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    تعليق وتقدميتعليق وتقدميتعليق وتقدميتعليق وتقدمي

     بن أمحد الغرسي بن أمحد الغرسي بن أمحد الغرسي بن أمحد الغرسيحممد صاحلحممد صاحلحممد صاحلحممد صاحل
    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

على أفضل املرسلني سيدنا حممد وعلى آله م احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسال 
 .ابه أمجعني، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدينوأصح
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 " بشرح ورقات إمام احلرمنيقرة العني" إن الكتاب الذي نقدم له هو كتابف: أما بعد
 إىل ثالثة  املقدمةوقد قسمنا.  املعروف باحلطاب بن حممد الرعيين مشس الدين حممد للشيخ
 .أقسام

أردنا أن حتتوي مقدمتنا هذه على  ،قهفمن أجل أن الكتاب يف علم أصول ال وذلك أنه 
تعريفه وموضوعه، ومدى احلاجة إليه،  ،هجة إليه من املعلومات عن أصول الفق احلاما متس

 .لك، وغري ذوفضله، وفائدته، ونشأته، ومسالك العلماء يف كتابته
رع مسائله على معرفة مقاصد الشا كثري من أبواب أصول الفقه وبناء نأل  ومن أج

 مست ،  وسد الذرائع، واملصاحل املرسلة، والقياس،لعلة كمسالك ا:التشريع وأسرارهوحكمة 
 تعريف املقاصد، جمموعة من املعلومات اهلامة عنهاصد وإعطاء ااحلاجة إىل التعرض إىل املق

، وقضيةتعليل افعال اهللا ا علم املقاصدوا، ومؤسسمهيتها، ومدى احلاجة إليها وفائدأو
  .تعاىلوأحكامه

كوا قواعد : لية للقواعد الفقهية يف كثري من املزاياواألص  القواعد ومن أجل مشاركة
 ومن أجل ذلك قد يشتبه الفرق بينهما  إليهايه كلية، وانبناء الفروع الفقهية عليها، وحاجة الفق

معناها، واحلاجة :  من أجل ذلك كان من املناسب التعرض للقواعد الفقهية.على كثري من الناس
 .ها وبني القواعد األصولية، وفائدا وأمهيتها وتدوينها، والفرق بينإليها، ونشأا

، واالستثناء، مرتبطة بالقواعد الفقهية ناسب قوأجل أن األشباه والنظائر، والفر ومن 
 .أن نتعرض لتعريفها، وأمهيتها، واحلاجة إليها

يف الكالم على هذه األمور من أجل ما ذكرناه جعلنا القسم األول من هذه املقدمة ف 
 :املذكورة، وفصلناها إىل أربعة فصول

 . الفصل األول يف أصول الفقه
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 . الفصل الثاين يف املقاصد
 .هيةفق الفصل الثالث يف القواعد ال

  .األشباه والنظائر والفرق واالستثناء الفصل الرابع يف 
 - الورقات مؤلف-م احلرمنيلكالم فيه على إماوأما القسم الثاين من املقدمة فجعلنا ا

طاب  وشرحه للورقات، وعلى احل-شارح الورقات-وعلى كتاب الورقات، وعلى احمللي 
ذا ه فصلناف ،هذاللورقات ولشرح احمللي عليها، وعلى شرحه الذي جعل شرحه مبرتلة الشرح 

 .  والفصل الثاين للكتب،الفصل األول للتراجم:  إىل فصلنيالقسم
نا يف لَمع النسخة اليت إعتمدنا عليها من هذا الشرح، و فذكرنا فيهوأما القسم الثالث

 .هذا الشرح
    

    
    
    
    
    
 

 

 

 ا���� ا�ول
  والقواعد الفقهية والقواعد الفقهية والقواعد الفقهية والقواعد الفقهية،،،، وعلم املقاصد وعلم املقاصد وعلم املقاصد وعلم املقاصد،،،،يف علم أصول الفقهيف علم أصول الفقهيف علم أصول الفقهيف علم أصول الفقه
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فة شرائطها ومعترباا، أصول الفقه علم خاص مبعرفة األدلة الشرعية اإلمجالية، ومعر
  .]أي اتهد[ شروط املستنبطومعرفة طريق استنباط األحكام الشرعية العملية منها، ومعرفة 

  :م البد من توفر شرطني يف املستنبطوالستنباط األحكا
ريزيا يف الصحابة غ  وصفاوقد كان هذا الشرط .معرفة لسان العرب :الشرط األول

 .ويعرفه هلمفلم يكونوا حباجة إىل ما يضبط هذا الشرط  ،والتابعني من العرب اخللص
رضي اهللا تعاىل -  والصحابة.ارعشمعرفة أسرار الشريعة ومقاصد ال: الشرط الثاين

 مل يكونوا يف معرفة هذا الشرط أيضا حباجة إىل تعلم علم خاص ودراسته، بل -هم أمجعنينع
 ومعرفة األسباب اليت ، عليه وسلمقد اكتسبوا هذا من طول صحبتهم لرسول اهللا صلى اهللا

ن، وترد السنة جنوما حبسب الوقائع ووفقا للمصاحل عليها التشريع، حيث كان يرتل القرآرتب ت
 فمع صفاء اخلاطر أدركوا املصاحل اليت ترتب عليها نزول األحكام، وعرفوا ،العامة واخلاصة

وقف على شيء من حماورام صد اليت رعاها الشارع يف التشريع، كما يعرف ذلك من املقا
ستفتون يف النوازل، وعند إستشارة األئمة هلم يف األحكام يوآرائهم خذ ؤعند ما كانت ت

 . فيهاالشرعية اليت كانوا يتوقفون
وأما التابعون فقد أخذوا هذا املعرفة عن الصحابة عن . هكذا انقضى عصر الصحابة

تفقههم عليهم، ومل تفسد فيهم هذه امللكة طريق التلمذ هلم وطول صحبتهم ومالزمتهم هلم، و
 . فلم يكونوا حباجة إىل تدوين علم متعلق ببيان هذين الشرطني،لنبوةلقرب عهدهم بعصر ا

 هذين  عن عصر النبوة ظهر الضعف يدب إىلوبعد انقراض عصر التابعني وابتعاد الناس
دوين علم يتكفل باحلفاظ على  وبدأ الفساد يشوما، فشعر علماء األمة باحلاجة إىل تاألمرين،

علما يف ذلك مسوه بأصول نوا هذين الشرطني، ووقايتهما من تطرق اخللل والفساد إليهما، فد
 . تفصيلها قريبا إن شاء اهللا تعاىل يت وكان تدوينه بالطريقة اليت سيأ،قهالف

2-���         ,+ أ! ل ا�
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 وقد جرت .هأصول، وفق:  مركب إضايف مركب من كلمتني)أصول الفقه(كلمة 
 وهي . مث يتكلموا على املركب منهما،عادة األصوليني أن يتكلموا على هاتني الكلمتني أوال

 :  فنقول،ثرهمي أفطريقة مطلوبة يف التعليم، ونقت
ىن عليه غريه حسا أو معىن، أو هو احملتاج  ما يب:األصل لغةو  ،مة أصول مجع أصلكل

وعلى كل حال هو . ه حتقق الشيء، أو  منشأ الشيء أو ما منه الشيء، أو ما يسند إلي،إليه
 . األساس لغريه

 : عة معانبوأما اصطالحا فيطلق األصل على أر
 . أصل هذه املسألة الكتاب والسنة: الدليل كقوهلماألصل مبعىن: أحدمها
احلقيقة، أي الراجح عند السامع  األصل يف الكالم :مبعىن الراجح كقوهلم: الثاين

 . يقياملعىن احلقوه
 .  إباحة أكل حلم امليتة على خالف األصل:مبعىن القاعدة املستمرة كقوهلم: الثالث
يها عل أصل النبيذ مبعىن أن اخلمر مقيس اخلمر:  املقيس عليه كقول الفقهاءمبعىن: الرابع

  1.والنبيذ فرعمقيس، فاخلمر أصل،  والنبيذ ،النبيذ
] 27طه) [لل عقدة من لساين يفقهوا قويلواح: (الفهم كما يف قوله تعاىل: والفقه لغة

 ].91هود ) [ما نفقه كثريا مما تقول: (وقوله تعاىل
 : وأما الفقه اصطالحا
معرفة األحكام الشرعية اليت : يف الورقات بأنه -إمام احلرمني-  فقد عرفه املصنف

 . طريقها االجتهاد
 .ن أدلتها التفصيليةمعرفة األحكام الشرعية العملية م: وعرفه معظم العلماء بأنه

                                 
  )15-1/14( راجع اية السؤل شرح منهاج الوصول لالسنوي1
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 .معرفة األحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية: وعرفه بعضهم بأنه
وأحسن هذه التعاريف تعريف املصنف ألن التعريفني اآلخرين يشمالن األحكام 
الشرعية العملية القطعية اليت ليس طريقها االجتهاد كوجوب الصلوات اخلمس، والزكاة، 

 .واحلج
عىن االصطالحي، كما أن التعريف األخري يشمل األحكام وهذا ليس من الفقه بامل

 . الشرعية االعتقادية
وهذا التعريف األخري أنسب بتعريف الفقه عند املتقدمني الشامل لألحكام االعتقادية 

مبعرفة النفس ما هلا وما عليها من : والعملية، ومن أجل ذلك عرف اإلمام أبو حنيفة الفقه
 . األحكام الشرعية
ألن  يف كالمهم هو الظن،" العلم"يف تعريف املتأخرين وكذلك " باملعرفة"املراد مث إن 

يشمل العلم املتقدمني فاملراد به ماوأما يف تعريف. األحكام االجتهادية أحكام ظنية، وليست قطعية
 . الظنو

عل أم التهيء سواء كان عاملا بالف: واملراد باألحكام كلُّها على أن املراد باملعرفة أو العلم
ال، ألنه ليس كل جمتهد عاملا جبميع األحكام الشرعية، لكنه البد أن يكون متهيئا ملعرفتها، 

فالن عامل بالفقه، أو يعرف النحو مع أنه ليس : والعلم واملعرفة يطلقان على هذا التهيء، يقال
 .حميطا بعلم مجيع مسائلهما، إذا كان متهيئا هلذا العلم

لفقه باملعىن الذي هو وصف للفقيه، وأما الفقه مبعىن العلم وهذه التعاريف إمنا هي ل
املدون، فهو العلم الذي يبحث فيه عن األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد، أو العلم الذي 

  .يبحث فيه عن فعل املكلف من حيث ثبوت هذه األحكام له
1
 �/0/� ا�.+ون -3�� ���         23�04 أ! ل ا�
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طرقه على سبيل اإلمجال وكيفية : أصول الفقه:  بقولهعرف املصنف أصول الفقه
وكيفية االستدالل : وتبعه التاج السبكي يف مجع اجلوامع إال أنه حذف منه قوله. االستدالل ا

وال خيفى أن طرق الفقه على سبيل اإلمجال أي دالئله اإلمجالية موضوع مسائل أصول . ا
دون، نعم هي أصول للفقه باملعىن غري اللقيب ألن هذه الفقه، وليست أصول الفقه مبعىن العلم امل

 . ل اإلمجالية أصل ملسائل الفقه ،  فتعريف علم أصول الفقه ا ليس على ما ينبغيئالدال
معرفة دالئل الفقه إمجاال، وكيفية االستفادة منها، وحال : وعرفه البيضاوي بأنه

و وصف للعامل به، وليست أصول الفقه مبعىن وهذه املعرفة هي أصول الفقه مبعىن ما ه. املستفيد
العلم املدون، وأمساء العلوم تطلق على كال املعنيني، فتطلق تارة على املعلومات املخصوصة، 

فالن يعلم النحو أي يعلم املعلومات املعينة، وأخرى على العلم بتلك املعلومات، : فيقال مثال
واملقام يقتضي تعريف .  حقيقته التصديق مبسائلهفعلى األول حقيقة كل علم مسائله، وعلى الثاين

 . األصول مبعىن العلم املدون الذي هو عبارة عن جمموع مسائله
هو العلم الذي يبحث فيه عن دالئل : أصول الفقه: فالتعريف املناسب للمقام أن يقال

 . الفقه اإلمجالية، وعن كيفية االستفادة منها، وعن حال املستفيد
تشنيف "ي تكلم على تعريف أصول الفقه بكالم جيد متني يف مث رئيت الزركش

 .  فما بعدها،  فراجعه )" 1/31(املسامع  جبمع  اجلوامع 
 . أما تعريف املصنف فسيأيت الكالم عليه وعلى قيوده يف الشرح

 ونكتفي هنا بالكالم على تعريف البيضاوي
والعموم، فيعم األدلة  املتفق مجع مضاف يفيد االستغراق ) دالئل الفقه: ( قوله:  فنقول

الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس، : واألدلة املتفق عليها أربعة. عليها واألدلة  املختلف فيها
 .وال عربة خبالف الظاهرية يف القياس
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وأما األدلة املختلف فيها فكاالستحسان، واملصاحل املرسلة، واالستصحاب، وعمل 
 . أهل املدينة، وقول الصحايب

 كمعرفة األدلة -دام أن املراد من أدلة الفقه مجيع أدلته مل يكن معرفة بعض أدلته وما
 .  علما بأصول الفقه، بل يكون ذلك علما ببعض أصول الفقه-املتفق عليها

واملراد من األدلة اإلمجالية األدلة الكلية، ويقابل اإلمجالية األدلة التفصيلية، ويقابل الكلية 
 . ومها عبارة عن شيء واحداألدلة اجلزئية،

مثل أن : واملراد من معرفة دالئل الفقه اإلمجالية معرفة األحوال املتعلقة ذه الدالئل
يعرف أن األمر يفيد الوجوب، وأن النهي يفيد التحرمي عند عدم القرينة الصارفة عنهما إىل 

 . الندب أو اإلباحة أو الكراهة
ا أو ظنا، وأن قول الصحايب حجة أو ليس وأن يعرف أن اإلمجاع يفيد احلكم قطع

 .ةحبج
 وأن السنة ، القران:ليس املراد من معرفة دالئل الفقه تصورها كأن يعرف الكتاب بأنهو

 اتفاق اتهدين من أمة حممد صلى اهللا تعاىل عليه : أفعاله وأقواله وتقريراته، وأن اإلمجاع هو:هي
ك ألن تصور هذه األمور ليس من مقاصد وذل. وآله وسلم يف عصر من العصور على حكم

 .علم األصول، وإمنا هي من املبادي التصورية هلذا العلم
 وذلك ألن .وفائدة اإلتيان بقوله إمجاال االحتراز عن الفقه، وكذلك عن علم اخلالف

املقصود من علم اخلالف معرفة األدلة التفصيلية ال ليستنبط منها األحكام كما هو احلال يف 
ده، وهذا ليس من  منهما عن رأي إمامه واجتها لتكون سالحا يدافع ا املتناظران كلبلالفقه 

 . األصول يف شيء
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 ، أصحها أن يكون حاال من األدلة. أوجها من اإلعراب،إمجاال: جروا يف قولهأوقد 
واغتفر فيه التذكري لكونه مصدرا يستوي فيه التذكري والتأنيث، وال يصح أن جيعل حاال من 

عرفة لفساد املعىن عليه، فإنه ليس املقصود من األصول املعرفة اإلمجالية لألدلة، بل املقصود منه امل
 .فصيلية لألدلة اإلمجاليةاملعرفة الت

طوف على دالئل الفقه، أي وكيفية استفادة الفقه من مع: وكيفية االستفادة منها: وقوله
وذلك إمنا .  من الدالئل واستفادا منهاتلك الدالئل، يعين كيفية استنباط األحكام الشرعية

مثل تقدمي النص على الظاهر، وتقدمي املتواتر على اآلحاد، وغري : يكون مبعرفة شرائط االستدالل
ذلك ما هو موجود يف كتاب التعارض والترجيح مما ال بد للفقيه من معرفته عند تعارض األدلة 

 . ضمن األسباب اليت يترجح ا بعض األدلة على بع
وإمنا جعلت هذه املباحث من أصول الفقه ألن املقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط 
األحكام منها، وال ميكن االستنباط من األدلة إال بعد معرفة أسباب الترجيح عند تعارض األدلة، 

 . فإن دالئل الفقه ظنية، واملظنونات قابلة للتعارض حمتاجة إىل الترجيح
 وهي املسماة ،ب توفرها فيهد حباله الشروط اليت جتاتهد، واملراواملراد باملستفيد 

 . بشروط االجتهاد
يد  ألن املراد باملستفيد املستف،جبيد بعضهم يف املستفيد املقلد أيضا، وهو ليس وأدخل

 كما أن املراد بطريق االستفادة طريق االستفادة مباشرة، وألن شرائط ، وهو اتهد،مباشرة
ق اليت يستنبط اتهد عن املقصود يف هذا العلم بيان الطر ألن ،ورة يف هذا العلم بالتبعاملقلد مذك

 .طريقها األحكام من األدلة
ية االستفادة منها، ة دالئل الفقه إمجاال، ومعرفة كيفوملا كان املطلوب يف هذا العلم معرف

 .ومعرفة حال املستفيد مسي هذا العلم بأصول الفقه بلفظ اجلمع
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 علم يبحث فيه عن أدلة الفقه اإلمجالية، وكيفية : أجل ذلك عرفه بعضهم بأنهومن
 . االستفادة منها، وحال املستفيد

4-���         � 6 ع أ! ل ا�
 ويسمى ما يتكون منه الشيء ذاتيا ،إن كل شيء عبارة عما يتكون منه ذلك الشيء

املسائل يتكون منها ذلك لذلك الشيء، وال خيفى أن كل علم عبارة عن جمموعة من القضايا، و
عات، واحملموالت، والنسبة بينهما، وبعبارة  املوضو:، واملسائل تتكون عن ثالثة أجزاءالعلم

 .  واإلسناد املسند إليه  واملسند:أخرى
دام أن العلم عبارة عن القضايا، والقضايا عبارة عن املوضوعات، واحملموالت،  وما

 .ة عن موضوعات مسائلهراوالنسبة بينهما فموضوعات العلوم عب
 فنالحظ فعل املكلف هو املوضوع يف كل ،وعه فعل املكلففمثال علم الفقه موض

 ،ة والسرق، والصالة، وأكل الثوم مكروه، حرامالصالة فريضة، والسرقة: ألنا نقولمسائله 
 . وأكل الثوم من أفعال املكلف

ضوعا يف كل مسائله فإنا  فنالحظ اللفظ العريب مو،وموضوع علم النحو اللفظ العريب
 ، وهذه كلها ألفاظ عربية...الفاعل مرفوع، واملفعول منصوب، واملضاف إليه جمرور: نقول

 .ما املوضوع اإلمجايل نفسه أو أقسامه أو أقسام أقسامه وهكذاإفاملوضوع يف مسائل العلوم 
ريا أما موضوع أصول الفقه فعلى حسب تعريف البيضاوي والتعريف الذي ذكرناه أخ

 ، فيكون موضوعه ثالثة أمور، دالئل الفقه اإلمجالية، وكيفية االستفادة منه، وحال املستفيد:هو
 موضوعه األدلة اإلمجالية فقط من حيث استفادة األحكام الشرعية  تاج الدين السبكيوجعل
 إا ليست:  قال. موضوعه كيفية االستفادة وحال املستفيد، ويتحد املوضوعيخرج عنمنها، ف

قال . من األصول، وإمنا تذكر يف كتبه لتوقف معرفة األصول على معرفتها ألا طريق إليه
وذلك التوقف من جهة استفادة اتهد القاعدة كلية إذ البد يف استفادا كلية من : الشربيين
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العلم باملرجحات كما مر عن السعد، وقد عرفت أن األصول هو أن يبحث عن أحوال 
 إنه يثبت به احلكم باالجتهاد بعد الترجيح، فالبد من معرفة صفات اتهد املوضوع من حيث

 .واملرجحات
ها لي عجود الصفات اليت  يتوقفوالذي البد منه هو معرفة املرجحات، و :وأقول

 ال خيفى أن علم االجتهاد املعرب عنها بشروط االجتهاد يف اتهد ، ال معرفتها، وذلك ألنه
من األدلة التفصيلية على ن جمموع املسائل اليت يتوقف استنباط األحكام أصول الفقه عبارة ع

 فينبغي أن تعد جزأ من  املعرب عنها بكيفية االستفادةمعرفتها، ومن مجلتها مسائل املرجحات
 فتوقف االستنباط عليها ليس من جهة  املعرب عنها حبال املستفيدوأما صفات اتهد. العلم

 فإخراجها من األصول، وعدها من  واتصاف اتهد ا، يامها باتهد،معرفتها، بل من جهة ق
:  حيث عرف أصول الفقه بقوله-إمام احلرمني- وهذا ما فعله املصنف. توابعه له وجه وجيه

طروقه على سبيل اإلمجال وكيفية اإلستدالل ا، فأصح التعاريف ألصول الفقه : أصول الفقه
  ث فيه عن دالئل الفقه اإلمجالية وكيفية اإلستدالل اهو العلم الذي يبح: أن يقال

 على الدالئل -تعريف أصول الفقهيعين يف -تصاروميكن اإلق: العيدقال إبن دقيق 
، لكن ملا جرت العادة بإدخاله يف أصول الفقه  كالتابع والتتمةوكيفية اإلستفادة منها،والباقي

وعليه جرى الشيخ :قلت:مث قال) 1/17 احمليطالبحر ( نقله الزركشي يف. وضعا أدخل فيه حدا
: ، وقال)األوسط(وابن برهان يف  )املستصفى( والغزايل يف) اللمع(  يف-أبوإسحاق الشريازي-

مث . انتهى. أدلة الفقه على طريق اإلمجال، وكيفية االستدالل ا، وما يتبع  ذالك: أصول الفقه
   . ذات والباقي بالتبع لضرورة االستدالل بالدليللاالدليل هو األصل ب: بل قد يقال: قال الزركشي
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=� أ! ل ا���� و�
 ��> �;�، و�
 ه  د��7 $��    ----5�� 

 ، أو آداب شرعية،مسائل أصول الفقه هي املسائل اليت ينبين عليها فروع فقهية
 ألن موضوعها البد أن يكون أحدأو تكون عونا يف ذلك بطريق مباشر ال بطريق بعيد 

  . منها وكيفية االستفادة،اليةدالئل الفقه اإلمج: الفقه موضوع أصول األمرين الذين مها
وأما املسائل اليت يتوقف عليها االستنباط لألحكام الشرعية أو تكون عونا يف ذلك ال 

 .بطريق مباشر فليست من أصول الفقه، وما ذكر منها يف كتبه فإمنا ذكر بالتبع
كل مسألة مرسومة يف أصول الفقه ال ينبين عليها فروع فقهية أو :  قال اإلمام الشاطيب

والذي يوضح ذلك أن .  فوضعها يف أصول الفقه عارية،آداب شرعية أو ال تكون عونا يف ذلك
 فإذا مل يفد ذلك ؛هذا العلم مل خيتص بإضافته إىل الفقه إال لكونه مفيدا له، وحمققا لالجتهاد فيه

على هذا أن يكون كل ما انبىن عليه فرع فقهي من مجلة أصول الفقه؛ وال يلزم  .فليس بأصل له
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قاق،  كعلم النحو، واللغة، واإلشتفقهالعلوم من أصول الوإال أدى ذلك إىل أن يكون سائر 
 واملعاين، والبيان، والعدد، واملساحة، واحلديث، وغري ذلك من العلوم اليت يتوقف ،والتصريف
ما يفتقر إليه الفقه يعد من  كل وليس كذلك؛ فليس ؛ليها من مسائلهقيق الفقه وينبين ععليها حت

 .أصوله، وإمنا الالزم أن كل أصل يضاف إىل الفقه ال ينبين عليه فقه فليس بأصل له
وعلى هذا خيرج عن أصول الفقه كثري من املسائل اليت تكلم عليها املتأخرون وأدخلوها 

احة هل هي تكليف أم ال، ومسألة أمر املعدوم، ومسألة فيها، كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة اإلب
 .هل كان النيب صلى اهللا عليه وسلم متعبدا بشرع أم ال، ومسألة ال تكليف إال بفعل

فيه يف علمه وإن انبىن عليه  البحث  ومت،ينبغي أن يعد منها ما ليس منها كما أنه ال 
 والفعل واحلرف، ،قاسيم االسمالفقه، كفصول كثرية من النحو، حنو معاين احلروف، وت

 .والكالم على احلقيقة وااز، وعلى املشترك واملترادف، واملشتق، وشبه ذلك
فقه، إال أنه ال حيصل من اخلالف فيها خالف ألة يف أصول الفقه ينبين عليها وكل مس

 ؛وضع األدلة على صحة بعض املذاهب أو إبطاله عارية أيضاك يف فرع من فروع الفقه،
مع املعتزلة يف الواجب املخري، واحملرم املخري، فإن كل فرقة موافقة لألخرى يف نفس الف كاخل

 .العمل؛ وإمنا اختلفوا يف االعتقاد
ما يرجع اخلالف فيه إىل االعتقاد ينبين عليه حكم ذلك االعتقاد من  إن: ال يقال

لة أو غريها من الكفر إىل وجوب أو حترمي، وأيضا ينبين عليه عصمة الدم واملال، واحلكم بالعدا
هذا جار يف علم الكالم يف مجيع : ألنا نقول. ما دونه، وأشباه ذلك، وهو من علم الفروع
 .  انتهى كالم الشاطيب .وإمنا املقصود ما تقدم. مسائله، فليكن من أصول الفقه؛ وليس كذلك

 ،ح احلديثمصطلوما قاله الشاطيب يف مسائل علم الكالم يقال نظريه يف مسائل علم 
 وهي السنة من حيث الصحة والضعف ،فإنه العلم الذي يبحث فيه عن أحد دالئل الشرع فقط
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 إىل علم  الدور جييءأي من حيث ثبوا ليعمل ا أو عدم ثبوا ليترك العمل ا، وبعد ثبوا
 القواعد  وعلى مقتضى هذه.سنة الثابتة يف ضوأ قواعد األصول فينظر يف ال،أصول الفقه وقواعده

يستنبط األحكام منها، فاستنباط األحكام من الدالئل اجلزئية من السنة متوقف على القواعد 
األصولية مباشرة، وعلى ثبوت هذه الدالئل املتوقف على قواعد املصطلح بطريق غري مباشر، 

 لكن هذه العلوم خروج مسائل علم الكالم منهاألصول كفكانت قواعد املصطلح خارجة عن 
تداخلت مسائلها، فاملؤلف يف علم األصول ألجل تيسريه وإفهامه قد تباط بعضها ببعض الر

للطالب جيدا مضطر إىل أن يذكر فيه مجلة من مسائل علم الكالم وعلم املصطلح، وإن كانت 
 وهذا ما فعلناه الحقا يف فصل استمداد علم .ليست منه، وقد تساهل بعض العلماء فعدها منه

 منه علم أصول الفقه سبعة علوم مع أن بعض مسائل هذه العلوم ددنا ما استم فعد،أصول الفقه
                 .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. الواردة فيه ليست منه يف احلقيقة لتوقف االستنباط عليها توقفا بعيدا

6-���   اA@.+اد ?/� أ! ل ا�
 أي متعلقة بلغة ربيةعيستمد علم أصول الفقه مسائله من سبعة علوم ثالثة منها 

 .العرب
من ذلك الكالم على معاين احلروف اليت حيتاج إليها الفقيه، والكالم يف : النحو -1

 .االستثناء، وعود الضمري للبعض، وعطف اخلاص على العام، وحنوه
كالكالم يف موضوع األمر والنهي، وصيغ العموم، وامل واملبني، :  علم اللغة-2

 . واملقيد واملطلق
وهو علم نظم الكالم، ومعرفة مراتبه على مقتضى احلال وهذه العلوم : لم األدبع -3

فإا مادة لفهم اخلطاب الذي هو إمنا تكون مادة لبعض أنواع األصول، وهو اخلطاب الثالثة 
خبار واإلمجاع دون مسائل اإل، بلسان العربآا جاءمعبارة عن دليلي الكتاب والسنة أل، 

  .هي معظم األصول و، والقياس،والنسخ
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صل إليه يومما ينبغي التنبيه عليه أن األصوليني قد دققوا يف فهم أشياء من كالم العرب مل 
 .ب متسع، والنظر فيه متشعبالنحاة وال اللغويون، فإن كالم العر

 لدقيقة اليت حتتاج إىل نظر فكتب اللغة تضبط األلفاظ ومعانيها الظاهرة دون املعاين ا
فعل على الوجوب، وال تفعل على إداللة صيغة :  على استقراء اللغويني، ومثالهباستقراء زائد

 وأخواا للعموم مما هو متعلق باللغة، لو فتشت كتب اللغة مل جتد فيها "كل"التحرمي، وكون 
 . شيئا من ذلك غالبا

وكذلك يف كتب النحاة يف االستثناء من أن اإلخراج قبل احلكم أو بعده وغري ذلك 
لدقائق  اليت تعرض هلا األصوليون، وأخذوها من كالم العرب باستقراء خاص وأدلة خاصة من ا

  .ال تقتضيها صناعة النحو
 الشرع أو العقل  هو  وأن احلاكم هلمن ذلك الكالم يف احلسن والقبح،:  الكالم-4

، ومعرفة  والكالم على اثبات النسخ، وعلى األفعال، وتعلق األمر باملعدوموكون احلكم قدميا،
 .1 والنظر، والدليل، والظن،العلم

 وذلك من حيث تصورها، ألن مقصود .كالوجوب والتحرمي:  األحكام الشرعية-5
 ومستفادة منها، كما أن األصويل إثبات األحكام أو نفيها من حيث إا مدلولة لألدلة الشرعية،

: كقولنا:  فاألول.بفعل املكلففقيه من الفقه إثبات األحكام أو نفيها من حيث تعلقها مقصود ال
الوتر سنة، فإن معناه : كقولنا: والثاين. األمر للوجوب، فإن معناه أنه دال على الوجوب ومفيد له

 . أن الوتر متعلق السنة وموصوف ا
كالكالم يف األخبار فإن معظم مسائل هذا الباب من علوم :  علوم احلديث-6

  .احلديث
                                 

 ).22-1/12( لبحر احمليط للزركشيانظر ا 1
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ستحسان واملصاحل املرسلة،   مسائل العلة والقياس واالفإن:  علم مقاصد الشريعة-7
 .  من مقاصد الشريعة ومتوقفة عليهاخذةرائع كلها متذوسد ال

أن استمداده من علم الكالم من جهة توقف األحكام : وذكر إمام احلرمني وتبعه غريه
رفة صدق الرسول الشرعية الكلية على معرفة الباري بالقدر املمكن من ذاته وأفعاله وصفاته، ومع

 ومعرفة صدق الرسول يتوقف ثبوته على أن املعجزة تدل على صدق دعوى الرسالة، .املبلغ
ع تأثري غري القدرة القدمية فيها وهذا كله نامتعجزة على صدق الرسول تتوقف على اوداللة امل

 . مبني يف علم الكالم
يس استمدادا على وجه وما ذكره إمام احلرمني إمنا هو استمداد على وجه التوقف ول

إسنادية، : واعلم أن املادة على قسمني: قال الزركشي. ول يف أجزاء علم األصولخالتقوم والد
 واإلسنادية، كعلم الكالم، ألنه يعلم أصول ...ة داخلة يف أجزاء الشيء وحقيقتهمقوومقومة، فامل

 انتهى. هي دليل األصولالفقه وإن مل يعلم علم الكالم، وإمنا علم الكالم دليل املعجزة، و
وأما ما ذكرناه آنفا من وجه استمداده من علم الكالم فهو استمداد على وجه التقوم، 

بأن يذكر يف مقام االستمداد، وإال فالعلوم الشرعية كلها متوقفة على الكالم وهو املناسب 
 .، ومل يعده علمائها من مادا الذي ذكره إمام احلرمنيبالوجه 

    ! ل ا����$�C ?/� أ    ----7
 :العلوم ثلثة أصناف

 .اهلندسةوعقلي حمض كاحلساب :  األول
 .لغوي كعلم اللغة والنحو والصرف واملعاين والبيان: الثاين

 .شرعي وهو علم القرآن والسنة: والثالث
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دوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه ز ما ا–كما قال اإلمام الغزايل –وخري العلم 
السبيل، ه من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو العقل والشرع سواء وأصول الفق. الرأي والشرع

فال هو تصرف مبحض العقول حبيث ال يتلقاها الشرع بالقبول، وال هو مبين على التقليد الذي 
ال يشهد له العقل بالتأييد والتسديد، وألجل شرف علم أصول الفقه ورفعته وفر اهللا دواعي 

 . 1به أرفع مكانا، وأجلهم شأنااخللق على طلبه، وكان العلماء 
 من أدلتها ه أن يستنبط األحكام الشرعيةعن طريقفهو األساس الذي يستطيع الفقيه 

 حيث يستعمل العقل يف الفهم، والنقل يف معرفة التفصلية، وهو من العلوم النقلية الشرعية العقلية 
 .دى موادهإحاللغة اليت هي 
    
8----    ���
=+ة ?/� أ! ل ا�$        
 : علم فوائد مجة ميكن إمجاهلا فيما يليذا الهل
 القدرة على استنباط األحكام الشرعية للصور املسكوت عنها من خالل تطبيق -1

دثة عينا معدوم، القواعد األصولية على اجلزئيات والوقائع، وذلك ألن النص على حكم  كل حا
لنتائج ال تعرف حقائقها ع ال تدرك إال بأصوهلا، وأن او وفروعا، وأن الفروأن لألحكام أصوال

 .إال بعد حتصيل العلم مبقدماا، فحق أن يبدأ باإلبانة عن األصول لتكون سببا إىل معرفة الفروع
ذا العلم من املقارنة بني اآلراء واملذاهب يف شىت العلوم اإلسالمية  يتمكن العامل -2

 . قرب إىل القواعد األصوليةأوالعربية فريجح منها ما هو
اً ليست فائدته مقصورة على الفقه فقط بل جنده خيدم سائر العلوم الشرعية  فإذ-3

 .كالتفسري واحلديث والعربية
                                 

 ).4ص(املستصفى  1
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 إن هذا العلم مبا متيز به من دقة القواعد وقوا صان أدلة الدين اإلسالمي وحججه -4
 .من اجلدليني وامللحدين

ته،  الوحي ودراس هو راجع إىلما  منها-ألصولاعلم أن إ: قال الدكتور علي مجعة
ومعرفة اإلنسان حىت تكون ... الذي نعيش فيه - أي الواقع-ومنها ما هو راجع إىل الوجود

، فكيف نفهم الوحي.لوحي والوجود معاي معلوماا من اقمعرفة سوية متكاملة ينبغي أن تست
ة؟ هذا ما وكيف نوقعه على الواقع؟ وكيف نتعامل مع الواقع من خالل األوامر والنواهي الرباني

  للعقل السليم يف تعامله مع ما حوله من كوٍنصول، فهو مبثابة املنهج الضابطيرشدنا إليه علم األ
 1.ة الشريفةيمن خالل فهمه للنصوص الشرع

    
9----    ���        :F�Gة ?/� أ! ل ا�

أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه، فما دام هناك فقه لزم حتما وجود أصول 
 .  هي مقومات علم األصول وحقيقتهوضوابط وقواعد له، وهذه

ولكن الفقه سبق األصول يف التدوين وإن قارنه يف الوجود، مبعىن أن الفقه دون 
وهذّبت مسائله، وأرسيت قواعده، ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه وذيبها 

كن موجودا قبل ذلك ، أو  مل يهنأومتييزها عن غريها، وهذا ال يعين أنه مل ينشأ إال منذ تدوينه، و
 . أن الفقهاء ما كانوا جيرون يف استنباطهم لألحكام على قواعد معينة ومناهج ثابتة

لم ومناهجه كانت مستقرة يف نفوس اتهدين وكانوا يسريون فالواقع أن قواعد هذا الع
 إن احلامل :يف ضوئها وإن مل يصرحوا ا فعبد اهللا بن مسعود الصحايب الفقيه عندما كان يقول

الت األمحال أجلهن أن وأو: ( عدا بوضع محلها؛ لقوله تعاىلاملتوىف عنها زوجها تنقضي 
                                 

 . طباعة دار السالم23احلكم الشرعي  1
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ويستدل أن سورة الطالق اليت فيها اآلية نزلت بعد سورة . ]4: سورة الطالق[) يضعن محلهن
شهر عة أوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أرب: (البقرة اليت فيها قوله تعاىل

 ].234: البقرة) [ وعشرا 
إن النص الالحق :  إمنا كان يشري ذا االستدالل إىل قاعدة من قواعد األصول وهي

  .لسابق وإن مل يصرح بذلكاينسخ النص 
 له كما يف  فالتدوين كاشف عن وجوده ال منشئالعادة أن الشيء يوجد مث يدون،ف

لفاعل وتنصب املفعول وجتري على هذه القاعدة  فما زالت العرب ترفع ا،علم النحو واملنطق
 هياتيكانوا يناقشون ويستدلون بالبدالعقالء و.واعد النحو قبل تدوين علم النحووغريها من ق

  1قبل أن يدون علم املنطق وتوضع قواعده
 الفقه والزمه منذ نشأته، بل كان موجودا قبل نشأة الفقه، فأصول الفقه إذن صاحب

تنباط وموازين لآلراء، ولكن مل تظهر احلاجة إىل تدوينه يف بادئ األمر، ففي ألنه قوانني لالس
فضال  -صلى اهللا عليه وسلم، ما كانت هناك حاجة للكالم عن قواعد هذا العلمزمن الرسول 

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان هو مرجع الفتيا، وبيان األحكام، فما كان -عن تدوينه
 . د والفقه، وحيث ال اجتهاد فال مناهج لالستنباط وال حاجة إىل قواعدههناك من داع لالجتها

إىل الرفيق األعلى ظهرت وقائع وأحداث وبعد أن انتقل النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
كان البد من مواجهتها باالجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب والسنة، إال أن فقهاء 

 ومسالك االستدالل ، واالستنباط  م عن قواعد االجتهادالصحابة مل يشعروا باحلاجة إىل الكال
ملعرفتهم باللغة العربية وأساليبها ، ووجوه داللة ألفاظها وعباراا على معانيها ، وإلحاطتهم 

 . ل القرآن وورود السنة نزوبأسرار التشريع وحكمته وعلمهم بأسباب 
                                 

  } 11ص{ أنظر الوجيز يف أصول الفقه، للدكتور عبد الكرمي زيدان 1
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لواقعة التمسوا حكمها يف وكان جهم يف االستنباط أم كانوا إذا وردت عليهم ا
كتاب اهللا ، فإن مل جيدوا احلكم يف كتاب اهللا رجعوا إىل السنة ، فإن مل جيدوه يف السنة 

مقاصد الشريعة ، فإذا استنبطوا حكما نقل عنهم ، وأضيف إىل  اجتهدوا يف ضوء ما عرفوا من
  ، وهم يف ذلك كله ملاألحكام املعروفة يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

على ذلك ما كان عندهم من ملكة ستنباط ، وقد ساعدهم حيتاجوا إىل قواعد أو قوانني لإل
فقهية اكتسبواها من طول صحبتهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، ومالزمتهم له وما امتازوا به من 

 . حدة الذهن ، وصفاء النفس ، وجودة اإلدراك ، وفهم اللغة
؛ فقد صر الصحابة، ومل تدون قواعد هذا العلم، وكذلك فعل التابعونضى عهكذا انق

ساروا على ج الصحابة يف االستنباط ومل حيسوا باحلاجة إىل تدوين أصول استخراج األحكام 
 . عصر النبوة ولتفقههم على الصحابة، وأخذهم العلم منهممن أدلتها لقرب عهدهم من 

ووقائع ، ووجدت حوادث  اتسعت البالد اإلسالميةتابعني ،إال أنه بعد انقراض عصر ال
، وكثر اللسان العريب على سالمته األوىل، واختلط العجم بالعرب على حنومل يعد معه كثرية

 ، واتسع النقاش واجلدل، وكثرتهم يف االستنباطددت طرق، وتعاالجتهاد واتهدون
قهاء باحلاجة إىل وضع قواعد ، فكان من أجل ذلك كله أن أحس الفاالشتباهات واالحتماالت

، وتكون موازين للفقه وللرأي جع إليها اتهدون عند االختالفوأصول وضوابط لالجتهاد ير
 . الصواب

، ومما عرف من مقاصد ن أساليب اللغة العربية ومبادئهاوقد استمدت تلك القواعد م
ومن .  يف االستداللصحابة من جعليه الالشريعة وأسرارها ومراعاا للمصاحل وما كان 

 . هذه القواعد والبحوث تكون علم أصول الفقه جمموع 
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يا كالم الفقهاء وبيام وقد بدأ هذا العلم وليدا على شكل قواعد متناثرة يف ثنا
، كما أن اخلالف بني ، ووجه االستدالل بهكم ، ودليله، فقد كان الفقيه يذكر احللألحكام

، ذهبه، وتعزيز م عليها كل فقيه لتقوية وجهة نظرهة يعتمدالفقهاء كان يعضد بقواعد أصولي
  وبيان مأخذه يف االجتهاد 

10-��� :  أول واI6 �0/� أ! ل ا�
 إن أول من كتب يف أصول الفقه :قد قيلوأما أول واضع ومدون لعلم أصول الفقه ف

 . ا شيء من كتبه، لكنه مل يصل إلينأبو يوسف صاحب اإلمام أيب حنيفةهو 
 .  إن جعفر الصادق هو أول من ألف يف األصول ومل يصل إلينا شيء أيضا:وقيل

اإلمام :  العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هودون هذا أن أول من: واحلق عند العلماء
 . ـ) ه204( حممد بن إدريس الشافعي املتوىف سنة 

حكام، وبيان انه لألم فيها عن القرآن وبي، وتكللف فيه رسالته األصولية املشهورةفقد أ
، واالحتجاج خبرب ، واألمر والنهيالناسخ واملنسوخ، والقياس ، والسنة للقرآن، واإلمجاع

، وحنو ذلك من األحباث األصولية ، وضم إىل ذلك مجلة هامة من مباحث علم الواحد
، لكن ألحكام الشرعية عليهمامصطلح احلديث لالرتباط الوثيق بني العلمني يف توقف استنباط ا

صطلح بطريق غري مباشر كما ، وعلى قواعد امللى مسائل أصول الفقه بطريق مباشرفه عتوق
العلوم تتمايز  و. بعده من األصوليني ففصل بني العلمني الختالف موضوعهمان، مث أتى مقدمناه

قدمني قد خلطوا بني ت، فإن املصرف علمي النحو وال تدوينوهذا نظري. باختالف املوضوعات
 مث فصل ،موضوعهما واالرتباط القوي بينهما لتقارب ،مجعوها يف كتب موحدة و،مسائلهما

 ا رأوا من اختالف موضوعهما مرون بينهما ِلخأاملت
  ومدون لعلم مصطلح احلديث كما أنه سسلشافعي بعمله هذا أول مؤامام اإلفكان 

ألحكام الشرعية  ومها العلمان  اللذان يتوقف استنباط ا.أصول الفقهأول مؤسس ومدون لعلم 
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عليهما فإن االستنباط يتوقف على أصول الفقه بطريق مباشر، وعلى مصطلح احلديث بطريق 
 .قريب من املباشر
 يف هذه الرسالة بالدقة والعمق وإقامة الدليل على ما يقول ومناقشة نهج الشافعيويتسم م

خذ يف تنقيحها مهدي ، وأنقال إىل عبد الرمحن بن آراء املخالف، ولقد أرسلها مع أيب سريج ال
عدة مرات حىت أصبح هناك رسالتان ، وقد وصلت إلينا الرسالة اجلديدة ، وطبعت عدة مرات 

 .حقيقه الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللاأحسنها ما قام بت
وليست الرسالة عمل الشافعي الوحيد يف أصول الفقه، فقد ألف الشافعي كتابني 

كتاب : والثاين" إختالف احلديث"كتاب : األول. صولآخرين يف بابني هامني من أبواب األ
أحكام "وكتاب " األم"بل إن الدارس ملؤلفات الشافعي الفقهية مثل كتاب " إبطال اإلستحسان"

يلمس بوضوح منهجه العلمي يف حتليل النصوص، وعرض املسائل بطريقة أصولية تبني " آنالقر
 التطبيقي باإلضافة إىل ما إمتازت به ول الفقهبه الفقهية هي كتب يف أص، فكتي اإلجتهاداهنحم

     .  قيدعن الركاكة والت عبعيدالبليغ المن األسلوب العايل والبيان الفصيح 
وبعد الشافعي ، كتب أمحد بن حنبل كتابا يف طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، 

 . وآخر يف الناسخ واملنسوخ ، ومل يصل منها شيء حتت أيدينا اليوم 
 تتاتبع العلماء يف الكتابة ، وأخذوا ينظمون أحباث هذا العلم ، ويوسعونه ويزيدون مث

 . عليه 
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11----    ���
�L ا�0/.
ء $# آ@
�) أ! ل ا���    
 :قد سلك العلماء يف أحباث أصول الفقه طرائق شىت

 �3) ا�.@O/.�� أو �3�N) ا��
�N(�0$: ا��3�M) ا�و�'
ن سلك مسلك تقرير القواعد األصولية مدعومة باألدلة  من علماء أصول الفقه م

والرباهني ، دون التفات إىل موافقة أو خمالفة هذه القواعد للفروع الفقهية املنقولة عن األئمة 
،  قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل غايته تقريرذا املسلك اجتاه نظري اتهدين ، وه

وحاكمة على اجتهاد اتهدين ، ال خادمة للفروع ،  وجعلها موازين لضبط االستدالل ،
 وألنه منهج نظري ،ومسي هذا املنهج مبنهج املتكلمني ألن أكثر من كتب فيه من املتكلمني

أطلق عليه منهج الشافعية أيضا ألن أول من و ، وميوهلم العقلية النظريةموافق ملنهج املتكلمني
 وقد ج هذا املنهج ، فهو املؤسس هلذا املنهج-ىل محه اهللا تعار -كتب فيه اإلمام الشافعي 

    .  وغريهم من املذاهب األخرىلكية واحلنابلة اعلماء الشافعية، وبعض علماء امل
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، ومييلون إىل جيردون صور تلك املسائل من الفقهواملتكلمون : قال ابن خلدون 
  ...ألنه غالب فنوم ومقتضى طريقتهماالستدالل العقلي ما أمكن 
وأوسعوا القول فيها وكتب املتكلمون نفية فيه ، وحققوا تلك القواعد،وكتب فقهاء احل

أيضا كذلك ، إال أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه ، وأليق بالفروع لكثرة األمثلة منها والشواهد 
 1.، وبناء املسائل فيها على النكت الفقهية

.�PQ;.ا ا�Rات هS� : 
  : ما يلياهميزات من أمهوقد متيز هذا املنهج مب

، واألساليب بادئ املنطقية والدالالت اللفظية القواعد األصولية على املر تقري::::أوالأوالأوالأوال
 . العربية، وإقامة األدلة ، فما وافق الدليل أخذوا به، وما خالفه تركوه ونظروا يف دليل آخر

 جتريد األصول وإبعادها عن فروع الفقه ؛: ثانياثانياثانياثانيا
 دراسة عميقة بعيدة عن التعصب يف تسِردف: األصولعلماء ولذلك قال بعض 
، وحدها ، فائدة علمية جليلة هلا ير هلذه القواعد ، وال شك أن هذهاجلملة ، فصحبه تنقيح وحتر

 . أثرها يف تغذية طالب العلوم اإلسالمية بأغزر علم وأدقه 
 ومالكية ، كثرة انتساب أصحاب هذا املنهج إىل مذاهب شىت ؛ من معتزلة ،: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

كل . الميةوشافعية ، وحنابلة ، وأشاعرة ، وأباضية ، وشيعية ، وغريهم من أهل املذاهب الك
 . وهذا سبب هام يف عدم التعصب املذهيب : ذلك جعل أحد العلماء يقول

، بل خاض دم االقتصار على األحكام الفقهيةاحلرية يف النظر واجلدل وع: : : : رابعارابعارابعارابعا
العقلية ؛ كعصمة األنبياء قبل النبوة ، وعن التحسني والتقبيح األصوليون يف بعض املسائل 

 . العقليني 
                                 

 . املكتبة اهلجرية 426املقدمة  1
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كان رأي هذا املنهج يف البحث على طريقة علم الكالم وتقرير األصول من : : : : خامساخامساخامساخامسا
 . غري التفات إىل موافقة فروع املذاهب أو خمالفتها إياها
 
 
 
 
 
 
 
 
O@.ا� PQ;� ت
��T� �0)/.��أه�$
 :، أو ا��

هذا املنهج ، وهذا على سبيل املثال هم املؤلفات اليت ألفت على تتمة للفائدة أنذكر هنا 
 : سع حلصر مؤلفات هذا املنهجلى سبيل احلصر ؛ ألن اال ال يتال ع

��T.ا� U@O�3) �� ا��Mا� VR3/#) ?/' ه 
�: 

�) : ا�ولAا�� : 

نف يف هذا املنهج، عي، وهو أول مص بن إدريس الشاف عبد اهللا حممدأيبتأليف اإلمام 
 . كما ذكرنا

#G
Wا�0.+: ا�: 
شرحه أبو و، ) هـ415: ت(ين ، املعتزيل  عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاألفه القاضي

ول باب اإلمجاع وقد وجدت املخطوطة من أ) شرح العمد(سني البصري يف كتابه احل
 . عبد احلميد أبو زنيد./وطبعت بتحقيق د

Wا� X�
���! ل ا�أا�.0@.+ $# :  : 
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، وهو ) ـ ه437. ت ( علي بن الطيب البصري املعتزيل صنفه أبو احلسني حممد بن
 . خليل امليس يف جزأين/ قيق الشيخ ، طبع بتح)املعتزلة(ن أشهر كتب املتكلمني م

Iا��ا� :��� : ا��1ه
ن $# أ! ل ا�
 ، اجلويين هحيويألفه إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك ابن الشيخ أيب حممد عبد اهللا بن 

أعلم املتأخرين من :  هـ وهو 478.  هـ ، ت 419امللقب بضياء الدين ، ولد سنة 
  يف)تلخيص التقريب(واجتاهه أشعري ، له كتاب أصحاب اإلمام الشافعي على اإلطالق ، 

 . يف أصول الفقه) الورقات(، وله كتاب صول الفقهأ
 

<�
Yا�! ل: ا� �/? #$ '�� : ا�.�@
 بشرحه) مسلم الثبوت(يل، وطبع مع كتاب  اإلسالم أبو حامد الغزاصنفه حجة

مون كتاب الربهان إلمام لوكان أحسن ما كتب فيه املتك: ، قال ابن خلدون) فواتح الرمحوت(
، وكتاب العمد لعبد اجلبار وشرحه املعتمد أليب من األشعريةواملستصفى للغزايل ومها . احلرمني

 . عتزلة ، وكانت األربعة قواعد هذا الفن وأركانهاحلسني البصري ومها من امل
، ومها اإلمام فخر الدين فحالن من املتكلمني املتأخرينمث خلص هذه الكتب األربعة 

واختلفت ) حكامإلا(ل ، وسيف الدين اآلمدي يف كتاب صوبن اخلطيب يف كتابه احملاالرازي 
ميل إىل االستكثار من األدلة فابن اخلطيب أ. طرائقهما يف الفن بني التحقيق واحلجاج

، ) احملصول( وأما كتاب . ع املسائل واالحتجاج ، واآلمدي مولع بتحقيق املذاهب وتفري
موي يف ر األ الدين، وتاج) التحصيل(الدين األرموي يف كتاب فاختصره تلميذ اإلمام سراج 

تاب صغري مساه د يف كايف منهما مقدمات وقواعواقتطف شهاب الدين القر) . حلاصلا(كتاب 
وعين املبتدئون ذين الكتابني ، ) . املنهاج( ي يف كتاب وكذلك فعل البيضاو) . التنقيحات(

لمسائل؛ فلخصه لآلمدي وهو أكثر حتقيقا ل) كاماإلح(وأما كتاب . هما كثري من الناس وشرح
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آخر تداوله مث اختصره يف كتاب ) . باملختصر الكبري(كتابه املعروف أبو عمرو بن احلاجب يف 
ة املتكلمني وحصلت زبدة طريق. مبطالعته وشرحهطلبة العلم ، وعين أهل املشرق واملغرب به و

  1.يف هذا الفن يف هذه املختصرات 
 
 

���
�3�N (�G) ا��;��) $# آ@
�) أ! ل ا�W�3) ا��Mا� 
ومن العلماء من سلك مسلكا يقوم على تقرير القواعد األصولية على مقتضى ما نقل 

 مبعىن أن هؤالء العلماء وضعوا القواعد على حسب ما رأوا أن  فقهية، األئمة من فروععن
 .روع فقهيةلألحكام على ضوء ما ورد عنهم من فأئمتهم الحظوها يف اجتهادهم واستنباطهم 

أول من –كما قال بعض العلماء – وهم ،تباع هذا املسلكوقد اشتهر علماء احلنفية بإ
 وقد سلك هذ املسلك معظم علماء ،يةف عرفت هذه الطريقة بطريقة احلنىت حذه الطريقةإرتاد ه

بيه أصول فقهية مفصلة حاه كمامل يكن لإلمام أيب حنيفة وصاملالكية واحلنابلة، وذلك ألن
ث مل يرو عنهما تفصيل مناهجهما يف إستنباط  مالك وأمحد حيان كذالك كان اإلمام،ومدونة
 .األحكام

املنقولة عن العملي فهو دراسة عملية تطبيقية للفروع الفقهية  بالطابعهذه الطريقة  متتازو 
ها واعتربها أولئك نني والضوابط األصولية اليت الحظ القواعد والقواهب واستخراجاأئمة املذ

 .األئمة يف استنباطهم من تلك الفروع
                                 

و وليس املعتمد شرح كتاب العمد كما قاله ابن خلدون وإمنا ه . 427 – 426املقدمة ص  1
 .كتاب مستقل، وأما شرح العمد أليب احلسني فكتاب آخر وانظر مقدمة املعتمد
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مة هذا  وتدافع عن مسلك أئ،ومن مثة فإن هذه الطريقة تقرر القواعد اخلادمة للفروع
لفقه كما  وأمس با، أليق بالفروع-وهذا هو جها-ة يقاملذهب يف االجتهاد كما أن هذه الطر

 .  )426( يقول ابن خلدون 
 من يف القسم الدراسيقيا  حممد حيىي آمد البن الساعاين، النظامبديعل حمقق كتاب قا

تركوا هلم قواعد مدونة ة أن أئمتهم مل ييف سلوك علماء احلنفية هذه الطريق والسر :حتقيقه
 ، فروعا ومسائل فقهية كثرية متنوعةم ، وإمنا تركوا هلذتهتركها الشافعي لتالمجمموعة كاليت 

عوا املتشابه منهما بعضه ، فعمدوا إىل تلك الفروع، ومجواعد منثورة يف ثنايا هذه الفروعوبعض ق
ا الفروع ذهبهم ليؤيدوا ، وجعلوها أصوال ملواستخلصوا منها القواعد والضوابط، إىل بعض

  .   حملنا إليه آنفابالنسبة للمالكية واحلنابلة كما أويقال مثل ذلك :  أقول.ئمتهمالفقهية املنقولة عن أ
PQ;.ا ا�Rات هS�.� : 

 :  مميزات منهج األحناف، أو الفقهاءأهم نورد هنا
وقد ساعد . هاءغزيرة يف كتب األحناف أو الفقجند الشواهد الفقهية والفروع : : : : األولاألولاألولاألول

 .  على إبراز فروع املذهب، وخترجيها خترجيا علميا دقيقاذلك
خروجها من نطاق النظريات اردة إىل التطبيقات العملية ، لضبطها فروع : : : : الثاين الثاين الثاين الثاين 

 .املذهب يف ضوابط عامة 
ا جلزئيات املذهب الذي جعلت هذه األصول  هذه الدراسة ضبط يفأن: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث

