبحاث ,مع أن
تلك الشروط تقدمت بتلك العبارة بعٌنها فً شروط العلة بخبلؾ األبحاث التً ذكرت هنا
فإنها لم تتقدم هناك ,فكان الواجب على المصنؾ أن ٌعكس كما فعل العضد ,حٌث قال عقب
تعرٌؾ النقض وجوابه ما نصه(ٕ) :فلٌجعل البحث فٌه قسمٌن ,القسم األول فٌما ٌمنع
المستدل وجود الوصؾ فً صورة النقض وهو وارد باالتفاق وفٌه بحثان :األول هل
للمعترض أن ٌدل على وجوده حٌنبذ أو ابتداءٌ -عنً حٌن منع المستدل وجوده أو ابتداء أي
قبل -قٌل نعم إذ به ٌتم إبطال دلٌل الخصم ,وقٌل ال فإنه انتقال من االعتراض إلى
االستدالل ,وقٌل إن كان حكما شرعٌا فبل؛ ألن االشتؽال بإثبات حكم شرعً هو االنتقال
بالحقٌقة وهو ؼٌر جابز ,وإال فنعم؛ لظهور أمر تتمٌمه لدلٌله ,وقٌل ال ما دام له طرٌق فً
القدح أولى من النقض ,وأما إذا لم ٌكن له طرٌق أولى به فجابز؛ وذلك ألن ؼصب
المنصب واالنتقال إنما ٌنفٌان استحسانا ,فإذا وجد األحسن لم ٌرتكبهما وإال فالضرورة
تجوزهما .البحث الثانً إذا كان المستدل قد ذكر على وجود العلة فً األصل دلٌبل موجودا
فً محل النقض ونقض المعترض العلة ,فقال المستدل ال نسلم وجودها ,فقال المعترض
فٌنتقض دلٌلك لوجوده فً محل النقض بدون مدلوله وهو وجود العلة ,فقد قال الجدلٌون ال
ٌسمع هذا من المعترض ألنه انتقل من نقض العلة إلى نقض دلٌلها ,قال المصنؾ ٌعنً -ابن
الحاجب -وفٌه نظر ,ولعل ذلك أن القدح فً دلٌل العلة قدح فً العلة وهو مطلوبه فبل
انتقال ,هذا إذا ادعى انتقاض دلٌل العلٌة معٌنا ,ولو ادعى أحد األمرٌن فقال ٌلزم إما
انتقاض العلة أو انتقاض دلٌلها -وكٌؾ كان فبل ٌثبت العلٌة -كان مسموعا باالتفاق؛ فإن عدم
االنتقال فٌه ظاهر .القسم الثانً فٌما ٌمنع المستدل عدم الحكم فً صورة النقض وهو وارد
اتفاقا ,وهو للمعترض إقامة الدلٌل على عدم الحكم؟ قٌل نعم إذ به ٌحصل مطلوبه ,وقٌل ال
ألنه انتقال ,وقٌل نعم إذا لم ٌكن له طرٌق أولى بالقدح كما تقدم انتهى.
(ٔ) ساقط من (ب).
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖ٘ٔ :

ٗ٘ٙ
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المنصوصة .والمختار ال ٌقدح فً المستنبطة لوجود مانع أو عدم شرط ,وإال
المقتضً ,والمنصوصة إن كان دلٌلها قاطعا فبل تعارض وإال فهو تخصٌص لها.

قدح لعدم

ومنها ما ٌرجع إلى المعترض .ومنها ما ٌرجع إلى المستدل ,فبل نطٌل بها.
 -14وأما الكسر فهو وجود الحكمة مع تخلؾ الحكم والعلة ,كالعاصً ٌقصر فً السفر
كؽٌره للسفر؛ للحكمة التً هً المشقة ,فٌقول المعترض :إن المشقة فً الحضر كحامل
الثقل فبل ٌقصر .والجواب أن هذه الحكمة ال تتم علة إال إذا كانت منضبطة وهذه ؼٌر
منضبطة ,فبل بد من مظنة علٌها تبلزمها وهو السفر هاهنا وهو معدوم ,واختلؾ فً كون
الكسر قادحا.
......................................................................................................
قوله :إن كان دلٌلها قاطع ,لعله "قاطعا" على أنه خبر كان(ٕ) ,وٌحتمل أن اسمها ضمٌر ثان
والجملة خبر ,والخطب ٌسٌر.
قوله :ومنها ما ٌرجع إلى المعترض ومنها ما ٌرجع إلى المستدل ,الضمٌر فً منها راجع
إلى األبحاث من قوله (وللنقض أبحاث) ,وقد نقلنا عن العضد بحثٌن ,والظاهر أن األول
منهما راجع إلى المعترض والثانً إلى المستدل كما ٌظهر بالتؤمل ,وهللا أعلم.
قوله :كحامل الثقل ,أي فً الحضر ,وعبارة العضد(ٖ) :ومثاله -أي الكسر -ما مر من
الترخص للسفر لحكمة المشقة ,فٌكسر بالحمال انتهى.
قوله :واختلؾ فً كون الكسر قادحا ,قال العضد بعد ذكر تعرٌؾ الكسر بمثل ما عرفه به
المصنؾ ما نصه(ٗ) :وقد علمت هل ٌسمع ومتى ٌسمع ,فحٌث ٌسمع فهو كالنقض ,والكبلم
فٌه كالكبلم فٌه من األجوبة الثبلثة ,والكبلم علٌها سإاال وجوابا واختبلفا واختٌارا فبل
نكرره انتهى .فقوله وجوابا أي كالكبلم فً النقض من أنه ٌجاب باألجوبة الثبلثة :بمنع
وجود الوصؾ فً صورة النقض ,وبمنع عدم الحكم فٌها ,وبإبداء المانع فٌها كما نبه على
ذلك األبهري ,ثم قال :وإذا منع وجود الحكمة فهل للمعترض أن ٌدل على وجوده؟ فٌه ثبلث
مذاهب ,وهل ٌجب على المعلل االحتراز عن الكسر فً متن االستدالل؟ المختار أنه ال
ٌجب ,قال :وحٌث فً قوله "فحٌث تسمع" مستعمل لظرؾ الزمان؛ ألنه متفرع على قوله
"متى تسمع" وهً قد تجًء ظرؾ زمان كما فً قوله تعالى ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﮊ =

(ٔ) فً األصل" :وال قدح" ,وهو تصحٌؾ كما ٌظهر.
)ٕ( هذا التصوٌب منه بناء على نسخته.
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٖ٘ :
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖٖ٘ :

٘٘ٙ

 -15وأما المعارضة فً األصل وهو أن ٌبدي المعترض معنى آخر ٌصلح للعلٌة ,مستقبل
أو ؼٌر مستقل بل جزءا ,فهو مع األول علة كمن علل القصاص بكونه قتبل عمدا ,فٌقول
المعترض :حتى ٌكون عدوانٌا .أو ٌعلل الربا بالكٌل ,فٌعارض بالطعم ألنه أولى .واختلؾ
فً قبولها ,وإذا قلنا بالقبول فقد اختلؾ فً لزوم المعترض بٌان الوصؾ الذي أبداه منتفٌا
فً الفرع على ثبلثة أقوال :قٌل ٌلزمه ,وقٌل ال ٌلزمه ,وقٌل إن صرح به لزمه وإال فبل.
وجوابه :بمنع وجود ذلك الوصؾ ,أو المطالبة بتؤثٌره إن كان ثبوته بالمناسبة ,أو عدم
انضباطه ,أو خفابه ,وما أشبه هذا.
 -16تقدم فً شروط حكم األصل التركٌب ,وأنه ٌنقسم إلى تركٌب فً األصل وتركٌب فً
الوصؾ؛ ألن الخصم إما [أن](ٌ )1منع علٌة العلة أو ٌمنع وجودها فً األصل ,واألول
ٌسمى تركٌب األصل ,والثانً تركٌب فً الوصؾ .بٌانه أن الخصم ٌمنع علٌة العلة فٌبطل
......................................................................................................
= الحجر ٙ٘:على قول ,إشارة إلى ما فً قوله ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ الحجر ,ٙ٘ :وكما أنشد أبو
علً من قول طرفة(ٕ)( :للفتى عقل ٌعٌش بــه ...حٌث تهدي ساقه قدمه) .أي مدة مشٌه
وتنقله انتهى.
قوله :فهو مع األول علة ,أي مستقلة كما فً العضد ,زاد قوله(ٖ) :وعلى التقدٌرٌن فبل
ٌحصل الحكم باألول وحده.
قوله :وأنه ٌنقسم إلى تركٌب فً األصل وتركٌب فً الوصؾ ,قال العضد(ٗ) :هذان
اعتراضان ٌعدهما الجدلٌون فً عداد االعتراضات ,وهما راجعان إلى بعض من سابر
االعتراضات ,ونوع منه خص باسم ولٌس شًء منهما سإاال برأسه ,فاألول سإال التركٌب
وهو ما عرفته حٌث قلنا شرط حكم األصل أن ال ٌكون ذا قٌاس مركب ,وأنه قسمان مركب
األصل ومركب الوصؾ ,وأن مرجع أحدهما منع حكم األصل أو منع العلٌة ,ومرجع اآلخر
منع الحكم أو منع وجود العلة فً الفرع ,فلٌس بالحقٌقة سإاال برأسه وقد عرفت األمثلة فبل
معنى لئلعادة انتهى .وٌظهر لً أن فٌه مخالفة لكبلم المصنؾ حٌث ذكر أن مرجع اآلخر
إلى منع الحكم أو منع وجود العلة فً الفرع ,والمصنؾ رحمه هللا ذكر أن الخصم إما أن
ٌمنع علٌة العلة أو ٌمنع وجودها فً األصل ,وانظر ما الصواب من العبارتٌن ,وهل ٌمكن
الجمع بٌنهما ,وعبارة المصنؾ هً الموافقه لما مثل به فٌما تقدم فً شروط حكم األصل =

(ٔ) ساقط من (ب).
)ٕ( دٌوان طرفة بن العبد ,شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدٌن ,الطبعة الثانٌة (ٖٕٗٔهـٕٕٓٓ -م) ,دار الكتب
العلمٌة -بٌروت ,ص.5ٖ :
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٖ٘ :
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖ٘5:

ٙ٘ٙ

اإللحاق لعدم الجامع فبل أصل وال فرع ,أو ٌمنع حكم األصل على تقدٌر علٌتها ,وعلى
التقدٌرٌن ٌبطل القٌاس.
وبٌان الثانً أن الخصم إما أن ٌمنع وجود العلة فً األصل فٌمتنع األصل ,أو ٌمنع حكم
األصل على تقدٌر ثبوتها فٌه ,وهذا معنى قولهم :إن أحدهما ٌرجع إلى منع الحكم فً
األصل أو منع وجود العلة فً الفرع ,أي إذا منعت علٌة العلة وأثبت الخصم علة أخرى ال
توجد فً الفرع -وإن قدر ثبوت علٌتها فً األصل -منع حكمه ,ومرجع اآلخر إلى منع
الحكم أو منع األصل ,وبعض ٌعبر بمنع العلة أي فً األصل أي وجودها ,فإذا امتنعت
امتنع األصل ,وإن قدر وجودها منع حكم األصل ,وتقدمت أمثلتها فً شروط حكم األصل.
 -1٧التعدٌة وهو أن ٌعارض علة األصل بعلة متعدٌة إلى فرع آخر دفعا للترجٌح ,كما
ٌقال فً البكر البالؽة :بكر فتجبر على النكاح كالبكر الصؽٌرة ,فٌعارض بؤن العلة فً
األصل الصؽر ,فتتعدى إلى الثٌب الصؽٌرة.
......................................................................................................
= حٌث قال ( ومثال الثانً وهو التركٌب فً الوصؾ أن ٌقول المستدل ال ٌصح تعلٌق
الطبلق قبل النكاح كما لو قال هذه التً أتزوجها طالق ,فٌمنع الخصم وجود العلة التً هً
التعلٌق فً األصل ألنه تنجٌز ال تعلٌق ,فٌمتنع األصل لعدم الجامع فبل ٌلحق التعلٌق به),
إلى أن قال (وأٌضا لو ٌقول ما ٌندرج تحت استحقاق الشفٌع من الثمرة ٌندرج تحت عقد
البٌع بجامع الجزبٌة ,فٌمنع الخصم هذه العلة التً هً الجزبٌة فً األصل؛ ألن اندراج
الثمرة فً األصل الذي هو الشفعة دفع ضرر المداخلة ال جزبٌتها ,فٌمتنع اإللحاق باألصل
لعدم الجامع فبل أصل فبل ٌتم القٌاس إلخ) .فصرٌح المثالٌن أن مركب الوصؾ هو منع
وجود العلة فً األصل ,اللهم إال أن ٌقال أن مركب الوصؾ هو منع وجود العلة سواء كان
فً األصل أو فً الفرع ,واقتصر كل منهما على واحد منهما؛ ألنه ٌكفً فً منع القٌاس,
وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :التعدٌة ,عبارة العضد(ٔ) :الثانً سإال التعدٌة.
قوله :دفعا للترجٌح ,أي لترجٌح المستدل العلة التً أبداها على العلة التً أبداها المعترض,
وإنما اندفع الترجٌح لكون علة المعترض تتعدى لفرع آخر بخبلؾ علة المستدل ,قال
العضد بعد تقرٌر المثال كالمصنؾ ما نصه(ٕ) :وهذا التمثٌل ٌجعل هذا السإال راجعا إلى
المعارضة فً األصل بوصؾ آخر ,وهو البكارة بالصؽر ,مع زٌادة تعرض للتساوي فً
التعدٌة دفعا لترجٌح المعٌن بالتعدٌة ,فبل ٌكون سإاال آخر انتهى.
)ٔ( شرح العضد ,ص.ٖ٘5 :
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٖ٘5 :
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النوع الخامس من االعتراض :ما ٌرد باعتبار المقدمة الثالثة ,وهو وجود
الفرع.

العلة فً

 -1٨منع وجوده فً الفرع ,أي وجود الوصؾ المعلل به ,كما إذا أعطى العبد أمانا,
فٌقول :أمان صدر من أهله كالعبد المؤذون له فً الحرب ,فٌمنع المعترض كون العبد أهبل
لؤلمان .وجوابه بتعٌٌن ما ٌعنٌه ثم ببٌان وجوده ,فٌقول فً مثالنا :أهلٌة األمان مظنة
لرعاٌة مصلحة اإلٌمان( ,)2وهو اإلسبلم والبلوغ وهما فً العبد.
 -1٩المعارضة فً الفرع بما ٌقتضً نقٌض الحكم [فٌه]( ,)3أي ٌقول المعترض :ما
ذكرتم من الوصؾ وإن اقتضى ثبوت الحكم فً الفرع فعندي وصؾ آخر ٌقتضً نقٌضه,
......................................................................................................
قوله :والخامس ما ٌرد باعتبار المقدمة الثالثة ,أي وهً خمس اعتراضات ,إما منع وجود
العلة فً الفرع ,وإما معارضة فً الفرع بما ٌقتضً نقٌض الحكم فٌه ,وإما فرق ,وإما
اختبلؾ ضابط فً األصل والفرع ,وإما اختبلؾ جنس المصلحة ,كما هو ظاهر من كبلم
المتن والشرح ,وهللا أعلم ,وقد جمعها العضد فً صدر هذا المبحث بعبارة مختصرة حٌث
قال(ٗ)  :النوع الخامس من االعتراضات ما ٌرد باعتبار المقدمة الثالثة وهو دعوى وجود
العلة فً الفرع سواء ,وهو إما بدفع وجودها بالمنع أو بالمعارضة ,وإما بدفع المساواة
باعتبار ضمٌمة شرط فً األصل أو مانع فً الفرع وٌسمى الفرق ,أو باعتبار نفس العلة
الختبلؾ فً الضابط أو فً المصلحة ,فهذه خمسة أنواع انتهى.
قوله :وجوابه بتعٌٌن ما ٌعنٌه ,أي ببٌان ما ٌعنٌه المستدل باألهلٌة( ,ثم ببٌان وجوده) أي
الوصؾ المعلل به ,وٌكون بٌان وجود الوصؾ بحس أو عقل أو شرع كما تقدم ,وهللا أعلم.
قوله :أهلٌة األمان مظنة لرعاٌة مصلحة اإلٌمان ,هذا مثال لتعٌٌن ما ٌعنٌه ,وقوله (وهما
فً العبد) مثال لبٌان وجوده ,وقوله (وهو اإلسبلم والبلوغ) الظاهر أن الضمٌر راجع إلى
أهلٌة األمان وذكر باعتبار الخبر ,على [أن] المناسب أن ٌقول وهً باإلسبلم والبلوغ,
وعبارة العضد(٘) :فٌقولٌ -عنً المستدل -أرٌد باألهلٌة كونه مظنة لرعاٌة مصلحة اإلٌمان
وهو بإسبلمه وبلوؼه كذلك عقبل ,قال :فلو تعرض المعترض لتقرٌر معنى األهلٌة بٌانا
لعدمها فالصحٌح أنه ال ٌمكن منه؛ ألن تفسٌرها وظٌفة من تلفظ بها ألنه العالم بمراده,
وإثباتها وظٌفة من ادعاها فٌتولى تعٌٌن ما ادعاه ,كل ذلك لببل ٌنتشر الجدال انتهى.
(ٔ) فً (ب) و(ج)" :وجوب" ,وهو تصحٌؾ.
(ٕ) فً (ب)" :مصلحة األمان" ,والصواب "اإلٌمان" كما فً شرح العضد.
(ٖ) ساقط من (ب).
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖ٘5 :
(٘) شرح العضد ,ص.ٖ٘0 :
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لكن ال بد أن ٌبٌن المعترض ثبوت الحكم الذي ادعاه بالقٌاس على أصل بجامع ,فٌرجع
مستدال والمستدل معارضا.
 -20الفرق :إما إبداء خصوصٌة فً األصل ,وهو شرط له ,وله أن ال ٌتعرض لعدمها فً
الفرع فٌكون معارضة فً األصل ,أو إبداء خصوصٌة فً الفرع وهو مانع ,وله أن ال
ٌتعرض لعدمها فً األصل( )1فتكون معارضة [فً الفرع]( .)2وقٌل ال بد من التعرض لعدم
مجموع المعارضتٌن(.)3
الشرط فً الفرع ولعدم المانع فً األصل ,فٌكون
َ
......................................................................................................
قوله :لكن ال بد أن ٌبٌن المعترض ثبوت الحكم الذي ادعاه بالقٌاس إلخ ,قال العضد(ٗ) :وال
بد من بنابه على أصل بجامع تثبت علٌته ,وله االستدالل فً إثبات علٌته بؤي مسلك من
مسالكها شاء ,على نحو طرق إثبات المستدل للعلٌة سواء ,فٌصٌر هو مستدال أٌضا
والمستدل معترضا فتنقلب الوظٌفتان ,وقد اختلؾ فً قبول سإال المعارضة ,والمختار
قبوله؛ لببل تختل فابدة المناظرة وهو ثبوت الحكم؛ ألنه ال ٌتحقق بمجرد الدلٌل ما لم ٌعلم
عدم المعارض إلخ ,وهللا أعلم.
قوله :أو إبداء خصوصٌة فً الفرع وهو مانع وله أن ال ٌتعرض لعدمها فً الفرع ,أقول:
هكذا وجدت فً النسخة التً بٌدي وهو تحرٌؾ من الناسخ ,وصواب العبارة (وله أن ال
ٌتعرض لعدمها فً األصل) كما هو عبارة العضد حٌث قال :أو إبداء خصوصٌة فً الفرع
هو مانع وله أن ال ٌتعرض لعدمها فً األصل فٌكون معارضة فً الفرع إلخ .ودل على
ذلك قول المصنؾ رحمه هللا فً آخر العبارة (وقٌل ال بد من التعرض لعدم الشرط فً
الفرع وعدم المانع فً األصل) ,وهللا أعلم فلٌحرر.
مجموع" بالنصب على أنه خبر ٌكون ,واسمه
قوله :فٌكون مجموع المعارضتٌن ,أقول" :
َ
ضمٌر الفرق ,ولم ٌمثل المصنؾ للفرق تبعا للعضد فً ذلك ,وقد مثله المحلً حٌث قال(٘):
مثاله على األول بشقٌهٌ -عنً الراجع إلى المعارضة فً األصل أو الفرع -أن ٌقول
الشافعً :النٌة فً الوضوء واجبة كالتٌمم بجامع الطهارة عن حدث ,فٌعترض الحنفً بؤن
العلة فً األصل الطهارة بالتراب .وأن ٌقول الحنفًٌ :قاد المسلم بالذمً كؽٌر المسلم بجامع
القتل العمد العدوان ,فٌعترض الشافعً بؤن اإلسبلم فً الفرع مانع من القود .انتهى المراد
منه.

