
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

 

 
 



  

   

،  بدر الدين ناب،  أبو العز،  حبيب بن شريح نهو طاهر بن احلسن بن عمر اب
. )٣("  بابن حبيب "؛  احلليب املعروف 

  ٤( ـ  تصغري شيخ ـومسى جده شريح شويخ  ، فسمى أباه احلسني( . 
: وشهرته ،  أبو العز زين الدين: فهو ، ولقبه ، وال خالف يف كنيته 

  .  )٥(ابن حبيب 

 نة سبعمائة وأربعني هجرية ولد س . 

القليـل  ومل حيدد هـذا  ،  ولد بعد األربعني وسبعمائة بقليل: قال السخاوي 
  . )٦(وكانت والدته حبلب 

   

شـق  مث رحل إيل دم، وتوىل الكتابة بديوان اإلنشاء يف حلب ، نشأ يف حلب 
  . وتوىل عدة وظائف منها الكتابة بديوان اإلنشاء . مث سافر إىل القاهرة ،  وأقام ا حيناً

  . )٧(برع يف علم البالغة و، األدب ، وقد برع يف عدد من الفنون منها اخلط 

 
                                                

،  ربن عم،  طاهر بن احلسن: وقال ابن العماد يف امسه ،  ٣٢٦ ـ ٥/٣٢٤أبناء الغمر البن حجر :  انظر) ٣(
  .عمر ، مل يذكر اجلد الثالث ، احلليب ،  بن شريح،  بن حبيب ،بن احلسن ا

  .   ٧٦ ـ ٧/٧٥شذرات الذهب : انظر 
  . ٥ ـ ٤/٣الضوء الالمع للسخاوي : انظر ) ٤(
  . ٣/٢٢١األعالم ،  ١/٤٣١العارفني للبغدادي  ةهدي: انظر ) ٥(
   . ٥ـ  ٤/٣الضوء الالمع : انظر ) ٦(
  . ٣/١٥ح املبني يف طبقات األصوليني للمراغي الفت: انظر  )٧(



د ـأمح: اب ـق الشهـوأجاز له من دمش،  )٨(ود ـمسع من إبراهيم بن حمم
  . )٩("  أبو العباس املرداوي "بن عبد الرمحن ا

  .وغريمها  )١٠(وحممد بن عمر السالوي ، خامتة أصحاب ابن عبد الدائم 

  .وغريه  )١١(اح مشس الدين ابن القم: ومن القاهرة 

  . )١٢( وابن جابر ، أبا جعفر الغرناطي: والزم الشيخني 

 
  : )١٣(من الكتب اليت ألفها ابن حبيب احلليب 

 .تاريخ ابن العدمي يف تاريخ حلب حضرة الندمي يف )  ١

روفـة بـالرامزة   قصيدة املعوهو شرح على ال، العيون الغامرة على خبايا الرامزة )  ٢
 ضياء الدين أيب حممد اخلزرجى عبد اهللا بن حممد املالكي األندلسي املتوىف لإلمام
  .وهي قصيدة يف العروض والقافية ، هـ ٢٢٦سنة 

 .جامع بين أمية : ـ أي شنف السامع يف وصف اجلامع )  ٣

 . أرجوزة الروض املروض يف العروض )  ٤
                                                

 وتـوىل ،  هـ٧٦٠وتويف ا سنه ،  هـ٦٧٦ولد حبلب سنة ، إبراهيم بن حممود بن سلمان بن فهد احلليب  )٨(
  . ١/٧٣الدرر الكامنة  عدداً من الوظائف يف مصر وحلب ،

  . هـ ٧٨٧تويف  ، هـ٧١٢ه ولد سن، محد بن عبد الرمحن بن حممد املرداوي احلنبلي قاضي محاه أ )٩(
  .  ١/١٧٩املصدر السابق :  انظر

  .هـ ٧٤٩تويف ،  هـ٦٥٩ولد سنه ، حممد بن عمر بن أيب القاسم السالوي مث الدمشقي  )١٠(
  . ٤/٢٤٢املصدر السابق : انظر 

يف ونـاب   هـ ، حمدث وفقيه برع وأفيت٦٥٦عام  بن القماح املولدالدين حممد بن امحد بن إبراهيم  مشس )١١(
  .هـ ٧٤١تويف سنه ، احلكم 
  . ٣/٥٢طبقات الشافعية  ، ٢/١٠٥الوايف بالوفيات :  ترمجته يف : انظر

  .مل أعثر على ترمجة هلما  )١٢(
  . ٧٦ ـ ٧/٧٥شذرات الذهب ،  ٤/٤الضوء الالمع ،  ٥/٤٣١كشف الظنون : انظر  )١٣(



تلخيص املفتاح يف البالغة ووقع نظمه يف ألفـني  وهو نظم ل، نظم تلخيص املفتاح )  ٥
 . ومخسمائة بيت 

  .نظم السراجية يف الفرائض لسراج الدين حممد بن حممد السجاوندي احلنفي )  ٦

وهو كتاب يف مصطلح احلديث ، نظم حماسن االصطالح يف تضمني ابن الصالح )  ٧
 . لسراج الدين البلقيين 

 .يسها وختم، شرح الربدة للبوصريي )  ٨

  .ل درة األسالك يف دولة األتراك ذي)  ٩

 . خمتصر منار األنوار للنسفي يف األصول ) ١٠ 

 
وعلـم  ، اخلط واألدب : كما ذكرنا سابقا بأنه برع يف عدد من الفنون منها 

. نشاء حبلب ؛ ولذلك عني كاتبا يف ديوان اإل ) تلخيص املفتاح (ونظم فيها ، البالغة 
. )١٤(فإنه توىل وظيفة كاتب السر يف ذلك الوقت : أما يف القاهرة  

 
تام  فصيحاً بليغاًكان ناظماً  "  :قال ابن خطيب الناصرية عن ابن حبيب احلليب 

  .  )١٥(" ر حبيث إنه عني لكتابة سر مص، الفضيلة يف صناعة اإلنشاء 

ومسعـت  ، واجتمعت بـه  ، مهر يف النظم والنثر  : "قال ابن حجر العسقالين 
ر بـه  ـم أظفـول، ديث ومن نظمه ـمن احل"  وأظن أين مسعت عليه شيئاً، ه ـكالم

  .  )١٦( " ...إىل اآلن 

                                                

  . ١/٢٠توضيح املباين شرح خمتصر املنار :  انظر )١٤(
  . ٤/٤المع الضوء ال )١٥(
  . ٥/٣٢٤أنباء الغمر  )١٦(



 
ـ سن،  من شهر ذي احلجة،  السابع عشر، مات بالقاهرة يوم اجلمعة   ةة مثامنائ

  .  )١٧( عن زهاء سبعني عاماً، ومثانية 

  

 

 

 
، وعشرين صفحة من القطع الصغري  يقع يف ثالث،  جداً الكتاب خمتصر صغري

يقات للشيخ مجـال الـدين   ة أبواب وعليه حتقـيف أربع عشر فصالً ةووضعه يف مخس
واقتبسـها  ، هـ ١٣٢٤وقد فرغ منها سنه ، حمدث الشام يف ذلك الوقت ، القامسي 

، أمحد بن حممد السيواسـي  : والعالمة ، قاسم بن قطلوبغا احلنفي : من شرح العالمة 
ومـن  ، على الشـرح األول  ، وأخذ من حواشي السيد خليل ، على ذلك املختصر 

  . )١٨(وحاشية قمر األقمار  ، ونور األنوار ، سرارشرحي املنار وكشف األ

خمتصر للمنار أليب الربكات النسفي وهذا الكتاب يعد من : وهذا املختصر هو 
  . أهم كتب احلنفية يف علم األصول 

بل ذكر من مسائل األصول ، ومل يقتصر النسفي على أمهات املسائل األصولية 
  . أكثر ما حيتاجه الطالب 

االقتصار على ما حيتاجه املبتدئ يف طلب هذا : ابن حبيب احلليب فكانت مهمة 
كما أن صاحب املنار أشار إىل أكثر الفروع الفقهية اليت اعتاد علماء احلنفيـة  ، العلم 

  . بناء األصول عليها 
                                                

  . ٣/١٥الفتح املبني ،  ٦/٧٥شذرات الذهب : انظر  )١٧(
  . ٢٣ر املنار البن حبيب احلليب ، ص خمتص: نظر ا )١٨(



 جداً ماًمه كما أنه حذف مبحثاً، واقتصر صاحب املختصر على بعض املسائل 
  . لطول الكالم عليها وحذفها ، وهو حروف املعاين 

 
أيب الربكـات  : لإلمام ، يعد كتاب املنار من أهم الكتب األصولية عند احلنفية 

كرت الـدقائق يف   : (صاحب ، عبد اهللا بن أمحد املعروف حبافظ الدين النسفي احلنفي 
  . تصره وقد اختصره ابن حبيب احلليب يف خم، )  الفروع

، وال االستصحاب ، كما أن ابن حبيب احلليب يف كتابه مل يتعرض لالستحسان 
وكمـا  . ومن األدلة الصحيحة عنـدهم  . ومها مبحثان مشهوران يف أصول احلنفية 

أنه حذف حروف املعاين كلها وما يتعلق ا وأضاف صاحب املختصـر  :  ذكرنا أيضاً
وهـو  ، ر فيه إىل ما يتوهم أنه حجة وليس حبجة يف املتفرقات أشا يف آخر كتابه فصالً

وأشار إيل بعض املصطلحات اليت تدور علـي السـنة الفقهـاء    ، والفراسة ، اإلهلام 
  .واألصوليني 

أن صاحب كتاب املنار يذكر اخلالف مـع الشـافعي يف   :  وكما نالحظ أيضاً
  . مسائل خمتلفة ويناقشها 

اليت نص صاحب املنار على اخلالف  أما ابن حبيب فإنه يقف عند بعض املسائل
  .   )٢٠( أو املختار )١٩( يف الصحيح: ها منوها عنها بقوله في

 
، ذا املختصر ـة يبني قصده من هـوال مقدم،  ؤلف لكتابة خبطبةـمل يقدم امل

  .  ولكن فهم ذلك ال يعسر على من طالعه، وال منهجه يف االختصار 

                                                
  . ٤ ص، يف الصحيح " ويؤديان بنيتهما  ويتبادالن جمازاً: " ... خمتصر املنار يف قوله  : انظر )١٩(
وبـالعكس  ، اختلف العلماء فقال بعضهم األمر بالشيء ي عن ضده : " ... وله ق يف خمتصر املنار : انظر )٢٠(

  . ٨ـ  ٧ ص، أنه يقتضي كراهة ضده : واملختار ، 



األمـر  ، فصاحب املختصر يف كتابه مل يسلك مسلك األلغاز أو ضغط األلفاظ 
من البسط بالنسبة إىل غريه من املختصـرات واقتصـر يف    الذي جعل يف ألفاظه شيئاً

  .خمتصره على ما حيتاجه املبتدئ يف طلب هذا العلم 

 
  : ومها ، إال شرحني ملختصر املنار ، غري هذا الشرح ، مصادر  مل أجد فيما رجعت من

سم بـن قطلوبغـا   زين الدين قا: ؤلفه ـمل، ار ـخالصة األفكار شرح خمتصر املن)  ١
  . هـ ٨٧٩املتوفّى عام  ، )٢١(احلنفي 

أمحد بن حممد بن عـارف مشـس    : ومؤلفه، زبدة األسرار يف شرح خمتصر املنار )  ٢
 .  هـ١٠٠٦املتوفّى سنة  )٢٢( ء السيواسيالدين أبو الثنا

  .والكتابان متداوالن مطبوعان 

 
 

 
الشيخ نور الدين أبو احلسن علي بن سلطان حممد القاري ، هو اإلمام العالمة 

  .  )٢٣( "مال علي القاري  "املعروف  بـ ، احلنفي ،  املكي مث، اهلروي 
وقد ورد امسه على كثري ،  )٢٤( " نأبو احلس " :وكنيته "  نور الدين : "فلقبه 
  . )٢٥(هكذا ذكره مجاعة من املترمجني له ) .  علي بن سلطان حممد : (من مصنفاته 

                                                
  . ٧/٣٢٦شذرات الذهب ،  ٢/٩٧٢فهرس الفهارس للكتاين : انظر ترمجته يف  )٢١(
  . ٣/٨٠طبقات األصوليني ،  ١/٢٣٥ ياألعالم للزر كل: انظر ترمجته يف  )٢٢(
هديـة   ، ١/٣٠٥البدر الطـالع  ،  ٣/١٥٨خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر : انظر ترمجته يف  )٢٣(

  . ٣٦٥ ، املختصر من كتاب نشر النور والزهر،  ١/٥٢العارفني 
  . ١/٤٤٥كشف الظنون حلاجي خليفة : انظر  )٢٤(
  . ٤/٤٠٢مسط النجوم العواىل : انظر  )٢٥(



ان علي القارئ بن سـلط : وقيل ، ر حممد ـعلي بن سلطان بدون ذك: وقيل 
  . )٢٦(علي بن حممد سلطان : وقيل ، بن حممد ا

 ،ى بن سلطان حممد القاري اهلـروي مث املكـي   ـولكن الصواب أن امسه عل
  .احلنفي املذهب 

وليس مثل ذلك  ، فهو علم مركب من لفظني) سلطان حممد  (وأما اسم والده 
ة ـحممد بإضاف لكان السلطان عربياً وذلك ألنه لو كان تركيباً، مبستعمل عند العرب 

ومن ، على أن حممد موصوف به ، أو حممد السلطان ، أل التعريف وحممد عطف بيان 
  . )٢٧(عادة األعاجم أن يسموا أوالدهم بأمساء مركبة 

كلمـة  : وهـي  ، فهي كلمة يطلقها األعاجم على العامل الكـبري  "  مال "أما 
  . )٢٨(منحدرة من الكلمة العربية موىل 

: وهو . من قرأ ، اسم فاعل  ـ  باهلمزـ هو تسهيل للقارئ  ف"  القاري "أما  
  .  هل وليس نسباً، لقب للشيخ نفسه 

وترتيـل  ، بوجوهها ، وإتقانه القراءات ، وقد اشتهر به حلذقه يف علم القراءة 
  . )٢٩(القرآن 

وقد نسـب إليهـا   ،  )٣٠(هراة من أمهات مدن خراسان  نسبة إىل: واهلروي 
  .لكونه ولد ونشأ فيها 

                                                

  . ١،  يف األحاديث املوضوعة ملال علي القاري األسرار املرفوعة: انظر  )٢٦(
  . ٤٤،  اإلمام علي قاري وأثره يف علم احلديث خلليل قوتالدي: أنظر  )٢٧(
: ر ذا اللقب مجع من علماء العجم مثـل  ـد اشتهـفق،  ) ويل: ( مادة  ١٠/٤٠١تاج العروس : انظر  )٢٨(

  .هـ ٨٩٣ ت ، مال كوراين،  هـ٨٨٥ت ، خسرو  مال
  . ٣٦٨ ، خمتصر نشر النور،  ٣ ، البضاعة املزجاة: ظر ان )٢٩(
  .ت مدن أفغانستان وهي اليوم من كربيا )٣٠(