، واستخراج أحكام ريع فروعه، وتفرف طريق التخريج فيهلضبط تعاوذا ، املدروسة أصال له
. ون األحكام غري خارجة على مذهبهمملسائل قد تعرض مل تقع يف عصر األئمة، حبيث تك

 .  له حرية يف معرفة هذه اجلزئيات ال جيدالقاريء جيعل ،ك جند أن هذا الضبط للجزئياتلولذ



 29

هم ، روع الفقهية ، وهذا من خالل أدلت والفألصول ااالرتباط الوثيق بني: : : : الرابع الرابع الرابع الرابع 
 أمس بالفقه وأليق ،إال أن كتابة الفقهاء فيها": ، وأمثلتهم ، وكما قال ابن خلدونوشواهدهم 

 ."روع ؛ لكثرة األمثلة منها والشواهدبالف
 

 

 

 

 

 

 

PQ;.ا ا�Rه '/? (��T.ا� U@O3/#أه� ا� 
� : 
 :أ! ل ا�7�O# : ا�ول 

 260ولد عام (، )أبو احلسن(  بن احلسني بن دالل بن دهلم الكرخي  عبيداهللاصنفه

 ممن يشار إليه، ويؤخذ منه، وعليه قرأ البارزون من فقهاء زمانه، وانتهت ،) هـ340:ت هـ
أنه كان صبورا : بالد، من أهم مساتهشر أصحابه يف الحنيفة، وقد انتإليه رئاسة أصحاب أيب 
األحناف، وقد بلغت  املدونة مدار فقه وتعترب هذه. بواب األمراءوفا عن أعلى الفقر واحلاجة، عز

 .يةفن، وهي أول مدونة وضعت يف أصول احل)أصال(دة عاقتسعا وثالثني 
#G
Wص: ا�
� :أ! ل ا�]

ـ،ت305: ولد(علي الرازي، أبو بكر اجلصاص  أمحد بن ألفه ، درس )هـ370:ه
إليه، وامتنع عن تويل القضاء، وقد طبع  احلسن الكرخي، وانتهت رئاسة األحناف  أيبعلى يد

./ د: بتحقيق ودراسة" الفصول يف األصول"الكتابـ  وهو يف أصول الفقهـ  املسمى ـب
اإلسالمية بالكويت، اإلدارة العامة لإلفتاء  والشئون ارة األوقافعجيل جاسم النشمي، بوز

 . ةيعوالبحوث الشر
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 ).حكام القرآنأ(ه وكان هذا الكتاب وضعه مؤلفه مقدمة لكتاب
X�
Wأ! ل ا����7# :ا� : 

 ،خبراسان. حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، من سرخس صنفه الفقيه أبو بكر 
، وهومن األئمة الذين حيتج م يف الفقه احلنفي؛ ألنه من ) هـ500هـ ، أو 490: ت(

 . كثريةالاتهدين فيه ، وسجن ؛ وألف يف سجنه املؤلفات 
 .أيب الوفاء األفغاين يف جملدين: قيقوطبع الكتاب بتح

 

 :ا��ا�I أ! ل ا�S1دوي
عبد ، وصنفه علي بن حممد بن احلسني ابن )كرت األصول إىل معرفة األصول(: وهو

هـ ، 400: ولد( قلعة خبراسان، هبزدالكرمي أبو احلسن، الشهري بفخر اإلسالم البزدوي، و
ـ، أو 482: ت : ت(الدين عبد العزيز البخاري، ، وقد شرح هذا الكتاب عالء )هـ483ه
 ". كشف األسرار: "، ومسى الشرح )هـ730

أحسن ما رأينا من و: " أصول البزدوي مثنيا علىحممد اخلضري بك،/وقد قال الشيخ
 .  وقال هذا قبله إبن خلدون".فخر اإلسالم علي بن حممد البزدويكتبهم ، أصول 

<�
Yا� :F4�];ا� <�A: 
ـ 430:  عيسى احلنفي ، تويف ببخارى سنة عمربد اهللا بنسي عوألفه أبو زيد الدب ه

 وله  يف النظر واستخراج احلجج واجلدل،، ودبوسية بلد بني خبارى ومسرقند، يضرب به املثل
وأما :  قال ابن خلدون."قومي األدلة يف تقومي أصول الفقهت: " آخر يف األصول ، وهوبكتا

    .يوسكتابة فيها تأليف أيب زيد الدبن أحسن طريقة احلنفية فكتبوا فيها كثريا، وكان م
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(W�
W�3) ا��M�3@��: ا��Mا� ��� I.[�3) ا��N: 

ة ثالثة يف أصول الفقه تقوم على اجلمع بني  وجد يف القرن السابع اهلجري طريقوقد
 الدليل  بتقرير القواعد األصولية اردة اليت يسندها ، والظفر مبزايا املسلكني، فتعىنالطريقتني

 وحاكمة على كل رأي واجتهاد مع التفات إىل املنقول عن األئمة ،لتكون موازين لالستنباط
، وربطها ا الفروع ، وتطبيق القواعد عليهامن الفروع الفقهية ، وبيان األصول اليت قامت عليه

  لألصولا وجعل الفروع خادمة 
 .افعية واملالكية واحلنبلية واحلنفية من خمتلف املذاهب كالشء وقد اتبع هذه الطريقة علما

 
�3�Mا� VRه '/? (��T.ا� U@Oأه� ا�( 

 أمحد الساعايت احلنفي وكان أول من قام ذه املهمة العامل اجلليل مظفر الدين علي بن
 فإنه ،،،،""""حكامحكامحكامحكامبديع النظام اجلامع بني أصول البزدوي واإلبديع النظام اجلامع بني أصول البزدوي واإلبديع النظام اجلامع بني أصول البزدوي واإلبديع النظام اجلامع بني أصول البزدوي واإل""""    هـ وذلك بكتابه 694املتوىف سنة 

 الفقهية على هذه صولية باألدلة ويدافع عنها ، مث يقوم بتطبيق الفروعأخذ حيقق القاعدة األ
  .القاعدة

 . هذا خري ما يف املدرستني والطريقتني فجمع يف كتابه
ا فيها كتبا صارت عمدة املتأخرين ممن أتى هذه الطريقة أئمة كبار وكتبو على روقد سا

 : من هذه الكتب.بعدهم
ة  اهللا بن مسعود احلنفي املتوىف سنر الشريعة عبدد لصاكالمه    ::::التنقيح وشرحه التوضيحالتنقيح وشرحه التوضيحالتنقيح وشرحه التوضيحالتنقيح وشرحه التوضيح

ـ )747(   ه
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) 792(ر التفتازاين املتوىف سنةلإلمام سعد الدين مسعود بن عم::::التلويح شرح التوضيحالتلويح شرح التوضيحالتلويح شرح التوضيحالتلويح شرح التوضيح
 هـ

لي السبكي الشافعي املتوىف سنة  لتاج الدين عبد الوهاب بن ع::::مجع اجلوامعمجع اجلوامعمجع اجلوامعمجع اجلوامع
ـ 771(   .ح كثريةووعليه شر) ه

 بدر الدين الزركشي املسمى بتشنيف املسامع جبمع اجلوامع فإنه اإلمامشرح  :أمهها
 وأشار إىل ،يف علمي أصول الفقه وأصول الدين بسط فيه مؤلفه الكالم .شرح نفيس جدا

ال مبصر يف وقد طبع الكتاب أو. ري هذا الكتابدقائق من مسائل العلمني قلما توجد يف غ
والطباعتان مملوئتان باألخطاء . ب العلمية وثانيا يف بريوت يف دار الكت،مؤسسة قرطبة

 وال يهتدي إىل القسم ،يهتدي القارئ املتمكن إىل قسم منها بصعوبةوالتصحيف والسقط، 
، ولعل اهللا ييسر ذلك لبعض أهل  حباجة ماسة إىل طبعه طباعة متقنة وهذا الكتاب القيم.اآلخر

    .اإلتقان من احملققني والناشرين
 كثرية أدقها، ي وعلى هذا الشرح  حواش.الل الدين احملليجشرح  هحووأعمق شر

 احملقق الكبري الشيخ عبد يوأكثرها حتقيقا للمسائل األصولية وبيانا لنكات املنت والشرح حواش
  .   الرمحن الشربيين
 ) التقرير والتحرير( وشرحه) ـ ه861(ة  البن اهلمام احلنفي املتوىف سن::::يريريريرالتحرالتحرالتحرالتحر

 ).هـ879(ة نبن أمري احلاج احلنفي املتوىف سلتلميذ املؤلف حممد 
ممممسسسوشرحه ) هـ1119(ة ن عبد الشكور احلنفي املتوىف سنب اهللا ب حمل::::م الثبوتم الثبوتم الثبوتم الثبوتلَّلَّلَّلَّس

 .  للعالمة عبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري))))فواتح الرمحوتفواتح الرمحوتفواتح الرمحوتفواتح الرمحوت((((
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  ا4]
P3�Y4 V ا���وع ?/'ا�! ل:ا��3�M) ا��ا�0)
قدمة ظهر يف القرن السابع أيضا اجتاه رابع ، وهو ت املثة الثالوجبانب هذه االجتاهات
القاعدة األصولية ، وآراء العلماء فيها  هذا االجتاه بذكر  يعىن.اجتاه خترج الفروع على األصول

 وذكر أدلة كل مذهب فيها ومناقشتها ، مث يفرع عليها بعض الفروع ،دون اخلوض يف حتقيقها
  .أما مع املقارنة بني مذهبني فأكثرالفقهية إما على مذهب معني ، و

�) $# هRا ̂ا�T.ا� U@O��4 ا�V
[ : 
 الزجناين املتوىف  لإلمام شهاب الدين حممود بن أمحد::::ختريج الفروع على األصولختريج الفروع على األصولختريج الفروع على األصولختريج الفروع على األصول----1

يذكر القاعدة األصولية مث يتبعها بتطبيقات فقهية على مذهب احلنفية ) هـ656( سنة 
 .والشافعية

 لإلمام الشريف أيب عبد اهللا حممد :::: الفروع على األصول الفروع على األصول الفروع على األصول الفروع على األصولصول إىل بناءصول إىل بناءصول إىل بناءصول إىل بناءتاح الوتاح الوتاح الوتاح الومفمفمفمف----2
 ويقارن بني ،سلك فيه مؤلفه نفس املسلك .)هـ771(كي املتوىف سنة لبن أمحد التلمساين املا

 .املذاهب الثالثة احلنفي والشافعي واملالكي
 وهو أقوى ما وقفت عليه من كتب هذا االجتاه إال أنه قد ،والكتاب قوي جدا وعميق

 . ومل يستوعب القواعد األصولية،صر على أمهات قواعد األصولاقت
شتملت هذه الطبعة على أخطاء ية عبد الوهاب عبد اللطيف ، وقد اوقد طبع بعنا

 . كثرية ولكنها هامة تغري املعىن أو تبقي النص غري مفهومتليس
 مرة  أكثر منهتسروقد د، استمرت فيهما األخطاء نفسهاوطبع طباعتني أخريني

وصححت ما فيه من األخطاء على حسب ما يقتضيه السياق وعلقت عليه تعليقات تزيد من 
 .قيمة الكتاب



 34

ن عبد الرحيم بن احلسن  لإلمام مجال الدي::::ختريح الفروع على األصولختريح الفروع على األصولختريح الفروع على األصولختريح الفروع على األصوليف يف يف يف د د د د ييييههههالتمالتمالتمالتم ----3
 ).هـ772( سنوي الشافعي املتوىف سنة القرشي األ
 صولية إال أنه قصر التخريججتاه للقواعد األعترب من أمجع الكتب املؤلفة على هذا االيو

 .فيه على مذهب الشافعي فقط
 لإلمام أيب احلسن ::::ما يتعلق ا من األحكام الفرعيةما يتعلق ا من األحكام الفرعيةما يتعلق ا من األحكام الفرعيةما يتعلق ا من األحكام الفرعيةالقواعد والفوائد األصولية والقواعد والفوائد األصولية والقواعد والفوائد األصولية والقواعد والفوائد األصولية و----4

 ) هـ803(  سنة توىفعالء الدين علي بن عباس البعلي احلنبلي املعروف بابن اللحام امل
، لى رأي علماء احلنابلة بشكل واضح عزكري أنه  إالنهج على نفس املوسار فيه مؤلفه

 .وإن كان يذكر آراء بعض املذاهب األخرى
 تأليف اإلمام حممد بن عبداهللا بن أمحد بن حممد بن ::::الوصول إيل قواعد األصولالوصول إيل قواعد األصولالوصول إيل قواعد األصولالوصول إيل قواعد األصول ----5

ريج الفروع  وهومؤلف يف خت.) هـ1007(كان حيا سنة اخلطيب التمرتاشي الغزي احلنفي 
 ،سنوي وأسلوبهمام األ، ألفه على منوال كتاب التمهيد لإلذهب احلنفيعلى األصول على امل

مؤلف يف هذه الطريقة على املذهب احلنفي كما قال  وهو أول ،كما قال يف مقدمة الكتاب
 .مؤلفه

طبع بدراسة وحتقيق الدكتور حممد شريف مصطفى أمحد سليمان بدار الكتب العلمية 
 .بريوت
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، سلكه وأبدعه  هلا متاماوجبانب هذه االجتاهات األربعة املتقدمة ظهر اجتاه آخر خمالف
ىف سنة ي املتورناطي املالكغ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي ال:اإلمام الشاطيب

مث ) عريف بأسرار التكليفن التعنوا(، وكان قد مساه أوال  )املوافقات( يف كتابه ) هـ790(
 .عدل عن هذه التسمية ألمرما

 يبحث . قام فيه اإلمام الشاطيب مبنهج جديد،وهذا الكتاب مدرسة أصولية مستقلة
 ويذكر القواعد األصولية ،املشرق من الشريعة الوضاء ويربز اجلانب، اإلسالميةمقاصد الشريعة 

، واليت تتضمن حفظ راميه املختلفةالمية ومحتت أبواب معينة تتضمن مقاصد الشريعة اإلس
 ، وأعطىحث املقاصد مبباحث األصولمج مبافد ،الضروريات واحلاجيات والتحسينيات

مباحث املقاصد مكانة بارزة يف مباحث األصول حبيث تصري املقاصد روحا تسري يف مباحث 
 األصول ، وجعل مباحث املقاصد مكملة ملباحث األصول 

 . ووحيدا بني أترابه،هفقات فريدا يف باب كتاب املواءفجا
وست وستني مسألة قرر فيه ، مث أتبعها مبائة بدأ فيه مصنفه بثالث عشرة مقدمة

، فأصبح هذا الكتاب منهجا ظريداعا منقطع النبها إبدع في، وأألصولا، وأصل فيها القواعد
  . ومدرسة فذة مغايرة هلا،ايرا للمناهج األربعة املتقدمةسم

من عمل اإلمام الشاطيب هذا ما قام به اإلمام ويل اهللا الدهلوي يف كتابه الفريد وقريب 
 وأصل فيها ، وإبراز أسرار التكليف،فقد ركز فيه على بيان مقاصد الشريعة ،)حجة اهللا البالغة(

 وعمله خيتلف عن . يلحقه أحدومليسبقه فيه  ملدع فيها إبداعا، وأب وقعد فيها القواعد،األصول
ية النظرية بأنه بدال من أن يدمج مقاصد الشريعة وأسرار التكليف بالقواعد األصوللشاطيب عمل ا

 . دجمها باألحكام الفقهية العملية فقد-وهو ما فعله الشاطيب-
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ورضي عنهم فجزى اهللا تعاىل اجلميع عن املؤمنني خري جزاء ورمحهم اهللا تعاىل 
  .وأرضاهم

، فمنها املطول، ومنها املختصر، اهات املختلفةجتاال لت بعد ذلك املؤلفات علىاوتو
يقة العرض، أو إال يف طرملة ال ختتلف كثريا عما أصله املتقدمون، اجل يف ها لكن،طوسمنها املتو

 . ليف املتأخرينلبية العظمى من تئآن يف األغتقدمي موضوع على آخر كما هو الشأ
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1-3�04 +!
    2 ا�.�
 الشارع مل تضاف اىل  أن كلمة املقاصد كلمة معروف معناها لغة، وعند مامن أجل

ما قصد : ن املراد مبقاصد الشارع ومل يتجددهلا معىن، وكان واضحا أخترج عن معناها اللغوي
 .داملصاحل ودرء املفاس املكلفني من  بأحكامه التكليفية والوضعية يف الواقع وبنيقهيحتقالشارع 

من أجل ذلك مل يرد للمقاصد تعريف إصطالحي مضبوط عند املتقدمني من األصوليني 
 أفرد املقاصد الشرعية بالتأليف وتوسع فيها  وهو يعد أول من-والفقهاء ، وحىت اإلمام الشاطيب

 .صطالحيا هلا مل يورد تعريفا ا- يفعله أحد قبله مبا مل
 الشريعة بعد  مقاصد كتب يفن مين أبرز وهو ثا- اإلمام حممد الطاهر بن عاشوروأما 

يف وهي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع : شريع العامةتمقاصد ال: ارفها بأ فقد ع-الشاطيب 
ورد  بعد أن أ-ل الدكتور نعمان جغيم قا ).171ص ( ومعظمها مجيع أحوال التشريع أ

قاصد اخلاصة فتكون بناء على ما املأ. وهو تعريف للمقاصد العامة : -هذا تعريف ابن عاشور 
بواب  التشريع، أويف مجلة أبوابأة للشارع يف باب من املعاين واحلكم امللحوظ: ذلك هي

 .1متجانسة ومتقاربة
مل هلذين النوعني من  شا-حيا هلا جنعله تعريفا اصطالن ملوإ -ذكرناه من التعريفوما 
 .مس باملقصودوضح يف إفادة املراد، وأاملصاحل، وأ

 .ألن نعرج عليها حاجة  العلماء الضخرى ذكرها بعتعريفات أاك وهن
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 . طباعة دار النفائس25طرق الكشف عن مقاصد الشارع ص  1
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ونكتفي هنا بتسجيل ما قاله شيخ علم املقاصد وجمدده اإلمام عزالدين بن عبد السالم 
 ".حكامقواعد األ"من تأليف كتابه الفريد  هوغايت يف معرض بيان قصده

 : هذا الكتاببوضعالغرض :-رمحه اهللا تعاىل- قال
 . العباد يف كسبهاليسعىسائر التصرفات واملعامالت وبيان مصاحل الطاعات  -1
 .ها العباد يف درئ مقاصد املخالفات ليسعىيانوب -2
 . وبيان مصاحل املباحات ليكون العباد على خربة منها-3
 يؤخر من بعض املفاسد عن  وبيان ما يقدم من بعض املصاحل على بعض ، وما-4

 .ض مما يدخل حتت قدرة العبد دون ما ال قدرة هلم عليه وال سبيل هلم إليهبع
: يقولإما بدرأ مفاسد أو جبلب مصاحل ، فإذا مسعت اهللا تعاىل : والشريعة كلها نصائح

فتأمل وصيته بعد ندائه ، فال جتد إال خريا حيثك عليه أو شرا يزجرك عنه ، ) يا أيها الذين آمنوا ( 
الزجر، وقد أبان يف كتابه ما يف بعض األحكام من املفاسد حثا على وث أو مجعا بني احل

 .1اجتناب املفاسد ، وما يف بعض األحكام من املصاحل حثا على اتيان املصاحل
فأمهية علم املقاصد تتجلى يف أنه بيان وشرح وتفصيل هلذه األمور األربعة اليت ذكرها 

وجه اإلمجال، وفصلها يف كتابه قواعد األحكام كما اإلمام ابن عبد السالم يف كالمه هذا على 
 .فصلها غريه ممن ألف يف علم املقاصد ويف مقدمة هؤالء اإلمام الشاطيب واإلمام ابن عاشور
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 الشرعية من توفر شرطنينه ال بد يف استنباط األحكام إ :قد قلنا يف صدر هذا البحث
 : يف املستنبط أي اتهد 

 .معرفة لسان العرب: : : : األولاألولاألولاألول
معرفة أسرار الشريعة ومقاصد الشارع ، فمعرفة مقاصد الشارع وإدراك أسرار : الثاينالثاينالثاينالثاينوووو

 ،م كلهالتشريع أمر مهم جدا يف استنباط األحكام الشرعية، لكنه ليس هو منهج استنباط األحكا
حكام ، بل ال بد معه من معرفة مجلة أمور حىت جا الستنباط األأعين أنه ليس هو مبفرده منه

 وهذه األمور هي اليت عربوا عنها بشروط . ويصح له ذلك،يتمكن العامل ا من االستنباط
وات تتمثل يف فهم النص حكم من األحكام الشرعية يتم عرب خط وذلك أن استنباط .االجتهاد

ك يقتضي متكنا من اللغة العربية، مث معرفة  االجتهاد ، وذل حملالذي ميكن أن تندرج حتته الواقفة
 أو ورود احلديث إذا ،ما إذا كان ذلك النص ناسخا أو منسوخا ، ومعرفة سبب نزول اآلية

كان كل منهما ال يفهم إال مبعرفة ذلك ، مث معرفة موقع ذلك النص من النصوص الشرعية 
 ما يعارضه أو ما يعضده األخرى من حيث العموم واخلصوص ، والتقييد واإلطالق ، ووجود

، مث حتقيق مناط احلكم ، وهو معرفة الواقعة حمل االجتهاد معرفة دقيقة ، مث معرفة مآل احلكم 
عدة ايف الواقعة نص معني حبث هلا عن القهل يكون موافقا ملقاصد الشارع أم ال؟ وإذا مل يكن 

 .العامة اليت تنضوي حتتها، وعن أشبه األحكام ا

=+ة �$�0----4$+Q@[./� +!
        ) ا�.�

 :ففائدة العلم باملقاصد يف االجتهاد هي
  .حتديد املعىن املراد من النص احملتمل  -1
ر ال خبنظري آدل إحلاقها حلاق الواقعة بنظري حيقق مقاصد الشارع بترجيح إ -2

  .حيققها
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  . منهاالنظر يف مآالت األحكام مبا ال خيرجها عن مقصود الشارع  -3
  .املتعارضةالترجيح بني املصاحل   -4
 .الترجيح بني الدالئل املتعارضة   -5
 .لل الشرعية لتتخذ أساسا للقياس معرفة الع  -6
 له دليل ، وال وجد التمكن من استنباط األحكام للواقع املستجدة مما مل يدل عليه  -7

 . أو على طريق املصاحل املرسلة وسد الذرائع، االستحسان وذلك على طريق.نظري يقاس عليه
  .ني االجتهادات واآلراء املختلفةالترجيح ب  -8

 أراد التوسع فيها  ومن ،هذه فوائد معرفة مقاصد الشارع للمجتهد على وجه اإلمجال
  . ويف القمة منها املوافقات،ويف معرفة مقاصد الشارع فعليه بالكتب املؤلفة يف ذلك


!+ ���a ا�.]@Q+ا�$
=+ة �$�0) ----5�.:    
 ومن فوائد ،ر يف اتهد بل يشاركه فيها غريهفائدة معرفة مقاصد الشارع ال تنحص

 :معرفة املقاصد لغري اتهد ما يلي
أن يكشف للناس عن ينبغي للداعية أن يكون عاملا مبقاصد الشارع حىت يتمكن  -1
ه، والتشويق اىل ترغيب يف شريعت واألهداف باستمرار ليتم االقتناع بدين اهللا ، والهذه املقاصد

 ها،عينف حتب ما  ألن الطبيعة البشرية،قها والتزامهاحكامه، واملطالبة بتطبيأىل إ عوة والد،تكاليفه
يكون غاية مهه ن  فينبغي للداعية أ،قه وظهرت منفعتهوضح طري حاسيسها اىل ماا وأيل قلوومت
منا جائت لتحقيق مصاحلهم الدينية أن الشريعة اإلسالمية  إن يبني للناس  رغبته أىقصأو

 وأجنح ، فإذا فعل الداعية هذا كان من أنفع دعاة املسلمنيودفع املفاسد عنهم،وية، والدني
  .رب العاملنياحلاملني حلجج 
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ومن عادة اهللا تعاىل يف كتابه احلكيم أنه عند ما يبني للمكلفني األحكام العقدية يصرح 
 ،هِمكَشريع فيها وِحعملية يصرح بأسرار التبدالئلها أو يشري إليها ، وعند ما يبني هلم األحكام ال

 .أو يشري إليها ، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية
وتظهر أمهية معرفة املقاصد بالنسبة للداعية يف ترتيب سلم األولويات يف الدعوة إىل اهللا 

 ويقدم األصل على التابع ، ويقدم ما ،سبحانه ، فيقدم الضروريات على احلاجيات والتحسينيات
لى ما اشتمل على مصلحة خاصة ، وحيذر الناس من الضرر تمل على مصلحة عامة عاش

  . ةقل خطوراألكثر خطورة قبل حتذيره هلم من الضرر األ
 املسلم مبقاصد الشارع سبب لزيادة اإلميان باهللا تعاىل ولترسيخ العقيدة إن معرفة -2

لتزام  جاهدا لإلسعىيدينيه وشرعه ، و يف اإلسالمية يف قلبه، وبذلك تتحقق عنده القناعة الكافية
 لشريعته ومتسكا بدينه، رفض اإلستعاضة عنها، فيزداد حمبةبأحكامه ، وحيذر من خمالفتها، وي

  .ستقيم، فيفتخر بدينه، ويعتز بإسالمهامل اهللا طراصوثباتا على 
 ضد الغزو –احلاضروخاصة يف وقتنا – معرفة املقاصد تعطي املسلم مناعة كافية –3

دعايات  ءاورصحاا أيارات املستودة، والدعوات اهلدامة اليت يتستر الفكري والعقدي، والت
ه معاملها واإلفتراء يكاذبة، وشعارات خادعة، ويبذلون جهدهم إلخفاء حماسن الشريعة وتشو

لمني بالطالء عتنصاف املإضاليل ا، والتمويه على السذج والبسطاء ولصاق الشبه واألإعليها، و
 .كر املضللاخلادع وامل
 
 

 

  و,
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رض ال وقد تعإو عامل جليل له أثر يذكر يف أصول الفقه أو يف الفقه أهد تما من جم
 واملقصود هنا .هاده واستنباطه لألحكام وتقريرهاوكثريا، والحظها يف اجتأرع قليال اقاصد الشمل

 وأرسوا ،ركان هذا العلمأين وضعوا هلم أثر بارز يف هذا اال والذالتعرض للعلماء الذين 
ألفوها يف علم أصول الفقه، أو يف كتب  وتوسعوا يف الكالم فيه إما يف ضمن كتب ،قواعده

 .1خاصة باملقاصد
    ....األول اإلمام اجلوييناألول اإلمام اجلوييناألول اإلمام اجلوييناألول اإلمام اجلويين

 ومرسخ قواعده ومن ، ومفجر ينابيعه،دات علم املقاصبنحبق واضع لويعترب اجلويين 
لك وحتقق منه، ونشري إىل ، ومغيث اخللق، وسربها علم ذلغياثيالربهان، وا: خنل كتبه الثالثة

 .مجلة مما قام به ىف هذا اال على وجه اإلمجال
 .إقامتها على اليقني والقطعفة املقاصد، وضرورة  ببيان أمهية معراعتىن -1
  2.ومقاصد املكلفوية واألخروية واىل مقاصد الشارع اصد إىل الدنيقسم املق -2
 ،الدين:  املعروفةمسى أن الشريعة قد جائت للحفاظ على الضروريات اخل نبه عل-3

هان، وفصل الكالم عليها يف مواضع خمتلفة من كتابيه الرب.  واملال، والنسل،والعقل ،والنفس
 . والغياثي

 . اجلزئية للعبادات واملعامالت والعقوباتدعض املقاصب ذكر -4 
    ::::الثاين االمام الغزايلالثاين االمام الغزايلالثاين االمام الغزايلالثاين االمام الغزايل

                                 

مقاصد الشريعة عند [استخلصنا هذا الفصل ما عدا الكالم على مذهب الطويف ونقده من كتاب 1 
 .فما بعدها] 76ص [ف أمحد حممد البدوي للدكتور يوس] ابن تيمية

  262-201 -178 -152 الغياثي ص 2
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 شفاء ساس القياس، املنخول،أ: صد يف كتبه التاليةا الغزايل باملققد ظهر اعتناء
 .املستصفىالغليل،

 :  وفيه ما يلي،يل األصويل املقاصديزاغوكتاب املستصفى ميثل خالصة فكر ال
1- صول املوهومة، وهو اإلستصالح خالل االصل الرابع من األ املقاصِدعرض. 
ة عند حمكمجائت حمصورة  حيث  يل، الغل شفاء من نضوج املقاصد فيه أكثر-2

عثرة ب خبالف الشفاء الذي جائت املقاصد فيه م1. وضوابطهاحلديث عن االستصالح وأمثلته
 2.وتدليال ومتثيالغري حمصورة يف مكان واحد، وإن كانت فيه أكثر تفصيال 

 . من خطابهه االهتمام بالقرائن املقالية واحلالية لتحديد مراد الشارع وقصد-3
    الث اإلمام الرازيالث اإلمام الرازيالث اإلمام الرازيالث اإلمام الرازيالثالثالثالث
فاض أقاصد الضرورية، مث إنه قد مل كتابه احملصول نظرات يف ترتيب ا يفيمام الرازلإل

قصود من الشرائع رعاية مصاحل العباد، وفيما يلي امل أن ىحكام، والتركيز عل تعليل األضيةقيف 
ر اهتمام الرازي باملقاصدِهظْبعض اجلوانب اليت ت: 

 ،يتعلق بالدنيا وما يتعلق باالخرة  ماىلإ قسم املقاصد -1
 . الضرورية، واحلاجية، والتحسينية: قسامأ ثالثة ىلإوقسم القسم االول 

وهي .  هي اليت تتضمن حفظ مقصود من املقاصد اخلمسة:حل الضروريةاملصا -أ
 . والعقل، والدين، والنسب، واملال،حفظ النفس
 .ني الويل من تزويج الصغرية ومل يعرفها، ومثل هلا بتمك: املصاحل احلاجية-ب
 .خالق وحماسن الشيم مكارم األىوهي تقرير الناس عل:  املصاحل التحسينية-ج

                                 
 ) ومابعدها2/478(املستصفى  1
 . 266-207-172 -159ص ( شفاء الغليل2
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 وتوظيفها ،زين للعمل باملصاحل، وللترجيح بينهاا الرازي بعض الضوابط واملو وضع-2
 1.للترجيح بني األقيسة

 .  والغزايلييننشر ملا جاء به اجلووي تلخيص ولف  به الرازىوما أت
        الرابع اآلمديالرابع اآلمديالرابع اآلمديالرابع اآلمدي

 . "حكامإحكام األ" وكتابه  يقال عن اآلمدي" احملصول"ما قيل عن الرازي وكتابه
 جمدد علم املقاصد  اخلامس اإلمام عزالدين بن عبدالسالماخلامس اإلمام عزالدين بن عبدالسالماخلامس اإلمام عزالدين بن عبدالسالماخلامس اإلمام عزالدين بن عبدالسالم

ة املطلع على حقائق الشريع ...شيخ اإلسالم واملسلمني: قال عنه تاج الدين السبكي
  2. العارف مبقاصدها،وغوامضها

 : هلذ العلم يف أعمال جليلة قام ا يف هذا اال منها ما يلي  جتديدهويتجلى
الذي ) قواعد األحكام(، وذلك من خالل تأليفه كتاب اصدشدة اعتنائه بعلم املق-1

، وليس  املعروف بالقواعد الصغرى)الفوائد يف أحكام املقاصدخمتصر (هو تتميم وتكميل لكتابه 
له رسالتان يف مقاصد الصالة ومقاصد الصوم،  و.-نه البعضكما ظ-الثاين اختصارا لألول 

 ).شجرة املعارف واألحوال(و
 إنه ميثل قفزة عظيمة ومنعطفا مهما يف حتويل الفقه من مجوده على املدونات -2 

ومسايرته لكل زمان ومكان ، واملختصرات وخترجيات علماء املذاهب إىل حيوية الشرع 
ا ، وهذا م املكلفني وأحواهلمصولية واألحكام الشرعية على ظروفوترتيل القواعد الفقهية واأل

السياسية اليت كانت تتسم ، ومنشأ هذا عند هؤالء الظروف انتهجه جمموعة من العلماء بعده
 .، وخروج الصليبني إىل الشاموالقلق واإلضطراب ، وظهور التتاربالتفكك 

                                 
   167-162 ص6ج 458-171-169-161ص 5احملصول ج 1
 )8/209( طبقات الشافعية 2
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 ،لى ضوء مقاصدها وغاياا إنه أكد على ضرورة  النظر يف األحكام الشرعية ع-3
 . والوسائل واملقاصد،النظر بني األحكام واحلكم واجدز افالبد من

    ::::السادس القرايفالسادس القرايفالسادس القرايفالسادس القرايف
 إىل شيخه ابن عبد السالم يف نظرهل امتداد - رمحه اهللا تعاىل–يف احلقيقة إن القرايف 

رس كتبه واستقرى  ظاهر ملن دهتمامه باملقاصد واملصاحل واملفاسدوا .املقاصد واملصاحل واملفاسد
 خرب شاهد "الفروق"، كما قال ابن عاشور، وكتابه مؤلفاته، وهو من مؤسسي علم املقاصد

 .على هذا
    ::::، ومناقشة مذهبه الشاذ يف املقاصد، ومناقشة مذهبه الشاذ يف املقاصد، ومناقشة مذهبه الشاذ يف املقاصد، ومناقشة مذهبه الشاذ يف املقاصدالسابع الطويفالسابع الطويفالسابع الطويفالسابع الطويف
 وذلك فيما كتبه ،دل حول مذهب الطويف يف املصاحل  ودوره  يف املقاصدقد طال اجل

 يف احلديث عن املناسبة واالستصالح، وماكتبه يف رسالته عند) روضة الناظر(يف شرح خمتصر 
) الضرر والضرار(  شرح حلديث  وهذه الرسالة. تقدمي املصلحة يف املعامالت على النص

                        .الطباعة والعنايةفردها بعض العلماء بأضمن شرحه لألربعني النووية، وقد 
 :يقاصدمجال لفكره املإ        وفيما يلي 
فاذا : قال. فاسد يف املعامالت دون العبادات استقالل العقول بإدراك املصاحل وامل–1

 1.لنا يف حتصيلها على رعايتهاِحا علمنا أنا أُإفادرأينا دليل الشرع متقاعدا عن 
 وزمانا اا وكيفًكمالعبادات فهي حق للشارع خاص به، والميكن معرفة حقه واما 

  2.من جهته الومكانا إ
  1. املصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص-2

                                 
 280التعيني ص 1
 279التعيني ص  2
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  2.ملصلحة هو املعامالت والعادات دون العباداتا جمال العمل ب-3
 على النص واالمجاع لكن من باب مد املصلحة أقوى أدلة الشرع، وهي تق-4

، ببعض األدلةذلك ل ، واستدلبطال هلما، وعدم اعتبارمهاالتخصيص والبيان المن باب اإل
 3.القواعد الترجيحيةوبعض 
  .4 املعامالت والعاداتمجاع حجة يف العبادات واملقدرات، وليس حبجة يفاإل -5

 . الطويف املقاصدي فكرهذا هو امجال
ذلك مجوحه  ساقه اىل ، عن إمجاع األمة هذاوقد شذ الطويف يف فكره املقاصدي

 -كما قيل– سه شاء أو أىبأن املبطل البد من أن يناقض نفوإعجابه الشديد برأيه، ومن أجل 
 .فقد وقع الطويف يف تناقضات عجيبة شنيعة

 فجعل ،5والسنة واإلمجاع والنظر منها أنه يرىأن دليل حجية املصلحة هو الكتاب 
عمال املصلحة امنا إال جممن أن  :ليهإذهب  حجية املصلحة، وهذا يناقض ما علىاإلمجاع دليال

منا إ و،مالت والعاداتات وأن اإلمجاع ليس حبجة يف املع دون العبادا،هو املعامالت والعادات
 فمرة جعل اإلمجاع حجة  يف املعامالت والعادات ،واملقدرات فقطهو حجة يف العبادات 

حيث جعله دليال حلجة املصلحة اليت هي حجة فيها عنده، وذلك حيث كانت حجيته فيها يف 
                                                                                       

 280التعيني ص  1
 277-274 يف شرح األربعني ص التعيني2
  239-238 التعيني يف شرح األربعني ص 3
 259-256-250التعيني ص 4
 .243أنظر التعيني يف شرح األربعني ص 5
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 وذلك فيما إذا تعارض ، صاحله فيها حيث مل تكن حجيته يفهتلغي حجيأ وتارة ،صاحله
   . املصلحةلُِمع وي،ينئذحاإلمجاع باملصلحة اليت يدعي حجيتها فيلغي اإلمجاع 

 بطريق التخصيص والبيان هلما أنه جعل املصلحة مقدمة على النص واإلمجاع: ومنها
ت  يف املعامالي حجية اإلمجاع حىتوهذا يقتض.البطريق التعطيل هلما واإلفتيات عليهما

 دون املعامالت طة يف العبادات واملقادير فقه اإلمجاع حجاقض جلعلوهذا من. والعبادات
 مجاع واملصلحة عنده بتخصيص حجية اإلمجاعتالف جمال اإلخوالعادات، وذلك ألنه ال

وماقاله بالعادات واملقادير، وختصيص املصلحة باملعامالت والعاديات اليتصور التعارض بينهما، 
 والتعارض إمنا يكون إذا كان ،يكون عند التعارض بطريق التخصيص والبيان إمنا من التقدمي

 .اإلمجاع حجة يف املعامالت
أنه ما من آية من كتاب اهللا تعاىل إال وهي مشتملة على مصلحة أو  أنه قرر: ومنها

  .244-243ص ك ألا بيان للكتاب والبيان على وفق املبني مصاحل، وأن السنة كذل
ناقض ملا ذهب إليه من تقدمي املصلحة عليها عند تعارضها مع املصلحة ألن وهذا م

وقد قرر أنه ما من نص منها إال هو  ،د اشتماهلا على ما خيالف املصلحةالتعارض إمنا يتحقق عن
  .مشتمل على مصلحة

كما أن هذا مناقض ملا فعله من رميه النصوص الشرعية باإلام يف داللتها على 
إن اهللا عز  ( :279 حيث قال ص،ن ال تؤدي إىل املصلحةأوصمها باحتمال  و،املصلحة
 يقصد النصوص -جعل لنا طريقا إىل معرفة مصاحلنا عادة، فال نتركه ألمر مبهم-وجل 
 .) حيتمل أن يكون طريقا إىل املصلحة ، وحيتمل أن ال يكون -الشرعية

ص خمتلفة متعارضة فهي  من أن النصو:-وبئس ما قال-وهذا مناقض أيضا ملا قاله 
 فجعل النصوص )259ص (هذا نص كالمه . سبب اخلالف يف األحكام املذموم شرعا
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وحكم عليها بالتعارض وجعل ذلك سببا إلمهاهلا وعدم العمل  املذموم شرعا، سبب اخلالف
ورعاية املصلحة أمر حقيقي يف نفسه وال :  حيث قال عقب هذا الكالم، والعمل باملصلحة،ا
          .انتهى. اتباعه أوىلف فيه، فهو سبب اإلتفاق املطلوب شرعا فكان خيتل

منها عن املصلحة متعارضة تعارضا حقيقيا واحد  فكيف تكون النصوص اليت ال خيلو
موم شرعا، وخمالفة للمصلحة ومعارضة هلا حىت مل ويترك العمل ا ذوسببا للخالف امل

 هذا !سبحانك اللهم! ليت هي سبب اإلتفاق املطلوب شرعا؟واويصار إىل املصلحة املعارضة هلا 
  .تان عظيم

ن املصلحة قد تعارض احلجج الشرعية من الكتاب والسنة واإلمجاع قول أمث إن القول ب
 ال يعلم مصاحل عباده، فكأن هذا القائل يرى أنه أدرى مبصاحل العباد -سبحانه وتعاىل–بأن اهللا 

،  مصاحلهم لنصوص الكتاب والسنةة، وإال ملا تصور معارضمن احلكيم اخلبري جل جالله
 .وإمجاع األمة املعصومة عن اخلطأ

املصلحة يف (ذه الدكتور مصطفى زيد يف رسالته وقد ناقش الطويف يف آرائه الشاذة ه
نظرية (دكتور حسني حامد حسان يف رسالته  وال)اإلسالمي وجنم الدين الطويفالتشريع 

ضوابط (لبوطي يف كتابه  والدكتور حممد سعيد رمضان ا)سالميلحة يف الفقه اإلاملص
  ).املصلحة

    الثامن ابن القيمالثامن ابن القيمالثامن ابن القيمالثامن ابن القيم
 وتلميذ ابن تيمية املخلص املالزم له، وقد - املقري-ابن القيم شيخ شيخ الشاطيب

 . استفاد منه أميا استفادة ، وفيما يلي تلخيص لدوره يف املقاصد
 1اب والسنة ،ومناقشة منكريه والتشنيع عليهم اهتمامه بالتعليل وأساليبه يف الكت-1

                                 
 . 430-400شفاء العليل ص  1
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 1 االعتناء بابراز اسرار التشريعة وحكمها-2
 2 معاجلته لسد الذرائع واحليل-3
 . إهتمامه مبقاصد املكلفني-4
 . يف الوجود  القول يف مدى متحض املصلحة واملفسدة  حقق-5
  3. ساهم يف إرساء بعض قواعد الترجيح بني املصاحل واملفاسد-6
    4 وظف القرائن املقالية واحلالية ملعرفة مقاصد الشارع واملكلف-7

     اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب  اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب  اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب  اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب :التاسعالتاسعالتاسعالتاسع
لم املقاصد من فحول بعد كل ما سبق من التأصيل والتأسيس، والتفريع والتطبيق لع

يدة، فأفرده األصوليني جاء الشاطيب ليقطف مثار هذا العلم يانعة طيبة، فصاغه صياغة جد
فعد جبهده هذا شيخ املقاصديني كما سرار الشريعة، أبالتأليف، ودعا إليه اتهدين واملضطلعني ب

 .وصفه بذلك كثري من املعاصرين
دمتنا لضيق مق ا، مث نظرسهامه يف علم املقاصدإ للدراسات الكثرية عن الشاطيب واًونظر

 يف هذا اال، نكتفي بالتلويح إليه وإمجاله هذه عن تفصيل ماقام به الشاطيب من العمل اجلليل
 : فيما يلي
  5. املكلفدقصد الشارع، وقص: تقسيمه املقاصد إىل قسمني -1

                                 
 .300-205مفتاح دار السعادة ص  1
 )116-4/1ومابعدها 3/95(أعالم املوقعني  2
 .351، 340اح دار السعادة  مفت7-88،3/3-1/87( أعالم املوقعني 3
 )222-1/218(أعالم املوقعني  4
 ) 2/5(املوافقات 5
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املقاصد وأنواعها مما أثرى املقاصد من الناحية النظرية،  امسالتوسع والتشقيق يف أق -2
 ."مقاصد املكلفني"ة العملية فليس له كبري أثر، السيما يف حيوأما من النا
  1الشارعموافقة قصدهم قصدوضرورة إهتمامه مبقاصد املكلفني  -3
     2تقعيد وتأصيل كثري من القواعد املقاصدية  -4
 3.فة مقاصد الشارع معرق طرإضافته مبحث -5
  4. بينهما وبني البدعةقريفاملصلحة والت هتمامه بضوابطا -6

 فيه إىل سابق  ورجعت الكتابة،فراد هذا العلم بالكتابة بعد الشاطيبإ يف وفترت اهلمم
 حبيسه مباحث املناسبة –عبد السالمل ابن بأعين ما ق- القرن السابععهدها قبل منتصف 

س هذا العلم الصعداء على فاملقاصد إىل أن جاء ابن عاشور، فتن واإلستصالح، وخفت نور علم
 .د يديه من جدي

     اإلمام  ابن عاشور  اإلمام  ابن عاشور  اإلمام  ابن عاشور  اإلمام  ابن عاشور ::::العاشرالعاشرالعاشرالعاشر
القرن  يف تفسري القرآن يف" التحرير والتنوير" ة ومؤلف كتاب جامع الزيتونمث جاء شيخ 
ـنة تويف(الرابع عشر اهلجري  ، وبذلك نفح الروح )ريعةمقاصد الش( كتابه فلأف) 1393 س

 والتركيز عليه والكتابة فيه حياء هذا العلم إىل إيف هذا العلم ، فكان عمله هذا من أهم البواعث 
 .دثني من جديد فصار بعمله هذا شيخ املقاصديني احمل

 :قسامأ يف ثالثة "يعة اإلسالميةمقاصد الشر"جعل ابن عاشور كتابه 
                                 

 )  364-/2/323( املوفقات1
 ) 349-343(الريسوين نظرية املقاصد عند الشاطيب  2
 ) 414-2/393(املوافقات  3
 ) 150-2/111(اإلعتصام  4
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  .مهيتها للفقيه، وطرق إثبااأ، وت املقاصديف إثبا :القسم األول
 .واملساواة اف مقصدي السماحةض، وأيف بيان مقاصد التشريع العامة: القسم الثاين
 .مالت  يف بيان مقاصد التشريع اخلاصة باملعا:القسم الثالث
 مقاصد الشريعة " كتابه فألف) هـ1394تويف سنة ( الل الفاسي مث ظهر ع

ت فيه قليلة ، مث تتابع وتواىل التأليف يف علم إال أن مباحث املقاصد جائ" ارمها اإلسالمية ومك
 .املقاصد

 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
7- bل ا

��-?S و(�-04/�� أ0$O,وأ     

 هي معللة أو غري  تعليل أفعال اهللا تعاىل هلمما يناسب أيراده يف باب املقاصد مسألة
 من عويص مسائل علم واملسألة.  تعاىل هل هي معللة أم ال ويتفرع عليها أن أحكامه.معللة
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 والذي يبدوا أن السلف مل يتكلموا يف هذه املسألة إثباتا وال نفيا، وقد اختلف فيها من .الكالم
 :دهم من العلماءجاء بع

إن أفعاله تعاىل ليست معللة بالعلل :ل عن أفعاله تعاىل، وقال فمنهم من نفى التعلي
 إىل العباد، وهؤالء هم مجهور ةليست خالية عن احلكم واملصاحل الراجعواالغراض لكنها 

 .  بتعليل أفعاله تعاىل، وهم مجهور املاتريدية، وكثري من غريهم:منهم من قال و،األشاعرة
 :لني بنفي التعليل بدليستدل القائلوناو

 بأمر خارج، وهو ما يترتب :ةأنه يلزم على التعليل أن تكون إرادته تعاىل متأثر: األول
  .ثر يف إرادته أمر خارج عنه تعاىلواهللا تعاىل مرته عن أن يؤ. على الفعل من املصلحة

ستكماله املصلحة اليت تترتب على الفعل، واأن التعليل يستلزم حاجته تعاىل إىل : الثاين
وهذا مناف للحاجة . له مقتضى ذاتهام بذاته، وكلم، وكاهللا تعاىل غين عن العاملنيوا ،ا

  !تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا. واإلستكمال بالغري
 : ستدل القائلون بالتعليل أيضا بدليلنياو

ذه النصوص أن ظواهر النصوص من الكتاب والسنة مفيدة للتعليل، وصرف ه: األول
الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم {حبمل الالم يف مثل قوله تعاىلهرها ظواالكثرية كلها عن 
 خمالف ألساليب اللغة العربية ال معىن العاقبة ال على معىن التعليل،على 1}أيكم أحسن عمال

 .جيوز املصري اليه
 .نفي التعليل يستلزم العبث، وهو يف حقه تعاىل مستحيلأن : الثاين
 وهو أنه تعاىل متصف هناك أمر جممعا عليه من الفريقني،  إن-ومن اهللا التوفيق-وأقول

بالعلم واإلرادة ، ومتصف "احلكيم"بالكمال الذايت، واحلكمة البالغة الدال عليها إمسه تعاىل 
                                 

 .2سورة امللك اآلية  1
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والقدرة، فاهللا تعاىل يعلم بعلمه األزيل أن هذا الفعل تترتب عليه املصلحة الفالنية، وأرادته تعاىل 
 إليه وللتوجه ما إيل هذا الفعل، ولعدم توجههههماوجللضدين؛ أي لتوقدرته كل منهما صاحل 

 .ه شيٌءه وقدرت تعاىل الحيجز إرادت ضد هذا الفعل،ألنهإىل
لكن كماله املطلق وحكمته البالغة يقتضيان توجه إرادته وقدرته تعاىل إىل هذا الفعل 

 لتوجه إرادته وقدرته تعاىل حنو املصلحة عليه، ويرجحان هذا التوجيه، فاملقتضيالذي يعلم ترتب 
ذان مها لالفعل الذي تترتب عليه املصلحة  واملرجح هلذا التوجيه، هوكماله تعاىل وحكمته ال

 .وصفان ذاتيان له، وليس شيئا آخر خارجا عن ذاته تعاىل
وقريب من هذا أن إرادته تعاىل وقدرته صاحلتان للتوجه حنو الكذب، وحنو تأييد مدعي 

ا باملعجزات، لكن كماله تعاىل وحكمته يقتضيان عدم توجههما حنو ذلك، ألن النبوة كذب
ق الكاذب من الكذب نقص جيب ترته اهللا تعاىل عنه، وكذلك تصديق الكاذب، ألن تصدي

مسيناه تعليال أم مل نسمه، لكنه أقرب إىل أن  أنه احلق يف املسألة سواء هذا ما ظهر يل. الكذب
 .يسمى تعليال

  مبين على" تعاىل الختلو عن احلكم واملصاحلإن أفعاله" ::::لني بعدم التعليللني بعدم التعليللني بعدم التعليللني بعدم التعليلوقول القائوقول القائوقول القائوقول القائ
 . كماله وحكمته من أن هذا مقتضى:مالحظة ما قلنا

ويف إرسال : "النسفية تعليقا على قول النسفي للعقائد هقال سعدالدين التفتازاين يف شرح
إرسال الرسل واجب ال أى مصلحة وعاقبة محيدة، ويف هذا إشارة إىل أن  : "الرسل حكمة

واملصاحل، وليس  مبعىن الوجوب على اهللا، بل مبعىن أن قضية احلكمة تقتضه ملا فيه من احلكم
مبمتنع كما زعمت السمنية والربامهة، وال مبمكن يستوى طرفان كما ذهب إليه بعض 

ه ه ممكن ترجح جانب وجوده على عدمه، واملرجح لذلك هو حكمتأنانتهى يعىن . املتكلمني
  .تعاىل
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 :317احلكيم السيلكويت على كالم التفتازاين بقوله ص وعلق احملقق عبد
ح مة ترجليس املراد باقتضاء احلكمة أا تقتضيه حبيث الميكن تركه، بل املراد أن احلك

، مع جواز الترك يف نفسه، وهذا هو الوجوب واةا عن حد املسهججانب وقوع اإلرسال، وختر
لبتة، وإن كان تركه جائزا يف نفسه، كعلمنا بأن جبل أحد مل ينقلب عله أ يفالعادي، مبعىن أنه

ذهبا مع جوازه، وليس من الوجوب الذي زعمته املعتزلة حبيث يكون تركه موجبا للسفه 
تعاىل ملقتضى احلكمة  يعىن أن املعتزلة القائلون بالتعليل يقولون بوجوب فعله .انتهى. والعبث
 بإمجاع املسلمني سفه والعبث ومها عليه تعاىل حمالن تركه موجب لله الميكن تركه إلمبعىن أن

 .فيكون تركه حماال
ا اختلفا يف نوع هذا جوب فعله تعاىل ملقتضى احلكمة، وإمنان اتفقا على وقفالفري

وجوب عادي أو وجوب عقلي، فاألشاعرة النافون للتعليل على األول،  الوجوب هل هو
 ثاين واملعتزلة القائلون به علىال

وإن ندقق النظر يف قول األشاعرة بوجوب فعل مقتضى احلكمة عليه تعاىل  وعند ما
 إن املرجح هلذا الفعل هوحكمته تعاىل، نراهم قائلني :كان هذا الوجوب عاديا، ويف قوهلم

 إلن هذا القول يعود إىل أنه تعاىل من أجل علمه بأن الفعل الفالين ،بالتعليل من حيث اليشعرون
عليه املصلحة الفالنية جيب عليه فعله، واملرجح هلذا الفعل هو كماله املطلق وحكمته تترتب 
بأن هذا الوجوب عادي، وهذا هو نفس القول بالتعليل، وال ينفعهم يف نفي التعليل قوهلم . البالغة

 .وهذا هوالرأي نريد أن نقرره هنا .وليس بعقلي
 ،عليل من صرف النصوص عن ظواهرهااة الترد على هذا الرأي ال مايرد على نفوال ي

عليل من تأثر إرادته تعاىل بأمر خارج عن ذاته تعاىل، توالعبث، وال ما يرد على القائلني بال
تضى كماله تعاىل وحكمته، قواحلاجة واالستكمال بالغري، ألن هذا الفعل على هذا التحقيق م
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يف مبحث ) التحرير(  اهلمام يف وقد أشار إىل هذا التحقيق ابن. حلاجته واستكمالهالمقتضيا 
 )1/55فيض الباري (  والكشمريي يف ،العلة

أنه يلزم عليه أن يكون الفعل الذي تترتب عليه املصلحة بواليعترض على هذا التحقيق 
 واجبا عليه تعاىل 

 ليس خاصا ذا الرأي، بل الوجوب  لكن هذا اللزوم،نعم يلزم عليه ذلك: ألنا نقول
 وهذا الوجوب من نوع الوجوب اجلائز عليه.  كما قدمناه، التعليل ونفيهالزم لكل من قويل

إنه وجوب عقليـ  وهو الوجوب الذي : تعاىلـ  سواء قلنا إنه وجوب عادي، أو قلنا
اليسلب إرادته تعاىل وقدرته الصاحلتني للضدين، ألن الكل قائلون بأنه جيب عليه تعاىل أن يفعل 

 .، بدون جرب والإضطرارهذا الفعل بإختياره وإرادته
ومن الوجوب اجلائز عليه تعاىل وجوب ما أوجبه على نفسه تعاىل مما وعد بفعله من 
ختليد املؤمنني يف اجلنة، وختليد الكافرين يف النار، وغري ذلك مما ورد يف بعض األحاديث من 

 .)حق على اهللا أن يفعل كذا : (... قوله صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم
 وجوب ترتهه عن السفه والعبث و  أيضا وجوب الصدق عليه تعاىل،نهوم

قالت به الفالسفة من أنه تعاىل وأما الوجوب املمتنع يف حقه تعاىل فهو الوجوب الذي 
 .موجب بالذات وليس فاعال باالختيار، فسلبوا عنه تعاىل وصف االختيار

 ما هو األصلح بالنسبة إىل  أنه جيب عليه تعاىل:والوجوب الذي قالت به املعتزلة، وهو
ق، تعاىل صالح الفاس قدرته تعاىل على هداية الكافر وإكل فرد من أفراد الناس، ويلزم عليه عدم

ولوشاء ربك {: وص الكتاب والسنة، كقوله تعاىل وهذا خمالف لنص!اهللا عن ذلك علوا كبريا
 .}رض مجيعاآلمن من يف األ
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 العامل،  بالنسبة إىل نظام املطلقة العامةاحلكمةفهي اليت يقول ا أهل السنة احلكمة وأما 
 قد تكون مفسدة بالنسبة إىل بعض  وهيإىل اإلنسان فقطبالنسبة إىل الدنيا فقط، وال بالنسبة  ال

 وهذا مايقتضيه امسه تعاىل  وقد ختفى عليهم،، وقد يطلع عليها الناس كلهم أو بعضهمالناس،
 م،ياحلك