(ٔ) فً النسخ الثبلث" :فً الفرع" ,والصواب (فً األصل) ,كما بٌنه المحشً فً تعلٌقه.
(ٕ) ساقط من األصل .وقد ذكر صاحب الحاشٌة العبارة كاملة نقبل من شرح العضد.
(ٖ) أي فٌكون الفرق مجموع المعارضتٌن.
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖ٘0 :
)٘( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٗ.ٖٙ
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 -21اختبلؾ الضابط فً األصل والفرع ,كما ٌقال فً الذي شهدوا علٌه بالزور فقتل:
تسببوا للقتل فٌجب القصاص كالمكره ,فٌقول المعترض :الضابط مختلؾ ألنه فً األصل
اإلكراه وفً الفرع الشهادة ,فربما اعتبر أحدهما دون اآلخر .وجوابه أن الضابط هو القدر
المشترك بٌنهما كالتسبب فً مثالنا ,وأما إن أفضى( )1التسبب فً الفرع مثل إفضابه فً
األصل وأرجح ,كما إذا كان األصل إؼراء كلب َف َق َتل َ ,فإن إفضاء التسبب بالشهادة أقوى
من إفضاء التسبب باإلؼراء.
 -22اختبلؾ جنس المصلحة فً األصل والفرع ,مثالهٌ :حد فً اللواط كما ٌحد فً الزنا؛
ألنه إٌبلج فرج فً فرج محرم شرعا ,فٌقول المعترض :اختلفت مصلحتهما؛ ففً الزنا
دفع اختبلط األنساب وفً اللواط دفع رذٌلة ,كؤنه سلم فً العلة لكن فً األصل خصوصٌة
وهو اختبلط األنساب .والجواب بإلؽاء الخصوصٌة.
......................................................................................................
ؼٌره على القتل.
كالمكره ,هو بكسر الراء ألنه اسم فاعل من أكره ,أي
قوله:
كالمكره َ
ِ
ِ
قوله :كما إذا كان األصل إؼراء كلب فقتل ,قال العضد(ٕ) :كما لو جعل فً مسؤلة القصاص
من الشهود ,األصل هو المؽري للحٌوان على القتل ,فٌقول المعترض :الضابط فً األصل
إؼراء الحٌوان وفً الفرع الشهادة ,فٌجٌب المستدل بؤن إفضاء التسبب بالشهادة إلى القتل
أقوى من إفضاء التسبب باإلؼراء؛ فإن انبعاث أولٌاء المقتول على قتل من شهدوا علٌه
بالقتل طلبا للتشفً وثلج الصدر باالنتقام أؼلب من انبعاث الحٌوان على قتل من ٌؽرى هو
علٌه ,وذلك بسبب نفرته من اآلدمً وعدم علمه باإلؼراء ,وإذا كان كذلك لم ٌضر اختبلؾ
أصلً التسبب وهو كونه شهادة وإؼراء ,فإن حاصله قٌاس التسبب بالشهادة على التسبب
باإلؼراء ,واألصل ال بد من مخالفته للفرع إلخ.
قوله :مثاله ٌحد فً اللواط إلخ ,عبارة العضد(ٖ) :مثاله أن ٌقول المستدل ٌحد فً اللواط إلخ.
قوله :محرم شرعا ,زاد العضد :مشتها طبعا.
قوله :دفع اختبلط األنساب ,زاد العضد :المفضً إلى عدم تعهد األوالد.
قوله :كؤنه سلم فً العلة ,لعله سلم العلة بدون فً ,وعبارة العضد(ٔ) :وحاصله معارضة فً
األصل إلبداء خصوصٌة فً األصل ,كؤنه قال بل العلة ما ذكرتم مع كونه موجبا الختبلط
النسب.
(ٔ) فً (أ)" :وإما أن إفضاء التسبب...إلخ".
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖ٘8 :
)ٖ( شرح العضد ,ص ,ٖٙٓ :وكذا الموضعٌن اللذٌن بعده.
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النوع السادس من االعتراض :ما ٌرد على المقدمة الرابعة ,وهً قوله (فٌوجد الحكم فً
الفرع).
 -23المخالفة هً تسلٌم تعدي العلة مع منع تساوي الحكم حقٌقة ,كما ٌقال فً النكاح:
عقد معاوضة فبل ٌصح مع الجهل بالعوض كالبٌع ,فٌقول المعترض :الحكم مختلؾ ألن
عدم الصحة فً البٌع حرمة االنتفاع بالمبٌع ,وفً النكاح حرمة المباشرة .والجواب بؤن
عدم الصحة فٌهما لشًء واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد علٌه ,واختبلفهما محبل
وهو البٌع والنكاح فً مثالنا شرط فً القٌاس( ,)2وهو ال ٌوجب اختبلؾ ما حل فٌهما.
 -24القلب :إثبات نقٌض الحكم بعلة المستدل ,وأصله أن ٌعلق المعترض على العلة
ن قٌض الحكم الذي ادعاه المستدل بالقٌاس على أصله ,وهو على ثبلثة أضرب :إما أن
ٌصحح المعترض الحكم الذي ادعاه فٌبطل منه الحكم الذي ادعاه المستدل لتنافٌهما,
......................................................................................................
قو له :وهو ال ٌوجب اختبلؾ ما حل فٌهما ,الظاهر أن الضمٌر المبتدأ راجع إلى (اختبلفهما
محبل) ,والمناسب إفراد الضمٌر فً (اختبلفهما) ,بؤن ٌقول واختبلفه محبل ,أي اختبلؾ
الشًء الواحد الذي هو عدم ترتب المقصود من العقد علٌه ال ٌوجب اختبلؾ ما حل فٌه؛
ألن اختبلؾ المحل ش رط فً القٌاس ,قال العضد بعد ما مثل المخالفة بما مثل المصنؾ ما
نصه(ٖ) :والجواب أن البطبلن شًء واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد علٌه ,وإنما
اختلؾ المحل بكونه بٌعا ونكاحا ,واختبلؾ المحل ال ٌوجب اختبلؾ ما حل فٌه ,بل
اختبلؾ المحل شرط فً القٌاس ضرورة فكٌؾ ٌجعل شرطه مانعا منه ,فٌلزم امتناعه أبدا
انتهى .فظهر ما فً عبارة المصنؾ من الخفاء ,وهللا أعلم.
قوله :إثبات نقٌض الحكم بعلة المستدل وأصله إلخ ,عرؾ العضد القلب بؤنه(ٗ) :دعوى
استلزام وجود الجامع فً الفرع مخالفة حكمه لحكم األصل .قال األبهري :حاصله أن وجود
الجامع مس تلزم لحكمٌن متخالفٌن فً محلٌن متماثلٌن ,فالحكمان ٌصح إضافتهما إلى الجامع
ألنهما الزمان له ,وإلى األصل والفرع لحلولهما فٌهما ,فبهذا ٌظهر سهو من قال الظاهر أن
حكم األصل من سهو القلم ,والصواب حكم الفرع انتهى.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٖٙٓ :
(ٕ) فً (أ) و(ج)" :شرط بما فً القٌاس".
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٖٙٓ :
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٙٔ :
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مثاله :االعتكاؾ ٌشترط فٌه الصوم ألنه لبث فبل ٌكون بمجرده قربة كالوقوؾ بعرفة,
فٌقول المعترض :ال ٌشترط فٌه الصوم ألنه لبث كالوقوؾ بعرفة ,فقد أثبت نقٌض الحكم
وهو عدم شرط الصوم بالعلة التً هً اللبث ,وباألصل الذي هو الوقوؾ بعرفة.
وإما بإبطال مذهب المستدل تصرٌحا ,كما ٌقال فً مسح الرأس ال ٌجزي إال إذا بقً منه
الربع وأقل :عضو من أعضاء الوضوء فبل ٌكفً أقله كالوجه ,فٌقول المعترض :فبل ٌقدر
بالربع كالوجه ,فكؤن المعترض أراد أن ٌثبت ما ادعاه وهو أن ٌجزي ما ٌقع علٌه االسم.
وإما بإبطال مذهب الخصم التزاما؛ نحو :بٌع [الؽابب عقد]( )1معاوضة فٌصح مع الجهل
......................................................................................................
قوله :مثاله االعتكاؾ ٌشترط فٌه الصوم إلخ ,أي كما هو المذهب عندنا ووافقنا علٌه أبو
حنٌفة ,وخالؾ فً ذلك الشافعً فلم ٌشترط فٌه الصوم ,فٌفرض المعترض من جهة
الشافعً مثبل ,فهذا قلب لتصحٌح مذهب المعترض ,وسٌؤتً أن القلب بؤقسامه نوع من
المعارضة ,فنحتاج إلى ترجٌح مذهبنا مثبل إلى دلٌل آخر ؼٌر القٌاس كما هو القاعدة فً
المعارضة ,وهللا أعلم.
قوله :ال ٌجزي إال إذا بقً منه الربع وأقل ,ظاهره بل صرٌحه أن التحدٌد فً مسح الرأس
بالربع للباقً م ن ؼٌر مسح ,ولم أر من ذكره كذلك ,والمناسب لما هو المشهور عن أبً
حنٌفة أن ٌجعل التحدٌد بالربع للممسوح ,قال العضد(ٕ) :الضرب الثانً قلب إلبطال مذهب
الخصم صرٌحا ,مثاله أن ٌقول الحنفً فً مسؤلة أن مسح الرأس ٌقدر بالربع :عضو من
أعضاء الوضوء فبل ٌكفً أقله كسابر األعضاء ,فٌقول الشافعً :فبل ٌقدر بالربع كسابر
األعضاء ,ومذهب الشافعً أنه ٌكتفى باألقل ولم ٌثبته القلب انتهى .وقوله (ٌكتفى باألقل)
أي أقل ما ٌنطلق علٌه االسم ,وهو عندهم ولو شعرة واحدة بإصبع واحد ,وعند أصحابنا
أقله ثبلث شعرات بثبلثة أصابع ,فإن قلت ما وجه تخصٌص أصحابنا رحمهم هللا الشعر
واألصابع بالثبلث؟ قلت :ألن قوله تعالى ﮋ ﭝ ﭞ ﮊ المابدة ٙ :على حذؾ مضاؾ ,أي
بشعر من رإوسكم ,والشعر اسم جنس جمعً ,وهو ال ٌتحقق إال فً ثبلث فؤكثر ,واألصابع
جمع وأقله ثبلث أٌضا ,كما نبه على ذلك الشٌخ عبد هللا شٌخ المحشً فً حاشٌة
اإلٌضاح(ٖ) ,وهللا أعلم.
قوله :نحو بٌع الؽابب عقد معاوضة فٌصح مع الجهل بؤحد العوضٌن إلخ ,الظاهر أن ٌقول
نحو قول من ٌرى صحة بٌع الشًء الؽابب هو معاوضة إلخ ,وعبارة جمع الجوامع =
(ٔ) ساقط من النسخ الثبلث ,وقد أثب ُته بناء على ما جاء فً الحاشٌة.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٖٙٔ :
)ٖ( اإلٌضاح للشماخً :جٔ ,صٕ.5
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بؤحد العوضٌن كالنكاح ,فٌقول المعترض :فبل ٌشترط فٌه خٌار الرإٌة كالنكاح ,فٌلزم من
ذلك فساد البٌع .بٌانه أن :من قال بصحته قال بخٌار الرإٌة ,فخٌار الرإٌة الزم لصحته,
فإذا انتفى البلزم انتفى الملزوم ,والمختار قبوله ,وقٌل ال ٌقبل ,وهو نوع من المعارضة
مخصوص.
......................................................................................................
= مع شارحه(ٔ) :كؤن ٌقول الحنفً فً بٌع الؽابب :عقد معاوضة فٌصح مع الجهل
بالمعوض كالنكاح ٌصح مع الجهل بالزوجة ,أي عدم رإٌتها ,فٌقال من جانب المعترض
كالشافعً :فبل ٌشترط فٌه خٌار الرإٌة كالنكاح ,ونفً االشتراط ٌلزمه نفً الصحة ,إذ
القابل بها ٌقول باالشتراط انتهى .أقول :وما ذهب إلٌه الحنفً من صحة بٌع الؽابب هو
المذهب المختار عندنا ,وللمشتري الخٌار ولو جاء على الصفة ,كما نص على ذلك صاحب
اإلٌضاح رحمه هللا(ٕ) ,وعلٌه فإن كان دلٌلهم على الصحة الحمل على صحة النكاح من ؼٌر
رإٌة كما قرره الحنفً فٌحتاج إلى الجواب عن هذا االعتراض لٌسلم عن المعارض وإال
بطل االستدالل ,ولكن لم أر من أصحابنا من استدل على ذلك بالقٌاس على صحة النكاح
فلٌراجع ,ثم رأٌت العضد أشار إلى الجواب وقرره محشٌه األبهري ,حٌث عبر العضد
بقوله(ٖ) :فكان خٌار الرإٌة الزم لصحته .فقال األبهري :إنما لم ٌجزم باللزوم ألن اللزوم
إنما ٌتحقق إذا كان الطرفان معلولٌن لعلة واحدةٌ ,عنً كقولنا :كلما كان النهار موجودا
فاألرض مضٌبة ,فإن كبل من الطرفٌن وهما وجود النهار وإضاءة األرض معلول لعلة
واحدة هً طلوع الشمس ,قال :أو متضاٌفٌن ,أو كان أحدهما علة لآلخر ,واالستصحاب
بٌن الحكمٌن المشار إلٌه بقوله (من قال بصحته قال بخٌار الرإٌة) ٌجوز أن ٌكون اتفاقٌا
ألجل ظهور موجبها عند القابل ال لزومٌا ,وال ٌلزم من انتفاء التالً فً االتفاقٌات انتفاء
المقدم فبل تتم المعارضة .انتهى المراد منه .فظهر الجواب عن هذه المعارضة من جهة
القابلٌن بصحة بٌع الموصوؾ الؽابب -كاألصحاب رحمهم هللا -إن كان دلٌلهم هو القٌاس
على النكاح ,وهللا أعلم فلٌحرر.
قوله :والمختار قبوله ,علله العضد حٌث قال(ٗ) :والمختار قبوله إال أنه أولى بالقبول من
المعارضة المحضة ألنه أبعد من االنتقال ,فإن قصد هدم دلٌل المستدل ألدابه إلى التناقض
ظاهر فٌه ,وألنه مانع للمستدل من الترجٌح انتهى.

(ٔ) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً :جٕ ,ص.ٖ٘8
)ٕ( اإلٌضاح :جٖ ,صٗٔٔ.
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٙٔ :
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖٙٔ :
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النوع السابع من االعتراض :وهو وارد على ادعابه عدم النزاع بعد ثبوت الحكم فً
الفرع.
()2

 -25القول بالموجب( )1وهو تسلٌم مدلول الدلٌل مع بقاء النزاع ,وذلك دعوى نصب
الدلٌل فً ؼٌر محل النزاع ,وهو إما أن ٌستخرج من الدلٌل حكما ٌتوهم أنه محل النزاع

......................................................................................................
قوله :النوع السابع إلى قوله القول بالموجبٌ ,عنً وفٌه اعتراض واحد وهو خاتمة
االعتراضات الخمس والعشرٌن ,وقد تعرض فً جمع الجوامع للكبلم على بعضها,
وجمعها بعض مشاٌخنا بمصر فً خمسة أبٌات حٌث قال:
قواد ُح العلــــــ ِة ٌاذا السبــــــ ُر  ...تخلؾٌ وقٌت عكـــسٌ كســـــــ ُر
التؤثٌر مقلـــــــوبٌ علـى  ...من لم ٌبٌن شاهدا ٌا من عــــبل
وعد ُم
ِ
خرم مناس ٍ
قو ٌل بموج ٍ
ب فسا ِد ما وضــــــع
رق ومع ...
ب مع الفــــ ِ
ِ
وهجران الهــــوى
العلم
ثم اختبلؾُ ضابطٍ ٌا من حوى  ...فضاب َل
َ
ِ
االعتبار قســــموا  ...ومن ُع علٌــــ ِة وصؾ فافـــــهموا
ثم فســـــا ُد
ِ
قوله :وهو وارد على ادعابه عدم النزاع ,قال العضد :هو الوارد على قولهم بعد إثبات
الحكم فً الفرع :وذلك هو المطلوب ,فٌمنعه وٌقول ال نسلم بل النزاع باق بعد انتهى .فظهر
من كبلم العضد أنه ال ٌحتاج المستدل إلى التصرٌح بادعاء عدم النزاع كما ٌفهم من كبلم
المصنؾ ,إال أن ٌقال ادعاء عدم النزاع حقٌقة أو حكما ,فإن من شؤن من قرر الدلٌل على
وجهه أن ٌدعً عدم النزاع بعد صحته ,وهللا أعلم.
قوله :وهو تسلٌم مدلول الدلٌل إلخ ,قال العضد(ٖ) :القول بالموجب ال ٌختص بالقٌاس بل
(ٗ)

ٌجري فً كل دلٌل .وقال فً جمع الجوامع وشارحه  :وشاهده قوله تعالى ﮋ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮊ المنافقون 0 :فً جواب ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ المنافقون 0 :المحكً عن المنافقٌن ,أي
صحٌح ذلك لكن هم األذل ,وهللا ورسوله األعز ,وقد أخرجاهم انتهى.
قوله :وهو إما أن ٌستخرج إلخ ,الظاهر أن الضمٌر مبتدأ والخبر محذوؾ ,أي وهو ٌقع
على وجهٌن إما أن ٌستخرج من الدلٌل إلخ ,ودل على ما قلنا قول العضد(٘) :وٌقع =
(ٔ) فً (ب)" :القول الموجب".
(ٕ) فً األصل" :نصؾ الدلٌل" .وهو خطؤ بٌن ,كما ٌظهر من السٌاق.
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٕٙ :
)ٗ( حاشٌة العطار على شرح المحلً :جٕ ,صٓ.ٖٙ
(٘) شرح العضد ,ص ,ٖٕٙ :وكذا الموضع الذي بعده.
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ولٌس كذلك( ,)1مثاله :القتل بما ٌقتل به ؼالبا ال ٌنافً القصاص كالقتل بالسٌؾ ,فٌقول
المعترض :عدم المنافاة لٌس محل النزاع؛ ألن محل النزاع هو وجوب القتل ,وال ٌلزم من
عدم منافاته للوجوب أن ٌجب.
وإما أن ٌستخرج من الدلٌل إبطال أمر ٌتوهم أنه مؤخذ الخصم ,والخصم ٌمنع كونه مؤخذا
له ,فبل ٌل زم من إبطاله إبطال مذهبه ,نحو :المنافاة فً الوسٌلة ال ٌمنع وجود القصاص
كالمتوسل إلٌه وهو أنواع الجراحات القاتلة ,فٌقول المعترض :هذا مسلم لكن الحكم ال
ٌثبت [إال]( )2بارتفاع جمٌع الموانع ووجود الشرط والمقتضً ,ال بارتفاع مانع خاص
......................................................................................................
= على وجوه ثبلثة :األول أن ٌستنتج من الدلٌل ما ٌتوهم أنه محل النزاع إلخ .وزاد على
الوجهٌن الذٌن ذكرهما المصنؾ قوله :الثالث أن ٌسكت عن صؽرى ؼٌر مشهورة وٌستعمل
قٌاس الضمٌر ,مثاله فً الوضوء :ما ثبت قربة فشرطه النٌة كالصبلة ,وٌسكت عن
الصؽرى فبل ٌقول الوضوء ثبت قربة ,فٌرد القول بالموجب فٌقول المعترض مسلم :ومن
أٌن ٌلزم أن ٌكون الوضوء شرطه النٌة ,فهذا ٌرد إذا سكت عن الصؽرى ,وأما إذا كانت
الصؽرى مذكورة فبل ٌرد إال منع الصؽرى ,بؤن ٌقول ال نسلم أن الوضوء ثبت قربة,
وٌكون حٌنبذ منعا للصؽرى ال قوال بالموجب اهـ .فإن قلنا لم أسقط المصنؾ هذا الوجه
الثالث واقتصر على الوجهٌن األولٌن فً القول بالموجب؟ قلتٌ :إخذ الجواب من العضد
حٌث قال بعد تقرٌر الوجه الثالث ما نصه :قال المصنؾٌ -عنً ابن الحاجب -قولهم ذلك
صحٌح فً القسمٌن األولٌن ,وهو فً القسم الثالث بعٌد الختبلؾ مرادي المتناظرٌن ,فمراد
المستدل أن المتروك فً حكم المذكور لظهوره ,ومراد المعترض أن المذكور وحده ال ٌفٌد,
فإذا بٌن مراده فله أن ٌمنع وٌستمر البحث ,وإن سلم فقد انقطع انتهى.
قوله :مثاله القتل بما ٌقتل به ؼالبا إلخ ,عبارة العضد(ٖ) :مثاله أن ٌقول الشافعً فً القتل
بالمثقل قتل بما ٌقتل به ؼالبا ,إلى أن قال :كالقتل بالحرق .وقرٌب منه كبلم المحلً ,وذكر
أن المخالؾ للشافعً فً هذه المسؤلة هو الحنفً ,وانظر ما هو المذهب عندنا هل هو مذهب
الشافعً أو هو مذهب الحنفً ,وهو قول المعترض أٌضا فً هذا االستدالل ,وهللا أعلم
فلٌراجع.