  . ٥/٣٩٦معجم البلدان لياقوت احلموي : انظر 



حيث إن الشيخ القارئ رحل  زادها اهللا تشريفاً، نسبة إىل مكة املكرمة : املكي 
  .مبكة وتويف ، وجاور الكعبة املعظمة أكثر من أربعني سنة ، واستوطنها ، إليها 

 

ـ ، ال ختتلف املصادر يف أن الشيخ مال علي قاري ولد راة   ىولكن مل أقف عل
  . )٣١(اكتفوا بذكر حمل والدته فقط ، رمجوا للشيخ فإن الذين ت، تاريخ والدته 

كون والدتـه يف العقـد   ،  )٣٢(بن علي املال  عبد اهللا / وقد استظهر الدكتور
ـال على قاري يف كتابه شم ح الشيخ مـمستندا إىل تصري، األول من القرن العاشر 

هو أستاذه  .أن أول من قتله الروافض من العلماء حينما دخلوا هراة ،  )٣٣( العوارض
وكان دخول الـروافض هـراة عـام    ، معني الدين بن زين الدين ،  يف علم القراءة

  .هـ ٩١٦

أو بعد ، ه معني الدين القراءة يف صباه ـفإذا كان الشيخ القارئ أخذ عن شيخ
يف العقد األول مـن   ، كما ذكـر الدكتور ذلك بقليل فتكون والدة الشيخ القاري

  . القرن العاشر 

 

 
  : ميكن تقسيم نشأة الشيخ علي القاري وطلبه للعلم إىل قسمني 

  وحفظه عن ظهر ، حيث إنه تعلم قراءة القرآن ، يف هراة مسقط رأسه
، وجلس يف حلقـات العلـم   ، وتلقى مبادئ العلوم ، وجوده ، غيب 

                                                

  . ١/٣٠٥البدر الطالع للشوكاين ،  ٤/٤٠٢مسط النجوم : انظر  )٣١(
  . ٤/٤رد الفصوص : انظر  )٣٢(
  . ٢٤٢شم العوارض : انظر  )٣٣(



خه معني الدين بن احلـافظ  وتعلم علم التجويد وعلم القراءات عند شي
حيـث  )  شم العوارض (زين الدين اهلروي كما ذكر ذلك يف رسالته 

أستاذي املرحوم يف علم القراءة موالنا معني الدين بن احلـافظ   : "قال 
  .   )٣٤("  ...........زين الدين 

وتلقى عن شيوخ يف عصره يف بلده ما هو معروف بينهم من مقـدمات  
  . م العلوم يف طلب العل

  ًوعلمـاً  بانتقاله من مسقط رأسه إىل مكة املكرمة حيث ازداد فهمـا 
  .؛ فإنه أكب على طلب العلم والزم العلماء األفاضل  وخشوعاً

 
من بداية القرن التاسـع  ، كان دور االهتمام بالعلوم والفنون يف بالد خراسان 

حيث إا متتعت بالتقدم واالزدهـار  ،  رن العاشر اهلجري تقريباًاهلجري إىل أوائل الق
للحضـارة   هاماً مركزاً، وأصبحت هراة يف عهدهم ، واالستقرار يف عهد التيموريني 

وظلـت  ،  يف أواسط آسيا وجعلوها عاصمة لدولتهم، والفنون املختلفة ، اإلسالمية 
تدفقت بأعداد وفـرية علـى   حىت متزقت حتت ضربات قبائل خمتلفة ، دولتهم كذلك 

  . )٣٥( ان يف أوائل القرن العاشر اهلجريخراس

وكان الشيخ مال علي قاري قد ولد يف األيام اليت بدأ فيها ذبـول االزدهـار   
  . وبقي من آثاره خنبة من العلماء ، العلمي يف هراة 

"  الشاه إمساعيـل  " اعيل بن حيدر الصفوي املعروف بـإمس وملا ظهر السلطان
قتل وشرد املسلمني وأمر ، أول ملوك الصفوية الرافضة على هراة ، هـ ٩٣٠نه ت س

وا ويشـتموا اخللفـاء   بسحىت أنه أحل على العلماء بأن ي، بإشاعة شعائر الرافضة فيها 
إىل ديار ، لذا خرج كثري من املسلمني مهاجرين من دار البدعة ، الراشدين على املنابر 

                                                

  . ٢٤٨ ،  شم العوارض:  انظر )٣٤(
   . ٤٦ ، أفغانستان بني األمس واليوم حملمد أبو العينني فهمي: انظر ) ٣٥(



، جرين من بلده الشيخ علي القاري وقصد مكـة املكرمـة   وكان من املها، اإلسالم 
  . وعزم على اإلقامة ا 

جلس ، واستقام له طيب العيش فيه ، وعندما قدم املال علي قاري البلد األمني 
وما أكثـرهم يف تلـك   ، وينهل من معينهم ، يف حلقات املشايخ يرتشف من رحيقهم 

  . )٣٦(العصور 
ن بينها اهلجـرة إىل  ـوم، رية ـم كثـنحه من نعوقد محد اهللا تعاىل على ما م

د هللا على ـواحلم: " وارض فقال ـكما عرب عن ذلك يف كتابه شم الع ، مكة املكرمة
اليت ،  إىل خري ديار السنة،  ما أعطاين من التوفيق والقدرة على اهلجرة من دار البدعة

  . )٣٧(آهـ  " ...هي مهبط الوحي وظهور النبوة 
ر شحيحة عن إمدادنا باملعلومات عن تفاصيل حياة املال علـي  ادـوتبقي املص

وميكن حصر هذه املعلومـات  ،  )٣٨( وكل ما ذكر عنه، وأسرته ونسله قاري يف مكة 
  : فيما يأيت 

ـ أنه كان  )  ١ بطلب العلم يبتعد عـن جمالسـة    منشغالً،  ورعاً،  زاهداً ـ رمحه اهللا 
  .  )٣٩( علماء عن تقريب األمراءتبعيد ال: وألف يف ذلك رسالة أمساها ، السالطني 

ـ فقد كان  ، وأنه كان يأكل من كسب يده )  ٢ من اخلطاطني املعدودين  ـ رمحه اهللا 
ـ فكان  ، يف ذلك الوقت  ويبيعـه   يكتب خبطه كل عام مصـحفاً  ـ رمحه اهللا 
 .  )٤٠(ويقتتات بثمنه 

  .  )٤١(رمبا باع ما يكتبه من كتبه خبطه : وقيل 
                                                

  . ١٧ـ  ٤/١٦نزهة اخلواطر : انظر  )٣٦(
  .   ٢٥١ ، شم العوارض: انظر  )٣٧(
  . ١/٢٥٤مرقاة املفاتيح  )٣٨(
  . ٥٦ ، وأثره يف علم احلديث، اإلمام علي القاري : انظر  )٣٩(
  . ٣٦٨ ، خمتصر نشر النور: انظر  )٤٠(
  . ٣ ، البضاعة املزجاة: انظر  )٤١(



 

 

ألنـه   ، وال حيصون كثـرة  نال يعدو ، أخذ املال علي قاري عن علماء أجالء
سكن يف بلد وبينـهم علمـاء    ، تأيت من كل فج عميق ، وي إليه أفئدة املسلمنيـ

ه واعتاد الشيخ القاري أن يذكر يف كتب،  ولكنهم يسكنون مكة ملدة حمدودة ، وفضالء
،  )٤٢( وصحبهم والزمهم واستفاد منـهم  ،  الذين تلقّى عليهم قراءة، كبار شيوخه 

  :أبرز شيوخه الذين استفاد من علومهم ومن 

)٤٣(  د ـالشيخ شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن حمم
، كـي  امل، املصري ، الشافعي ، بن علي بن حجر اهليثمي السعدي األنصاري ا

وقد أذن له شيوخه باإلفتاء وهـو  ، هـ يف شهر رجب يف مصر ٩٠٩ولد سنه 
مث حـج سـنة   . هـ ٩٣٧رحل إىل مكة بأهله سنه ، دون العشرين من عمره 

  . هـ ٩٧٤هـ وأقام مبكة من ذلك التاريخ حىت وفاته سنة ٩٤٠
البدع الصواعق احملرقة يف الرد على أهل  ، الفتاوى اهليثمية : من أشهر مؤلفاته 

  .شرح املنهاج وحتفة احملتاج يف ، والضالل والزندقة 

)٤٤(     الشيخ عالء الدين علي بن حسام الدين عبـد امللـك
  .املشهور بعلي املتقي اهلندي ،  قاضيخان القرشي اهلندي

                                                

  . ٧٠ ، اإلمام علي القاري وآثره يف علم احلديث: انظر  )٤٢(
  . ٢/١٦٦ خالصة األثر ، ١/٧٥ البدر الطالع ، ٧/٣٧٠ شذرات الذهب : انظر ترمجته يف )٤٣(
،  ٨/٣٣٩شذرات الذهب ،  ٤/٢٣٤نزهة اخلواطر ،  ٢٢٢ـ   ٢/٢٢١له ترمجة يف الكواكب السائرة  )٤٤(

  . ٨ ، البضاعة املزجاة



على جانـب مـن الـورع    ، وعباد اهللا املخلصني ، كان من العلماء العاملني 
ي باملتقي وألف من الكتب فـوق مئـة   ـلذلك مس، واالجتهاد يف العبادة ، والتقوى 

  :ومن أشهرها ،  بني صغري وكبري ما، كتاب 

  .لعمال يف سنن األقوال واألفعال كرت ا •

  .خمتصر النهاية البن األثري  •

 . ترتيب اجلامع الصغري على أبواب الفقه  •

 ،مكـة   مث رحل إىل، دة وسكن ا م، هاجر إىل املدينة ، وغريها من الكتب 
  .هـ ٩٧٥فأقام ا حىت تويف سنة 

)٤٥(  زيـن الـدين   ، الفقيـه  ، املفسر ، ة ـوهو العالم
كان مـدرس املدرسـة   ، الشافعي ، املكي ، بن علي بن حسن السلمي اة ـعطي

خ علـي  وذكر الشـي ، من أشهر ما ألف تفسري القرآن العظيم ، السليمانية مبكة 
ووحيـد  ،  منهم فريد عصره : "القاري يف مقدمة مرقاة املفاتيح أهم شيوخه وقال 

  .هـ ٩٨٢، تويف سنة "  )٤٦( عطية السلمي/ موالنا العالمة الشيخ ، دهره 

)٤٧(  يخ ـالش، القاضي ،  الفقيه، دث ـاحمل، و العالمة ـه/ 
ولد يف بـالد  ، احلنفي ، مث املكي ، السندي ، مال عبد اهللا بن سعد الدين العمري 

  .  هـ٩٨٤مث هاجر إىل مكة وتويف ا سنة ، السند 
 :فقال ، "  شيخنا : "ه األكرب بقوله ـال علي قاري يف شرح الفقـووصفه امل

ـ لسندي  ا عبد اهللا، شيخنا وموالنا  : وقال " ـ  ـ رمحـه اهللا  ـ ـعلى م دنا ـا وج
  . )٤٨(  ..." هـخبط

                                                

  . ٦/٢٨٧معجم املؤلفني ،  ٣٣٨ ، خمتصر نشر النور: انظر ترمجته يف  )٤٥(
  . ١/٢مرقاة املفاتيح  )٤٦(
، املختصر مـن نشـر النـور   ،  ١١ـ   ٩ ،البضاعة املزجاة،  ٨/٤٠٣شذرات الذهب : انظر ترمجته يف )٤٧(

٣٣٨.  



)٤٩(  خواجة احلنفي ،  وهو الشيخ العامل احملدث حممد بن سعيد بن موالنا
وقـرأ  ، ولد ونشأ ، كان من كبار العلماء ، "  مريكالن "اخلراساين املشهور بـ ، 

وعلى غـريه مـن   ، العلم على العالمة عصام الدين إبراهيم بن عرب االسفرائيين 
وسـكن  ، الدين مريك شاه والزمه مدة  نسيم /العلماء مث أخذ احلديث عن السيد 
وتويف يف بلدة أكرا سنة  ، )٥٠( مال علي قاري، مبكة املكرمة مدة أخذ عنه الشيخ 

  . )٥١( هـ٩٨١

)٥٢(   شهاب الدين أمحد بن بدر  /وهو العالمة الشيخ
قليل االختالط ، ع كان شديد الور، اهلندي ، املصري ، الشافعي ، الدين العباسي 

ونص بعض املتـرمجني  ، متمسكا بالكتاب والسنة وطريق السلف الصاحل ، بالناس 
يف أمحد أبـاد  ، هـ ٩٩٢ تويف عام، ة املكرمة ـذ عنه مبكـللشيخ القاري أنه أخ

  .يف اهلند 

)٥٣(  الشيخ ،املفيت  ، املدرس ، املؤرخ ، املفسر ، العالمة وهو 
 ، اهلنـدي  بو عيسي قطب الدين حممد بن عالء الدين أمحد بن حممد النهر وايلأ ،

فاته اإلعالم بأعالم بيت اهللا من أشهر مصن " . بالقطيب " املشهور ، احلنفي ، املكي
 : وكتـاب  ، وكتاب اجلامع لكتب السنة الستة يف احلديث ، ةرام يف تاريخ مكاحل

ـ    تويف ، ح العثماينـالفت وكتاب الربق اليماين يف ، مناسك احلج  ـ رمحـه اهللا 
  . هـ٩٩٠مبكة املكرمة سنة 

                                                                                                                                       

  . ١٠٧ ، كرب ملال علي قاريشرح الفقه األ: انظر  )٤٨(
  .  ٤/٣٣١نزهة اخلواطر ،  ١٦البضاعة املزجاة : انظر ترمجته يف  )٤٩(
  . ١/٣مرقاة املفاتيح : انظر  )٥٠(
  . ٣/٢٣٢أجبد العلوم : انظر  )٥١(
معجـم  ،  ٣/١٨٥خالصة األثـر  ،  ٤/١٩نزهة اخلواطر ،  ٨/٤٢٦شذرات الذهب : انظر ترمجته يف  )٥٢(

  . ١/١٧٣املؤلفني 
البضـاعة  ،  ٤/٢٨٦نزهه اخلـواطر  ،  ٢/٥٧البدر الطالع ،  ٨/٤٢٠شذرات الذهب : انظر ترمجته يف  )٥٣(

  . ١١ ، املزجاة



)٥٤(   حممد  ، الفقيه،  احملدث ،العالمة ، هو الشيخ
، بـن أمحـد البكـري     نبن أيب احلسن حممد بن جالل الدين حممد بن عبد الرمحا

  . املصري ، الشافعي ، الصديقي 

ـ ت.  )٥٥( " شم العوارض " علي القاري يف رسالتهوقد ذكره الشيخ  رمحه  ويف 
  . هـ ٩٩٣يف مكة املكرمة عام  ـ اهللا

)٥٦(   ــة ــو العالم ــه ، ه ــواعظ ، الفقي ــيخ                ، ال الش
  . املكي، األماسي الرومي احلنفي  سنان الدين يوسف بن عبد اهللا

 : ه وصفه الشيخ القاري يف رسالت

شـيخنا               : "بقولـه    )٥٧()  بيان فعل اخلري إذا دخل مكة من حج عن الغـري  (
  . " فخر العلماء وذخر الصلحاء موالنا سنان الواعظ الرومي