ة يكيم السيلكويت يف حاشيته على شرح العقائد النسفقال احملقق الكبري عبداحل
نقصا، وأما حنن أهل السنة فال نقول باستحالة ترك ماتقتضيه احلكمة، والباستلزامه  :)218ص(

، وإن كان جيب عليه رعاية مطلق طلع عليها الن ومصاحل أخرىمكَجلواز أن يكون يف تركه ِح
 . إنتهى.احلكمة

 لى القول باحلسن والقبح العقليني،حقيق بأنه مبين عوكذلك اليعترض على هذا الت
قني أهل السنة واملعتزلة، يوذلك ألنه مبين على احلسن والقبح العقليني باملعىن املقبول عند الفر

وهو احلسن مبعىن صفة الكمال، والقبح مبعىن صفة النقص، كحسن الصدق والعدل واجلود 
يني اتفق الفريقان على أنه مما يستقل نح ذين املعدها، فإن احلسن والقب وقبح أضداوالشجاعة،

اتفقا على أن العقل مستقل بادراك احلسن والقبح  كما ،العقل بإدراكه ورد به الشرع أم مل يرد
  وقبح اام الربئ،مبعىن مالئمة الطبع ومنافرته كحسن انقاد الغريق

ه أهل السنة، فهو أنه هل  به املعتزلة ونفاتوأما احلسن والقبح املختلف فيه الذي قال
 الشرع حبكم فيه صفة حسن أو قبح ذاتيني أو لصفة فيه دوللفعل يف نفسه بقطع النظر عن ور

م اهللا يف ذلك الفعل من طلبه أو ا ، فيعلم باعتبارمها حكمادراكهالعقل بتوجبهما له قد يستقل 
 ه صفة كذلك؟ أم ليس لد الشرعو قبل ورره، ويعلم ترتب الثواب أو العقاب عليهخط

احلسن ما ورد الشرع حبسنه، والقبيح : ال، وقالو: نعم، وقال أهل السنة: قالت املعتزلة
 . صف الفعل بشئ من احلسن والقبح ذا املعىنتل ورود الشرع اليوقبما ورد الشرع بقبحه، 
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ه القياس وبنوا عليلذي يقول به األصوليون والفقهاء،ه عليه هنا أن التعليل اي التنبيومما ينبغ
 الفقهي القول بالتعليل فال يلزم من القول بالتعليلعليل الذي اختلف فيه املتكلمون،ليس هو الت
وذلك ألن العلة عند األصوليني والفقهاء مبعىن الوصف املعرف للحكم الذي يكون الكالمي،

لى تشريع  أن تكون باعثة عومل يعتربوا يف العلة أي جعله اهللا عالمة عليه،عالمة على احلكم 
فال يلزم من القول لتعليل فبمعىن الباعث على الفعل،وأما العلة عند املتكلمني النافني ل احلكم،

 ي هذا على بعض الناس فظن اللزوم،وقد خف  القول بالتعليل باملعىن الثاين،بالتعليل باملعىن األول

 .األحكام دليال على التعليل يف األفعال وجعل من القول بالتعليل يف
إن علل األحكام مبعىن األوصاف كما يقولون  يقولون بالتعليل يف األفعال يننعم الذ 

 . املعرفة هلا الدالة عليها، كذلك يعتربون فيها أا باعثة على تشريع تلك األحكام
وذلك ألن تعليل من فروع تعليل األفعال وأخص منه، على هذا املذهب حكامفتعليل األ

املطلقة العامة اليت راعاها اهللا تعاىل يف خلق العامل، وخلق ما أودعه فيه األفعال عبارة عن احلكمة 
 .من النظام منذ أن خلق اهللا العامل إىل ما ال يتناهى من اجلنة ونعيمها واجلحيم وعذابه

تكون احلكمة ذا املعىن وقد . فيه خلق املنافع واملضار وخلق اإلميان والفكر ويدخل 
 .الناسبالنسبة إىل بعض مفسدة 

 منها ما يشترك يف معرفتها العامة ،على مراتب يف الوضوح واخلفاءوهذه احلكمة 
بعض أصفيائه  ومنها ما خيتص مبعرفتها العلماء واحلكماء، ومنها ماخيص اهللا مبعرفتها ،واخلاصة
 .ما اسأثر اهللا تعاىل بعلمه ومل يظهر عليه أحدا من خلقهومنها 

 يف أحكامه التكليفيةملذهب فعبارة عما راعاه اهللا تعاىل  على هذا اوأما تعليل األحكام
وواضح أن هذا . يام وأنعامهم من املصاحل بالنسبة إىل املكلفني ومن هو تبع هلم كصبوالوضعية

  .عليل أخص من تعليل األفعالتال
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ون القائلني به يف ترتب املصاحل على األحكام قوالنافون للتعليل يف األفعال يواف
واملعللون  باعثة على التشريع، فهم ينفون البعث،  يف كون هذه املصاحلوإمنا خيالفوم. يةالتشريع

يف الوضوح واخلفاء كما  وهذه املصاحل أيضا على مراتب .فقون عليه فمتبيقولون به، وأما الترت
             . قلنا آنفا

  .واهللا تعاىل أعلم بالصواب. هذا ما حترر لنا يف هذا املقام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(�Q��
�X $# ا�� ا?+ ا�Wا� ��� ا�
1----    (�Q��
 و23�04 ا��
?+ة ا�,cM!وا (a� ة+?
        �0;' ا��

 .القاعدة يف اللغة مبعىن األساس
 . قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياا:ويف اإلصطالح

أصول فقهية كلية يف نصوص : وعرف األستاذ مصطفى الزرقا القواعد الفقهية بأا
 . ية تتضمن أحكاما تشريعية عامة يف احلوادث اليت تدخل حتت موضوعهاروتموجزة دس
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 وأن القاعدة ال ،كليةاعد الفقهية معظمها أغلبية وليست ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن القو
ختتص بباب خبالف الضابط فإنه خاص بباب من أبواب الفقه، وكثري ما يطلقون القاعدة على 

 .الضابط أيضا
2----    
            () إ�' ��0$) ا�� ا?+ ا����Q)ا��

 على شدة حاجة الفقيه اىل قد ركز كل من تكلم على القواعد الفقهية من أعالم األمة
 هنا بإيراد كالم ونكتفي،  املعرفة أمر اليستغين عنها الفقيهن هذهوعلىأ ،معرفة القواعد الفقهية
 . القرايفاإلمام شهاب الدين

 :تابه الفروققال رمحه اهللا تعاىل يف مقدمة ك
شتملت على ا -شرفا وعلوازاد اهللا تعاىل منارها –فإن الشريعة املعظمة احملمدية : أما بعد

 :ع، وأصوهلا قسمانأصول وفرو
حكام الناشئة ال قواعد األإوهو يف غالب أمره ليس فيه . بأصول الفقه املسمى : أحدمها

 ، وحنو األمر للوجوب،نسخ والترجيحيعرض لتلك األلفاظ من ال  وما،خاصةعن األلفاظ العربية 
 كون القياس الإ وحنو ذلك وما خرج عن هذا النمط ، والصيغة اخلاصة للعموم،والنهي للتحرمي

   .فات اتهدينحجة وخرب الواحد وص
 مشتملة على أسرار ،قواعد كلية فقهية جليلة كثرية العدد، عظيمة املدد: والقسم الثاين

 ومل يذكر منها شيء يف ،دة من الفروع يف الشريعة ما ال حيصى قاع لكل،هِمكَالشرع وِح
 . فبقي تفصيله مل يتحصل، وإن اتفقت اإلشارة إليه هنالك على سبيل اإلمجال،أصول الفقه

 اإلحاطة ا يعظم قدر الفقيه  وبقدر، عظيمة النفع،وهذه القواعد مهمة يف الفقه
الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج 

  .ح على اجلذع، وحاز قصب السبق من فيها برعرتفاضل الفضالء، وبرز القاو
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ومن جعل خيرج الفروع باملناسبات اجلزئية، دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع 
فت، وتزلزت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إىل لختوا

 . اجلزئيات اليت ال تتناهى، وانتهى العمر ومل تقض نفسه من طلب مناهاحفظ
ه استغىن عن حفظ أكثر اجلزئيات، الندراجها يف الكليات، ومن ضبط الفقه بقواعد

وحصل طلبته يف واحتد عنده ما تناقض عند غريه وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، 
بني املرتلتني و من البيان، فبني املقامني شأو بعيد،  صدره ملا أشرق فيهحشرأقرب األزمان، وان

   . تفاوت شديد
3----    
Q;3و4+و (�Q��    F�G1ة ا�� ا?+ ا�
 القواعد الفقهية منذ عصر الرسالة والتشريع، فإن النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله ئتنش

فروع ا  كثري من أحاديثه قواعد فقهية كلية ينطوي حتتهالذي أويت جوامع الكلم كانوسلم 
 "الضرر وال ضرار" ،2 "اخلراج بالضمان" ه صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلمقول فقهية كثرية مثل

 .4 " على املدعي واليمني على من أنكرالبينة " ،3
 . نايا كالمهم وبطون كتبهمثمث وضع األئمة والفقهاء قواعد أخرى جيدها الباحث يف 

 وكثريا ما يكون ، أو من اإلمجاع،و من السنة أ،وقد استنبطوا هذه القواعد من الكتاب
 فاملستنبطة من الكتاب كقاعدة ؛ها عالقة جامعة بينهاها جمموعة مسائل فقهية جتمعمصدر

                                 
 )االعتناء يف الفرق واالستثناء(دمة كتاب أخذنا هذا الفصل والفصل الذي يليه من مق 1
       ).4490(والنسائي ) 1285(والترمذي ) 350رقم ( أخرجه أبو داود 2
 ).2340رقم (وابن ماجه ) 5/326) (1/313( رواه أمحد يف مسنده 3
  ). 8/279(والبيهقي ) 1341رقم (أخرجه الترمذي  4
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 احلج "(من حرجماجعل عليكم يف الدين : "قوله تعاىل فاا مأخوذة من "املشقة جتلب التيسري"
78(. 

 فاا مأخوذة من قوله صلى اهللا تعاىل "األمور مبقاصدها" كقاعدة واملستنبطة من السنة
  1."إمنا األعمال بالنيات: " وسلمآلهوعليه 

  ."اإلجتهاد ال ينقض مبثله: "واملستنبطة من اإلمجاع كقوهلم
وقد ذكر السيوطي أن وأما املستنبطة من جمموعة مسائل فقهية فمعظم القواعد الفقهية 

اإلمام تصرف "، وقاعدة " إىل ساكت قولال ينسب"الذي وضع قاعدة اإلمام الشافعي هو 
    2."على الرعية منوط باملصلحة

 علماء املذهب احلنفي القيام بذلك العمل حظوأما إفراد هذه القواعد بالتأليف فكان 
 فوضعوها بتأثري الفقه الفرضي الذي نشأ يف الكوفة وساعدهم االجتاه إىل الرأي ،واملبادرة به
 .يف الفروعوالتوسع 

 وقام به أتباع األئمة ، فجمع أبو طاهر الدباس ؛ع وضع القواعد يف سائر املذاهبمث شا
 . فردها إىل سبع عشرة قاعدة،احلنفيأهم قواعد املذهب 

 فوصلت ،مث أضاف الكرخي إىل عمل أيب طاهر بعض ما أمكن اعتباره من هذا النوع
 )تأسيس النظر(وسي يف كتابه بعمله إىل سبع وثالثني قاعدة ، مث أضاف أبو زيد الدبالقواعد 

 .وأودع ستا ومثانني قاعدة 
 فرد ،مث بلغ القاضي حسني عن أيب طاهر أنه رد قواعد مذهبه إىل سبع عشرة قاعدة

 : مجيع مذهب الشافعي إىل أربع قواعد
                                 

 ).1647(والترمذي ) 2201رقم (د وأبو داو) 3/1515(ومسلم ) 1/3( رواه البخاري 1
 ).158(األشباه والنظائر 2
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  ، اليقني ال يزال بالشكاليقني ال يزال بالشكاليقني ال يزال بالشكاليقني ال يزال بالشك: : : : األوىلاألوىلاألوىلاألوىل
ثت ، فال أحد: إن الشيطان ليأيت أحدكم وهو يف صالته ، فيقول له (:وأصل ذلك

 . متفق عليه من حديث عبد اهللا بن زيد .)ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا
    ....املشقة جتلب التيسري املشقة جتلب التيسري املشقة جتلب التيسري املشقة جتلب التيسري : : : : والثانيةوالثانيةوالثانيةوالثانية

 .78 احلج )وما جعل عليكم يف الدين من حرج(واألصل فيها قوله تعاىل 
 . أخرجه أمحد.)لسمحةبعثت باحلنفية ا (:وقوله صلى اهللا عليه وسلم

     . . . .الضرر يزالالضرر يزالالضرر يزالالضرر يزال: : : : ةةةةالثالثالثالثالثالثالثالث
 أخرجه مالك مرسال واحلاكم ).الضرر وال ضرار( عليه وسلم وأصلها قوله صلى اهللا

 .والدارقطين وابن ماجه
    

    ....مةمةمةمةكَّكَّكَّكَّححححالعادة مالعادة مالعادة مالعادة م: : : : الرابعةالرابعةالرابعةالرابعة
  .1)ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن(لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

لنيب صل اهللا ل ااألمور مبقاصدها لقو: وضم بعض الفقهاء إليها قاعدة خامسة وهي
 .) إمنا األعمال بالنيات (عليه وسلم

                                 
أخرجه أمحد موقوفا على عبد اهللا بن مسعود، وقد استدل معظم من تكلم على القواعد الفقهية  1

على هذه القاعدة ذا اخلرب، وهو استدالل غري سديد ألن املُحكّمة هي العادة والعرف الذي مل خيالف الشريعة 
إن األحكام قد ختتلف باختالف : ذه العادة وهذا العرف للمسلمني أم لغريهم، ومن مثة قالواسواء كانت ه

وهذا اخلرب لو كان صحيحا لكان لالستدالل به على االستحسان وجه وجيه، وأما االستدالل به . األعراف
 . واهللا تعاىل أعلم. على هذه القاعدة فال وجه له من الصحة
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درء املفاسد . (دة فأرجع قواعد الفقه إىل قاع،السالممث جاء سلطان العلماء العز بن عبد 
يف ونظمها بعضهم . "قواعد األحكام يف مصاحل األنام"فألف كتاب) مقدم على جلب املصاحل

 : قوله
 

ـا تكون خبريا           مذهب     رة قواعـدِرـمخس حم  للشافعي 
 ،)ا  املشقة جتلب التيسري(   وكذا      ،)تمكِّعادة قد ح( و،)ضرر يزال(
ـه ـالشك الت(و   إن أردت أجورا)النية أخلص(و        ،)قناـمتي رفع ب

    
    
    

 

 .ا�U@O ا� -4Q�$ (��T 

 .ميكن أن ترتب هذه املصنفات حسب كل مذهب من املذاهب األربعة
    ::::الشافعيةالشافعيةالشافعيةالشافعية

 :ومن أهم ما كتب علماء الشافعية يف القواعد
 للعز بن عبد السالم، وهو الذي أرجع ]قواعد األحكام يف مصاحل األنام[كتاب : : : : أوالأوالأوالأوال

 . متداول بني أهل العلمو وه.قدمنا كما )اعتبار املصاحل ودرء املفاسد(إىل قاعدة القواعد 
 وهو كتاب مملوء )761(ي،  اموع املذهب يف قواعد املذهب للحافظ العالئ::::ثانياثانياثانياثانيا

 . باجلواهر النفيسة، خمطوط يقع يف الدين
 . الوكيل، خمطوط وأخذ رسالةاألشباه والنظائر إلبن : : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا
 .األشباه والنظائر إلبن السبكي، وهي من أنفس ماخط السبكي بيده : : : : رابعارابعارابعارابعا
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تاب ف اهلجاء، وهو كو، وهو مرتب على حر للزركشياملنثور يف القواعد    ::::خامساخامساخامساخامسا
 .عد املذهب، وهو مطبوع، متداول بني أئمة الفقه قيم يف قوا

حوى من ر وزبدة دهر، مهذا خنبة ع: طي، قال عنهاواألشباه والنظائر للسي    ::::سادساسادساسادساسادسا
ات،وهو حقا من ملدهلمامللمات، وأنار مشكالت املسائل ااملهمات، وأعان عند نزول ث احاملب

 .أنفس كتب القواعد
 ::::احلنفيةاحلنفيةاحلنفيةاحلنفية
 الكتب داول بني أهل النظر، ومن أهمبوع ومتطل الكرخي، وهو م أصو::::األولاألولاألولاألول

 .املصنفة يف املذهب احلنفي
، وهو  تأسيس النظر للدبوسي، وهو مشتمل على قواعد فقهية وقواعد أصولية::::ثانياثانياثانياثانيا

  .مطبوع
 األشباه والنظائر إلبن جنيم، وهو من أمشل كتب األحناف يف القواعد وهو ::::ثالثاثالثاثالثاثالثا

 .مطبوع ومتداول
جمموعة كبرية من القواعد  جمامع احلقائق أليب سعيد اخلادمي، وسرد يف اخلتام ::::عاعاعاعارابرابرابراب

 .  ورتبها ترتيبا أجبديا وخالف بذلك من سبقه ،الفقهية
 ::::املالكيةاملالكيةاملالكيةاملالكية
 . املقري  بن أمحديب عبد اهللا حممد بن حممد القواعد أل::::أوالأوالأوالأوال
وهو يسي،  الونشراعد اإلمام مالك أليب أمحد بن حيىي إيضاح املسالك إىل قو::::ثانياثانياثانياثانيا

 .مطبوع متداول بني أئمة الفقه
  ::::احلنابلةاحلنابلةاحلنابلةاحلنابلة

 . القواعد لعبد الرمحن بن رجب احلنبلي، وهو مطبوع ومتداول بني أئمة الفقه
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                                                              . فهذه املصنفات على سبيل اإلمجال ال احلصر
     ا���ق ��� ا�� ا?+ ا����Q) وا�� ا?+ ا�! ��)    ----5

أوال أن الفرق بني القواعد األصولية والقواعد الفقهية كالفرق بني مما ينبغي التنبيه عليه 
والقواعد الفقهية من الفقه لكنها جائت . الفقه واألصول، فاألصول أصل، والفقه فرع مبين عليه

هذا هو الفرق اإلمجايل بينهما، وأما . قضايا الكلية اليت تندرج حتتها األحكام اجلزئيةعلى صورة ال
 : لية بينهما فإليك مجلة منهايالفروق التفص
 القواعد األصولية عبارة عن املسائل اليت يتوصل ا اتهد إىل التعرف على -1

أما قواعد الفقه فهي الضوابط الكلية للفقه اليت توصل اليها اتهد باستعمال  ،األحكام الشرعية
 .القواعد األصولية
نواع  أو أ، أو أعراض األدلة، أنواعهاأو القواعد األصولية يكون موضوعها األدلة، -2

ألمر او ،" قطعاوالعام يدل على معناه ،"حجةخرب األحاد "تلك األعراض ، أو األحكام، حنو 
 ."واإلمجاع حجة قطعية"، "والقياس حجة ظنية "،" يفيد الوجوب

الفقهية اجلزئية املكلف، وحمموهلا حكمه كاألحكام ما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل أ
  .لكنها جائت يف صورة كلية

 .فالقاعدة الفقهية تتعلق بفعل املكلف مباشرة، والقاعدة األصولية تتعلق به بالواسطة -3
القواعد األصولية معظمها ناشئة عن األلفاظ العربية ومايعرض لتلك األلفاظ من -4

 ، وما  وحنو كون األمر للوجوب، و النهي للتحرمي، والترجيح، واخلصوص والنسخ،العموم
 .خرج عن هذا النمط اال كون القياس حجة، وخرب الواحد، وصفات اتهدين

بل معظمها ناشئة مستنبطة من القة هلا من حيث النشأة باأللفاظ،فال عما القواعد الفقهية أ
 .ا اإلستقراء هلذه الفروع الفقهيةفمصدره،جمموعة مسائل فقهية جزئية جتمعها عالقة جامعة بينها


ا�� ا?+ ا����Q) وأ $
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لها فيما مجنيف غاية األمهية للفقيه، تترتب عليها فوائد عظيمة معرفة القواعد الفقهية أمر 
  :يلي

1-  ُ  من نِكمي إا ضبطت األمور املنتشرة املتعددة، ونظمتها يف سلك واحد، مما
سليم يدرك به الصفات اجلامعة إدراك الروابط بني اجلزئيات املتفرقة، ويزود املطلع عليها بتصور 

ظم له منثور املسائل يف سلك واحد، وتقيد له تن: "، فهي كما قال ابن رجب اجلزئياتبني هذه
  .1")، وتقرب عليه كل متباعدالشوارد
 العامل إن الضبط املذكور بالقوانني والقواعد الفقهية، يسهل حفظ الفروع، ويغين  -2
 .  عن حفظ أكثر اجلزئياتبالضوابط

مما يوضح أمهية هذه القواعد يف ملّ شتات املتفرق، وتسهيل حفظ أحكام الفروع، أن و
) هـ786ت(قال البابريت احلنفي . املسائل الفقهية عندهم، تعد مبئات األلوف، ورمبا باملاليني

ألف ألف ومائة ألف وسبعون ألفا ونيف : ( ما وضعه أصحابنا يف املسائل الفقهية هو:قيل: (
و عدد كبري يزيد على ضعف املسائل اليت نسبت إىل أيب حنيفة، واليت قيل إا  وه2)مسألة

 وهو عدد ال يزال ينمو ويتفرع، وتكثر مسائله، خالل العصور 3)مخسمائة ألف مسألة(لغت ب
 .ل وحاجة الناس إىل معرفة األحكامبتجدد احلوادث، وتعقد املسائ

ده استغىن عن حفظ أكثر ومن ضبط الفقه بقواع) : (هـ684ت(قال القرايف 
 . 4)اجلزئيات الندراجها يف الكليات

                                 
  ).3ص) (القواعد (1
 ).فتح القدير(امش ) 1/4) (لعناية على اهلدايةا( 2
  ).144ص(للدكتور على مجعة حممد ) املدخل (3
  ).1/3) (الفروق (4
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ويطلعه على عد الفقيه على فهم مناهج الفتوى، إن فهم هذه القواعد وحفظها يسا-3
واستنباط احللول للوقائع ه من ختريج الفروع بطريقة سليمة، وميكن، 1حقائق الفقه ومآخذه

 .املتجددة
باه والنظائر فن عظيم، به يطلع على إن فن األش) : (هـ911ت(قال السيوطي 

الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر يف فهمه واستحضاره، ويقتدر على اإلحلاق حقائق 
 والوقائع اليت ال تنقضي ، واحلوادث، ومعرفة أحكام املسائل اليت ليست مبسطورة،والتخريج

ومبعث حركة دائمة، ونشاط  وبذلك تصبح القواعد معينا ثرا للفقهاء، .2)على ممر الزمان
 .متجدد، يبعد الفقه عن أن تتحجر مسائله، وتتجمد قضاياه

، استنادا إىل القواعد الكلية جينب الفقيه من التناقض الذي قد إن ختريج الفروع-4
إىل هذا، وذكر أن ) هـ684ت(وقد نبه القرايف . يترتب على التخريج من املناسبات اجلزئية

ناسبات اجلزئية دون القواعد الكلية سيؤدي إىل أن تتناقض أحكام الفروع ختريج الفروع على امل
وكم من آخر مستكثر : (عن والده قوله)هـ771ت(ن السبكي وقد نقل تاج الدي.3وختتلف

يف الفروع ومداركها قد أفرغ مجام ذهنه فيها، غفل عن قاعدة كلية، فتخبطت عليه تلك 
 4)زيد من العناية مجع بني األمرين، فريى األمر رأي العنياملدارك وصار حريان، ومن وفقه اهللا مب

وخباصة الكربى –أا   ومن فوائد هذه القواعد ما ذكره الشيخ ابن عاشور، وهو-5
 تساعد على إدراك مقاصد الشريعة؛ ألن القواعد األصولية تركز على جانب االستنباط، -منها

                                 
  ) . 3ص(القواعد البن رجب  (1
  ) . 6ص) (األشباه والنظائر (2
  ) .1/3) (الفروق (3
 ) .1/309) (األشباه والنظائر (4
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من القواعد اليت ليس فيها شيء من وتالحظ جوانب التعارض والترجيح، وما شابه ذلك 
 مبعرفة قة من الفروع واجلزئيات املتعددةالفقهية فهي مشت أما القواعد ،مالحظة مقاصد الشارع

 .1الرابط بينها، ومعرفة املقاصد الشرعية اليت دعت إليها
 .بصورة موجزة) 2،3ص) (الفروق(ابه وهذا الفرق ذكره القرايف قبل ذلك، يف كت

د الفقهية متكن غري املتخصصني يف علوم الشريعة، كرجال القانون مثال،  إن القواع-6
 2 بأيسرطريقبروحه ومضمونهطالع على الفقه من اال

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

  ).6ص) (مقاصد الشريعة اإلسالمية (1
 . للدكتور عبد الرمحن الصابوين ) 1/269) (ملدخل لدراسة التشريع اإلسالميا( 2
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فيها األصل والفرع وجب  الصفة اجلامعة اليت اذا اشترك هو :الشبه عند علماء األصول

  .اشتراكها يف احلكم
االشباه هي الفروع الفقهية اليت وافق بعضها بعضا يف احلكم من أجل مشاة بعضها و

هذه  هي الفروع الفقهية املتشاة صورة وحكما، وجتمع  أخرىبعضا يف علة احلكم، وبعبارة
 .الضوابط الفقهية   والفروع القواعد الفقهية أ

األشعري يب موسى  أىلإ عمر بن اخلطاب  األصل يف هذا اإلطالق كتابرمبا كانو 
 باه، مث قس األمورعندك، فاعمد اىلأعرف األمثال واألش: ( فقد جاء فيه ،رضي اهللا عنهما

 .) باحلق فيما ترىشبهها أاهللا و أحبها اىل
فيها وذلك لضعف الشبه  ، الفروع الفقهية املتشاة صورة الحكما:نظائر فهيالما أ

  .حلاقها مبا يشبهها يف احلكمبسبب وجود أوصاف فيها متنع من إ
. ر مبا يشبهها يف احلكم النظائصاف اليت متنع من إحلاقاألو ما الفروق فعبارة عن هذهوأ
منا هو يف فن خاص يسمى الفروق، يذكر فيه الفرق بني النظائر إإن حبث ذلك :طيقال السيو

                            1. حكما وعلةتلفةاملخ ومعىن املتحدة تصويرا
صل صل كلي سواء كان هذا األعن إخراج فروع جزئية عن أ    ما االستثناء فعبارةوأ

 األبواب، وال يكون هذا  ببعض أو ضابطا خاصا، على مجلة من األبوابقاعدة كلية مشتملة
 . فاالستثناء غري خارج عن الفروق،رقال عن فاإلخراج إ

                                 
 .7 األشباه والنظائر للسيوطي ص- 1
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 )شباه والنظائراأل(سم قواعد الفقهية الكتب املؤلفة بإالربعة مع  وجتمع هذه األمور األ
فمن الحظ املعىن ) القواعد الفقهية( املؤلفة باسم     والكتب) الفروق(والكتب املؤلفة باسم 

 وبيان ومن نظر اىل الفروع اجلزئية) القواعد(سم أطلق علىكتابه إاجلامع والرابط بني الفروع 
كالفروق ) الفروق(سم أو إ) ألشباه والنظائرا(ى كتابه إسم لوجوه اجلمع والفرق بينها أطلق ع

  .كالفرق واالستثناء، للبكري) واالستثناءق الفر( أو للقرايف
فهذه األمور اخلمسة مرتبط بعضها ببعض، وذلك أن القواعد والضوابط سواء كانت 

الفقهية أغلبية  ومن أجل أن معظم القواعد ،فقهية أو غري فقهية جتمع حتتها األشباه وتضمها
، وهذا اإلخراج هو اإلستثناء، وهذه وليست كلية حنتاج إىل إخراج ماليس يف حكمها منها

خراج حيتاج اىل بيان الوصف اقية حتتها هي النظائر، وهذا اإلة مع البدالفروع املخرجة عن القاع
اج وخمالفة  هذا اإلخرىبني الفروع املخرجة عن القاعدة والباقية حتتها الذي اقتض الفارق

 ى فاقتض،وصاف الفارقة هي الفروق واأل، وهذا الوصف هو الفرق، احلكماملخرجة للباقية يف
 فمن أجل ذلك مجعوها يف ،هذا اإلرتباط بني هذه األمور اخلمسة أن جتمع يف كتب موحدة

 .الكتب املذكورة
2-
Qإ�� ()
  أه.�) ا���وق ا����Q) وا��

ها هي تداخلة يف معرفة القواعد، فالفائدة املترتبة على معرفقد أشرنا إىل أن معرفة األشباه 
النظائر داخلة يف ها سابقا كما أشرنا إىل أن معرفة عرفة القواعد، وقد ذكرناالفائدة املترتبة على م

 . فالذي ينبغي أن ننبه عليه هنا هو أمهية الفروق الفقهية ومدى احلاجة إليها،معرفة الفروق
 يف مقدمة كتابه بهه فة الفروق ونوالدين الزركشي على أمهية معروقد نبه اإلمام بدر 

 : فقال)القواعد(
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، حىت قال معرفة اجلمع والفرق وعليه جل مناظرات السلف) من أنواع الفقه(الثاين 
يين، وأيب ف فيه كتاب الشيخ أيب حممد اجلو، ومن أحسن ما صنالفقه مجع وفرق: بعضهم

 .  فرق بني مسألتني مؤثر ما مل يغلب على الظن أن اجلامع أظهر فكل،ياخلري ابن مجاعة املقدس
 وال يكتفي باخلياالت يف الفروق، بل إن كان -لعله يقصد إمام احلرمني-قال اإلمام 

وجب القضاء باجتماعهما، وإن انقدح فرق على اجتماع مسألتني أظهر يف الظن من افتراقهما 
    1111    .بعد

 
: الم الزركشيتعليقا على ك) 1/98 ()ئد اجلنيةوافال(قال العالمة يس الفاداين يف 

 :أي معرفة ما جيتمع مع آخر يف احلكم، ويفترق معه يف حكم آخر: معرفة اجلمع والفرق
الفروق، ومن هذا الفن نوع يسمى ... كالذمي واملسلم جيتمعان يف أحكام، ويفترقان كذلك

 . بينهما يف احلكم ال يسوىني مسألتني متشاتني حبيثمعرفة األمور الفارقة ب: وهو
 مبينا احلاجة )الفروق(ة كتابه وقال اإلمام أبو حممد اجلويين والد إمام احلرمني يف مقدم

إن مسائل الشرع رمبا يتشابه صورها وخيتلف أحكامها لعلل أوجبت اختالف : إىل هذا العلم
ت افتراق ما افترق تلك العلل اليت أوجب أهل التحقيق عن اإلطالع على األحكام، واليستغين

مسائل وفروقا بعضها أغمض من ...  واجتماع ما اجتمع منها، فجمعنا يف هذا الكتاب،منها
 2.بعض

    
    

                                 
ملنثور  1  69ا
 .82عن كتاب القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي ص 2
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#G
Wا���� ا� 

يف الكالم على إمام احلرمني، وعلى كتاب الورقات، وعلى احمللي شارح الورقات 
حمللي عليها، وشرحه، وعلى احلطاب الذي قد جعل شرحه مبرتلة الشرح للورقات ولشرح ا

: للتراجم، والفصل الثاين: الفصل األول: وعلى شرحه هذا، وقد فصلنا هذا القسم إىل فصلني
 .للكتب 

��� .(�ا �/@� ا�ولا�
  إ�
م ا������-1

    ::::امسهامسهامسهامسه
حيويه اجلويين النيسابوري، أبو  اإلمام عبد امللك بن يوسف بن حممد بن عبد اهللا بن هو

 .إمام احلرمني، املعايل 
ويين، نسبة إىل جوين، وهي ناحية من نواحي نيسابور، ولد ا والد إمام احلرمني واجل

 .ةثالشيخ أبو حممد، وا تأدب وتفقه، فأتت هذه النسبة إلمام احلرمني عن طريق الورا
    ::::، وبدء حاله، وبدء حاله، وبدء حاله، وبدء حالهمولدهمولدهمولدهمولده

ولد إمام احلرمني بوالية خراسان، يف الثامن عشر من حمرم سنة تسع عشر وأربعمائة 
فحرص على أال يطعمه إال من كسب .. فاعتىن به والده من صغره، ال بل قبل مولدههجرية، 

 .ماال خالصا من الشبهة، فلم ميازج باطنه إال احلالل اخلالصيده؛ 
فقه على والده، وكان والده يعجب به ويسر؛ ملا يرى فيه من خمايل تمث أخذ اإلمام يف ال

 .النجابة، وأمارات الفالح
صباه من والده، ومن أيب حسان حممد بن أمحد املزكي، وأيب سعيد ومسع احلديث يف 

 .عبد الرمحن بن احلسن بن عليك، وأيب عبد الرمحن حممد بن عبد العزيز النيلي، وغريهم
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 عنه أبو زاهر الشحامي، وأبو عبد اهللا  وروى.وأجاز له أبو نعيم احلافظ، وحدث
 .الفراوي، وإمساعيل بن أيب صاحل املؤذن، وغريهم

أخذ من العربية وما يتعلق ا : وقال عبد الغافر الفارسي احلافظ، يف سياق الكالم عليه
 أوفر حظ ونصيب، فزاد فيها على كل أديب، ورزق من التوسع يف العبارة وعلوها ما مل يعهد

 . غريه، حىت أنسى ذكر سبحان، وفاق فيها األقرانمن
وصف واحلد، وكل من مسع خربه، ، وجاوز الومحل القرآن، فأعجز الفصحاء اللد

ومن .  على ما عهد من األثررب، ويبزره يزيد كثريا على اخلَب ِخ أنورأى أثره، فإذا شاهده أقر
 فكان ؛دريستبتداء أمره، أنه ملا تويف أبوه كان سنه دون العشرين أو قريبا منه، فأقعد مكانه للا

 حىت حصل األصول، وأصول الفقه على يقيم الرسم يف درسه، ويقوم منه إىل مدرسة البيهقي،
 أيب القاسم اإلسكايف اإلسفراييين، وكان يواظب على جملسه، وقد مسعته يقول يف أثناء األستاذ
 .لعت يف نفسي مائة جملدةاكنت علقت عليه يف األصول أجزاء معدودة، وط: كالمه

تغال االشوكان يصل الليل بالنهار يف التحصيل حىت فرغ منه، ويبكر كل يوم قبل 
 أيب عبد اهللا اخلبازي يقرأ عليه القرآن، ويقتبس من كل نوع من بدرس نفسه إىل جملس األستاذ

 .العلوم ما ميكنه، مع مواظبته على التدريس
 يدرس ويفيت، وجيمع طرق املذهب، ؛كة أربع سننيمبمث خرج إىل احلجاز، وجاور 

امية، وأقعد للتدريس فيها، واستقامت أمور  فبنيت املدرسة النظ.إىل أن اتفق رجوعه إىل نيسابور
املنرب، وسنة، غري مزاحم وال مدافع، سلم له احملراب الطلبة، وبقي على ذلك قريبا من ثالثني 

 وهجرت له االس، وظهرت واخلطابة والتدريس، وجملس التذكري يوم اجلمعة، واملناظرة،
رجل، من األئمة   يوم حنو من ثالمثائةتصانيفه، وحضر درسه األكابر، وكان يقعد بني يديه كل

  .الطلبةمن و
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    ::::صفاتهصفاتهصفاتهصفاته
، هيأت له تلك املرتلة اليت شغلها بني ة عالية، وأخالقا ساميوقد حباه اهللا صفات

 فقد ذكروا أنه كان من التواضع لكل ؛العلماء، وجعلته جديرا باملكانة اليت اعتالها بني احلكماء
لغته فيه، وما كان يستصغر أحدا حىت يسمع كالمه، شاديا  ملبا؛أحد مبحل يتخيل منه االستهزاء

هذه الفائدة مما :  ويقول؛كان أو متناهيا، وال يستنكف أن يعزو الفائدة املستفادة إىل قائلها
 .1استفدته من فالن

يوضح ذلك أنه كان يتعلم من تالميذه بعض الفنون اليت ينبغون فيها، ولعل أوضح ما 
عبد الرحيم بن اإلمام أيب القاسم ال غضاضة؛ جاء يف ترمجة اإلمام حرجا و وال جيد يف  ذلك

وكان اإلمام خترج على إمام احلرمني، وواظب على درسه، وصحبه ليال وارا، : "2القشريي
دا منه بعض مسائل احلساب يف الفرائض، والدور، ييعتد به، ويستفرغ أكثر أيامه مستف

 ."3والوصية
، - األولالذي هو علم إمام احلرمني-  بأقواله يف الفقه، بل كان يعىنوليس هذا فقط

وأعظم ما : "اليناقش هذه األقوال ويبحثها فحسب، بل كان يسجلها يف كتبه، قال السبكي
 .4"، وهذه مرتبة رفيعة"الوصية "عبد الرحيم، أن إمام احلرمني نقل عنه يف كتاب/ مامعظم به اإل

 :الذي كان يقول لتلميذه أمحد بن حنبلافعي ورحم أيضا الش رحم اهللا إمام احلرمني،
 ".إذا صح عندك احلديث فأعلمين به"

                                 
 .2/79 التبيني ،1
 .7/165طبقات الشافعية ، 2
 .املصدر السابق  3
 .4/26، النهاية، إلمام احلرمني: انظر 4
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فمنذ شبابه رفض أن يقلد والده "كما كان حر الرأي و الضمري، ال يقلد أحدا، 
 األئمة كان أباه، أو أحد أحدا، ولو، ويف هذا اال مل يكن حيايب1وأصحابه وأخذ يف التحقيق

 ". 2-رمحه اهللا-لة من الشيخ زوهذه :   " على والدهورين، قال يف اعتراضاملشه
كان يذكر دروسا يقع كل "نه أنه  عاروو..  القطةفظةوكان يتمتع بذاكرة نادرة، وحا

واحد منها يف عدة أوراق، وال يتلعثم يف كلمة منها، وال حيتاج إيل إبدال كلمة منها مكان 
 3.رعد القاصفالق، ك، بصوت مطاب كالربق اخلاطفاغريها، بل مير فيها مر

ب نادرين، يف طلب العلم والبحث؛ فمع أنه قعد  بصرب ودأ-رمحه اهللا-كما متيز"
 للتدريس مكان أبيه، فلم يشغله ذلك عن البحث والدرس، فكان يقيم الرسم يف درسه، مث

 "4لمذ على يد أيب القاسم اإلسكايفخيرج منه إيل مدرسة البيهقي يت
 اهللا اخلبازي؛ يقرأ أيب عبد/ درس نفسه إيل مسجد األستاذوكان يبكر قبل االشتغال ب"
 .5ت، ويقتبس من كل نوع من العلومءاعليه القرا

مسعت إمام احلرمني يف : عن أيب احلسن بن أيب عبد اهللا بن أيب احلسني" جاء يف التبيني
، وآكل  كان أو ارا وإمنا أنام إذا غلبين النوم ليال ال أنام، وال آكل عادة،أنا:  له يقولأثناء كالم

                                 
 .2/74تبيني كذب املفتري، 1
 .3/360شذرات الذهب، البن العماد،  2
 .2/341وفيات األعيان  3
 .2/75تبيني كذب املفتري،  4
 .املصدر السابق 5
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كان لذته وهلوه وتفننه يف مذاكرة : مث يقول أبو احلسن.. ت الطعام أى وقت كانشتهيإذا ا
  ".1العلم، وطلب الفائدة من أى نوع كان

د فيها من وكان يؤمن أن العلم ال اية له وال حدود، وما كان يترك فرصة يستزي
 أبو احلسن على بن ابور الشيخ قدم إىل نيس، وهو يف ذلك احلني،هـ469يف سنة ... "العلم

فضال بن على ااشعي النحوي، فقابله إمام احلرمني باإلكرام، وأخذ يف قراءة النحو عليه، 
إكسري الذهب يف صناعة "والتلمذة له، وكان حيمله كل يوم إىل داره، ويقرأ عليه كتاب 

 .2"األدب
  .3"ل هذا اإلمامما رأيت عاشقا للعلم مث: "وكان ااشعي يقول

ومن رقة قلبه أنه كان : " اهللا رقة القلب وخشوعه، وشفافية نادرة، قالواهوكذلك رزق
يبكي إذا مسع بيتا أو تفكر يف نفسه ساعة، وإذا شرع يف حكاية األحوال، خاصة يف علوم 

اراته، ببكائه، وقطر الدماء من اجلفون بزعقاته وإش يف فصول جمالسه بالغدوات وأبكي) الصوفية(
 . 4"الحتراقه يف نفسه، وحتققه مما جيري من دقائق األسرار

وإذا وعظ ألبس األنفس من اخلشية ثوبا جديدا ونادته "ويصور السبكي هذا قائال 
 .5"وال احلديدالقلوب إننا بشر، فأسجح فلسنا باجلبال 

                                 
 .2/79املصدر السابق، 1
 .2/79تبيني كذب املفتري،  2
  . املصدر السابق 3
 .2/341؛ وفيات األعيان، 2/79تبيني كذب املفتري،  4
 .3/250بقات الشافعية الكربى، ط 5
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قد وجهه  تقليد، ف عنوقد اجته إىل هذه الصوفية اجتاها أصيال غري مفتعل؛ عن علم ال
مخسني " اليت حصل عليها من دراسته لكل ما درس من العلوم؛ فقد درس تائجهذه الوجهة الن

ألفا يف مخسني ألفا، وغاص يف ما ي أهل اإلسالم عنه، ومل جيد لكل هذه العلوم برد اليقني 
  .1"وثلج الصدر، فعاد عنها إىل دين العجائز

، فجد يف البحث 2مور ال جيول فيهاوهو منذ أخذ يف البحث جيد العقل يقف يف أ
واجتهد، ووجد أن كل ما يوصله إليه العقل وحده ال حيقق لذة املعرفة اليت يبغيها، ولذا عاد إىل 

 .القلب، واعتمده وسيلة العلم، وطريق املعرفة 
غل مبال يثمره، وال براتب يدخره، تأما كرمه وسخاؤه، فقد كان مضرب املثل، مل يش

 .3"ن ينفق من مرياثه، ومن معلوم له على املتفقهةأنه كا"بل رووا 
وال ينبغي أن : "هوفيما أثر عنه أنه بعد أن ينتهي من القول يف مدارك العقول، يعقب بقول

، 4"يعتقد الناظر يف هذا مبلغ علمنا يف حقيقة العقل، ولكن هذا املوضوع ال حيتمل أكثر من هذا
صافيا، ومساحة يف مناقشة اخلصوم، وتقديرا للعقل  يف مؤلفاته ذكاء متوقدا، وعقال ىكما نر
 .والعلم

    ::::مكانته، وثناء الناس عليهمكانته، وثناء الناس عليهمكانته، وثناء الناس عليهمكانته، وثناء الناس عليه
نه كان أعلم أهل األرض بالكالم، وباألصول، أوال يشك ذو خربة : قال ابن السبكي

 ـ.أه. أن الوجود ما أخرج بعده له نظرياووالفقه، وأكثرهم حتقيقا، بل الكل من حبره يغترفون، 
                                 

 .59فقه اإلمام احلرمني،  1
 .، ومابعدها 55: الربهان، فقرة 2
  .2/77؛ والتبيني، 3/252 طبقات الشافية، 3
 .37: الربهان، فقرة 4
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ما تكلمت يف علم الكالم كلمة، حىت حفظت من كالم القاضي : قالويروى عنه أنه 
 .أيب بكر وحده اثىن عشر ألف ورقة

يا فقيه، فرأى يف وجه الغزايل التغري، كأنه استثقل هذه : وحيكى أنه قال يوما للغزايل
 يل ما قيل: افتح هذا الباب، ففتح مكانا وجده مملوئا بالكتب، فقال له: اللفظة على نفسه، فقال

أنه قرأ  :"الذيل"ابن السمعاين أبو سعد يف وذكر . يا فقيه، حىت أتيت على هذه الكتب كلها
 لقد قرأت:  احلافظ، مسعت أبا املعايل اجلويين يقولاينيب جعفر بن أيب علي بن حممد اهلمدخبط أ

، وعلومهم الظاهرة، وركبت  اإلسالم بإسالمهم أهلمخسني ألفا يف مخسني ألفا، مث خليت
 عنه أهل اإلسالم، كل ذلك يف طلب احلق، وكنت يغصت يف الذي البحر اخلضم، و

 .أهرب يف سالف الدهر من التقليد، واآلن قد رجعت عن الكل إىل كلمة احلق 
إمام : متتعوا ذا اإلمام، فإنه نزهة هذا الزمان، يعين: قال الشيخ أبو إسحاق الشريازي

 .ألئمةأنت إمام ا: احلرمني، وقال له مرة
وقال شيخ اإلسالم أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين، وقد مسع كالم إمام 

صرف اهللا املكاره عن هذا اإلمام، فهو اليوم قرة عني اإلسالم، : احلرمني يف بعض احملافل
 .سن الكالمحبوالذاب عنه 

هره، عدمي هو إمام عصره، ونسيج وحده، ونادرة د: وقال احلافظ أبو حممد اجلرجاين
 .وإليه الرحلة من خراسان، والعراق، واحلجاز: قال. ، وبيانه، ولسانه يف حفظهاملثل

بل هو إمام : إمام احلرمنيبإنه لقب : وقال القاضي أبو سعيد الطربي، وقد قيل له
 .ق؛ لفضله وتقدمه يف أنواع العلومخراسان والعرا
  (cل ا�+�3 ا�.�/#-2

 . بن هاشم احمللي املصري الشافعيد بن إبراهيم بن أمحدحممد بن أمح:هو العالمة::::نسبهنسبهنسبهنسبه
 .كان يلقب جبالل الدين، ويكىن بأيب عبد اهللا: : : : لقبه وكنيتهلقبه وكنيتهلقبه وكنيتهلقبه وكنيته
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 بالقاهرة سنة إحدى وتسعني وسبعمائة -رمحة اهللا عليه–ولد : : : : مولده ونشأته وثقافتهمولده ونشأته وثقافتهمولده ونشأته وثقافتهمولده ونشأته وثقافته
فقها وأصوال،  :ا فقرأ القرآن، وكتبا كثرية، واشتغل وبرع يف فنون العلم ونشأ) هـ791(

 . وكالما، وحنوا، ومنطقا، وغريها من العلوم 
 ....مرتلته، ورأي العلماء فيه مرتلته، ورأي العلماء فيه مرتلته، ورأي العلماء فيه مرتلته، ورأي العلماء فيه 

لذكاء والفهم،  آية يف ا-رمحة اهللا عليه–كان : جالل الدين السيوطي: قال عنه العالمة
 فهمي إن: املاس، وكان هو يقول عن نفسهإن ذهنه يثقب : وكان بعض أهل عصره يقول فيه

 .ال يقبل اخلطأ
كان غرة هذا العصر يف سلوك طريق السلف، على قدم من الصالح والورع، واألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، يواجه بذلك أكابر الظلمة واحلكام، ويأتون إليه فال يلتفت إليهم، 

كان متقشفا يف ملبوسه ومركوبه، له كرامات كثرية، وال يأذن هلم بالدخول عليه، ظهرت 
 .1ة، والربقوقيةيعرض عليه القضاء األكرب فامتنع، وويل تدريس الفقه باملؤيدويتكسب بالتجارة، 

     ::::شيوخهشيوخهشيوخهشيوخه
 الفقه وأصوله عن الشمس الربماوي، والعز بن مجاعة، -رمحه اهللا تعاىل-أخذ احمللي 

وأخذ النحو عن الشهاب العجيمي سبط . ل البلقيين، والويل العراقيوالشمس البيجوري، واجلال
 وأخذ الفرائض واحلساب عن ناصر الدين بن أنس املصري احلنفي، وأخذ ابن هشام وغريه،

لربماوي، والشمس املنطق واجلدل، واملعاين والبيان، والعروض عن البدر األقصرائي، واد ا
جملس الكمال الدمريي، والشهاب بن العماد، والشهاب أمحد املغراوي، العراقي، وحضر 

 . الكويك ، ومسع احلديث من الشرف بنوغريهم
                                 

 . عيسى احللبيب –دار إحياء الكتب العربية . ط1/443انظر حسن احملاضرة  1



 80

إلقراء، يغلب عليه امللل  مجاعة، وكان قليل ا-رمحة اهللا عليه–وقرأ على احمللي 
 .والسآمة

 : : : : مؤلفاتهمؤلفاتهمؤلفاتهمؤلفاته
لقد ترك لنا العالمة جالل الدين احمللي الكثري من املؤلفات النافعة اليت تشد إليها الرحال، 

 ،ج، فأقبل عليها العلماء وسالمة العبارة، وحسن املز،وهي غاية االختصار، والتحرير، والتنقيح
 :وتداولوها حىت وقتنا احلاضر، منها

كتاب يف "للتاج السبكي، " وشرح مجع اجلوامع"إلمام احلرمني، " شرح الورقات"
، وشرع يف أشياء، ومل "املناسك"، "شرح بردة املديح"للنووي، " شرح منهاج الطالبني" "اجلهاد

حاشية على "بن مالك، وال" تسهيل الفوائدشرح "بن هشام، وال" شرح القواعدـ"يكملها، ك
 .يف املنطق " شرح الشمسية"، و"حاشية على جواهر اإلسنوي"، و"شرح جامع املختصرات

، كتب فيه من أول سورة "تفسري القرآن الكرمي: "ومن أعظم وأجل كتبه اليت مل تكمل
رية من البقرة، الكهف إىل آخر القرآن يف أربعة عشر كراسة، وكتب على الفاحتة وآيات يس

 ! على منطه، وغري ذلك من املصنفات، جعلها اهللا يف ميزان حسناتهوقد كمله اجلالل السيوطي 
يف صبيحة يوم تويف العالمة احمللي بعد أن تعلل باإلسهال، من نصف رمضان ::::وفاتهوفاتهوفاتهوفاته

ـ، وصلي عليه مبصلى باب ال864السبت، مستهل سنة   نصر يف مشهد حافل، مث دفن بتربتهه
    .1، وتأسف الناس عليه كثريا، وأثنوا عليه مجيال أنشأهااليت

    
                                 

، البدر 7/303، شذرات الذهب 444، 1/443 انظر ترمجته بالتفصيل يف حسن احملاضرة 1
، التحفة البهية يف طبقات 3/40، الفتح املبني 2/80، طبقات املفسرين 7/39، الضوء الالمع 2/115الطالع 

 .  خمطوط195-190الشافعية لوحة رقم 
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ب -3Mا�� +.��       
حممد بن حممد عبد الرمحن بن حسني املعروف باحلطاب الرعيين أبو عبد اهللا مشس 

  يوم األحدأصله من املغرب، ولد مبكة.  فقيه، أصويل، صويف، مشارك يف بعض العلوم،الدين
ـ 902 سنة ، رمضان18يف     .]هـ954[ر مبكة، وتويف بطرابلس  واشتهه

متممة "فقه املالكي، الخمتصر اخلليل يف فروع ل يف شرح مواهب اجللي: "من تصانيفه
تفريج "، "حترير املقالة يف شرح رجز ابن غازي يف نظائر الرسالة"، "ومية يف علم العربيةرجاآل

إلمام " ورقاتال يف شرح قرة العني"، "ا تقدم وتأخر من الذنوبملالقلوب باخلصال املكفرة 
 احلرمني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U@O/� #G
Wا� ��� ا�

ت-1 : أه.�) آ@
ب ا� ر

فع به املبتدي، وغريه، فكان تلقد أراد إمام احلرمني أن يضع موجزا ألصول الفقه ين
ذلك املوجز القيم الذي عد مبثابة قانون عام وضعه اإلمام املتقن هلذا الفن، وكان من الطبيعي أن 

ون هناك مذاكرات تفسريية هلذا القانون فنظر إليه الشراح يف كل عصر من العصور نظرة تك



 82

تفحص وتدبر، واجتهوا إليه بالشرح والتحليل، فكل كلمة من كلمات هذا املوجز حتمل 
 . شروحا، وتفسريات، وتعليقات تكشف عن تفصيالت هذا الفن

أنظار الشراح يف كل زمان كات، جدير بأن يكون حمل فهذا الكتاب حبق كثري الرب
هم مبا جاء فيه من أصول هذا املؤلف بني العلماء واهتمامومكان، ومما يدل على بلوغ صيت 

األحكام، وجود العدد الوفري من الشروح واحلواشي والنظم هلذا املوجز، وقد أحصى منها 
 .الثني كتابا مخسا وثيف مقدمته لشرح احمللي للورقات الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه

    : أه.�) �eح (cل ا�+�3 ا�.�/#-2
حسنها، حيث إنه كثري يعترب شرح جالل الدين احمللي من أهم شروح الورقات وأ

، واستفاد منه كثري من شراح الورقات الذين جاؤوا 1الفوائد والنكت، انتفع به أكثر الطالب
 حباجة إىل شرح آخر، بعده، ولكن شرح احمللي صعب العبارة، غامض اإلشارة، لذلك كان

حيل غوامضه، ويبني املراد من عبارته، فتصدى لذلك بعض العلماء، فمنهم من شرحه، ومنهم 
 :  حاشية فمن هؤالء عليهمن وضع
مها صغري وآخر حدأ: حمللين على شرح اا الشيخ أمحد بن قاسم العبادي، له شرح-1

 .كبري
، فقد جعل شرحه شرحا  الشيخ حممد بن حممد الرعيين، املعروف باحلطاب-2

 . للورقات ولشرح احمللي كما قال يف مقدمة كتابه

ت    ----3
ب �/ رMح ا���e    
حاول حممد بن حممد املعروف باحلطاب أن جيعل كتابه شرحا للورقات، وبسطا قد 

 ليس بالطويل اململ، وال ، وهو شرح متوسط للورقات،لشرح الشارح احمللي مبرتلة الشرح له
                                 

 .54مقدمة األجنم الزاهرات ص  1
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 كما أنه متوسط املستوى العلمي، الحيتوي على التحقيقات العلمية والنكات ،باملختصر املخل
مناسب اإلمهال، بل هو يف مستوى والدقيقة، وليس بنازل املستوى حبيث يستحق الترك 

رحلة االبتدائية لعلم أصول ال بأس بأن يقرر يف املناهج الدراسية يف املللمبتدئني يف علم األصول، 
  .الفقه

 أخذ معظم ما زاد على احمللى من شرح الورقات لتاج الدين عبد الرمحن والشارح قد
 -وبذلك يكون الشارح قد مجع] هـ690-624[براهيم الفَزاري املعروف بابن فركاح بن ا
 .  ا ما أدي اىل اخلللريبني شرح احمللي وشرح ابن فركاح بتغيري يف بعض املواضع  كث-تقريبا

 
 
 
 
 
 


�X ا�;�Y) اWبا���� ا�
@Oا� #$ 

 �� هRا ا���ح و?./;Q�/? 
G+.@?ا #@� 

 �� هRا ا���ح -1Q�/? 
G+.@?ا�@# ا (Y�;ا� 

 هي النسخة املطبوعة امش كتاب و النسخة اليت اعتمدنا عليها من شرح احلطاب
ملسجد احلرام وإمام  للشيخ عبد احلميد بن حممد علي قدس املدرس با"لطائف اإلشارات"

 .الشافعية فيه
ذا الكتاب شرح لنظم الورقات للشيخ حيىي بن نور الدين العمريطي األزهري وه

 .]هـ1325[املتوىف سنة " تسهيل الطرقات يف نظم الورقاتـ"املسمى ب
ـ 1369[طباعة مصطفى البايب احلليب مبصر سنة   .]م1950ه
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وقد صححنا ما وقع يف هذا النسخة من األخطاء من النسخة املطبوعة امش حاشية 
طباعة مطبعة التليلي بتونس سنة . كتاب للشيخ حممد بن حسن اهلده السوسي التونسيال
 .]هـ1368[

اب بقرينة السياق والسباق قبل كنا قد صححنا هذه األخطاء  وقت تدريسنا للكتو
 . وقبل املقابلة اهذه النسخة األخريةاحلصول على 

الذي رأيته  فقد اخترت التعبري  مع اتفاق املعىنالتعبريوأما حني ختتلف النسختان يف 
 . حاجه إىل اإلشارة إىل الفرق بني النسختني إال قليال ألمر يقتضيه  ومل أرأنسب باملقام والسياق،


ب-2@Oا� #$ 
;/.? 