(ٔ) فً األصل" :ولٌس به" .وفٌها ؼموض ,والمعنى المراد ٌفهم سٌاق الكبلم.
(ٕ) ساقط من (ب).
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖٕٙ :
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لجواز أن ٌكون له مانع آخر وال مقتضً للوجوب ,أو عدم بعض الشرابط ,وهو فً جانب
النفً ,واألول فً جانب الثبوت.
......................................................................................................
قوله :نحو المنافاة فً الوسٌلة إلخ ,قال العضد(ٔ) :مثالهٌ -عنً الثانً -أن ٌقول الشافعً فً
المثال المتقدم وهو مسؤلة القتل بالمثقل :التفاوت فً الوسٌلة ال ٌمنع القصاص كالمتوسل إلٌه
وهو أنواع الجراحات القاتلة انتهى.
قوله :لجواز أن ٌكون له مانعا ,كذا فً النسخة التً بٌدي بالنصب ,والظاهر أنه بالرفع
على أنه اسم ٌكون تقدم خبره فً الظرؾ قبله(ٕ).
قوله :وهذا فً جانب النفً إلخ ,الظاهر أن اإلشارة راجعة إلى الوجه الثانً ,وإنما كان فً
جانب النفً ألن النزاع فً التفاوت فً الوسٌلة هل ٌنافً التفاوت فً المتوسل إلٌه أو ال,
وإنما كان األول فً جانب اإلثبات ألن النزاع فً القتل بالمثقل هل ٌوجب القتل والقصاص
أو الٌ ,عنً واستعمال النفً وهو قوله (ال ٌنافً القصاص) لٌس محله ,وهللا أعلم فلٌحرر,
وهذه المقدمة أعنً قوله (وهذا فً جانب إلخ) ,مما زاده المصنؾ على العضد ولٌست فٌه
كما ٌعلم بالوقوؾ علٌه فتؤمل.

)ٔ( شرح العضد ,ص.ٖٕٙ :
)ٕ( هذا التصوٌب منه بناء على نسخته.
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خاتمة فً الترجٌح

قولً( :خاتمة :الترجٌح هو اقتران األمارة بما تقوى به على معارضها( ,)1وال ٌقع فٌما ال
داللة له على الحكم ,وال فٌما داللته قطعٌة ,بل خاص بالدلٌلٌن الظنٌٌن سواء كانا منقولٌن
أو معقولٌن أو مختلفٌن .وٌترجح المنقول بكثرة الرواة ,وبعلم الراوي وعدالته وشهرته,
واعتماده على حفظه ال على َنسخه ,وبعمله( )2برواٌة نفسه خبلفا لبعض ,وبكون أحدهما
ال ٌروي إال عن عدل إذا كان حدٌثاهما مرسلٌن ,وبمباشرته لما روى له ,وبكونه صاحب
الوقٌعة ,وبمشافهته ال من وراء حجاب ,وبقربه من الرسول علٌه السبلم عند الرواٌة(,)3
وبكونه من أكابر الصحابة ,وبتقدم اإلسبلم ,وبتحمله الرواٌة بالؽا.
وبالتواتر على السند ,وبالسند على اإلرسال ,وبمرسل التابعً على ؼٌره ,وبكونه أعلى
إسنادا( ,)4وبالمسند بالعنعنة على سند الكتاب ,وبشهرة الكتاب على ؼٌره ,وباالتفاق فً
إسناده ,وبقراءة الشٌخ على ؼٌره ,وباالتفاق على رفعه على المختلؾ ,وقوله (سمعت)
على قوله (قال) وما أشبهه ,وبالمنقول باللفظ على المنقول بالمعنى ,وبكونه جرى
بحضرته علٌه السبلم فسكت عنه.
وٌقدم النهً على الوجوب ,والوجوب على اإلباحة على األصح ,وما كان أقل احتماال على
األكثر ,والحقٌقة على المجاز ,والمجاز على المشترك على األصح ,والمجاز اللؽوي
واألشهر على ؼٌرهما ,والمقتضً على اإلٌماء والمفهوم ,ومفهوم الموافقة على
المخالفة ,وٌقدم الخاص على العام ,والعام من وجه على العام مطلقا ,والعام الذي لم
ٌخصص على العام الذي خصص ,والمقٌد على المطلق ,وإذا تعارضت صٌؽة العموم تقدم
الشرط ,ثم النكرة فً سٌاق النفً ,ثم الجمع المحلى بالبلم واسم الموصول ,ثم الجنس
المحلى بالبلم ,وٌتقدم اإلجماع على النص.
وٌتقدم الحظر على اإلباحة والندب والكراهٌة ,وٌتقدم الوجوب على الندب ,والمثبت على
المنفً ,والذي ٌدل على درء الحدود على الذي ٌوجبها ,وٌتقدم الحكم التكلٌفً كاالقتضاء
على الوضعً ,وفٌما ٌوجب الطبلق والعتق خبلؾ ,وٌتقدم األخؾ على األثقل.
وما قواه دلٌل آخر أو عمل به الصحابة على ؼٌرهما ,وٌتقدم ما تعرض فٌه للعلة ,وما
سببه خاص( )5على ؼٌره فً ذلك السبب ,وٌتقدم ؼٌره فً ؼٌره( ,)1وما خوطب به بعض
(ٔ) فً األصل" :بما ٌقوى بها معارضها" .والصواب (بما تقوى به على معارضها) ,كما سٌؤتً فً الشرح بعد قلٌل.
(ٕ) فً (أ) و (ج)" :وبعلمه" بتقدٌم البلم على المٌم ,والصواب عكسه ,كما سٌؤتً فً الشرح.
(ٖ) فً األصل" :من الرواٌة" .والصواب (عند الرواٌة) ,كما سٌؤتً.
(ٗ) فً األصل" :وبكونه على إسناد" .والصواب (أعلى إسنادا) ,كما سٌؤتً أثناء الشرح.
(٘) فً األصل" :وما سببه قاض" .وهو تصحٌؾ ,والصواب (وما سببه خاص) ,كما سٌؤتً فً الشرح.
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من ٌتناوله العام مشافهة فً حقهم ,وٌتقدم األقرب إلى المقصود ,وما فسره راوٌه ,وما
ذكر فٌه سبب ورود النص ,أو اقترن بقرٌنة تدل على تؤخٌره على ؼٌرها.
وٌترجح المعقول أعنً القٌاس واالستدالل بما أصله أو علته قطعٌة ,وما قوي دلٌله أو
علته من الظنً ,وما ال خبلؾ فً كونه ؼٌر منسوخ على ما فٌه خبلؾ ,وما أجري على
سنن القٌاس باتفاق على ما فً إجرابه خبلؾ ,وما قام دلٌل خاص على تعلٌله وجواز
القٌاس علٌه.
وٌتقدم قٌاس السبر على المناسبة ,وما علته وصؾ حقٌقً على االعتباري ,واالعتباري
على مجرد األمارة ,وما علته منضبطة على المضطربة ,والظاهرة على الخفٌة ,والمتحدة
على المتعددة ,وما تعدى إلى أكثر الفروع على اآلخر ,والمطردة على المنقوضة,
والمنعكسة على التً لم تنعكس ,والمطردة فقط على المنعكسة فقط ,والمناسبة على
الشبهٌة ,والمناسبة الضرورٌة على الحاجٌة ,والحاجٌة على التحسٌنٌة ,وما كانت علته
ؼٌر معارضة فً األصل ,وتقدم المنفٌة على المثبته ,وقٌل بالعكس ,وما ٌعم جمٌع
المكلفٌن على ؼٌره ,وٌقدم ما المشاركة فً عٌن الحكم وعٌن العلة على ما كان فً
الجنس ,وما وجود العلة قطعٌا فً فروعه ,وٌترجح فً المختلفٌن المنقول إن لم تكن
العلة قطعٌة ,وفٌه تفصٌل ,وفٌما ذكرته هداٌة إلٌه .هدانا هللا إلى ما ٌنفعنا دنٌا وأخرى,
وألهمنا طرٌق الرشد علما وعمبل ,وؼفر لنا ولمن سبقنا بالدٌن والتقوى ,وصل اللهم
على سٌدنا محمد وعلى سابر األنبٌاء جملة وتفصٌبل ,والحمد هلل رب العالمٌن ,تم هذا
الكتاب المختصر بعون هللا وحسن توفٌقه ,وهو المتن ,وٌلٌه الشرح علٌه(.))2
الترجٌح لؽة :جعل الشا راجحا ,وفً االصطبلح :اقتران األمارة بما تقوى به على
معارضها ,وال ٌتصور الترجٌح فٌما ال داللة [له]( )3على الحكم أصبل ,وال بٌن دلٌلٌن
قطعٌٌن ,وال بٌن معلوم وظنً ,ألن المعلومٌن إذا تعارضا فاآلخر ناسخ لؤلول ,وإن أشكل
التارٌخ وعجزنا عن دلٌل آخر توقفنا أو تخٌرنا؛ ألنه لٌس أحدهما بؤولى من اآلخر ,وإذا
......................................................................................................
قوله :وفً االصطبلح ,أي اصطبلح األصولٌٌن ,وأما عند الفقهاء فهو كما قال العضد(ٗ):
ترجٌح خاص ٌحتاج إلٌه فً استنباط األحكام .وهللا أعلم.

(ٔ) أي فً ؼٌر ذلك السبب ,كما سٌؤتً فً الشرح ,وفً (أ)" :وٌتقدم ؼٌره على ؼٌره".
)ٕ( هنا انتهت عبارة المتن ,وقد سبق أن المخطوط بنسخه الثبلث جاء على قسمٌن اثنٌن :القسم األول أورد المصنؾ فٌه
نص المتن كامبل ,والقسم الثانً جعله للشرح ,أما إٌراد نص الشرح تحت كل عبارة من المتن فهذا من فعل المحقق ,كما
سبق التنبٌه علٌه فً أول الكتاب.
(ٖ) ساقط من (أ) و(ج).
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖ8ٖ :
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تعارضت أمارتان وهما الدلٌبلن الظنٌان وجب العمل بؤقواهما.
اعلم أن التعارض إما بٌن منقولٌن ,أو معقولٌن كقٌاسٌن ,أو بٌن منقول ومعقول أي نص
وقٌاس .أما إذا كان بٌن منقولٌن خبرٌن فؤحدهما كذب ,والكذب على هللا ورسوله محال.
وإن كان فً حكم معٌن من أمر ونهً وؼٌرهما؛ فإن أمكن الجمع حمل علٌه وإال فالمتؤخر
ناسخ ,وإن جهل التارٌخ صرنا إلى الترجٌح.
القسم األول :الترجٌح بٌن المنقولٌن
 انترجٍح تحسة انسُذ:
أوال :الترجٌح بحسب الرواه.
وٌترجح المنقول :بكثرة الرواة()1؛ ألن العدد األكثر أبعد من الخطؤ من العدد األقل ,وأٌضا
كل واحد من الرواة ٌفٌد ظنا فإذا انضم إلى اآلخر ازداد( )2إلى أن ٌصل إلى التواتر فٌفٌد
العلم؛ خبلفا للكرخً .وبكونه أعلم من اآلخر كؤبً عبٌدة وحاجب( ,)3أو أعدل وأتقى
......................................................................................................
قوله :وجب العمل بؤقواهما ,قال العضد(ٗ) :وإذا حصل الترجٌح وجب العمل بها ,وهو تقدٌم
أقوى األمارتٌن للقطع عنهم بذلك ,أي فهم ذلك من الصحابة وؼٌرهم ,وعلم قطعهم به
بتكرره فً الوقابع المختلفة التً ال حاجة إلى تعدادها؛ لكونه معلوما قطعا لمن فتش عن
مجاري اجتهاداتهم إلخ .وهللا أعلم .وقوله (كقٌاسٌن) هذا مثال للمعقولٌن.
قوله :والكذب على هللا ورسوله محال ,أراد رحمه هللا أن صدور الكذب من هللا ورسوله
محال ,والظرؾ أ عنً قوله (على هللا) متعلق بقوله محال؛ ألنه فً معنى ممتنع على هللا,
ولٌس متعلقا بقوله الكذب لفساد المعنى ,اللهم إال أن ٌقال أن "على" بمعنى مِن ,وفٌه ما هو
مقرر فً علم النحو ,وهللا أعلم.
قوله :فإن أمكن الجمع حمل علٌه ,أي ألن أعمال الدلٌلٌن أولى من إلؽاء أحدهما.
قوله :كؤبً عبٌدة وحاجبٌ ,عنً وأبو عبٌدة هو األعلم .وقوله (كالربٌع وابن عبد العزٌز)
أي فإن األول منهما أعدل وأتقى ,كما هو مشهور عندنا ,وهللا أعلم.

(ٔ) فً (ب)" :بكثرة الرواٌة".
(ٕ) أي ازداد قوة.
(ٖ) أبو مودود حاجب بن مودود الطابً (تٔ٘ٓ :هـ) ,سبقت ترجمته.
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖ8ٖ :
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كالربٌع وابن عبد العزٌز( ,)1أو أشهر ,أو أشد تٌقضا ,أو ٌعتمد على حفظه على من ٌعتمد
على نسخه .والذي علم أنه عمل برواٌته على الذي لم ٌعمل بها ,أو لم ٌعلم أنه عمل بها.
وبالعلم بؤن أحدهما ال ٌروي إال عن عدل واآلخر ال ٌعلم منه ذلك؛ هذا إذا كانا مرسلٌن.
و مباشرته لما روى له دون من لم ٌباشر ,فتقدم رواٌة أبً رافع أن النبً صلى هللا علٌه
وسلم تزوج مٌمونة وهو حبلل على رواٌة ابن عباس تزوجها وهو محرم؛ ألن أبا رافع
كان السفٌر بٌنهما .وبكونه صاحب الواقعة كرواٌة مٌمونة (تزوجنً ونحن حبلل)(.)2
وبكون أحدهما مشافها؛ كرواٌة من ٌروي عن نساء النبً من وراء حجاب ومن ٌروي
عنهن( )3مشافهة ,كالقاسم عن عمته عابشة ,وكرواٌة ابن عمر عن أخته حفصة .وبكون
أحدهما أقرب مجلسا عند الرواٌة؛ ألن األبعد ربما اضطرب سماعه .وبكونه من أكابر
الصحابة على رواٌة أصاؼرهم؛ ألنه أقرب إلى الرسول ؼالبا .وبتقدٌم رواٌة من تقدم
......................................................................................................
قوله :أو ٌعتمد على حفظه على من ٌعتمد على نسخه ,قال العضد(ٗ) :الرابع أن ٌكون
أحدهما ٌعتمد على حفظه للحدٌث ال على نسخة ,وعلى تذكره سماعه من الشٌخ ال على خط
نفسه ,فإن االشتباه فً النسخة والخط محتمل دون الحفظ والذكر انتهى.
قوله :كالقاسم عن عمته عابشة إلخ ,قال العضد(٘) :كرواٌة القاسم عن عابشة رضً هللا
عنها أن برٌرة عتقت وكان زوجها عبدا على رواٌة من روى أنها عتقت وكان زوجها حرا,
فإن عابشة كانت عمة القاسم وقد سمع منها مشافهة ,بخبلؾ األسود فإنه سمع من وراء
حجاب انتهى.
قوله :أقرب مجلسا عند الرواٌة ,قال العضد( :)ٙكما تقدم رواٌة ابن عمر أنه علٌه السبلم
أفرد التلبٌة على رواٌة من روى أنه ثنى؛ ألنه روى أنه كان تحت ناقته حٌن لبى ,فالظاهر
أنه أعرؾ انتهى.
قوله :ألنه أقرب إلى الرسول ؼالبا ,زاد العضد :فٌكون أعرؾ بحاله ,وألنه أشد تصونا
وصونا لمنصبه.