)٥٨(  السـيد   /الشـيخ  ، املسند ، احملدث ، المة هو الع
مشكاة " اد من أخذ عنهم يف كتاب ال علي قاري يف عدـذكره امل، زكريا احلسين 

  . " املصابيح

 
وفريد دهـره عـامل    ، إذ إنه إمام عصره ، تالمذة الشيخ علي القاري كثريون

إنـه   وأيضاً، له يد طويل يف كثري من العلوم  ، مقرئ ، مفسر ، فقيه ، حمدث ، جليل
عي أن يكون طالبه فمن الطبي،  جاًسكن البلد احلرام الذي يفد إليه الطلبة والعلماء أفوا

  .كبار تالمذة الشيخ علي القارئ ونذكر اآلن ، كثريون 
                                                

  . ١٣ ، البضاعة املزجاة،  ٣/٦٧الكواكب السائرة  : انظر ترمجته يف )٥٤(
  . ٢٤٨ ، شم العوارض: انظر  )٥٥(
  . ٢/٥٦٥هدية العارفني : انظر ترمجته يف  )٥٦(
  . ٢٣٥، بيان فعل اخلري  :رسالة  )٥٧(
  . ٥ ، البضاعة املزجاة: انظر ترمجته يف  )٥٨(



)٥٩(  ي الدين عبد القادر بن حممد بن حيي ـو الشيخ حمـوه
كـثري  ، كان غزيـر العلـم   ، الشافعي ، مث املكي ، رم احلسيين الطربي ـبن مكا

   :من أشهر مؤلفاته ، التأليف 

  . " اآليات املقصورة على األبيات املقصورة " بـ: شرح الدريدية املسمى  •

 .  وشرحاً متناً، )  حسن السريرة يف حسن السرية ( •

  :ومن أشهر رسائله 

  .املفرد اجلامع حملاضرات اجلامع  •

 . حفظ احلرم يف أوقات أهل احلرم  •

  .هـ ١٠٣٣ـ رمحه اهللا ـ سنه وتويف 

)٦٠(   عبد الرمحن بن عيسـي بـن مرشـد     /وهو الشيخ
وإفتاء السلطان وديـوان  ، توىل إمامة مقام احلنفية باحلرم املكي ، العمري احلنفي 

يف السـجن   امتحن يف آخر أيامه وقتل خنقاً، والقضاء يف فترات خمتلفة ، اإلنشاء 
  :ومن أشهر ما ألف ، هـ ١٠٣٧ة سن

  .صفوة الراح من خمتار الصحاح  •

  .فيما يتعلق بالشهر واهلالل ، ل براعة االستهال •

 .يف تفسري آية الكرسي ، القدسي  الفتح •

)٦١( حممد بن مال فروخ بن عبد احملسن بـن عبـد    وهو
  . هـ٩٩٦ مبكة ولد ، احلنفي ، املكي ، اخلالق املوروي

                                                

  . ٢/٤٥٧خالصة األثر ،  ١/٦٠٠هدية العارفني ،  ١/٣٧١البدر الطالع : انظر ترمجته يف  )٥٩(
  . ٢/٥٤٨هديه العارفني : انظر ترمجته يف  )٦٠(
  . ٤٣٤ ـ ٤٣٣ خمتصر نشر النور ،:  انظر ترمجته يف )٦١(



احلنفي باحلرم املكي كما تـوىل  وممن توىل إمامة املقام ، من علماء احلنفية مبكة 
  .هـ ١٠٦١تويف سنة ، مبسجد منرة  واإلمامة، اخلطابة 

  :له عدة رسائل يف مذهبه منها 

  .يد يف مسائل االجتهاد والتقليد القول السد •

  .ليماين إعالم القاصي والداين مبشروعية تقبيل الركن ا •

  .رسالة يف حكم صوم الست من شوال  •

 
مـرداد   / نقل الشيخ، سيال القلم ، كثري التأليف  كان املال علي القاري عاملاً

وشرط ، وأنه أوقفها ، من التأليف  ةأن جلده املال علي قاري ثالمثائ، عن بعض أحفاده 
وتتنوع كتابات اإلمام علي القارئ بني الكتب الكبار ،  )٦٢(أن ال مينع من استنساخها 

وفيما يلي أسرد ما توصلت إليـه مـن   ، والرسائل املوجزة ، الصغرية واملتوسطة و، 
اإلمـام   "مستعينة يف ذلك مبا كتبه الدكتور خليل قوتالي يف كتابه ، مؤلفاته ورسائله 

 / البحث الذي نشره الباحـث  )٦٣(من  وأيضاً،  " علي القاري وأثره يف علم احلديث
مـن رسـالة    وأيضاً،  )٦٤(قافة والتراث يف جملة آفاق الث، حممد عبد الرمحن الشماع 
  . )٦٥( حممد بن إبراهيم السعيدي/  الدكتوراه للشيخ الدكتور

عـارف حكمـت رقـم     مكتبـة ، ورقة  ١٨٩، األمثار اجلنية يف تراجم احلنفية )  ١
  .جماميع ،  ١٧/١٦

  .  ٧/٢٧٨٧،  ٥/٢٦٦٨احملمودية ، ة األجوبة احملررة يف البيضة اخلبيثة املنكر)  ٢
                                                

  . ٣٦٨ ، من كتاب نشر النور املختصر )٦٢(
  .وما بعدها ،  ١١٥ ص : انظر )٦٣(
املال علي القـاري  : بعنوان  هـ ،١٤١٤، حمرم  العدد األول، السنة األوىل ، جملة آفاق الثقافة والتراث  )٦٤(

  .فهرس مؤلفاته وما كتب عنه 
  . ٩٣ـ  ٨٠ صمن ، حممد السعيدي  : حتقيق، توضيح املباين شرح خمتصر املنار : انظر  )٦٥(



  .هـ ١٣١٦طبع يف اآلستانة ، ، ينية األحاديث القدسية األربع)  ٣

املكتب اإلسالمي ، ، بريوت ، عمرو عبد املنعم  : طبع بتحقيق، األدب يف رجب )  ٤
  .م ١٩٩٢

طبـع يف املطبعـة السـلفية مبكـة     ،  rأدلة معتقد أيب حنيفة يف أبوي الرسول )  ٥
  .هـ ١٣٥٣

  . ٧٣٦، ستون جامعة برين،  األربعون حديثاً)  ٦

  .ق ٣جماميع ،  ٣/١٧، عارف حكمت  ،يف فصل القرآن  أربعون حديثاً)  ٧

  .م ١٩٩١، آن مكتبة القر، طبع يف القاهرة  ، يف النكاح أربعون حديثاً)  ٨

  . ٢٦٦٨،  احملمودية، من جوامع الكلم  أربعون حديثاً)  ٩

وقد نسـبه إليـه    ، ٢٠١ ،احلميدية ، األزهار املنثورة يف األحاديث املشهورة ) ١٠
  . ٨٧ ،صاحب البضاعة املزجاة 

، وكلمـان  وهو يف علم الفلك ونسبه إليه بر، استخراج اهوالت للمعلومات ) ١١
  . ١٣٧رقم ،  ٢/٥٤٢ملحق 

املكتـب  ، مشهور حسـن سـلمان   : طبع بتحقيق ، االستدعاء يف االستسقاء ) ١٢
  .م ١٩٩٠، بريوت ، اإلسالمي 

وقـال  ،  ٢/٥٤٢بروكلمان ملحق  إليهنسبة ، القيام إىل الصالة االستنان عند ) ١٣
  .لعله معرفة النساك بفضل السواك و: الشماع 

  .وسيأيت يف إحتاف الناس ، عباس  استيناس الناس بفضائل ابن) ١٤

، اسـطنبول املطبعـة العـامرة     طبع يف، األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة ) ١٥
  .هـ  ١٢٨٩

  . ٣٨٧١، مركز مجعة املاجد ، ديب ، ع يف االضطباع االصطنا) ١٦



  . ٥/٧٥٢ ، ذكر يف هدية العارفني، األصول املهمة يف حصول املتمة ) ١٧

،  ١/٢( ،  ٥٢/١٥٩١، مكتبة اجلامعة اإلسـالمية  ، االعتناء بالغناء يف الفناء ) ١٨
  ) . ق٨

ـ   ، راب القارئ على أول باب البخـاري  ـإع) ١٩ ،  الميةمكتبـة اجلامعـة اإلس
٢٤/١٥٩٠ .  

  .تداء احلنفية بالسادة الشافعية اق) ٢٠

  . ٥/١٥٩١،  مكتبة اجلامعة اإلسالمية ، األنباء بأن العصا من سنن األنبياء) ٢١

  .م ١٩٨٨، دار البشائر ، طبع يف بريوت ، أنوار احلج يف أسرار احلجج ) ٢٢

وهـو  ، تفسـري  /١٧، مكتبة عارف حكمت ، رقان ـأنوار القرآن وأسرار الف) ٢٣
اقي توران يف رسـالته  عبد الب. استوىف الدراسة حوله د ، ورقه  ٧٥٠كتاب يف 

  .للدكتوراه 

  .أيب اليسر عابدين /  مكتبة الشيخ دمشق ،، أوراد املال علي القارئ ) ٢٤

  . ١٠٤٥،  احملمودية، يف شرح املناسك  ، بداية السالك يف اية املسالك) ٢٥

حب اهلرة : "جواب على سؤال ورد إىل الشيخ عن حديث ،  الربة يف حب اهلرة) ٢٦
  . ٨٢/٣مكتبة عارف حكمت ، ، "  من اإلميان

رسالة رد فيها على فتوى ، الربهان احللي العلي على من مسي بغري مسمى بالويل ) ٢٧
 إلسـالمية ، مكتبـة اجلامعـة ا  ، يف حكم الصالة أثناء خطبة اإلمام يوم العيد 

٣٧/١٥٩٠ .  

وهي يف املكتبة  ٢/٥٤٢ملحق ، نسبها إليه بروكلمان ، ء يف مسألة الوالء البال) ٢٨
  . ١٢/١٠٤٠، السليمانية 



يف  " حياة احليـوان للـدمريي  " خمتصر كتاب ، جة اإلنسان ومهجة احليوان ) ٢٩
  . ٢٨٩٩، ورقة خمطوط يف مكتبة أسعد أفندي  ١٣٢

، مطبعة بوالق ، طبع يف مصر ، بيان فعل اخلري إذا دخل مكة من حج عن الغري ) ٣٠
١٢٨٧ .  

ورقة على قصـيدة ابـن املقـري     ٢٣وهو شرح يف ، رح التائية ـالتائبة يف ش) ٣١
  . ٧/١٧،  مكتبة عارف حكمت، اليمين يف املواعظ ، الشافعي 

 ،رسالة يف بيان آداب العامل وطالب العلـم  ، تبعيد العلماء عن تقريب األمراء ) ٣٢
  . ١/١٧مكتبة عارف حكمت ، 

ذكر يف ، وليلة القدر من رمضان ، التبيان يف بيان ما يف ليلة النصف من شعبان ) ٣٣
  . ٥/٧٥٢ ، هدية العارفني

  . ٦/٢٧٣٦، املكتبة احملمودية ، وتكميل العقائد ، تتميم املقاصد ) ٣٤

طبـع يف   جيد ،وما يتعلق مبعناها من التم، راب كلمة التوحيد ـالتجريد يف إع) ٣٥
  . م١٩٩٠، دار الصحابة ، طا طن ، مصر

.  ١٦/٨٥جماميع ،  ٣١/٨٢، عارف حكمت ، حتسني الطوية يف حتسني النية ) ٣٦ 
٣٧( وهو مجلة من خطب املصطفي  وموعظة احلبيب ،، حتفة اخلطيبr  وأصحابه ،

  .، جماميع  ٤/١٧، مكتبة عارف حكمت 

ـ ن، جيب من احلضانة  حتقيق اإلبانة يف صحة إسقاط ما مل) ٣٨ ه البغـدادي يف  سبه إلي
  . ٢٦٤ص ، إيضاح املكنون 

من  قوهي رسالة يف بيان أن العار ال يلح، حتقيق االحتساب يف تدقيق االنتساب ) ٣٩
.  ٤١/٨٥جماميع ،  ١٧/٩٢، مكتبة عارف حكمت ، كانت أمه جارية  



٤٠( وهو ذيل على كتاب تزيني العبـارة لتحسـني  ، التدهني للتزيني على وجه التبني 
مكتبـة عـارف   ، م اإلشارة باملسبحة بالتشهد يف الصـالة  ـيف حك، اإلشارة 
  .ق ٤ ، ٥/٨٢ ، حكمت

، طنطا ، طبع ضمن رسائل ابن عابدين يف مصر ، تزيني العبارة لتحسني اإلشارة ) ٤١
  .م ١٩٩٠

 ، دار الصحابة للتـراث ، طنطا ، طبع يف مصر ، تسلية األعمى عن بلية العمى ) ٤٢
  .م ١٩٩٠

.  ٥/٣٥ ، مكتبة عارف حكمت ، تشييع فقهاء احلنفية لتشنيع سفهاء الشافعية )٤٣ 
٤٤(وخضا ، ية تسريح اللحية ومتشيطها رسالة يف سن، رح التسريح ـالتصريح يف ش

مشهور حسـن  :  حتقيق م ،١٩٩٢، دار عمان ، عمان ، طبع يف األردن ،  ا
  .سلمان 

نية املؤمن خـري مـن    : "ديث ـالة يف حوهي رس، تطهري الطوية بتحسني النية ) ٤٥
  .م ١٩٨٩ ، دار الصحابة، طنطا ، طبع يف مصر "  عمله

ورقة يشرح فيـه   ٣٠وهو كتاب يف ، تعليقات القاري على ثالثيات البخاري ) ٤٦
  . ٢٥، مكتبة عارف حكمت ، لبخاري ثالثيات اإلمام ا

وهي يف املكتبـة  ،  ٢/٥٤٢ ، نسبها إليه بروكلمان، تفسري اآليات املتشاات ) ٤٧
  . ٣/١٠٥٥،  السليمانية

  . ٤٢٩ ، جامعة برينستون، تفسري سورة القدر ) ٤٨

  .وهو كتابنا هذا ، خمتصر املنار توضيح املباين شرح ) ٤٩

ـ  ، وهو حاشية على تفسري اجلاللـني  ، اجلمالني على اجلاللني ) ٥٠ ارف ـمكتبـة ع
  .ورقة  ٧٥٠ويقع يف ، تفسري  / ٤٤، حكمت 



 ، مطبعـة حيـىي أفنـدي   ، طبع يف اسطنبول ، مجع الوسائل يف شرح الشمائل  )٥١
  .م ١٢٩٠

، مكتبة احلـرم  من سورة النبأ حىت آخر القرآن ، حاشية على تفسري البيضاوي ) ٥٢
  .تفسري /٢٦، النبوي 

وهي حاشية على شرح خواجة السـمرقندي  ، حاشية على شرح رسالة الوضع ) ٥٣
ليه صاحب البضاعة وقد نسبها إ، غة للشريف اجلرجاين على رسالة الوضع يف الل

  . ٨٩، املزجاة 

  . ١٧٨٠ ، نسبها إليه صاحب كشف الظنون، حاشية على شرح املقاصد ) ٥٤

  .ية على شرح اهلداية للمرغيناين حاش) ٥٥

  . ٢٠٣٤،  ذكرها صاحب كشف الظنون، حاشية على فتح القدير ) ٥٦

  . ٥/٧٥٢،  ذكر يف هدية العارفني ، يةحاشية على فتح املواهب اللدن) ٥٧

  . ٢/٥٤٣،  نسبها إليه بروكلمان، حدود األحكام ) ٥٨

  .م ١٩٩١، دار القلم ، ع يف دمشق طب، احلذر يف أمر احلظر ) ٥٩

هــ ،  ١٣٠٤طبع يف مكة سـنة  ، احلرز الثمني للحصن احلصني البن اجلزري ) ٦٠
  .مطبعة املريي 

  . ١٢٦٢،  طبع يف اآلستانة، م احلزب األعظم والورد األفخ) ٦١

  . ١٣٩١،  ندوة العلماء، طبع يف اهلند  ، احلظ األوفر يف احلج األكرب) ٦٢

  . ٣١١،  مكتبة أسعد أفندي، الدر الثمني يف شرح حديث األربعني ) ٦٣

رسالة يف بيان فضل زيارة املدينـة  ، الدرة الرضية يف الزيارة املصطفوية الرضية ) ٦٤
  . ١٢٨٧،  بوالق، يف مصر طبع ، وآداا 



. املكتبة اإلسالمي ، طبع يف بريوت ، الذخرية الكثرية يف رجاء املغفرة للكبرية ) ٦٥ 
٦٦( رسالة يف الرد على ابن العريب  ،رد الفصوص.  