 :وعملنا يف الكتاب جيمل يف ما يلي
 .  شرح الغامض من كالم الشارح واملصنف، وتفصيل امل منه-1
  الكتاب ومل تنل حظها من التحقيقولية اليت أشري إليها يفحتقيق بعض املسائل األص-2
 بيان النكات الدقيقة، واإلشارات الغامضة اليت احتوى عليها كالم الشارح احمللي -3

 .الوارد يف هذا الشرح
 التعرض لألخطاء اليت احتوى عليها كالم الشارح احلطاب، وبيان ما هو الصواب -4

 هذه األخطاء بعضو .ة كما ستقف عليها إن شاء اهللا تعاىلبدهلا، وهذه األخطاء غري قليل
 .خذه الشارح كما يظهر باملقارنة بني الشرحنيأموجودة يف كالم إبن فركاح الذي 

 . خرجت األحاديث الواردة يف الكتاب، ورقمت لآليات الواردة فيه-5
ضعت عناوين ألبواب الكتاب، وجعلتها بني ون  وأضفت إىل هذا العمل أ-6

 .كي يعلم أا من اإلضافات إىل الكتاب، وليست من صلبه[   ] صرتني هكذا حا
 . وكتبت له هذه املقدمة اهلامة، وهي تستحق أن تفرد وجتعل رسالة على حدة-7

       واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 
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    حممد صاحل بن أمحد الغرسيحممد صاحل بن أمحد الغرسيحممد صاحل بن أمحد الغرسيحممد صاحل بن أمحد الغرسي

    .... هـ هـ هـ هـ1424شعبان شعبان شعبان شعبان / / / / 17
    قونيةقونيةقونيةقونية. . . .  م م م م2003 أكيم  أكيم  أكيم  أكيم 13املوافق املوافق املوافق املوافق 

    
    
    
    

 

    العنيالعنيالعنيالعنيقرة قرة قرة قرة 

ت إ�
م ا������ ���ح ور

    تأليفتأليفتأليفتأليف
     الشيخ مشس الدين حممد بن حممد الرعيين املعروف باحلطاب الشيخ مشس الدين حممد بن حممد الرعيين املعروف باحلطاب الشيخ مشس الدين حممد بن حممد الرعيين املعروف باحلطاب الشيخ مشس الدين حممد بن حممد الرعيين املعروف باحلطاب

    ]]]]954تويفتويفتويفتويف[[[[
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    تعليق وتقدميتعليق وتقدميتعليق وتقدميتعليق وتقدمي
     حممد صاحل بن أمحد الغرسي حممد صاحل بن أمحد الغرسي حممد صاحل بن أمحد الغرسي حممد صاحل بن أمحد الغرسي

    
 

    
    

    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
ملسلمني  اشيخ اإلمام العامل العالمةالبحر الفهامة مفيتالقال . وصلىاهللا علىسيدنا حممد

نفع اهللا به -بو عبد اهللا حممد ابن سيدنا وموالنا الشيخ العالمة حممد احلطاب ألداهللا األمني بب
 :-آمني

 . مجعنيأوالصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ،احلمدهللا رب العاملني
فإن كتاب الورقات يف علم أصول الفقه للشيخ اإلمام العالمة صاحب : وبعد

م ظُ وع،ر علمهثُكَو ،ر حجمهغ كتاب ص، عبدامللك إمام احلرمنيابو املعايلالتصانيف املفيدة 
الكالم  وظهرت بركته، وقد شرحه مجاعة من العلماء رضى اهللا عنهم ؛ فمنهم من بسط ،نفعه

 ، عليه، ومنهم من إختصر ذلك
 عبد اهللا حممد بن وبأ 1دين ال شرحه شيخ شيوخنا العالمة املفيد جالل منحسنأومن 

جياز إل إال أنه لفرط ا،شتغل به الطلبة وانتفعوا بها الفوائد والنكت،  فإنه كثري،أمحد احمللي الشافعي
                                 

 : ه معه كما قال ابن مالك يف األلفيةمن املقرر يف علم النحو أن اللقب يؤخر عن االسم عند اجتماع 1
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 وقد ضعفت اهلمم ىف ،ى لفوائده إال بتعب وعنايةدته فال ي،قارب أن يكون من مجلة األلغاز
   من اإلخوا1ساعدامل وقل فيه ،حزانأل وكثرت فيه اهلموم و ا،هذا الزمان

  نكت الشرح  الورقات بعبارة واضحة منبهة عليشرح  يفخرت اهللا تعاىلفاست

 وحيصل بذالك ،شرح املذكورلوفوائده حبيث يكون هذا الشرح شرحا للورقات ول املذكور
ملذكور اال لتغيريها عدل عن عبارة الشرح ا أ وال.اهللا تعاىل شاء  وغريه إنينتفاع للمبتدالا

واهللا املسؤل يف ) احلرمني احلرمني احلرمني احلرمني م م م م قرةالعني بشرح ورقات إماقرةالعني بشرح ورقات إماقرةالعني بشرح ورقات إماقرةالعني بشرح ورقات إما(ومسيته  .و لزيادة فائدةأبأوضح منها 
 . ونعم الوكيل،حسيب  وهو،بلوغ املأمول
 .ختصارالقدم التعريف باملصنف على سبيل اولن

 وصاحب التصانيف ،2صحاب الوجوهأحد أ و،هو الشيخ رئيس الشافعية:  فنقول
بن يوسف بن حممد اجلويين بضم اجليم ااهللا يب حممد عبدأبن الشيخ ا عبدامللك بو املعايلأاملفيدة 

                                                                                       

 . وأخرن ذا إن سواه صحبا  ::اًوامسا أتى وكنية ولقب
ووجه ذلك أن القاعدة املذكورة خمصوصة مبا إذا مل يشتهر املسمى بلقبه .  وقد قدم الشارح اللقب هنا

وما هنا من هذا القبيل ، فإن )رميوبقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى بن م: (فان اشتهر به قدم اللقب كما يف قوله تعاىل
 .احمللي مشتهر بلقبه جالل الدين

  املساعد يف حل امثال هذا الكتاب أي1
 أصحاب الوجوه يف املذهب هم الذين يستخرجون األحكام يف املذهب ويستنبطوا من كالم 2 

صول صاحب املذهب ، وقد جيتهدون يف بعض األحكام إما على أ"وجوها"إمام املذهب فتسمى أقواهلم هذه 
فيستنبطوا من كالم إمام املذهب ومن أصوله فتنِسب هذه األحكام حينئذ إىل ذلك املذهب مبعىن أا تعد 
داخلة فيه، وإما ال على أصوله فآراء هذه العامل حينئذ اختيارات خارجة عن املذهب، فيكون ذلك العامل بالنسبة 

جمتهدا مستقال، وبالنسبة إىل الداخلة فيه جمتهدا يف املذهب، وصاحب إىل هذه االختيارات اخلارجة عن املذهب 
  .الوجوه فيه، ويكون عده يف هذه الطبقة األخرية باعتبار احلالة الغالبة عليه
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وفتح الواو وسكون الياء املثناةالتحتية وبعدها نون ، نسبة إىل جوين ، وهو ناحية كبرية من 
 . الدين  يلقب بضياء،نواحى نيسابور

 : بقرية من أعمال نيسابور يقال هلا وتويف،ةائولد يف حمرم من سنة تسعة عشر وأربع م
 ،ةائم ربعأعاء اخلامس والعشرين من شهر ربيع الثاين سنة مثان وسبعني وبنشقال ليلة األرب
 وانتهت إليه رياسة ، فلقب بإمام احلرمني،ربع سنني يدرس العلم ويفيتأدينة وجاور مبكة وامل
 تغمده اهللا . مثلهاىلإ  قبسله املدرسة النظامية وله التصانيف اليت مل ي  وبنيت،العلم بنيسابور

 .وأعاد علينا من بركاته آمني ،برمحته
 وكذا  ينبغي أن ،أصنف أي )بسم اهللا الرمحن الرحيم بسم اهللا الرمحن الرحيم بسم اهللا الرمحن الرحيم بسم اهللا الرمحن الرحيم  (:قال املصنف رمحه اهللا تعايل

 والقارئ بسم اهللا ، فيقدر اآلكل بسم اهللا آكل،له جيعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ
 ،د إال تلبس إبتدائهيأبتدئ اليف فهو أوىل من تقدير أبتدئ إلفادته تلبس الفعل كله بالتسمية و،أقرأ

  وابتدأ املصنف .1البداءة بإسم اهللا تعاىل وإلفادة احلصر  ألن املقصود األهماعلق متأخرتوتقدير امل
كل أمر ذي بال اليبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن كل أمر ذي بال اليبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن كل أمر ذي بال اليبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن كل أمر ذي بال اليبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن (قتداء بالقرآن العظيم وعمال حبديث ابالبسملة 

 . ع ذا اللفظ رواه اخلطيب يف كتاب اجلام ) الرحيم  فهو أبترالرحيم  فهو أبترالرحيم  فهو أبترالرحيم  فهو أبتر
 1أو ألن املراد، وذلك كاف، بلسانهدمنه حأل عن احلمدلة إما 2واكتفى بالبسملة
 أو ألن املراد باحلمد ذكراهللا تعاىل، ويف ، والبسملة متضمنة لذلك،باحلمد معناه لغة وهو الثناء

                                 

 وليس مقامهم مقام ،يف خلدهم  والجيرى احلصر،خيفى أن عامة املسلمني اليسمون إال للتربك  ال1 
 .هتمامالقتصار على اال ا فاالوىل،احلصر

كل أمر ذي ( كان على الشارح أن يورد حديث احلمدلة أوال وهو :  واكتفى بالبسملة اخل: قوله2
 والنسخة اليت شرحها املارديين .مث يعتذر عن املصنف يف تركه احلمدلة مبا قاله) بال مل يبدأ فيه حبمد اهللا فهو أبتر 
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على )  أقطع  أقطع  أقطع  أقطع ::::قالقالقالقالأو أو أو أو  ،،،،كل أمر ذي بال ال يفتح بذكر اهللا فهو أبتركل أمر ذي بال ال يفتح بذكر اهللا فهو أبتركل أمر ذي بال ال يفتح بذكر اهللا فهو أبتركل أمر ذي بال ال يفتح بذكر اهللا فهو أبتر (:رواية يف مسند اإلمام أمحد
 .التردد

  . وهو حديث حسن3 متعددة قال النووي2وقد ورد احلديث بروايات
قليلة كما يشعر بذلك مجع ) هذه ورقاتهذه ورقاتهذه ورقاتهذه ورقات (:فلما اكتفى بالبسملة عن احلمدلة قال

 على الطالب 4 وعرب بذلك تسهيال. فإن مجوع السالمة عند سبيويه من مجوع القلة،السالمة
                                                                                       

وبعد .  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبة أمجعنياحلمد هللا رب العاملني،: مبتدءة باحلمد والصالة هكذا
  ...فهذه ورقات
كل أمر ذي بال مل يبدأ فيه ( أو ألن املصنف محل احلمد يف حديث : األوىل. أو ألن املراد: قوله1

 .وهذا هو مراد الشارح. على معناه اللغوي ) حبمد اهللا فهو أبتر 
ديث االبتداء الذي رواه أمحد يف مسنده بروايات منها أي ورد ح:  وقد ورد احلديث بروايات: قوله2

افتتح  ]:3املسايرة البن اهلمام ص [شرح ] املسامرة [ قال ابن أيب شريف يف ."حبمد اهللا" ومنها ،"بذكر اهللا"
كتابه بالتسمية والتحميد اقتداء بأسلوب الكتاب ايد، وعمال بروايات حديث االبتداء كلها، ففي رواية أليب 

كل كالم ال يبدأ فيه ]: (501 ،497[والنسائي يف عمل اليوم والليلة ] 1894[وابن ماجه ] 484[وددا
كل أمر  ذي  بال ال يبدأ فيه حبمد : (وغريه] 1/102اإلحسان [،ويف رواية البن حبان )باحلمد هللا فهو أجذم

أو ) ل ال يفتح بذكر اهللا فهو أبتركل أمر ذي با: (]2/359[ة لإلمام أمحد يف املسند ويف رواي) اهللا فهو  أقطع
اجلامع ألخالق الراوي [ هكذا أورده يف املسند على الترديد، ويف رواية أوردها اخلطيب يف كتابه) أقطع: (قال

 ). كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم فهو أقطع]: (1210وآداب السامع 
ث أخرجه أبو عوانة يف صحيحه، وصححه ابن حبان واحلدي]: 8/220فتح الباري[قال احلافظ يف 

وما عدا ذلك من األلفاظ . أيضا، ويف إسناه مقال، وعلى تقدير صحته فالرواية املشهورة فيه بلفظ محد اهللا
   .وردت يف بعض طرق احلديث بأسانيد واهية

 . يف شرح مقدمة مسلم 3
 . لسهولة على الطالبلادة ر تسهيال أي إ: قوله4
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شهر ال فوصف ،،،،1111))))أياما معدوداتأياما معدوداتأياما معدوداتأياما معدودات(عاىل يف فرض صوم شهر رمضان  كما قال ت،له وتنشيطا
الكامل بأنه أيام معدودات تسهيال على املكلفني وتنشيطا هلم، وقيل املراد يف اآلية باأليام 

 .  فإن ذلك كان واجبا أول اإلسالم مث نسخ،املعدودات عاشوراء وثالثة أيام من كل شهر
 إشارة  وإال فهي،إن كان أتى ا بعد التصنيف يف اخلارج 2واإلشارة ذه إىل حاضر

 .إىل ما هو حاضر يف الذهن
    

    ]]]]معىن أصول الفقه وتعريفهمعىن أصول الفقه وتعريفهمعىن أصول الفقه وتعريفهمعىن أصول الفقه وتعريفه[[[[    
 من املسائل تشترك   مجع فصل وهو اسم لطائفة) تشتمل على فصولتشتمل على فصولتشتمل على فصولتشتمل على فصول(الورقات وهذه 

أي لفظ ) وذلكوذلكوذلكوذلك (4 وغريهئينتفع ا املبتدي) أصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقه(علم ) منمنمنمن( وتلك الفصول 3يف احلكم
 معناه اإلضايف وهو ما يفهم من مفرديه عند تقييد األول بإضافته :أحدمها:  الفقه له معنيانأصول
 .للثاين

له ونقل عن  با وهو العلم الذي جعل هذ املركب اإلضايف لق: معناه اللقيب: وثانيهما
على  طرقه :وأصول الفقه:  وهذ املعىن الثاين يذكره املصنف بعد هذا يف قوله.معناه األول إليه

من التأليف، وهو ) مؤلف من جزأينمؤلف من جزأينمؤلف من جزأينمؤلف من جزأين (:سبيل اإلمجال اخل، واملعىن األول هو الذي بينه بقوله
                                 

 184اآلية :لبقر  سورة ا1
 . كتوبة ويؤيده التعبري بالورقاتامل إن كان اسم الكتاب عبارة عن األوراق 2
 ،ع واحملمول أي احملكوم عليه واحملكوم بهولة عبارة عن املوضأ أي يف احملكوم عليه وذلك ألن املس3

 . ف تتكثر االختالا وذ،ومسائل الفصل الواحد تتفق يف احملكوم عليه وختتلف يف احملكوم به
انتفاع املبتدي ا :  وعلق الدمياطي عليه بقوله،هكذا عبارة احمللي: تدي وغريهب ينتفع ا امل: قوله4
 . معه أصول املسائل الكثرية املشتتة يف ذهنه بعبارات خمتصرةانتفاع غريه بالتذكر ملا عنده أوجب و،يكون بالتعلم
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 والتناسب بني اجلزأين فهو أخص من التركيب الذي هو ضم كلمة إىل 1حصول األلفة
 ،فراد املقابل للتركيب ال املقابل للتثنية واجلمعإلمن ا) مفردينمفردينمفردينمفردين (3 وقيل إما مبعىن واحد2أخرى،

 والتصح إرادة الثاين هنا ألن أحد اجلزأين اللذين ،ن اإلفراد  يطلق يف مقابلة كل منهمافإ
 :4قال ويف كالمه إشارة لذلك حيث .وهو مجع" أصول"وصفهما باإلفراد لفظ  

أي فاألصل الذي هو مفرد اجلزأ األول ما بين عليه غريه )  عليه غريه عليه غريه عليه غريه عليه غريه5555فاألصل ما بينفاألصل ما بينفاألصل ما بينفاألصل ما بين(
وهذا أقرب تعريف  . الشجرة أي طرفها الثابت يف األرض وأصل،كأصل اجلدار أي أساسه

 فأصول الفقه أدلته اليت يبىن ، كما يف أصل اجلدار والشجرة6 فإن احلس يشهد له،لألصل
فإن الشجرة حمتاجة إىل الثمرة من  " هو احملتاج إليه:األصل " :وهذا أحسن من قوهلم7عليها

                                 
 مهزه يلزمه حصول األلفة ففسره بال األوىل إيقاع األلفة ألن التأليف متعد لكن1
 . أم ال -واملراد ا هنا النسبة -ع بينهما األلفةقأي سواء أو :الذي هو ضم كلمة إىل أخرى:  قوله2
 .ع عرفا ملعىن التأليفون التركيب موض إأي: ا مبعىن واحدم أ: قيل3
شارة إىل أن املفرد يف كالمه  ففيه  إ، أي حيث فسر مفرد أحدمها بعد التعبري عن اجلزأين مبفردين4

 واهللا أعلم . فاألصل الذي هو مفرد األصول الذي هومفرد: فكأن املصنف قال. ليس مبقابل للمثىن واموع
 .ما ينبين: يف النسخة اليت شرح عليها املارديين5
أن ما لكن الشارح قصد . ألنه ال عالقة للحس ذا األمر)واالستعمال يشهد له:( بدل هذااألوىل و6

والشارح قد . يطلق عليه األصل يف احملسوسات يشهد هلذ املعىن ألن األصل يف احملسوسات ينبين عليه غريه
فإن املثال احلسي يشهد :وكالم إبن فركاح هكذا.أخذ هذا الكالم من الشارح إبن فركاح فغريه فوقع فيه اخللل

 . وهو كالم واضح ال غيار عليه.له
 . أي يبىن الفقه عليها7
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 فإن 2"أصل الشيء ما منه الشيء " :قوهلمومن  ، وليست الثمرة أصال للشجرة1حيث كماهلا
 .الواحد من العشرة وليست العشرة أصال له

والفرع ما يبىن والفرع ما يبىن والفرع ما يبىن والفرع ما يبىن  (: فقالن،وملا عرف األصل عرف مقابله وهو الفرع على سبيل االستطراد
   . وفروع الفقه ألصوله،كفروع الشجرة ألصوهلا) على غريهعلى غريهعلى غريهعلى غريه

        
    ]]]]تعريف الفقهتعريف الفقهتعريف الفقهتعريف الفقه[[[[

 ، الفهم:له معىن لغوي وهو) أصول الفقه(من لفظ الذي هو اجلزء الثاين ) والفقهوالفقهوالفقهوالفقه(
كالعلم بأن النية يف الوضوء ) معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهادمعرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهادمعرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهادمعرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد (:ومعىن شرعي وهو

 ، وأن الزكاة واجبة يف مال الصيب، وأن تبييت النية شرط يف الصوم، وأن الوتر مندوب،واجبة
 وحنو ذلك من مسائل ،مبثقل موجب للقصاص وأن القتل ،وغري واجبة يف احللي املباح

 ، وأن الزنا حمرم، كالعلم بأن الصلوات اخلمس واجبة:اخلالف، خبالف ما ليس طريقه االجتهاد
 وحنو ذلك من املسائل القطعية ، وصفاته، كالعلم باهللا سبحانه وتعاىل:واألحكام االعتقادية

 فالفقه ذا التعريف ال ،3خلاص والعامفاليسمى معرفة ذلك فقها ألن معرفة ذلك يشترك فيها ا
                                 

فيه أن املتبادر من االحتياج هو االحتياج من جهة الوجود وهو موجود فيما عرب عنه باألصل هنا،  1
 وليس مبوجود يف الشجرة بالنسبة إىل الثمرة

أقول هو مبعىن ما يبىن عليه الشيء ألن من فيه لالبتداء  :ومن قوهلم أصل الشيء ما منه الشيء:  قوله2
ولو كانت من يف التعريف للتبعيض ملا مشل . للتبعيضنا من العشرة اخل ألن من هوال يرد أن الواحد، ال للتبعيض

 والشارح قد أخذ .التعريف املعرف ألن الذي ينبين على األصل ليس جزئا من األصل، والتعريف يفيد اجلزئية
 . ه من إبن فركاح بتغيري ال بأس ب-إىل هنا...وهذا  أحسن من قوهلم:  من قوله–هذا الكالم أيضا 

لك األحكام ليس طريقها اإلجتهاد ألا ثابتة بالنصوص القطعية ت ألن معرفة : أن يقولب الصوا3
 العامو ومن أجل ذلك يشترك يف معرفتها اخلاص ،الثبوت القطعية الداللة
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 ألن ، وال يضر يف ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء باتهدين1.يتناول إال فقه اتهد
 . وهذ اصطالح خاص.رجع يف ذلك للعرفامل

عىن العلم على الظن ألن مبوأطلقت املعرفة اليت هي .  واملراد باملعرفة هنا العلم مبعىن الظن
 األحكام الشرعية : وخرج بقوله.لك ظن اتهد الذي هو لقوته قريب من العلماملراد بذ

 .  كالعلم بأن النار حمرقة: واحلسية، كالعلم بأن الواحد نصف االثنني:األحكام العقلية
م ال مجيع األحكام فاأللف وال))))معرفة األحكام الشرعيةمعرفة األحكام الشرعيةمعرفة األحكام الشرعيةمعرفة األحكام الشرعية((((    ::::واملراد باألحكام يف قوله

- اهللا عنه يمجيع األحكام التهيؤ لذلك فال ينايف ذلك قول مالك رض واملراد مبعرفة ،ستغراقالل
ال : لة من مثان وأربعني مسئلة سئل عنهاسأ يف اثنني وثالثني م-وهومن أعظم الفقهاء اتهدين

 وإطالق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا . ألنه متهئ للعلم بأحكامها مبعاودة النظر،أدري
 يء بل إنه مته، وال تريد أن مجيع مسائله حاضر عنده على التفصيل،لنحو ا  فالن يعلم:تقول
 .لذلك

  : فقال، األحكام الشرعية: مث بني األحكام املرادة يف قوله
    
    
    
    
    
    

                                 
اليت طريقها االجتهاد صفة للمعرفة وقيد هلا، فاملعىن أصول الفقه معرفة األحكام : وذلك ألن قوله1

  .ومعرفة املقلد ليست حاصلة عن طريق االجتهاد. ة احلاصلة تلك املعرفة عن طريق االجتهادالشرعي
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    ]]]]أنواع األحكامأنواع األحكامأنواع األحكامأنواع األحكام[[[[
    ،،،،والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح    ،،،،واملكروهواملكروهواملكروهواملكروه    ،،،،واحملظورواحملظورواحملظورواحملظور    ،،،،واملباحواملباحواملباحواملباح    ،،،،واملندوبواملندوبواملندوبواملندوب    ،،،،الواجبالواجبالواجبالواجب    ::::سبعةسبعةسبعةسبعة    واألحكامواألحكامواألحكامواألحكام(

 ، واملباحات، واملندوبات، أي الواجبات: السبعة أي معرفة جزئيااهذفالفقه العلم ) والباطلوالباطلوالباطلوالباطل
 كالعلم بأن هذا الفعل مثال ، واألفعال الباطلة، واأل فعال الصحيحة، واملكروهات،واحملظورات

 ، وهذا باطل، وهذا صحيح، وهذا مكروه، وهذا حمظور، وهذا مباح، وهذا مندوب،واجب
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 المن علم ،1 فإن ذلك من علم أصول الفقه،ذه األحكام املذكورةوليس املراد العلم بتعريفات ه
 .ألا متعلق األحكام2 وإطالق األحكام علي هذه األمور فيه جتوز .الفقه

 ، والتحرمي، والكراهة، واإلباحة، والندب،ابجيهي اإل: 3 واألحكام الشرعية مخسة
حكام مخسة ال سبعة كما  والذي عليه اجلمهور أن األ،له صطالحاوجعله األحكام سبعة 

ل بعضهم ع وج.والباطل داخل يف احملظور 4، ألن الصحيح إما واجب أو غريه،ذكرناها
 . واهللا أعلم.مسة أيضااخل األحكام  ومها راجعان إىل.ةمي والعز،األحكام تسعة ، وزاد الرخصة

                                 

ما ذكره من مبادئ أصول الفقه، وليس من مسائله، فإن التعريفات املذكورة يف الكتب املؤلفة يف 1 
 هذه املعرفة العلوم من مبادئ تلك العلوم وليست من مقاصدها، وألن توقف استنباط األحكام الشرعية على

 .توقف بعيد، ومسائل هذا العلم هي املسائل اليت يتوقف االستنباط عليها توقفا مباشرا
خطاب اهللا (وذلك ألن احلكم عبارة عن :  وإطالق األحكام علي هذه األمور فيه جتوز: قوله2

 هذه ىلعلق اخلطاب به إوهذا اخلطاب متعلق بفعل املكلف املنقسم بعد ت) املتعلق بفعل املكلف تكليفا أو وضعا 
  .األقسام السبعة، واملتصف ا

 وأما الصحة ،هذه اخلمسة هي األحكام الشرعية التكليفية: لشرعية مخسةا واألحكام : قوله3
وهو اخلطاب الوارد بكون الشئ سببا أو شرطا أو مانعا، أو صحيحا ، أو فاسدا،  ،والبطالن فمن خطاب الوضع

كونه مبينا لوضع الفعل وحاله من الصحة والفساد، وكونه سببا أو شرطا أو مانعا، مسي بذلك ل. وهو أيضا حكم
 كما يسمى مقابله خطاب تكليف ألن متعلقه فعل ،أو ألن متعلق خطاب الوضع بوضع اهللا تعاىل أي جبعله

   .املكلف
 هذا صحيح لكن صفة الصحة غري صفة الوجوب: ألن الصحيح إما واجب او غريه : قوله4

 بل ، ذات العملى احلكم ال عللى والكالم ع. كما أن احلكم بالصحة غري احلكم بالوجوب وحنوه،ندبوالأ
 والباطل : قولهى وكذالك الكالم عل.وجه إلدخال بعض األحكام املتغايرة يف بعض  فال،عليه من حيث احلكم

 .تأخرين وهو الذي مشى عليه أكثر امل، ماذهب إليه املصنفتحقيق فال،داخل يف احملظور
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 :فقال ، مث شرع يف تعريف األحكام اليت ذكرها بذكر الزم كل واحد منها
    ]]]]اجباجباجباجبالوالوالوالو[[[[

فالواجب من حيث وصفه )  تركه تركه تركه تركهىىىى فعله ويعاقب عل فعله ويعاقب عل فعله ويعاقب عل فعله ويعاقب علىىىى مايثاب عل مايثاب عل مايثاب عل مايثاب عل::::لواجبلواجبلواجبلواجباااافففف (
 الترك ى الفعل والعقاب على تركه ، فالثواب على فعله ويعاقب على هومايثاب عل1بالوجوب

 فإن الصالة مثال أمر ،2وليس هو حقيقة الواجب أمر الزم للواجب من حيث وصفه بالوجوب
                                                                                       

  .ومها راجعان إىل األحكام اخلمسة: وجيري هذا الكالم يف قوله اآليت
م وفالواجب من حيث هو مفه:  أن يقول وىلاأل:  فالواجب من حيث وصفه بالوجوب إخل : قوله1

 وذلك ألن التعريف إمنا يكون للماهيات الألفراد املاهيات واملتصف .كلي صادق على أفراده املتصفة به
 واملقصود من تعريف املاهية هو معرفة حال أفرادها الصادقة هي عليها .مفهومهفراد  الواجب ال أب  هيبالوجو

هذا الكالم للشارح احمللي، وقد أراد االشارة  وهو هنا الوجوب و،سم املاهية اشتقاقاتصافها مبأخذ  امن حيث
ما : ة للتقييد، وقد أخذها من ترتيب قولهبه إىل هذا املقصود، فاملراد من حيث وصف أفراده بالوجوب، واحليثي

يثاب إخل على الواجب، وهي لالحتراز عن فعل املكلف من حيث ذاته بدون مالحظة وصفه بالوجوب، فإنه 
 من حيث ذاته وبدون هذا الوصف ال يوصف بأنه يثاب على فعله،

كصالة الفرض يف حمل  مث إن هذه األقسام متداخلة، وتقسيم فعل املكلف إليها اعتباري ال حقيقي، 
مغصوب فإا حرام، أو يف احلمام فمكروهة، فاحترز الشارح باحليثية عن الواجب من حيث وصفه باحلرام أو 

 ما طلب طلبا جازما، والزمه أن يثاب : بل الواجب، نعم ما ذكره املصنف ليس ماهية للواجب.املكروه أيضا
 هو أصل للفقه يذا الالزم إلن التعريف به أنسب ذا العلم الذختار تعريفه ا لكنه ،على فعله ويعاقب على تركه

 ف ألجله هذا ألِّي الذئ وإلنه أسهل  للمبتد،من حيث إن الثواب على الفعل والعقاب على الترك حكم فقهي
 .   واهللا تعاىل أعلم.الكتاب

 الفرد اآلخر منه  فإن كل فرد منه له حقيقة مغايرة حلقيقة،  أي ليس هذا حقيقة أفراد الواجب 2
كحقيقة الصالة وحقيقة الزكاة، وما قاله من تغاير حقائق أفراد الواجب صحيح لكن هذا ال ينايف أن يكون 

إذ الميكن : ما طلب طلبا جازما، فقوله: إن ماهيته: للواجب مفهوم كلي ذايت شامل جلميع أفراده، وقد قلنا
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 فالتعريف املذكور ، حصول الثواب بفعلها والعقاب بتركهاوهو غري، معقول متصور ىفنفسه
ختالف االميكن تعريف حقيقته لكثرة أصناف الواجبات و ليس تعريفا حلقيقة الواجب إذ

 ، صح صدق إسم الواجب عليهاشتركت فيه حىتا وإمنااملقصود بيان الوصف الذي ،حقائقها
 .ام، وكذلك يقال يف بقية األحكالترك ى الفعل والعقاب علىوذلك هو ما ذكره من الثواب عل

لكل من ترك واجبا وليس  تركه يقتضي لزوم العقاب ىيعاقب عل :قوله : فإن قيل
  ذلك بالزم

 الترك وجوده لواحد من العصاة مع العفو ىفاجلواب أنه يكفي يف صدق العقاب عل
 تركه كما ىاب عل ترتب إستحقاق العق) تركهىويعاقب عل( : املراد بقوله: أو يقال،عن غريه
 . وذلك الينايف العفو عنه،لك غري واحدعرب بذ

 ،ان سنةذ فإن األ، وأورد علي التعريف املذكور أنه غري مانع لدخول كثري من السنن فيه
 ، وكذلك صالة العيدين عند من يقول بذلك،وإذا تركه أهل بلد قوتلوا وكفي بذلك عقابا

 .  وحنو ذلك ،ومن ترك الوتر ردت شهادته
                                                                                       

يقال يف بقية األحكام، مث إن هذه األمساء من األمور وكذلك : تعريف حقيقته إخل غري صحيح، وكذلك قوله
ما طلب فعله طلبا : االصطالحية، واألمور االصطالحية هلا حقائق، وهي ما اعتربه املصطلح فيها، فحد الواجب

ما طلب تركه : ما خري يف فعله وتركه، واحملظور: ما طلب فعله طلبا غري جازم، واملباح: جازما، وحد املندوب
: ما وافق الشرع مما يقع على وجهني، والباطل: ما طلب تركه طلبا غري جازم، والصحيح: زما، واملكروهطلبا جا

مما يقع على وجهني، معرفة اهللا، فإا ال تقع إال موافقة : ما خالف الشرع مما يقع على وجهني، وخرج بقولنا
 . للشرع، إذ لو وقعت خمالفة لكانت جهال ال معرفة
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 بل ، وبأن العقوبة املذكورة ليست على نفس الترك، بأن املراد عقاب اآلخرة:وأجيب
 أهلية 2 وإمنا هو عدم1 ورد الشهادة ليس عقابا ،حنالل من الدين وهو حرامالعلى الزمه وهو ا

 أال يرى أن ، فدخل فيها الواجب وغريه،كولرتبة شرعية شرطها كماالت جتتمع من أفعال وتر
، على أن 3 وإمنا ذلك لنقصانه عن درجة العدالة،دت شهادته مل يكن ذلك عقوبة لهالعبد إذا ر

 . ونص أصحابنا على أنه اليقاتل من ترك العيدين،ذان يف املصر فرض كفايةألالصحيح أن ا
 4واجلواب ماتقدم،  والسؤاالن واردان على حد احملظور
 ]]]]ندوبندوبندوبندوباملاملاملامل[[[[

 وصفه بالندب 6لغة، وشرعا من حيث من الندب وهو الطلب 5هو املأخوذ) املندوباملندوباملندوباملندوب(
    ))))مايثاب على فعله وال يعاقب على تركهمايثاب على فعله وال يعاقب على تركهمايثاب على فعله وال يعاقب على تركهمايثاب على فعله وال يعاقب على تركه(هو 

                                 
 . على تعميم العقوبة لعقوبة الدنيا ان مبنيان اجلوابن هذا1
 . والعقاب أمر وجودي وهذا أمر عدمي2
 .  وليس منافيا للعدالة،عن درجة الكمال إلن الرق نقص مناف للكمال  الصواب3
هو لزوم العقاب لكل :  السؤال األول: واجلواب ما تقدم،ر حد احملظوى والسؤاالن واردان عل: قوله4

ما أ و،د السؤال األول ظاهر كجوابهوروو. هو دخول كثري من السنن يف تعريفه: لسؤال الثاينمن ترك واجبا، وا
 وترك ،انذ كترك األ، ويعاقب علىفعله،السؤال الثاين فإمنا يرد باملكروه فإن من املكروهات ما يثاب على تركه

  وهذا  مبين.ويعاقب على فعلها ، فإا مكروهات يثاب على تركها الذي هو الفعل، وترك الوتر،عيدينالصالة 
 وإال ، وليس عبارة عن عدم الفعل، عبارة عن كف النفس عن الفعلي وأنه فعل نفس،على أن الترك فعل

  .واهللا تعايل اعلم. فاليصدق التعريف على هذه األمور
  واملندوب املأخوذ بدون هو: ويف النسخة املطبوعة مع حاشية السوسي.  األوىل مأخوذ بدون ال5

 
  .   فيه ما تقدم يف الواجب6



 99

    ]]]]باحباحباحباحاملاملاملامل[[[[
يريد والعلىتركه  )مااليثاب على فعله مااليثاب على فعله مااليثاب على فعله مااليثاب على فعله (من حيث وصفه باإلباحة ) واملباحواملباحواملباحواملباح((((

 . اليتعلق بكل من فعله وتركه ثواب وال عقابي أ،يريد والعلىفعله) واليعاقب على تركه واليعاقب على تركه واليعاقب على تركه واليعاقب على تركه (
  يدخل فيه املكروه واحلراموالبد من زيادة ماذكرنا لئال

 ]]]]احملظوراحملظوراحملظوراحملظور[[[[    
ويعاقب على ويعاقب على ويعاقب على ويعاقب على (متثاال ا) مايثاب على تركهمايثاب على تركهمايثاب على تركهمايثاب على تركه(من حيث وصفه باحلظرأى احلرمة)واحملظورواحملظورواحملظورواحملظور(

 وتقدم السؤاالن وجواما ) فعلهفعلهفعلهفعله
    ]]]]املكروهاملكروهاملكروهاملكروه[[[[

واليعاقب على واليعاقب على واليعاقب على واليعاقب على (متثاال ا) ما يثاب على تركهما يثاب على تركهما يثاب على تركهما يثاب على تركه(من حيث وصفه بالكراهة ) واملكروهواملكروهواملكروهواملكروه(
متثال ألن احملرمات ال على الترك يف احملظور واملكروه باوإمنا قيدنا ترتب الثواب)،،،،فعلهفعلهفعلهفعله

ىل إ فضال عن القصد،وإن مل يشعر ا، خيرج اإلنسان عن العهدة مبجرد تركهات واملكروها
 . متثال ال لكنه اليترتب الثواب على الترك إال إذا قصد به ا،تركها

ها إال إذا قصد به  وكذلك الواجبات واملندوبات اليترتب الثواب على فعل:فإن قيل
 .متثالالا

 أن األمر كذلك ولكنه ملا كان كثري من الواجبات اليتأتى اإلتيان ا اال إذا : فاجلواب
 وإن كان ، مل حيتج إىل التقييد بذلك، وهو كل واجب اليصح فعله إال بنية،متثالقصد ا اال
 كنفقات :متثالذا قصد االبات تربأ الذمة بفعلها واليترتب الثواب على ذلك إال إجبعض الوا
 .هللا أعلم ا و. وغري ذلك مما يصح بغري نية، وأداء الديون، والودائع،املغصوب  ورد،الزوجات

    ]]]]الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح[[[[
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بالذال املعجمة وهو البلوغ  ) ما يتعلق به النفوذما يتعلق به النفوذما يتعلق به النفوذما يتعلق به النفوذ(من حيث وصفه بالصحة ) والصحيحوالصحيحوالصحيحوالصحيح(
له من نفوذ السهم أىبلوغه  وأص.ستمتاع يف النكاحال وا،نتفاع يف البيعإىل املقصود كحل اال

يف الشرع بأن يكون قدمجع ما يعتربفيه شرعا عقدا كان أو ) ويعتد بهويعتد بهويعتد بهويعتد به (،إىل املقصود
 من فعل الشارع ،وقيل إما مبعىن واحد   واالعتداد،فعل املكلف  من1عبادةفالنفوذ

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    

    ]]]]الباطلالباطلالباطلالباطل[[[[
                                 

وأما االعتداد .  وليس فعله ألنه متعلق به، المعىن له إلن النفوذ مرتب على فعل املكلف الكالم هذا1
  .فإن كان املراد به اعتداد الشارع به فهو من فعل الشارع، وإن كان املراد به كونه معتدا به فليس من فعل الشارع
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بأن مل يستجمع ) تد بهتد بهتد بهتد بهماال يتعلق به النفوذ واليعماال يتعلق به النفوذ واليعماال يتعلق به النفوذ واليعماال يتعلق به النفوذ واليع(من حيث وصفه بالبطالن ) والباطلوالباطلوالباطلوالباطل(
 والعبادة ، والعقد يف االصطالح يوصف بالنفوذ واالعتداد.مايعترب فيه شرعا عقدا كان أوعبادة

  1توصف باالعتداد فقط
لصدق العلم على معرفة الفقه ) أخص من العلمأخص من العلمأخص من العلمأخص من العلم(باملعىن الشرعي املتقدم ذكره ) والفقهوالفقهوالفقهوالفقه(

 ، فإن الفقه الفهم،كذا باملعىن اللغوي و، وليس كل علم فقها، فكل فقه علم،والنحو وغريمها
  2والعلم املعرفة وهي أعم 

    
    
    
    
    
    
    
    

    ]]]]العلمالعلمالعلمالعلم[[[[    
                                 

،  إىل كل من العقود والعبادة املصنفعتداد يف كالمال وظاهرها إرجاع ا، احمللي بنصها عبارة هذه1
 ويكون ،صطالح بصرف النظرعن كالم املصنف وحيتمل أن يكون مراده بيان االوختصيص النفوذ بالعقود،

  . هو خاص بالعقوديعتداد هنا بالعبادة بقرينة املقابلة بالنفوذ الذمراده ختصيص اال
والعلم هو اإلدراك املطابق للواقع سواء كان عن شيئ . ء آخري شيء عن ش ألن الفهم هو إدراك2

 .أوال عن شيئ
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أي إدراك ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو ) معرفة املعلوممعرفة املعلوممعرفة املعلوممعرفة املعلوم( اإلصطالح يف) والعلموالعلموالعلموالعلم(
 ، بأنه حيوان ناطق-أي تصوره- الواقع كإدراك اإلنسان يف) 1111على ما هو بهعلى ما هو بهعلى ما هو بهعلى ما هو به( معدوما 

  بكر الباقالين أيبي حادث وهذا احلد للقاض-هو ما سوى اهللا تعاىلو-وكإدراك أن العامل 
 .وتبعه املصنف
 :عترضا و
 ، ألن املعلوم مشتق من العلم فال يعرف املعلوم إال بعد معرفة العلم بأن فيه دورا-1 

 ،ألن املشتق مشتمل على معىن املشتق منه مع زيادة
يسمى معرفة إمجاعا ال لغة وال وبأنه غري شامل لعلم اهللا سبحانه ألنه ال -2 
 ،إصطالحا
 2وبأن قوله على ما هو به قيد زائد ال حاجة إليه ألن املعرفة التكون إال كذلك-3 

    ]]]]اجلهلاجلهلاجلهلاجلهل[[[[
                                 

حىت خيرج عن التعريف التقليد، واملعرفة الناشئة : ملوجب من حس أو عقل أو عادة: زادوا على هذا 1
اس احلس الشامل حلس احلو: وذلك أن موجب العلم ثالثة. عما يظن موجبا، وليس هو موجبا يف الواقع

كالعلم بأن ما ورائنا من اجلبال : الظاهرة والباطنة، والعقل، والعادة املطردة اليت مل تتخلف وإن جوز العقل ختلفها
مل تتحول عن مكاا، وأن البحار مل تتحول إىل عسل أو زئبق، مع أن هذا التحول أمر جيوزه العقل وال يراه 

 .التجويز العقلي ال ينايف العلم اليقيين إن : حماال، وال مستلزما للمحال، ومن مثة قالوا
 وعن الثاين بأن هذالتعريف ،وجياب عن األول بأن املراد باملعلوم ذاته بدون مالحظة وصف العلم2

دراك على طريق التجريد كما أشار إليه إل و عن الثالث بأن املراد باملعرفة ا،تعريف للعلم احلادث الملطلق العلم
 معرفة املعلوم مشتمل على حتصيل : وهو أن قوله،عتراض آخرا وهنا ،ملعرفة باإلدراكاحملقق احمللي بتفسري ا

) أي إدراك ما من شأنه أن يعلم(بقوله  ىل اجلواب عنه أيضاإد أشار احمللي ق و،و تقدم الشئ على نفسه، احلاصل
 .  ائق فيه من الدقهالحظ  عنه الشارح بدون أن يدرك ماهقد أخذو ،فإن هذا التفسري للمحلي
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 ويف بعض النسخ على ،يف الواقع) واجلهل تصور الشيء على خالف ما هو به واجلهل تصور الشيء على خالف ما هو به واجلهل تصور الشيء على خالف ما هو به واجلهل تصور الشيء على خالف ما هو به (
 ،أن العامل قدمي وكإدراك الفالسفة ، كتصور اإلنسان بأنه حيوان صاهل،خالف ما هو عليه

 وبعضهم وصف هذا . وللتصديق1فاملراد بالتصور هنا التصور املطلق الشامل للتصور الساذج
 ومبا ، وجعل اجلهل البسيط عدم العلم بالشيئ كعدم علمنا مبا حتت األرضني،باجلهل املركب
امل  والتعريف الش. وهذا اليدخل يف تعريف املصنف فال يسمى عنده جهال،يف بطون البحار

 إما بأن مل -أي ما من شأنه أن يقصد فيدرك-نتفاء العلم باملقصود ا اجلهل :للقسمني أن يقال
 . وهو املركب، وهو البسيط أو بأن يدرك على خالف ما هو عليه يف الواقع،يدرك أصال

 .ومسي مركبا ألن فيه جهلني جهال باملدرك وجهال بأنه جاهل
    ]]]]العلم الضروريالعلم الضروريالعلم الضروريالعلم الضروري[[[[

وأما العلم .  ضروري ومكتسب:وعلم املخلوق ينقسم إىل قسمنياحلادث وه) والعلموالعلموالعلموالعلم(
؛ فالعلم 2 فال يوصف بأنه ضروري وال مكتسبالقدمي وهو علم اهللا سبحانه وتعاىل

 فيضطر ،3بأن حيصل مبجرد التفات النفس إليه ) مامل يقع عن نظر وإستداللمامل يقع عن نظر وإستداللمامل يقع عن نظر وإستداللمامل يقع عن نظر وإستدالل(هو  ) الضروريالضروريالضروريالضروري(
                                 

  . الحكم معه الذي  أي1
 .بل هو علم حضوري 2
هذا إمنا هو يف قسم من العلم الضروري، وهو ما حيصل : بأن حيصل مبجرد التفات النفس إليه: قوله 3

ويهجم على النفس بأول التوجه، وتصور الطرفني املسند واملسند إليه والنسة بينهما من غري حاجة إىل سبب 
كعلم اإلنسان بوجوده ، وبتغري أحواله ، وبأمله، : ات، وهي احملسوسات باحلواس الباطنة وذلك كالوجداني. آخر

مثل علمنا بأن النفي واإلثبات ال : وتلذذه، وكالعلم باألمور اليت ال سبب هلا، وال يرى االنسان نفسه خالية عنها
لبديهي، وهو ما جيزم به العقل مبجرد ويسمى هذا القسم با. جيتمعان وال يرتفعان، وأن الشيئ ال يتقدم على نفسه

 .االلتفات إليه من غري استعانة حبس أو حدس أو جتربة أو عادة، وهو أخص من الضروري
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 أي احلاصل)كالعلم الواقعكالعلم الواقعكالعلم الواقعكالعلم الواقع(ك والميكنه دفعه عن نفسه وذل،ىل إدراكه إاإلنسان
 ))))الىت هيالىت هيالىت هيالىت هي(الظاهرة إحترازا من الباطنة )اخلمساخلمساخلمساخلمس(مجع حاسة مبعىن القوة احلساسة)بإحدىاحلواسبإحدىاحلواسبإحدىاحلواسبإحدىاحلواس(

 العصب املفروش ىف مقعر الصماخ أي مؤخره يدرك ا  قوة مودعة يف:وهو) السمعالسمعالسمعالسمع((((
 سبحانه خيلق  مبعىن أن اهللا،األصوات بطريق وصول اهلواء املتكيف بكيفية الصوت إىل الصماخ

    .1اإلدراك ىف النفس عند ذلك
                                                                                       

هوالعلم الذي ال حيصل بأول التوجه وااللتفات، بل حيتاج بعد : والقسم الثاين من العلم الضروري
وذلك كالعلم احلاصل يف . غري ذلكالتوجه إىل أمور أخرى من حس أو حدس أو جتربة أو عادة أو 

احملسوسات باحلواس الظاهرة، ويف التجريبيات واحلدسيات، ويف األمور املستندة إىل العادة ويف املتواترات، فإن 
احملسوسات حتتاج إىل تقليب احلدقة يف البصر، واالصغاء يف املسموعات، وجذب النفَس يف املشمومات، 

 .يف امللموساتوالذوق يف املطعومات، واللمس 
والتجريبيات حتتاج إىل مزاولة تكرار املشاهدة، واحلدس حيتاج إىل استعمال احلس، والعلوم املستندة 

: إحدامها. إىل العادة حتتاج إىل اطراد العادة، والعلم ذا االطراد، واملتواترات حتتاج إىل حصول مقدمتني يف العقل 
أم اتفقوا على : والثانية. واهلم ال جيمعهم على الكذب جامعأن هؤالء املخربين مع كثرم واختالف أح

 .اإلخبار عن الواقعة
 إىل -بعد التفات النفس–فالعلم الضروري هو العلم الذي ال حيتاج إىل نظر واستدالل سواء احتاج 

رادفا للضروري أمر آخر غري االلتفات مما قدمنا أو مل حيتج إليه، ويسمى الثاين بالبديهي، وقد يطلق البديهي م
 . واهللا تعاىل أعلم. ويطلق على كال القسمني

يعين بدون أن يؤثر وصول اهلواء املكيف  يف ذلك :  خيلق اهللا اإلدراك يف النفس عند ذلك : قوله1
  عالقة مقارنة وليست عالقة تأثري للسبب واملسببوهذا مبين على مذهب األشعري من أن العالقة بني السبب

ىل تأثري السبب يف املسبب لكن إاهللا تعاىل خيلق السبب واملسبب كليهما معا، وذهب بعضهم  بل ،يف املسبب
  واهللا أعلم. بذاته بل بقوة أودعها اهللا فيهال
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 قوة مودعة ىف العصبتني اوفتني اللتني يتالقيان ىف الدماغ مث يفترقان :وهو) والبصروالبصروالبصروالبصر(
 يدرك ما األضواء واأللوان واألشكال وغري ذلك مما خيلق اهللا إدراكه ىف ،فيتأديان إىل العينني

 .النفس عند استعمال تلك القوة
هتني حبلميت ي مقدم الدماغ الشب قوة مودعة ىف الزائدتني الناتئتني يف:وهو) والشموالشموالشموالشم (

  يدرك ا الروائح بطريق وصول اهلواء املتكيف بكيفية ذى ،الثدي
 .لق اهللا سبحانه وتعاىل اإلدراك عند ذلكخي .الرائحة إىل اخليشوم

 الطعوم  يدرك ا، العصب املفروش على جرم اللسان قوة منبثة يف: وهو))))والذوقوالذوقوالذوقوالذوق( 
 خيلق اهللا سبحانه وتعاىل . ىف الفم للمطعوم ووصوهلا إىل العصبمبخالطة الرطوبة اللعابية اليت

 .اإلدراك عند ذلك
 يدرك ا احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة ،مجيع البدن  قوة منبثة يف:وهو) واللمسواللمسواللمسواللمس (

 بعض  ويف.دراك عند ذلك خيلق اهللا سبحانه وتعاىل اإل. تصال والتماسوحنو ذلك عند اال
 .النسخ تقدمي اللمس على الشم والذوق

 أثبتها  وأما احلواس الباطنة اليت. وهذه احلواس اخلمس الظاهرة هي املقطوع بوجودها
 ودل كالم املصنف . ألا مل تتم دالئلها على األصول اإلسالمية،الفالسفة فلم يثبتها أهل السنة

واس غري اإلحساس ويوجد ىف بعض النسخ بعد ذكر على أن العلم احلاصل من هذه احل
 احلواس اخلمس 

 واملعىن أن العلم ،وهو معطوف على قوله بإحدى احلواس اخلمس ) أو التواترأو التواترأو التواترأو التواتر ( 
 وذلك كالعلم ، وكالعلم احلاصل بالتواتر،الضروري كالعلم احلاصل بإحدى احلواس اخلمس

عجزات على يده وعجز اخللق عن  وكظهور امل،احلاصل بوجود النيب صلى اهللا عليه وسلم
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 ،علوم الضرورية العلم احلاصل ببديهة العقل كالعلم بأن الكل أعظم من اجلزءل ومن ا.معارضته
 .وأن النفي واإلثبات الجيتمعان

    ]]]]العلم املكتسبالعلم املكتسبالعلم املكتسبالعلم املكتسب[[[[
 ،كالعلم بأن العامل حادث)ستداللستداللستداللستداللالالالالوأما العلم املكتسب فهو املوقوف على النظر واوأما العلم املكتسب فهو املوقوف على النظر واوأما العلم املكتسب فهو املوقوف على النظر واوأما العلم املكتسب فهو املوقوف على النظر وا (

 .فينتقل الذهن من تغريه إىل احلكم حبدوثه 1نظر يف العامل ومشاهدة تغريهفإنه موقوف على ال
    ]]]]النظرالنظرالنظرالنظر[[[[

ىل علم أو ظن مبطلوب تصديقي أو  إليؤدى) والنظر هو الفكر يف حال املنظور فيهوالنظر هو الفكر يف حال املنظور فيهوالنظر هو الفكر يف حال املنظور فيهوالنظر هو الفكر يف حال املنظور فيه (
 ىوالفكر حركة النفس يف املعقوالت خبالف حركتها يف احملسوسات فإا تسم2 تصوري

 .ختييال
                                 

 املطلوب من الوقوف على يعين أنه البد يف النظر من أجل الوصول به إىل :ومشاهدة تغريه : قوله1
 . وجهة داللته هو تغريه.امل والدليل هنا الع.جهة الداللة يف الدليل

فيه أن الفكر يف حال املنظور فيه الجيري إال يف الدليل كالعامل : مبطلوب تصديقي أوتصوري:  قوله2
نك بالفكر يف حاله وهوتغريه تصل إىل مطلوب تصديقي وهو حدوثه ، وحاله هو وجه الداللة فيه، وأما احلد إف

 وإمنا يتوصل به إىلاحملدود أي يتصور احملدود به، مث إن ،داللةداللة والوجه _ كما قال السعد _فليس فيه 
 واملصنف إمنا . فيها الظن كما حقق يف حملهي والجير، وإمنا تكون معلومة أوجمهولةةالتصورات التكون مظنون

 : وقد أشار احمللي إىل هذا يف شرحه حيث قال.عرف النظر اجلاري يف التصديقات  ألنه اجلاري يف هذا العلم
واالستدالل طلب الدليل ليؤدي إىل : الفكر يف حال املنظور فيه ليؤدي إىل املطلوب، مث قال: والنظر هو

. انتهى. فمؤدى النظر واالستدالل واحد، ومجع املصنف بينهما يف اإلثبات والنفي تأكيد: املطلوب، مث قال
هنا هو النظر اجلاري يف التصديقات، وليس فمؤدى النظر واالستدالل واحد، إىل أن النظر املعرف : فأشار بقوله 

مطلق النظر، وأما مطلق النظر فقد عرفوه بأنه الفكر املؤدي إىل علم  أو ظن مبطلوب خربي فيهما، أو تصوري 
كما قاله الشربيين يف –حركة النفس يف املعقوالت، واملراد حبركتها يف املعقوالت : يف العلم، وعرفوا الفكر  بأنه
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    ]]]]االستداللاالستداللاالستداللاالستدالل[[[[
ستدالل االمن 1 فالنظر أعم ي، إىل مطلوب تصديقيليؤد) ) ) ) ل طلب الدليلل طلب الدليلل طلب الدليلل طلب الدليلواالستدالواالستدالواالستدالواالستدال((((

 .إلستدالل خاص بالتصديقاتا و،ألنه يكون يف التصورات والتصديقات
    ]]]]الدليلالدليلالدليلالدليل[[[[

صطالحا فهو ماميكن اوأما ) ،،،،هواملرشد إىل املطلوب ألنه عالمة عليههواملرشد إىل املطلوب ألنه عالمة عليههواملرشد إىل املطلوب ألنه عالمة عليههواملرشد إىل املطلوب ألنه عالمة عليه((((    2222لغة) ) ) ) والدليلوالدليلوالدليلوالدليل (
 .فيه إىلمطلوب خربي التوصل بصحيح النظر

                                                                                       

 ترتيب النفس املعقوالت على وجه يكون ذلك املرتب -]1/185[  شرح احمللي جلمع اجلوامعحتقيقاته على
 . باعتبار قيامه بالذهن مرآة ملشاهدة جمهول

والفرق بني الدليل والنظر أن الدليل هو املنظور فيه، والنظر هو الفكر يف حال املنظور فيه، فافترقا، لكن 
 ومما ينبغي التنبيه عليه أن الشارحني املارديين، والعبادي قد وقعا يف نفس مؤدامها واحد وهو املطلوب التصديقي،