(ٔ) عبد هللا بن عبد العزٌز ,أبو سعٌد (ق ٕ:هـ) :من علماء البصرة ,وهو من طبقة الربٌع الذٌن أخذوا العلم عن أبً عبٌدة,
روى عنه أبو ؼانم فً مدونته ,كان كثٌر القٌاس مما جعل اإلباضٌة ٌعرضون عنه إلى رأي الربٌع بن حبٌب .معجم أعبلم
اإلباضٌة قسم المشرق ,ص( ,ٕ58 :الترجمة ,)0ٔٗ :وكتاب السٌر للشماخً :جٔ ,ص.85
(ٕ) أخرجه مسلم (ٖٖ٘ٗ) كتاب النكاح :باب تحرٌم نكاح المحرم وكراهة خطبته ,والترمذي (٘ٗ )0كتاب الحج :باب ما
جاء فً الرخصة فً تزوٌج المحرم ,وابن ماجة (ٗ )ٔ8ٙكتاب النكاح :باب المحرم ٌتزوج ,جمٌعهم من طرٌق مٌمونة
بنت الحارث ,قال الترمذي" :هذا حدٌث ؼرٌب".
(ٖ) فً األصل" :علٌهن" ,وكذا الموضع الذي قبله ,والصواب (عنهن) كما هو ظاهر.
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖ8٘ :
(٘) المصدر السابق ,ص.ٖ8٘ :
) (ٙالمصدر السابق ,ص ,ٖ8٘ :وكذا الموضع الذي بعده.
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باإلسبلم ألنه أعظم درجة .وبتقدٌم رواٌة من تحمل الرواٌة بالؽا على رواٌة من تحملها
صؽٌرا؛ لخروجه من الخبلؾ.
ثانٌا :الترجٌح بحسب الرواٌة.
وبتقدٌم ما ثبت بالتواتر على ما ثبت باإلسناد .وما ثبت باإلسناد مقدم على المرسل.
ومرسل التابعً أولى من مرسل ؼٌره .وبكونه أعلى إسنادا أي أقل مراتب الرواة؛ كما إذا
كان بٌنه وبٌن الرسول واحد ,واآلخر بٌنه وبٌن الرسول اثنان .وتقدم رواٌة من ٌروي
معنعنا -أي فبلن عن فبلن -على رواٌة من ٌروي باإلسناد إلى كتاب من كتب الحدٌث
المشهورة .وتقدم رواٌة من ٌروي من كتاب( )1معلوم بالصحة مشهور على من ٌروي من
ؼٌر ه .وتتقدم رواٌة من ٌروي حدٌثا متفقا فً إسناده على الحدٌث المختلؾ فً كونه
مسندا أو مرسبل .وتتقدم رواٌة بقراءة الشٌخ علٌه على رواٌة بقراءته على الشٌخ.
وٌتقدم الحدٌث الذي لم ٌختلؾ فً رفعه على الذي اختلؾ هل هو مرفوع أو موقوؾ.
ثالثا :الترجٌح بحسب المروي.
وتتقدم رواٌة من قال (سمعته علٌه السبلم) على رواٌة من قال (قال علٌه السبلم)()2؛
الحتمال أن ٌكون سمعه( )3من ؼٌره عنه .وتتقدم بقوله (قال) على قول من قال (كان فً
زمانه أو مجلسه)؛ ألن ما كان فً زمانه ربما لم ٌبلؽه ,وما كان فً مجلسه ربما ؼفل
عنه؛ بخبلؾ النص .وٌتقدم ما نقل بلفظه علٌه السبلم على ما نقل بالمعنى .وبما( )4جرى
......................................................................................................
قوله :لخروجه من الخبلؾ ,زاد العضد(٘) :فٌكون الظن به أقوى.
قوله :وبتقدٌم ما ثبت بالتواتر ,ما تقدم فً الترجٌح بحسب الرواة ,وهذا شروع فً الترجٌح
بحسب الرواٌة فلٌنتبه.
قوله :على المرسل ,هو من اإلرسال بمعنى اإلطبلق وهو ٌقابل السند ,وتقدم فً بحث
الخبر أن المرسل ما أخبر به عن الرسول من لم ٌسمع الخبر.
قوله :وتتقدم رواٌة من قال سمعته علٌه السبلم إلخ ,هذا هو الفصل الثالث فً الترجٌح
بحسب المروي.
(ٔ) فً (ب)" :على كتاب" ,وهو تصحٌؾ بٌن.
(ٕ) فً النسخ الثبلث" :على رواٌة من قال سمعت فبلنا"  .والظاهر أن فٌه تصحٌفا ,وقد عدلت عنه إلى ؼٌره بناء على ما
سبق ذكره فً المتن.
(ٖ) فً (أ)" :سمت من ؼٌره" ,وهو تصحٌؾ ظاهر.
(ٗ) فً األصل" :وربما" .والصواب (وبما) ,كما هو ظاهر من سٌاق الكبلم.
)٘( شرح العضد ,ص.ٖ8٘ :
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بحضرته وسكت عنه على ما جرى فً زمانه .وإذا روى أحدهما باآلحاد ما تعم فٌه
البلوى واآلخر ما ال تعم فٌه البلوى؛ فالذي ال تعم فٌه البلوى مقدم.
 انترجٍح تحسة انًتٍ:
وٌتقدم النهً على األمر؛ ألن اهتمام العقبلء بدفع المفسدة أشد من اهتمامهم لجلب منفعة,
وألن النهً للدوام ,وأقل محامل .واألمر على اإلباحة( )1لبلحتٌاط ,وقٌل اإلباحة أولى,
وقال الؽزالً(" :)2الخبر الحاظر ال ٌرجح على المبٌح على ما ظنه قوم ألنهما 00000
......................................................................................................
قوله :فالذي ال تعم فٌه البلوى مقدم ,قال العضد(ٖ) :للخبلؾ فً قبول اآلحاد فً مثله .أقول:
وجه عدم قبول الواحد فٌما تعم به البلوى أن ما تعم به البلوى ٌكثر نقله تواترا؛ فحٌث نقل
باآلحاد دل ذلك على عدم صحته وهللا أعلم.
قوله :وٌتقدم النهً على األمر إلخ ,هذا شروع منه فً الترجٌح بحسب المتن.
قوله :ألن اهتمام العقبلء بدفع المفسدة أشد ,أقول :عبارة العضد وابن هارون(ٗ) :ألن اهتمام
الشارع .وهً الظاهر ,وهللا أعلم.
قوله :وأقل محامل ,أي ولقلة محامل لفظ النهً بخبلؾ األمر ,كما صرح بذلك ابن هارون
أٌضا ,وهللا أعلم.
قوله :وقٌل اإلباحة أولى ,قال العضد(٘) :ألن مدلوله متحد ومدلول األمر متعدد ,وألن
المبٌح ٌمكن العمل به على تقدٌري المساواة والرجحان ,واألمر على تقدٌر الرجحان فقط,
وألنه ال ٌختل به مقصود الفعل والترك إن أراد المكلؾ ,واألمر ٌختل به مقصود الترك.
ق وله :وقال الؽزالً :الخبر الحاظر ال ٌرجح على المبٌح إلخ ,الظاهر أن هذه القضٌة أتى
بها المصنؾ نقبل عن الؽزالً لمجرد الفابدة ,ولٌس تقوٌة لبعض ما تقدم وال مقاببل لشًء
من ذلك ,وانظر قوله (ال ٌرجح المبٌح) ,هل مراده أن المبٌح ٌرجح على الحاظر أو مراده
التساوي فقط؟ وهللا أعلم فلٌراجع كبلم الؽزالً فإنً لم أطلع علٌه( ,)ٙونسب األبهري القول
بترجٌح اإلباحة إلى اآلمدي( )5حٌث قال :ترجٌح اإلباحة على الحظر ذكره اآلمدي =

)ٔ( أي وٌتقدم األمر على اإلباحة.
(ٕ) المستصفى من علم األصول ,ص.٘8ٕ :
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٖ8ٙ :
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖ85 :
(٘) شرح العضد ,ص.ٖ85 :
) (ٙما نقله المصنؾ فً المتن هو عبارة الؽزالً بتمامها.
) (5نعم ذكر اآلمدي ذلك فً اإلحكام :جٗ ,ص ,885وعبارته هكذا" :الترجٌح الرابع أن ٌكون أحدهما ناهٌا واآلخر
مبٌحا ,فالمبٌح ٌكون مقدما على ما عرؾ فً األمر".
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حكمان شرعٌان" .وٌتقدم ما كان أقل احتماال على األكثر احتماال؛ كالمشترك بٌن ثبلثة
معان والمشترك بٌن معنٌٌن .وتتقدم الحقٌقة على المجاز .والمجاز على المشترك ,وقٌل
المشترك مقدم علٌه .وٌتقدم المجاز اللؽوي واألشهر على ؼٌره[ ,أي ما ٌصحح
المجاز]( ,)1أعنً العبلقة أشهر فٌه ,أو ٌكون أحدهما أقرب؛ كإطبلق( )2اسم السبب على
المسبب ,ألن السبب ٌستلزم مسببه وال عكس ,أو ٌكون دلٌل أحدهما أرجح لكونه ثبت
بنص الواضع(0000000000000000000000000000000000000000 )3
......................................................................................................
= ولم ٌذهب إلٌه أحد ,ووجه تقدٌمها شٌبان أن فً اإلباحة رعاٌة مصلحة إرادة المكلؾ ,إذ
خٌر فٌما بٌن الفعل والترك بحسب إرادته التابعة لتصور مصلحة فً أحدهما ,فبل ٌفوت
علٌه أي مصلحة اعتقدها ,بخبلؾ الحظر فإنه ربما اعتقد المصلحة فً الفعل وتعلقت إرادته
به وال ٌمكنه اختٌاره إلخ.
قوله :وتتقدم الحقٌقة على المجاز ,قال ابن هارون :لضعؾ الحمل على القرٌنة فً المجاز
بخبلؾ الحقٌقة.
قوله :والمجاز على المشترك ,من قبٌل الحقٌقة ,وهً راجحة على المجاز فإنه مع القرٌنة
ٌدل على المجازي وبدونها على المعنى الحقٌقً ,كما نبه على ذلك المصنؾ فً أول
الكتاب.
قوله :واألشهر على ؼٌره ,قال ابن هارون :وٌقدم مجاز اشتهر مصححه أي عبلقته انتهى.
وهذا معنى قول المصنؾ (أي ما ٌصحح المجاز أعنً العبلقة إلخ) .والعبارة األولى أخصر
وأظهر ,وهللا أعلم.
قوله :كإطبلق اسم السبب على المسبب ,مثلوه بقولهم "فبلن ٌؤكل الدم" أي الدٌة؛ ألن الدم
سبب للدٌة وهً مسببة عنه ,كما هو ظاهر.
قوله :وال عكس ,لجواز أن ٌكون للمسبب أسباب متعددة ,فبل ٌلزم من وجوده وجود سبب
خاص مثبل ,وهللا أعلم.
قوله :أو ٌكون دلٌل أحدهما أرجح لكونه ثبت بنص الواضع ,أقول :الظاهر أن الضمٌر فً
أحدهما راجع إلى المجازٌنٌ ,عنً أن أحد المجازٌن ٌترجح على المجاز اآلخر بكونه ثبت
بنص الواضع ,لما تقدم فً بحث المجاز من هذا الكتاب أن المجاز ٌعرؾ بنقل أبمة اللؽة,
وقوله (أو بصحة نفٌه) مثله المصنؾ فٌما تقدم بقولك للبلٌد لٌس بحمار.
(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب) ,ونص العبارة فً (أ) و (ج)" :أي ما ٌصحح على ؼٌره" .والصواب( :أي ما ٌصحح
المجاز) ,كما نقله صاحب الحاشٌة فً تعلٌقه ,وٌنظر أٌضا :شرح العضد ,ص.ٖ85:
(ٕ) فً (أ) و (ب)" :فً إطبلق".
(ٖ) فً (ب)" :بنص الوضع".
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أو بصحة النفً واآلخر بعدم االطراد أو بعدم صحة االشتقاق ,أو بشهرة استعماله.
وبالحقٌقة لؽة وشرعا على الحقٌقة شرعا مجازا لؽة ,أي ما استعمله الشارع فً مدلوله
لؽة إن لم ٌؽٌره بالنقل على ما َؼٌر بالنقل .وٌترجح المعنى الشرعً أي اللفظ الذي له
معنى شرعا على الذي له معنى لؽة .وتتقدم داللة المطابقة على االلتزام .وٌتقدم ما ٌدل
باالقتضاء على ما ٌدل باإلشارة ,وعلى ما ٌدل باإلٌماء ,وعلى ما ٌدل بمفهوم الموافقة
والمخالفة .وٌتقدم مفهوم الموافقة على المخالفة ألن مفهوم الموافقة أقوى ,وقٌل بالعكس
ألن الموافقة تؤكٌد والمخالفة تؤسٌس ,والتؤسٌس أولى من التؤكٌد.
وٌتقدم الخاص على العام .وٌتقدم الخاص من وجه والعام من وجه على العام مطلقا.
وٌتقدم التخصٌص على التؤوٌل .والعام الذي لم ٌخصص على العام الذي قد خصص؛
الختبلفهم فً حجٌة العام المخصص( .)1وٌتقدم المقٌد على المطلق.
......................................................................................................
قوله :واآلخر بعدم االطراد ,مثله المصنؾ فٌما تقدم بالنخلة لئلنسان الطوٌل ,وال ٌقال
للطوٌل من ؼٌره(ٕ).
قوله :أو بعدم صحة االشتقاق إلخٌ ,عنً أنه ٌقدم المجاز الذي عرؾ بصحة النفً على
المجاز الذي عرؾ بعدم االطراد أو بعدم صحة االشتقاق.
قوله :وٌتقدم ما ٌدل باالقتضاء على ما ٌدل باإلشارة ,تقدم الفرق بٌن الداللتٌن(ٖ) وهو أنه إن
توقؾ الصدق أو الصحة على إضمار فداللة اقتضاء ,وإن لم ٌتوقؾ ودل على ما لم ٌقصد
فداللة إشارة وإٌماء ,قال العضد(ٗ)ٌ :قدم ما ٌدل باالقتضاء على ما ٌدل باإلشارة وعلى ما
ٌدل باإلٌماء وعلى ما ٌدل بالمفهوم موافقة ومخالفة؛ ألن الصحة أبعد من انتفاء قصد هذه
األمور انتهى.
قوله :والتؤسٌس أولى من التؤكٌد ,زاد العضد(٘) :وبؤن الموافقة ال تتم إال بفهم المعنى فً
األصل وأنه موجود فً المسكوت وأنه فٌه أقوى ,بخبلؾ المخالفة فمقدماتها أقل فتكون
أولى.
قوله :وٌتقدم الخاص على العام ,قال العضد(ٔ) :ألنه أقوى داللة على ما ٌتضمنه من داللة
العام علٌه الحتمال تخصٌصه منه.
(ٔ) فً النسخ الثبلث" :الختبلفهم فً حجٌة العام الذي لم ٌخصص" .وهو خطؤ كما ٌظهر من السٌاق؛ ألنه ٌرٌد أن ٌبٌن أن
سبب تقدٌم العام الذي لم ٌخصص على العام المخصص؛ هو تطرق الضعؾ إلى هذا األخٌر لوجود الخبلؾ فً حجٌته,
ولٌس العكس ,وٌنظر :شرح العضد ,ص.ٖ80:
)ٕ( ذكر ذلك فً المقدمة ,عند الكبلم عن المجاز.
)ٖ( ذكر ذلك فً باب المنطوق والمفهوم ,وهو الباب الخامس من أبواب الكتاب.
(ٗ) شرح العضد ,ص.ٖ80 :
)٘( شرح العضد ,ص.ٖ85 :
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والمطلق الذي لم ٌقٌد على الذي قٌد .وإذا تعارضت صٌػ العموم فصٌؽة الشرط الصرٌح
مقدمة على النكرة الواقعة فً سٌاق النفً والجمع المحلى بالبلم والمضاؾ ونحوها ,ثم
النكرة على ؼٌرها ,ثم الجمع المحلى بالبلم واالسم الموصول على اسم الجنس المعرؾ؛
لكثرة استعماله فً المعهود .وٌتقدم اإلجماع على النص لعدم قبول اإلجماع النسخ.
وإجماع الصحابة على إجماع التابعٌن.
 انترجٍح تحسة انًذنىل:
وٌتقدم الحظر على اإلباحة وعلى الندب وعلى الكراهٌة لبلحتٌاط ,وقٌل اإلباحة أولى,
وتقدم ما نقلنا عن الؽزالً فً عدم [تقدم]( )2الحظر على اإلباحة .وٌتقدم الوجوب على
الندب ألنه أحوط.
......................................................................................................
قوله :والمطلق الذي لم ٌقٌد على الذي قٌد ,أقول :فً هذه العبارة خفاء بحسب الظاهر ,فإن
المطلق الذي لم ٌقٌد هو المطلق ,والمطلق الذي قٌد هو المقٌد ,وتقدم أن المقٌد مقدم على
المطلق ,فحصل المنافاة بٌن هذه القضٌة وما قبلها ,ثم ظهر أن المراد بالمطلق الذي لم ٌقٌد
هو الذي لم ٌخرج منه مقٌد ,والمطلق الذي قٌد هو الذي أخرج منه مقٌد ,قال العضد(ٖ):
تقٌٌد المطلق كتخصٌص العام ,فٌتقدم المقٌد ولو من وجه على المطلق ,والمطلق الذي لم
ٌخرج منه مقٌد على ما أخرج منه انتهى.
قوله :فصٌؽة الشرط الصرٌح مقدمة على النكرة إلخ ,قال العضد(ٗ) :ألن داللتها أقوى إلفادة
التعلٌل.
قوله :لكثرة استعماله فً المعهود ,زاد العضد :فتصٌر داللته على العموم أضعؾ.
قوله :وإجماع الصحابة على إجماع ؼٌرهم ,قال العضد(٘) :ألنهم أعلى مرتبة وأقرب إلى
الرسول علٌه السبلم.
قوله :وٌتقدم الحظر على اإلباحة إلخ ,هذا شروع فً الترجٌح بحسب المدلول.
قوله :وقٌل اإلباحة أولى ,قال العضد :ألن مدلوله متحد ومدلول األمر متعدد .كما تقدم النقل
عنه ,وهللا أعلم.