  . ٢/٥٤٢،  نسبها إليه بروكلمان، رد املتشاات إىل احملكمات ) ٦٧

  .الرسالة العطائية ) ٦٨

  . ٩٠بت إليه يف البضاعة املزجاة نس، الركوع  رسالة يف إمتام) ٦٩

ملحق ، ها إليه بروكلمان نسب، رسالة يف إحراق املصحف إذا خرج عن االنتفاع ) ٧٠
٢/٥٤٢ .  

  . ٢/٥٤٣ملحق ، ها إليه بروكلمان نسب، رسالة يف االستنجاء ) ٧١

  . ٢/٥٤٢، ملحق نسبها إليه بروكلمان ، رسالة يف باب اإلمارة والقضاء ) ٧٢

رسالة يف بيان إفراد الصالة عن السالم هل يكره أم ال ؟ وهي رسالة يف أحكـام  ) ٧٣
  . ٣٠/٨٢،  مكتبة عارف حكمت،  rالصالة على النيب 

.  ٤١/٢٧٦٩ ، األوقاف العامة، مكتبة بغداد ، رسالة يف بيان أفضل التابعني ) ٧٤ 
ملحـق  ، يه بروكلمـان  نسبها إل، رسالة يف بيان أن املكتوب ال جيوز العمل به ) ٧٥

  . ١٩/١٠٣٣،  وهي يف املكتبة السليمانية،  ٢/٥٤٢

. ٩٦٤٥ ، مكتبة برلني،  rرسالة يف بيان أوالد النيب ) ٧٦ 
  . ٧/٨٢،  مكتبة عارف حكمت، رسالة يف بيان التمتع يف أشهر احلج للمقيم ) ٧٧

ـ   ، بغـداد  ،  rرسالة يف بيان صفة مزاح الـنيب  ) ٧٨ ،  ةمكتبـة األوقـاف العام
١٩/٣٧٩٩ .  

،  مكتبـة اجلامعـة اإلسـالمية   ، صفد وأصفد وحنومهـا   رسالة يف الفرق بني) ٧٩
٢٦/١٥٩٠ .  



  .رسالة يف تأويل حديث التجديد ) ٨٠

وهي ،  ٢/٥٤٢ملحق ، نسبها إليه بروكلمان ، رسالة يف ترتيب وظائف الوقف ) ٨١
  . ٢٣/١٠٣٣،  يف املكتبة السليمانية

وهي يف مكتبة ،  ٢/٥١٩ ، نسبها إليه بروكلمان، جودات رسالة يف تفاوت املو) ٨٢
  . ٣٣٦٩،  برلني

  . ٤/٢٣٥٧،  بغداد، مكتبة األوقاف العامة ، رسالة يف التفسري ) ٨٣

  . ٩٩٥،  بريوت، اجلامعة األمريكية ، رسالة يف تفسري بعض األحاديث ) ٨٤

 وهـي يف ،  ٢/٥٤٢ملحق ، نسبها إليه بروكلمان ، رسالة يف الثبوت الشرعي ) ٨٥
  . ٢٥/١٠٣٣، املكتبة السليمانية 

  . ٢/٥٢٣،  نسبها إليه بروكلمان، رسالة يف اجلمع بني الصالتني ) ٨٦

  . ١/٤٩٠٦،  بغداد، مكتبة األوقاف العامة ، رسالة يف احلج ) ٨٧

 : وهو جواب عن سؤال حديث ، ديث الرباء يف صحيح البخاريـرسالة يف ح) ٨٨
  . ٢٦/١٥٩٠،  مكتبة اجلامعة اإلسالمية ، " الصالة من اإلميان" 

  . ٢/٥٤٢،  نسبها إليه بروكلمان، رسالة يف حق تأخري الشهادة ) ٨٩

رسالة يف الرد على من نسبه إىل تنقيص اإلمام الشافعي نسـبها إليـه صـاحب    ) ٩٠
  . ٨٨،  البضاعة املزجاة

  . ٢٢/٢٧٩٩،  مكتبة األوقاف العامة، بغداد ، رسالة يف الزينة ) ٩١

، مكتبـة  دمشـق  ، " إن اهللا خلق آدم على صورته  : "رسالة يف شرح حديث ) ٩٢
  .أيب اليسر عابدين / الشيخ 

، ملحـق  نسبها إليـه بروكلمـان   ، وري ـرسالة يف شرط وقف السلطان الف) ٩٣
٢/٥٤٢ .  



.  ٢/٥٤٢ ، نسبها إليه بروكلمان، رسالة يف شهادة املستخدمني على املتويل ) ٩٤ 
٩٥(١٠/١٢٢،  مكتبة عارف حكمت، يف الالمات ومعرفة أحكامها  رسالة .  

، ملحـق  نسبها إليـه بروكلمـان   ، وقصة خلق آدم ، رسالة يف ماهية املالئكة ) ٩٦
٢/٥٤٢ .  

وهـي يف  ،  ٢/٥٤٢ملحـق  ، نسبها إليه بروكلمان ، رسالة يف وقف اإلجارة ) ٩٧
  . ٢٦/١٠٣٣،  املكتبة السليمانية

، بوالق ، طبع يف مصر ، بليلة النصف من شعبان وليلة القدر  رسالة فيما يتعلق) ٩٨
  " . فتح الرمحن بفضائل شعبان" : بعنوان ،  ١٣٠٧

  . ٦/٢٥٦٨، خودا خبش ، جر األسود رسالة متعلقة باحل) ٩٩

 ،طبـع يف بـريوت   ، يف النكاح  وخفض اجلناح بأربعني حديثاً، رفع اجلناح ) ١٠٠
  ) . يخبدون تار (، املكتب اإلسالمي 

  . ٧٦٦٧،  املكتبة الظاهرية ، الرهص والرقص ملستحل الرقص) ١٠١

  . ٤٢٤، مكتبة احلرم املكي ، ائل زبدة الشمائل وعمدة الوس) ١٠٢

محـدان بـن عطيـة    :  رسالة جامعية بتحقيق، الزبدة يف شرح قصيدة الربدة ) ١٠٣
  .الزهراين 

، عة اإلسـالمية  مكتبة اجلام ،ساللة الرسالة يف ذم الروافض من أهل الضاللة ) ١٠٤
٤٧/١٥٩١ .  

  .مكتبة الكلية الشرقية، طبع يف باكستان ، سم القوارض يف ذم الروافض ) ١٠٥

  . ٨٣٦، مكتبة السليمانية ، كربى سري البشرى يف السري ال) ١٠٦

  . ٥٦١،  ذكره صاحب كشف الظنون، شرح اجلامع الصغري ) ١٠٧



  . ٢/١٣٤، عارف حكمت  ، يشرح حزب البحر أليب احلسن البكر) ١٠٨

  .فتاوى  / ٣٧ ، عارف حكمت ، شرح رسالة ألفاظ الكفر لبدر الرشيد) ١٠٩

  .هـ ١٣٠٢، ع يف املطبعة العامرة طب، شرح الشاطبية ) ١١٠

  . ١٣٢٧،  مطبعة أخوت، طبع يف اسطنبول ، شرح خنبة الفكر ) ١١١

 ، الطباعة العـامرة  دار، طبع يف اسطنبول ، شرح الشفا يف حقوق املصطفى ) ١١٢
١٢٦٤ .  

  . ٥٥٨، ذكره صاحب كشف الظنون ،  شرح صحيح مسلم) ١١٣

، إدارة الطباعـة املنرييـة   ، طبع يف القاهرة ، وزين احللم ، شرح عني العلم ) ١١٤
١٣٥١ .  

  . ١٣١٤، طبع يف دهلي ، ه األكرب شرح الفق) ١١٥

  . ١٣٠٠، بعة احملمدية املط، طبع يف الهور ، شرح مسند اإلمام أيب حنيفة ) ١١٦

  . ١٥٨٠، خودا خبش ، تب األعاريب شرح مغين اللبيب عن ك) ١١٧

  .شرح املواهب اللدنية للقسطالين ) ١١٨

  . ٦١٠، جامعة برينستون ، م حممد شرح املوطأ برواية اإلما) ١١٩

القارئ صـاحب كشـف   / نسبة إىل الشيخ ، شرح وصية اإلمام أيب حنيفة ) ١٢٠
  . ٢٠١٥، الظنون 

ـ  ، طبع يف بـريوت  ، شفاء السالك يف إرسال مالك ) ١٢١  ، يـاملكتـب اإلسالم
  .مشهور حسن سلمان : حتقيق ، م ١٩٩٠

دار الصـحابة  ، طنطـا   ،طبـع يف مصـر   ، شم العوارض يف ذم الروافض ) ١٢٢
  .م١٩٩٠



. جماميع ،  ١٧/٨٥ ، مكتبة عارف حكمت، صالة اجلوائز يف صالة اجلنائز ) ١٢٣ 
١٢٤(جواب عن سؤال يف حكم احلـج فيمـا لـو    ، ة يف حتقيق البقعة املنيعة الضيع

  .، جماميع  ٨/٨٢ ، مكتبة عارف حكمت، ادمت الكعبة 

  .، جماميع  ٣/٢٨٩، مكتبة عارف حكمت ، الضابطية للشاطبية ) ١٢٥

نظمها أبـو احلسـن   ، شرح قصيدة يف التوحيد ، ايل لبدء األمايل ـضوء املع) ١٢٦
  .هـ ١٣٠٢،  املطبعة العامرة، يف اسطنبول طبع ، األوسي 

  . ٣٨٧١، مركز مجعة املاجد ،  ديب،  العفاف عن وضع اليد بالطواف) ١٢٧

  . ٤٣/١٥٩١،  مكتبة اجلامعة اإلسالمية، عقد النكاح على لسان الوكيل ) ١٢٨

، رسالة يف بيان بعض أشراط الساعة ، العالمات البينات يف بيان بعض اآليات ) ١٢٩
  . ١٠/١٧،  ٥/٨٥، حكمت  ة عارفمكتب

ـ ، غاية التحقيق يف اية التدقيق ) ١٣٠ ، ريفني يف مسائل ابتلي ا أهل احلرمني الش
  . ١٧٧٢، جامعة برينستون 

  . ٣٥٤٧،  مركز مجعة املاجد، ديب ، فتح أبواب الدين يف آداب املريدين ) ١٣١

  .هـ ١٤٠٥،   للدعوةحقق يف املعهد العايل، فتح اإلمساع يف شرح السماع ) ١٣٢

، مركـز مجعـة املاجـد    ، سعاد  بانت: اد يف شرح قصيدة ـفتح باب اإلسع) ١٣٣
٣٨٧١ .  

،  مكتبـة الشـركة  ، طبع يف قـازان  ، فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية ) ١٣٤
١٣٢٢ .  

العـزي يف  "  وهو شرح على كتاب، يف الزجناين الفتح الرباين يف شرح تصن) ١٣٥
 ،املطبعة العـامرة  ، طبع يف اسطنبول ، لعز الدين إبراهيم الزجناين ،  " التصريف
  .هـ ١٢٨٩



  .هـ ١٣٠٧، طبع بوالق ، ئل شعبان فتح الرمحن بفضا) ١٣٦

ـ ، فر العون ممن يدعي إميان فرعون ) ١٣٧ ، املكتبـة املصـرية   ، رة ـطبع يف القاه
  .حممد بن عبد اللطيف بن اخلطيب :  حتقيق،  ١٣٨٣

رسالة يف ختريج أحاديـث العقائـد   ، لقالئد يف ختريج أحاديث العقائد فرائد ا) ١٣٨
  .م ١٩٩٠،  املكتب اإلسالمي، طبع يف بريوت ، النسفية 

ة بآداب الصالة واخلشـوع  ـمباحث متعلق، الفصول املهمة يف حصول املتمة ) ١٣٩
  . ١/٩٩، مكتبة احلرم املكي ، وت طبع يف بري، فيها 

  . ١/٩٩، مكتبة احلرم املكي  ،لصف األول الفضل املعول يف ا) ١٤٠

  . ٧٠٨،  مكتبة يوسف أغا، الفضل السماوي يف ختريج أحاديث البيضاوي ) ١٤١

،  الفيض الفائض يف شرح الروض الرائض يف مسائل الفرائض خـودا خبـش  ) ١٤٢
١/٢٥٢٨ .  

  . ٧٥٣، بغدادي يف هدية العارفني إليه ال نسبه، وام الصوام للقيام بالصيام ق) ١٤٣

 ، دار الصـحابة ، طنطـا  ، طبع يف مصـر  ، القول السديد يف خلف الوعيد ) ١٤٤
  .م ١٩٩٢

  .وما جاء من اآلثار ،  األدعية كرت األخبار يف) ١٤٥

،  ٢/٥٤٢ملحـق  ، نسبها إليه بروكلمان ، يف حترير األنساب ، لب األلباب ) ١٤٦
  .يف املكتبة السليمانية  وهي أيضاً

  . ٢٦/٨٢، مكتبة عارف حكمت ، الك ك يف اية السلب لباب املناس) ١٤٧

مكتبة عارف ، رسالة يف اقتداء احلنفية بالشافعية ، لسان االعتداء يف االقتداء ) ١٤٨
  . ٣/٨٢، حكمت 

  .هـ ١٣٢٧،  املطبعة اجلمالية، طبع يف مصر ، املبني املعني لفهم األربعني ) ١٤٩



ملحـق  ، إليـه بروكلمـان    نسبه، ومية ة يف مواعظ البالد الراالس السامي) ١٥٠
٢/٥٤٣ .  