      . واهللا تعاىل أعلم. اخلطأ الذي وقع فيه احلطاب من تعميم املطلوب يف النظرإىل التصوري والتصدقي
 .  ألنه خاص بالتصديقات كما حققناه ، ال يف النظر املعرف هنا،صحيج يف مطلق النظر  هذا1
صحيح أن الدليل لغة هو املرشد إىل املطلوب، لكن : هو املرشد إىل املطلوب: والدليل لغة: ولهق 2

املصنف بصدد بيان املعاين االصطالحية لأللفاظ املذكورة، فمقصوده بيان ما يطلق عليه الدليل يف اصطالح 
طالحي اكتفى به يف بيان املعىن األصوليني، وملا كان الدليل باملعىن اللغوي منطبقا على الدليل باملعىن االص

االصطالحي للدليل لوضوحه واختصاره، فاملقصود بيان املعىن االصطالحي، إال أنه البد من تقييد املطلوب 
باخلربي حىت اليصدق التعريف على احلد، والقرينة على التقييد شهرة كون الدليل من التصديقات ومؤديا إىل 

 .التصديقات
إن : أو نقول. شد بالقوة أو بالفعل حىت ينطبق التعريف على الدليل عند األصوليني واملراد باملرشد املر

اط اجلمع واملنع طريقة املصنف قد تساهل يف التعريف على طريقة املتقدمني، ومل يراع فيه اجلمع واملنع، فإن اشتر
 .املتأخرين
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 :ينالدليل يطلق يف اللغة على أمر]: 1/34البحر احمليط[ قال الزركشي يف 
فيكون معىن الدليل الدال، ففعيل . املرشد للمطلوب على معىن أنه فاعل الداللة، ومظهرها:  أحدمها

 .مبعىن فاعل كعليم، وقدير، مأخوذ من دليل القوم ألنه يرشدهم إىل مقصودهم
 . انتهى. العامل دليل الصانع: ما به اإلرشاد أي العالمة املنصوبة ملعرفة املدلول، ومنه قوهلم : الثاين

ألنه عالمة عليه، وهذا الكالم بيان لوجه : وهذا املعىن األخري هو املقصود هنا، حيث قال املصنف
 . من أجل أن الدليل عالمة على املطلوب يف الواقع يكون مرشدا إليهأي إىل املطلوب كونه مرشدا 

  والدليل الظينلدليل اليقيينلمالن ا والتعريفان ش.إخل فهو تعريف آخر للدليل .)ما ميكن التوصل(  وأما
لفن ألن الدالئل  ااملناسب ذا إلطالق هو ا وهذا، ومل يقيد املطلوب باليقيين،"بإىلاملطلوب"حيث عرب فيهما 

 .الفقهية الىت هىموضوع هذاالفن معظمها ظنية
رب يف الدليل إشارة إىل أن املعت" ميكن: " وهذان التعريفان تعريفان للدليل عند األصوليني، وعرب بقوله

عند األصوليني هو القوة القريبة من الفعل املعرب عنها باإلمكان، فالدليل عندهم ما من شأنه اإليصال أوصل بالفعل 
أم ال بأن الينظر فيه أحد أو نظر فيه ال من جهة الداللة، وإن اعترب فيه التوصل بالفعل خيرج عنه دليل مل ينظر فيه 

 داللة،أحد أو نظر فيه ال من جهة ال
 . اجلهة اليت من شأا أن ينتقل الذهن ا إىل املطلوب وهي املسماة وجه الداللة:  واملراد بصحيح النظر

 وذلك ألنه عند وجودالنظر ، متعلق بالتوصل بدون مالحظة قيد اإلمكان: بصحيح النظر:قولهو
ماميكن  : فكأم قالوا،توصل بصحيح النظر بيان طريق الم فاملقصود بقوهل،الصحيح حيصل التوصل بالفعل

 . وذلك التوصل يكون بصحيح النظر فيهيالتوصل به إىل املطلوب اخلرب
 وقيد الفكر بالصحيح ألن الفاسد ال ميكن التوصل به إىل املطلوب النتفاء وجه الداللة  عنه ، وإن 

ليس من شأنه أن ينتقل به إىل أدى بواسطة اعتقاد أو ظن، كما إذا نظر إىل العامل من جهة الوجود، فإن الوجود 
 .وجود الباري تعاىل
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    ]]]]ننننالظالظالظالظ[[[[
 وقول املصنف ،اوز بكسر الواو  عند))))والظن جتويز أمرين أحدمها أظهر من اآلخروالظن جتويز أمرين أحدمها أظهر من اآلخروالظن جتويز أمرين أحدمها أظهر من اآلخروالظن جتويز أمرين أحدمها أظهر من اآلخر (

 وإمنا هو الطرف ، فيه مساحمة فإن الظن ليس هو التجويز)إن الظن هو التجويز( :-رمحه اهللا-
 . والطرف املرجوح  املقابل له وهم،الراجح من اوزين بفتح الواو

    
    
    
    
    
    
    

    ]]]]الشكالشكالشكالشك[[[[
                                                                                       

 واملراد بالنظر فيه أعم من النظر فيه نفسه، ويف صفاته، وأحواله، فيشمل املقدمات اليت حبيث إذا رتبت 
أدت إىل املطلوب اخلربي، واملفرد الذي من شأنه إذا نظر يف أحواله أوصل كالعامل، فإن جهة الداللة فيه حدوثه 

 ،أو إمكانه
 وأما الدليل عند املتكلمني فهو ما عند األصوليني إال أنه اعترب فيه أن يكون املطلوب يقينيا كما هو 

 ].1/26البحر احمليط للزركشي [املناسب بعلم الكالم وانظر 
  وأما الدليل عند املناطقة  فعبارة عن جمموع املقدمتني املترتبتني واملعترب فيه التوصل بالفعل ال باإلمكان،

    . ألن املقدمتني املترتبتني موصلتان إىل النتيجة بالفعل
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يف 1عنداوز بكسر الواو فالتردد ) ) ) ) مرين المزية ألحدمها على اآلخرمرين المزية ألحدمها على اآلخرمرين المزية ألحدمها على اآلخرمرين المزية ألحدمها على اآلخر أ أ أ أوالشك جتويزوالشك جتويزوالشك جتويزوالشك جتويز(
 وهمو ، ومع رجحان أحدمها ظن للطرف الراجح 2ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك

 للطرف املرجوح
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    ]]]]تعريف أصول الفقهتعريف أصول الفقهتعريف أصول الفقهتعريف أصول الفقه[[[[    
                                 

خل مما ينبغي التنبيه عليه إنه يوجد يف كل من مادة الشك والظن إ فالتردد يف ثبوت قيام زيد : قوله1
 والوهم ، للطرف الراجح منهمااسم وأماالظن فهو ،حكمان لكن الشك عبارة عن جمموع احلكمني اوزين

 .رجوح سم للطرف املا
  وهو عبارة عن حكمني 2
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أى طرق الفقه ) طرقهطرقهطرقهطرقه(:  وضعت فيه هذه الورقاتيالذ) أصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقه(علم  )وووو (
صلىاهللا -  وفعل النيبي، والنه،1كالكالم على مطلق األمر )على سبيل اإلمجالعلى سبيل اإلمجالعلى سبيل اإلمجالعلى سبيل اإلمجال(وصلة إليه امل

 وغري ، واملبني، وامل، واخلاص، والعام،ستصحابال وا، والقياس، واإلمجاع-عليه وسلم
 املبحوث عن أوهلا بأنه للوجوب حقيقة ، وعن الثاين بأنه للحرمة كذلك ،وعن البواقي ،ذلك

 خبالف طرق الفقه املوصلة إليه على سبيل التعيني والتفصيل  وغري ذلك مما سيأيت،بأا حجج
أقيموا (ستنباطا حنو الة جزئية تدل على حكمها نصا أوأحبيث إن كل طريق توصل إىل مس

 ،1 كما أخرجه الشيخان،وصالته صلى اهللا عليه وسلم يف الكعبة )3والتقربوا الزنا (،)2الصالة
                                 

إخل ألن .. كمطلق األمر والنهي-كما يف احمللي–إخل الصواب ..كالكالم على مطلق األمر:  قوله1
كمطلق األمر، والنهي، : وعبارة احمللي هكذا. إخل وليس الكالم عليها..طرق الفقه أي دالئله هي األمر والنهي 

، واإلمجاع، والقياس، واالستصحاب من حيث البحث عن أوهلا -وسلمصلى اهللا تعاىل عليه وآله -وفعل النيب 
وليت الشارح مل يغري عبارة احمللي )... وأقيموا الصالة(خبالف طرقه على سبيل التفصيل حنو ... بأنه للوجوب

تغيريه ارح يف ومما أخطأ فيه الش .فإن عبارته دقيقة للغاية الحظ فيها أمورا بعيدة قلما أدركها الشارح احلطاب
وعن البواقي بأا : والعام واخلاص وامل واملبني ، فإنه بعد إضافتها ال يصح قوله:  قوله لكالم احمللي إضافة

  .حجج فإن البحث عن العام واخلاص وامل واملبني ليس من حيث إا حجج
نعم .  له كعلم مدونوقد قدمنا يف املقدمة أن دالئل الفقه اإلمجالية موضوع أصول الفقه وليست تعريفا

قال الزركشي . فراجع املقدمة. هي أصول للفقه باملعىن الغري اللقيب، ألن هذه الدالئل اإلمجالية أصل ملسائل الفقه
) أي شارح الربهان(وإمام احلرمني ملا عرفه بأدلة الفقه قال شارحه  ): 1/33تشنيف املسامع جبمع اجلوامع (يف

 .    أراد اإلضايف: األبياري
 ]42[اآلية  :ة سورة البقر2
  ]32[اآلية: سورة اإلسراء3
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 وقياس األرز على ،بن السدس مع بنت الصلب حيث العاصب هلااللبنت اواإلمجاع على أن 
ستصحاب العصمة  ا و،2 كما رواه مسلم،الرب يف إمتناع بيع بعضه ببعض إال مثال مبثل يدا بيد

 وإن ذكر بعضها يف كتبه يعين ، فان هذه الطرق ليست من أصول الفقه،ملن شك يف بقائها
 أى بطرق الفقه اإلمجالية من حيث تفاصيلها ))))تدالل ا تدالل ا تدالل ا تدالل ا وكيفية اإلسوكيفية اإلسوكيفية اإلسوكيفية اإلس(أصول الفقه متثيال 

 وإمنا حصل ، واملقيد على املطلق وغري ذلك،وجزئياا عند تعارضها من تقدمي اخلاص على العام
بالرفع عطفا على قوله ) وكيفية (: ظنية إذ التعارض بني قاطعني وقوله3التعارض فيها لكوا

 وهو ،على صفات من يستدل ا4ذكورة جتر إىل الكالم ستدالل بالطرق املال وكيفية ا.طرقه
 ، وصفات من يستدل ا،ستدالل اال وكيفية ا، طرق الفقه اإلمجاليةاتهد فهذه الثالثة أعين

 الثاين  وهو املعىن، املشعر مبدحه بابتناء الفقه عليه)أصول الفقه( اللقب أعين الفن املسمى ذاي ه
 :قوله)وووو( .هالذي تقدمت اإلشارة إلي

                                                                                       
 فتح الباري[ رواه البخاري عن ابن عمر يف كتاب الصالة باب الصالة بني السواري يف غري مجاعة1

  ].2/966[  ومسلم يف كتاب احلج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه  ،]578 /1
 ].3/1209[كتاب املساقاة باب الرباأخرجه مسلم عن أيب سعيد اخلدري بنحوه يف  2
 وهو قديكون بني قاطعني ي وليس حبقيقي ألن هذا التعارض معظمه ظاهر، هذا التعليل غريصحيح3

نعم قد حيصل التعارض احلقيقي بينهما لكوا ظنية، وذلك فيما إذا مل ميكن اجلمع بينها، وهذا النوع من . أيضا
  . التعارض ال يقع بني قاطعني

 والقرينة على .ستغناءاال وعرب مبن يستدل ا ليشري إىل جهة املصنف بذكره عن ذكرهاغىن  فاست4
صفات اتهد من توابع هذا العلم،  وقد حققنا يف املقدمة أن .جعل املص إياها من هذا العلم عده إياه من أبوابه

طرقه : ول الفقه على قولهوليست من مسائله األصول، وقد أشار املصنف إىل هذا حيث اقتصر يف تعرف أص
على سبيل االمجال، وكيفية االستدالل ا ومل يذكر فيه صفات اتهد وذكرها يف آخر الكتاب لكوا من 

     . توابع هذا العلم 
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    ]]]]أبواب أصول الفقهأبواب أصول الفقهأبواب أصول الفقهأبواب أصول الفقه[[[[    
)     ،،،،اخلاصاخلاصاخلاصاخلاصوووو    ،،،، والعام والعام والعام والعامي،ي،ي،ي، والنه والنه والنه والنه،،،، واألمر واألمر واألمر واألمر،،،،أقسام الكالمأقسام الكالمأقسام الكالمأقسام الكالم(مبتدأ خربه  ) أبواب أصول الفقهأبواب أصول الفقهأبواب أصول الفقهأبواب أصول الفقه(

وسيأتى ) واملؤولواملؤولواملؤولواملؤول(ويف بعض النسخ ) ،،،، والظاهر والظاهر والظاهر والظاهر،،،، واملبني واملبني واملبني واملبني،،،،واملواملواملوامل(ويذكر فيه املطلق واملقيد 
    ،،،، واإلمجاع واإلمجاع واإلمجاع واإلمجاع،،،، والتعارض والتعارض والتعارض والتعارض،،،،ملنسوخملنسوخملنسوخملنسوخوالناسخ واوالناسخ واوالناسخ واوالناسخ وا( أفعال الرسول صلىاهللا عليه وسلم يأ) ،واألفعالواألفعالواألفعالواألفعال(

    ،،،، واملستفيت واملستفيت واملستفيت واملستفيتيتيتيتيت وصفة املف وصفة املف وصفة املف وصفة املف،،،، وترتيب األدلة وترتيب األدلة وترتيب األدلة وترتيب األدلة،،،، واإلباحة واإلباحة واإلباحة واإلباحة،،،، واحلظر واحلظر واحلظر واحلظر،،،،والقياسوالقياسوالقياسوالقياس(مجع خرب ) ،،،،واألخبارواألخبارواألخبارواألخبار
 .فهذه مجلة األبواب وسيأتىالكالم عليها مفصال إن شاء اهللا تعاىل)     ،،،،وأحكام اتهدينوأحكام اتهدينوأحكام اتهدينوأحكام اتهدين
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    ]]]]أقسام الكالمأقسام الكالمأقسام الكالمأقسام الكالم[[[[    

فأقل مايتركب منه فأقل مايتركب منه فأقل مايتركب منه فأقل مايتركب منه ( فأوهلا من حيثية مايتركب منه :فلها حيثيات) أقسام الكالمأقسام الكالمأقسام الكالمأقسام الكالم    فأمافأمافأمافأما(
 أثبته . ماقام:حنو) ) ) ) ،،،،أوفعل وحرفأوفعل وحرفأوفعل وحرفأوفعل وحرف ( ( ( ( قام زيد:حنو) ) ) ) سم وفعل سم وفعل سم وفعل سم وفعل ااااأو أو أو أو  ( ( ( ( اهللا أحد:حنو) ) ) ) الكالم إمسان الكالم إمسان الكالم إمسان الكالم إمسان 

، واجلمهور على عده  لعدم ظهورهالضمري يف قام الراجع إىل زيد مثال كلمةً بعضهم ومل يعد
) يازيد( إمنا كان حنو : وأكثر النحاة قالو. يازيد:النداء حنو وذلك يف) ) ) ) سم وحرف سم وحرف سم وحرف سم وحرف ااااأوأوأوأو((((كلمة 

 ولكن غرض املصنف رمحه اهللا وغريه من ، زيداي أو أناد،كالما ألن تقديره أدعو زيدا
 ي فلذلك مل يأخذوا فيه بالتحقيق الذ2 ومعرفة املفرد من املركب1ةاألصوليني بيان أقسام اجلمل

 .سلكه النحويون 
    ]]]]تقسيم آخر للكالمتقسيم آخر للكالمتقسيم آخر للكالمتقسيم آخر للكالم[[[[

على طلب  مايدل:وهو  )إىل أمرإىل أمرإىل أمرإىل أمر(  من حيثية أخرى))))ينقسمينقسمينقسمينقسم(صطالح اليف ا )المالمالمالموالكوالكوالكوالك (
 ما حيتمل :وهو  ))))وخربوخربوخربوخرب(قم الت: وحن مايدل على طلب الترك : وهو))))ييييوووو(   قم:الفعل حنو

 ،ستفهام حنو هل قام زيدال ا:وهو )ستخبارستخبارستخبارستخبارااااوووو( جاء زيد وما جاء زيد :الصدق والكذب حنو
 . أوال،فيقال نعم
 : فاألول3 أوما فيه عسر،الطمع فيها  طلب م:وهو )إىل متنإىل متنإىل متنإىل متن(كالم أيضا ال )وينقسموينقسموينقسموينقسم(

 وميتنع ). ماال فأحج بهليت يل( : قول منقطع الرجاءحنو : والثاين،)ليت الشباب يعود يوما( :حنو
 إال أن يكون املطلوب جميئه اآلن فيدخل يف القسم ،)ءيليت غدا جي( : يف الواجب حنوالتمين

                                 
  واملراد  أقسامها من حيث تركيبها الصوري 1
  حشو الحمل له هنا : قوله ومعرفة املفرد من املركب2
 .كما يف املثال الثاين)ال طمع فيه المتناعه، أو ألن فيه عسراوهو طلب ما :( األوىل3
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بسكون الراء ))))ض ض ض ض رررروعوعوعوع( يكون يف املمتنع واملمكن الذي فيه عسر  التمينواحلاصل أن. األول
بفتح )ممممسسسسوقَوقَوقَوقَ( طلب حبث : وحنوه التحضيض إال أنه).أال ترتل عندنا( :الطلب برفق حنو: هو

        ).واهللا ألفعلن كذا (: احللف حنو:القاف والسني وهو
    ]]]]احلقيقة واازاحلقيقة واازاحلقيقة واازاحلقيقة وااز[[[[

 ما جيب :يف اللغة    )))) فاحلقيقة فاحلقيقة فاحلقيقة فاحلقيقة،،،،قيقة وجمازقيقة وجمازقيقة وجمازقيقة وجمازإىل حإىل حإىل حإىل ح(  أيضاالكالمالكالمالكالمالكالم    ))))ومن وجه آخر ينقسم ومن وجه آخر ينقسم ومن وجه آخر ينقسم ومن وجه آخر ينقسم  (
 على معناه الذى يأ    1111))))ستعمال على موضوعهستعمال على موضوعهستعمال على موضوعهستعمال على موضوعهالالالالمابقى يف امابقى يف امابقى يف امابقى يف ا (:صطالحاله ومحايته، ويف اظحف

 3،وقع التخاطب ا اليت    ))))2222بةبةبةبةاملخاِطاملخاِطاملخاِطاملخاِط    صطلح عليه منصطلح عليه منصطلح عليه منصطلح عليه منااااستعمل فيما ستعمل فيما ستعمل فيما ستعمل فيما ااااوقيل ماوقيل ماوقيل ماوقيل ما(وضع له يف اللغة 
ملستعملة يف لسان أهل الشرع  كالصالة ا،وإن مل يبق على موضوعه الذي وضع له يف اللغة
 وكالدابة املوضوعة يف ، وهو الدعاء خبري،يللهيئة املخصوصة فإنه مل يبق على موضوعه اللغو

 وهو كل مايدب على ،يالعرف لذوات األربع كاحلمار فإنه مل يبق على موضوعه اللغو
 . األرض

                                 
. ستعمالال وإمنا الذي فيه هو جمرد ا،  الظاهر  أن التعريف األول مبين على أنه الوضع يف ااز1

 على موضوعه أعم من : والظاهر أيضا أن املراد بالوضع يف قوله،والتعريف الثاين مبين على وجود الوضع فيه
قتصاره يف تعريف ااز على مقابل التعريف اويدل عليه .  فيشمل احلقيقة الشرعية والعرفية،ألول وغريهالوضع ا

 فما قاله الشارح فيما بعد من أن هذا التقسيم إمنا ، وتقسميه احلقيقة إىل لغوية وشرعية وعرفية،األول للحقيقة
قتصاره يف تعريف ا املصنف للتعريف األول و وتقدمي... كيف،يتمشى على التعريف الثاين للحقيقة ليس بسديد

 .واهللا أعلم.ختياره له ، وهذا يقتضي أن يكون تقسيمه اآليت بعده متمشيا عليه اااز على مقابله يشعر ب
 . أى من اجلماعة املخاطبة2
 .ما استعمل: ، إال أن يكون بيانا لقوله وقع التخاطب ا اليت: اليظهر وجه لقوله3
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عن عن عن عن ( ى بهأي تعد) ما جتوزما جتوزما جتوزما جتوز(، ويف اإلصطالح اجلوازيف اللغة مكان ) واازواازواازوااز(
ستعمل يف غري اوهذا على القول األول يف تعريف احلقيقة ، وعلى القول الثاين هو ما ) عهعهعهعهووووموضموضموضموض

 .بةصطلح عليه من املخاِطا ما
    ]]]]أقسام احلقيقةأقسام احلقيقةأقسام احلقيقةأقسام احلقيقة[[[[

وإما وإما وإما وإما  (، اليت وضعها واضع اللغة كاألسد للحيوان املفترس:وهي) واحلقيقة إما لغويةواحلقيقة إما لغويةواحلقيقة إما لغويةواحلقيقة إما لغوية (
 اليت :وهي ) وإما عرفيةوإما عرفيةوإما عرفيةوإما عرفية (، للعبادة املخصوصة اليت وضعها الشارع كالصالة:وهي ) شرعيةشرعيةشرعيةشرعية

 كالدابة لذوات األربع ، وهي يف اللغة كل ما يدب علىوجه :وضعها أهل العرف العام
 وهذا التقسيم إمنا يتمشى .سم املعروف عند النحاة كالفاعل لال: أو أهل العرف اخلاص،األرض

 ،ين على نفي ما عدا احلقيقة اللغوية دون األول فإنه مب، القول الثاين يف تعريف احلقيقةىعل
 . جماز عنده، والعرفية كالدابة، وحنومها، واحلج،فاأللفاظ الشرعية كالصالة

 وهو ، ويف إثبات املصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليل على إختيار القول الثاين
 . قتضى تقدميه للقول األول ترجيحها وإن ،الراجح

 إشارة ايل أن 1، من أقسام الكالم مع أما من اقسام املفرداتوجعل املصنف احلقيقة وااز
    .علم أواهللا.  ال قبله3ستعمالال باحلقيقة وااز إال بعد ا2تصافهااملفرد اليظهر 

                                 
 وإال فاملركب ناقصا كان أو تاما قد يكون حقيقة ، لعله أراد غالبا:ما من أقسام املفردات مع أ: قوله1

فرمحة اهللا جماز عن اجلنة أي ففي ) وأما الذين سعدوا ففي رمحة اهللا: ( كقوله تعاىل: فاألولا،وقد يكون جماز
 يتتردد ىف اإلقدام واإلحجام التدرأى إين أراك ) ىن أراك تقدم رجال وتؤخر أخرىإ: ( كقوهلم: والثاين.اجلنة

 ،أيها أحرى لك
 .ستعمال اليكون حقيقة والجمازاالتصافه إخل الصواب اليتصف ألن اللفظ قبل اا اليظهر : قوله2
 . ال يف ضمن الكالم إ أي واالستعمال ال يكون 3
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    ]]]]أقسام اازأقسام اازأقسام اازأقسام ااز[[[[    
 قوله  قوله  قوله  قوله لللل فااز بزيادة مث فااز بزيادة مث فااز بزيادة مث فااز بزيادة مث،،،،    1111و استعارةو استعارةو استعارةو استعارة، أ، أ، أ، أو نقلو نقلو نقلو نقلأأأأ    ، ، ، ، و نقصانو نقصانو نقصانو نقصانأأأأ    ،،،،ن يكون بزيادةن يكون بزيادةن يكون بزيادةن يكون بزيادةأأأأما ما ما ما إإإإوااز وااز وااز وااز (
 ألا ان مل تكن زائدة ،فالكاف زائدة لئال يلزم إثبات مثل له تعاىل) 2 ه شيئه شيئه شيئه شيئليس كمثلليس كمثلليس كمثلليس كمثل: : : : تعايل تعايل تعايل تعايل 

 وهو حمال ،ثبات مثل لهإ ويف ذلك ، الباري مثِليقتضي ظاهر اللفظ نفي مثِلف ، املثلفهي مبعىن
 وقال 3.لتأكيدل فالكاف مزيدة ،ن املقصود منها نفي املثلإ ف، وضد املقصود من اآلية،عقال
لقصد : مثلك ال يفعل كذا : كما يف قوهلم 4 واملراد باملثل الذات،ت الكاف زائدة ليس:مجاعة

وقال  ،5وىلأثله ويناسبه كان نفيه عنه  عمن مياىذا انتفإ ألنه ،املبالغة يف نفي ذلك الفعل عنه
 واألحسن ان ال تكون زائدة وتكون ، القول بان الكاف زائدة أخذ بظاهر:6الشيخ سعد الدين

                                 
 أو ،ستعارة بقرينة املقابلةال ا فإما أن يراد بااز بالنقل ما عدى،ستعارة داخل يف ااز بالنقلال ااز با1

 ويكون العطف من عطف اخلاص على ،ستعارة بالذكر ملا هلا من األمهيةالفراد اإ ويكون ،يراد معىن  يشملها
 .العام لقصد التنصيص على اخلاص ملا له من األمهية 

 42اآلية : سورة الشورى 2
  أي تأكيد نفي املثل 3
 وإال فاملثل ليس مبعىن الذات الحقيقة ،لهم قد تساحموا يف التعبري  هكذا قال كثري من العلماء ، ولع4

 .  مثل املثل عن الذات كناية عن نفي املثل عن الذات كما يدل عليه الحق كالمه يِف وإمنا ن،والجمازا
وذلك ألن النفي عن املماثل إمنا هو لكونه مماثال له ىف صفة تقتضي ذلك :  كان نفيه عنه أوىل: قوله5

 من كان على صفتك ال : فكأنه قيل، وهي موجودة فيه تعاىل، فاملقتضي للنفي إذن وجود هذه الصفة،نفيال
 وهو املوافق ملا يقصده املتكلمون ، وهذا التوجيه للزخمشري، فهو اليفعل كذا، وهو على صفة نفسه،يفعل كذا

لى قواعد علم البالغة لكنه غري موافق ملا يقصده  وهو وإن كان جاريا ع، والتوجيه الثاين للتفتازاين،مبثل هذا التعبري
  . كما ال خيفى على صاحب الذوق السليم،املتكلمون مبثل هذا الكالم

 . واألول لصاحب الكشاف . هذا وجه آخر6
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 فنفي مثل املثل مستلزم ، ألن اهللا سبحانه موجود قطعا،بلغأل بطريق الكناية اليت هي نفيا للمث
 فهو من ، فال يصح نفي مثل املثل،نه لو وجد له مثل لكان هو مثال ملثلهأ ضرورة ،لنفي املثل

 ، واألخ الزمه،خي زيد ملزومأ ف،ليس ألخي زيد أخ: كمايقال ، 1باب نفي شئ بنفي الزمه
 واملراد نفي ملزومه وهو ،خي زيدأ وهو أخ ،فيت الالزمند فيألخ زيد من أخ هو زألنه البد 
 . وهو زيد، إذ لو كان له أخ لكان لذلك األخ أخ،أخو زيد

 النوع ا هذى ويسم.أي أهل القرية)2  و اسئل القرية و اسئل القرية و اسئل القرية و اسئل القرية::::وااز بالنقصان مثل قوله تعايلوااز بالنقصان مثل قوله تعايلوااز بالنقصان مثل قوله تعايلوااز بالنقصان مثل قوله تعايل (
 ىالقرينة العقلية هنا الدالة عل كا،احملذوف ى وشرطه أن يكون يف املظهر دليل عل،جماز اإلضمار

 .أن األبنية ال تسئل لكوا مجادا
للفظ يف اااز ال يصدق علي ااز بالزيادة والنقصان ألنه مل يستعمل   حد: فإن قيل

 وسؤال القرية يف ،ثلامل أنه منه حيث استعمل نفي مثل املثل يف نفي :3اجلوابف. غري موضوعه 
                                 

 ألن وجود املثل يستلزم وجود مثل ، وهو مثل املثل، بنفي الزمه-وهو املثل - من باب نفي الشيئ 1
 عتبار وصف املثلية  اراد نفيه ب وامل. وهو اهللا.املثل

 82اآلية : سورة يوسف2
 ألن السؤال مبين على زيادة الكاف ، أنه منه إخل هذاجلواب غري مالق للسؤال: فاجلواب: قوله3

إطالق ااز على هذين :  أن يقال الصحيح واجلواب.قديرت واجلواب مبين على عدم الزيادة وال،وتقدير لفظ أهل
 بل ااز هنا مبعىن التجوز والتوسع وقد أشار إىل هذا احملقق احمللي ىف شرحه على ،عىن املتعارفالنوعني ليس بامل

 على ذلك حد ااز ق وإن مل يصد،فقد جتوز أى توسع بزيادة كلمة أو نقصها: مجع اجلوامع حيث قال 
 فإن هذا الكالم ).إعرااوقد يطلق ااز على كلمة تغري حكم (:  واخلطيب ىف التلخيص حيث قال ،السابق

أى يصدق تعريف ااز :يصدق عليه: وقيل :  مث قال احمللي ،إشارة إىل أن ااز هنا ليس باملعىن املصطلح عليه
 وليس ،ستعمل نفي مثل املثل يف نفي املثل ، وسؤال القرية  ىف سؤال أهلهااعلى ااز باحلذف والزيادة حيث 

املفهوم :  قال.هذا ما قرره السيد ىف حاشية املطول:  العطار بقوله يوعلق عليه احملش ،ذلك من ااز يف اإلسناد
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وقال صاحب التلخيص .  آخر  معىنىل إ وتعدي به عن معناه،د جتوز يف اللفظ فق،سؤال أهلها
 فاحلكم 1، نوع آخر من اإلعرابىل إعراا األصلإانه جماز من حيث إن الكلمة نقلت عن 

 األصلي  واحلكم، وقد تغري باجلر بسبب زيادة الكاف،األصلي ملثله النصب ألنه خرب ليس
 .نصب بسبب حذف املضاف ال وقد تغري إىل،للقرية اجلر
 آخر للمناسبة بني املعىن املنقول عنه  معىنىلإنقل اللفظ عن معناه بأي     ))))وااز بالنقلوااز بالنقلوااز بالنقلوااز بالنقل (

 وهو املكان ، فإنه نقل اليه عن معناه احلقيقي،) فيما خيرج عن اإلنسان فيما خيرج عن اإلنسان فيما خيرج عن اإلنسان فيما خيرج عن اإلنسان2222لغائطلغائطلغائطلغائطكاكاكاكا(واملنقول اليه 
 فسموا الفضلة ، للسترذلك املكان طلبا ن الذي يقضي احلاجة يقصدأل ،املطمئن من األرض

                                                                                       

ا جماز بالنقصان أن األهل إ ومل يريدوا بقوهلم ،ة مستعملة ىف أهلها جمازاين القرأ– األصولني  يعين-من كالمهم
أهل : وا أن أصل الكالم أن يقال مضمر هناك مقدر ىف نظم الكالم، فإن اإلضمار يقابل ااز عندهم ، بل أراد

 : جماز باملعىن املتعارف وسببه النقصان ، وكذلك قوهلمي فه،ستعملت القرية جمازاا فلما حذفت األهل .القرية
 . ليس مثله شئ مل يكن هناك جماز: ولو قيل، وسبب هذا ااز هو الزيادة،كمثله مستعمل ىف معىن املثل جمازا

 صدر  ألنه قرر الزيادة واحلذف يف،شارح احلطاب الميكن محله على ماقرره السيدوكالم ال]. 1/416 [إنتهى
 كالم ا وأم،ألنه مل يستعمل اللفظ يف غري موضوعه:  مث قال يف السؤال،الكالم باملعىن املعروف للزيادة واحلذف

 زيادة فيه أو نقص الكالم بسبب  ااز يقع يف: مراده: بأن يقال،نف فيصح محله على ذلك بأدىن تكلف1املص
الأن ااز عبارة عن هذه الزيادة أوالنقص كماهو   وتكون الزيادة والنقص سببا يف وقوع ااز يف الكالم،،عنه

 املتبادر من الكالم
 وال يقصد أنه داخل يف التعريف املشهور ،ن هذا نوع آخر من اازأ يقصد صاحب التلخيص 1

 وقد يطلق ااز على كلمة تغري حكم :-عرف ااز وقسمه إىل أقسامهبعد أن - فإنه قال ،للمجاز املرسل
 .  فأشار إىل أن ااز هنا مغاير للمجاز باملعىن املتقدم ،إعراا

) و جاء أحدمنكم من الغائطأ (: خرج منه الغائط مثال اليف قوله تعاىل:أي يف قوهلم: كالغائط:  قوله2
 يء يكون من املكان ال من اخلارج  ا فإن املراد بالغائط هنا املكان ألن
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 صار ال يتبادر يف  واشتهر ذلك حىت،1اخلارجة من اإلنسان بإسم املكان الذي يالزم ذلك
 معناه اللغوي ، فقول من ىلإ وهو حقيقة عرفية جماز بالنسبة ،العرف من اللفظ اال ذلك املعين

هر ؛ اذ ال منافات بني  ليس بظا،نكر احلقيقة العرفية أ قول منى علا مبينن تسميته جمازإ :قال
 . كما عرفت،كونه حقيقة عرفية وجمازا لغويا

 ىلإ فشبه ميله ،أي يسقط)     2222ن ينقضن ينقضن ينقضن ينقضأأأأ جدارا يريد  جدارا يريد  جدارا يريد  جدارا يريد ::::ىلىلىلىلستعارة  كقوله تعاستعارة  كقوله تعاستعارة  كقوله تعاستعارة  كقوله تعاالالالالااااوااز باوااز باوااز باوااز با    (((( 
 . فإن اإلرادة منه ممتنعة عادة، اليت هي من صفات احلي دون اجلماد3السقوط بإرادة السقوط
مقابل ن النقل قسم من ااز أ وعبارة املصنف توهم .ستعارة إيسميوااز املبين علي التشبيه 

 حتويل اللفظ عن : فإن معناه4،نواع اازأ فإن النقل يعم مجيع ، وليس كذلك، األخرلألقسام
                                 

شتراك ا وال ااورة إلن ااورة ، وغري مقصود هنا،نه غري موجودأل اللزوم ت العالقة هنا ليس1
 وبعد النقل نقل عن احملل إىل احلال فيه، فهو جماز باعتبار هذا النقل، احلالية واحمللية ،  هي بل العالقة،شيئني يف حمل

 عتبارا فكونه حقيقة ب،فيه مالحظة العالقةسي  ألنه تنو،عمال حتول من ااز اىل احلقيقة العرفيةستالمن كثرة ا
بار تعا فما هو املتبادر من كالم الشارح من أن كونه حقيقة وجمازا ب. السابقةالةاحلعتبار با ا وكونه جماز،الةاحل هذه

   . غري صحيح،حالة واحدة
 77اآلية : سورة الكهف 2
 قة القرب من الفعل  بعال3
 لكن التحقيق الذي عليه ،  مراده كما يدل عليه كالمه اآليت أنه يعم حىت ااز بالزيادة والنقص4

ىل معىن آخر  إ نقل اللفظ من معىن:ن ااز باحلذف والزيادة اليصدق عليه حد ااز بالنقل املعرف بأنه أاحملققون
 ففي كالم  ذكرناه آنفا،و مبعىن آخرأ ،طالق ااز عليهما جمازإ و،كالم بل مها من قبيل التوسع يف ال،للمناسبة

لكالم املشتمل على اخل يدل على أن إ فقوله ليس كمثله : أن قوله:والثاين.  هذا :الشارح خلل من وجوه األول
 ااز اللغوي وااز أن:  والثالث . وقوله أخريا يدل على أنه جماز عقليي،ااز بالزيادة والنقص من ااز اللغو

  .العقلي مغايران للمجاز بالزيادة والنقص، وكالم الشارح يدل على دخول ااز بالزيادة والنقص فيهما
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 منقول من الداللة علي نفي – 2 ليس كمثله شئ– 1 فقوله، آخر معىنىلإله  معناه املوضوع
 سؤال ىلإ سؤال القرية ى منقول من الداللة عل–3واسئل القرية–وله  وق، نفي املثلىل إمثل املثل

 – وقوله ، فضلة اإلنسانىلإ املكان املطمئن ى ولفظ الغائط منقول من الداللة عل،هل القريةأ
 صورة ىلإادة احلقيقة اليت هي إرادة احلي  اإلرى منقول من الداللة عل–4ن ينقضأجدارا يريد 

 لكنه قد يكون مع ، آخر معىنىلإه األول از كله نقل اللفظ عن موضع فا،تشبه صورة اإلرادة
فظ األسد لكنقل  5: وهذا ااز العارض يف األلفاظ املفردة، صورته من غري تغريىبقاء اللفظ عل

 فضلة ىلإلفظ الغائط من املكان املطمئن  ونقل ، الرجل الشجاعىلإمن احليوان املفترس 
 وهو ااز الذي يعرض لأللفاظ ،يري يعرض للفظ بزيادة أو نقصان وقد يكون مع تغ،نساناإل

                                 
 بل على ، مبنيني على احلذف والزيادةا وما بعده ليس الوجههذا) ليس كمثله شيئ  (:فقوله:  قوله 1

  .ل ااز بالزيادة والنقص يف حد ااز بالنقل والكالم يف دخو.وجه آخر وقد تقدم حتقيق املسألة
  . ]42[اآلية :سورة الشورى  2
 ].82[اآلية:سورة يوسف  3
 ].77[اآلية:سورة الكهف  4
فيه أن ااز ذا املعىن جيري يف املركبات الناقصة واملركبات التامة أيضا : يف األلفاظ املفردة:  قوله5

أي ففي اجلنة، فرمحة اهللا مبجموعه جماز عن اجلنة، ) ن سعدوا ففي رمحة اهللاوأما الذي: (فاألول كقوله تعاىل
: والثاين كقوهلم.  ألنه يكون املعىن حينئذ ففي جنة اهللا، وليس مبقصود-كما قيل-وليس ااز هو الرمحة فقط، 

 .، أي تتردد يف اإلقدام واإلحجام التدري أيها أحرى لك)إين أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى(
وهو ااز الذى يعرض لأللفاظ املركبة ألن اجلارى ىف :  قريبا اإلعتراض على قوله اآليتا  هذيوجير 

 . فيها ااز بالنقل أيضاياأللفاظ املركبة ليس ااز بالزيادة والنقص فقط بل جير
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 جمازا  الواقع يف التركيب1 ويسمي ااز الواقع يف األلفاظ املفردة جمازا لغويا ، وااز،املركبة
 . واهللا أعلم .2 غري من هو له يف الظاهر وهو إسناد الفعل إىل.عقليا

 : فقال،تبع ذلك بالكالم على األمرنقضى كالمه على أقسام الكالم أا وملا 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                 
حدى إضم  هو يالذي  وااز الواقع يف التركيب إخل  لعله أراد بالتركيب املعىن املصدر: قوله1

 الكالم املركب  هذا الكالم ألن ااز الواقع يف، وإال فال يصح ومل يرد به الكالم املركب،الكلمتني إىل األخرى
 . وجيوز أن نعترب ااز العقلي أيضا واقعا فيه ٍٍٍٍٍ،جماز بالنقل

 ليشمل ااز ،"سب إليه غري ما حقه أن ينىل إهو نسبة أمر": ه لَدب ألوىلالفعل اخل ا  وهو إسناد: قوله2
 .يف النسبة  التامة و النسبة الناقصة 
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    ]]]]األمراألمراألمراألمر[[[[
له  بأن الجيوز) ستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوبستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوبستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوبستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوباااا: : : : واألمرواألمرواألمرواألمر (

 خيرج به )بالقول( : وقوله،ستدعاء التركا ألنه ي خيرج به النه،)ستدعاء الفعلا( : فقوله،الترك
 خيرج به الطلب من )ممن هو دونه( : وقوله،همة والقرائن املف،1 والكتابة،الطلب باإلشارة

 وهذا . والثاين دعاء وسؤاال،لتماساا بل يسمى األول ، فال يسمى ذلك أمرا، واألعلىياملساو
كون الطالب أعلى ي أن :وهو ،قول مجاعة من األصوليني، واملختار أنه اليعترب يف األمر العلو2

الفرق بني العلو و .ون الطلب على سبيل التعاظم أن يك:،وهورتبة من املطلوب، وال االستعالء
ستعالء أن جيعل نفسه الوا، ستعالء أن العلو كون اآلمر يف نفسه أعلى درجة من املأمورواال

ستعالء  وقد اليكون يف نفس األمر  كذلك، فالعلو من صفات اآلمر واال،عاليا لتكرب أو غريه
رج لألمر على سبيل الندب بأن جيوز  خم)على سبيل الوجوب( : ، وقوله3من صفات كالمه

 على أن لفظ 4 وفيه خالف مبىن،قتضى كالم املصنف أن املندوب ليس مأمورا بها و.الترك
                                 

 فلم ، بالكتابةانكونيوال، كن املقصود ىف هذا العلم أمر اهللا ورسولهل الخيفى أن الطلب بالكتابة أمر 1
 .يبال خبروج األمر بالكتابة

  أى كون األمر ممن هو دونه2
 فيفيد كالمه ،ه خيرج كالمه على طريقة كالم العايلنأستعالء صفة  الكالم  لعل املراد من كون  اال3

 .تصف ا اآلمر نفسها بل الكالم مظهر هلذه الصفة الىت ، وإال فاالستعالء ليس صفة الكالم،نه يعد نفسه عالياأ
 و ليس املراد لفظ أمر ألن ، مبين على أن لفظ االمر اخل أي صيغته اليت هى إفعل وحنوه: قوله4

 لكن ملا كانت هذه الصيغة معتربة يف مفهوم لفظ األمر  ألنه طلب الفعل بالقول ، صيغة األمرمنا هو يفإاخلالف 
 يف مفهوم لفظ األمر أيضا هل يعترب فيه  فيها جاريا كان اخلالف اجلاري،خل و املراد بالقول هذه الصيغةإ…

 .     الوجوب أم ال
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 وقيل ، وهو طلب الفعل،اب والندبجي أو يف القدر املشترك بني اإل،األمر حقيقة يف الوجوب
 .غري ذلك قيل إنه حقيقة ىف الندب و

 بل كون ،وليس املرادهذا الوزن خبصوصه) ،إفعلإفعلإفعلإفعل(لة عليه  األمر الداةغيصي أ) غتهغتهغتهغتهييييوصوصوصوص(
 ،همتوليقضوا تف (،)ولينفق (،ستخرجا و، وأكرم،ضربا حنو 1اللفظ داال على األمر يئته

    ....)))) 2 وليطوفوا بالبيت العتيق،وليوفوا نذورهم
 ،الصارفة عن الوجوب)   والتجرد عن القرينة والتجرد عن القرينة والتجرد عن القرينة والتجرد عن القرينةققققعند اإلطالعند اإلطالعند اإلطالعند اإلطال(غة األمر يأي ص )وهىوهىوهىوهى((((

 املراد منه الندب  املراد منه الندب  املراد منه الندب  املراد منه الندب  أن أن أن أن مادل الدليل على مادل الدليل على مادل الدليل على مادل الدليل على4444إالإالإالإال (3 أقيموا الصالة:أي على الوجوب حنو )ليهليهليهليهحتمل عحتمل عحتمل عحتمل ع(
ألن املقام يقتضى عدم الوجوب فإن املكاتبة من  _ 5فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا_حنو) 

 فإن االصطياد أحد وجوه التكسب وهو – 6إذا حللتم فاصطادوا–حنو ) أو اإلباحةأو اإلباحةأو اإلباحةأو اإلباحة(املعامالت 
 مجعوا على عدم وجوب املكاتبة واالصطياد مباح ،وقد أ

 ، ألن الدليل هوالقرينة، منقطع)إال مادل الدليل(: وله قستثناء ىف وظاهر كالمه أن اال
 والدليل مبا كان منفصال ،وميكن أن يكون متصال وختتص القرينة مبا كان متصال بالصيغة

                                 
 .ة فإن الطلب ىفحنو لينفق ليس باهليئة بل بالالمباالدا وأيئة : كان عليه أن يقول :  يئته : قوله1
     ].29[اآلية :سورة احلج  2
 ].110[اآلية : سورة البقر 3
القرينة املعرب عنها هنا لوجود : والتجرد عن القرينة: طع فإن هذا خارج عما تقدم بقولهاالستثناء منق  4

 .بالدليل
       ].3[اآلية :سورة النور  5
 ].2[اآلية:سورة املائدة  6
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 مثال القرينة املتصلة قوله ،ن ماكانت القرينة فيه منفصلة داخل يف ارد عن القرينة أل،1عنها
 ومثال القرينة ،)2أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم : (ه بعد قول)هنوفاآلن باشر( :تعاىل

ومل  والقرينة أن النيب صلىاهللا عليه وسلم باع .)3 إذا تبايعتمواوأشهد (:املنفصلة قوله تعاىل
 . فعلم أن األمر للندب،يشهد

    ]]]]هل يقتضي األمر التكرار والفورهل يقتضي األمر التكرار والفورهل يقتضي األمر التكرار والفورهل يقتضي األمر التكرار والفور[[[[
التكرار على التكرار على التكرار على التكرار على (صيغة األمر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار أو باملرة ) وال تقتضيوال تقتضيوال تقتضيوال تقتضي((((
 . لكن املرة ضرورية ألن ما قصد من حتصيل املأمور به اليتحقق إال ا،املرة  وال،)الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح

 كألمر ،فيعمل به) إال مادل الدليل على قصد التكرار إال مادل الدليل على قصد التكرار إال مادل الدليل على قصد التكرار إال مادل الدليل على قصد التكرار  (4د عليهاصل براءة الذمة مما زااألو
 ، وصوم رمضان،بالصلوات اخلمس

 التكرار فيستوعب املأمور بالفعل املطلوب ما ميكنه من ي أنه يقتض: ومقابل الصحيح
 وقيل ، املرةي يقتض:عمره حيث البيان ألمد املأمور به النتفاء مرجح بعضه على بعض ، وقيل

 إن زىن : التكرار على أنه إذا علق على علة حمققة حنوي،واتفق القائلون بأنه اليقتضبالوقف 
 . التكراريفاجلدوه أنه يقتض

                                 
 واحلمل على الندب ،نفصاهلا ىف الصرف عن الوجوب الهذا خطأ ألنه الدخل التصال القرينة وال 1

 وما ، على أن اآلية الىت أتى ا القرينة فيها بالرغم من إتصاهلا دالة على اإلباحة، إمنا املعترب فيه داللة القرينة،أواإلباحة
    .وهذا غري صحيح، و اإلباحة اليكون إال منفصالوجهه به يدل على أن الدال على الندب أ

  ]. 187[اآلية :سورة البقر  2
 ].228 [اآلية:سورة البقر  3
 .عليها الألجل داللة الصيغة ،توقف عليهاي أن وجوب املرة ألجل أن حتصيل املأمور به يعين 4
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 ألن الغرض إجياد ،  إالبدليل فيهماييريد والالتراخ ) الفورالفورالفورالفور(صيغة األمر ) ييييوال تقتضوال تقتضوال تقتضوال تقتض (
 ي بأا تقتض:قال وكل من ، الفوري يقتض:ختصاص بالزمن األول والثاين ،وقيلاالفعل من غري 

 . الفوري إا تقتض:رار قالالتك
    ]]]]ما ال يتم األمر إال بهما ال يتم األمر إال بهما ال يتم األمر إال بهما ال يتم األمر إال به[[[[    

أمر أمر أمر أمر (فإنه  )  كاألمر بالصالة كاألمر بالصالة كاألمر بالصالة كاألمر بالصالة،،،،الفعل إال بهالفعل إال بهالفعل إال بهالفعل إال به(ذلك ) واألمر بإجياد الفعل أمر به ومبا اليتم واألمر بإجياد الفعل أمر به ومبا اليتم واألمر بإجياد الفعل أمر به ومبا اليتم واألمر بإجياد الفعل أمر به ومبا اليتم (
    ))))املؤدية إليهااملؤدية إليهااملؤدية إليهااملؤدية إليها(فإن الصالة التصح إال بالطهارة ) ) ) ) 1111بالطهارة بالطهارة بالطهارة بالطهارة 

                                 
 وهو مشكل ،ملسألة ذا املثالهكذا مثل األصوليون هذه ا:  كاألمر بالصالة فإنه أمر بالطهارة : قوله1

 فلو كان ، وال يثبت بالنص الدال على األمر بالصالة،ألن األمر بالطهارة للصالة اليثبت إال بنص مستقل
  ومل يطلب هلا الطهارة بنص آخر ملا كفى النص الدال على طلب الصالة يف،تصر على طلب الصالةاقالشارع 

ن طلب الصالة وإن مل يكن طلبا أوال للطهارة لكنه أإلشكال ب وقد أجاب البعض عن هذا ا.طلب الطهارة
 ألنه المعىن لطلب  أو يقارنه وهو مردود بأن طلب املشروط البد أن يتقدم على طلب الشرط.اطلب ثان هل

وكون هذا طلبا ثانيا للشرط يقتضي تقدم الطلب األول . الشرط من حيث هو شرط بدون طلب املشروط
 .شرط على طلب املشروط،وهو ممتنععليه، فيتقدم طلب ال

 أراه أن املسألة ليست مفروضة ىف الشروط الشرعية ألن الشروط الشرعية التثبت إال بنص ي والذ 
 املشروط ، بل املسألة مفروضة فيما يتوقف عليه الفعل  طلبها النص الوارد يف وال يكفي يف،خاص وارد فيها

 من حتضري الزاد والراحلة حلج فإنه أمر جبميع ما يتوقف عليه حتقق ااملأمور به توقفا عاديا كاألمر باحلج مثال
دفع الزكاة فإنه أمر بالذهاب إىل الفقري مثال ألجل حتقق بألمر ا وك،والشروع ىف السفر ومواصلته إىل غري ذلك

 املسألة قد ومل يقولوا أمر بشروطه ، ولكن) أمر مبا اليتم إالبه (: حيث قالو، ويدل على هذا تعبريهم،الدفع
 واهللا تعاىل أعلم .لتبست على املتأخرين من األصوليني فمثلوا بالطهارة للصالة ا

 :فقال] مفتاح األصول[مث رأيت اإلمام أبا عبد اهللا التلمساين صور املسألة كما ذكرته يف كتابه القيم  
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    ]]]]؟؟؟؟ءءءءمور به اإلجزامور به اإلجزامور به اإلجزامور به اإلجزاأأأأهل يستلزم اإلتيان باملهل يستلزم اإلتيان باملهل يستلزم اإلتيان باملهل يستلزم اإلتيان بامل[[[[
عهدة  يأ) خيرج املأمور عن العهدةخيرج املأمور عن العهدةخيرج املأمور عن العهدةخيرج املأمور عن العهدة(الضمري للمأمور به وبالبناءللمفعول ) وإذا فعلوإذا فعلوإذا فعلوإذا فعل((((

واملعىن أن وإذا فعله املأمور خيرج عن العهدة ،: ويف بعض النسخ. األمر ويتصف الفعل باإلجزاء
عهدة  فإنه حيكم خبروجه عن ، بهرِمأُ ء ففعل ذلك الفعل املأمور به كمايربفعل شِماملكلف إذا أُ

 حيكم باإلجزاء خبطاب ا، وقال قوم إمن وهذا هو املختار،ذلك األمر ويتصف الفعل باإلجزاء
 .1متجدد

                                                                                       

؟ وهو  ها وسيلة املأمور به، أوال يقتضيياملسألة التاسعة يف أن األمر بالشئ هل يقتض
 :ختلف األصوليون يف ذلكا، ) ؟ماال يتم الواجب إال به هل هو واجب أوال(: معىن قوهلم

فجمهورهم يرى أن األمر يقتضي مجيع مايتوقف عليه فعل املأمور به، كالسيد إذا أمر عبده 
بالصعود على السطح فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي به حيصل الصعود على السطح، ومنهم 

ختلف اوعلى هذا األصل . ن األمر بالشئ اليكون أمرا مبا يتوقف عليه ذلك الشئ أ:يرىمن 
إىل آخر … العلماء يف وجوب طلب املاء للطهارة، فالشافعية توجب الطلب، واحلنفية التوجبه

 فأنت  ترى أنه مل يفرض الكالم يف املتوقف عليه الذي نص عليه الشارع، 36-35كالمه ص
 . توقف عليه عادةوإمنا فرضه يف امل

 ،ليس هذا قوال لقائلو ،ما قاله غري صحيح:  إنه حيكم باألجزاء خبطاب متجدد : وقال قوم:ولهق و1
 بل البد ، أوال حيكم باإلجزاء باألمر، يف أنه هل حيكم بإجزاء الفعل باألمر،وليس اخلالف الواقع يف املسألة

 إمنا هو يف أنه هل يستلزم اإلتيان باملأمور به اإلجزاء الفللحكم  باإلجزاء من خطاب متجدد يدل عليه ، بل اخل
 يف مجع اجلوامع مع شرحه يالف يف تفسري اإلجزاء ، وإليك كالم السبكاخل مبين على أم ال؟ وهذا اخلالف

بناء للمأيت به ) يستلزم اإلجزاء (أي بالشئ على الوجه الذي أمر به )واألصح أن اإلتيان باملأمور به : (قالللمحلي 
نه إسقاط القضاء أ اليستلزمه بناء على :، وهو الراجح كما تقدم ، وقيلن اإلجزاء الكفاية يف سقوط الطلبعلىأ
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    ))))    يدخليدخليدخليدخل    الالالال     وما وما وما ومايييييدخل يف األمر والنهيدخل يف األمر والنهيدخل يف األمر والنهيدخل يف األمر والنهالذي الذي الذي الذي     ((((    
                                                                                       

 . إنتهى.جلواز أن اليسقط املأيت به القضاء بأن حيتاج إىل الفعل  ثانيا كما يف صالة من ظن الطهارة مث تبني حدثه
 ]. 488-1/487[اشي احمللي السيما حاشية الشربيين وانظر تفصيل املسألة ،وما عليها من الكالم حو

 وهناك مسألة أصولية أخري قريبة من هذه املسألة، وهي أن األمر بشيء كما يدل على وجوب 
املأمور به هل يدل أيضا علىعدم وجوب الزائد عليه، أم ال يدل على ذلك وأن ذلك مدلول عليه بالربائة األصلية 

ائد على املأمور به مضموما إىل فعل املأمور به؟ فعلى القول األول يكون علة أي بأن األصل عدم وجوب الز
اإلجزاء هو فعل املأمور به فقط، وعلى القول الثاين يكون فعل املأمور به جزأ علة اإلجزاء، ويكون اجلزأ الثاين 

يق العيد يف إحكام أشار إىل هذه املسألة ابن دق. عدم دليل يدل على وجوب الزائد مضموما إىل املأمور به
وذكرها علماء األصول يف كتبهم، ولعل  ]. دار الكتب العلمية1/225[األحكام شرح عمدة األحكام 

وقال : طاب متجدد، وكان الصواب أن يقولخب: الشارح أراد محل كالم املصنف علىهذه املسألة فأخطأ،فقال
كم باالجزاء بدليل آخر، وهو الربائة األصلية، لكنه إمنا حي. -وهم أبو هاشم والقاضي عبد اجلبار من املعتزلة–قوم 