)ٔ( حاشٌة العضد ,ص.ٖ80 :
(ٕ) ساقط من (ب).
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٖ80 :
)ٗ( المصدر السابق ,ص ,ٖ80 :وكذا الموضع الذي بعده.
)٘( المصدر السابق ,ص.ٖ80 :
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والخبر المثبت على النافً؛ كقول ببلل رضً هللا عنه( :دخل رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم البٌت فصلى)( ,)1وقول أسامة( :دخل ولم ٌصل)( ,)2وقٌل ٌتساوٌان .وٌتقدم الخبر
الذي ٌوجب ترك الحد على الذي ال ٌوجبه( ,)3وقال الؽزالً :ال ٌتقدم .وٌتقدم ما ٌوجب
العتق والطبلق على ما ال ٌوجبهما ,وقال الؽزالً(" :)4هذا ضعٌؾ" ,وجعله مما ال ٌقع به
ترجٌح ,وقٌل ٌتقدم ما ٌدل على عدمهما وهو الصحٌح .وٌتقدم ما ٌدل باالقتضاء
كالوجوب والندب واإلباحة على ما ٌدل بالوضع كالصحة والسبب والشرط؛ ألن الوضع ال
......................................................................................................
قوله :والخبر المثبت على النافً ,قال العضد(٘) :ألن ؼفلة اإلنسان عن الفعل كثٌرة ,وألنه
ٌثبت زابدا ,وألنه للتؤسٌس والنافً قد ٌبنى على األصل.
قوله :وقٌل ٌتساوٌان ,قال العضد( :)ٙوقٌل ٌتساوى المثبت والنافً ,فإنه لو قدر تقدمه لكان
مقررا لؤلصل وهو بعٌد ,ولو قدر متؤخرا لكان تؤسٌسا فٌحصل التعارض انتهىٌ .عنً
والتعارض ٌوجب التوقؾ وعدم الترجٌح ,وهللا أعلم.
قوله :وٌتقدم الخبر الذي ٌوجب ترك الحد على الذي ٌوجبه ,قال العضد( :)5لما فٌه من
الٌسر ونفً الحرج الذي قد علم تشوؾ الشارع إلٌه انتهىٌ .عنً من قوله صلى هللا علٌه
وسلم (ادرإوا الحدود بالشبهات) ,وقوله سبحانه ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ

البقرة ,ٔ0٘ :وهللا أعلم.
قوله :وٌتقدم ما ٌوجب العتق والطبلق على ما ال ٌوجبهما ,قال العضد( :)0ألنه مإٌد
باألصل إذ األصل عدم الزوجٌة والرقبة.
قوله :وٌتقدم ما ٌدل باالقتضاء إلى قوله على ما ٌدل بالوضع ,تقدم أن المراد بالوضع وضع
الشارع ,وهو جعل الشًء سببا وشرطا وصحة وفسادا ,وٌقابله خطاب التكلٌؾ ,وتقدم
الكبلم علٌهما فً الباب الثانً من هذا الكتاب(.)8

(ٔ) أخرجه أحمد ( ,)ٖٔ٘05فً مسند المكٌٌن ,من حدٌث عثمان بن طلحة ,والطبرانً فً األوسط (ٖ٘ )ٙمن حدٌث
ببلل.
(ٕ) أخرجه مسلم ( )ٖٕٖ5كتاب الحج :باب استحباب دخول الكعبة للحاج وؼٌره ,...من حدٌث أسامة ,وجاء من طرٌق
الفضل أٌضا أنه لم ٌصل.
)ٖ( كذا فً األصل ,وحٌنبذ ٌكون الضمٌر عابدا على قوله "ترك الحد" ,أي ٌتقدم الخبر الذي ٌوجب ترك الحد على الخبر
الذي ال ٌوجب تركه.
(ٗ) المستصفى من علم األصول ,ص.٘8ٕ :
(٘) شرح العضد ,ص.ٖ80 :
) (ٙالمصدر السابق ,ص.ٖ80 :
) (5المصدر السابق ,ص.ٖ80 :
) (0المصدر السابق ,ص.ٖ80 :
)ٌ (8عنً باب األمر والنهً.
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ٌحصل ثوابا ,وقٌل بالعكس .وٌتقدم األخؾ على األثقل ألن الدٌن ٌسر ,وقٌل بالعكس
لتضاعؾ األجر.
 انترجٍح تأير خارج:
وٌتقدم ما قواه ؼٌره من األدلة على الذي انفرد .وٌتقدم ما عملت به الصحابة ألنه قرٌنة
على ترجٌحه .وٌتقدم ما تعرض فٌه للعلة على ما ذكر فٌه الحكم فقط؛ ألنه أدعى للقبول.
()1
وإذا تعارض عامان أحدهما وارد على سبب خاص كقوله علٌه السبلم حٌث مر بشاة
مٌمونة (أٌما إٌهاب دبػ فقد طهر)()2؛ فٌتقدم ما سببه خاص فً ذلك السبب ,وأما فً ؼٌر
ذلك السبب فٌقدم ؼٌره .وكذا إذا كان أحد العامٌن خاطب به بعض من ٌتناوله( )3ذلك
......................................................................................................
قوله :وقٌل بالعكس ,قال العضد(ٗ) :وقٌل بل الوضعً ألنه ال ٌتوقؾ على فهم وتمكن.
قوله :وٌتقدم ما قواه ؼٌره من األدلة إلخ ,هذا شروع فً الصنؾ الرابع من الترجٌح وهو
الترجٌح بحسب الخارج.
قوله :فً ذلك السبب ,الظاهر أن الظرؾ(٘) متعلق بـ "ٌقدم" ال بقوله "خاص" كما قد
ٌتوهم ,ووجه تقدٌم ما سببه خاص ما ٌدل على شدة اعتناء الراوي بالمروي ,فلذلك قالوا إن
صورة السبب قطعٌة الدخول فً الحكم ,وهللا أعلم.
قوله :وأما فً ؼٌر ذلك السبب فٌقدم ؼٌره ,فً جزمه بتقدٌم ؼٌره نظر ال ٌخفى ,الحتمال
التساوي وعدم المرجح ,اللهم إال أن ٌقال ٌقدم ؼٌره لمرجح من المرجحات ,بخبلؾ صورة
السبب فإنها تقدم على كل لما قدمنا أنها قطعٌة الدخول وهللا أعلم ,ثم ظهر وجه تقدٌم العام
الذي لم ٌرد على سبب فً ؼٌر صورة السبب ,وذلك للخبلؾ فً تناول الوارد على سبب
لؽٌره ,قال العضد( : )ٙوإذا تعارض عامان أحدهما وارد على سبب خاص وآخر لٌس كذلك؛
ففً ذلك السبب ٌقدم العام الوارد علٌه لقوة داللته فٌه ,وفً ؼٌر ذلك السبب ٌقدم العام
اآلخر للخبلؾ فً تناول الوارد على سبب لؽٌره انتهى.
قولهٌ :ناوله ,هكذا فً النسخة التً بٌدي بالمثناة التحتٌة ,والظاهر أنه تصحٌؾ من
الناسخ(" ,)5تناوله" بالمثناة الفوقٌة ,وعبارة العضد(ٔ) :إذا ورد عام وهو خطاب شفاه =
(ٔ) فً (ب)" :على شاة".
(ٕ) سبق تخرٌجه.
(ٖ) فً (أ)" :من ٌناوله" .وكذا الموضع الذي بعده ,وهو تصحٌؾ كما نبه على ذلك المحشً.
)ٗ( شرح العضد ,ص.ٖ88 :
)٘( لعله ٌعنً الجار والمجرور فً قوله" :فٌقدم ما سببه خاص فً ذلك السبب"؛ إذ ال وجود للظرؾ هنا.
( )ٙشرح العضد ,ص.ٖ88 :
) (5هذا التصوٌب منه بناء على ما جاء فً النسخة (أ) ,وقد سبق التنبٌه علٌها فً المتن.
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العام واآلخر عام مطلقا؛ قدم العام الذي شافه به بعض من ٌتناوله فً حقهم ,وقدم اآلخر
فً ؼٌرهم .وٌتقدم األقرب إلى المقصود كقوله تعالى ﮋ ﮬﮭ ﮮﮯ

ﮊ النساءٕٖ :

 أي فً وطء النكاح -على قوله ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ النساءٖ :؛ ألن الجمع بٌنهما فً وطءالنكاح أنسب( )2بالمقصود .وٌتقدم ما فسره راوٌه بقول أو فعل على خبر لم ٌفسره؛ ألنه
أعرؾ بما رواه ,وظن الحكم به أوفق .وٌتقدم ما ذكر فٌه سبب ورود النص على الذي لم
ٌذكر فٌه سبب وروده؛ ألنه ٌدل على اهتمامه .وكذا إذا اقترن أحد الخبرٌن بقرٌنة تدل
على تؤخٌره كتضٌٌق التؤرٌخ ,أي ٌوم كذا أو فً شهر كذا؛ ألن التوسٌع ٌظن فٌه أن
ٌكون السماع قبل وقت التضٌٌق ,وكتؤخر إسبلمه( ,)3وكالتشدٌد؛ ألن التشدٌد واقع فً
آخر زمان النبً صلى هللا علٌه وسلم.
......................................................................................................
= لبعض من تناوله وعام آخر لٌس كذلك فهو كالعامٌن ورد أحدهما على سبب دون اآلخر,
فٌقدم عام المشافهة فٌمن شوفهوا به ,وفً ؼٌرهم اآلخر(ٗ) ,ووجهه ظاهر انتهى.
قوله :وألن الجمع بٌنهما فً وطء النكاح أمس ,قال األبهري فً توجٌه مثل هذه العبارة ما
نصه :وإنما كانت داللة األولى أمس بالمقصود لتصرٌحها بحرمة الجمع ,بخبلؾ الثانٌة فإنه
ال تعرض فٌها إلباحة الجمع ,والمقصود بٌان حكم الجمع انتهى.
قوله :وظن الحكم به أوفق ,عبارة العضد(٘) :ألنه أعرؾ بما رواه ,فٌكون ظن الحكم به
أوثق.
قوله :كتضٌٌق التارٌخ إلخ ,أي كؤن ٌكون أحدهما مإرخا بتارٌخ مضٌق واآلخر بتارٌخ
موسع ,وقد مثل المصنؾ للتارٌخ المضٌق ,وأما الموسع كؤن ٌقول سنة كذا ,وقد مثل
العضد لكل منهما واقتصر المصنؾ على التمثٌل للمضٌق ولعله من باب االكتفاء ,والخطب
ٌسٌر وهللا أعلم.
قوله :وكتؤخر إسبلمه ,أي إسبلم راوٌه ,قال العضد( :)ٙوذلك مثل تؤخر إسبلم راوٌه إذ
اآلخر ٌجوز أن ٌكون قد سمعه قبل إسبلمه ,سٌما إذا علم موت اآلخر قبل إسبلمه انتهى.
وهللا أعلم .وقوله (فً آخر زمن النبً) ,قال العضد( :)5ومثل أن ٌكون فٌه تشدٌد ألن
التشدٌدات متؤخرة ,وإنما جاءت حٌن ظهر اإلسبلم.

(ٔ) شرح العضد ,ص.ٖ88 :
(ٕ) فً (أ)" :لٌس بالمقصود" .وهو تصحٌؾ ظاهر.
(ٖ) فً النسخ الثبلث" :وكذا خبر إسبلمه" .وهو تصحٌؾ من الناسخ ,والصواب( :وكتؤخر إسبلمه) ,أي الراوي ,كما جاء
فً الحاشٌه.
)ٗ( أي وٌقدم فً ؼٌرهم العام اآلخر.
)٘( شرح العضد ,ص.ٖ88 :
( )ٙالمصدر السابق ,ص.ٖ88 :
) (5المصدر السابق ,ص.ٗٓٓ :
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القسم الثانً :الترجٌح بٌن المعقولٌن
 انترجٍح تحسة األصم:
وٌترجح المعقول أعنً القٌاس واالستدالل بما حكم أصله أو علته قطعً ,وإن كان حكم
أصله ظنٌا فٌترجح بما تقدم .وإن كان أصل أحدهما ال خبلؾ فً كونه ؼٌر منسوخ
واآلخر فً نسخه خبلؾ قد َم ما ال خبلؾ فٌه .وٌترجح ما هو جار على سنن القٌاس ببل
خبلؾ على الذي جرٌانه على سنن القٌاس فٌه الخبلؾ .وكذا إن دل دلٌل خاص على
تعلٌله وجواز القٌاس علٌه على ما لٌس كذلك.
......................................................................................................
قوله :وٌترجح المعقول إلخ ,لما فرغ رحمه هللا من الكبلم على الترجٌح بحسب المنقولٌن
شرع فً الترجٌح بحسب المعقولٌن ,وتقدم لنا التنبٌه على أصناؾ القسم األول وهً أربعة
أصناؾ ,ألنه ٌقع فً السند وهو طرٌق ثبوته ,وفً المتن وهو باعتبار قوة داللته ,وفً
الحكم المذكور من الحرمة واإلباحة ,وفٌما ٌنظم إلٌه من خارج على ما أشار إلٌها المصنؾ
رحمه هللا .وأما أصنافه بحسب المعقولٌن الذٌن هما القٌاسان فهو إما بحسب أصله ,أو
فرعه ,أو مدلوله ,أو خارج .والذي ٌكون بحسب األصل منه ما ٌعود إلى حكمه ومنه ما
ٌعود إلى علته ,كما سٌؤتً فً كبلم المصنؾ اإلشارة إلى ذلك ,وهللا أعلم.
قوله :واالستدالل ,تقدم أن المراد به نوع خاص من األدلة(ٔ) ,وهو ما لٌس بنص وال إجماع
وال قٌاس ,كبراءة الذمة واالستحسان وؼٌرهما.
قوله :بما حكم أصله أو علته قطعًٌ ,رجح القٌاس الذي حكم أصله قطعً على الذي حكم
أصله ظنً ,وٌرجح القٌاس الذي علته قطعٌة -أي منصوصة -على القٌاس الذي علته
مستنبطة ,والمناسب تؤخٌر الترجٌح بحسب العلة إلى أن ٌفرغ من الكبلم على الترجٌح
بحسب القٌاسٌن كما صنع العضد.
قوله :وإن كان حكم أصله ظنً فٌترجح بما تقدم إلخ ,قال العضد(ٕ) :ترجٌح القٌاس بحسب
أصله من وجوه :األول كونه قطعٌا فٌه فٌقدم ما حكم أصله قطعً فٌه على ما هو ظنً,
الثانً كونه ظنٌا وفً الظنً ٌقدم بحسب قوة الدلٌل األقوى فاألقوى وقد سبق جهة ترجٌحه,
الثالث ٌقدم بكونه لم ٌنسخ باتفاق ,واآلخر وإن لم ٌنسخ فقد اختلؾ فً كونه منسوخا ,الرابع
بكونه على سنن القٌاس أي باتفاق واآلخر مختلؾ فٌه ,إذ لو أجري على ظاهره فمقابله
على ؼٌر سنن القٌاس ,فبل ٌصح فبل تعارض وال ترجٌح ,الخامس بقٌام دلٌل خاص على
تعلٌله وجواز القٌاس علٌه ,فإنه أبعد عن التعبد والقصور والخبلؾ.
)ٔ( ذكره فً نهاٌة باب القٌاس ,وقبل فصل االعتراضات.
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٗٓٓ :
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 انترجٍح تحسة انؼهح:
وٌتقدم قٌاس السبر على قٌاس المناسبة؛ ألن قٌاس السبر ٌتضمن نفً المعارض بخبلؾ
المناسبة .وما علته وصؾ [حقٌقً على ما علته وصؾ]( )1اعتباري؛ كالشدة فً الخمر
وتح رٌم االنتفاع .واالعتباري على ما هو مجرد أمارة .وتقدم العلة المنضبطة كالسفر على
المضطربة كالمشقة .والظاهرة كالسكوت على الخفٌة كالرضا .والمتحدة على المتعددة؛
ألنها( )2مختلؾ فٌها كما تقدم .وٌتقدم الوصؾ الذي ٌتعدى فً فروع كثٌرة على الذي تقل
فروعه .والمطردة على المنقوضة؛ أي التً وجدت ولم ٌوجد الحكم معها فً صورة.
والمنعكسة على ؼٌر المنعكسة .والمطردة ؼٌر المنعكسة على المنعكسة ؼٌر المطردة.
والمناسبة على الشبهٌة .والمناسبة الضرورٌة على الحاجٌة والتحسٌنٌة000000 ,
......................................................................................................
قوله :وٌتقدم قٌاس السبر إلخ ,هذا شروع فً الترجٌح بحسب العلة ,وتقدم أن السبر والتقسٌم
فً االصطبلح هو حصر أوصاؾ األصل وإبطال ما سوى العلة منها فٌتعٌن التعلٌل
بالباقً ,وإنما قدم قٌاس السبر ألنه ٌتضمن نفً المعارضٌ ,عنً لتعرضه لعدم علٌة ؼٌر
المذكور بخبلؾ المناسبة؛ قاله العضد(ٖ).
قوله :كالشدة فً الخمر إلخ ,الظاهر أنه تمثٌل للوصؾ االعتباري ,بخبلؾ اإلسكار فإنه
وصؾ حقٌقً ,وهللا أعلم.
قوله :ألن المتعددة مختلؾ فٌها ,الظاهر أن هذا التعلٌل ٌصلح لترجٌح العلل الثبلث وهً
المنضبطة والظاهرة والمتحدة على مقاببلتها ,وعلٌه فالمناسب أن ٌقول عقب ذكر الثبلث
لبلختبلؾ فً مقاببلتها(ٗ) ,قال العضد(٘) :تقدم العلة المنضبطة على المضطربة ,والظاهرة
على الخفٌة ,والمتحدة على المتعددة للخبلؾ فً مقابلها انتهى.
قوله :على الذي تقل فروعه ,أي لكثرة الفابدة فً األول.
قوله :أي الذي وجدت ,المناسب أي التً وجدت إلخ(.)ٙ
قوله :والمناسبة ,ألنه وصؾ ٌلزم من ربط الحكم به مصلحة ؼٌر متعٌنة جهتها ,لكن ذلك
الوصؾ ٌوهم االشتمال علٌها فٌظن أنها مظنتها وقالبها التً ٌتضمنها ,وإن كنا ال نطلع =
(ٔ) ما بٌن المعكوفٌن ساقط من (ب).
(ٕ) أي المتعددة ,وعبارته فً الحاشٌة" :ألن المتعددة مختلؾ فٌها".
)ٖ( شرح العضد ,ص.ٗٓٓ :
)ٗ( هذا بناء على نسخته ,وال ٌتؤتى هذا التعقٌب على النسخة التً اعتمد علٌها الباحث ,وهً قوله" :ألنها مختلؾ فٌها",
ألن الضمٌر فً "ألنها" ٌشمل العلة المتعددة وؼٌرها ,مما سبق ذكره فً سٌاق الكبلم.
(٘) شرح العضد ,صٗٓٔ :
) (ٙهذا أٌضا بناء على نسخته.
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أي األمور الخمسة الضرورٌة ,والضرورة الدٌنٌة أولى من األربعة ,ثم النفسٌة ,ثم
النسب ,ثم العقل ,ثم المال0000000000000000000000000000000000 ,
......................................................................................................
= على ذلك السر ,كتشبٌه األرز بالبر فً الربا ,ووجه الشبه الطعم لما نعلم أن الربا ثبت
لمصلحة ,والطعم مثبل وصؾ ٌنبا عن معنى به قوام النفس ,فاألؼلب على الظن أن تلك
المصلحة الؽٌر المعٌنة فً ضمنه وٌوهم أنه مظنة علٌها انتهى(ٔ) .وإنما قدمت المناسبة
علٌها ألن الظن الحاصل بها أقوى ,كما نبه علٌه العضد(ٕ).
قوله :أي األمور الخمسة الضرورٌة ,هذا تفسٌر للضرورٌة ,والخمس :مصحلة الدٌن,
فالنفس ,فالنسب ,فالعقل ,فالمال ,وزاد بعضهم سادسا وهو حفظ األعراض ,كما تقدم فً
مباحث العلة فً فصل الكبلم على نفس المقصود من شرع الحكم ,وهللا أعلم.
قوله :والضرورٌة الدٌنٌة أولى من األربعة ,قال العضد(ٖ) :فقدمت الخمسة الضرورٌة على
ؼٌرها من حاجً أو تحسٌنً ,وقدم الحاجٌة على التحسٌنٌة ,وقدم التكمٌلٌة من الخمس
الضرورٌة على أصل الحاجٌة ,وإذا تعارض بعض الخمس الضرورٌة قدمت الدٌنٌة على
األربع األخر؛ ألنها المقصود األعظم ,قال تعالى :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﮊ الذارٌات:

 ,٘ٙوقٌل بالعكس ,أي تقدم األربعة األخر ألنها حق اآلدمً وهو ٌتضرر به ,والدٌنٌة حق
هللا وهو لتعالٌه ال ٌتضرر به ,ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة عند االجتماع,
ورجحت مصلحة النفس على مصلحة الدٌن فً التخفٌؾ على المسافر بالقصر وترك
الصوم ,وكذلك مصلحة المال على مصلحة الجمعة والجماعة لحفظ المال ,قال :وأما
األربعة األخر فتقدم بهذا الترتٌب :مصلحة النفس إذ به تحصل العبادات ,ثم النسب ألنه
لبقاء النفس ,ثم العقل لفوات النفس بفواته ,ثم المال انتهى .قوله (ولذلك قدم قتل القصاص),
أي ألجل أن األربعة األخر حق األدمً وهو مقدم( ,قوله :ولذلك قدم قتل القصاص) ,أي
ألنه حق اآلدمً وأمر دنٌوي لحفظ النفس على قتل الردة وهو أمر دٌنً ,وكذا تقدم رعاٌة
النفس وهو دفع المشقة عنها فً السفر بقصر الصبلة واإلفطار على إتمام الصبلة وهو أمر
دٌنً ,وكذا ٌقدم حفظ المال وهو أمر دنٌوي إذا خٌؾ تلفه بحضور الجمعة والجماعة على
تركهما وهما دٌنٌان ,قال الشارح العبلمة :وأجٌب عن األول بؤن القصاص حق هللا تعالى
أٌضا ,ولهذا ٌحرم على المكلؾ قتل نفسه والتصرؾ فٌها بما ٌفضً إلى تفوٌتها ,فتقدٌمه
على الردة مرجح باجتماع الحقٌن ,وعن الثانً بؤنه لٌس تقدٌما لمصلحة النفس على مقصود
أصل الدٌن بل على فروعه ,ولو سلم فمشقة الركعتٌن فً السفر تقاوم مشقة إتمام =
)ٔ( ما مضى هو من عبارة المصنؾ ,وقد سبق عند حدٌثه عن الشبه ,الذي هو من مسالك العلة.
)ٕ( شرح العضد ,ص.ٗٓٔ :
(ٖ) شرح العضد ,ص.ٗٓٔ :