  .أيب اليسر عابدين /  مكتبة الشيخ، دمشق  ، جمموعة الفتاوى الفقهية) ١٥١

  . ٢٤٣٦،  جامعة برينستون، املختصر األوىل يف شرح أمساء اهللا احلسىن ) ١٥٢

  .هـ ١٢٩٤، طبع يف اسطنبول  ، املرتبة الشهودية يف املرتلة الوجودية) ١٥٣

،  املطبعـة امليمنيـة  ، طبع يف القاهرة ، شرح مشكاة املصابيح ، مرقاة املفاتيح  )١٥٤
  .هـ ١٣٠٩

  . ٢/٤٥٢ملحق ، ها إليه بروكلمان نسب ، مسألة امرأتني هلما وقف) ١٥٥

  . ١٣٥٣٥، مكتبة األسد ، البسملة املسألة يف ) ١٥٦

  . ١٣٠٣،  يةاملطبعة األمري، مكة ، املسلك املتقسط يف املنسك املتوسط ) ١٥٧

مطبعـة حممـود   ،  طبع يف القاهرة، املشرب الوردي يف حقيقة مذهب املهدي ) ١٥٨
  .هـ ١٢٧٨، شاهني 

،  مطبعة دار حممدي، طبع يف باكستان ، املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع ) ١٥٩
١٣١٥ .  

  .هـ ١٣٠٧،  طبع يف اسطنبول، املعدن العدين يف فضل أويس القرين ) ١٦٠

  .املكتب اإلسالمي ، بع يف بريوت ط، فة النساك يف معرفة السواك معر) ١٦١

، دار صـدام  ، بغداد ، لسنة نة فيما يدور من األحاديث على األاملقاصد احلس) ١٦٢
٨٦٠٧ ، ٢٧٣ .  

،  دار الصـحابة ، طنطـا  ، طبع يف مصـر  ، املقالة العذبة يف العمامة والعذبة ) ١٦٣
  .م ١٩٩١



،  دار الصـحابة ، طنطـا  ، طبع يف مصر ، ة ـخوف اخلامتاملقدمة الساملة يف ) ١٦٤
  .م ١٩٩١

  .مكتبة عارف حكمت ، لنعت املرصع امللمع يف شرح ا) ١٦٥

  .هـ ١٣٠٢، طبع يف مصر ، اجلزرية املنح الفكرية بشرح املقدمة ) ١٦٦

  .سرية /١٤٠، مكتبة عارف حكمت ،  املورد الروي يف املولد النبوي) ١٦٧

  .٢/١٣٧٤١،  مكتبة األوقاف العامة، بغداد ، سوخ من احلديث الناسخ واملن) ١٦٨

  . ٥/٣٣،  املكتبة السليمانية، الناموس يف تلخيص القاموس ) ١٦٩

، طبع يف مطبعة الباب العـايل  ، نزهة اخلاطر الفاتر يف ترمجة سيدي عبد القادر ) ١٧٠
  .هـ ١٣٠٧،  اسطنبول

  . ١٨/٨٢، كتبة عارف حكمت م، بة النسبة املرتبة يف املعرفة واحمل) ١٧١

  .م ١٩٥٢، جامعة برينستون ، سجع النعت املرصع يف انس وامل) ١٧٢

  . ١٧٦، جامعة برينستون ، اهلبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية ) ١٧٣

  

  

  

  

  

  

  



  

 
وبـرع يف   ،ين به عط واملال علي القاري اشتغل باخل :أن  ، كما ذكرنا سابقاً

من املصاحف  هوما كتب ، وصار من اخلطاطني املاهرين يف عصره ، خط النسخ والثلث
. خبط يده اشتهر يف العامل اإلسالمي 

أو يف تـاريخ اخلـط    ، ونوه بشأنه يف اخلط كثري ممن ألف يف تراجم اخلطاطني
إن قلمه يف خـط   " :ه فقال عنه الشيخ سعد الدين مستقيم زاده ما ترمج ، )٦٦(العريب 

وقـد شـوهدت   ، مثل لسانه يف مصـنفاته   ، وهو السيف الصارم ، الثلث والنسخ
  " . ...وديوان ابن الفارض املكتوب خبط يده ، مصاحفه 

 
  :نة العامل بأمور لعل من أبرزها تعرف مكا

 

•   مل خيتلف الذين كتبوا عن الشيخ القاري يف وصفه بالزهـد ، 
 . املؤلفات وكثرة ، والتدقيق ، والبحث ، وسعة العلم

فـرد عصـره    ، مـو أحد صدور العلـه " : فيه )٦٧(د أمني احمليب ـقال حمم
ـ  ه ـوشهرت ، وتنقيح العبارات ، السمت يف التحقيق ، الباهر راء ـكافية عـن اإلط

  . )٦٨("  ...بوصفه 

                                                

  . ٣٣١ص ، تاريخ اخلط العريب : انظر  )٦٦(
  ...هـ ١١١١تويف يف دمشق سنة ، صاحب خالصة األثر ،  الدمشقي يبحممد أمني فضل اهللا احمل )٦٧(

  . ٤/٨٦سلك الدرر : انظر 
  .  ٣/١٨٥خالصة األثر : انظر  )٦٨(



 املتضلع من السنة النبوية ، اجلامع للعلوم العقلية والنقلية : )٦٩(وقال العصامي 
  . )٧٠("  ...ومشاهري أويل احلفظ واإلفهام  ، أحد مجاهري األعالم ،

 وخنبـة احملققـني  ، الفقهاء واحملـدثني  خامتة القراء و " : )٧١(وقال ابن عابدين 
  . )٧٢("  ....ني واملدقق

أنه أقسم بأن الشيخ القارئ  : "وقد نقل الشيخ عبد اهللا مرداد عن ابن عابدين 
  . )٧٣("  ...كان جمدد زمانه 

والشك أنه من جمددي القـرن   : "وقال الشيخ حممد بن عبد احلليم النعماين 
  . )٧٤("  ... العاشر

 
  :ومنها ، يه بعض من ترمجوا له ليت انتقدها علفسأذكر هنا أراء الشيخ القارئ ا

حيث قال بعد الثنـاء علـى   وقد عرب عن ذلك احمليب ، ة ـاعتراضه على األئم
ه ـي وأصحابـا الشافعـالسيم، ولكنه امتحن باالعتراض على األئمة ...  ": علمه 

ـ  وألف يف ، واعتراض على اإلمام مالك يف إرسال اليد يف الصالة  ـ رمحهم اهللا تعاىل 
  . )٧٥(" ذلك رسالة 

                                                

  . ١/٢٧٧البدر الطالع  : انظر. ـ ه١١١١تويف سنه ، الشافعي  ياملك، عبد امللك بن حسني العصامي  )٦٩(
  . ٤/٤٠٢مسط النجوم العواىل  )٧٠(
هديـة  : انظر ، هـ ١٢٥٢حممد أمني بن عمرو بن عبد العزيز الدمشقي الشهري بابن عابدين احلنفي ت  )٧١(

  . ٢/٣٦٧العارفني 
  .جمموعة رسائل ابن عابدين : انظر  )٧٢(
  . ٣٦٨املختصر من كتاب نشر النور : انظر  )٧٣(
  . ٤٠البضاعة املزجاة : انظر  )٧٤(
  . ٣/١٨٥خالصة األثر : انظر  )٧٥(



وهلذا جتد مؤلفاته ليس  : "لكنه زاد ، وقريب من هذه العبارة عبارة العصامي 
  . )٧٦(ومن مث ى عن مطالعتها كثري من العلماء واألولياء ، عليها نور العلم 

هذا دليل على علو مرتلته  : "وعلق الشوكاين على قول العصامي املتقدم بقوله 
سواء كـان قائلـه   ، ويعترضه ، أنه أن يبني ما خيالف األدلة الصحيحة فإن اتهد ش

  . )٧٧("  ...تلك مشكاة ظاهر عنك عارها ،  أو حقرياً عظيماً
يبدو وكأنه مثرة لدراسة تفصـيلية  ، وهذا اجلواب امل من اإلمام الشوكاين 

  .آلراء املال علي قاري اليت خالف فيها األئمة 
  :مثلة علي ذلك من األ
ويضع ميينه علـى   : "قال يف فتح باب العناية ، يف مسألة إرسال اليد يف الصالة )   ١

" .  ...مث وضع يده اليمين على اليسرى ، ملا روى مسلم يف رفع اليدين ، مشاله 
ـ  اديث يف الصـحيحني ويف  ـويف وضع اليد اليمىن على اليسرى يف الصالة أح

    . )٧٨( ...تيار إرساله وهو حجة على اإلمام مالك يف اخ. غريمها  
 ،ه ـى رأيه هذا بكونه رأي أيب حنيفة أو صاحبيـالقارئ علفلم حيتج الشيخ 

  . على صاحبها أفضل الصالة والسالم ،  بل احتج بصحيح السنة النبوية

واسترسل اإلمام القارئ يبني األحاديث الواردة يف اإلرسال وأقوال العلماء يف 
مل يكـن  ، وبذلك يتبني أن اعتراض الشيخ القـارئ  . مالك القدر لإلمام  ذلك مقدماً

ه يف ذلـك  ـوإمنا غرض، ه ـكان قائل ول باإلرسال أياًـوإمنا الق، على اإلمام مالك 
  .السنة  إتباع

                                                

  . ٤/٤٠٢مسط النجوم العواىل  )٧٦(
  . ١/٣٠٥البدر الطالع : انظر  )٧٧(
  . ١/٢٤٢فتح باب العناية : انظر  )٧٨(



أدلـة   : "القارئ رسالة بعنـوان  ألف الشيخ ،  rاعتقاد كفر والدي رسول اهللا )  ٢
د ـذه الرسـالة علـى اإلمـام     وقد ر،  rمعتقد أيب حنيفة يف أبوي الرسول 

 .  )٧٩(من الرسائل  عدداً rالذي ألف يف جناة والدي رسول اهللا ، السيوطي 

اإلمام  إنه شرح الفقه األكرب املنسوب إىل: وقد انتقد احمليب صنيع القارئ بقوله 
مث إنه ، يف اإلساَءة يف حق الوالدين ، دى فيه طوره ـوتع ـ  ه اهللاـرمحـ أيب حنيفة  

  .  )٨٠( " ...اه ذلك حىت ألف فيه رسالة ما كف

يف هذا الرأي ألنه مل ينفرد ، أنه ال تثريب على املال علي القاري : والذي يظهر 
 rوسندهم يف ذلك احلديث الصحيح عن رسـول اهللا  ، بل هو رأي أكثر األئمة ، به 

 :قال ! ؟يا رسول اهللا أين أيب : قال  عن أنس أن رجالً، فيما رواه مسلم يف الصحيح 
  .  )٨٢)(٨١( " إن أيب وأباك يف النار " :فلما قفا دعاه فقال ، "  يف النار "

 
أنه تويف يف مكة املكرمة سـنة أربـع   ، ذكر املترمجون حلياة املال علي القارئ 

   . )٨٣(ودفن مبقربة املعالة مبكة املكرمة ، هـ ١٠١٤عشرة وألف من اهلجرة 

  

  

 
                                                

  .والتعظيم واملنة يف أن أبوي رسول اهللا يف اجلنة ، مسالك احلنفاء يف والدي املصطفي : مثل  )٧٩(
  . ٣/١٨٦، خالصة األثر : ر انظ )٨٠(
  . ٨٨: باب ، كتاب اإلميان ،  ١/١٩١، أخرجه مسلم يف صحيحة  )٨١(
شرح النووي لصـحيح مسـلم   ،  ٤/٢٤فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  :تفصيل تلك املسألة يف  : انظر )٨٢(

٣/٧٩ .  
،  ٣/٩٠الفتح املـبني   ، ٢/١٨٨الفكر السامي ،  ١/٤٤٦البدر الطالع ،  ٣/١٨٦خالصة األثر : انظر  )٨٣(

  . ٧/١٠٠ معجم املؤلفني



 
وفتح شـريف مشـتمل   ، إن هذا شرح لطيف  : "قال املؤلف يف خطبة كتابه 

على خمتصر ، وتقرير املسألة مع العلة ، وحترير األدلة ، وتنقيح املعاين ، لتوضيح املباين 
  . )٨٤("  املنار

كانت هـي مسـتند مفهـرس     ـ  رمحه اهللاـ بارة من املؤلف  ولعل هذه الع
  . )٨٥(حيث ذكروا الكتاب ذا االسم  ، دار الكتب املصرية، خمطوطات 

، "  توضيح املباين شرح خمتصـر املنـار   : "أن اسم الكتاب :  والذي يظهر يل
أنه إال ، الم املؤلف يف خطبته ـوهي وإن كانت واردة يف ك، دون ذكر تنقيح املعاين 
  .مل جيعلها ضمن العنوان 

 
لمـال علـي   هو ل، "  توضيح املباين شرح خمتصر املنار" يف أن كتاب  الشك

تصريح املؤلـف  ، وأنه الكتاب الذي بني أيدينا اآلن والذي يدل على ذلك ، القاري 
 ، علي بن سلطان حممد القـارئ ، ي فيقول امللتجئ إىل حرم ربه البار : "نفسه بقوله 
  .  )٨٦("   ...فهذا شرح 

كما أن ذكر العلماء له وعدم وجود مشكك يف نسبته إليه جيعل القول بنسـبة  
  . به  مقطوعاً هذا الكتاب إىل الشيخ القارئ أمراً

 

                                                

  .أ  /١الورقة األوىل من املخطوط نفسه : انظر  )٨٤(
بعمادة شؤون املكتبـات  ، فهرس كتب القواعد الفقهية وأصول الفقه ،  ٨٠ فهرس دار الكتب املصرية ، )٨٥(

  . ١٧٥ص ،  ١١٦:  باجلامعة اإلسالمية رقم
  .أ  /٢املخطوط  )٨٦(



لشيخ على عادة الشارحني يف فقد جرى ا ، ملختصر املنار ملا كان الكتاب شرحاً
كما أن موضوعات املنت مل خترج عن  ، عدم خروجهم عن املوضوعات اليت تناوهلا املنت

البحث  : وهي ، علم األصول اليت جندها يف سائر الكتب األصولية اجلامعة تموضوعا
 ويـدخل يف  ، الكتاب : وهي ، على ترتيبها من حيث قوة الداللة يف أدلة الفقه إمجاالً

 ، اإلمجـاع ،  السـنة مث  ، األلفاظمباحث  ، النهي ، األمر ، العام ، اخلاص:  مباحثه
  . هذا من حيث اجلملة ،مباحث األهلية ، الترجيح ، االجتهاد وشروطه،  القياس

فقد تقدم أن ابن حبيب اقتصر يف خمتصرة على املسائل : أما من حيث التفصيل 
مل يقتصر على شرح املسائل ، كن املال علي القارئ ل، اليت حيتاجها طالب العلم املبتدئ 

 : مما أمهله صاحب املنت من مسائل املنار مثل بل ذكر معها كثرياً، اليت وردت يف املنت 
  :إذن .  )٨٧(مبحث حروف املعاين 

بل توسـع يف   ،م يقتصر على املسائل اليت ذكرها صاحب املنت ـمنهج الشارح ل)  ١
  .ذلك 

، أي كـذا  :  مث يبتدئ الشرح بقوله ، يف الشرح يذكر عبارة املنت أيضا منهجه )  ٢
كقول صـاحب   اً فوق عبارة املنت ليتميز به عن عبارة الشرح مثالًـويضع خط

والثالث من أصـل  : مث يشرح الشارح تلك الكلمة بقوله ، )  والثالث : (املنت 
 )٨٨(وهكذا .. . طرق استعماله: أي )  يف وجوه استعمال ذلك النظم (األقسام 

.  