لو قال كذلك ملا التئم كالمه ال بكالم املصنف، وال بكالمه نفسه ألن كالم املصنف وكذلك شرح الشارح 
له مفروض يف فعل املكلف على ما شرحناه، وأما هذه املسألة فهي مفروضة يف األمر بالشيء، فذهب مجهور 

برائتها عند حصول : شغل الذمة عند عدم الفعل، والثاين: األول : ألمر يدل على شيئنياألصوليني إىل أن ا
إن األمر يدل على شغل الذمة فقط، وأما الربائة عند حصول الفعل فقد : الفعل، وقال أبو هاشم وعبد اجلبار

مة، فمحل استفيدت من دليل آخر، وهو عدم وجود دليل يدل على اإلعادة ، مع كون األصل براءة الذ
اخلالف هو اإلجزاء مبعىن سقوط الطلب وبرائة الذمة هل هو مدلول عليه باألمر عند حصول الفعل، أم مدلول 
عليه بالربائة األصلية؟ وأما برائة الذمة نفسها فقد اتفق الفريقان على حصوهلا باالتيان باملأمور به على الوجه 

 .هذه الربائة هل هو األمر، أم الربائة األصلية؟ واهللا أعلماملطلوب شرعا، وإمنا اختلفوا يف أن الدال على 
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 معناها بيان من يتناوله خطاب التكليف باألمر والنهي ومن ال يتناوله، .هذه ترمجة
دخل يف خطاب التكليف ليس يف حكم ذوي  تنبيها على أن من مل ي1)ماال يدخل( :وقال

 .العقول
املكلفون وهم العاقلون البالغون غري الساهني ) يدخل يف خطاب اهللا تعاىل املؤمنونيدخل يف خطاب اهللا تعاىل املؤمنونيدخل يف خطاب اهللا تعاىل املؤمنونيدخل يف خطاب اهللا تعاىل املؤمنون  (

 .2ويدخل اإلناث يف خطاب الذكور حبكم التبع
نتفاء التكليف ال) غري داخلني يف اخلطابغري داخلني يف اخلطابغري داخلني يف اخلطابغري داخلني يف اخلطاب(فهم ) الساهي والصيب وانونالساهي والصيب وانونالساهي والصيب وانونالساهي والصيب وانون( أما) و(

 للخطاب  ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو 3 وهم غري فامهني،طاب الفهمعنهم ألن شرط اخل
 وهو ، لوجود سبب ذلك،جبرب ذلك السهو بقضاء ما فاته من الصالة وضمان ما أتلفه من املال

 . ودخول الوقت،تالفاال
    ]]]]الكفار خماطبون بفروع الشريعةالكفار خماطبون بفروع الشريعةالكفار خماطبون بفروع الشريعةالكفار خماطبون بفروع الشريعة[[[[

 ح إال به وهو اإلسالمح إال به وهو اإلسالمح إال به وهو اإلسالمح إال به وهو اإلسالم التص التص التص التص4444ومباومباومباومبا( ( ( ( على الصحيح  ) والكفار خماطبون بفروع الشريعةوالكفار خماطبون بفروع الشريعةوالكفار خماطبون بفروع الشريعةوالكفار خماطبون بفروع الشريعة (
 حجة للقول ))))5555 ما سلككم يف سقر قالوا مل نك من املصلني ما سلككم يف سقر قالوا مل نك من املصلني ما سلككم يف سقر قالوا مل نك من املصلني ما سلككم يف سقر قالوا مل نك من املصلني::::ىلىلىلىلاااالقوله تعلقوله تعلقوله تعلقوله تع( ( ( ( وقوله وقوله وقوله وقوله تفاقا، ا) 

 و عدم ،الصحيح ، و قيل إم غري خماطبني بفروع الشريعة لعدم صحتها منهم قبل اإلسالم
                                 

  لغريالعاقل تنبيها إخلاليت )مبا( أى إمنا عرب 1
 لة اللفظ ألن اللفظ للذكورالأي الحبكم د:  حبكم التبع : قوله2
 وأما املراهق ففي حكم غري الفاهم : وهم غري فامهني للخطاب: قوله 3
 أن الكفار مكلفون باإلميان فإن مقصود املصنف من هذا الكالم بيانليس :  ومبا التصح إال به : قوله4

ن حيققوا شرط أ معىن التكليف بالفروع  أن بل مقصود املصنف اإلشارة  إىل،هذا غين عن البيان وليس  املقام له
 . فيفعلوها،صحتها الذي هو اإلميان

  ].42[اآلية : سورة املدثر5
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 يف حال الكفر  و عدم صحتها.وأجيب بأن فائدة خطام ا عقام عليها. مؤاخذم ا بعده 
لتوقفها على النية املتوقفة على اإلسالم ، أما عدم املؤاخذة ا بعد اإلسالم فترغيبا هلم يف 

 .اإلسالم
    

    ]]]]ه وعكسهه وعكسهه وعكسهه وعكسهددددهل األمر بالشيء ي عن ضهل األمر بالشيء ي عن ضهل األمر بالشيء ي عن ضهل األمر بالشيء ي عن ض[ [ [ [ 
مبعىن أن تعلق األمر بالشيء هو عني  ) بالشيء ى عن ضدهبالشيء ى عن ضدهبالشيء ى عن ضدهبالشيء ى عن ضده  (1النفسي) واألمرواألمرواألمرواألمر ( 

 أو أكثر كضد ،ضد كضد السكون الذي هو التحرك واحدا كان ال،تعلقه بالكف عن ضده
 ،ا فعل الشيءمه فالطلب له تعلق واحد بأمرين ،القيام الذي  هو القعود واالتكاء واالستلقاء

 إن األمر بالشيء ليس : وباعتبار الثاين ى، و قيل،عتبار األول هو أمروالكف عن ضده ؛ فبا
  وعزاه صاحب مجع ،2ينه وال يتضمنه ليس ع:، وقيل ولكن يتضمنه،عني النهى عن ضده

 .اجلوامع للمصنف
                                 

 ويدور يف ، جيده اإلنسان يف نفسهياملعىن الذ: زاين يف شرح املقاصدالتفتقال ا:  واألمر النفسي: قوله1
صطالحات، ويقصد املتكلم حصوله يف نفس ال والخيتلف باختالف العبارات حبسب األوضاع وا،خلده

  الطلب القائم بنفس اآلمريفاملراد باألمر النفس. نتهىا نسميه كالم النفس  ي هو الذ، على موجبهيالسامع ليجر
 غتنيي كما أن صيغة النهي ليست بأمر الختالف الص،، وقيده بالنفسي ألن صيغة األمر التكون يا

نه جيوز أن أ ومرادمها . وتقي الدين السبكيالغزايل هذا قول:  ليس عينه واليتضمنه : وقيل: قوله2
 .إن النهي عن الضد: اال وق،اليكون النهي عن الضد ملحوظا لآلمر لعدم حضور الضد عنده يف ذهنه عند األمر

 أن :-كما قال السعد يف حاشية العضد- واحلاصل .نتهاء عن الضدالمتثال األمر على ااالزم لألمر لتوقف 
 أو ،الرتاع إمنا هو يف األوامر اجلزئية مبعىن أن ما يصدق عليه أنه األمر بشئ  هل يصدق عليه أنه ي عن ضده

  .؟ أو اإللتزام،مستلزم له بطريق التضمن
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مر اللفظي ليس عني  وكذا النزاع يف أن األ. وأما مفهوم األمر والنهي فال نزاع يف تغايرمها
 التتحرك ألنه : أسكن فكأنه قال:، وقيل يتضمنه فإذا قال1مهنألصح أنه اليتضا، والنهي اللفظي

    اليتحقق السكون إال بالكف عن التحرك
 ، فواضحافإن كان واحد) أمر بضدهأمر بضدهأمر بضدهأمر بضده( إنه :فقيل )عن الشيءعن الشيءعن الشيءعن الشيء (يالنفس )النهيالنهيالنهيالنهي(((( أما ))))وووو((((

 ليس أمرا بالضد قطعا ، ي إن النهي النفس: وقيل،نيي غري تع منوإن كان أكثر كان أمرا بواحد
 فإذا ، يتضمنه: واليتضمنه على األصح وقيل،وأما النهي اللفظي فليس عني األمر اللفظي قطعا

 . ألنه اليتحقق ترك التحرك إال بالسكون، أسكن: فكأنه قال،تحرك الت:قال
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                 
 والشك أن األمر ،ألن تضمن شئ لشئ معناه أن يكون مشتمال عليه:  واألصح انه اليتصمنه :قوله1

شتمال بل يف قوة املشتمل عليه لشدة التالزم ال وأما القائل بانه يتضمنه فليس على معىن ا،اللفظي غري النهي اللفظي
 ].1/494عطار[ "فكأنه" :بينهما ولذا قال
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    ]]]]النهيالنهيالنهيالنهي[[[[    
على وزان ما تقدم ) ستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوبستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوبستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوبستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوباااا    ::::والنهيوالنهيوالنهيوالنهي(
 )على سبيل الوجوب( : وقوله هنا، خمرج لألمر)ستدعاء التركا( : قوله: إال أنه يقال هنا،يف األمر

 خمرج للنهي على سبيل الكراهة بأن جيوز له الفعل وال يعترب فيه أيضا ،له الفعل وزأي بأن الجي
 ، احلال فيجب االنتهاء يف1، املطلق مقتض للفور والتكراري إال أن النه،علو وال إستعالء

 .ستمرار الكف يف مجيع األزمان ألن الترك املطلق إمنا يصدق بذلكاو
ألصح عند املالكية شرعا على ا )  عنه عنه عنه عنهييييملنهملنهملنهملنهعلى فساد اعلى فساد اعلى فساد اعلى فساد ا( املطلق ي النه))))يدليدليدليدلو(
  ، عنهاي أو عقدا كالبيوع املنه، عنه عبادة كصوم يوم العيدي وسواء كان املنه،والشافعية

ي  كما يف بعض صور البيوع املنه، عدم الفساديقترن به ما يقتضاواحترزنا باملطلق عما إذا 
 .ي وسقطت هذه املسئلة من نسخة احملل.عنها

عملوا ا (:حنو) أو التهديدأو التهديدأو التهديدأو التهديد(كما تقدم  ) اإلباحةاإلباحةاإلباحةاإلباحة(أى باألمر  ) غة األمر واملراد بهغة األمر واملراد بهغة األمر واملراد بهغة األمر واملراد بهوترد صيوترد صيوترد صيوترد صي((((
 )4 قردةاكونو (:حنو ) أو التكوينأو التكوينأو التكوينأو التكوين) (3صربوا أوالتصربواا (:حنو) أو التسوية) (2ما شئتم

    
    

                                 
ستمرار الترك ا واملطلوب بالنهي ، ألن التكرار إمنا يكون يف الفعل، بدل التكرار.ستمرارال ا: الصواب1

 للنفس غري مطلوب من املنهي ين ألن الكف فعل آ،ستمرار الكفاليس املطلوب و ،الذي هوعدم الفعل
   .ستمرارها

  ]. 40[اآلية: سورة فصلت  2
 ].12[اآلية :سورة الطور  3
 .]25[اآلية  : ةسورة البقر 4
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    ]]]]العامالعامالعامالعام[[[[    
    ::::مممممن قوهلمن قوهلمن قوهلمن قوهل( وهو مأخوذ ،أى من غري حصر) وأما العام فهو ماعم شيئني فصاعداوأما العام فهو ماعم شيئني فصاعداوأما العام فهو ماعم شيئني فصاعداوأما العام فهو ماعم شيئني فصاعدا(

اى مشلتهم ففي العام مشول ، ويف )  وعممت مجيع الناس بالعطاء وعممت مجيع الناس بالعطاء وعممت مجيع الناس بالعطاء وعممت مجيع الناس بالعطاء،،،،ا بالعطاءا بالعطاءا بالعطاءا بالعطاءعممت زيدا وعمرعممت زيدا وعمرعممت زيدا وعمرعممت زيدا وعمر
 وال يصح ذلك ألن عممت زيدا وعمرا ليس من )مثل عممت زيدا وعمرا( :بعض النسخ

 وأمساء العدد ، جنس يشمل املثىن كرجلني)ماعم شيئني فصاعدا( : وقوله.العام الذى يريد بيانه
 فصل خمرج للمثىن وألمساء العدد فاا )من غري حصر( :نا وقول. وحنو ذلك،كثالثة وأربعة

 .1تتناول شيئني فصاعدا إال أا تنتهى إىل غاية حمصورة 
    ]]]]صيغ العمومصيغ العمومصيغ العمومصيغ العموم[[[[

 : اى أربعة أنواع ) أربعةأربعةأربعةأربعة(أى صيغ العموم املوضوعة له  ) وألفاظهوألفاظهوألفاظهوألفاظه(
 فإنه يفيد العموم  ليست للعهد والللحقيقةليتا) سم الواحد املعرف باأللف الالمسم الواحد املعرف باأللف الالمسم الواحد املعرف باأللف الالمسم الواحد املعرف باأللف الالمالالالالاااا(النوع األول 

 ).2إن اإلنسان لفى خسر إال الذين آمنوا  (:ستثناء منه حنوبدليل جواز اال
 ليست ليتا ))))املعرف بالالم املعرف بالالم املعرف بالالم املعرف بالالم ((((أى الدال على مجاعة  )  اجلمع اجلمع اجلمع اجلمع3333سمسمسمسماااا(لنوع الثاىن ا) و (  
 .) 2قتلوا املشركني ا (: حنو1للعهد

                                 
 وذلك ألن كل إخل...فإا تتناول :  بدل قوله فإن كل واحد منهما يتناول عددا حمصورا:الصواب1

 إنه ينتهي إىل غاية حمصورة الن مدلول كل : واليصح أن يقال،واحد من أمساء العدد اليتناول إثنني فصاعدا
إنه ينتهي إىل ذلك : وال يصح أن يقال . شيءاليتناول إال إياه ألن التناول إفادة اللفظ ال، واحد منها عدد خاص

 .العدد اخلاص، ألن االنتهاء إليه يقتضي مشوله ملا قبله، وصلوحه له
 ].3-2[اآلية :عصر سورة ال2
 ، رب العاملني: حنويسم اجلنس اجلمعا و،مسها و، املراد منه اللفظ الدال على مجاعة فيشمل اجلمع3

 الدال ي أ:  وقد أشار الشارح إىل هذا بقوله،)ياطيدم( ينس مجعسم جا وهو ، التمر قوت:سم مجع وحنوافإنه 
 على مجاعة  
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وما وما وما وما (،  فهو آمنيدخل دار من :حنو)مة كمن فيمن يعقلمة كمن فيمن يعقلمة كمن فيمن يعقلمة كمن فيمن يعقلههههمساءاملبمساءاملبمساءاملبمساءاملباألاألاألاأل(النوع الثالث )و(
 ي عبيدي أ: من يعقل ومن اليعقل حنويأ)  ىف اجلميع ىف اجلميع ىف اجلميع ىف اجلميعييييوأوأوأوأ (، قبلته ماجاءين:حنو) فيما اليعقلفيما اليعقلفيما اليعقلفيما اليعقل

ومىت ومىت ومىت ومىت (، ين جتلس أجلسأ :حنو) وأين يف املكانوأين يف املكانوأين يف املكانوأين يف املكان((((  األشياء أردته أعطيتكي وأ،جاءك فأحسن إليه
ة اأى ااز ) جلزاءجلزاءجلزاءجلزاءاااا (يف) و( ما عندك : حنو))))ستفهامستفهامستفهامستفهاموما ىف االوما ىف االوما ىف االوما ىف اال (، مىت تقم أقم:حنو) ىف الزمانىف الزمانىف الزمانىف الزمان

 بتاء املتكلم  ماعلمت علمت: بدل اجلزاء حنو قولك،  واخلرب: ما تفعل جتز به ، ويف نسخة:حنو
 كاخلرب ،أى غريما ذكر) وغريهوغريهوغريهوغريه (؟ ماعلمت:يف األول وتاء اخلطاب يف الثاىن جوابا ملن قال لك

 . واجلزاء على النسخة الثانية،ى النسخة األوىلعل
ت النكرة معها على يأى الداخلة على النكرات فإن بن) ال يف النكراتال يف النكراتال يف النكراتال يف النكرات(وع الرابع لنا) ) ) ) وووو(

:  حنو، ظاهرة يف العمومي وإن مل تنب فه، نص يف العمومي فه) يف الدارلَالرج( : حنو،الفتح
 3) يف الدارالرجلٌ(

    
    

    ]]]] والفعل ال عموم له والفعل ال عموم له والفعل ال عموم له والفعل ال عموم له،،،،ات األلفاظات األلفاظات األلفاظات األلفاظففففالعموم من صالعموم من صالعموم من صالعموم من ص[[[[
وال جيوز وال جيوز وال جيوز وال جيوز ((((والنطق مصدر مبعىن منطوق به . ظللفاأى ) والعموم من صفات النطقوالعموم من صفات النطقوالعموم من صفات النطقوالعموم من صفات النطق (

 1، جمرى الفعليأ) من الفعل وما جيرى جمراهمن الفعل وما جيرى جمراهمن الفعل وما جيرى جمراهمن الفعل وما جيرى جمراه( يف غري اللفظ ي أ))))دعوى العموم يف غريه دعوى العموم يف غريه دعوى العموم يف غريه دعوى العموم يف غريه 
                                                                                       

  ولقلة جمئ اجلمع املعرف للحقيقة، وال للحقيقة لعلمه مما تقدم: ومل يقل1
 ].5[اآلية  : ة سورة التوب2
ة يف نفي فإن ال اليت لنفي اجلنس نص يف العموم ال حتتمل نفي األفراد، وأما ال اليت مبعىن ليس فظاهر 3

ال رجل يف الدار بل رجالن ببناء رجل على الفتح ويصح أن : اجلنس، وحتتمل نفي األفراد فال يصح أن تقول 
 .  ال رجل يف الدار بل رجالن برفع رجل: تقول
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 فاليدل 2ي  كجمعه عليه الصالة والسالم بني الصالتني يف السفر كما رواه البخار:فالفعل
 ي جيري والذ.3يف واحد منهما فانه إمنا وقع ،على عموم اجلمع يف السفر الطويل والقصري

 عن ئي رواه النسا،مثل قضاءه صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة للجار4جمرى الفعل كالقضايا املعينة 
 .7حتمال خصوصية يف ذلك اجلار  ال6 فال يعم كل جار5احلسن مرسال

    
    
    

    ]]]]اخلاصاخلاصاخلاصاخلاص[[[[    
                                                                                       

 . كاإلقرار على الفعل1
ومسلم كتاب ]. 1/373[البخاري كتاب الصالة باب اجلمع يف السفر بني املغرب والعشاء  2

 ].1/489[املسافرين باب جواز اجلمعصالة 
وذلك ألن املروي مجع واحد، واجلمع الواحد ال ميكن أن يقع يف كل منهما بل إمنا يقع يف واحد  3

 . منهما، فال يشمل اجلمع يف كل واحد منهما
 حكمه صلى اهللا عليه وسلم يف بعض املسائل كحكمه بالشفعة للجار ي أ: كالقضايا املعينة: قوله4

  . مثال فإنه لو قال ذلك ألفاد لفظ اجلار العموم لكونه مفردا معرفا بأل، الشفعة من حق اجلار:بدون أن يقول يأ
 ]4704-4702[رقم ] 7/320[سنن النسائي كتاب الشفعة 5
  . شريكا أو غريه6
 إذا تطرق إليها -يكما قال الشافع- التوجد يف غريه ككونه شريكا للبائع ألن وقائع األحوال 7

  .ستداللال وسقط ا ا،حتمال كساها ثوب اإلمجالالا
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من غري يتناول شيئني فصاعدا  ماال:هو: فيقال يف تعريفه) ) ) )     واخلاص يقابل العامواخلاص يقابل العامواخلاص يقابل العامواخلاص يقابل العام    ((((
 ، رجل: حنو. أوأكثر من ذلك، أو ثالثة،ثننيا أو ، إما واحدا،، بل إمنا يتناول شيئا حمصوراحصر

 . وثالثة رجال،ورجلني
 أى إخراج بعض اجلملة الىت يتناوهلا اللفظ العام ))))والتخصيص متييز بعض اجلملةوالتخصيص متييز بعض اجلملةوالتخصيص متييز بعض اجلملةوالتخصيص متييز بعض اجلملة(

 .)1قتلوا املشركنيا (:خراج املعاهدين من قوله تعاىلإك
 :وهو ) ينقسم إىل متصلينقسم إىل متصلينقسم إىل متصلينقسم إىل متصل(صص بكسر الصاد املفهوم من التخصيص أى املخ) وهووهووهووهو(

 ما يستقل بنفسه وال يكون :وهو) ومنفصلومنفصلومنفصلومنفصل( بل يكون مذكورا مع العام ،مااليستقل بنفسه
 .فردان بل يكون م،مذكورا مع العام

    ]]]]املخصص املتصلاملخصص املتصلاملخصص املتصلاملخصص املتصل[[[[
 . املصنفهثالثة أشياء على ماذكر)فاملتصلفاملتصلفاملتصلفاملتصل (

 ).وم إالزيداقام الق( :حنو)ستثناءستثناءستثناءستثناءالالالالاااا(: أحدها
 . اجلائني منهمي أ)وكئأكرم بىن متيم إن جا( :حنو )التقييد بالشرطالتقييد بالشرطالتقييد بالشرطالتقييد بالشرط (:ثانيها) و (
 )أكرم بىن متيم الفقهاء: (حنو )التقييد بالصفةالتقييد بالصفةالتقييد بالصفةالتقييد بالصفة(:ثالثها)و(

    ]]]]االستثناءاالستثناءاالستثناءاالستثناء[[[[
لدخل يف لدخل يف لدخل يف لدخل يف (لوال اإلستثناء أي )لوالهلوالهلوالهلواله    إخراج ماإخراج ماإخراج ماإخراج ما( هو- املتصليأ- ياحلقيق )ستثناءستثناءستثناءستثناءالالالالااااو (

  2،املستثىن منه  ما يكون فيه املستثىن بعض:ستثناء املتصل هواال ف، السابقحنو املثال ) الكالمالكالمالكالمالكالم
قام القوم إال ( : حنو، ماال يكون فيه املستثىن بعض املستثىن منه: وهو،حترزنا به عن املنفصلاو

                                 
 ].5[اآلية  :ة سورة التوب1
 ألن املراد باملستثىن منه ماعدى املستثىن وإال ، الحبسب القصد، أى حبسب الوضع ومفهوم اللفظ2

  .ستثناءنه يفيد عدم الدخول مع اإلفإ. لواله لدخل يف الكالم: املصنفقال ومن أجل ذلك ،لكان الكالم متناقضا
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 والبد يف . وإن كان املصنف سيذكره على سبيل اإلستطراد، فليس من املخصصات،)محارا
قام القوم إال ( :كما مثلنا فال يقال1 أن يكون بني املستثىن واملستثىن منه مالبسةستثناء املنقطعاال

 ،)ثعبانا
 فلو إستغرق ،ولو واحدا)بشرط أن يبقى من املستثىن منه شىءبشرط أن يبقى من املستثىن منه شىءبشرط أن يبقى من املستثىن منه شىءبشرط أن يبقى من املستثىن منه شىء(ستثناء الا)وإمنا يصحوإمنا يصحوإمنا يصحوإمنا يصح(((( 

 ولزمه واحد ولو ، صح)له على عشرة إال تسعة( : وكان لغوا فلو قال،املستثىن منه مل يصح
 ، ولزمته العشرة، مل يصح،عشرة إال :قال

 ، أو يف حكم املتصل،النطقيف  )أن يكون متصال بالكالمأن يكون متصال بالكالمأن يكون متصال بالكالمأن يكون متصال بالكالم(((( أى اإلستثناء    ))))ومن شرطهومن شرطهومن شرطهومن شرطه (
 فإن مل يتصل بالكالم ، وحنومها مما اليعد فاصال يف العرف، وتنفس،فال يضر قطعه بسعال
 :صال يف العرف مث قال بعد أن مضى مايعد فا،)جاء القوم( : فلو قال،املستثىن منه مل يصح

. ستثناء املنفصل بشهر يصح اال: هللا تعاىل عنهمارضي اعن إبن عباس و.  مل يصح،)إالزيدا(
 .2وقيل بسنة ، وقيل أبدا 

                                 
  . مبعىن لكنال فيه لإلستدراكإ إن : حبيث يتوهم دخول املستثىن يف حكم املستثىن منه ومن مث قيل1
 ورد بأنه يلزم أن الحيكم ]42|2[ قال العطار يف حاشيته على احمللي . هذه ثالث روايات عنه2

ينا مي. من حلف(يف احلديث إقرار، واليفرق الصدق من الكذب ألنه ميكن أن يستثىن ، و بطالق قط ، وال
:  ىف املنخول قال الغزايل.ومل يقل فليستثن، )يكفر عن ميينه وليأت الذي هو خري لفرأى غريها خريا منها ف

فما قاله بعض من كتب هنا من متأخري مذهبنا معاشر . ىهنت ا.ن به ذلكظوالوجه تكذيب الناقل، فال ي
مها للعوام، والجيوز اإلفتاء ا، يق وغريها ىفحق نفسه، وجيوز تعليان والتعالألمي از تقليد رواياته يفونه جيإ :الشافعية

 بعدم حترير يضطراب الرواية عنه يقضاو. األنكحة حتياط يف الطالق ملزيد االمما الينثلج له الصدر خصوصا يف
 .          النقل، وإن فرض صحته
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) أحد ما قام إالزيدا( :حنو)على املستثىن منهعلى املستثىن منهعلى املستثىن منهعلى املستثىن منه(  املستثىنيأ    ))))ستثناءستثناءستثناءستثناءوجيوز تقدمي االوجيوز تقدمي االوجيوز تقدمي االوجيوز تقدمي اال(
وهو  )ومن غريهومن غريهومن غريهومن غريه( ،صات كما تقدموهو املتصل املعدود يف املخص )من اجلنسمن اجلنسمن اجلنسمن اجلنس    ستثناءستثناءستثناءستثناءالالالالاااا وجيوزوجيوزوجيوزوجيوز(

 املنقطع كما تقدم
    ]]]]الشرط والصفةالشرط والصفةالشرط والصفةالشرط والصفة[[[[

 اللفظ  جيوز أن يتأخر عن املشروط يف، وهوالثاىن من املخصصات املتصلة،)والشرطوالشرطوالشرطوالشرط(
وأما . )إن جاءوك بنو متيم فأكرمهم( : حنو، اللفظيف) وجيوز أن يتقدم على املشروطوجيوز أن يتقدم على املشروطوجيوز أن يتقدم على املشروطوجيوز أن يتقدم على املشروط (،كماتقدم

 .لشرط على املشروط أو يقارنه فيجب أن يتقدم اي الوجود اخلارجيف
املقيد املقيد املقيد املقيد ( وهو الثالث من املخصصات املتصلة يكون فيه ،التقييد بالصفة )وووو (

كما  )قيدت باإلميان يف بعض املواضعقيدت باإلميان يف بعض املواضعقيدت باإلميان يف بعض املواضعقيدت باإلميان يف بعض املواضع كالرقبةكالرقبةكالرقبةكالرقبة(فيقيده بقيده  )وحيمل عليه املطلقوحيمل عليه املطلقوحيمل عليه املطلقوحيمل عليه املطلق(،أصال))))بالصفةبالصفةبالصفةبالصفة
 ) على املقيد على املقيد على املقيد على املقيدفيحمل املطلقفيحمل املطلقفيحمل املطلقفيحمل املطلق(كما يف كفارة الظهار )يف بعض املواضعيف بعض املواضعيف بعض املواضعيف بعض املواضع وأطلقتوأطلقتوأطلقتوأطلقت(يف كفارة القتل 

 : فقال، من املخصص أعىن املنفصلين مث شرع يتكلم على القسم الثا.إحتياطا
    ]]]]املخصص املنفصلاملخصص املنفصلاملخصص املنفصلاملخصص املنفصل[[[[    

واملطلقات يتربصن بأنفسهن  (:حنو1،على األصح )وجيوز ختصيص الكتاب بالكتابوجيوز ختصيص الكتاب بالكتابوجيوز ختصيص الكتاب بالكتابوجيوز ختصيص الكتاب بالكتاب (
وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن (: فخص بقوله،الشامل ألوالت األمحال) 2ثالثة قروء

                                 
 ألن القول املقابل غري معترب ألنه لبعض قيل كان املناسب أن يعرب بالصحيح:  على األصح : قوله1
ففوض البيان إىل الرسول ) وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس مانزل إليهم : (ستدل املخالف بقوله تعاىل االظاهرية ، و

، ولنا الوقوع كما يف اآليات وهو السنة والتخصيص بيان فال حيصل إالبقوله ،صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم
 وقد قال تعاىل ،الرسول يصدق بالبيان مبا أنزل عليه من القرآن ستدلوا به فيجاب عنه بأن بيانا وأما ما ؛املذكورة

   .)يء شلونزلنا عليك القرآن تبيانا لك(
   ].228[اآلية :ةسورة البقر 2
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الشامل للكتابيات ألن أهل ) 2وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن (: وحنو قوله )1محلهن
وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا إىل  (:الكتاب مشركون لقوله تعاىل

واحملصنات من الذين أوتوا  (:خص بقوله تعاىل) 3قوله الإله إال هو سبحانه عما يشركون
 5احلرائر  واملراد هنا باحملصنات، حل لكميأ )4الكتاب من قبلكم

 ،سواء كانت متواترة أو خرب آحاد وفاقا للجمهور)ختصيص الكتاب بالسنةختصيص الكتاب بالسنةختصيص الكتاب بالسنةختصيص الكتاب بالسنة( جيوز )و( 
حبديث  اآلية الشامل للمولود الكافر )6يوصيكم اهللا ىف أوالدكم (:كتخصيص قوله تعاىل

  )7وال الكافر املسلم ،اليرث املسلم الكافر  (:الصحيحني
اليقبل اهللا  (:كتخصيص حديث الصحيحني )ختصيص السنة بالكتابختصيص السنة بالكتابختصيص السنة بالكتابختصيص السنة بالكتاب( وزجي )وووو((((

فلم جتدوا ماء  (:إىل قوله )وإن كنتم مرضى (:بقوله) 8صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ
 .2وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول اآلية ) 1فتيمموا

                                 
   ].4[اآلية :سورة الطالق  1
 ].4[اآلية :سورة الطالق  2
   ].221[اآلية  :ةسورة البقر 3
    ].30[اآلية : ة التوبسورة4
 ، ألن الزنا كان بينهم مقصورا على اجلوارى، على عادة العرب من التعبري بالالزم عن امللزوموذلك5

  )وهل تزين احلرة  (: كما قالت هند للنىب صلى اهللا عليه وسلم،وما كانو يتصورون أن تزين احلرة
 ].11[اآلية :  النساءسورة 6
 ]23[ ، ومسلم يف كتاب]6764[رقم احلديث ] 26[باب ] 85[أخرجه البخاري كتاب  7
 . دار الكتب العلمية] 5/559[شرح السنوسي  ]1614[رقم احلديث 
مكتبة ] 3/347[فتح الباري ] 1483[حديث رقم ] 55[باب ]26[أخرجه البخاري كتاب  8

 .  العلميةكتب] 3/406[السنوسي ] 981[حديث رقم ] 1[باب ] 12[وأخرجه مسلم كتاب . الغزايل
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سقت فيما  (: كتخصيص حديث الصحيحني))))ختصيص السنة بالسنة ختصيص السنة بالسنة ختصيص السنة بالسنة ختصيص السنة بالسنة (((( جيوز ))))وووو((((
 .)4ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة (: حبديثهما )3السماء العشر
 بالنطق قول اهللا سبحانه وتعاىل وقول  بالنطق قول اهللا سبحانه وتعاىل وقول  بالنطق قول اهللا سبحانه وتعاىل وقول  بالنطق قول اهللا سبحانه وتعاىل وقول  بالقياس ،ونعين بالقياس ،ونعين بالقياس ،ونعين بالقياس ،ونعينققققختصيص النطختصيص النطختصيص النطختصيص النط( جيوز )و (

ند إىل نص من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله تسمألن القياس  )الرسول صلى اهللا عليه وسلمالرسول صلى اهللا عليه وسلمالرسول صلى اهللا عليه وسلمالرسول صلى اهللا عليه وسلم
 :ثال ختصيص الكتاب بالقياس قوله تعاىل م، فكان ذلك هواملخصص،صلى اهللا عليه وسلم

: خص عمومه الشامل لألمة بقوله تعاىل )5الزانية والزاىن فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(
 .7وخص عمومه أيضا بالعبد املقيس على األمة )6فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب(

    
    
    

                                                                                       
  43اآلية  :ء سورة النسا1
 .ياطميد\ أىفهذا المينع التخصيص باآلية لتقدم نزوهلا 2
مكتبة ] 1/234[فتح الباري ] 135[حديث رقم ] 6[باب ] 4[أخرجه البخاري كتاب  3

 . الكتب العلمية] 2/1[السنوسي ] 224[حديث رقم ] 2[باب ]2[الغزايل، وأخرجه مسلم كتاب 
] 3/350[فتح الباري ] 1484[حديث رقم ] 56[باب ] 24[اري كتاب أخرجه البخ 4

 .الكتب العلمية] 3/40[السنوسي ] 1/979[حديث رقم ]12[مكتبة الغزايل، وأخرجه مسلم كتاب 
 2اآلية : سورة النور 5
 25اآلية : سورة النساء 6
 من ختصيص  وختصيص العبد بالقياس على األمة، ختصيص األمة من ختصيص الكتاب بالكتاب7

 الكتاب بالقياس
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    ]]]]املاملاملامل[[[[

 : ويف االصطالح هو، و ضده املفصل،همجعت إذا   من أمجلت الشيء:يف اللغة)واملواملواملوامل(
 ة إما قرين،أي هو اللفظ الذي يتوقف فهم املقصود منه على أمر خارج عنه ) ىل البيانىل البيانىل البيانىل البيانإإإإما افتقر ما افتقر ما افتقر ما افتقر ( 

ىل ما يبني املراد من إر ق فاللفظ املشترك جممل ألنه مفت، أو دليل منفصل1، أو لفظ آخر،حال
واحليضات الشتراك فإنه حيتمل األطهار ) 2ثة قروء ثال (:ىلا حنو قوله تع،معنييه أو من معانيه

 .ر واحليضالقرء بني الطه
    ]]]]البيانالبيانالبيانالبيان[[[[    

 وهو ،يني وعلى ما حصل به التب،يطلق على التبيني الذي هو فعل املبني) والبيانوالبيانوالبيانوالبيان (
 :قولهىل املعىن األول بإ املصنف عرفه بالنظر و.  وهو املدلول، وعلى متعلق التبيني وحمله،الدليل

 .حر و الوضووأي الظه).  اإلشكال إىل حيز التجلي اإلشكال إىل حيز التجلي اإلشكال إىل حيز التجلي اإلشكال إىل حيز التجلي3333الشيء  من حيزالشيء  من حيزالشيء  من حيزالشيء  من حيزإخراج إخراج إخراج إخراج (
 ألنه ليس 5اإلشكال 4 أنه ال يشمل التبيني ابتداء قبل تقرير:مها أحد:و أورد عليه أمران

 أمر معنوي و املعىن ال يوصف باالستقرار يف 1 أن التبيني: و الثاين،فيه إخراج من حيز اإلشكال
                                 

 . أي متصل كقولك عني جارية 1
 .228اآلية  :ة سورة البقر2
 . شكال إىل حال التجليإل ا حال أي من3
 القبل ،أي قبل تقرره عند املخاطب :قبل تقرر اإلشكال: الصواب: شكالإلر  اي قبل تقر: قوله4

 قبل التقرر : وقوله اإلشكال، يستلزم وجودتبينيعبريبالالت  ألن، واال لناقض الكالم نفسه،تقرره يف اللفظ امل
 . هيدل على عدم

 واملراد من االشكال ما هو وصف ، أن املراد بالبيان يف اصطالح هذا العلم هو بيان امل: واجلواب5
 .  عدم وضوح املراد لديه بعد مساعه للفظ امل وهو ال ما هو وصف املخاطب ، أي كونه مشكال،املشكل
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و أجيب بأن املراد بقوله إخراج الشيء من . وز وهو جمتنب يف الرسم فذكر احليز فيه جت،احليز
 .  و اهللا أعلم . باحليز مظنة اإلشكال و حمله3، واملراد2حيز اإلشكال ذكره و جعله واضحا

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    ]]]]النصالنصالنصالنص[[[[
                                                                                       

 أمران يشكال والتجلإلن اإ:  اإليراد  هذا أن يقال يف تقرير: الصواب:خلإ أن التبيني : والثاين: قوله1
وذلك ألن الذي وصفه املصنف بذلك .  وقد وصفهما املصنف بذلكحليز،معنويان ال يوصفان باالستقرار يف ا

  . وأما التبيني فهو اإلخراج املذكور.شكال والتجلي ال التبينيإلهو ا
ستقرار ا واليلزم من جعله واضحا يراد األول أيهذا جواب لإل:  ذكره وجعله واضحا : قوله2

 اإلشكال عند املخاطب بأن يكون املبني منفصال عن امل ، 
، وليس فيه ما يصلح وهذا الكالم جواب لإلشكال الثاين: د باحليز مظنة اإلشكال وحملهاواملر:  قوله3

املراد باحليز احلالة بعالقة : واجلواب الصحيح أن يقال.  وبيان لوجه ااز،لسؤالللجواب، وإمنا هو إعادة ل
 .ائز غري مضر ا كما علم يف حمله، وذكره يف التعريفات جشتمال، وهو جماز مشهورالا
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 :يف تعريف النص) وقيلوقيلوقيلوقيل( يف رأيت زيدا كزيد)  ما ال حيتمل إال معىن واحدا ما ال حيتمل إال معىن واحدا ما ال حيتمل إال معىن واحدا ما ال حيتمل إال معىن واحدا::::والنصوالنصوالنصوالنص(
  . وال يتوقف فهمه على تأويله،أي يفهم معناه مبجرد نزوله) 1يلهيلهيلهيلهرترترترتما تأويله  تما تأويله  تما تأويله  تما تأويله  ت( هو

 عليه لتظهر 3الذي جتلس)  وهو الكرسي وهو الكرسي وهو الكرسي وهو الكرسي،،،،العروسالعروسالعروسالعروس    2222مشتق من منصةمشتق من منصةمشتق من منصةمشتق من منصة(أي النص ) وهووهووهووهو(
 مشتق من منصة العروس مساحمة  ألن املصدر ال يشتق من غريه على :يف قولهو. للناظرين

 فإذا ظهرت داللة ، فالنص لغة الرفع4لنص فاملنصة مشتقة من ا،الصحيح بل يشتق غريه  منه
 مل يرد 6منصة العروس مشتق من : فقوله5على معناه كان ذلك يف معىن رفعه على غريه اللفظ

عند الفقهاء يطلق على    و النص7. و إمنا أراد اشترا كهما يف املادةي،الحطبه االشتقاق االص
 .واء كانت داللته نصا أو ظاهراو سنة سأ من كتاب ي مادل على حكم شرع: وهو،معىن آخر

    
    ]]]]الظاهرالظاهرالظاهرالظاهر[[[[    

                                 
 ، ومها الكتاب والسنة،وذلك ألن النص خاص بالدالئل اللفظيةفقط،  لوحظ يف هذا التعبري الكتاب 1
 .  يفهم معناه مبجرد إطالقه ي أ،تأويله إطالقه  فيقال ما،يقاس به السنةوصل فاعترب هو والكتاب أ

  يصطالح متأخر عن الوضع اللغواعترب املنصة مأخوذا منه والنص مأخوذا ألنه ا مأخوذ منه وإمنا ي أ2
  . فعول، وجيوز أن يكون بالبناء للم جيوز أن يكون بالبناء للفاعل والضمري فيه راجع للعروس3
صطالحى الذي ال وليس مشتقا منه باملعىن اإلمسي اي، فيه أن املنصة مشتقة من النص باملعىن املصدر4
فإن . شتقاق دائرة اال من ودائرة األخذ أوسع،شتقاق هو األخذال فالصواب ماقلناه من أن املراد با،الكالم فيه

  . األخذ مبعىن جميئ اللفظ من مادة اللفظ الفالين ومعناه
  أو أنه يرفع معناه إىل األذهان بدون معونة قرينة 5
  هذا بيان لوجه املساحمة 6
  يف املادة واملعىن : األوىل7
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رأيت اليوم ( :ألسد يف حنو كا))))حتمل أمرين أحدمها أظهر من اآلخرحتمل أمرين أحدمها أظهر من اآلخرحتمل أمرين أحدمها أظهر من اآلخرحتمل أمرين أحدمها أظهر من اآلخر ا ا ا اظاهر ماظاهر ماظاهر ماظاهر ماوالوالوالوال(
 و الظاهر يف ، و حمتمل للرجل الشجاع،نه ظاهر يف احليوان املفترس ألنه املعىن احلقيقيإ ف)أسدا

 اللفظ مؤوال وإمنا يتمال املرجوح مس فإن محل اللفظ على  االح،هو االحتمال الراجح1احلقيقة 
 :يؤول بالدليل كما قال

لظاهر لظاهر لظاهر لظاهر اااا(حينئذ ) ويسمىويسمىويسمىويسمى (،أي حيمل على االحتمال املرجوح) و يؤول الظاهر بالدليلو يؤول الظاهر بالدليلو يؤول الظاهر بالدليلو يؤول الظاهر بالدليل (
 ، فإن ظاهره مجع يد))))والسماء بنيناها بأيدوالسماء بنيناها بأيدوالسماء بنيناها بأيدوالسماء بنيناها بأيد ( ( ( (: كما يف قوله تعاىل،أي كما يسمى مؤوال) بالدليلبالدليلبالدليلبالدليل

 .ىل معىن القوة بالدليل العقلي القاطعإه  فصرف عن،وهو حمال يف حق اهللا تعاىل
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    ))))األفعالاألفعالاألفعالاألفعال((((
                                 

 مث أطلق ،حتمالني الذين حيتملهما اللفظال من ايأ: حتمال الراجح  والظاهر يف احلقيقة هو اال: قوله1
  .ظهر من اآلخرحتمل أمرين أحدمها أاصطالح األصوليني على اللفظ الذي ايف 
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 وهلذا قال ، و املراد ا بيان حكم أفعال الرسول صلى اهللا عليه و سلم. هذه ترمجة
الخيلو إما أن يكون على الخيلو إما أن يكون على الخيلو إما أن يكون على الخيلو إما أن يكون على ( النىب صلى اهللا عليه وسلم يعين) فعل صاحب الشريعةفعل صاحب الشريعةفعل صاحب الشريعةفعل صاحب الشريعة (:املصنف

 فإن كان على وجه 1بة والطاعة مبعىن واحدوالقر ) أو غري ذلك أو غري ذلك أو غري ذلك أو غري ذلك،،،،الطاعةالطاعةالطاعةالطاعةوووووجه القربة وجه القربة وجه القربة وجه القربة 
 ، الصومكالوصال يف )ختصاصختصاصختصاصختصاصالالالالختصاص به حيمل على اختصاص به حيمل على اختصاص به حيمل على اختصاص به حيمل على افإن دل دليل علىاالفإن دل دليل علىاالفإن دل دليل علىاالفإن دل دليل علىاال(القربةوالطاعة

 وقال لست كهيئتكم متفق ،فإن الصحابة ملا أرادوا الوصال اهم صلى اهللا عليه وسلم عنه
 ألن اهللا تعاىل يقول  ألن اهللا تعاىل يقول  ألن اهللا تعاىل يقول  ألن اهللا تعاىل يقول ،،،، به به به بهالخيصصالخيصصالخيصصالخيصص(ختصاص به كالتهجد الدليل على ا) وإن مل يدلوإن مل يدلوإن مل يدلوإن مل يدل  (،2عليه

 واألسوة بكسر اهلمزة وضمه 4أى قدوة صاحلة) 3أسوة حسنةأسوة حسنةأسوة حسنةأسوة حسنة لقد كان لكم يف رسول اهللالقد كان لكم يف رسول اهللالقد كان لكم يف رسول اهللالقد كان لكم يف رسول اهللا::::
والظرفية هنا  ،حسن5 اقتداء يسم وضع موضوع املصدر أا السبعة ،وهو لغتان قرئ ما يف

صص ذلك  وإذا مل خي،)6لقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلنيلقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلنيلقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلنيلقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني (:جمازية مثل قوله تعاىل
 مث إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ،الفعل به صلى اهللا عليه وسلم فيعم األمة مجيعها

                                 
 وإال فالقربة هو التقرب ، أو متساويان،لعله أراد أما متالزمان:  والقربة والطاعة مبعىن واحد : قوله1
 .  والطاعة إطاعته ،إىل اهللا تعاىل
مكتبة ] 4/209[فتح الباري ] 1967[حديث رقم ] 50[باب ]30[أخرجه البخاري كتاب  2

 . الكتب العلمية] 4/32[السنوسي] 1102[حديث رقم ] 1 [باب]13[الغزايل، وأخرجه مسلم كتاب 
 21اآلية : سورة األحزاب 3
 واملراد بالتجريد هو التجريد املذكور يف  أنه محل اآلية على التجريد، ظاهره: قدوة صاحلةي  أ: قوله4
 من فالن صديق  يل: كقولك، مبالغة يف كماله فيها فيهاة آخر مثلهف أن يؤخذ من أمر ذي ص: وهو،علم البديع

 .محيم 
 .كما قلنا والكالم مبىن على التجريد ، بهىست أن األسوة مبعىن املؤ،ألوىلا 5
  7اآلية : سورة يوسف 6
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يف حقه صلى ) فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنافيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنافيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنافيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا( وإن مل يعلم حكمه،فواضح 1ندب
ومن ومن ومن ومن  (، اهللا عنه وأكثر أصحابهي وبه قال مالك رض،اهللا عليه وسلم ويف حقنا ألنه األحوط

لتعارض ))))3333 يتوقف عنه يتوقف عنه يتوقف عنه يتوقف عنه::::منهم من قالمنهم من قالمنهم من قالمنهم من قالوووو(((( 2ألنه املتحقق )  حيمل على الندب حيمل على الندب حيمل على الندب حيمل على الندب:::: قال قال قال قالأصحابنا منأصحابنا منأصحابنا منأصحابنا من
 .األدلة يف ذلك

) على وجه غري القربة والطاعةعلى وجه غري القربة والطاعةعلى وجه غري القربة والطاعةعلى وجه غري القربة والطاعة(فعل صاحب الشريعة صلى اهللا عليه وسلم )فإن كانفإن كانفإن كانفإن كان(
 وهذا يف أصل .)فيحمل على اإلباحة يف حقه وحقنافيحمل على اإلباحة يف حقه وحقنافيحمل على اإلباحة يف حقه وحقنافيحمل على اإلباحة يف حقه وحقنا (،كالقيام والقعود واألكل والشرب والنوم

 ويؤيده ما ورد عن كثري من 4، حيمل على الندب: صفة الفعل فقال بعض املالكية وأما يف،الفعل
 وعلم مما ذكره . حيمل على اإلباحة أيضا:قتداء به يف ذلك، وقال بعضهمالالسلف من ا

 فال يقع منه صلى ،حنصار أفعاله صلى اهللا عليه وسلم يف الوجوب والندب واإلباحةااملصنف 
 لقلة وقوع ذلك من املتقي ، والخالف األوىل، والمكروه،نه معصوم أل،اهللا عليه وسلم حمرم

 .من أمته فكيف منه صلى اهللا عليه وسلم
    
    
    

                                 
 . بأن دل دليل من خارج على أحدمها 1
 ونطرح املشكوك وهو أن ، فنأخذ باملتحقق وهو مطلق الطلب املوجود يف الندب ويف الوجوب2

 .  اجلزم يكون ذلك الطلب على سبيل
 .فال جيزم بوجوب والندب حىت يدل على أحدمها دليل من خارج :  يتوقف عنه : قوله3
 وهو الصحيح ألن النىب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم قد كسى هذه األمور الطبيعية صفة خاصة 4

 . واهللا أعلم . وهذا دليل الطاعة والتشريع،وواظب عليها
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    ]]]]وسلم وسلم وسلم وسلم وآله وآله وآله وآله  عليه  عليه  عليه  عليه  تعاىل تعاىل تعاىل تعاىل الرسول صلى اهللا الرسول صلى اهللا الرسول صلى اهللا الرسول صلى اهللاإقرارإقرارإقرارإقرار[[[[    
 )ل الصادر من أحدل الصادر من أحدل الصادر من أحدل الصادر من أحدقوقوقوقوعلى العلى العلى العلى ال(صلى اهللا عليه وسلم  )وإقرار صاحب الشريعةوإقرار صاحب الشريعةوإقرار صاحب الشريعةوإقرار صاحب الشريعة (

 كإقراره صلى اهللا عليه : كقولهيأ )يعةيعةيعةيعةقول صاحب الشرقول صاحب الشرقول صاحب الشرقول صاحب الشر((((أي ذلك القول ) هوهوهوهو (،حبضرته
 . 1 متفق عليه. اهللا عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتلهيرض وسلم أبا بكر الصديق

أى  )كفعلهكفعلهكفعلهكفعله( لصادر من أحد حبضرتها )على الفعلعلى الفعلعلى الفعلعلى الفعل(  صاحب الشريعةيأ    ))))وإقرارهوإقرارهوإقرارهوإقراره(
 متفق .ل الضببن الوليد على أكا كإقراره صلى اهللا عليه وسلم خالد ،كفعل صاحب الشريعة

 .وذلك ألنه صلىاهللا عليه وسلم معصوم عن أن يقر على منكر. 2عليه
    ،،،،ىف غري جملسه وعلم به ومل ينكرهىف غري جملسه وعلم به ومل ينكرهىف غري جملسه وعلم به ومل ينكرهىف غري جملسه وعلم به ومل ينكره(  زمنه صلى اهللا عليه وسلميأ )وما فعل ىف وقتهوما فعل ىف وقتهوما فعل ىف وقتهوما فعل ىف وقته( 

 - اهللا عنهيرض- بكر لمه صلى اهللا  عليه وسلم حبلف أيبكع)جملسهجملسهجملسهجملسه    فحكمه حكم مافعل يففحكمه حكم مافعل يففحكمه حكم مافعل يففحكمه حكم مافعل يف
  يؤخذ من حديث مسلم يف.أى ذلك خريا مث أكل ملا ر، غيظه وقتنه اليأكل الطعام يفأ

 .3األطعمة
    
    
    

                                 
شرح النووي ] 4543[حديث رقم ] 13[باب ] 32[أخرجه مسلم يف كتاب  1

 ]. 3142[رقم احلديث ] 18[باب ] 57[دار املعرفة، والبخاري يف كتاب ]12/284[
    ، ومسلم يف كتاب]5391[رقم احلديث ] 10[باب ] 70[أخرجه البخاري يف كتاب 2

  ].1945[رقم احلديث ] 7[باب ] 34[
] 14/247[شرح النووي ] 5334[رقم احلديث ] 15[باب]25[أخرجه مسلم يف كتاب  3

 . دار املعرفة
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    ]]]]النسخالنسخالنسخالنسخ[[[[
نبساط ا إذا أزالته ورفعته ب، نسخت الشمس الظل:يقال )وأما النسخ فمعناه لغة اإلزالةوأما النسخ فمعناه لغة اإلزالةوأما النسخ فمعناه لغة اإلزالةوأما النسخ فمعناه لغة اإلزالة(

    ،،،، نسخت ماىف هذا الكتاب نسخت ماىف هذا الكتاب نسخت ماىف هذا الكتاب نسخت ماىف هذا الكتاب::::وقيل معناه النقل من قوهلموقيل معناه النقل من قوهلموقيل معناه النقل من قوهلموقيل معناه النقل من قوهلم(،  واإلزالة والرفع مبعىن واحد،ضوئها
 ليس هو نقال  ألن نسخ الكتاب، نظرإلستدالل ذا على أن النسخ مبعىن النقل اويف .) نقلته نقلته نقلته نقلتهييييأأأأ

وليس هذا 1. مكان آخر فتأمله األصل يف وإمنا هو إجياد مثل ماكان يف. احلقيقة األصل يفملا يف
 فذكر أنه يطلق على معنيني على ، وإمنا هو بيان ملا يطلق عليه النسخ ىف اللغة2،بإختالف قول

 : قوهلم كما يف، وهو التغيري، وذكر بعضهم أنه يطلق على معىن ثالث.على النقل و،اإلزالة
 فإا أعم ، وهو اإلزالة، والظاهر أنه يرجع إىل املعىن األول، غرياي أ،نسخت الريح آثار الديار

 فيكون ، إنه حقيقة فيهما3: فقيل،املعنيني الذين ذكرمها املصنف ستعماله يفا ختلف يفاو. 
نه أ 5: وذكر بعضهم قوال ثالثا، النقل جماز يف،اإلزالة  إنه حقيقة يف4: وقيل، بينهمامشتركا

 6. وهو بعيد. اإلزالة النقل جماز يفحقيقة يف
                                 

لعله أراد باألمر بالتأمل اإلشارة إىل أن مقصود املصنف اإلشارة إىل أن النسخ ليس :  فتأمله : قوله1
 وذلك ألنه اليطلق النسخ على نقل املتاع ، وهو ماذكره الشارح،ازي للنقلامبعىن النقل احلقيقي ، بل باملعىن 

 .     بل هو خمصوص بالكتابة،آخرمثال من حمل إىل حمل 
 .ستعماله يف املعنينياختلف يف ا و:ختالف يف قوله بعد وسيصرح هو نفسه باال، هذا غري صحيح2

  .اإلزالة، والنقل: والنسخ يطلق على معنيني: ، ولو كان مراد املصنف ذلك لقالفقد أثبت هناك ما نفاه هنا
  القائل هو الغزايل3
 ، حيث جزم باألولهحي وقد أشار املصنف إىل ترج.ي من املعتزلة البصرسين  أبو احلُلقائل هوا4

 . وحكى الثاىن بقيل
  وهو قول القفال وأكثر احلنفية 5
 .    وهذا دليل للقول الثاين،ستعماله يف النقلاستعماله يف اإلزالة وقلة ا لكثرة 6
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 اخلطاب الدال على رفع احلكم الثابت  اخلطاب الدال على رفع احلكم الثابت  اخلطاب الدال على رفع احلكم الثابت  اخلطاب الدال على رفع احلكم الثابت ::::هوهوهوهو (:ي الشرعيصطالحأى معناه اال )وحدهوحدهوحدهوحده(
أي )  مع تراخيه مع تراخيه مع تراخيه مع تراخيه،،،،ثابتاثابتاثابتاثابتا( احلكم )لكانلكانلكانلكان(ين  لوال اخلطاب الثايأ )باخلطاب املتقدم على وجه لوالهباخلطاب املتقدم على وجه لوالهباخلطاب املتقدم على وجه لوالهباخلطاب املتقدم على وجه لواله

 ولكنه يؤخذ ،سخا اهللا حد للنه و هذا الذي ذكره رمح.أي اخلطاب املتقدم) عنهعنهعنهعنه(اخلطاب الثاين 
 مع ، رفع احلكم الثابت خبطاب متقدم خبطاب آخر لواله لكان ثابتا: و أنه،منه حد النسخ

 يشمل ، جنس)رفع احلكم( : فقولنا1، برفع احلكم رفع تعلقه بفعل املكلف ونعين.تراخيه عنه
 خيرج به رفع احلكم الثابت ،فصل) اب طالثابت خب( : كما سيأيت بيانه، وقولنا،النسخ و غريه
 لو كان نسخا كانت الشريعة  إذ، نه ليس بنسخإ ف، أي عدم التكليف بشيء،بالرباءة األصلية