ٔٙ0

وقٌل هذا أولى من الدٌنٌة .وتقدم العلة الؽٌر المعارضة فً األصل على التً عورضت.
وتتقدم العلة المقتضٌة للنفً على [العلة]( )1المقتضٌة للثبوت؛ لتؤٌٌدها بالنفً األصلً,
ولثبوت حكمها راجحة أو مساوٌة ,بخبلؾ المقتضٌة للثبوت إذ ال ٌثبت حكمها إال راجحة,
وقٌل بالعكس إلفادة المثبتة حكما شرعٌا .وما ٌعم جمٌع المكلفٌن ٌقدم على الخاص
ببعضهم لكثرة الفابدة.
......................................................................................................
= الصبلة فً الحضر ,وأما الصوم فبل ٌفوت مطلقا بل ٌنجبر بالقضاء ,وبهذا ٌعلم الجواب
عن ترك الجمعة والجماعة؛ فإنهما ال ٌتركان مطلقا بل تجبر الجمعة بالظهر والجماعة
باالنفراد .قال :وٌمكن دفع األول بؤن القصاص محض حق اآلدمً ,إذ لو كان فٌه حق هللا
تعالى لكان لئلمام أن ٌقتص وإن عفا ولً الدم ,كما قٌل فً قطع السرقة إنه لٌس من
الحقوق المتمحضة ,وٌستوفٌه اإلمام باستدعاء صاحب المال ,ولو عفا عنه كان لئلمام
استٌفاإه ,والثانً أن ٌراد بالدٌنٌة ما ٌعم اإلٌمان وفروعه ,إذ العبادات كلها دٌنٌة كما سٌشٌر
إلٌه ,وأما قولهم مشقة السفر تقاوم مشقة اإلتمام فبل ٌرد؛ ألن مشقة اإلتمام من الدٌنً لكونها
عبادة وقربة إلى هللا تعالى بخبلؾ مشقة السفر ,وكذا قوله الصوم ال ٌفوت مطلقا وٌنجبر
بالقضاء؛ ألن الصوم فً رمضان عبادة فترك العبادة فً الفطر ألجل حظ النفس وبهذا ٌتم
دلٌلنا ,وكذا الحال فً ترك الجمعة والجماعة انتهى .وفً النسخة التً بٌدي تحرٌؾ
فلٌراجع فً بعض العبارة.
قوله :وقٌل هذا أولى من الدٌنٌة ,أقول هكذا فً النسخة التً بٌدي بتذكٌر اسم اإلشارة فٌوهم
أنه راجع إلى أقرب مذكور وهو المال فقط ,والظاهر أنه تحرٌؾ من الناسخ وصواب
العبارة هكذا مثبل :وقٌل هذه أي األربعة الضرورٌة ؼٌر الدٌنٌة أولى من الدٌنٌة ,وتقدم
توجٌه ذلك فٌما نقلناه عن العضد ,وهللا أعلم.
قوله :على التً عورضت ,قال العضد(ٕ) :ترجح العلة بانتفاء المزاحم فً األصل بؤن ال
تكون معارضة واألخرى معارضة اهـ.
قوله :إذ ال ٌثبت حكمها إال راجحة ,قال األبهري :فإن قٌل قد ثبت حكمها عند التساوي على
مذهب من ٌقول بالتخٌٌر حٌنبذ ,أجاب اآلمدي عنه بؤنه مذهب شاذ(ٖ) انتهى.
قوله :وقٌل بالعكس إلخ ,قال األبهري :أجاب عنه األمدي بؤن الحكم لٌس مطلوبا لنفسه بل
لما ٌفضً إلٌه من الحكمة ,وكما أن تحصٌل الحكمة بواسطة ثبوت الحكم مطلوبا للشارع
كذلك تحصٌلها بواسطة نفً الحكم أٌضا مطلوب له(ٔ).
(ٔ) ساقط من (ب).
(ٕ) شرح العضد ,ص.ٗٓٔ :
)ٖ( ٌنظر :اإلحكام لآلمدي :جٗ ,صٕٕٓٔ.
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 انترجٍح تحسة انفرع:
وٌقدم ما المشاركة فٌه فً عٌن الحكم وعٌن العلة على ما المشاركة فٌه فً جنس الحكم
وجنس العلة ,أو جنس الحكم وعٌن العلة ,أو جنس العلة وعٌن الحكم .وٌتقدم ما
المشاركة فٌه فً عٌن العلة على ما المشاركة فٌه( )2فً عٌن الحكم وجنس العلة ,أو
جنسهما ,ثم عٌن الحكم على المشاركة فً جنسهما .وإذا وجدت العلة بالقطع فً فرع
أحدهما وبالظن فً اآلخر فالقطع أولى.
القسم الثالث :الترجٌح بٌن المنقول والمعقول
وإذا كان أحدهما أي المختلفٌن منقوال واآلخر معقوال؛ فالمنقول الدال بمنطوقه الخاص
ٌقدم على المعقول .والخاص الدال [ال]( )3بمنطوقه له درجات مختلفة تحتاج إلى بسط؛
ألن بعضها أقوى من بعض.
َقوانا هللا على طاعته ,ووفقنا إلى ما اختار لنا من دٌنه ,وبسط لنا من حبلل رزقه ,وأسبػ
علٌنا نعمه ,وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرٌن ,ورضً
عمن سبقنا باإلٌمان ,العاملٌن به من أبمتنا ومشابخ مذهبنا الذٌن اقتدٌنا بهم ,والحمد هلل
رب العالمٌن.
......................................................................................................
قوله :وٌقدم ما المشاركة فٌه فً عٌن الحكم إلخ ,هذا شروع فً ترجٌح القٌاس بحسب
الفروع ,وحاصله أن األقسام أربعة ,وأنه ٌقدم هذا القسم على الثبلثة الباقٌة ,وأما الثبلثة
الباقٌة فٌقدم منها ما المشاركة فً عٌن العلة على ما المشاركة فً عٌن الحكم وجنس العلة
أو جنسهما ,ثم ٌقدم ما المشاركة فً عٌن الحكم على ما المشاركة فً جنسهما ,وتقدمت
األمثلة فً بحث الفرع فراجعه إن شبت ,وهللا أعلم.
قوله :له درجات مختلفة ,فً القوة والضعؾ والترجٌح له وما قوي فٌه الظن حتى رجح
على المنقول قدم علٌه وإال قدم المنقول ,وأما العام مع القٌاس فقد تقدم حكمه فً آخر مسؤلة
من العام والخاص.
انتهى ما قصدت من نقل ما ٌتضح به كبلم المصنؾ على حسب الطاقة من تخصٌص أو
توضٌح ,أو ذكر مثال أؼفله وذكره ؼٌره ,أو تنبٌه على مناقشة فً كبلم المصنؾ =

)ٔ( ٌنظر :اإلحكام :جٗ ,صٕٕٓٔ.
(ٕ) فً (ب) و (ج)" :على المشاركة فً عٌن الحكم...إلخ".
(ٖ) ساقط من األصل ,وال بد من إثباته لٌستقٌم الكبلم ,وٌنظر أٌضا :شرح العضد ,ص.ٕٗٓ:
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[قال أحمد بن سعٌد :أكملت تسوٌد ما تٌسر لً فً شرح هذا المختصر بهاجرة ٌوم السبت
فً عشرٌن من شهر هللا األصم رجب ,عام أربعة وتسعٌن وثمانمابة ,وجعلت اإلذن لمن
وجد فٌه خلبل فً اللفظ أو المعنى أن ٌصلحه ألنً أكملته ,والمرؼوب من إخوانً أن
ٌرؼبوا لربهم فً مظان اإلجابة فً مؽفرة ذنوبً وستر عواري ,وإن أنسؤ هللا فً العمر
جعلت له شرحا بسٌطا لٌستوعب جمٌع مباحثه](.)1
......................................................................................................
= بحسب ما ظهر لً مع قصوري وجمود قرٌحتً ,ولكن كما ٌقال ما ال ٌدرك كله ال ٌترك
كله ,وحملنً على ذلك أنً رأٌت هذا الشرح ٌحتاج إلى إٌضاح ,وقد كتب الشٌخ محمد ابن
أبً ستة رحمه هللا على بعضه ولم ٌكمله ,وكتب الشٌخ عمر من قبٌله -أي من بنً عمه-
نحو ستة كرارٌس بعد ذلك إلى أن وصل لمبحث االستثناء من باب التخصٌص ولم ٌكمله,
وأتممت ما بقً لم ٌكتبا علٌه ,قاصدا بذلك وجه هللا العظٌم ,وأن ٌحشرنً فً زمرة أولٌابه
وإن لم أعمل بعلمهم وال قاربت ساحتهم ,ولكن فضل هللا عمٌم وعفوه جسٌم ,وأستؽفر هللا
تعالى مما وقع منً من الخطؤ والزلل فً القول والعمل ,وأذنت من كان من أهل الفضل أن
ٌصلح ما وقع علٌه من الخطؤ فٌما كتبته بعد إمعان النظر ,وهللا سبحانه وتعالى أعلم,
وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌما ,وال حول وال قوة إال باهلل
العلً العظٌم ,وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن ,اللهم اؼفر لً ولوالدي وللمإمنٌن
والمإمنات األحٌاء منهم واألموات ٌا رب العالمٌن.

)ٔ( ما بٌن المعكوفٌن ساقط من جمٌع النسخ المتوفرة لدي ,وقد أثبته هنا بناء على تحقٌق د مهنى التٌواجنً لشرح مختصر
العدل واإلنصاؾٌ ,نظر ص.ٙٔٙ :
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قابمة المراجع

ٔ( .بٌان المختصر) شرح مختصر ابن الحاجب ,تؤلٌؾ محمود بن عبد الرحمن بن أحمد األصفهانً
(ت5ٗ8:هـ) ,تحقٌق :د محمد مظهر بقا ,بدون طبعة ,بدون تارٌخ ,مركز إحٌاء التراث
اإلسبلمً -مكة المكرمة.
ٕ .اإلباضٌة بٌن الفرق اإلسبلمٌة ,تؤلٌؾ علً ٌحٌى معمر ,مراجعة :بكٌر بن محمد ,الطبعة الثالثة
(ٖٕٗٔهـٕٖٓٓ -م) ,جمعٌة التراث -ؼرداٌة.
ٖ .اإلبهاج فً شرح المنهاج ,تؤلٌؾ علً بن عبد الكافً السبكً (ت5٘ٙ:هـ) ,وولده تاج الدٌن عبد
الوهاب بن علً السبكً (ت55ٔ:هـ) ,تحقٌق :جماعة من العلماء ,الطبعة األولى (ٗٓٗٔهـ-
ٗٔ80م)  ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
ٗ .إتحاؾ األع ٌان فً تارٌخ بعض علماء عمان ,تؤلٌؾ الشٌخ سٌؾ بن حمود البطاشً
(تٕٔٗٓ:هـ) ,الطبعة الثانٌة (ٕ٘ٗٔهـٕٓٓٗ -م) ,الناشر :مكتبة المستشار الخاص لجبللة
السلطان -مسقط.
٘ .اإلحكام فً أصول األحكام ,تؤلٌؾ سٌؾ الدٌن أبً الحسن علً بن محمد اآلمدي ,تحقٌق :عبد
المنعم إبراهٌم ,الطبعة الثانٌة (ٕٔٗٙهـٕٓٓ٘ -م) ,مكتبة نزار مصطفى الباز -الرٌاض.
 .ٙاإلحكام فً تمٌٌز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضً واإلمام ,تؤلٌؾ شهاب الدٌن أبً
العباس أحمد بن إدرٌس المالكً القرافً (تٙ0ٗ:هـ) ,تحقٌق :عبد الفتاح أبو ؼدة ,الطبعة الثانٌة
(ٔٗٔٙهـٔ88٘ -م) ,دار البشابر اإلسبلمٌة -بٌروت.
 .5االستٌعاب فً معرفة األصحاب ,تؤلٌؾ أبً عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر
القرطبً (تٖٗٙ:هـ) ,تحقٌق :علً محمد البجاوي ,الطبعة األولى (ٕٔٗٔهـٔ88ٕ -م) ,دار
الجٌل -بٌروت.
 .0أسد الؽابة فً معرفة الصحابة ,تؤلٌؾ أبً الحسن علً بن أبً الكرم محمد بن محمد الشٌبانً,
المعروؾ بابن األثٌر (ٖٓٙهـ) ,تحقٌق :علً محمد وعادل أحمد ,الطبعة األولى (٘ٔٗٔهـ-
ٗٔ88م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
 .8اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة ,تؤلٌؾ أبً الفضل أحمد بن علً بن محمد ,ابن حجر العسقبلنً
(ت0ٕ٘:هـ) ,تحقٌق :عادل أحمد وعلً محمد ,الطبعة األولى (٘ٔٗٔهـ) ,دار الكتب العلمٌة-
بٌروت.
ٓٔ.

إعراب القرآن الكرٌم وبٌانه ,تؤلٌؾ األستاذ محًٌ الدٌن الدروٌش ,الطبعة الثالثة

(ٕٔٗٔهـٔ88ٕ -م) ,الٌمامة للطباعة النشر ,دار ابن كثٌر -بٌروت ,دار اإلرشاد -حمص.
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ٔٔ.

األعبلم ,تؤلٌؾ خٌر الدٌن الزركلً ,الطبعة السادسة (ٗٔ80م) ,دار العلم للمبلٌٌن,

بٌروت -لبنان.
ٕٔ.

ألفٌة ابن مالك فً النحو والصرؾ ,تؤلٌؾ العبلمة محمد بن عبد هللا بن مالك األندلسً,

(ٕٔٗٔهـٕٓٓٓ -م) ,المكتبة العصرٌة -بٌروت.
ٖٔ.

أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك ,تؤلٌؾ اإلمام أبً محمد عبد هللا جمال الدٌن بن هشام

األنصاري المصري (ت5ٙٔ:هـ) ,تحقٌق :دكتور هادي حسن حمودي ,الطبعة الرابعة
(ٕٓٗٔهـٔ888 -م) ,دار الكتاب العربً -بٌروت.
ٗٔ.

اآلٌات البٌنات على شرح جمع الجوامع للمحلً ,لئلمام أحمد بن قاسم العبادي الشافعً

(ت88ٗ :هـ) ,تحقٌق :الشٌخ زكرٌا عمٌرات ,الطبعة الثانٌة (ٖٖٗٔهـٕٕٓٔ -م) ,دار الكتب
العلمٌة -بٌروت.
٘ٔ.

اإلٌضاح فً علوم الببلؼة ,تؤلٌؾ الشٌخ اإلمام الخطٌب القزوٌنً (ت58ٖ :هـ) ,تحقٌق:

محمد عبد القادر الفاضلً ,المكتبة العصرٌة -بٌروت.
.ٔٙ

اإلٌضاح ,للشٌخ العبلمة عامر بن علً الشماخً ,الطبعة الرابعة ,طبعة وزارة التراث

القومً والثقافة -سلطنة عمان.
.ٔ5

البحث الصادق واالستكشاؾ عن معانً العدل واإلنصاؾ( ,مرقون) ,تؤلٌؾ الشٌخ أبً

القاسم بن إبراهٌم البرادي (ق.)8:
.ٔ0

البحر المحٌط فً أصول الفقه ,تؤلٌؾ أبً عبد هللا بدر الدٌن محمد بن عبد هللا بن بهادر

الزركشً (ت58ٗ:هـ) ,الطبعة األولى (ٗٔٗٔهـٔ88ٗ -م) ,دار الكتبً.
.ٔ8

البداٌة والنهاٌة ,تؤلٌؾ اإلمام أبً الفداء إسماعٌل بن كثٌر الدمشقً (ت55ٗ:هـ),

تحقٌق :د حامد أحمد الطاهر ,الطبعة األولى (ٕٗٗٔهـٕٖٓٓ -م) ,دار الفجر للتراث -القاهرة.
ٕٓ.

البرهان فً أصول الفقه ,تؤلٌؾ إمام الحرمٌن أبً المعالً عبد الملك بن عبد هللا بن

ٌوسؾ (تٗ50:هـ) ,تحقٌق :الدكتور عبد العظٌم الدٌب ,الطبعة األولى (ٖٔ88هـ) ,طبع على
نفقة أمٌر دولة قطر.
ٕٔ.

البعد الحضاري للعقٌدة اإلباضٌة ,تؤلٌؾ الدكتور فرحات الجعبٌري ,الطبعة الثانٌة

(ٕ٘ٗٔهـٕٓٓٗ -م) ,مكتبة االستقامة -مسقط.
ٕٕ.

بٌان الشرع ,تؤلٌؾ العالم محمد بن إبراهٌم الكندي ,طبعة وزارة التراث القومً

والثقافة -سلطنة عمان.
ٖٕ.

تارٌخ ابن خلدون المسمى (دٌوان المبتدأ والخبر فً تارٌخ العرب والبربر) ,تؤلٌؾ

العبلمة عبد الرحمن بن خلدون (ت0ٓ0:هـ) ,تحقٌق :االستاذ خلٌل شحادة ,الطبعة األولى
(ٔٓٗٔهـٔ80ٔ -م) ,دار الفكر -بٌروت.
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ٕٗ.

تارٌخ الرسل والملوك (المعروؾ بتارٌخ الطبري) ,تؤلٌؾ أبً جعفر محمد بن جرٌر

الطبري (تٖٔٓ:هـ) ,تحقٌق :محمد أبو الفضل إبراهٌم ,الطبعة الثانٌة ,بدون تارٌخ ,دار
المعارؾ بمصر -القاهرة.
ٕ٘.

تارٌخ العرب وحضارتهم فً األندلس ,تؤلٌؾ د خلٌل إبراهٌم السامرابً وأخرون,

الطبعة األولى (ٕٓٓٓم) ,دار الكتاب الجدٌد -بٌروت.
.ٕٙ

التعرٌفات ,المإلؾ :علً بن محمد بن علً الشرٌؾ الجرجانً (ت0ٔٙ:هـ) ,تحقٌق:

محمد باسل عٌون السود ,الطبعة الثانٌة (ٖٕٓٓمٕٔٗٗ -هـ) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
.ٕ5

تفسٌر البؽوي (معالم التنزٌل) ,لئلمام أبً محمد الحسٌن بن مسعود البؽوي

(ت٘ٔٙ:هـ) ,الطبعة األولى (ٖٕٗٔهـٕٕٓٓ -م) ,دار ابن حزم -بٌروت.
.ٕ0

تفسٌر البٌضاوي (أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل) ,تؤلٌؾ ناصر الدٌن أبً سعٌد عبد هللا

بن عمر بن محمد البٌضاوي (تٙ0٘:هـ) ,تحقٌق :محمد عبد الرحمن المرعشلً ,الطبعة
األولى (ٔٗٔ0هـ) ,دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت.
.ٕ8

تفسٌر الجبللٌن ,لئلمامٌن :جبلل الدٌن المحلً وجبلل الدٌن السٌوطً ,الطبعة الثانٌة

(٘ٔٗٔهـٔ88٘ -م) ,مراجعة األستاذ مروان سوار ,دار الجٌل -بٌروت.
ٖٓ.