ـ ، روع الفقهيـة  ـر الفـنالحظ أن الشارح يكثر من ذك اًـأيض)  ٣ ا هـي  ـكم
، وزفر والشافعي ، وصاحبيه ، ذكر خالف أيب حنيفة يو، " احلنفية : " ـادة ع

                                                

  . وما بعدها     ، ص القسم التحقيقي  يف: انظر  )٨٧(
  .من أول احلقيقة  ١ ص، القسم التحقيقي : انظر  )٨٨(



ف يف األصل علـى  ويبني أثر اخلال، ويذكر كيف يبىن هذا األصل على الفرع 
  . )٨٩( اخلالف يف الفرع

اليت تضمنها املنت فقـد سـار   ، اإلجياز واإلطناب يف شرح املسائل  أما من حيث)  ٤
ويتضح ذلك يف مسائل احلقيقة .  الشارح على نسق واحد متوسط بينهما تقريباً

وأراء العلماء ، ا إال أنه عند ذكر آية يف النص فإنه يستفيض يف تفسريه، وااز 
  . )٩٠( وأسباب الرتول

واجتهاداته وكـان يف الغالـب   ، شرحه آراءه اخلاصة مل يسجل الشارح يف  أيضاً)  ٥
  .يقف موقف الناقل من الكتب األصولية األخرى 

وإن تكرر ،  عند كل نقل غالباً، ويذكر املصادر اليت نقل عنها باملعىن أو احلرف )  ٦
  . ذكر املصدر كثرياً

دون  رد حديثاًحيث إنه مل يو، أنه يعتين بتخريج األحاديث اليت ترد  ونالحظ أيضاً)  ٧
  .بل خيرجه ويعتين به ، أن يذكر خترجيه 

  
وإن شروحه زادت ، يف املذهب احلنفي ، من الكتب املهمة ، يعد كتاب املنار 
وعلمنا أن العناية به مل تقتصـر  ،  )٩١(ما بني خمطوط ومطبوع ،  على اخلمسني شرحاً

وشرحت هذه املختصرات وحشي عليهـا  ، العلماء على شرحه بل اختصره عدد من 
  .  أيضاً

اري ملختصر املنار يعد من الكتب املهمـة يف  ـوهذا الشرح من املال علي الق
  . ذلك الوقت 

                                                

  .    ص، القسم التحقيقي : انظر  )٨٩(
  .    ص، القسم التحقيقي : انظر  )٩٠(
  .شعبان إمساعيل . د:  حتقيق، مقدمة شرح خمتصر املنار للكوراين : انظر  )٩١(



 
  :يف شرحه على عدة شروح أخرى مثل اعتمد املال علي قارئ 

ل عليه كـثري يف توضـيح املسـائل    وعو، رح ابن امللك على خمتصر املنار ـش)  ١
وللشارح يف النقل ، يف هذا الكتاب  بل إنه أكثر موارد املؤلف ذكراً، األصولية 

  : عنه طريقتان 

  أو يقـول  ، لـنص  عند بداية ا قال ابن امللك: فيقول ، بالنقل التصريح :
 . بعد االنتهاء من النص  ذكره ابن امللك

 ل كان عـن  ـرأ أن النقـم من يقـويعل، سألة عن ابن امللك ل املـأن ينق
  . إما من خالل تعقيب الشارح على رأيه ويصرح بذكره ، ابن امللك

علـى هـذا    ول الشارح كثرياًـوقد ع، حاشية الرهاوي على شرح ابن امللك )  ٢
 .امللك باألسلوب نفسه الذي ذكره ابن ، وصرح بذكره ، الكتاب 

ومن حيـث كثـرة   ، لصدر الشريعة وحاشيته التلويح للتفتازاين  كتاب التوضيح)  ٣
 .لشرح يعدان يف املرتبة الثالثة الرجوع إليهما يف هذا ا

 .إليه يف املخطوط يف عدة مواضع  وأشار، جامع األسرار يف شرح املنار للكاكي )  ٤

 : رات باسمـدة مـؤلف عـوذكره امل، اري ـكشف األسرار لعبد العزيز البخ)  ٥
  " .                           الكشف "

  . يأصول السرخس)  ٦
 .الشارح يف عدة مواضع إلسالم البزدوي وقد نقل عنهما وأصول فخر ا)  ٧

إال أن رجوعه إليه كـان    ،  اسم الكتابومل يذكر الشارح ، حاشية عزمي زادة )  ٨
  . وقد أشرت إىل ذلك يف اهلامش ،  واضحاً

 



، أوىف شروح خمتصر املنار واليت نعرف منها شـرح السيواسـي    الشرحيعد هذا )  ١
ـ ، وشرح ابن قطلوبغا احلنفي  طه للمسـائل الـواردة يف   من حيث حجمه وبس

  .املختصر 
  . )٩٢(الشرح دقيق يف نقله للمسائل وحكايته لألقوال والروايات )  ٢
ملا ينبغي أن يكون عليه احلـال ولكـن هـذا    موارد الشارح قليلة بالنسبة  أيضاً)  ٣

  .يف تلك الفترة عند علمائهم  ر مل يكن معيباًـاألم
سيما وال،  جيد القارئ مشقة يف فهمه سهل األسلوب ال، الشرح واضح العبارة )  ٤

  .واإلغراق يف املسائل الكالمية  الكالم ـرمحه اهللا  ـوقد جتنب الشيخ 
كما فعل يف الصفحة ، اضع يف تقرير األمثلة ومناقشتها إطالة الشارح يف بعض املو)  ٥

  .عن اجلمع بني احلقيقة وااز  عند احلديث ٤٦
  .ترتيب واألفكار يف بعض املواضع غياب ال)  ٦
ألنه أمنـوذج للكتابـة   ، من تراث املال علي القارئ  مهماً هذا الشرح يعد جزءاً)  ٧

.  يف ذلك الوقت، يف مكة واحلجاز ، األصولية  
 
 
 
 
 
 
 

                                                

  .      ص، القسم التحقيقي : انظر  )٩٢(



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 
 

 
 



يف وجـوه   . ()٩٣(ل األقسـام  ـث من أصـالقسم الثال: أي ، )  والثالث (
 ) أربعة (،  الثالث : أي،  ) وهو ( .رق استعماله ـط: أي  ، ) استعمال ذلك النظم

ـ ـق الشـومعناها الثابتة من ح) احلقيقة ( ، أربعة أقسام  : أي  ، )٩٤(ت ـيء إذا ثب
ô...  ( :اىل ـتعومنـه قوله  Å3≈ s9 uρ ôM ¤) ym èπ yϑ Î= x. É># x‹ yè ø9 ـ  )٩٥( ) ... #$ ة ـفهي فعيل

، مبعـىن مفعولـة   ،  واملثبتة من حققت الشيء إذا أثبته فهـي فعيلـة  ، ىن فاعل ـمبع
  . )٩٦(كالنطيحة 

أريد به (  ، )٩٧(ظ ـأي اللف،  )م ملا ـاس(  ، الحـيف االصط أي) :  وهي (
حبيث يدل عليه مـن   ىنـه للمعـتعيين : ظـللف واملراد بوضع ، )٩٨() ع له ـما وض

  .غري قرينة 

                                                

  :ن إث ـحي )٩٣(
  . املؤول ، املشترك ، العام ، اخلاص : م وهو أربعة ـام النظم يف وجوه النظـمن أقس: م األول ـالقس

  . حمكم ، مفسر ، نص ، ظاهر : يف وجوه البيان وينقسم إيل أربعة  : يـالقسم الثان
ـ  وينقسم إىل، الستعمـال وه اـيف وج :  القسم الثالث ـ : ة ـأربع ـ ، اـاز  ، ة ـاحلقيق ، ة ـالكناي

  . ح ـالصري
، داللـة الـنص   ، إشارة النص ، عبارة النص : وينقسم إيل أربعة أيضاً، يف وجوه الوقوف : القسم الرابع 

  .توضيح املباين شرح خمتصر املنار : انظر تفصيل ذلك يف ، اقتضاء النص 
، وس احملـيط  ـترتيب القام،  ١/٤٤الفروق اللغوية للعسكري ،  ٢/١٤٦١الصحاح للجوهري : انظر  )٩٤(

  . ١/٦٧٩، ) ح ق ق ( : باب 
’...  (:  ومتام اآلية )٩٥( n? tã t Í� Ïÿ≈ s3 ø9   . ) ٧١من اآلية  : الزمر ( ) ∪⊆∠∩ #$
  . ٢/١٩٤الكشاف للزخمشري : انظر ، هي البهيمة اليت نطحتها أخرى فماتت بالنطح ) ٩٦(
كشـف  ،  ١/٣٦٩شروح وحواشي املنار : انظر، ال املعاين إشارة هنا إيل أن احلقيقة من عوارض األلفاظ  )٩٧(

  . ١/١٥٦األسرار للبخاري 
  .١/٣٦٩ حاشية الرهاوي:انظر، كالفصل خيرج به املهمل وااز : أي  )٩٨(

أقسام الكالم باعتبار 
  استعمال املعىن

  احلقيقة لغة

  احلقيقة اصطالحاً



كاإلنسان ، وي ـلغ )٩٩( فوضع ،ة ـع اللغـفإذا كان ذلك التعيني من واض
 ،فوضع شـرعي  ، ـن الشارع وإذا كان م ،ق ـالناط )١٠٠( وانـاملستعمل يف احلي

  .املستعملة يف العبادة املخصوصة /  )١٠١( كالصالة

كمـا لكـل طائفـة مـن     ،ني فوضع عريف خاص وإن كان من قوم خمصوص
والفرق ، واجلمع  ، )١٠٤(والقلب ،  )١٠٣(كالنقض  ، )١٠٢(االصطالحات اليت ختصهم 

  .للفقهاء  )١٠٥(

                                                
ومـىت أطلـق   ، ختصيص شيء بإزاء شـيء   :ويف االصطالح ، جعل اللفظ بإزاء املعىن : الوضع يف اللغة  )٩٩(

 :انظـر  . وإرادة املعـىن  ، اللفـظ  واملراد باإلطالق استعمال ، لشيء الثاين وأحس الشيء األول فهم ا
  . ٢٤٨ ، التعريفات للجرجاين

  . ٩٩ ، التعريفات: انظر  .النامي احلساس املتحرك باإلرادة اجلسم  :احليوان  )١٠٠(
  . ٢/٨٤٧ ترتيب القاموس احمليط، . ..هي الدعاء والرمحة واالستغفار : الصالة لغة  )١٠١(

، تبتدئ بـالتكبري  ، بشرائط حمصورة ، وأذكار معلومة ، هي عبارة عن أركان خمصوصة :  االصطالح يف
  . ١/٥٠الفتاوى اهلندية : انظر ، وختتتم بالتسليم 

  . ١٠٦ ، شرح منار األنوار البن ملك،  ١/٢٢٦كشف األسرار شرح املصنف على املنار : انظر  )١٠٢(
  .  ٤/٤٢٧ ترتيب القاموس احمليط :انظر  ...الكسر  : النقض لغة )١٠٣(

... علل الـدال عليه يف بعض الصـور  هو بيان ختلف احلكم املدعى ثبوته أو نفيه عن دليل امل:  اصطالحاً
  . ٣/١٧٣كشف األسرار للبخاري  :انظر 

  . ١٧٩،  التعريفات : انظر، والعلة معلوال هذا يف اللغة ، جعل املعلول علة : القلب  )١٠٤(
  .ويراد به ثبوت احلكم بدون العلة ، عبارة عن عدم احلكم لعدم الدليل  : اصطالحاً  
 :مثل قـول احلنفـي   ، تعليق نقيض حكم املستدل على علته بعينها مث املعترض تارة يصحح مذهبه : وهو   

لبث حمض فـال يعتـرب    ، فيقول املعترض، فال يكون مبجرده قربة كالوقوف بعرفة ، االعتكاف لبث حمض 
الرأس ممسـوح  ، وتارة يبطل مذهب خصمه مثل قول احلنفي  ، ةـيف كونه قربه كالوقوف بعرفوم ـالص

   .وهكذا ، فال يقدر بالربع كاخلف ممسوح : فال جيب استيعابه باملسح كاخلف فيقول املعترض 
  . ٢٤١أصول الشاشي ، ،  ٢/٢٣٨سرخسي أصول ال،  ٤/٩١كشف األسرار للبخاري : انظر 

أن ما يكون كسبا للعبد من إقامـة وظـائف   : ومعناه ، واجلمع ما سلب عنك ، إليك  الفرق ما نسب )١٠٥(
وابتـداء لطـف   ،  فهو فرق وما يكون من قبل احلق من إبداء معان، وما يليق بأحوال البشرية ، العبودية 

،  معرفة له ومن ال مجع له ال، ال عبودية له ، فإن من ال تفرقة له  ،والبد للعبد منهما ، وإحسان فهو مجع 
ـ ، بإثبات العبودية ، فقول العبد إثبات للتفرقة  $‚x ( :ى ـفقوله تعال −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ∩∈∪ ( 

،  ١٠٠ ، الرسالة القشـريية للقشـربي  : انظر . واجلمع ايتها ، فالتفرقة بداية اإلرادة ، طلب للجمع 
  . ٤/٨٠ سرار للبخاريكشف األ

  أقسام احلقيقة

  ]أ /  ٧٨[ 



 ،والرفـع   ، للمـتكلمني ،   )١٠٨(والكون ،  )١٠٧(والعرض ،  )١٠٦(واجلوهر 
ـ ، والنصب واجلر  ،  )١١١(والبقـاء  ، وكالفنـاء   ، )١١٠(للنحـاة  ،  )١٠٩(زم ـواجل

  . )١١٢( واجلمع للصوفيةرق ـوالف

هـو  ، فاملعترب باحلقيقة . لذات األربع ،  )١١٣(كالدابة ، إال فوضع عريف عام و
ود ما وضع له خاصاً كان ـوج: وحكمها ،  ورةـالوضع بشيء من األوضاع املذك

$ ( :كقوله تعاىل ، أو عاماً  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ ... (  )١١٤(  ،

                                                
وال حيتاج يف وجوده إىل شـيء  ، وهو الشيء الذي يقوم بنفسه ، هية الشيء وحقيقته وذاته ما:  اجلوهر )١٠٦(

  .وكل ماله وجود مستقل قائم بذاته ، كاألجسام واألرواح ، آخر يقوم فيه 
  . ١٦٣ه ، معجم مصطلحات أصول الفق : انظر

، تاج يف وجوده إيل جسم حيله يقوم به كاللون احمل ـأي حمل   ـالعرض املوجود الذي حيتاج إىل موضع   )١٠٧(
  . ٢/٥٥٠املصباح املنري : انظر . ويقوم به 