 و .رفع للرباءة األصلية ، و احلج، و الصوم، و الزكاة،ن الفرائض كلها كالصالةإ ف،كلها نسخا
على وجه ( : و قولنا. خيرج به رفع احلكم باجلنون و املوت، فصل ثان)رخخبطاب آ( :قولنا

 ، خيرج به ما لو كان اخلطاب األول مغيا بغاية أو معلال مبعىن،  فصل ثالث)لواله لكان ثابتا
 ألنه لو مل يرد ،له سخان ذلك اليكون نإ ف، أو زوال املعىن،وغ الغايةببلوصرح اخلطاب الثاين 

 :ىلامثاله قوله تع.  لبلوغ الغاية  و زوال العلة ،اخلطاب الثاين الدال على ذلك مل يكن احلكم ثابتا
فتحرمي ) 2222ىل ذكر اهللا وذروا البيعىل ذكر اهللا وذروا البيعىل ذكر اهللا وذروا البيعىل ذكر اهللا وذروا البيعإإإإ للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا  للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا  للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا  للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا ييييياأيها الذين آمنوا إذ نودياأيها الذين آمنوا إذ نودياأيها الذين آمنوا إذ نودياأيها الذين آمنوا إذ نود((((

 يف األرض  يف األرض  يف األرض  يف األرض واواواوافإذا قضيت الصالة فانتشرفإذا قضيت الصالة فانتشرفإذا قضيت الصالة فانتشرفإذا قضيت الصالة فانتشر (:ىل إن قوله تعا: فال يقال،البيع مغيا بانقضاء اجلمعة
وحرم (:  وكذا قوله تعاىل،التحرمي  بل هو مبني لغاية،ناسخ لألول )3333وابتغوا من فضل اهللاوابتغوا من فضل اهللاوابتغوا من فضل اهللاوابتغوا من فضل اهللا

) 1و إذا حللتم فاصطادوا (:ىلا إنه منسوخ بقوله تع:ال يقال) 4عليكم صيد الرب مادمتم حرما
                                 

 .  املكلف فحادث يرفع وأما تعلقه بفعل، وهو قدمي اليرفع،وإال فاحلكم  خطاب اهللا1
   ].9[اآلية :سورة اجلمعة 

       ].10 [اآلية:سورة اجلمعة 3
 ].96[ اآلية :سورة املائدة 4
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 خيرج به ما كان ، فصل رابع)خيها ترمع( : و قولنا. وقد زال، ألجل اإلحرامميتحرال  ألن
 وليس ذلك ، فان ذلك ختصيص كما تقدم، أو استثناء، أو شرط،متصال باخلطاب من صفة

 .نسخا
أي جيوز نسخ رسم اآلية يف املصحف و تالوا ) وجيوز نسخ الرسم وبقاء احلكم وجيوز نسخ الرسم وبقاء احلكم وجيوز نسخ الرسم وبقاء احلكم وجيوز نسخ الرسم وبقاء احلكم (

شيخة إذا زنيا الشيخ و ال( حنو آية الرجم ،ف ايعلى أا قرآن مع بقاء حكمها و التكل
 فإنا : مث قال، وذكرها2،إياكم أن لكوا عن آية الرجم: قال عمر رضي اهللا عنه) فارمجومها البتة

  4 و رواها مالك،الشيخ و الشيخة الثيب و الثيبة:  قال مالك 3 رواه مالك يف املوطأ،قد قرأناها
و أصل ) ن اهللا و اهللا عزيز حكيمنكاال مالشيخ و الشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتة ( و غريه بلفظ 

 . و ضده البكر و اهللا أعلم،ن من غري ذكر لفظها و املراد بالثيب احملص5احلديث متفق عليه
وفون منكم ويذرون توالذين ي(: حنو قوله تعاىل )نسخ احلكم وبقاء الرسم نسخ احلكم وبقاء الرسم نسخ احلكم وبقاء الرسم نسخ احلكم وبقاء الرسم ( جيوز ))))وووو ( ( ( (

يتربصن (: أعين قوله تعاىلنسخت باآلية اليت قبلها ) أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىلاحلول
  . وهو كثري،)ة أشهر وعشرا عبأنفسهن أرب

                                                                                       
 ].2[اآلية :سورة املائدة  1
نصراف أي مائلني  امليل واال معىنعدى لكوا بعن لتضمنه:  قوله إياكم أن لكوا عن آية الرجم 2

  .ومنصرفني عنها وعن العمل حبكمها
 ].1766[أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب احلدود، رقم احلديث  3
  ].2553[رقم احلديث] 9[باب ] 20[أخرجه ابن ماجه يف كتاب4
 ].6/166[شرح السنوسي ] 1691[رقم احلديث] 4[، باب]39[أخرجه مسلم مبعناه، كتاب 5



 151

ما أنزل عشر رضعات يكان ف( حنو حديث مسلم ))))احلكم والرسم معااحلكم والرسم معااحلكم والرسم معااحلكم والرسم معا((((جيوز نسخ  ))))وووو((((
 وبقي حكمه كآية الشيخ ،أي مث نسخت تالوة ذلك) معلومات، فنسخن خبمس معلومات

 .  الواحدةُ املصة1ُمِرحم ت وقال املا لكية وغريه، قاله الشافعي وغريه.والشيخة
 رسول 1يف فتو: ألن ظاهره متروك ألن فيه2حجة يف حديث عائشة رضي اهللا عنها الو

 وذلك يقتضي وقوع النسخ بعد موته ،من القرآن  فيها يقرأي وه،اهللا صلى اهللا عليه و سلم
                                 

 
رد على الشافعي يف لكية لل هذا من قول املا: والحجة يف حديث عائشة رضى اهللا تعاىل عنها : قوله2

 اهللا يم من الرضاع هو مخس رضعات باخلرب الذي رواه مسلم عن عائشة رضرححتجاجه على مذهبه أن املُا
كان فيما يتلى قرآنا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن ، مث نسخن خبمس  (:تعاىل عنها قالت

 ].1452[رقم ) هن فيما يقرأ من القرآنوه وآله وسلم معلومات ، فتويف رسول اهللا صلى اهللا تعاىل علي
 وهو قوهلا رضى اهللا ، وعدم العمل به،قتضي ترك ظاهرهيوجه الرد أن احلديث قد إشتمل على ما 

لكالم يقتضي اإن ظاهر هذا ف)  وهن فيما يقرأ من القرآن،فتويف رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه آله وسلم (:عنها
. ته صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ،وهذا خمالف لإلمجاع ،وموجب لعدم العمل جبملة احلديث وقوع النسخ بعد مو

 . على أنه قرآن بناء كون ماذكر قرآنا ، فال حيتج به على احلكم املذكور بهفلم يثبت
إمنا يقتضي ترك .  هذا ماظهر يل يف توجيه هذالكالم ، وال خيفى ضعفه ألن كون ظاهره متروكا 

أن النسخ تأخر إىل قبيل وفاة النيب صلى :  وهنا واضح أن مرادها ،ذا مل ميكن محله  على وجه صحيحالعمل به إ
 فلم يعلم به البعض ، فكان ذلك البعض اليزال يقرئها بعد وفاته صلى اهللا تعاىل عليه ،اهللا تعاىل عليه وآله وسلم

 البيقرئها الناس ، على أن كون ظاهره ، كما فسره به شراح احلديث ، ويشعر به تعبريها بيقرأ،وآله وسلم
 عدم العمل باحلزأ الذي ظاهره متروك فقط ، وال يقتضي عدم العمل بالطرف اآلخر ىضتق الىقتضامتروكا لو 

 .من احلديث هذا
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خرب الواحد إذا  ألن 2 و ال حيتج بأنه خرب واحد، فلم يثبت كونه قرآنا،صلى اهللا عليه وسلم
ملا مل جييء إال باآلحاد مع أن العادة تقتضي جميئه  3 وهذا.توجه اليه قادح توقف عن العمل به

 5، الشاذة علىالصحيح ألا ليست بقرآن حيتج بالقراءة ال وألنه4، كان ريبة فيه وقادحا،امتواتر
خلرب إذا وقع فيه اخلطأ مل وا6، وذلك خطأ، بل على أا قرآن،وناقلها مل ينقلها على أا حديث

 .حيتج به و اهللا أعلم 
                                                                                       

وال حجة له فيه ألنه مل يثبت إال من :  وقد صور العلماء الرد على الشافعي بطريقة أخرى فقالوا 
يثبت باآلحاد ، واليستدل به بناء على أنه حديث أيضا ألنه ورد بطريق اآلحاد فيما جرت طريقها ، والقرآن ال

 .           ستدالل  وخرب اآلحاد إذا تطرقت إليه القوادح سقط به اال،م  به البلوىعالعادة فيه أن يتواتر لوروده فيما ت
ها أن النسخ تأخر إىل قبيل وفاة النيب إخل مراد عائشة رضى اهللا عن.. ألن فيه فتويف رسول اهللا : قوله1

 .  صلى اهللا عليه وسلم فلم يعلم به البعض فكان ذلك البعض اليزال يقرئها بعد وفاته صلى اهللا تعاىل عليه وسلم
وألنه ال : ألن ظاهره متروك، وكذلك قوله اآليت: عطف على قوله:  قوله وال حيتج بأنه خرب واحد 2

اصل أن استدالل الشافعي ملذهبه حبديث عائشة إما استدالل بالقرآن، أو استدالل خبرب حيتج بالقرائة الشاذة، واحل
 . الواحد، أو استدالل بالقرائة الشاذة، فرد الشارح هذه االحتماالت الثالثة

  مخس رضعات أي3
  ألنه فيما تعم به البلوى4
 . هناوالتواتر   ألن القرآن إمنا يثبت بالتواتر5
أما إجرائه ]: 1/3مجع اجلوامع [ يفي ونقله على أنه قرآن خطأ، قال السبكيأ:  وذلك خطأ:قوله 6

ألنه منقول عن النيب صلى اهللا عليه : ي يف شرحه قال احملل.حتجاج فهو الصحيحخبار اآلحاد يف االأجمرى 
 ألنه ي أ: احمللي تعليقا على كالم  قال الشربيين.نتفاء عموم خربيتهاته  ينتفاء خصوص قرآناوسلم ، واليلزم من 

حتمال أن ذلك  االإ فما يبقى ،خرب عدل مع قرائن إفادة العلم القطعي بأنه ناقل له عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 فظنه الناقل قرآنا ، فإذا بطل كونه قرأنا تعني أن يكون ،املنقول ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خربا بيانا لشئ

  نقله قرآنا تواترا إمنا يبطل كونه قرآناالخربا  ي على وتوفر الدواع،العضد كذا يؤخذ من السعد و.خربا
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و و و و (ستقبال الكعبة ا ب املقدسكما يف نسخ استقبال بيت) ىل بدلىل بدلىل بدلىل بدلإإإإالنسخ النسخ النسخ النسخ ( جيوز  )و (
 .)1إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدى جنواكم صدقة (:ىلاكما يف نسخ قوله تع) ىل غري بدلىل غري بدلىل غري بدلىل غري بدلإإإإ

دية فخيري بني صوم رمضان وال كما يف نسخ الت)إىل ما هو أغلظإىل ما هو أغلظإىل ما هو أغلظإىل ما هو أغلظ(جيوز النسخ ) و( 
 .بالطعام إىل تعيني الصوم

إن يكن منكم عشرون صابرون  (: قوله تعاىل يفكما) إىل ما هو أخفإىل ما هو أخفإىل ما هو أخفإىل ما هو أخف( النسخ  )و(
 .)3فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني(: مث قال )2يغلبوا مائتني
سخ السنة سخ السنة سخ السنة سخ السنة ونونونون( 4 املصابرة وآييت،آيىت العدة كما يف    ))))وجيوز نسخ الكتاب بالكتابوجيوز نسخ الكتاب بالكتابوجيوز نسخ الكتاب بالكتابوجيوز نسخ الكتاب بالكتاب( 
 1ستقبال بيت املقدس الثابت بالسنة الفعلية ىف حديث الصحيحنيا نسخ كما يف )بالكتاببالكتاببالكتاببالكتاب
 .)2فول وجهك شطر املسجد احلرام(: عاىلتبقوله 

                                 
 12اآلية : سورة اادلة  1
 65اآلية : سورة األنفال 2
 66اآلية : سورة األنفال 3
مما ينبغي التنبيه عليه أن فريقا من العلماء املعاصرين يدعون أن النسح يف القرآن غري واقع، أو أنه ال  4

وعه، وتأولوا اآليات الدالة على وقوع النسخ يف القرآن، وردوا األحاديث الصرحية يف وقوعه، وأما جيوز وق
اآليات اليت وقع فيها النسخ فحملوا بعضها على معان خترجها عن النسخ، ومحلوا بعضها اآلخر على اختالف 

بذلك حاولوا أن جيمعوا بني األحوال، فرتلوا الناسخ على حال، واملنسوخ على حال أخرى يعمل به فيها، و
الناسخ واملنسوخ، وخيرجوا املنسوخ عن كونه منسوخا، وحسنا فعلوا لو كان ما ذهبوا إليه من التأويل واجلمع 

 .صحيحا
 : نقتصر منها على أمرين. مث إن ما ذهبوا إليه من عدم وقوع النسخ يف القرآن مردود عليهم بأمور

ع املسلمني، فإن املسلمني قد أمجعوا على وقوع النسخ يف إن هذه الدعوى خمالفة إلمجا: األولاألولاألولاألول
القرآن، ومل ينقل اخلالف يف هذا عن أحد من املسلمني إال عن أيب مسلم األصبهاين من املعتزلة، وقد اختلف 
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: إنه نفى وقوع النسخ يف القرآن، وقيل: إنه نفى جوازه، وقيل: النقل عنه، فقيل إنه نفى وقوع أصل النسخ، وقيل
ن الذي نفاه هو اسم النسخ ال حقيقته، ومساه ختصيصا، فعلى هذا النقل خالفه مع العلماء اآلخرين لفظي، وإىل إ

 ، وأيده شارحه احملقق احمللي، وانظر البحر احمليط للزركشي]مجع اجلوامع[هذا ذهب ابن السبكي يف 

 ].2/122[وشرح احمللي جلمع اجلوامع ] 3/152[
لعلماء احملققني تضييق دائرة النسخ، حىت حصره اإلمام ويل اهللا الدهلوي يف  نعم قد حاول كثري من ا

 . يف مخس آيات، وحسنا فعلوا" الفوز الكبري يف أصول التفسري"كتابه 
 

إن ما ادعوه من اجلمع بني اآليات اليت ادعي فيها النسخ غري صحيح يف كثري منها، ونقتصر : الثاينالثاينالثاينالثاين
 فساد ما حاولوا به اجلمع بينهما، وحنقق أنه ال ميكن رفع ما بينهما من اخلالف إال منها على آييت املصابرة، ونبني

بالقول بالنسخ، وبذلك نقضي على هذه الدعوى، وننقض ما كتب فيها من الرسائل، فإن إثبات املثال الواحد 
 .للنسخ من القرآن كاف يف القضاء على هذه الدعوى

يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال، إن يكن : (قال اهللا تعاىل. اونورد أوال اآليتني، مث نتكلم عليهم
) منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأم قوم ال يفقهون

بوا اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغل: (، وقال تعاىل]65:األنفال[
 ].66: األنفال) [ مائتني، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا، واهللا مع الصابرين

مجع منكروا وقوع النسخ يف القرآن بني هاتني اآليتني حبمل اآلية األوىل على حالة قوة : فنقول
ية الثانية على حال املسلمني، وأم يف حال قوم جيب عليهم الثبات لعشرة أمثاهلم من الكفار، ومحل اآل

ضعفهم، وأن املسلمني يف حال ضعفهم ال جيب عليهم الثبات إال ملثليهم فقط، وقالوا إن القوة والضعف مما 
وهذا اجلمع مردود . يتكرر على املسلمني ويتجدد عليهيم وذه الطريقة حاولوا أن يدفعوا النسخ عن اآلية األوىل

 :مبا يلي
ة هو مجيع األمة من وقت نزوهلا إىل يوم القيامة كما هو املقرر يف  إن املخاطب باآلية الثاني-1

 .خطابات القرآن، فالتخفيف مؤبد، فكان ناسخا للتشديد املوقت الذي تفيده اآلية األوىل
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كنت يتكم عن زيارة القبور (:  حديث مسلميف كما )ونسخ السنة بالسنةونسخ السنة بالسنةونسخ السنة بالسنةونسخ السنة بالسنة( 
 ،حاد فإنه سيصرح بعدم جوازهومراد املصنف بذلك ماعدا نسخ السنة املتواترة باآل 3)فزوروها

                                                                                       

إن املخاطب األول يف اآلية الثانية هم اجليل الثاين من الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم، واملراد -2
وليس املراد .  إىل اجليل األول من الصحابة، وهو الضعف يف بذل النفس واملالبالضعف الضعف بالنسبة
فإن اجليل الثاين كان أقوى من اجليل األول يف ذلك، وقد تقرر فضل الصحابة على  الضعف يف العدد والعدة،

ومبادرم إىل كل من أتى بعدهم من األجيال، وليس الفضل إال لزيادة قوة اإلميان فيهم رضي اهللا تعاىل عنهم 
بذل النفس واملال يف سبيل اهللا، فثبت ذا امتناع أن يأيت بعدهم جيل يساوي اجليل الثاين من الصحابة يف 

صلى اهللا تعاىل -الفضل، فضال عن أن يفوقهم، والتاريخ شاهد على هذا، وكذلك األحاديث النبوية مثل قوله 
، إىل غري ذلك من األحاديث الصحيحة )وم، مث الذين يلومخري القرون قرين مث الذين يل : (-عليه وآله وسلم
 . الواردة يف ذلك
من الذي  إن القوة والضعف أمران غري منضبطني مثل املشقة يف السفر، فما هو حدمها؟ و-3

؟ ومن املقرر يف أصول الفقه أن التعليل باألمر الغري املنضبط ال حيددمها لنا حىت نرتب على كل منهما حكمه 
 . وزجي

تدل على انتهاء وقت التشديد، وابتداء وقت التخفيف، وأن ذلك الوقت وهو ) اآلن( إن كلمة -4
 . مؤبدافيخف فيكون الت،وقت نزول هذه اآلية كان احلد الفاصل بني احلكمني

) كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها: ( إن هذه اآلية مثل قوله صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم-5
 .واهللا تعاىل أعلم بالصواب. اجلمع بني الناسخ واملنسوخ ويف الداللة على تغري احلكم مؤبدايف 

] 5[، ومسلم يف كتاب ]4490[رقم احلديث ] 13[باب ]65[ أخرجه البخاري يف كتاب  1
 .دار املعرفة] 5/13[شرح السنوسي] 1178[رقم احلديث ] 2[باب 

 150اآلية :سورة البقر   2
] 3/396[شرح السنوسي ] 977[رقم احلديث ] 36[باب ] 11[ يف كتاب أخرجه مسلم 3

 .دار الكتب العلمية
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 لكن كالمه ، وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب بالسنة. أن الصحيح جوازهويأيت
 جواز ذلك ووقوعه ، ختلف يفا أنه جيوز بالسنة املتواترة وال جيوز باآلحاد وقد يقتضياآلتى 

 ،انت متواترة أو آحادا سواء كي الصحيح أنه جيوز نسخ القرآن بالسنة أ: مجع اجلوامعوقال يف
 وقيل وقع باآلحاد : شرحه جلمع اجلوامع قال الشارح يف.ترةا واحلق أنه مل يقع إال باملتو:مث قال

كتب عليكم إذا حضر (: فإنه ناسخ لقوله تعاىل  1)الوصية لوارث( كحديث الترمذى وغريه
 عدم تواتر ذلك وحنوه النسلم: قلت  2)أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني

  .نتهىا 3للمجتهدين احلاكمني بالنسخ لقرم من زمان النىب صلى اهللا عليه وسلم
 ويريد غري املتواترة )والجيوز نسخ الكتاب بالسنة(  بعض نسخ الورقاتويوجد يف

فكأنه رأى أن 5وتقدم أنه جيوز ختصيص الكتاب بالسنة  4ختار القول باملنعا و،بدليل ماسيأيت
 . تخصيص أهون من النسخال

    ونسخ اآلحاد باآلحاد وباملتواتر؛ونسخ اآلحاد باآلحاد وباملتواتر؛ونسخ اآلحاد باآلحاد وباملتواتر؛ونسخ اآلحاد باآلحاد وباملتواتر؛(1،منهما))))باملتواترباملتواترباملتواترباملتواتر(كتاب أوسنة من)وجيوز نسخ املتواتروجيوز نسخ املتواتروجيوز نسخ املتواتروجيوز نسخ املتواتر(
وقد تقدم أن .ألنه دونه ىف القوة )باآلحادباآلحادباآلحادباآلحاد( كالقرآن والسنة املتواترة )والجيوز نسخ املتواتروالجيوز نسخ املتواتروالجيوز نسخ املتواتروالجيوز نسخ املتواتر

 .أعلم واهللا.فهو كاآلحاد ،ظنيةوالداللة عليه باملتواتر  ،الصحيح اجلواز ألن حمل النسخ هو احلكم
                                 

عارضة ] 2128[رقم احلديث ] 5[أخرجه الترمذي يف كتاب الوصايا باب  1
شرح ] 3641[رقم احلديث ] 5[دار الفكر، والنسائي يف كتاب الوصايا باب ] 4/433[األحوذي
 .دار الباز] 6/180[السنوسي 

 180اآلية :ة البقر سور  2
 األسانيد، بل ليس له إسناد إن هذا احلديث متواتر عند احملدثني تواتر الطبقات ال تواتر:قال العلماء 3   

 صحيح
 .من نسخ الكتاب باآلحاد  4
 ، آحادا كانت أو متواترة 5
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    ]]]]التعارض والترجيحالتعارض والترجيحالتعارض والترجيحالتعارض والترجيح[ [ [ [ 
 .ل من عرض الشئ يعرضعبني األدلة وهو تفا    ))))التعارضالتعارضالتعارضالتعارض يف(  بيان ما يفعليف )فصلفصلفصلفصل(

 .كأن كال من النصني عرض لآلخر حني خالفه
 أو من قول رسوله صلى ، نصان من قول اهللا سبحانه وتعاىليأ )إذا تعارض نطقانإذا تعارض نطقانإذا تعارض نطقانإذا تعارض نطقان(

،  واآلخر من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،حدمها من قول اهللا تعاىل أو أ،اهللا عليه وسلم
 أو كل واحد منهما  أو كل واحد منهما  أو كل واحد منهما  أو كل واحد منهما ،،،، أو أحدمها عاما اآلخر خاصا أو أحدمها عاما اآلخر خاصا أو أحدمها عاما اآلخر خاصا أو أحدمها عاما اآلخر خاصا،،،، أوخاصني أوخاصني أوخاصني أوخاصني، ، ، ، فالخيلو إما أن يكونا عامنيفالخيلو إما أن يكونا عامنيفالخيلو إما أن يكونا عامنيفالخيلو إما أن يكونا عامني(

وذلك بأن حيمل  ) فإن كانا عامني فإن أمكن اجلمع بينهما مجع فإن كانا عامني فإن أمكن اجلمع بينهما مجع فإن كانا عامني فإن أمكن اجلمع بينهما مجع فإن كانا عامني فإن أمكن اجلمع بينهما مجع،،،،عاما من وجه وخاصا من وجهعاما من وجه وخاصا من وجهعاما من وجه وخاصا من وجهعاما من وجه وخاصا من وجه
ميكن اجلمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه ألن ذلك  إذ ال،كل منهما على حال

 فإطالق اجلمع بينهما جماز عن ختصيص كل واحد ، إىل اجلمع  بني النقيضنيي ألنه يفض،حمال
 2) بشهادته قبل أن يسأهلا يأيتيالذ؟ أالأخربكم خبري الشهود( مثاله حديث مسلم. منهما حبال 

 مث يكون بعدهم قوم ، مث الذين يلوم،الذين يلوم مث خريكم قرين(: وحديث الصحيحني
 ، فحمل األول على ما إذا كان من له الشهادة غري عامل ا3)يشهدون قبل أن يستشهدوا

 ، حق اهللا كالطالق والعتاقيف  ومحل بعضهم األول على ما كان، على ما إذا كان عاملاوالثاين
 . على غري ذلكوالثاين

                                                                                       
هما بضمري التثنية  وذلك أل ن من، الصواب منها بضمري اإلفراد راجعا إىل السنة: باملتواتر منهما: قوله1

   .فال حاجة إىل إعادته وألن نسخ القرآن بالقرآن تقدم ،يفيد أن من القرآن ماليس مبتواتر
 .)السنوسي.(مسلم  |6ج | )1719(-19|ح |9 باب 2
إىل … بلفظ خري الناس1ج |3651ح|1باب | يف كتاب فضائل الصحابة ي أخرجه البخار3

 ) 2533(-210ح |52وأخرجه مسلم باب . ينه وميينه شهادته  مث جيئ قوم تسبق شهادة أحدهم مي:قوله
    .18 ج|
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إن مل يعلم إن مل يعلم إن مل يعلم إن مل يعلم ( عن العمل ما )يتوقف فيهمايتوقف فيهمايتوقف فيهمايتوقف فيهما(  بني النصنييأ )نهمانهمانهمانهماوإن مل ميكن اجلمع بيوإن مل ميكن اجلمع بيوإن مل ميكن اجلمع بيوإن مل ميكن اجلمع بي(
وقوله ، )1ملكت أميانكم أو ما (: مثاله قوله تعاىل،أى إىل أن يظهر مرجح ألحدمها    ))))التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
 ، والثاىن حيرم ذلك،فاألول جيوز مجع األختني مبلك اليمني 2،)بني األختنيا وأن جتمعو(: تعاىل

 مث حكم ،أحلتهما آية وحرمتهما آية:  وقال،اهللا عنه ملا سئل عنهما يفتوقف فيهما عثمان رض
  األبضاع التحرمي  وهو أن األصل يف،الفقهاء بالتحرمي لدليل آخر

 واملراد  . املصابرةيت عدة الوفاة وآي آييتكما يف    ))))فإن علم التاريخ فينسخ املتقدم باملتأخرفإن علم التاريخ فينسخ املتقدم باملتأخرفإن علم التاريخ فينسخ املتقدم باملتأخرفإن علم التاريخ فينسخ املتقدم باملتأخر(
 . واهللا أعلم . التالوةيف  ال، الرتولباملتأخر املتأخر يف

  فإن أمكن اجلمع بينهما مجع كما يفيأ )خاصنيخاصنيخاصنيخاصني(  النصانيأ )وكذا إذا كاناوكذا إذا كاناوكذا إذا كاناوكذا إذا كانا( 
 3 الصحيحني وهذا مشهور يف.)أنه صلى اهللا عليه وسلم توضأ وغسل رجليه (:حديث
 يوالبيهقي رواه النسائ. )النعلني  ومها يف،أنه توضأ ورش املاء على قدميه(:  وحديث،وغريمها
إن هذا وضوء من مل (  بعض الطرق حال التجديد ملا يف بينهما بأن الرش يف فجمع،وغريمها
 املراد : وقيل، وهو النظافةي، وىف حديث الرش اللغوي، املراد بالوضوء الشرع: وقيل، 4 )حيدث

  . ومسى ذلك رشا جمازا، النعلنيأنه غسلهما يف
                                 

 3اآلية : سورة النساء 1
 23اآلية : سورة النساء 2
ط مكتبة ] 1/266[فتح ] 124[رقم احلديث ] 28[باب ]4[ أخرجه البخاري يف كتاب 3

] 2/13[ السنوسي ]226[رقم احلديث ] 3[باب ] 2[الغزايل مؤسسة مناهل العرفان،  ومسلم يف كتاب 
  . ط دار الكتب العلمية 

] 1/26[لسيوطي شرح ا] 130[رقم احلديث ]100[ أخرجه النسائي يف كتاب الطهارة باب 4
     .ط مكيبة دار الباز
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.  ظهور مرجح ألحدمها ومل يعلم التاريخ توقف فيهما إىل،وإن مل ميكن اجلمع بينهما
 ما :أنه صلى اهللا عليه وسلم سئل عما حيل للرجل من إمرأته وهى حائض فقال(  ماجاء:مثاله

 رواه . الوطءيأ ) إال النكاحيءصنعوا كل شا (: وجاء أنه قال،1رواه أبو داود. )فوق اإلزار
جح بعضهم  فر،ستمتاع مبا حتت اإلزار فتعارض فيه احلديثان ومن مجلة ذلك اال2،مسلم

 واألول هو املشهور عندنا وعند ، املنكوحة وبعضهم احلل ألنه األصل يف،حتياطااالتحرمي 
 بعد ذكر )ي احملل (رحا كالم الش وقال به أبو حنيفة ومجاعة من العلماء ووقع يف،الشافعية

  ومن مجلة ذلك الوطء فيما فوق احلديث الثاين
ستمتاع فوق اإلزار جيوز اال  فإن ما4أنه سهو والظاهر ،3اإلزار فيتعارض فيه احلديثان

  ،1 بل حكى مجاعة كثرية اإلمجاع عليه: شرح مسلم يفيبه باتفاق العلماء ، وقال النوو
                                 

   أخرجه أبو داود يف كتاب الطهارة باب يف رجل يصيب  منها دون اجلماع  1
ط الكتب ] 2/138[السنوسي ] 302[رقم احلديث ] 3[باب ] 3[ أخرجه مسلم يف كتاب 2

 . العلمية 
 .فرجح بعضهم التحرمي احتياطا، وبعضهم احلل ألنه األصل يف املنكوحة: متام كالم احمللي 3
قال . ما قاله من جواز االستمتاع مبا فوق اإلزار: األول: ما قاله الشارح اخلطاب صحيح ألمرين 4

تاع مبا عدا ما بني السرة والركبة ولو بوطأ فجائز، وإن مل يكن مثة أما االستم) : 1/312(الرملي يف اية احملتاج 
أن مرادهم بالوطأ فيما عدا ما بني السرة والركبة : حائل، وكذا مبا بينهما حبائل بغري وطأ يف الفرج انتهى ، والثاين

و ما فسره به الرشيدي إما إدخال الذكر يف بعض املضايق كاإلبط وهو الظاهر، أو املراد به املباشرة بالذكر، وه
يف حاشيته على اية احملتاج، واللفظ الوارد يف احلديث وهو النكاح خاص بالوطأ يف الفرج، وال يطلق على 
واحد من املعنيني املذكورين، فال يتعارض احلديثان يف الوطأ فيما فوق اإلزار لعدم مشول احلديث الثاين له، بل 

 .واهللا تعاىل أعلم . جوازهيشمله احلديث األول فقط الدال على 
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  . حديث زيارة القبوروإن علم التاريخ نسخ املتقدم باملتأخر كما تقدم يف
كحديث  )فيخصص العام باخلاصفيخصص العام باخلاصفيخصص العام باخلاصفيخصص العام باخلاص    وإن كان أحدمها عاما واآلخر خاصا،وإن كان أحدمها عاما واآلخر خاصا،وإن كان أحدمها عاما واآلخر خاصا،وإن كان أحدمها عاما واآلخر خاصا،((((

 3)ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة( وحديثهما 2)فيما سقت السماء العشر(: حنيالصحي
  أو جهل التاريخ، أو تقدم أحدمها على اآلخر، سواء وردا معافيخص األول بالثاين

 فيخص عموم كل واحد منهما  فيخص عموم كل واحد منهما  فيخص عموم كل واحد منهما  فيخص عموم كل واحد منهما ،،،،وإن كان أحدمها عاما من وجه وخاصا من وجهوإن كان أحدمها عاما من وجه وخاصا من وجهوإن كان أحدمها عاما من وجه وخاصا من وجهوإن كان أحدمها عاما من وجه وخاصا من وجه(
مثال ماميكن فيه التخصيص حديث . ريختاالحتيج إىل ا وإال ،ن أمكن ذلك أ)خبصوص اآلخرخبصوص اآلخرخبصوص اآلخرخبصوص اآلخر

املاء الينجسه ( بن ماجه وغريهامع حديث  4)إذا بلغ املاء قلتني فإنه الينجس(  داود وغريهأيب
 ،وغريه  املتغري القلتني عام يففاألول خاص يف 5،)شئ إال ما غلب على رحيه وطعمه ولونه

 ،يخص عموم األول خبصوص الثاين ف، القلتني وما دوماوالثاين خاص يف املتغري  عام يف
 فيحكم بأن مادون ،فيحكم بأن ماء القلتني ينجس بالتغري، وخص عموم الثاين خبصوص األول

 واألول إمنا ، ألنه نص ورجح املالكية الثاين، هذا مذهب الشافعية.القلتني ينجس وإن مل يتغري
                                                                                       

وقد حاول أمحد بن عبد اللطيف اجلاوي يف حاشيته على شرح احمللي تصحيح كالم احمللي بكالم 
 .   120غري وجيه فانظره ص 

بعد أن ذكر حكم االستمتاع مبا بني السرة والركبة واخلالف ) 2/293( قال النووي يف اموع 1
نقل . وأما ما سواه فمباشرا فيه حالل بإمجاع املسلمني. سرة والركبةهذا حكم االستمتاع مبا بني ال: فيه

  .اإلمجاع فيه الشيخ أبو حامد، واحملاملي يف اموع وابن الصباع والعبدري وآخرون
  . سبق خترجيه يف ختصيص السنة بالسنة2
  . سبق خترجيه يف ختصيص السنة بالسنة 3
ط دار ] 1/73[عون املعبود ] 65[رقم احلديث ] 33[باب ] 1[ أخرجه أبو داود يف كتاب 4

  . الكتب العلمية 
  ] .521[رقم احلديث ] 76[باب ] 1[ أخرجه ابن ماجه يف كتاب 5
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كل منهما خبصوص اآلخر ومثال ماالميكن ختصيص عموم .  والقصد التمثيل؛يعارضه مبفهومه
أنه صلى اهللا عليه وسلم ى ( وحديث الصحيحني 1)من بدل دينه فاقتلوه(ي حديث البخار
 النساء عام  خاص يف والثاين، الرجال والنساء خاص بأهل الردةفاألول عام يف ،2)عن قتل النساء

  وقد رجح بقاء،رجيح فيطلب الت،ال  املرتدة هل تقتل أم فيتعارضان يف، احلربيات واملرتداتيف
  واهللا أعلم. قتل املرتدة باحلربيات حبديث ورد يفعموم األول وختصيص الثاين

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                 
 ]. 3017[رقم احلديث ]  149[باب ] 56[ أخرجه البخاري يف كتاب 1
ومسلم يف كتاب  ] 315[رقم احلديث ] 148[باب ] 52[ أخرجه البخاري يف كتاب 2

  . ط دار املعرفة ] 12/275[شرح النووي ] 4523[رقم احلديث ] 8[اب ب] 32[
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    ]]]]اإلمجاعاإلمجاعاإلمجاعاإلمجاع[[[[
 ، واإلمجاع، والسنة،الكتاب األربعة أعين الشرعية األدلة فهو ثالث )وأما اإلمجاعوأما اإلمجاعوأما اإلمجاعوأما اإلمجاع (

    ::::فهوفهوفهوفهو( صطالحاال يف اوأم ،)أمركم فأمجعوا( : قوله تعاىل كما يف"العزم" وهو لغة ،والقياس
فال يعترب وفاق  ؛)على حكم احلادثةعلى حكم احلادثةعلى حكم احلادثةعلى حكم احلادثة( من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم    ))))فاق علماء العصرفاق علماء العصرفاق علماء العصرفاق علماء العصراتاتاتات

اتهدين فاليعترب   يعين )الفقهاءالفقهاءالفقهاءالفقهاء    بالعلماءبالعلماءبالعلماءبالعلماء    ونعينونعينونعينونعين( ،الزمان : والعصر،املعروف العوام معهم على
  حمل نظر الفقهاء خبالف غريألا ) باحلادثة احلادثة الشرعية باحلادثة احلادثة الشرعية باحلادثة احلادثة الشرعية باحلادثة احلادثة الشرعيةونعينونعينونعينونعين( ،موافقة األصوليني معهم

 .فإا حمل نظر علماء اللغة ،كاللغوية مثال الشرعية
جتتمع أمىت على جتتمع أمىت على جتتمع أمىت على جتتمع أمىت على     الالالال""""    ::::وإمجاع هذه األمة حجة دون غريها لقوله صلى اهللا عليه وسلموإمجاع هذه األمة حجة دون غريها لقوله صلى اهللا عليه وسلموإمجاع هذه األمة حجة دون غريها لقوله صلى اهللا عليه وسلموإمجاع هذه األمة حجة دون غريها لقوله صلى اهللا عليه وسلم((((

 هلذا احلديث وغريه )الشرع ورد بعصمة هذه األمةالشرع ورد بعصمة هذه األمةالشرع ورد بعصمة هذه األمةالشرع ورد بعصمة هذه األمةو( 1، وغريهيرواه الترمذ    )""""ضاللةضاللةضاللةضاللة
 ومن بعده )ايناينايناينواإلمجاع حجة على العصرالثواإلمجاع حجة على العصرالثواإلمجاع حجة على العصرالثواإلمجاع حجة على العصرالث((((

من   عصر عصر الصحابة أويفسواء كان يف ) عصر كان عصر كان عصر كان عصر كانيييي أ أ أ أيفيفيفيف( اإلمجاع حجة ))))وووو((((
 ))))على الصحيحعلى الصحيحعلى الصحيحعلى الصحيح(((( بأن ميوت أهله )نقراض العصرنقراض العصرنقراض العصرنقراض العصراااا(  حجية اإلمجاعيف )وال يشترطوال يشترطوال يشترطوال يشترط( بعدهم

عصر على حكم مل يكن هلم  ن يفوجتمع اتهدا فلو ،كوت أدلة حجية اإلمجاع عن ذلكسل
أن يطرأ لبعضهم ما خيالف  نقراض اتهدين جلوازا حجيته وقيل يشترط يف ،وال لغريهم خمالفته

نقراض العصر شرط نقراض العصر شرط نقراض العصر شرط نقراض العصر شرط اااافإن قلنا فإن قلنا فإن قلنا فإن قلنا (. مجاع قبله رجوعه لإل جوازوأجيب بأنا مننع. جتهاده فريجعا
فإن     ))))،،،،جتهادجتهادجتهادجتهاداالاالاالاال وصار من أهل  وصار من أهل  وصار من أهل  وصار من أهل ،،،، وتفقه وتفقه وتفقه وتفقه،،،، حيام حيام حيام حيامقول من ولد يفقول من ولد يفقول من ولد يفقول من ولد يف( نعقاد اإلمجاعا يف )فيعتربفيعتربفيعتربفيعترب

 يالذ )أن يرجعوا عن ذلك احلكمأن يرجعوا عن ذلك احلكمأن يرجعوا عن ذلك احلكمأن يرجعوا عن ذلك احلكم( على هذا القول    ))))فلهمفلهمفلهمفلهم(((( ، السابقخالفهم مل ينعقد إمجاعهم
 وال جيوز ، عصرهم إمجاعهم خمالفة من ولد يف وعلى القول الصحيح اليقدح يف،أمجعوا عليه

 هلم الرجوع،
                                 

  ]395[رقم احلديث ] 8[ باب ] 63[أخرجه ابن ماجه يف كتاب 1
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 أو ،إنه حالل: حكم من األحكام بقول اتهدين يفيأ )واإلمجاع يصح بقوهلمواإلمجاع يصح بقوهلمواإلمجاع يصح بقوهلمواإلمجاع يصح بقوهلم(
 ايصح أيض ))))وووو(((( ، وهذا هو اإلمجاع القويل، ذلك أو غري، أو مندوب، أو واجب،حرام

 وتقدم ام ، وإال كانوا جممعني على الضاللة،بأن يفعلوا فعال فيدل فعلهم على جوازه )بفعلهمبفعلهمبفعلهمبفعلهم(
 فإن األمة مىت فعلت شيئا فالبد من متكلم ، واليكاد يتحقق ذلك: قالوا.معصومون من ذلك

 ي، املصاحف إمجاع فعلبات القرآن يف إن إمجاعهم على إث:، وقد قيل1يءحبكم ذلك الش
 مثال اإلمجاع : اهللا تعاىل عنهم ، وقيلي رض2وليس كذلك لتقدم املشورة فيه بني الصحابة

 ، أما وجوبه وسنيته فمأخوذمن 3ي فهو مشروع باإلمجاع الفعل، إمجاع األمة على اخلتانيالفعل
  وذلك أمر خمتلف فيه،أقواهلم

 ،القول أوالفعل )نتشار ذلكنتشار ذلكنتشار ذلكنتشار ذلكاااا و و و و،،،، البعض وبفعل البعض البعض وبفعل البعض البعض وبفعل البعض البعض وبفعل البعضبقولبقولبقولبقول( يصح اإلمجاع أيضا )وووو((((
 ويسمى ذلك باإلمجاع ،من اتهدين عنه مع علمهم به من غري إنكار )وسكوت الباقنيوسكوت الباقنيوسكوت الباقنيوسكوت الباقني(

 ، إنه حجة: وقيل، إنه إمجاع: فقيل، وفيه خالف، وظاهر كالم املصنف أنه إمجاع،السكويت
 . ليس بإمجاع والحجة:، وقيلوليس بإمجاع

    ]]]]ايبايبايبايبقول الصحقول الصحقول الصحقول الصح[ [ [ [     
                                 

 بل هو ثابت ، فإنه إذا تكلم أحد ذا احلكم اليثبت احلكم ذا التكلم ، اليظهر هلذا التعليل وجه1
ر زائد على اإلمجاع املنعقد قبله، وميكن أن يوجه هذا الكالم بأن فإن التكلم حبكم املسألة أم ي،بإإلمجاع الفعل
راجعة إىل اإلمجاع الذي مل يصحبه قول مبالحظة الصحبة فقط، بدون . وال يكاد يتحقق ذلك: اإلشارة يف قوله

    .تأثري هذا القول يف اإلمجاع أو عدم تأثريه  مالحظة
فعل من البعض وسكوت من اآلخرين فكان إمجاعا  بل ي، ولو مل تقدم املشورة فليس بإمجاع فعل2

  .سكوتيا
 . وذلك ألن األصل يف قطع جزأ من بدن اإلنسان هو احلرمة:ي فهو مشروع باإلمجاع الفعل: قوله3

    .ووجه تضعيف هذا القول الذي أشار إليه بتعبريه بقيل،  أن اخلتان ثابت بالسنة 
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 وال على غريه ،تفاقاامن الصحابة  )وقول الواحد من الصحابة ليس حبجة على غريهوقول الواحد من الصحابة ليس حبجة على غريهوقول الواحد من الصحابة ليس حبجة على غريهوقول الواحد من الصحابة ليس حبجة على غريه(
 اهللا تعاىل يوهو قول مالك رض1 ، القدمي هو حجةويف، )قول اجلديدقول اجلديدقول اجلديدقول اجلديدالالالالعلى على على على ( من غري الصحابة

بن ماجه،وذكر الواحد المفهوم له ارواه  )قتديتم إهتديتما كالنجوم بأيهم أصحايب( :عنه حلديث
 .الف جار فيما مل جيمعوا عليهفإن اخل

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    ]]]]األخباراألخباراألخباراألخبار[[[[
 بعض النسخ ، وأكثر النسخ  وهكذا يوجد يف.فيه الكالم علىاألخبار    يذكر    }}}}بابباببابباب{{{{

 فيذكر تعريف ، مجع خربيبفتح اهلمزة فه )وأما األخباروأما األخباروأما األخباروأما األخبار( :كتفاء بقولهعلى سقوط الباب واال
مبعىن أنه حمتمل هلما الأما يدخالنه . . . . ))))ببببفاخلرب مايدخله الصدق والكذفاخلرب مايدخله الصدق والكذفاخلرب مايدخله الصدق والكذفاخلرب مايدخله الصدق والكذ(، مث أقسامه،اخلرب أوال

                                 
  . على غري الصحايب1
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 : فالصدق"قام زيد:" كقولك،رب من حيث إنه خيحتماله هلما بالنظر إىل ذاته أا و،مجيعا
 ،ييقطع بصدق اخلرب أو بكذبه ألمر خارج  وقد، عدم مطابقته للواقع: والكذب،مطابقته للواقع

 الضدان : كقولك:سلم ، والثاين كخرب اهللا تعاىل وخرب رسوله صلى اهللا عليه و:فاألول
 .الخيرجه القطع بصدقه أو كذبه عن كونه خرباف ، الستحالة ذلك عقال،جيتمعانال

    ]]]]تقسيم اخلرب إىل متواتر وآحادتقسيم اخلرب إىل متواتر وآحادتقسيم اخلرب إىل متواتر وآحادتقسيم اخلرب إىل متواتر وآحاد[[[[
، وهو أن ، وهو أن ، وهو أن ، وهو أن مايوجب العلممايوجب العلممايوجب العلممايوجب العلم( :هو ) فاملتواتر فاملتواتر فاملتواتر فاملتواتر،،،،آحاد ومتواترآحاد ومتواترآحاد ومتواترآحاد ومتواتر: : : : واخلرب ينقسم إىل قسمنيواخلرب ينقسم إىل قسمنيواخلرب ينقسم إىل قسمنيواخلرب ينقسم إىل قسمني(

    ،،،،2222نهنهنهنهععععإىل أن ينتهى إىل املخرب إىل أن ينتهى إىل املخرب إىل أن ينتهى إىل املخرب إىل أن ينتهى إىل املخرب ( هكذاو ) على الكذب من مثلهم على الكذب من مثلهم على الكذب من مثلهم على الكذب من مثلهم1111ئئئئ مجاعة اليقع التواط مجاعة اليقع التواط مجاعة اليقع التواط مجاعة اليقع التواطيييييرويرويرويرو
 أومساع ،خبار عن مشاهدة مكةكاإل )جتهادجتهادجتهادجتهاداااا العن  العن  العن  العن ،،،، عن مشاهدة أومساع عن مشاهدة أومساع عن مشاهدة أومساع عن مشاهدة أومساع3333 األصل األصل األصل األصلويكون يفويكون يفويكون يفويكون يف

خبار عن أمر جمتهد فيه كإخبار  خبالف اإل،خرب اهللا تعاىل من النىب صلى اهللا عليه وسلم
 .الفالسفة بقدم العامل

                                 
لعله أراد بالتواطئ مطلق االتفاق سواء قصد كل واحد منهم موافقة اآلخرين أم : طؤال يقع التوا: قوله 1

وال اتفاقهم عليه : ال وأصل التواطئ االتفاق مع قصد املوافقة وإذا كان املصنف أراد ذلك فالبد من إضافة قولنا
 .من غري قصد منهم إىل املوافقة 

 .أخربوا  عنهااملراد باملخرب عنه بفتح الباء احلادثة اليت  2
أي يف أول مراتبه وهو طبقته األوىل وقوله عن مشاهدة ومساع ليس صلة اإلخبار على أنه املخرب عنه 3

عن مشاهدة مكة ، : ال عن إجتهاد، وبعكسه قوله : بل على أنه مستند األخبار باملخرب عنه وهو املوافق لقوله 
ا كان املخربون طبقة واحدة أو طبقتني ، والتعريف تعريف باألخص ألنه ال يصدق على ما إذ وهذا التعريف 

كما أن الظاهر أنه تعريف لتواتر الطبقات ، وال يدخل فيه تواتر األحاديث . باألخص قد أجازه بعض العلماء 
املسندة ألن تواترها تواتر األسانيد وليس تواتر الطبقات، مع أن املقصود هنا الكالم على األحاديث كما يقتضيه 

 ، ويدل عليه الحق الكالم إال أن يعمم اجلماعة الذين ال يقع التواطئ على الكذب من مثلهم إىل ما كان يف املقام
 . ضمن الطبقات ، وما كان يف ضمن األسانيد 
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 وال يوجبوال يوجبوال يوجبوال يوجب( ،مبقتضاه )هو الذي يوجب العملهو الذي يوجب العملهو الذي يوجب العملهو الذي يوجب العمل( مل يبلغ إىل حد التواترما هو    ))))ددددااااواآلحواآلحواآلحواآلح(
 .فيه ولو بالسهو والنسيان حتمال اخلطأال )العلمالعلمالعلمالعلم

    ]]]]تقسيم اخلرب إىل مسند ومرسلتقسيم اخلرب إىل مسند ومرسلتقسيم اخلرب إىل مسند ومرسلتقسيم اخلرب إىل مسند ومرسل[[[[
        ،،،،إىل مرسلإىل مرسلإىل مرسلإىل مرسل(  خرب اآلحاديأ )ينقسمينقسمينقسمينقسمو(

  ،بأن ذكر ىف السند رواته كلهم )تصل إسنادهتصل إسنادهتصل إسنادهتصل إسنادهاااا ما  ما  ما  ما :::: فاملسند فاملسند فاملسند فاملسند،،،،ومسندومسندومسندومسند
 املرسل )فإن كانفإن كانفإن كانفإن كان( اته من السندبأن سقط بعض رو )1111مل يتصل إسنادهمل يتصل إسنادهمل يتصل إسنادهمل يتصل إسناده     ما ما ما ما::::واملرسلواملرسلواملرسلواملرسل(

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أو من بعدهيكأن يقول التابع )من مراسيل غري الصحابةمن مراسيل غري الصحابةمن مراسيل غري الصحابةمن مراسيل غري الصحابة(
إال مراسيل إال مراسيل إال مراسيل إال مراسيل ( حتمال ان يكون الساقط جمروحا اليعند الشافع    ))))حجةحجةحجةحجة( املرسل )فليس ذلكفليس ذلكفليس ذلكفليس ذلك(

 اهللا عنهم فإذا يعني رضكبار التاب بفتح املثناة التحتية وكسرها وهو من )سعيد ابن املسيبسعيد ابن املسيبسعيد ابن املسيبسعيد ابن املسيب
 يأ )فإا فتشتفإا فتشتفإا فتشتفإا فتشت(له حجةي صلى اهللا عليه وسلم فإن مراسيب وعز األحاديث للنيبالصحا أسقط

صلى اهللا عليه  )عن النيبعن النيبعن النيبعن النيب(  الذي أسقطه الصحايبا رواهيأ )فوجدت مسانيدفوجدت مسانيدفوجدت مسانيدفوجدت مسانيد( فتش عنها
وأبو حنيفة وقال مالك .  اهللا عنهيأبا هريرة رض  الغالب صهره أبو زوجته يعين وهو يف،وسلم

 ألن الثقة اليرسل احلديث ،املرسل حجة:  أشهر الروايتني عنه ومجاعة من العلماءوأمحد يف
 ،وأما مراسيل الصحابة فحجة ألم اليروون غالبا إال عن صحايبي، إالحيث جيزم بعدالة الراو

مل يسمعه  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما  الصحايب:والصحابة كلهم عدول، فإذا قال
 : وقولنا. فله حكم املسند، آخر فهو حممول على أنه مسعه من صحايب،منه صلى اهللا عليه وسلم

                                 
فهو مساو للمنقطع الذي سقط منه واحد أو أكثر : هذا تعريف املرسل عند األصوليني والفقهاء 1

هذا هو الذي يعطيه ظاهر التعريف، لكن . لسند من أوله أو وسطه أو آخره متواليني أم ال من أي موضع من ا
 واحدا كان الساقط أو - وهو الطرف الذي فيه الصحايب-الكالم الذي يليه خمصوص مبا سقط من آخره 

  .  أكثر على التوايل
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 وهذا فيما . ألنه قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعني خالفا ملن أنكر ذلك.غالبا
ل  وقا، وأما إذا مل يعلم ذلك، صلى اهللا عليه وسلم مل يسمعه من النيب:ايبحعلم أن الص

  . صلى اهللا عليه وسلم فهو حممول على أنه مسعه منه صلى اهللا عليه وسلم قال النيب:الصحايب
 و.  حدثنا فالن عن فالن: فقال، مصدر عنعن احلديث إذا رواه بكلمة عن)والعنعنةوالعنعنةوالعنعنةوالعنعنة(

 فالخترجها عن حكم اإلسنادإىل حكم ،ألحاديث املسندة على ا أي  1111))))تدخل على األسانيدتدخل على األسانيدتدخل على األسانيدتدخل على األسانيد(
 .مرسال  ال،تصال سنده يف الظاهر ا مسندا الين احلديث املروكوي ف،اإلرسال

                                 
لشراح هكذا بصيغة اجلمع يف نسخة الشارح، ويف نسخة ا: والعنعنة تدخل على األسانيد:  قوله1

على اإلسناد، باإلفراد، واملراد باإلسناد على هذه النسخة  املعىن املصدري، : الثالثة املارديين، وابن قاوان، واحمللي
وهو رفع احلديث إىل صاحبه بالسند املتصل، كما أن العنعنة مصدر عنعن، وقد أشار إىل هذا املعىن احملقق احمللي 

 احلديث املروي ا يف حكم املسند ال يف حكم املرسل، التصال أي على حكم اإلسناد، فيكون: حيث قال
ومراده باملرسل املنقطع، ال الذي سقط منه من بعد التابعي، ولكن ابن قاسم مل يفهم . انتهى. سنده يف الظاهر

مراد املصنف ومراد احمللي، فحمل اإلسناد يف كالمهما على معىن السند، فاحتاج إىل أن يضيف إىل كالم 
املتصل، وإال فمطلق اإلسناد ال يستلزم االتصال الذي هو ) تدخل على اإلسناد: (صنف قيد املتصل، فقالامل

 . املقصود هنا انتهى
نعم حنتاج إىل هذا القيد على نسخة اجلمع كما حنتاج إىل تقدير مضاف، أي على حكم األسانيد 

 . املتصلة، واملراد أا يف حكمها
 املسند أي املتصل هو الصحيح الذي عليه اجلماهري من أصحاب مث إن كون املعنعن يف حكم

احلديث، والفقه، واألصول بشرط أن يكون املعنعن بكسر العني غري مدلس، وأن ميكن عادة لقائه ملن عنعن 
 .عنه

ويف اشتراط ثبوت اللقاء، وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خالف، منهم من مل يشترط شيئا من 
ب اإلمام مسلم، وانظر مقدمة صحيحه، ومنهم من اشترط ثبوت اللقاء وحده، وهو مذهب ذلك، وهو مذه
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    ]]]]طرق حتمل اخلرب، وصيغ أدائهطرق حتمل اخلرب، وصيغ أدائهطرق حتمل اخلرب، وصيغ أدائهطرق حتمل اخلرب، وصيغ أدائه[[[[
 )ثينثينثينثين حد حد حد حد:::: أن يقول أن يقول أن يقول أن يقولييييجيوز للراوجيوز للراوجيوز للراوجيوز للراو( فإنه ، الرواة وهم يسمعونىعل )وإذا قرأ الشيخوإذا قرأ الشيخوإذا قرأ الشيخوإذا قرأ الشيخ(

    :::: واليقول واليقول واليقول واليقول،،،،أخربينأخربينأخربينأخربين(: يالراو )علىالشيخ فيقولعلىالشيخ فيقولعلىالشيخ فيقولعلىالشيخ فيقول(ي  الراوأي) أو أخربين،وإذا قرأ هوأو أخربين،وإذا قرأ هوأو أخربين،وإذا قرأ هوأو أخربين،وإذا قرأ هو((((، فالن
 ،ينيو قول مالك وسفيان ومعظم احلجاز وه، ومنهم من أجاز ذلك، مل حيدثهألنه    ))))حدثينحدثينحدثينحدثين

 : وأما إذا قال، وهذا إذا أطلق. ألن القصد اإلعالم بالرواية عن الشيخ،وعليه عرف أهل احلديث
 . واهللا أعلم. جواز ذلك فال خالف يف، قراءة عليهحدثين