تفسٌر كتاب هللا العزٌز ,للشٌخ هود بن محكم الهواري (قٖ:هـ) ,تحقٌق بالحاج بن سعٌد

شرٌفً ,الطبعة األولى (ٓٔ88م) ,دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت.
ٖٔ.

التمهٌد فً تخرٌج الفروع على األصول ,تؤلٌؾ :اإلمام جمال الدٌن أبً محمد عبد

الرحٌم بن الحسن اإلسنوي (ت55ٕ :هـ) ,تحقٌق :محمد حسن محمد حسن إسماعٌل ,الطبعة
األولى (ٕٗٓٓهـٕٔٗ٘ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
ٕٖ.

تهذٌب األسماء واللؽات ,لئلمام أبً زكرٌا محًٌ الدٌن بن شرؾ النووي (تٙ5ٙ :هـ),

عنٌت بنشره وتصحٌحه والتعلٌق علٌه شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنٌرٌة ,دار الكتب
العلمٌة -بٌروت.
ٖٖ.

تٌسٌر التحرٌر ,تؤلٌؾ محمود أمٌن بن محمود البخاري المعروؾ بؤمٌر بادشاه الحنفً

(ت85ٕ:هـ) ,دار الفكر -بٌروت.
ٖٗ.

الجامع الصحٌح مسند الربٌع بن حبٌب ,تؤلٌؾ الربٌع بن حبٌب األزدي البصري,

تحقٌق :سعود بن عبد هللا الوهٌبً ,الطبعة األولى ,مكتبة مسقط -سلطنة عمان.
ٖ٘.

الجامع البن جعفر ,أبو جابر محمد بن جعفر األزكوي ,تحقٌق :د جبر محمود

الفضٌبلت ,طبعة وزارة التراث القومً والثقافةٔٗٔ٘( ,هـٔ88٘ -م).
.ٖٙ

الجامع ,تؤلٌؾ اإلمام أبً محمد عبد هللا بن محمد بن بركة البهلوي ,تحقٌق :عٌسى ٌحٌى

البارونً ,الطبعة الثانٌة ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان.

ٙ05

.ٖ5

جواهر الببلؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع ,تؤلٌؾ السٌد أحمد الهاشمً ,تحقٌق :صدقً

محمد جمٌلٔٗٔ8( ,هـٔ880 -م) ,دار الفكر -بٌروت.
.ٖ0

الجواهر المضٌة فً طبقات الحنفٌة ,المإلؾ :عبد القادر بن محمد بن نصر هللا القرشً

الحنفً (ت55٘:هـ) ,الناشر :مٌر محمد كتب خانة -كراتشً.
.ٖ8

الجواهر المنتقاة ,تؤلٌؾ إبً القاسم بن إبراهٌم البرادي ,تحقٌق :أحمد بن سعود السٌابً,

الطبعة األولى (ٕٗٔٓم) ,دار الحكمة -لندن.
ٓٗ.

حاشٌة البنانً على شرح الجبلل المحلً على متن جمع الجوامع ,الشرح لشمس الدٌن

محمد بن أحمد المحلً ,الطبعة األولى (ٖٓٗٔهـٕٓٓ8 -م) ,المكتبة العصرٌة -بٌروت.
ٔٗ.

حاشٌة الترتٌب ,تؤلٌؾ أبً عبد هللا محمد بن عمر السدوٌكشً ,بدون طبعةٖٔٗٓ( ,هـ-

ٖٔ80م) ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان.
ٕٗ.

حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً على جمع الجوامع ,تؤلٌؾ حسن بن محمد بن

محمود العطار (ت ,)ٕٔ٘ٓ:دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
ٖٗ.

حاشٌة زكرٌا األنصاري على شرح المحلً ,تؤلٌؾ أبً ٌحٌى زكرٌا بن محمد

األنصاري (ت ,)8ٕٙ:تحقٌق :حامد عبد هللا المحبلوي ,الطبعة األولى (ٖٔٗ5هـٕٓٔٙ-م),
دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
ٗٗ.

الحاشٌة على المطول شرح تلخٌص مفتاح العلوم ,تؤلٌؾ السٌد الشرٌؾ الجرجانً (ت:

0ٔٙهـ) ,تحقٌق :الدكتور رشٌد أعرضً ,الطبعة األولى (ٕٓٓ5م) ,دار الكتب العلمٌة-
بٌروت.
٘ٗ.

حلٌ ة األولٌاء وطبقات األصفٌاء ,تؤلٌؾ أبً نعٌم أحمد بن عبد هللا بن أحمد األصبهانً

(تٖٗٓ:هـ) ,بدون طبعةٔٗٓ8( ,هـ) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
.ٗٙ

حٌاة الحٌوان الكبرى ,المإلؾ :محمد بن موسى بن عٌسى الدمٌري الشافعً

(ت0ٓ0:هـ) ,تحقٌق :أحمد حسن بسج ,الطبعة الثانٌة (ٕٗٗٔهـٕٕٓٓ -م) ,دار الكتب العلمٌة-
بٌروت.
.ٗ5

خزانة األدب وؼاٌة األرب ,تؤلٌؾ ابن حجة الحموي ,تقً الدٌن أبو بكر بن علً بن

عبد هللا الحموي (ت0ٖ5:هـ) ,تحقٌق :عصام شقٌو ,الطبعة األخٌرة (ٕٗٓٓم) ,دار ومكتبة
الهبلل -بٌروت.
.ٗ0

خلق أفعال العباد ,تؤلٌؾ أبً عبد هللا محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم البخاري

(تٕ٘ٙ:هـ) ,تحقٌق :د عبد الرحمن عمٌرة ,دار المعارؾ السعودٌة -الرٌاض.
.ٗ8

دراسات عن اإلباضٌة ,تؤلٌؾ الدكتور عمرو بن خلٌفة النامً ,ترجمة :مٌخابٌل خوري,

الطبعة األولى (ٕٔٓٓم) ,دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت.

ٙ00

ٓ٘.

الدراٌة وكنز الؽناٌة ومنتهى الؽاٌة وبلوغ الكفاٌة فً تفسٌر خمسمبة آٌة ,تؤلٌؾ :أبً

الحواري محمد بن الحواري العمانً (حً فًٕ5ٕ:هـ) ,تحقٌق :محمد محمد زناتً عبد
الرحمن ,الطبعة األولى (ٔٔٗٔهـٔ88ٔ -م) ,مطابع النهضة -سلطنة عمان.
ٔ٘.

الدعابم وشرحه ,نظم العبلمة أبً بكر أحمد بن النضر العمانً ,شرح الشٌخ محمد بن

وصاؾ العمانً ,تحقٌق :عبد المنعم عامر ,طبعة وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان.
ٕ٘.

الدعابم ,تؤلٌؾ الشٌخ أبً بكر أحمد بن النضر العمانً ,الطبعة الثانٌة (ٔٗٓ8هـ-

ٔ800م) ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان.
ٖ٘.

الدلٌل والبرهان ,تؤلٌؾ أبً ٌعقوب ٌوسؾ بن إبراهٌم الوارجبلنً (ت٘5ٓ:هـ),

(ٖٓٗٔهـٔ80ٖ -م) ,وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان.
ٗ٘.

الدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان علماء المذهب ,المإلؾ :ابن فرحون المالكً

(ت588:هـ) ,تحقٌق :محمد األحمدي أبو النور ,بدون طبعة ,بدون تارٌخ ,دار التراث -القاهرة.
٘٘.

دٌوان طرفة بن العبد ,شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدٌن ,الطبعة الثانٌة

(ٖٕٗٔهـٕٕٓٓ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
.٘ٙ

ذٌل طبقات الحنابلة ,تؤلٌؾ زٌن الدٌن عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلً

(ت58٘:هـ) ,تحقٌق :د عبد الرحمن بن سلٌمان العثٌمٌن ,الطبعة األولى (ٕ٘ٗٔهـٕٓٓ٘ -م),
مكتبة العبٌكان -الرٌاض.
.٘5

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ,المإلؾ :تاج الدٌن عبد الوهاب بن علً بن عبد

الكافً السبكً (ت55ٔ:هـ) ,تحقٌق :الشٌخ علً محمد والشٌخ عادل أحمد ,الطبعة األولى
(ٔٗٔ8هـٔ888 -م) ,عالم الكتب -بٌروت.
.٘0

سنن ابن ماجة ,تؤلٌؾ اإلمام الحافظ أبً عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً (تٕ5٘:هـ),

تحقٌق :األستاذ محمد بربرٖٔٗٗ( ,هـٕٖٓٔ -م) ,المكتبة العصرٌة -بٌروت.
.٘8

سنن أبً داود ,تؤلٌؾ اإلمام الحافظ أبً داود سلٌمان بن األشعث السجستانً

(تٕ5٘:هـ) ,تحقٌق :جمال أحمد حسن ومحمد بربرٖٔٗ٘( ,هـٕٓٔٗ -م) ,المكتبة العصرٌة-
بٌروت.
ٓ.ٙ

سنن البٌهقً الكبرى ,تؤلٌؾ أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى البٌهقً (ٗ٘0هـ),

تحقٌق :محمد عبد القادر عطا ,الطبعة الثالثة (ٕٗٗٔهـٕٖٓٓ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
ٔ.ٙ

سنن الترمذي ,تؤلٌؾ محمد بن عٌسى بن سورة الترمذي (تٕ58:هـ) ,تحقٌق :األستاذ

محمد بربرٖٔٗٙ( ,هـٕٓٔ٘ -م) ,المكتبة العصرٌة -بٌروت.

ٙ08

ٕ.ٙ

سنن الدارقطنً ,تؤلٌؾ أبً الحسن علً بن عمر بن أحمد البؽدادي الدارقطنً

(تٖ0٘:هـ) ,تحقٌق :شعٌب األرنإوط وآخرون ,الطبعة األولى (ٕٗٗٔهـٕٓٓٗ -م) ,مإسسة
الرسالة -بٌروت.
ٖ.ٙ

السنن الصؽٌر ,لئلمام الحافظ أبً بكر أحمد بن الحسٌن بن علً البٌهقً (تٗ٘0:هـ),

تحقٌق :الدكتور عبد المعطً أمٌن قلعجً ,بدون طبعة ,بدون تارٌخ ,منشورات جامعة
الدراسات اإلسبلمٌة -كراتشً.
ٗ.ٙ

سنن النسابً ,تؤلٌؾ اإلمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعٌب بن علً النسابً,

تحقٌق :عبد الؽنً مستؤٖٗٗ( ,هـٕٖٓٔ -م) ,المكتبة العصرٌة -بٌروت.
٘.ٙ

سٌر أعبلم النببلء ,المإلؾ :أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً (ت5ٗ0:هـ),

تحقٌق :مجموعة من المحققٌن بإشراؾ شعٌب األرناإوط ,الطبعة الثالثة (٘ٓٗٔهـٔ80٘ -م),
مإسسة الرسالة -بٌروت.
.ٙٙ

شذارت الذهب فً أخبار من ذهب ,المإلؾ :عبد الحً بن أحمد بن محمد ابن العماد

الحنبلً ( ٔٓ08هـ) ,تحقٌق :محمود األرناإوط ,خرج حدٌثه :عبد القادر األرناإوط ,الطبعة
األولى (ٔٗٓٙهـٔ80ٙ -م) ,دار ابن كثٌر -بٌروت.
.ٙ5

شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك ,تؤلٌؾ بهاء الدٌن عبد هللا بن عقٌل العقٌلً

المصري ,تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌدٔٗٔ8( ,هـٔ880 -م) ,المكتبة العصرٌة-
بٌروت.
.ٙ0

شرح السنة ,تؤلٌؾ اإلمام الحسٌن بن مسعود البؽوي (٘ٔٙهـ) ,تحقٌق :شعٌب

األرناإوط ,الطبعة الثاٌنة (ٖٓٗٔهـٔ80ٖ -م) ,المكتب اإلسبلمً -بٌروت.
.ٙ8

شرح العضد على مختصر المنتهى األصولً ,للقاضً عبد الرحمن بن أحمد اإلٌجً

(ت ,)5٘ٙ :تحقٌق :فادي نصٌؾ وطارق ٌحٌى ,الطبعة األولى ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
ٓ.5

شرح المطالع ,تؤلٌؾ قطب الدٌن الرازي (ت5ٙٙ :هـ) ,تحقٌق :أسامة الساعدي,

الطبعة األولى (ٖٔٔ8هـ) ,مإسسة ذوي القربى -قم.
ٔ.5

شرح المعلقات السبع ,تؤلٌؾ اإلمام عبد هللا بن أحمد الزوزنً (تٗ0ٙ:هـ) ,تحقٌق:

محمد عبد القادر الفاضلً ,ط (ٕٗٗٔهـٕٓٓٗ-م) ,المكتبة العصرٌة -بٌروت.
ٕ.5

شرح المفصل للزمخشري ,تؤلٌؾ ٌعٌش بن علً بن ٌعٌش ابن أبً السراٌا ,أبو البقاء

الموصلً (تٖٙٗ:هـ) ,قدم له :د إمٌل بدٌع ٌعقوب ,الطبعة األولى (ٕٕٗٔهـٕٓٓٔ -م) ,دار
الكتب العلمٌة -بٌروت.
ٖ.5

شرح المنهاج للبٌضاوي فً علم األصول ,تؤلٌؾ شمس الدٌن محمود بن عبد الرحمن

األصفهانً (ت58ٗ:هـ) ,اعتنى به :الدكتور ناجً السوٌد.

ٓٙ8

ٗ.5

شرح تنقٌح الفصول ,المإلؾ :أبو العباس أحمد بن إدرٌس بن عبد الرحمن القرافً

(تٙ0ٗ:هـ) ,تحقٌق :طه عبد الرإوؾ سعد ,الطبعة األولى (ٖٖٔ8هـٔ85ٖ -م) ,شركة
الطباعة الفنٌة المتحدة -شارع العباسٌة.
٘.5

شرح صحٌح مسلم ,لئلمام أبً زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ النووي (تٙ5ٙ:هـ) ,تقدٌم

وتقرٌض :الدكتور وهبة الزحٌلً.
.5ٙ

شرح طٌبة النشر فً القراءات ,تؤلٌؾ محمد بن محمد بن ٌوسؾ ,ابن الجزري

(ت0ٖٖ:هـ) ,تحقٌق :الشٌخ أنس مهرة ,الطبعة الثانٌة (ٕٓٗٔهـٕٓٓٓ -م) ,دار الكتب العلمٌة-
بٌروت.
.55

شرح قطر الندى وبل الصدى ,تؤلٌؾ أبً محمد عبد هللا جمال الدٌن بن هشام األنصاري

(ت5ٙٔ:هـ) ,تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ,الطبعة الثالثة (ٔٗٔ8هـٔ880 -م),
المكتبة العصرٌة -بٌروت.
.50

شرح كتاب النٌل وشفاء العلٌل ,تؤلٌؾ اإلمام امحمد بن ٌوسؾ اطفٌش ,المعروؾ بقطب

األبمة (تٖٖٕٔ:هـ) ,الطبعة الثانٌة (ٕٖٔ8هـٔ85ٕ -م) ,مكتبة اإلرشاد -جدة.
.58

شرح مختصر الروضة ,تؤلٌؾ سلٌمان بن عبد القوي بن الكرٌم الطوفً الصرصري

(ت5ٔٙ:هـ) ,تحقٌق :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ,الطبعة األولى (ٔٗٓ5هـٔ805 -م),
مإسسة الرسالة.
ٓ.0

شرح مختصر العدل واإلنصاؾ ,تؤلٌؾ العبلمة بدر الدٌن أحمد بن سعٌد الشماخً,

تحقٌق :مهنى بن عمر التٌواجنً ,مرقون.
ٔ.0

شرح مختصر المنتهى األصولً البن الحاجب مذٌبل بحواشٌه ,تؤلٌؾ القاضً عضد

الدٌن عبد الرحمن اإلٌجً (ت5٘ٙ :هـ) ,الطبعة األولى (ٕٗٗٔهـٕٓٓٗ -م) ,دار الكتب
العلمٌة -بٌروت.
ٕ.0

شرح مختصر خلٌل ,تؤلٌؾ أبً عبد هللا محمد بن عبد هللا الخرشً المالكً

(تٔٔٓٔ:هـ) ,بدون طبعة ,بدون تارٌخ ,دار الفكر للطباعة -بٌروت.
ٖ.0

شعب اإلٌمان ,تؤلٌؾ أحمد بن الحسٌن بن علً الخراسانً ,أبو بكر البٌهقً

(تٗ٘0:هـ) ,تحقٌق :د عبد العلً عبد الحمٌد ,الطبعة األولى (ٖٕٗٔهـٕٖٓٓ -م) ,مكتبة
الرشد -الرٌاض.
ٗ.0

الشعر والشعراء ,تؤلٌؾ أبً محمد عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة الدٌنوري (تٕ5ٙ:هـ),

سنة النشر (ٖٕٗٔهـ) ,دار الحدٌث -القاهرة.

ٔٙ8

٘.0

شمس العلوم ودواء كبلم العرب من الكلوم ,تؤلٌؾ نشوان بن سعٌد الحمٌري

(ت٘5ٖ:هـ) ,تحقٌق :د حسٌن العمري وؼٌره ,الطبعة األولى (ٕٓٗٔهـٔ888-م) ,دار الفكر
المعاصر -بٌروت.
.0ٙ

الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة ,تؤلٌؾ أبً نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري (ت:

ٖ80هـ) ,تحقٌق :د محمد محمد تامر وآخرون ,سنة الطبع (ٖٓٗٔهـٕٓٓ8 -م) ,دار الحدٌث-
القاهرة.
.05

صحٌ ح ابن حبان بترتٌب ابن بلبان ,تؤلٌؾ محمد بن حبان بن أحمد التمٌمً البستً

(تٖ٘ٗ:هـ) ,تحقٌق :شعٌب األرنإوط ,الطبعة الثانٌة (ٗٔٗٔهـٔ88ٖ -م) ,مإسسة الرسالة-
بٌروت.
.00

صحٌح البخاري ,تؤلٌؾ اإلمام الحافظ أبً عبد هللا محمد بن إسماعٌل البخاري

(تٕ٘ٙ:هـ) ,مراجعة :الشٌخ محمد علً القطب والشٌخ هشام البخارئٖٗ٘( ,هـٕٓٔٗ -م),
المكتبة العصرٌة -بٌروت.
.08

صحٌح مسلم ,تؤلٌؾ اإلمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشٌري النٌسابوري

(تٕٙٔ:هـ) ,الطبعة األولى (ٕ٘ٗٔهـٕٓٓٗ -م) ,دار الكتاب العربً بٌروت.
ٓ.8

ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناضرة ,تؤلٌؾ عبد الرحمن حسن حبنكة

المٌدانً ,الطبعة السابعة (ٕ٘ٗٔهـٕٓٓٗ -م) ,دار القلم -دمشق.
ٔ.8

طبقات الشافعٌة الكبرى ,المإلؾ :عبد الوهاب بن علً بن عبد الكافً السبكً

(ت55ٔ:هـ) ,تحقٌق :محمود محمد الطناحً وعبد الفتاح محمد الحلو ,الطبعة الثانٌة (ٖٔٗٔهـ-
ٕٔ88م) ,هجر للطباعة والنشر والتوزٌع.
ٕ.8

طبقات الشافعٌة ,المإلؾ :أبو بكر بن أحمد بن محمد األسدي ,ابن قاضً شهبة

(ت0٘ٔ:هـ) ,تحقٌق :د الحافظ عبد العلٌم خان ,الطبعة األولى (ٔٗٓ5هـ) ,عالم الكتب-
بٌروت.
ٖ.8

طبقات الشعراء ,تؤلٌؾ عبد هللا بن محمد ابن المعتز العباسً (تٕ8ٙ:هـ) ,تحقٌق :عبد

الستار أحمد فراج ,الطبعة الثالثة ,دار المعارؾ -القاهرة.
ٗ.8

طبقات الفقهاء ,المإلؾ :أبو إسحاق إبراهٌم بن علً الشٌرازي (تٗ5ٙ:هـ) ,تحقٌق:

إحسان عباس ,الطبعة األولى (ٓٔ85م) ,دار الرابد العربً -بٌروت.
٘.8

الطبقات الكبرى ,تؤلٌؾ أبً عبد هللا محمد بن سعد بن منٌع الهاشمً بالوالء ,المعروؾ

بابن سعد (تٕٖٓ:هـ) ,تحقٌق :محمد عبد القادر عطا ,الطبعة األولى (ٓٔٗٔهـٔ88ٓ -م),
دار الكتب العلمٌة -بٌروت.