ال من ، عبارة عن وجود العامل من حيث هو عامل  :وهو عند أهل التحقيق ، اسم ملا حدث دفعة : الكون  )١٠٨(
. ..م وهو مبعىن املكـون عنـده   :عند أهل النظر ، للوجود املطلق العام  وإن كان مرادفاً، حيث إنه احلق 

  . ٥٨٤ ، خمتار الصحاح: انظر 
  . اجلر ، اجلزم ، النصب ، الرفع : أنواع اإلعراب أربعة  )١٠٩(

يكون بالسـكون   : واجلزم، يكون بالكسرة  : واجلر، يكون بالفتحة  : والنصب، يكون بالضمة  : فالرفع
... ، عن الكسرة يف بـين   والياء، كما نابت الواو عن الضمة يف أخو ، عنه  دا ذلك يكون نائباًـوما ع، 

  . ١/٣٣شرح ابن عقيل : انظر 
واجلمع ،  وامساً ويكون ظرفاً، وهو مبعين القصد  :وحنو ، الطريق واجلمعة واجلمع أحناء : و ـأصل النح )١١٠(

  .ورجل حنوي عامل بالنحو ، يقصده  : وحناه، وحنية كدلو ودليه . كمعتل  : حنو
  . ٤/٣٣٩ترتيب القاموس احمليط : انظر 

  . ١٧١ ، التعريفات: انظر . الفناء سقوط األوصاف املذمومة ، وجود األصناف احملمودة : البقاء  )١١١(
وقيـل تصـفية   ، وهو مذهب كله جد فال خيلطونه بشيء من اهلـزل  ، مأخوذة من التصوف : الصوفية  )١١٢(

وجمانبة الدعاوى النفسانية ،  وإمخاد صفات البشرية، ومفارقة األخالق الطبيعية ، القلب عن موافقة الربية 
والنصـح  ، والتعلق بعلوم احلقيقة واستعمال ما هو أوىل على السـرمدية  ، ومنازلة الصفات الروحانية ، 

   .والوفاء هللا تعايل على احلقيقة ، جلميع األمة 
  .ا وما بعده ٢٨ص  ، أليب بكر الكالباذي، التعرف ملذهب أهل التصوف  ، ٤٥للطوسي ،  عاللم: انظر 

  . ويقع على املذكر ، ما دب من احليوان وغلب على ما يركب : الدابة لغة  )١١٣(
  . ٢/١٤٣ترتيب القاموس احمليط : انظر 

  . ) ٧٧( اآلية : سورة احلج  )١١٤(

  حكم احلقيقة



Ÿω ( :وقوله  uρ (#θ ç/ t� ø) s? #’ oΤ Ìh“9 فإن كل واحد مـن النصـني خـاص يف    .  )١١٥( ) ... #$
  . )١١٦(واملنهي عنه عام يف املأمور واملنهي ، ور به ـاملأم

وهو اسم ملا  (عند الفقهاء ،  )١١٨(مرادف لالستعارة  : وهو،  )١١٧( ) وااز (
إشارة إىل أن احلقيقة وااز متعلقـان   التعريفني ويف،  )١١٩()  أريد به غري ما وضع له

أراد يف األصـل   ، فقبل اإلرادة بعد الوضع ال يسمي حقيقة وال جمازاً، بإرادة املتكلم 
ـ  ـ  أي ملناسبة بينما بني ما وضع له اللفظ وبني  العالقة بينهما    غريه الذي أريد بـه 

ما كان وما يكون  اعتبارب ، )١٢٠(والعصري مخراً  ، والعتيق عبداً كتسمية الشجاع أسداً
.  

وعن الـدال  ، كاستعمال األرض يف السماء ، عما ال مناسبة بينهما  هواحترز ب
  . إرادة أيضاً )١٢١( ألن إرادة عدم الداللة على شيء وكونه لغواً،  أيضاً

  
                                                

  . ) ٣٢( اآلية  :سورة اإلسراء  )١١٥(
$ ( :قوله تعاىل  )١١٦( yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ ... ( وقوله : ) Ÿω uρ (#θ ç/ t� ø) s? #’ oΤ Ìh“9 خاص  )...  #$

  ... وعام باعتبار الفاعل وهم املكلفون ، والزنا ، باعتبار الفعل وهو الركوع 
  . ١٠٧ ، شرح منار األنوار،  ١/٢٢٦نور األنوار ملالجيون : انظر 

جتـوز يف  : ويقال ، مبعىن عربته جزت النهر : يقال ، مفعل من اجلواز الذي هو التعدي والعبور : أصله  )١١٧(
  . ١١٧ ، خمتار الصحاح : انظر . أي تكلم جمازاً، كالمه 

ر املشبه مـن الـبني   ـمع طرح ذك، ادعاء معىن احلقيقة يف الشيء للمبالغة يف التشبيه : االستعارة هي  )١١٨(
  .وهي عدة أقسام ، وأنت تعين الرجل الشجاع ،  لقيت أسداً: كقولك 

  . ٣٦٩ ،مفتاح العلوم للسكاكي ،  ١/٣٣٦الوسيط املعجم : انظر 
  . ١/٧٢تيسري التحرير ،  ١/٣٥٩حاشية العطار علي مجع اجلوامع : ينظر تعريف ااز يف  )١١٩(
أو  ، ومسيت مخراً ؛ ألا ختمر العقـل وتسـكره   ، عام كاخلمرة أو ، ما أسكر من عصري العنب : اخلمر )١٢٠(

  . أي ختالطه : أو ألا ختامر العقل ، ألا تركت حىت أدركت واختمرت
  . ٢/١٠٦ترتيب القاموس احمليط : انظر 

  .له يف حق ثبوت احلكم  وهو الكالم الذي ال معىن، هو اخلطأ : اللغو  )١٢١(
  . ٤/١٥٥ترتيب القاموس احمليط  ، ٦٠٠للجوهري ، خمتار الصحاح : انظر 

تعريف ااز 
  اصطالحاً



  . )١٢٢(ولكنه ليس مبجاز لعدم املناسبة ، وهو غري موضوع له 

 كقوله.  )١٢٣(از بالزيادة ـا روجـخل، ع ـريف غري جامـالتع : فإن قلت
: )  ...}§ øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ... ( )له  فإن الكاف زائد والزائد ال معىن )١٢٤.  

وهو معىن غري موضوع لـه ؛ ألنـه   ، تأكيد التشبيه : وهو ، له معىن : قلت 
  . )١٢٥( موضوع للتأسيس

يه أقسـام احلقيقـة   ترتقي أقسام ااز إىل ما ارتفعت إل ةوباعتبار اإلراد ؛ هذا
وإن كانت إرادة .  )١٢٦( فإن اإلرادة إن كانت إرادة واضع اللغة فااز لغوي،  أيضاً

                                                

ـ ، له إذ هو أن يراد بالشيء غري ما وضع ، خرج به اهلزل  )١٢٢( ال ـبال مناسبة بينهما ؛ الن اهلزل إرادة إمه
وغري مـا يصـح   ، عن إرادة الغرض املطلوب عن املوضوع فإرادة اإلمهال إرادة غري ما وضع له ، اللفظ 

ح له اللفظ ملناسبة بينهما معـىن  ـولكنه أريد ما صل، فإنه وإن مل يرد به ما وضع له ، أرادته خبالف ااز 
  .وكتسمية املطر مساء ،  والشجاع أسداً، ليد محاراً كما يف تسمية الب

  . ١٣١ ، املغين يف أصول الفقه للخبازي،  ١/٣٦٩حاشية الرهاوي ،  ١/١٧٠شرح التلويح : انظر 
ـ ـري ما وضـأو غ، أي من حيث إنه ما وضع له ، البد يف تعريف احلقيقة وااز من قيد احليثية  )١٢٣( ه ـع ل

  . ١/٢٢٧كشف األسرار للنسفي : انظر ،  وعكساً لئال ينتقض التعريف طرداً
  . ) ١١( ية اآل: سورة الشورى  )١٢٤(
تأكيد التشبيه نفسه بناء علـى  ، حنو زيد كمثل األسد : كما أنه يف ، ينبغي أن يكون تأكيد نفي التشبيه  )١٢٥(

للتأسيس أي ألجل  ألنه موضوع: وقوله  ضمون اجلملة املقصودة باإلفادة ،أن شأن احلرف الزائد تأكيد مل
  .ال فاملوضوع له إمنا هو التشبيه وإ، تأسيس التشبيه 

  . ١/١٩٠قمر األقمار للكنوي  ، ١/٣٧١حاشية احلليب : انظر 
كاسـتعمال األسـد يف الرجـل    ، استعمال اللفظ يف غري املعىن املوضوع له بقرينة لغوية : ااز اللغوي  )١٢٦(

أصـول  ،  ٤٤لفصـول للقـرايف ،   شـرح تنقـيح ا  ،  ١/٢٣حكـام لآلمـدي   اإل: انظر ، الشجاع 
  . ١/١٧١السرخسي

أقسام ااز 
  باعتبار اإلرادة



كالعلماء وأربـاب   ، ن كانت إرادة قوم خمصوصنيوإ / )١٢٧(از شرعي ـالشارع فا
  . )١٢٩( وإال فااز عريف عام،  ويسمى اصطالحاً،  )١٢٨(فااز عريف خاص  ،احلرف 

 :قوله تعاىل : خاصاً كان أو عاماً فمثال األول ،  هود ما استعري لوج: وحكمه 
)  ...÷ρ r& ãΜ çG ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9 $# ... ( )١٣٠( .  

،  )١٣٣(الصاع :  ومثال الثاين ، )١٣٢(وهو خاص ،  )١٣١(فإن املراد منه اجلماع 
 وال الصاع ، ال تبيعوا الدرهم بالدرمهني ":  )١٣٥( اًـمرفوع )١٣٤(يف حديث ابن عمر 

                                                
للداللـة  ، كاستعمال الصالة ، استعمال اللفظ يف غري معناه املوضوع له لقرينة شرعية : ااز الشرعي  )١٢٧(

  . ١/٣٢٧ مع حاشية البناين مجع اجلوامع البن ألسبكي،  ١/٢٨٢اية السول : انظر . على العبادة 
كاسـتعمال  ، ية خاصـة  هو استعمال اللفظ يف غري معناه املوضوع له لعالقة عرف: لعريف اخلاص ااز ا )١٢٨(

شرح الكواكب املنري ، ١/١٧١أصول السرخسي  :انظر ، اإلساءة للداللة على الكراهية  :األصويل لفظ 
  . ١/١٧٩البن النجار

: ه ملناسبة وعالقة عرفية عامة كاستعمال لفظ استعمال اللفظ يف غري معناه املوضوع ل: ااز العريف العام  )١٢٩(
  . ١/١٩١قمر األقمار : انظر . الدابة يف اإلنسان البليد 

  . ) ٦( اآلية  : سورة املائدة )١٣٠(
ـ  ـوعند أيب حنيفة   انتقاض الطهارة ، ة يوجبـ رمحـه اهللا ـ أن ملس املرأ ي  ـعند الشافع )١٣١( ه اهللا ـرمح

ρ÷...  (: يف قوله تعـايل   ، اجلماعألن اللمس جماز عن  ؛ ال يوجب ـ r& ãΜ çG ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9 واجلمـاع   )...  #$
ـ   ٧١ختريج الفروع علي األصـول   : انظر ، فال تبقى احلقيقة معه مراده ، مراد باالتفاق حىت صار حدثاً

٧٢ .  
فبطل ، فهو جماز ، اآلية  وهلذا مل جيعل علماء احلنفية املس حدثاً ألن اجلماع مراد يف ... ": قال الدبوسي  )١٣٢(

  . ١٢٠ ، تقومي األدلة: ، انظر " .... ون احلقيقة مراده وهو املس أن تك
قال الداؤودي ، ويدور عليه أحكام املسلمني ، والضم وهو الذي يكال به ، بالكسر ، الصاع والصواع  )١٣٣(

إذ ليس كل ، وال صغريمها  أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفني، معياره الذي ال خيتلف : 
  . rمكان يوجد فيه صاع النيب 

  . ٨٦٨ـ  ٢/٨٦٧ترتيب القاموس احمليط ،  ٣/٩٢٦لسان العرب البن املنظور : انظر 
أحد األعـالم يف  ، املدين الفقيه ، أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوى : الصحايب اجلليل  )١٣٤(

، وهو من أهل بيعة الرضـوان  ، شهد اخلندق ،  وكان صغرياً حضر أحداً، ثة ولد بعد البع، العلم والعمل 
لألثر  تباعاًإكان من أشد الناس ، له فضائل ومناقب مجة ، وأحد العبادلة ، من املكثرين من راوية احلديث 

  .هـ ٧٣تويف سنه 
اإلصـابة  ،  ٣/٢٠٣يب سري أعالم النبالء للذه،  ٢/٣٧٣، الطبقات الكربى البن سعد : انظر ترمجته يف 

  . ٢/٣٤٧البن حجر 
سواء كان املضـيف هـو   ، من قول أو فعل أو تقرير أوصفة  rما أضيف إىل النيب : احلديث املرفوع  )١٣٥(

  .تعريفه  هذا هو املشهور يف ، كان يف اإلسناد أو منقطعاً أو دونه متصالً ،الصحايب 
،  البـن كـثري   د شاكر على خمتصر علوم احلديثألمح الباعث احلثيث ، ٢٢،  مقدمة ابن الصالح: انظر 

  . ١٢٣قواعد التحديث للقامسي ،  ، ٤٥

  ]ب /  ٧٨[ 

  حكم ااز



 الف أن حقيقة الصاع ليست مبرادهـإذ ال خ ، )١٣٦(فإنه عام فيما حيله ،  " بالصاعني
  . )١٣٩( )١٣٨(بيع نفس الصاع بالصاعني جائز باإلمجاع  )١٣٧( هفإن ،

مث إنه جنس ،اسم احملل على احلال  )١٤٠( ] إطالق [وإمنا املراد ما حيله بطريق 
  . )١٤١(غريه فيستغرق مجيع ما حيله من املطعوم و ،حملى بالالم 

بناء على أن ااز أبلـغ   ، )١٤٢(أن وقوع ااز كثر يف القران العظيم : واعلم 
 (:  كقوله تعـاىل  )١٤٥(أفصح من التصريح  )١٤٤(كما أن التلويح ،  )١٤٣(من احلقيقة 

                                                

عن أبيه عن ابن عمر ،  يعين ابن خليفة عن أيب جناب ،رواه أمحد من طريق حسني بن حممد حدثنا خلف  )١٣٦(
هم بالـدرمهني  وال الدر ،الدينار بالدينار  اال تبيعو " : rول اهللا ـقال رس :قال ،  ـ  رضي اهللا عنهماـ 

ال تبيعـوا الـدينار   "  :ومسلم بلفـظ  ،  ٢/١٠٩ " اءـفإين أخاف عليكم الرم، وال الصاع بالصاعني 
  . ٢/٦٣٣ ومالك يف املوطأ،  ١٥٨٥ : حديث،  ٣/١٢٠٩وال الدرهم بالدرمهني  ،بالدينارين 