: يالراو )فيقول(، منه على الشيخمن الشيخ عليه وال  )وإن أجازه الشيخ من غري قراءةوإن أجازه الشيخ من غري قراءةوإن أجازه الشيخ من غري قراءةوإن أجازه الشيخ من غري قراءة(
 . واهللا أعلم. وهو الصحيح،باإلجازة وفهم منه جواز الرواية، ) إجازة إجازة إجازة إجازة    ينينينينربربربرب أو أخ أو أخ أو أخ أو أخ، ، ، ، أجازينأجازينأجازينأجازين(

    ]]]]القياسالقياسالقياسالقياس[[[[    
قست   حنو ، اللغة مبعىن التقديرفهو الرابع من األدلة الشرعية، وهو يف    ))))وأما القياسوأما القياسوأما القياسوأما القياس(

 إىل  إىل  إىل  إىل      رد الفرع رد الفرع رد الفرع رد الفرع::::فهوفهوفهوفهو( صطالح االوأما يف  2،رءامل ب يقاس املرء: ومبعىن التشبيه حنو قوهلم1،الثوب
  جعله راجعا إليه ومساويا له يف) إىل األصل رد الفرع(ومعىن  ).... احلكم احلكم احلكم احلكميفيفيفيفاألصل بعلة جتمعهما األصل بعلة جتمعهما األصل بعلة جتمعهما األصل بعلة جتمعهما 

                                                                                       

شرطه مطلقا وهو الصحيح، ومذهب أيب بكر : شرطه يف صحيحه، وقيل: علي بن املديين، والبخاري، فقيل
، وهو الصرييف، ومنهم من شرط طول الصحبة، وهوأبو املظفر السمعاين، ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه

وهذه املسأله هي اليت اختلف فيها شرط البخاري ومسلم، فشرط البخاري ثبوت اللقاء للراوي . أبو عمر الداين
ومن عنعن عنه بطريق صريح ينص على اللقاء بينهما، واكتفى مسلم يف ثبوت اللقاء بينهما باملعاصرة بشرط 

هنا وإن كانت بعن دليال على اللقاء، وليس املراد أن  فجعل الرواية .إمكان اللقاء عادة، وعدم كون الراوي مدلسا
مسلما مل يشترط اللقاء، فإن اشتراط اللقاء جممع عليه إال أن مسلما جعل العنعنة من غري املدلس دليال عليه، 

        . باشتراط ثبوت اللقاء بطريق صريح فيه: والبخاري مل جيعلها دليال عليه، وقال
  .راعذ بالأي 1
 . التشبيه يف كتب اللغة مبعىن التقدير ويالزمه التشبيه ومل أر القياس مبعىن هو هنا2
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دخار للقوت قتيات واال االي وه، الربا للعلة اجلامعة بينهماكقياس األرز على الرب يف1 :احلكم
 .يةعند املالكية ،وكونه مطعوما عند الشافع

    ]]]]أقسام القياسأقسام القياسأقسام القياسأقسام القياس[[[[
    ).).).).وقياس شبهوقياس شبهوقياس شبهوقياس شبه    وقياس داللة،وقياس داللة،وقياس داللة،وقياس داللة،    إىل قياس علة،إىل قياس علة،إىل قياس علة،إىل قياس علة،    ::::ينقسم إىل ثالثة أقسامينقسم إىل ثالثة أقسامينقسم إىل ثالثة أقسامينقسم إىل ثالثة أقسام(  القياسيأ )وهووهووهووهو(

    ]]]]قياس العلةقياس العلةقياس العلةقياس العلة[[[[
 ،مقتضية لهي أ )ما كانت العلة فيه موجبة للحكمما كانت العلة فيه موجبة للحكمما كانت العلة فيه موجبة للحكمما كانت العلة فيه موجبة للحكم(: وهو القسم األول، )فقياس العلةفقياس العلةفقياس العلةفقياس العلة((((    

 كما هو شأن ،ال ولو ختلف عنها مل يلزم منه حم؛مبعىن أنه الحيسن عقال ختلف احلكم عنها
وذلك  2. مبعىن أنه يستحيل عقال ختلف احلكم عنهاي وليس املراد اإلجياب العقل،العلل الشرعية

 العقل إباحة الضرب  فإنه ال حيسن يف،كقياس حترمي ضرب الوالدين على التأفيف جبامع اإليذاء
 ، على احلكم قياسية هذا النوع، فمنهم من جعل الداللة فيهختلف يفامع حترمي التأفيف ؛ وقد 

 3.على احلكم  وأا من داللة اللفظ،ومنهم من ذهب إىل أا غري قياسية
    ]]]]قياس الداللةقياس الداللةقياس الداللةقياس الداللة[[[[

ستدالل بأحد النظريين على ستدالل بأحد النظريين على ستدالل بأحد النظريين على ستدالل بأحد النظريين على  اال اال اال اال:::: وهو وهو وهو وهو،،،،قياس الداللةقياس الداللةقياس الداللةقياس الداللة( القسم الثاىن من أقسام القياس ))))وووو((((
له كما  مقتضية يأ )وال تكون موجبة للحكموال تكون موجبة للحكموال تكون موجبة للحكموال تكون موجبة للحكم، ، ، ،  وهو أن تكون العلة دالة على احلكم وهو أن تكون العلة دالة على احلكم وهو أن تكون العلة دالة على احلكم وهو أن تكون العلة دالة على احلكم    اآلخر،اآلخر،اآلخر،اآلخر،

 وهو ما يكون احلكم فيه لعلة مستنبطة جيوز ، وهذا النوع غالب أنواع األقيسة. القسم األوليف
                                 

  .كم الثابت للمقيس عليهاحل اى يف 1
 وذلك كوجود ، فقد قالوا إن املعلول ميتنع ختلفه عن علته التامة، أي كما يف العلل العقلية الفلسفية2

  .املمكن فإنه ميتنع ختلفه عن تعلق قدرة اهللا تعاىل به 
ء مثال فعن هذا الطريق اظ داللة واضحة على علة احلكم الذي هو اإليذف الل  وذلك عن طريق داللة3

 .كم الفرع أيضا حيدل اللفظ على
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  فإن العلة، وهذا النوع أضعف من األول. وجيوز أن يتخلف، الفرعاحلكم عليها يف أن يترتب
  وذلك كقياس مال.وليست ظاهرة فيه ظهورا الحيسن معه ختلف احلكم ،فيه دالة على احلكم

 مال ال جيب يف : وجيوز أن يقال،امن وجوب الزكاة فيه جبامع أنه مال  على مال البالغ يفالصيب
 . كما قال أبو حنيفةالصيب

    ]]]]قياس الشبهقياس الشبهقياس الشبهقياس الشبه[[[[
، وهو الفرع املتردد بني أصلني )قياس الشبهقياس الشبهقياس الشبهقياس الشبه( القسم الثالث من أقسام القياس ))))وووو((((

مان بني اإلنسان احلر من حيث إنه  الضلعبد املقتول فإنه متردد يفاك) فيلحق بأكثرمها شبهافيلحق بأكثرمها شبهافيلحق بأكثرمها شبهافيلحق بأكثرمها شبها(
 ، ويورث، بدليل أنه يباع، وهو باملال أكثر شبها من احلر،نه مالإ وبني البهيمة من حيث ،يآدم

 وإن زادت على دية ، وتضمن قيمته، فيلحق به،ه مبا نقص من قيمتهئ وتضمن أجزا،ويوقف
وال يصار إليه مع إمكان وال يصار إليه مع إمكان وال يصار إليه مع إمكان وال يصار إليه مع إمكان ((((: ختلف يف قبولها قبله ولذلك ي وهذا النوع أضعف من الذ.احلر
 .واهللا أعلم    ))))ماقبلهماقبلهماقبلهماقبله

    
    ]]]]أركان القياس وشروطهاأركان القياس وشروطهاأركان القياس وشروطهاأركان القياس وشروطها[[[[    

 ولكل ، وحكم األصل املقيس عليه، والعلة، واألصل،الفرع: وأركان القياس أربعة
 .واحد منها شروط

 1، جيمع به بينهما للحكمياألمر الذ يف )ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا لألصلومن شرط الفرع أن يكون مناسبا لألصلومن شرط الفرع أن يكون مناسبا لألصلومن شرط الفرع أن يكون مناسبا لألصل((((
 أو ، كقياس النبيذ على اخلمر لعلة اإلسكار:عينها اثلة لعلة األصل يفإما بأن تكون علة الفرع مم

 النفس جبامع اجلناية ، وقد  األطراف على القصاص يف كقياس وجوب القصاص يف:ىف جنسها
                                 

 . ألجل إثبات حكم األصل للفرع ييجمع أب متعلق : للحكم: قوله1



 171

 رد الفرع إىل األصل لعلة جتمعهما يف :حد القياس  إنه يستغىن عن هذا الشرط لقوله يف:يقال
 1.احلكم

بأن يتفقا ) ثابتا بدليل متفق عليه بني اخلصمنيثابتا بدليل متفق عليه بني اخلصمنيثابتا بدليل متفق عليه بني اخلصمنيثابتا بدليل متفق عليه بني اخلصمني(((( حكمه ) يكون يكون يكون يكونومن شرط األصل أنومن شرط األصل أنومن شرط األصل أنومن شرط األصل أن (
ل متفقا عليه بينهما فإن كان حكم األص. حكمه ليكون القياس حجة على اخلصمعلى علة 

 فإن مل يكن خصم فالشرط ثبوت حكم األصل بدليل ،  مل يصح القياس2خمتلفنيلتني لع ولكن
 .يسايقول به الق
حبيث كلما وجدت األوصاف املعرب ا عنها )  معلوالا معلوالا معلوالا معلوالاومن شرط العلة أن تطرد يفومن شرط العلة أن تطرد يفومن شرط العلة أن تطرد يفومن شرط العلة أن تطرد يف(((( 

بأن تصدق األوصاف املعرب ا عنها يف صورة ) فال تنتقض لفظافال تنتقض لفظافال تنتقض لفظافال تنتقض لفظا( 3يف صورة وجد احلكم
 فمىت ،بأن يوجد املعىن املعلل به يف صورة واليوجد احلكم) وال معىنوال معىنوال معىنوال معىن(((( ،اليوجد احلكم معها

  إنه قتل عمد:ن يقال يف القتل مبثقلأ : األولمثال. و معىن فسد القياس أنتقضت العلة لفظا ا
 فإنه الجيب به ، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده، فيجب به القصاص كالقتل باحملدد،عدوان

 جتب الزكاة يف املواشي لدفع حاجة : أن يقال:ومثال الثاين. عدوانالقصاص مع أنه قتل عمد 
واملرجع  . يف اجلواهر- دفع حاجة الفقريوهو- ، ينتقض ذلك بوجود ذلك املعىن: فيقال،الفقري
 وإمنا غاير بينهما إلن العلة يف األول ملا ،4نتقاد لفظا ومعىن اىل وجود العلة بدون احلكميف اال

                                 
 .  وذلك ألن العلة الىت جتمعهما يف احلكم هى الىت جتعل الفرع مناسبا لألصل1
  .ختلفا يف العلة اولكن:األوىل  2
 .تخلف احلكم عنها ي الي أ3
 .وهو املسمى بالنقض.لف احلكم عن العلةخت ي أ4
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 وملا كانت يف الثاين أمرا واحدا ،1وصاف متعددة نظر فيها إىل جانب اللفظأكانت مركبة من 
 .علمأهللا  وا، وكأنه جمرد اصطالح،ىل املعىن إنظر فيها

     يف يف يف يفييييثبات أثبات أثبات أثبات أواإلواإلواإلواإلي ي ي ي  النف النف النف النفيفيفيفيف( تابعا هلا يأ) شرط احلكم أن يكون مثل العلةشرط احلكم أن يكون مثل العلةشرط احلكم أن يكون مثل العلةشرط احلكم أن يكون مثل العلة    ومنومنومنومن(((( 
 وهذا إن كان احلكم معلال .نتفىانتفت ان إ و،)الوجود والعدم فان وجدت العلة وجد احلكمالوجود والعدم فان وجدت العلة وجد احلكمالوجود والعدم فان وجدت العلة وجد احلكمالوجود والعدم فان وجدت العلة وجد احلكم

نتفى اسكار وجد احلكم ومىت  فإنه معلل باإلسكار فمىت وجد اإل، كتحرمي اخلمر:بعلة واحدة
 :نتفاء احلكما تلك العلل  بعضنتفاءاأما إذا كان احلكم معلل بعلل فإنه اليلزم من نتفى؛ وا

 وترك ، املماثلة  وقتل النفس املعصومة، والزنا بعد اإلحصان، فإنه جيب بسبب الردة،كالقتل
 .علمأ واهللا . وغري ذلك،الصالة

 ،الفقري ع حاجةكدف: الوصف املناسب لترتيب احلكم عليهيأ) اجلالبة للحكم اجلالبة للحكم اجلالبة للحكم اجلالبة للحكمييييوالعلة هوالعلة هوالعلة هوالعلة ه(
 يصح ترتبه ي هو األمر الذيأ ،)واحلكم هو الوب للعلة(،فإنه وصف مناسب إلجياب الزكاة

 على العلة
 ،وملا فرغ من ذكر الدالئل الشرعية املتفق عليها شرع بذكر الدالئل املختلف فيها

 : فقال، األشياء احلرمة أو اإلباحة إن األصل يف:فمنها أن يقال
    ]]]]احةاحةاحةاحةاحلظر اإلباحلظر اإلباحلظر اإلباحلظر اإلب[[[[    

 2بعد البعثة) إن األشياءإن األشياءإن األشياءإن األشياء: : : :  فمن الناس من يقول فمن الناس من يقول فمن الناس من يقول فمن الناس من يقول،،،،واإلباحةواإلباحةواإلباحةواإلباحة( احلرمة ي أ) وأما احلظروأما احلظروأما احلظروأما احلظر (
ستثناء واال) أباحته الشريعةأباحته الشريعةأباحته الشريعةأباحته الشريعة إال ماإال ماإال ماإال ما(على احلرمة ألا األصل فيها  1 مستمرةيأ) على احلظرعلى احلظرعلى احلظرعلى احلظر(

                                 
ن كانت غري وإ. ضا لفظياانتقا ختلف احلكم عنها ي وحاصل الفرق أن العلة إن كانت مركبة مس1
  . لأللفاظ فيها وهذا جمرد اصطالح ألن العلل أمور معنوية ال دخل.نتقاضا معنوياي امركبة مس

 وألن ،ستثناء متصالال ومحل الكالم على ما بعد البعثة ليصري اي،الزيادة من احمللا  هذ: بعد البعثة: قوله2
 العامة  تدل  لئ هل الدال،اخلالف يف احلظر واإلباحة إمنا هو فيما بعد الشريعة مما مل يرد فيه خبصوصه حكم
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يدل يدل يدل يدل  الشريعة ما  الشريعة ما  الشريعة ما  الشريعة ما فإن مل يوجد يففإن مل يوجد يففإن مل يوجد يففإن مل يوجد يف(   ،يضا احلرمة فيه عندهأباحته الشريعة األصل أ فإن ما 2منقطع
 ،أى بضد هذا القول) ومن الناس من يقول بضدهومن الناس من يقول بضدهومن الناس من يقول بضدهومن الناس من يقول بضده(((( ،وهو احلظر) على اإلباحة يتمسك باألصلعلى اإلباحة يتمسك باألصلعلى اإلباحة يتمسك باألصلعلى اإلباحة يتمسك باألصل

 ، حرمهيأ) ا علىاإلباحة إال ماحظره الشرعا علىاإلباحة إال ماحظره الشرعا علىاإلباحة إال ماحظره الشرعا علىاإلباحة إال ماحظره الشرعأأأأ( بعد البعثة  )األشياءاألشياءاألشياءاألشياء    ن األصل يفن األصل يفن األصل يفن األصل يفأأأأوهو وهو وهو وهو ( 
    خلق لكم مايفخلق لكم مايفخلق لكم مايفخلق لكم مايف(((( :صل املضار التحرمي واملنافع احلل قال اهللا تعاىلأن أ وهو ،والصحيح التفصيل

 وقال صلى اهللا عليه وسلم فيما ، وال مينت إال جبائز،متنانال معرض ا ذكره يف3))))رض مجيعارض مجيعارض مجيعارض مجيعااألاألاألاأل
                                                                                       

 .على الربائة األصلية إمجاعا شياءألا و، وأما قبل البعثة فالحكم؟فصيل أو تدل على الت،علىحظره أو على إباحته
وهذا حكم األشياء بعد البعثة، وأما قبل البعثة : - بتغيري البأس به لكالم احمللي -كما قال الشارح يف آخر كالمه 

 .فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشئ النتفاء الرسول املبني لألحكام 
 .م قبل البعثة كان احلظر مع أنه الحكم قبلها وهو املعرب عنه بالربائة األصلية هذا يدل على أن احلك1
 : نعم لو كان الكالم هكذا. ألن املستثىن منه كاملستثىن حالة ما بعد الشريعة،ستثناء متصلال بل ا2
 هو حالة ،و األصل وه،ستثناء منقطعا ألن املستثىن منهال لكان ا.أباحته الشريعة ما األشياء احلظر إال األصل يف

 ألحد  قوال لكن هذا ليس،  ما بعد ورود نص خاص فيهي واملستثىن هو حالة ما بعد الشريعة أ،ماقبل الشريعة
 :            وينبغي التنبيه هنا على أمرين.  بعد الشريعة فيماألن اخلالف إمنا هو يف األشياء

أنه ال حكم قبل ورود الشرع،  وهذه املسألة أن هذه املسألة مبنية على مذهب أهل السنة من : األولاألولاألولاألول 
مبنية على قوهلم بعدم التحسني والتقبيح العقليني، وأما املعتزلة فمن أجل قوهلم بالتحسني والتقبيح العقليني يقولون 

ما أدرك العقل حسنه كالصدق النافع فهو مأمور به، وما أدرك : بوجود األحكام قبل ورود الشرع، فيقولون
 . قبحا يتوقف فيه إىل ورود الشرع كالكذب الضار فهو منهي عنه، وما مل يدرك العقل فيه حسنا والالعقل قبحه
أن هذه املسألة مفروضة يف األحكام العملية، أما األمور اإلعتقادية فقد جرى اخلالف يف تعلق : : : : الثاينالثاينالثاينالثاين 

فيه أيضا قبل ورود الشرع، فال ال حكم : األحكام ا قبل ورود الشرع عند أهل السنة أيضا، فقالت األشاعرة
جيب اإلميان باهللا تعاىل، : جيب عندهم إميان باهللا تعاىل، وال حيرم كفر قبل وروده، وقالت احلنفية واملاتريدية

            .  وحيرم الكفر به قبل ورود الشرعي حبكم العقل بذلك
 29اآلية : سورة البقر 3
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وهذا حكم األشياء . الجيوز ذلكيديننا أ  يفأي    1111))))الضرر والضرارالضرر والضرارالضرر والضرارالضرر والضرار(((( :رواه ابن ماجه وغريه
نتفاء الرسول املبني ال 2يء يتعلق بشيما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعبعد البعثة، وأ

 .لألحكام
    
    
    
    
    
     
 

 

    ]]]]االستصحاباالستصحاباالستصحاباالستصحاب[[[[
دمها أحستصحاب له معنيان ال وملا كان ا،ستصحابال ومن األدلة املختلف فيها ا

 :شار إليه بقولهأ ،متفق على قبوله
أن أن أن أن  ( : كما سيأيتيعند عدم الدليل الشرع)  حيتج به حيتج به حيتج به حيتج بهييييومعىن استصحاب احلال الذومعىن استصحاب احلال الذومعىن استصحاب احلال الذومعىن استصحاب احلال الذ (

ذا مل جيده اتهد بعد إ) ) ) ) ييييعند عدم الدليل الشرععند عدم الدليل الشرععند عدم الدليل الشرععند عدم الدليل الشرع(((( 3ي العدم األصلأي ) يستصحب األصليستصحب األصليستصحب األصليستصحب األصل
 ، الجيب: كأن مل جيد دليال على وجوب صوم رجب فيقول،البحث عنه بقدر طاقته

                                 
 ].234[ثرقم احلدي] 17[باب ] 13[أخرجه ابن ماجه يف كتاب 1
أشار ذا إىل أن املنفي هو تعلق احلكم ال احلكم نفسه، ألن احلكم خطاب اهللا : يتعلق بشيء : قوله2

 .املتعلق بفعل املكلف وخطاب اهللا تعاىل قدمي، وأما تعلقه بفعل املكلف فحادث
  وهو املعرب عنه بالربائة األصلية   3
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، وعلى وجوب صالة زائدة على اخلمس فان األصل ي العدم األصلأي ،ستصحاب األصلال
 .عدمه
 ، األول لثبوته يف الزمان الثاين ثبوت أمر يف: فهو، املختلف فيهستصحاب باملعىن الثاينال وأما ا

 . فهو حجة عند املالكية والشافعية دون احلنفية
    

        
    
    
    
    
    
    
    

    ]]]]التعارض والترجيحالتعارض والترجيحالتعارض والترجيحالتعارض والترجيح[[[[    
    ييييوأما األدلة فيقدم اجللوأما األدلة فيقدم اجللوأما األدلة فيقدم اجللوأما األدلة فيقدم اجلل: ( بيان الترجيح بينها فقال وملا فرغ من ذكر األدلة شرع يف

 1،ي على معناه اازي معناه احلقيق واللفظ يف، كالظاهر مع املؤول:وذلك )ييييمنها على اخلفمنها على اخلفمنها على اخلفمنها على اخلف
فيقدم املتواتر على اآلحاد إال أن يكون  ،)املوجب للظناملوجب للظناملوجب للظناملوجب للظن( الدليل )املوجب للعلم علىاملوجب للعلم علىاملوجب للعلم علىاملوجب للعلم على( دليلال ))))وووو((((

 النص من يأ )النطقالنطقالنطقالنطق(يقدم  ))))وووو(((( ختصيص الكتاب بالسنة ما فيخص به كما تقدم يفااألول ع
                                 

قدم في على حكم آخر ي اازاهعتبار معنا وب، حكم احلقيقي علىاهعتبار معنا وذلك بأن دل اللفظ ب1
 . رينة أوتعينه ق ياملعىن احلقيقي مامل ترجح املعىن ااز
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 يقدم ))))وووو((((، إال أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم )على القياسعلى القياسعلى القياسعلى القياس(كتاب أو سنة 
 . الشبهسكقيا    ))))يييياخلفاخلفاخلفاخلف( القياس )على( كقياس العلة )ييييالقياس اجللالقياس اجللالقياس اجللالقياس اجلل(

 العدم يأ )1غري األصلغري األصلغري األصلغري األصلييييما ما ما ما (  النص من كتاب أو سنةيأ ) النطق النطق النطق النطقفإن وجد يففإن وجد يففإن وجد يففإن وجد يف( 
 ، ويترك األصل، فواضح أنه يعمل بالنطق،ستصحاب احلال كما تقدما يعرب عنه بي الذيصلألا

  )فيستصحب احلالفيستصحب احلالفيستصحب احلالفيستصحب احلال( لك من ذيء وإن مل يوجد شيأ )إالإالإالإالو(، وكذا إن وجد إمجاع أو قياس
 . فيعمل به كما تقدم2ي العدم األصليأ

    
    
    

    
    

    ]]]]املفيت، واملستفيت، والتقليد، واالجتهاداملفيت، واملستفيت، والتقليد، واالجتهاداملفيت، واملستفيت، والتقليد، واالجتهاداملفيت، واملستفيت، والتقليد، واالجتهاد[[[[
جتهاد فذكر شروط الالم على األدلة شرع يتكلم على ا وملا فرغ من الك

 : فقال.اتهد
    ]]]]شروط املفيتشروط املفيتشروط املفيتشروط املفيت[[[[

                                 
   . الربائة األصليةي أ1
   . الربائة األصليةي أ2
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 )3ومذهباومذهباومذهباومذهبا2222 خالفا خالفا خالفا خالفاوفرعاوفرعاوفرعاوفرعا1111أن يكون عاملا بالفقه أصالأن يكون عاملا بالفقه أصالأن يكون عاملا بالفقه أصالأن يكون عاملا بالفقه أصال( وهو اتهد )ومن شرط املفيتومن شرط املفيتومن شرط املفيتومن شرط املفيت(
الفقه كما تقتضيه   علم أصول الفقه،وىف إدخاهلا يفالفقه املذكورة يف4مراده باألصل دالئل 

 كالقواعد ويتفرع عليها ي هن يريد باألصل أمهات املسائل اليتعبارته مساحمة، وحيتمل أ
ومراده  .ل اآللة كام: قولهفة أصول الفقه إال أن يدخل ذلك يف لكن يفوته التنبيه على معر5غريها

 ، كتب الفقه ؛ ومراده باخلالف املسائل املختلف فيها بني العلماءبالفرع املسائل املدونة يف
املقيد   هذا إن محل على اتهد املطلق ، وإن محل على اتهد6.وباملذهب مايستقر عليه رأيه

 وال ، إىل قول منه وفائدة معرفة اخلالف ليذهب. إمامهيفمراده باملذهب ما يستقر عليه رأ
 . ألن فيه خرقا إلمجاع من قبله حيث مل يذهبوا إىل ذلك القول،خيرج منه بإحداث قول آخر

وحيتمل أن يريد بكمال     ))))جتهادجتهادجتهادجتهاد اال اال اال االأن يكون كامل اآللة يفأن يكون كامل اآللة يفأن يكون كامل اآللة يفأن يكون كامل اآللة يف( من شرط املفىت أيضا ))))وووو((((
 وحيتمل أن يريد بكمال اآللة ، فيكون مابعده شرطا آخر،اآللة صحة الذهن وجودة الفهم

 ،من النحو )ستنباط األحكامستنباط األحكامستنباط األحكامستنباط األحكاماااا    عارفا مبا حيتاج إليه يفعارفا مبا حيتاج إليه يفعارفا مبا حيتاج إليه يفعارفا مبا حيتاج إليه يف((((:  قولهله أعين  فيكون تفسريا،ماذكره بعده
 وإذا أخذ . ليأخذ برواية املقبول منهم دون اروح، ومعرفة الرجال الراوين للحديث،واللغة

  مل، ومسلمي، والبخار، كاملوطأ:ختريج الصحيح  التزم مصنفوهااألحاديث من الكتب اليت
                                 

 وتفسري الشارح  إخلدوحيتمل أن يري:  وهو ما ذكره الشارح بقوله . قواعد الفقه وضوابطهي أ1
  .ليس بسديد فإن أصول الفقه من آلة الفقهلألصل بأصول الفقه 

    . خالف مذهب إمامهي أ2
أن : لقولنا وليس املراد مذهب نفسه إذ المعىن ، وهذا منصرف إىل اتهد املقيد. مذهب إمامهي أ3

 .يعرف مذهب نفسه
  . فإن املذكور يف أصول الفقه هو الدالئل اإلمجالية ، املسائل املتعلقة ذه الدالئلي أ4
 . عليه  يهو الصحيح كما محله احملل هذا  و5
 . المعىن هلذا ويلزم منه تقدم الشئ على نفسه 6
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ليوافق ذلك  ) واألخبار الواردة فيها واألخبار الواردة فيها واألخبار الواردة فيها واألخبار الواردة فيها،،،،حكامحكامحكامحكامألألألأل ا ا ا ااآليات الواردة يفاآليات الواردة يفاآليات الواردة يفاآليات الواردة يف وتفسريوتفسريوتفسريوتفسري(((( حيتج إىل معرفة الرجال
 دون ، واملراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك اآليات وفقه تلك األخبار.جتهاده والخيالفهاىف 

يطا  وال حم، وال آليات األحكام منه، واليشترط أن يكون حافظا للقرآن،معرفة القصص
 الجتتمع السنن كلها - اهللا عنهيرض- ي قال الشافع. األحكاماآلثار الواردة يفباألحاديث و

 عند أهل 1األحكام املشهورة ملا جبملة من األحاديث الواردة يف فاملراد أن يكون عا.عند أحد
إن و2 وال تفسري غريب احلديث ، وال يشترط أن يعرف األحاديث الغريبة، وعاملا بفقهها،العلم

 .كان معرفة ذلك تزيده متكينا
    
    
    ]]]]شروط املستفيتشروط املستفيتشروط املستفيتشروط املستفيت[[[[    

جتهاد لكونه مل ال ليس من أهل ايأ ) هل التقليدهل التقليدهل التقليدهل التقليدأأأأومن شروط املستفىت أن يكون من ومن شروط املستفىت أن يكون من ومن شروط املستفىت أن يكون من ومن شروط املستفىت أن يكون من  ( ( ( (
 :حدامهاإ: ىل مسئلتنيإشار بذلك أ و.الفتوى  يف- اتهدأي - فيقلد املفىت،جيتمع فيه شروطه

 وال ،منا يقلده يف الفتوىإنه أ :والثاين. ن وجدهإتهد منا يقلد اإ بل ،حدأد كل ينه الجيوز تقلأ
 إذ لعله فعله ،لهأده فيه حىت يسيفعال مل جيز له تقل فلو رأى اجلاهل العامل يفعل ،فعالأليقلد على ا

                                 
وال : وهو قوله ايدل عليه ما بعدهمك-ألحاديث وال يصح ألن مراده ل املشهورة صفة : قوله1

 الواردة يف العلم أهل  أن يكون عاملا جبميع األحاديث املشهورة عند -يشترط أن يعرف األحاديث الغريبة
 لكنه اليصح  ، والظاهر أن قصده أن جيعل املشهورة صفة مجلة.شتراط معرفة مجلة منهاا يفيد وكالمه ،األحكام

 .     عاملا باألحاديث املشهورة عند أهل العلم : وكان الصواب أن يقول،من جهة العربية
 ، وأما الغريب  كله احلديثإمنا يصح إن كان مراده غريب هذا:  وال تفسري غريب احلديث : قوله2

 . ستنباط عليهالحكام فال بد من معرفته لتوقف األ ا منها يستنبطالوارد يف األحاديث اليت
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ن يقلد غريه كما نبه أجتهاد مل جيز له الهل اأن من كان من أعلم منه و .1ألمر مل يظهر للمقلد
 ، هذا هو الصحيح.جتهادالغريه لتمكنه من ا) ن يقلد ن يقلد ن يقلد ن يقلد أأأأ    ( اتهد أي) عاملعاملعاملعاملوليس للوليس للوليس للوليس لل ( :عليه بقوله

  . جيوز:وقيل
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    ]]]]التقليدالتقليدالتقليدالتقليد[[[[
 صلى اهللا  صلى اهللا  صلى اهللا  صلى اهللا فعلى هذا قبول قول النيبفعلى هذا قبول قول النيبفعلى هذا قبول قول النيبفعلى هذا قبول قول النيب( ( ( (  2يذكرها )  قبول قول القائل بال حجة قبول قول القائل بال حجة قبول قول القائل بال حجة قبول قول القائل بال حجة::::ددددييييوالتقلوالتقلوالتقلوالتقل((((
 يذكره منألنه جيب األخذ بقوله فيما  ) يسمى تقليدايسمى تقليدايسمى تقليدايسمى تقليدا(فيما يذكره من األحكام  )عليه وسلمعليه وسلمعليه وسلمعليه وسلم

                                 
 .ألنه قد يعمل خبالف ما يراه ويذهب إليه: ال يظهر  هلذا التعليل وجه ، والصواب أن يقول  1
لكن فسر . إنتهى.  دليل ذلك احلكمبغري ذكر. واملراد كما قال إبن فركاح: بال حجة يذكرها:  قوله2

إن هذا التعريف مبين على أنه اليسمى : معظم من تكلم على هذا التعريف للتقليد احلجةَ مبطلق احلجة، وقالوا
األخذ بقول النيب تقليدا، ألن قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم نفس احلجة، وان ما ورد من تسميته تقليدا يف 
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 املعجزة الدالة عينأ ألنه قد قام الدليل على قبول قوله ،1األحكام وإن مل يذكر دليل ذلك احلكم
  .على رسالته
 التعلم أي ) ين قالهين قالهين قالهين قالهأأأأ من  من  من  من يييينت التدرنت التدرنت التدرنت التدرأأأأ قبول قول القائل و قبول قول القائل و قبول قول القائل و قبول قول القائل و:::: التقليد التقليد التقليد التقليد::::ومنهم من قالومنهم من قالومنهم من قالومنهم من قال(

 يأ) يقول بالقياسيقول بالقياسيقول بالقياسيقول بالقياس صلى اهللا عليه وسلم كان  صلى اهللا عليه وسلم كان  صلى اهللا عليه وسلم كان  صلى اهللا عليه وسلم كان  إن النيب إن النيب إن النيب إن النيب::::فان قلنافان قلنافان قلنافان قلنا( مأخذ ذلك القول عن قائله 
ن يكون قاله عن أالحتمال  ) فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدافيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدافيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدافيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا (يتصر على الوحيقجيتهد وال

ن هو ن هو ن هو ن هو إإإإاهلوى اهلوى اهلوى اهلوى  وما ينطق عنوما ينطق عنوما ينطق عنوما ينطق عن( ( ( (  : لقوله تعاىليمنا يقول عن وحإ و،نه الجيتهدإ :ن قلناإ و،اجتهاد
  2يلوحإىل ااده ستن ال،فاليسمى قبول قوله تقليدا)  ،،،، يوحى يوحى يوحى يوحىييييالوحالوحالوحالوحإإإإ

 والصحيح -صلى اهللا عليه وسلم-لة اجتهاده أ مسينعألة فيها خالف أملسوهذه ا
 ، رجحه ابن احلاجب وغريهي وهو الذ، ووقوعه منه، صلى اهللا عليه وسلمجتهاد للنيبجواز اال

                                                                                       

 ) 2/390( على التوسع والتجوز، وقد جرى على هذا الرأي الغزايل، قال يف املستصفىكالم بعض األئمة مبين
وإن كان حلجة دلت على صدقه _ووجه التجوز أن قبول قوله. وجيوز تسمية قبول قول الرسول تقليدا توسعا

فال نطلب منه حجة على خصوص تلك املسألة فكان تصديقا بغري حجة خاصة، وجيوز أن يسمى _ مجلة
إنتهى مصححا ما وقع فيه األخطاء املطبعية وإمنا كانت هذه التسمية جمازا ألن التحقيق أن . لك تقليدا جمازاذ

. واخلالف راجع اىل اللفظ والتسمية. األخذ بقول الرسول إستدالل لداللة املعجزة على صدقه وليس تقليدا
 ) 559-554-4(وانظر تفصيل املسألة يف البحر احمليط للزركشي 

يعين فيصدق على هذا األخذ أنه قبول قول القائل بال حجة يذكرها على ذلك احلكم، وإن قامت  1
  .احلجة على صدقه فيما بلغه من األحكام مجلة

  .فيدري اآلخذ به من أين قاله 2
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ن اجتهاده صلى اهللا عليه وسلم أ 1 والصواب،آلراء واحلروبا  جيوز يف: وقيل، الجيوز:وقيل
 .الخيطىء 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    ]]]]الجتهاد واتهدونالجتهاد واتهدونالجتهاد واتهدونالجتهاد واتهدوناااا[[[[    
جتهاد جتهاد جتهاد جتهاد وأما االوأما االوأما االوأما اال( : عرفه بقوله، شروطهيهجتمعت فاجتهاد جيب على من أن اال ذكر وملا

ذل يببأن ، 2العلم لتحصيله1املقصود من  ) بلوغ الغرض بلوغ الغرض بلوغ الغرض بلوغ الغرضيفيفيفيف(2متام الطاقةي أ ) بذل الوسع بذل الوسع بذل الوسع بذل الوسع،،،،فهوفهوفهوفهو
 ي األدلة الشرعية ليحصل الظن باحلكم الشرع النظر يفمتام طاقته يف

                                 
وعدم إقراره على اخلطأ جممع عليه ، ألن إقراره علي  .نه جيوز أن خيطئ ولكنه اليقر على اخلطإإ قيل 1

  . طأ مناف لوظيفة الرسالة ، والغاية املقصودة من البعثة اخل
  . حبيث حتس النفس بالعجز عن املزيد عليه2



 182

 ، تقدم ذكره فهو اتهد املطلق3يالذ )جتهادجتهادجتهادجتهاداالاالاالاال  يف كان كامل اآللة كان كامل اآللة كان كامل اآللة كان كامل اآللةفاتهد إنفاتهد إنفاتهد إنفاتهد إن(
 4 املتمكن من أن خيرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص إمامه: وهو،ودونه جمتهد املذهب
  5 آخر على مذهب إمامه املتمكن من ترجيح قول اتهد املتبحر يف: وهو،ودونه جمتهد الفتوى

 ،جتهادهاأجر على  )     الفروع فأصاب فله أجران الفروع فأصاب فله أجران الفروع فأصاب فله أجران الفروع فأصاب فله أجرانيفيفيفيف ( ءجتهد كل واحد من هؤالافإن 
 وسيأتى ،جتهادهاعلى  )    وأخطأ فله أجر واحدوأخطأ فله أجر واحدوأخطأ فله أجر واحدوأخطأ فله أجر واحد (  الفروعيف )وإن إجتهدوإن إجتهدوإن إجتهدوإن إجتهد(وأجر على إصابته 

 ( ،جتهاده فيأمث لتقصريه وفاقاا  إال أن يقصر يف، وال إمث عليه خلطئه على الصحيح،دليل ذلك
بناء  )    مصيبمصيبمصيبمصيب (  القاطع فيهااليت)     د ىف الفروعد ىف الفروعد ىف الفروعد ىف الفروع كل جمته كل جمته كل جمته كل جمته::::من قالمن قالمن قالمن قال (  من علمائنايأ )    ومنهمومنهمومنهمومنهم

                                                                                       
 .   واملراد بالعلم معىن يشمل الظن - علم احلكميأ- بيان للغرض املقصود 1
  متعلق ببذل والضمري راجع للغرض2
   .كما تقدم أي من بيان كمال اآللة : ويف احمللي. المعىن هلذا الكالم .لذي تقدم ذكرها : قوله3
امه، هو املتمكن من ختريج األحكام على نصوص إم: واتهد يف املذهب. يف غري واضحهذا التعر4

 وتسمى أقواهلم وجوها وتسمى هذه الطبقة من اتهدين بأصحاب الوجوه أيضا،أو على أصول إمامه وقواعده، 
أي املتمكن من أن خيرج بالدليل حكما يصري  :ارح هذا بقولهسي كالم الشوفسر احملشي السو. يف املذهب

صة، وهذ هو املعرب عنه أي جيري علي نصوص إمامه أحكاما تصري كاملنصو كاملنصوص على نصوص إمامه،
  . بالتفريع

ومما ينبغي التنبيه عليه . أي هو املتمكن من ترجيح قول إلمامه أو أصحابه علي قول آخر له أو هلم  5
يم اتهدين إىل هذه الطبقات الثالث إمنا هو باعتبار احلالة الغالبة عليهم ، وإال فكثري ما تكون ألصحاب أن تقس

. الوجوه إختيارات خارجة عن مذهب إمامهم ليست مستنبطة من نصوصه وال مبنية على أصوله وقواعده
لترجيح وجوه يف املذهب، بل قد وصاحب هذه اإلختيارات بالنسبة إليها جمتهد مطلق، وكثريا مايكون ألهل ا

 .تكون هلم أيضا إختيارات خارجة عن املذهب
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 ، احلسن وهذا قول الشيخ أيب.جتهادها حقه وحق من قلده ما أداه إليه  يفعلى أن حكم اهللا
 .ن مالك أن املصيب واحدع واملنقول . وغريمها، من املالكية بكر الباقالين أيبيوالقاض

 فإن أخطأ ،صيب فيها واحد وفاقا فيها قاطع من نص أو إمجاع فاملع اليتو وأما الفر
 فيها اتهد لعدم وقوعه عليه مل يأمث على األصح

مصيب مصيب مصيب مصيب  (  العقائد الدينيةيأ )     األصول الكالمية األصول الكالمية األصول الكالمية األصول الكالميةكل جمتهد يفكل جمتهد يفكل جمتهد يفكل جمتهد يف ( :أن يقال )والجيوزوالجيوزوالجيوزوالجيوز(
 القائلني ))))    واوسواوسواوسواوس    بالتثليثبالتثليثبالتثليثبالتثليث    ((((ئلني ا الق)    من النصارىمن النصارىمن النصارىمن النصارىلة ضالضالضالضال إىل تصويب أهل ال إىل تصويب أهل ال إىل تصويب أهل ال إىل تصويب أهل الييييألن ذلك يؤدألن ذلك يؤدألن ذلك يؤدألن ذلك يؤد

  واملعاد يف، وبعثة الرسول، نفيهم التوحيديف )والكفاروالكفاروالكفاروالكفار( ، والظلمة، النور:ملللعا )باألصلنيباألصلنيباألصلنيباألصلني(
إن أريد باإلحلاد معناه     ))))وامللحدينوامللحدينوامللحدينوامللحدين( : من عطف العام على اخلاص وكذلك قوله1 وهو،الآلخرة

 أنه من أهل ي من يدع: وهو،صطالحااوإن أريد بامللحد  2 وهو مطلق امليل عن احلقي،اللغو
 ، كالكالم: نفيهم صفات اهللا تعاىل كاملعتزلة وحنوهم يف: عنه ما ينافيهملة اإلسالم ويصدر

 فليس من عطف العام على ، اآلخرة وغري ذلك وكونه مرئيا يف،وخلق اهللا ألفعال العباد
 .اخلاص

                                 
  . عطف الكفار على اوسي أ1
 ، على الكفار من عطف العام على اخلاص لشمول امللحدين الكفار وغريهمه فيكون عطفي أ2

 على أن املراد  فيكون العطف أيضا كذلك بناء،وحيتمل أن يكون الشارح قد الحظ العطف على أهل الضالل
 .   بأهل الضالل النصارى فقط 
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من من من من ((((: : : :  الفروع مصيبا قوله صلى اهللا عليه وسلم الفروع مصيبا قوله صلى اهللا عليه وسلم الفروع مصيبا قوله صلى اهللا عليه وسلم الفروع مصيبا قوله صلى اهللا عليه وسلمودليل من قال ليس كل جمتهد يفودليل من قال ليس كل جمتهد يفودليل من قال ليس كل جمتهد يفودليل من قال ليس كل جمتهد يف((((
 ولفظ 1رواه الشيخان))))هد وأخطأ فله أجر واحدهد وأخطأ فله أجر واحدهد وأخطأ فله أجر واحدهد وأخطأ فله أجر واحد ومن إجت ومن إجت ومن إجت ومن إجت،،،،جتهد وأصاب فله أجرانجتهد وأصاب فله أجرانجتهد وأصاب فله أجرانجتهد وأصاب فله أجراناااا

 مث أخطأ فله أجر ، وإذا حكم فاجتهد،إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران(:يالبخار
 ) مث أصاب إىل آخره،فاجتهد( : ولفظ مسلم مثله إال أنه قال،عتصامكتاب اال ذكره يف) واحد

أ أ أ أ  صلى اهللا عليه وسلم خطَّ صلى اهللا عليه وسلم خطَّ صلى اهللا عليه وسلم خطَّ صلى اهللا عليه وسلم خطَّ النيب النيب النيب النيبأنأنأنأن (من احلديث  )    ووجه الدليلووجه الدليلووجه الدليلووجه الدليل (  كتاب القضاءذكره يف
أعم من أن يكون كامل  )2جتهدامن  ( : احلديث قوله يف:فإن قيل )    اتهد تارة وصوبه أخرىاتهد تارة وصوبه أخرىاتهد تارة وصوبه أخرىاتهد تارة وصوبه أخرى

 أن من مل -واهللا أعلم-فاجلواب . ، واملصنف خصه بكونه كامل اآللةجتهاده أوال ااآللة يف
جتهاده فيكون ا فهو متعد ب،قليد وفرضه الت،جتهادجتهد فليس من أهل االايكن كامل اآللة فيما 

                                 

ط ] 13/317[فتح ] 8352[رقم احلديث ] 21[باب ] 96[أخرجه البخاري يف كتاب 1 
ط دار ] 6/239[شرح السنوسي ] 1716[رقم احلديث ] 6[باب ] 30[ مكتبة الغزايل ومسلم يف كتاب 

  . الكتب العلمية 
فإن : اجلواب هكذاو  ن يقرر السؤالأ ي  ينبغ:إخل..جتهد ا من : قوله يف احلديث: فإن قيل: قوله2

من  (: فيشمل قوله،جتهاد لغة مبعىن بذل اجلهدجتهد الوارد يف احلديث مبعىن بذل جهده ألن االا لفظ :قيل
 : وقوله، فله أجران: قوله:، واحلكم املترتب عليه وهولفاظ العمومأكامل اآللة وغريه ألن كلمة من من  )إجتهد
إذا  (:  واجلواب أن صيغة احلديث هكذا، خمصوص بكامل اآللة ، فاليصح ترتب اجلزاء على الشرط،أجرفله 

وأما املصنف فقد . اإلمامو ياضقكما هو شرط ال واملفروض يف احلاكم كونه كامل اآللة) …اجتهد احلاكم 
 فيه على كامل  )من( حبمل  وال ميكن دفعه عنه إال،عتراض وارد عليهفاال) جتهدامن ( غري صيغة احلديث إىل

 . واهللا تعال أعلم. للسؤالوأما جواب الشارح فغري مالق .  هذا.حلم والخيفى ما فيه من الت.اآللة
                           

    وقد انتهى تصحيحه يوم اجلمعةوقد انتهى تصحيحه يوم اجلمعةوقد انتهى تصحيحه يوم اجلمعةوقد انتهى تصحيحه يوم اجلمعة                     إنتهى ما علقناه على هذا الشرح ،                 إنتهى ما علقناه على هذا الشرح ،                 إنتهى ما علقناه على هذا الشرح ،                 إنتهى ما علقناه على هذا الشرح ،
ـ املوافق1424 ربيع اآلخر  ربيع اآلخر  ربيع اآلخر  ربيع اآلخر 20                         ـ املوافق ه ـ املوافق ه ـ املوافق ه      . . . .2003 حزيران  حزيران  حزيران  حزيران 20     ه
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جتهد اإذا  (: رواية عند احلاكم بلفظووقع احلديث املذكور يف.  أعلمآمثا غري مأجور واهللا
آخر ا وهذ.  صحيح اإلسناد:وقال) احلاكم فأخطأ فله أجر واحد فإن أصاب فله عشرة أجور

صا لوجهه الكرمي ونفع لك خالجعل اهللا ذ . شرح الورقات مجعه يفيسر اهللا سبحانه وتعاىل ما
 وقلب ، ونعوذ باهللا من علم الينفع.، إنه مسيع قريب جميب الدعوات احلياة وبعد املماتبه يف

ونسأل اهللا . عوذ بك اللهم من شر هؤالء األربع أ،، ونفس التشبعالخيشع، ودعاء اليسمع
يغفر لنا ولوالدينا وملشاخينا  و، ويوفقنا ملا يرضيه عنا،العظيم جباه نبيه الكرمي أن يصلح فساد قلوبنا

 .ووالديهم وإلخواننا وأصحابنا وأحبابنا وجلميع املسلمني آمني
اهللا ومغفرته حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلطاب املالكي  قال مؤلفه الفقري إىل عفو

وافق الفراغ من مجعه : آمني. ، وجلميع املسلمنيختم له باحلسىنوعيوبه، غفر اهللا ذنوبه، وستر 
واحلمد هللا وحده، وصلى اهللا  .يوم اإلثنني عاشر شهر صفر من سنة ثالث ومخسني وتسعمأئة
 .على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا دائما
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    حمتويات املقدمة والشرححمتويات املقدمة والشرححمتويات املقدمة والشرححمتويات املقدمة والشرح
                                                                          الصفحة املوضوع     

 2 ............................................................. املقدمة 
   4 .... ........اصدوالقواعد الفقهيةالقسم األول يف علم أصول الفقه وعلم املق

 4 ................................ ...........الفصل األول يف أصول الفقه
 4 ............................................ احلاجة إىل أصول الفقه 

 5 .......................................................حد أصول الفقه 
 7 .....................................صول الفقه لقبا للعلم املدون تعريف أ

 10 ............................................. موضوع أصول الفقه 
 13 ......................و دخيل فيه وما ليس منه، وما هل أصول الفقه مسائ

 15 ...............................................استمداد علم أصول الفقه 
 17 .................................................فضل علم أصول الفقه  
 18 .............................................. فائدة علم أصول الفقه 

 19 ................................................. أصول الففه  نشأة علم
 21    ...................................... أصول الفقه   علمأول من كتب يف

 24 ....................................يف كتابة أصول الفقه  العلماء مسالك 
 24 .........................ة الشافعية املتكلمني أو طريقلطريقة األوىل طريقة ا

 24 ......................................................ممزات هذا املنهج  
 26 .. .............................أو الشافعية أهم مؤلفات منهج املتكلمني، 

 26 ......................................ريقة تب املؤلفة على هذه الطمن الك
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 26 ...............................  .........................الرسالة: األول
 26 ...........................................................العمد : الثايب
 26 .........................................املعتمد يف أصول الفقه  : ثالثال
 26 ..........................................الربهان يف أصول الفقه  : علراب
 27 ..............................: .....املستصفىيف علم األصول: مساخلا

 28 ........................الفقه ة احلنفية يف كتابة أصول الطريقة الثانية طريق
  29 .....................................................ملنهج مميزات هذا ا

 30 .....................................لى هذا املنهج كتب املؤلفة عالأهم 
 30 ............................................   أصول الكرخي:األول
 30 ..............................................أصول اجلصاص  : الثاين
 30 .............................................أصول السرخسي : الثالث
 31 ................................................أصول البزدوي : الرابع

 31 ...............................................تأسيس النظر : اخلامس
 32 ...........................   اجلمع بني الطريقتنية طريقةالطريقة الثالث

 32 ...................................تب املولفة على هذه الطريقة كالأهم 
 34 ........................صول اه ختريج الفروع على األالطريقة الرابعة اجت

 34 .......................................هذا االجتاه تب املؤلفة يف من الك
 36 .........اصد الشريعة   صولية على مق األواعدالطريقة اخلامسة اجتاه بناء الق

 38 ............................................ الفصل الثاين يف املقاصد
 38 ..................................................... تعريف املقاصد 
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 39 .......................................................د أمهية علم املقاص
 40 ...........................جتهد  علم املقاصد الشارع للممدى احلاجة إىل

 40 ................................. ............فائدة معرفة املقاصد للمجتهد
 41 ........................................... معرفة املقاصد لغري اته   فائدة

 43 ...................................... علم املقاصد وحاملوا لوائه مؤسسوا
 43 ..........................................................اإلمام اجلويين 
 44 .........................................................اإلمام الغزايل   
 44 ..........................................................اإلمام الرازي  

 45 ........................................................ ..اآلمديالرابع 
 45 .................................... عزالدين بن عبد السالم اخلامس 
 46 ...................................................... القرايف السادس 
 46 ..........................، ومناقشة مذهبه الشاذ يف املقاصد  الطويفالسابع 
 49 .......................................................   .ابن القيمالثامن 
 50     ...................   بن موسى الشاطيب اإلمام أبو إسحاق إبراهيم: التاسع
 51 ...................... .............................ابن عاشور : العاشر

 53 ............................ وأحكامه     – عز وجل –تعليل أفعال اهللا 
 60 ....................................  الثالث يف القواعد الفقهيه الفصل
 60 .....................دة الفقهية طالحا وتعريف القاعاعدة لغة واصمعىن الق
 60 ....................................  إىل معرفة القواعد الفقهية احلاجة

 61 ...........................................ة القواعد الفقهية وتدوينها نشأ
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 65 ......................................................ملؤلفة فيها الكتب ا
 66 .............................ة واعد الفقهية والقواعد األصوليالفرق بني الق

 67 ............................................ة القواعد الفقهية وأمهيتها فائد
 71 .......................باه والنظائر والفرق واالستثناء الفصل الرابع يف األش

 71 .............................................تعريف هذه اإلصطالحات 
 72 ........................................فروق الفقهية واحلاجة إليها أمهية ال

 74 ............................................................القسم الثاين 
 74 ............................................. تراجم الفصل األول لل

 74 .......................................................... احلرمني   إمام
 80 ......................................................جالل الدين احمللي 

 83    .........................................................حممد احلطاب  
 84 ....................................................الفصل الثاين للكتب 
 84 ...................................................أمهية كتاب الورقات 

 84 ..........................................مهية شرح جالل الدين احمللي  أ
 85 ............................................. طاب للورقات ح احلشر
 86 .................إعتمدنا عليها من هذا الشرح  النسخة اليت : القسم الثالث 

 86...............................       النسخة اليت اعتمدنا عليه من هذا الشرح  
 86 ......................................    ............ عملنا يف الكتاب 

 89  ............................................. مقدمة الشارح احلطاب 
 93 ..............................................معىن أصول الفقه وتعريفه 
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 95 ..........................................................تعريف الفقه 
 97      ..................................................... أنواع األحكام 

 98 .............................................................الواجب 
 101 ............................................................املندوب  

 101 ............................................................. املباح 
 101 ............................................................. احملظور
 101 .   ........................................................... املكروه 

 102       ...........................................................الصحيح 
 103 .   ........................................................... الباطل
 104.....       ..........................................................العلم  
 105 .  ........................................................... اجلهل 
 105  ................................................... ضروري العلم ال

 108 .................................................... العلم املكتسب 
 108 ........................................................... النظر 

 109 .........................................................االستدالل 
 109   .............................................................الدليل 
 111 ........................................................... الظن 
 112 ............................................................ الشك

 113  ................................................تعريف أصول الفقه 
 115   ...................................................أبواب أصول الفقه 
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 116 .......................................................أقسام الكالم  
   116  ........................... .......................كالملتقسيم آخر ل

 117  ......................................................احلقيقة وااز  
 118 .................................................... أقسام احلقيقة 
 119 .........................................................أقسام ااز 

  125        ............................................................األمر    
 127   .....................................رار والفور  هل يقتضي األمر التك
 128  .................................................ما ال يتم األمر إال به 

 129  ...............................اإلجزاء     اإلتيان  باملأمور بههل يستلزم
 130 .............................يف األمر والنهي وما ال يدخل الذي يدخل 

 131 ..................................... ار خماطبون بفروع الشريعة الكف
 232 .............................    مر بالشيء ي عن ضده وعكسههل األ
 134  ................................................................النهي  
 138 .............................................................. العام 

 135 .........................................................صيغ العموم  
 137 ........................لفعل ال عموم له او  ،العموم من صفات األلفاظ

 138 ............................................................. اخلاص 
 138 ....................................................املخصص املتصل 

 138  .............................................................االستثناء  
 140 ..................................................... الشرط والصفة 
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 140 ...................................................املخصص املنفصل 
 143 ............................................................. امل 
 143..     ..............................................................  البيان

 145  ...............................................................النص  
 146 ............................................................. الظاهر 
 147 ............................................................. األفعال 

 149  ........................................ ................إقرار الرسول
 150 ............................................................. النسخ 

 159  ........................................... ........التعارض والترجيح
 164  ............................................................اإلمجاع  

 166 ......................................................قول الصحايب  
 167 ............................................................. األخبار

 167 ........................................سيم اخلرب إىل متواتر وآحاد  تق
 168 .......................................تقسيم اخلرب إىل مسند ومرسل  

 170 .......................................ه  دائأروق حتمل اخلرب وصيغ ط
 171 ............................................................. القياس 

 171  .........................................................س أقسام القيا
 171  ..........................................................قياس العلة  

 172  ....................................................  قياس الداللة 
 172 ...  ......................................................قياس الشبه  
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 173 ............................................ أركان القياس وشروطها
 175 .................................................... اإلباحة احلظر و

 177 .................................................... االستصحاب 
 178 .........................................  .........ترجيحالتعارض وال

 179  ................................. واالجتهاد ، والتقليد،ملستفيت وا،املفيت
 179 .......................................................شروط املفيت  

 181 .................................................... شروط املستفيت 
 182 ............................................................ التقليد 

 184 .. ..............................................االجتهاد واتهدون  
                