ٕٙ8

.8ٙ

طلعة الشمس (شرح شمس األصول) ,تؤلٌؾ نور الدٌن عبد هللا بن حمٌد السالمً

(تٖٖٕٔ:هـ) ,تحقٌق :عمر حسن القٌام ,بدون طبعة ,بدون تارٌخ ,مكتبة السالمً -سلطنة
عمان.
.85

العدل واإلنصاؾ فً معرفة أصول الفقه واالختبلؾ ,تؤلٌؾ اإلمام أبً ٌعقوب ٌوسؾ

بن إبراهٌم الوارجبلنً ,طبعة وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان.
.80

العقد الفرٌد ,المإلؾ :أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسً (تٖٕ0:هـ) ,تحقٌق :د عبد

المجٌد الترحٌنً ,الطبعة األولى (ٗٓٗٔهـٔ80ٖ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
.88

ؼاٌة الوصول شرح لب األصول ,تؤلٌؾ أبً ٌحٌى زكرٌا األنصاري الشافعً

(ق5:هـ) ,الطبعة الثانٌة (ٖٗ٘ٔهـٔ8ٖٙ -م) ,مطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده بمصر.
ٓٓٔ.

الؽٌث الهامع شرح جمع الجوامع ,تؤلٌؾ ولً الدٌن أبً زرعة أحمد بن عبد الرحٌم

العراقً (ت0ٕٙ:هـ) ,تحقٌق :محمد تامر حجازي ,الطبعة األولى (ٕ٘ٗٔهـٕٓٓٗ -م) ,دار
الكتب العلمٌة -بٌروت.
ٔٓٔ.

الفابق فً ؼرٌب الحدٌث ,تؤلٌؾ جار هللا محمود بن عمر الزمخشري ,تحقٌق :علً

محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهٌم ,الطبعة الثانٌة ,بدون تارٌخ ,عٌسى البابً الحلبً
وشركاه.
ٕٓٔ.

فتاوى اإلمام النووي ,المسماة بالمسابل المنثورة ,تؤلٌؾ أبً زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن

شرؾ النووي (تٙ5ٙ:هـ) ,تحقٌق :محمد الحجار ,الطبعة السادسة (ٔٗٔ5هـٔ88ٙ -م) ,دار
البشابر اإلسبلمٌة -بٌروت.
ٖٓٔ.

فتح الباري بشرح صحٌح البخاري ,تؤلٌؾ اإلمام الحافظ أحمد بن علً بن حجر

العسقبلنً (ت0ٕ٘:هـ) ,قام بإخراجه :محب الدٌن الخطٌب ,ترقٌم وتبوٌب :محمد فإاد عبد
الباقً ,بدون طبعة ,بدون تارٌخ ,المكتبة السلفٌة.
ٗٓٔ.

الفهرست البن الندٌم ,المإلؾ :أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البؽدادي

المعتزلً ,المعروؾ بابن الندٌم (تٖٗ0:هـ) ,ط (ٖٔ80هـٔ850 -م) ,دار المعرفة -بٌروت.
٘ٓٔ.

القاموس المحٌط ,لمحمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي (ت0ٔ5 :هـ) ,تحقٌق :مكتب تحقٌق

التراث فً مإسسة الرسالة ,الطبعة الثامنة (ٕٔٗٙهـٕٓٓ٘ -م) ,مإسسة الرسالة -بٌروت.
.ٔٓٙ

قواعد اإلسبلم ,لئلمام أبً طاهر إسماعٌل بن موسى الجٌطالً (ت ,)5٘ٓ :تحقٌق:

بكلً عبد الرحمن بن عمر ,الطبعة الثالثة ,مكتبة االستقامة -سلطنة عمان.
.ٔٓ5

الكامل فً التارٌخ ,تؤلٌؾ أبً الحسن علً بن محمد بن عبد الكرٌم الشٌبانً ,عز الدٌن

ابن األثٌر (تٖٙٓ:هـ) ,تحقٌق :عمر عبد السبلم تدمري ,الطبعة األولى (ٔٗٔ5هـٔ885 -م),
دار الكتاب العربً -بٌروت.

ٖٙ8

.ٔٓ0

كتاب السٌر ,تؤلٌؾ الشٌخ أحمد بن سعٌد بن عبد الواحد الشماخً ,تحقٌق :أحمد بن

سعود السٌابً ,طبعة وزارة التراث القومً والثقافة -سلطنة عمان.
.ٔٓ8

كتاب العٌن ,المإلؾ :أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي البصري

(تٔ5ٓ:هـ) ,تحقٌق :مهدي المخزومً وإبراهٌم السامرابً ,بدون طبعة ,بدون تارٌخ ,دار
ومكتبة الهبلل.
ٓٔٔ.

كتاب الموضوعات ,لئلمام أبً الفرج عبد الرحمن بن علً بن الجوزي (ت٘85:هـ),

تحقٌق :عبد الرحمن محمد عثمان ,الطبعة األولى (ٖٔ0ٙهـٔ8ٙٙ -م) ,المكتبة السلفٌة -المدٌنة
المنورة.
ٔٔٔ.

كتاب النكاح ,تؤلٌؾ اإلمام أبً زكرٌا ٌحٌى بن الخٌر بن أبً الخٌر الجناونً (ق٘:هـ),

علق علٌه :علً ٌحٌى معمر ,أعده للنشر :سلٌمان أحمد عون هللا ومحمد ساسً ,بدون تارٌخ,
بدون دار نشر.
ٕٔٔ.

كتاب الوضع ,تؤلٌؾ اإلمام أبً زكرٌا ٌحٌى بن أبً الخٌر الجناونً ,تحقٌق :أبو إسحاق

إبراهٌم اطفٌش ,الطبعة األولى ,بدون تارٌخ ,دار بوسبلمة -تونس.
ٖٔٔ.

كتاب طبقات المشاٌخ بالمؽرب ,تؤلٌؾ الشٌخ أبً العباس أحمد بن سعٌد الدرجٌنً

(تٙ5ٓ:هـ) ,تحقٌق :إبراهٌم طبلي.
ٗٔٔ.

كتاب مختصر المعانً ,لسعد الدٌن مسعود بن عمر التفتازانً الشافعً ,تحقٌق :محمد

عثمان ,الطبعة األولى (ٖٓٗٔهـٕٓٓ8 -م) ,مكتبة الثقافة الدٌنٌة -القاهرة.
٘ٔٔ.

الكشاؾ عن حقابق التنزٌل وعٌون األقاوٌل ,تؤلٌؾ محمود بن عمر الزمخشري

(تٖ٘0:هـ) ,دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت ,الطبعة الثانٌة.
.ٔٔٙ

كشؾ الظنون عن أسامً الكتب والفنون ,تؤلٌؾ مصطفى بن عبد هللا ,المشهور باسم

حاجً خلٌفة (تٔٓٙ5:هـ) ,تارٌخ النشر(ٔٗٔ8م) ,مكتبة المثنى -بؽداد.
.ٔٔ5

الكشؾ والبٌان المعروؾ بتفسٌر الثعلبً ,المإلؾ :اإلمام أبو إسحاق أحمد المعروؾ

باإلمام الثعلبً ,تحقٌق :اإلمام أبً محمد بن عاشور ,الطبعة األولى (ٕٕٗٔهـٕٕٓٓ -م) ,دار
إحٌاء التراث العربً -بٌروت.
.ٔٔ0

اللمع فً أصول الفقه ,المإلؾ :أبو إسحاق إبراهٌم بن علً بن ٌوسؾ الشٌرازي

(تٗ5ٙ:هـ) ,الطبعة الثانٌة (ٖٕٓٓمٕٔٗٗ -هـ) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
.ٔٔ8

متن كتاب التلخٌص فً علوم الببلؼة ,تؤلٌؾ اإلمام محمد بن عبد الرحمن القزوٌنً

(ت5ٖ8:هـ) ,مطبوع ضمن كتاب المطول للتفتازانً ,تحقٌق :د عبد الحمٌد هنداوي ,الطبعة
الثالثة (ٖٗٗٔهـٕٖٓٔ -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.

ٗٙ8

ٕٓٔ.

المحصول فً علم أصول الفقه ,تؤلٌؾ اإلمام فخر الدٌن محمد بن عمر بن الحسٌن

الرازي (تٙٓٙ :هـ) ,تحقٌق :الدكتور طه جابر فٌاض العلوانً ,مإسسة الرسالة.
ٕٔٔ.

المرشد الوجٌز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزٌز ,تؤلٌؾ عبد الرحمن بن إسماعٌل

المقدسً الدمشقً ,المعروؾ بؤبً شامة (تٙٙ٘:هـ) ,تحقٌق :طٌار آلتً قوالج ,ط (ٖ٘ٔ8هـ-
٘ٔ85م) ,دار صادر -بٌروت.
ٕٕٔ.

المستدرك على الصحٌحٌن ,تؤلٌؾ أبً عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد

النٌسابوري (تٗٓ8:هـ) ,تحقٌق :مصطفى عبد القادر عطا ,الطبعة األولى (ٔٔٗٔهـ-
ٓٔ88م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
ٖٕٔ.

المستصفى من علم األصول ,تؤلٌؾ اإلمام أبً حامد محمد بن محمد الؽزالً (ت:

٘ٓ٘) ,تحقٌق :عبد هللا محمود ,الطبعة الثانٌة (ٕٓٔٓم) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
ٕٗٔ.

مسند أحمد بن حنبل ,تؤلٌؾ اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشٌبانً (تٕٗٔ:هـ),

تحقٌق :شعٌب األرنإوط وآخرون ,إشراؾ عبد هللا بن عبد المحسن التركً ,الطبعة األولى
(ٕٔٗٔهـٕٓٓٔ -م) ,مإسسة الرسالة.
ٕ٘ٔ.

المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر ,تؤلٌؾ أحمد بن محمد بن علً الفٌومً ,أبو

العباس (ت نحو55ٓ:هـ) ,المكتبة العلمٌة -بٌروت.
.ٕٔٙ

المطول شرح تلخٌص مفتاح العلوم ,تؤلٌؾ سعد الدٌن مسعود بن عمر التفتازانً

(ت58ٕ:هـ) ,تحقٌق :د عبد الحمٌد هنداوي ,الطبعة الثالثة (ٖٗٗٔهـٕٖٓٔ -م) ,دار الكتب
العلمٌة -بٌروت.
.ٕٔ5

معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المشرق ,تؤلٌؾ :د محمد صالح ناصر وسلطان بن مبارك

الشٌبانً ,الطبعة األولى (ٕٔٗ5هـٕٓٓٙ -م) ,دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت.
.ٕٔ0

معجم أعبلم اإلباضٌة -قسم المؽرب ,تؤلٌؾ :األستاذ محمد بن موسى بابا عمً

وآخرون ,مراجعة :د محمد صالح ناصر ,الطبعة الثانٌة (ٕٔٗٔهـٕٓٓٓ -م) ,دار الؽرب
اإلسبلمً -بٌروت.
.ٕٔ8

المعجم األوسط ,تؤلٌؾ أبً القاسم سلٌمان بن أحمد الطبرانً ,تحقٌق :طارق بن عوض

هللا بن محمد وعبد المحسن بن إبراهٌم الحسٌنً ,دار الحرمٌن -القاهرة.
ٖٓٔ.

مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب ,تؤلٌؾ اإلمام أبً محمد عبد هللا بن هشام األنصاري

المصري (ت5ٙٔ:هـ) ,تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ,دار إحٌاء التراث العربً-
بٌروت.
ٖٔٔ.

مفتاح العلوم ,تؤلٌؾ ٌوسؾ بن أبً بكر بن محمد بن علً السكاكً (تٕٙٙ:هـ),

تحقٌق :نعٌم زرزور ,الطبعة الثانٌة (ٔٗٓ5هـٔ805 -م) ,دار الكتب العلمٌة -بٌروت.

٘ٙ8

ٕٖٔ.

مقامات الحرٌري ,تؤلٌؾ أبً محمد القاسم بن علً الحرٌري (ت٘ٔٙ:هـ) ,عام النشر

(ٖٔ05م) ,مطبعة المعارؾ -بٌروت.
ٖٖٔ.

مقدمة التوحٌد وشروحها ,ترجمها عن البربرٌة أبو حفص عمرو بن جمٌع ,وشرحها

أبو العباس أحمد بن سعٌد الشماخً ,وأبو سلٌمان داود بن إبراهٌم التبلتً ,علق علٌها :أبو
إسحاق إبراهٌم اطفٌش ,بدون طبعة ,بدون تارٌخ ,بدون ناشر.
ٖٗٔ.

الملل والنحل ,تؤلٌؾ أبً الفتح محمد بن عبد الكرٌم بن أبً بكر أحمد الشهرستانً

(ت٘ٗ0:هـ) ,بدون طبعة ,بدون تارٌخ ,مإسسة الحلبً.
ٖ٘ٔ.

المنتقى شرح الموطؤ ,تؤلٌؾ أبً الولٌد سلٌمان بن خلؾ بن سعد الباجً األندلسً

(تٗ5ٗ:هـ) ,الطبعة األولى (ٕٖٖٔهـ) ,مطبعة السعادة.
.ٖٔٙ

منع الموانع عن جمع الجوامع ,تؤلٌؾ القاضً تاج الدٌن عبد الوهاب بن علً بن عبد

الكافً السبكً (ت55ٔ:هـ) ,تحقٌق :الدكتور سعٌد بن علً الحمٌري ,الطبعة األولى
(ٕٓٗٔهـٔ888 -م) ,دار البشابر اإلسبلمٌة -بٌروت.
.ٖٔ5

الموافقات فً أصول الشرٌعة ,ألبً إسحاق إبراهٌم بن موسى الشاطبً (ٓ58هـ),

تحقٌق :الشٌخ عبد هللا دراز ,بدون طبعةٕٔٗ5( ,هـٕٓٓٙ -م) ,دار الحدٌث -القاهرة.
.ٖٔ0

الموجز ألبً عمار ,المإلؾ :أبو عمار عبد الكافً الوارجبلنً اإلباضً (قٙ :هـ),

تحقٌق :عبد الرحمن عمٌرة ,دار الجٌل -بٌروت.
.ٖٔ8

موطؤ مالك (رواٌة ٌحٌى اللٌثً) ,اإلمام مالك بن أنس أبو عبد هللا األصبحً ,خرج

أحادٌثه :أحمد علً سلٌمان ,الطبعة األولى (ٕٔٗٙهـٕٓٓ٘ -م) ,دار الؽد الجدٌد -مصر.
ٓٗٔ.

الموطؤ ,إلمام دار الهجرة مالك بن أنس (تٔ58:هـ) ,رواٌة أبً مصعب الزهري

(تٕٕٗ:هـ) ,تحقٌق :د بشار عواد معروؾ ومحمود محمد خلٌل ,الطبعة األولى (ٕٔٗٔهـ-
ٔٔ88م) ,مإسسة الرسالة -بٌروت.
ٔٗٔ.

مٌزان االعتدال ,المإلؾ :أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً (ت5ٗ0:هـ),

تحقٌق :علً محمد البجاوي ,الطبعة األولى (ٕٖٔ0هـٔ8ٖٙ -م) ,دار المعرفة -بٌروت.
ٕٗٔ.

نهاٌة السول فً شرح منهاج الوصول إلى علم األصول ,تؤلٌؾ جمال الدٌن عبد الرحٌم

بن الحسن اإلسنوي (ت55ٕ:هـ) ,تحقٌق :هانً الحاج ,دار التوفٌقٌة للتراث -القاهرة.
ٖٗٔ.

النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر ,المإلؾ :أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد

الجزري ابن األثٌر (تٙٓٙ:هـ) ,تحقٌق :طاهر أحمد ومحمود محمد ,الطبعة األولى (ٖٖٔ0هـ-
ٖٔ8ٙم) ,المكتبة اإلسبلمٌة.

ٙ8ٙ

ٗٗٔ.

الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز ,تؤلٌؾ أبً الحسن علً بن أحمد بن محمد الواحدي

النٌسابوري (تٗٙ0:هـ) ,تحقٌق :صفوان عدنان داودي ,الطبعة األولى (٘ٔٗٔهـ) ,دار القلم,
الدار الشامٌة -دمشق.
٘ٗٔ.

وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان ,تؤلٌؾ أبً العباس أحمد بن محمد بن أبً بكر بن

خلكان (تٙ0ٔ:هـ) ,بدون تارٌخ ,دار صادر -بٌروت.

 المخطوطات:ٔ .حاشٌة ابن قاسم على مختصر المعانً للتفتازانً ,تؤلٌؾ أحمد بن قاسم العبادي الشافعً
(ت88ٗ:هـ) ,الكتاب مخطوط ,وٌوجد لدى الباحث نسخة رقمٌة منه.
ٕ .الدرر اللوامع فً تحرٌر شرح جمع الجوامع ,حاشٌة أبً عبد هللا كمال الدٌن محمد بن أبً بكر
بن علً بن أبً شرٌؾ المقدسً (ت8ٓٙ:هـ) ,الكتاب مخطوط ,وٌوجد لدى الباحث نسخة
مصورة رقمٌة منه.
ٖ .الرسالة العصامٌة لحل الدقابق السمرقندٌة ,تؤلٌؾ عصام الدٌن إبراهٌم بن محمد األسفراٌٌنً,
الكتاب مخطوط ,وٌوجد لدى الباحث نسخة رقمٌة منه.
ٗ .فتح الجلٌل ببٌان خفً أنوار التنزٌل (حاشٌة على تفسٌر البٌضاوي) ,تؤلٌؾ الشٌخ أبً ٌحٌى
زكرٌا األنصاري الشافعً ,الكتاب مخطوط ,وٌوجد لدى الباحث نسخة رقمٌة منه.
٘ .كتاب السإاالت ,تؤلٌؾ الشٌخ أبً عمرو عثمان بن خلٌفة السوفً (ق ,)ٙ:مخطوط لم ٌطبع بعد,
لدى الباحث نسخة رقمٌة منه ,مكتوب بالخط المؽربً ,والكتاب بدون تارٌخ نسخ.
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