  . ١٠٩يف ص : فإن وهو الصواب ، انظره : يف عبارة ابن امللك  )١٣٧(
أمجع القوم على كـذا   :على االتفاق يقال  يطلق علي العزم التام علي الشيء ويطلق أيضاً: غة اإلمجاع ل )١٣٨(

  .  ٣/١٥ القاموس احمليط،  ٨/٥٧لسان العرب ،  ٣/١١٩٩الصحاح  :انظر ، إذا اتفقوا 
  .يةيف عصر من العصور بعد وفاته علي حكم من األحكام الشرع ، rأمة حممد  اتفاق جمتهدي : اصطالحاً

  . ٢/٢٦٠ فواتح الرمحوت،  ٢٠٨،  أصول الشاشي :نظر تعريف اإلمجاع يف ا
ومن أصحاب الشافعي  ، كان أو عاماً وجود ما استعري ألجله كما هو حكم احلقيقة خاصاً: حكم ااز  )١٣٩(

ال تبيعـوا الطعـام    " :ـ   عليه الصالة والسالمـ إن قوله  : ا وهلذا قالو ،از ـال عموم للمج : من قال
وهو جماز ال عمـوم  ، به  لال يعارضه حديث ابن عمر السابق فإن الصاع ما يكا"  الطعام إال سواء بسواءب

ال تبيعـوا   " : rفيترجح قولـه  ،  فيخرج ما سواه من أن يكون مراداً، وباإلمجاع املطعوم املراد به ، له 
  ... فيثبت احلكم به عاماً، ألنه حقيقة يف موضعه ؛ " الطعام بالطعام 

  . ١/١٧١ يأصول السر خس: انظر 
  . ١٠٩  ،والتصويب من ابن ملك وبه يستقيم املعىن، مل أجدها يف املخطوط  )١٤٠(
وبإشارته على ، كما يف املطعوم ، كاجلص والنورة ، يدل بعمومه وعبارته على حرمة الربا يف غري املطعوم  )١٤١(

  . ٢/٣٤٧جامع األسرار : انظر ... أن الكيل هو العلة 
  :عدة أراء  اختلف العلماء يف وقوع ااز يف القرآن إىل )١٤٢(

وقوع ااز يف 
أمثلة القرآن و
  عليه
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  .وكذلك يف احلديث  ،قال اجلمهور بوقوعه يف القرآن 
تقسـيم مبتـدع   ، بل وتقسيم اللغـة إيل حقيقة وجماز ، ال جمـاز يف القرآن : " ... قال شيخ اإلسـالم 

  ... " .حمدث 
بن خويز منداد من املالكيـة وأبـو احلسـن اخلـزري     ا :وممن قال ذلك ، منهم من منع وقوعه يف القران 

  .وابنه أبو بكر ، ي وداؤود بن عل، وأبو الفضل التميمي ، وأبو عبد اهللا بن حامد  ،البغدادي احلنبلي 
،  ١/٢١١ فواتح الرمحوت،  ١/١٠٥املستصفى  ، ٧/١١٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر 

  . ١٧٧ ، تبصرة يف أصول الفقه للشريازيال،  ١/١٩١شرح الكوكب املنري 
، وجهابذة أهل الصناعة مطبقون على أن ااز يف االستعمال أبلغ من احلقيقة ، نالحظ أن أرباب البالغة  )١٤٣(

  ... ويكسوه رشاقة ، حالوة  هوأنه يلطف الكالم ويكسب
  . ٢١٢ ، سر الفصاحة،  ٢/٥الطراز ألسرار البالغة : انظر 

وهو من أساليب ، داللة اإلشارة ،  والتلويح باللفظ،  هملع به وحرك، من أالح بالسيف ولوح : التلويح  )١٤٤(
  . ٤٢٢ ، املعجم املفصل يف علوم البالغة،  ٢/١٩٤املنهاج الواضح للبالغة : انظر ، العرب القدمية 

ح بعد اإلـام  ومسى التصري،  أبدأه وأظهره :وصرح فالن مبا يف نفسه وصارح ، من صرح  : التصريح )١٤٥(
  . ٣٦٤ ، املعجم املفصل يف علوم البالغة،  ١/٤٦الطراز :  انظر،  ومساه بعضهم التبيني،  التفسري

  . ) ٣١(  اآلية :سورة األعراف  )١٤٦(
  . ) ٣٦(  اآلية :سورة يوسف  )١٤٧(
  . ) ٧٧( اآلية  :سورة الكهف  )١٤٨(
  .)  ٨٢( اآلية  :سورة يوسف  )١٤٩(
  ) . ١١(  اآلية: سورة الشورى ) ١٥٠(
  . ) ٢٤( اآلية  :سورة اإلسراء  )١٥١(
  . ) ٤( اآلية  :سورة مرمي  )١٥٢(
  . ) ١٩٧( اآلية  :سورة البقرة  )١٥٣(
  . ) ٣٥( اآلية  :سورة النور  )١٥٤(
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  . )١٥٩( وأمثاهلا )١٥٨(

ومعناه استحقاق املسمى ،  مادام املسمى باقياً، مث احلقيقة ال تسقط عن املسمى 
فإن نفيـه عنـه   ، واملعىن ال يصح نفيه عما وضع له خبالف ااز ، إطالق اللفظ عليه 

  . )١٦١(اجلد ليس بأب : ويصح أن يقال ،  اجلد أباً كما يسمى ، )١٦٠(صحيح 

ـ ألنه خ ؛ ) ازـسقط ا ( باحلقيقة: أي )  ومىت أمكن العمل ا ( عـن   فلَ
د يف قوله ـون العقـفيك،  )١٦٣(ل ـارض األصـف ال يعـواخلل ، )١٦٢(احلقيقـة 

...  (: تعاىل  Å3≈ s9 uρ Ν à2 ä‹ Ï{# xσ ãƒ $ yϑ Î/ ãΝ ›?‰ ¤) tã z≈ yϑ ÷ƒ F{ ملا ينعقد  . اآلية )١٦٤( ) ... ) #$
،  كربط القسم باملقسـم عليـه   ،إلجياب حكم  ،وهو ربط اللفظ باللفظ  ،ويرتبط 

                                                
  . ) ٦٤( اآلية  :سورة املائدة  )١٥٥(
  . ) ٥٤( اآلية  :سورة آل عمران  )١٥٦(
  . ) ٤٠( اآلية  :سورة الشورى  )١٥٧(
  . ) ١٥( اآلية  :ة سورة البقر )١٥٨(
4...  ( :مثل قوله تعاىل  )١٥٩( ®L ym š∅ Ï‚ ÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ فحقيقة اإلثخان يف املائعات  ، ) ٦٧: األنفال  ( )...  #$

‰ô ( :مثل قوله تعاىل  وأيضاً،  s) s9 uρ !$ tΡ õ‹ s{ r& tΑ# u tβ öθ tã ö� Ïù t ÏΖ Åb¡9 $$ Î/  ...( )  حقيقة األخذ ، )  ١٣٠ :األعراف
  .ن آوحنو ذلك كثري يف القر، اليد هي التناول ب

نفيه عنه حبال وهذا عالمة الفرق بني احلقيقـة   حوال يص،  ح إطالق اللفظ على موضوعه أبداًـأي يص )١٦٠(
  . ١/٢٣١ شرح نور األنوار،  ٢/٣٤٨جامع األسرار  :انظر  ...وااز 

ـ ه عنه ؛ ألن احلقيقة وويصح نفي،  ويسمى اجلد أباً، فاسم األب عن الوالد ال ينفي حبال  )١٦١( ضوهـذا  ،  ع
  . ١/٣٧٦حاشية الرهاوي :  انظر. ..كامللك والعارية ، واملستعار ال يزاحم األصل ، مستعار 

، يعين إذا استعمل لفظ ومل يكن معه قرينة تصرفه عن احلقيقة ودار اللفظ بني أن يكون حقيقة أو جمـاز   )١٦٢(
، فـاللفظ للبهيمـة   ، أو استقبلين أسـد  ،  رأيت اليوم محاراً: مثل قول الرجل ، وأمكن العمل باحلقيقة 

  . ٢/٨٣كشف األسرار للبخاري : انظر ، وال حيمل على البليد والشجاع ، والسبع 
  . ٢٠٥ـ  ١/٢٠٤شرح التلويح علي التوضيح : انظر  )١٦٣(
  . ) ٨٩( اآلية  :سورة املائدة  )١٦٤(

ااز خلف عن 
  احلقيقة



ـ  ،لشراء إلثبات امللك  )١٦٦( و وربط لفظ البيع،  )١٦٥(ر ات البِـإلثب رب ـوهذا أق
/  وهو شد بعضـه بـبعض مث اسـتعري   ،  عقد احلبل،  ؛ ألن األصل العقد إىل احلقيقة

هلـذا الـربط    مث استعري ملا يكون سبباً، قد بعضها ببعض إلجياب حكم لأللفاظ اليت ع
  . ؛ ألنه أقرب إىل احلقيقة فكان احلمل على ربط اللفظ أوىل ، )١٦٧(وهو عزم القلب 

ـ  ، رمث هذا العقد إمنا يوجد فيما يتصور فيه البِ يف  )١٦٨(يمني املنعقـدة  وهو ال
  . )١٦٩(املستقبل 

،  )١٧١(فال جيب عليه فيه الكفـارة  ، ور ذلك فال يتص،  )١٧٠(وأما يف الغموس 

فأوجب الكفارة يف اليمني ، وقصده ، زم القلب ـع : راد بالعقدـامل :وقال الشافعي 

القصد موجود ألن  احللف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه ؛: وهي ،  )١٧٢(الغموس 

                                                

الصـدق يف  ، الصدقة ، احلج ، االتساع يف اإلحسان ، اخلري ، اجلنة ، الصلة  :له عدة معان منها : الرب  )١٦٥(
  . ١/٢٤٦ترتيب القاموس احمليط : انظر ، وهي املقصودة هنا  ، اليمني

   . ١٠٩كذلك ، والصواب هو بالشراء كذا يف شرح ابن امللك ، ص : يف املخطوط ) ١٦٦(
  .العقيدة ملا فيها من عزم القلب : لذلك يقال  )١٦٧(
،  ١٨١٥ ، كشـاف اصـطالحات الفنـون   : انظر ،  ل أو ترك آتـاحللف على فع: نعقدة اليمني امل )١٦٨(

  . ٢٥٥ ، التعريفات
شرح نـور األنـوار   ،  ١٠٩، شرح منار األنوار ،  ١٩٤ـ   ١/١٩٣قمر األقمار بشرح املنار : انظر ) ١٦٩(

١/٢٣١  .  
ا تغمس صـاحبها يف  أل،  غموساً اليمني اليت يتعمد صاحبها الكذب فيها ومسيت: الغموس من األميان  )١٧٠(

  . ٧٢٤،  القاموس احمليط: انظر ... النار 
  . ٣/٧٢٥حاشية ابن عابدين ،  ٣/٦تبني احلقائق : انظر تعريف الكفارة يف  )١٧١(
ينظر لتفصيل تلك املسألة . وذلك لتفويتهم حق اهللا تعاىل ، اليمني الغموس توجب الكفارة عند الشافعية  )١٧٢(

  . ٢/٨٢لشريازي املهذب ل: يف 

  ] أ/  ٧٩[ 



 اًعلى اللسان من غري قصد تسـمى لغـو   )١٧٣( ـرىأال ترى أن اليمني اليت ج، فيه 
)١٧٤( .  

Ÿω ( :ل النكـاح املـذكور يف قولـه تعـاىل     ـوكذا مح uρ (#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3 tΡ 

Ν à2 äτ !$ t/# u ... ( )كما ذهب إليه  ، أوىل من محله على العقد ،على الوطء  )١٧٦( )١٧٥

ح اليد ـناك " : uكقوله  )١٧٨(ألن النكاح مستعمل يف الوطء ،  )١٧٧(ي ـالشافع

  . )١٧٩("  ملعون

  .اء دون احملدثني من العلماء فقهعلى ما رواه ال

                                                
 ١١٠كذا يف املخطوط وهو خطأ من الناحية اللغوية وال يستقيم الكعىن إال مبا أثبته من ابن امللك ، ص  )١٧٣(

.  
 أن حيلف على فعـل مـاضٍ   :فاللغو ،  منعقدة ، غموس ،لغو : إن اليمني ثالث ...  " :قال مالجيون  )١٧٤(

   .وال إمث فيه وال كفارة ، نه احلق أ ظاناً كاذباً
فيـه  : وعند الشافعي ، وفيه اإلمث دون الكفارة عندنا ،  عمداً كاذباً أن حيلف على فعل ماضٍ: والغموس 

  .  الكفارة أيضاً
: انظـر  ، "  ...باالتفـاق   فإن حنث فيه فيجب اإلمث والكفارة مجيعاً أن حيلف على فعل آت: واملنعقدة 

  . ١/٢٣٢شرح نور األنوار 
  . ) ٢٢( ة اآلي :سورة النساء  )١٧٥(
  .وهي مكررة ،  من غري قصد تسمي لغواً: وردت يف املخطوط زيادة مجلة  )١٧٦(
Ÿω (:  لقال الشافعي ـ رمحه اهللا ـ يف قول اهللا عزو ج  ) ١٧٧( uρ (#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/# u ... (  وقوله تعاىل

 :)  ...β r& uρ (#θ ãè yϑ ôf s? š ÷ t/ È ÷ tG ÷z W{ $# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ ... (  كان أكرب ولد الرجل خيلف على امرأة أبيه ،
، د جيمع يف عمره بني أختني ـعن أن يكون منهم أح لفنهى اهللا عز وج، وكان الرجل جيمع بني األختني 

ليس أنه أقر يف أيـديهم مـا   ، قبل علمهم بتحرميه ، إال ما قد سلف يف اجلاهلية ، أو ينكح ما نكح أبوه 
  . ٥/٢٥األم للشافعي : انظر ... قبل اإلسالم  كانوا قد مجعوا نيته

معناه الوطء ألنه مـأخوذ   :مدار نظر الفريقني على تفسري اسم النكاح يف اآلية السابقة أبو حنيفة يقول  )١٧٨(
#...  ( : قال تعاىل، من الضم واجلمع  ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n= t/ yy% s3 ÏiΖ9 وحيث ورد النكـاح يف  ، يعين الوطء  )...  #$

.  ن اـاز املـرســل  أنه سبب للوطء فعرب عن السبب باملسبب وهذا م ـلفألج، ع مبعىن العقد الشر
ختريج الفروع على : انظر ، إال وأريد به العقد   ألنه مل يرد يف الشرع مطلقاً، العقد  : فيقول أما الشافعي
  .   ٢٣٨ ، األصول

وقال املال علـي القـارئ يف كتابـه    ،  ٣٦٠ ص هذا احلديث ال أصل له ، :قال الرهاوي يف حاشيته  )١٧٩(
ذا ـه: وزي ـوقال ابن اجل،  ٥٦٩ : رقم،  ٣٧٦، ص إن هذا احلديث ال أصل له : األسرار املرفوعة 

  .  ٢/٦٣٣اهية العلل املتناهية يف األحاديث الو: انظر  ، rحديث ال يصح عن الرسول 



.  )١٨٠( ) فَاْنكحواْ ما طَاب لَكُم من اْلنسآِء ( :كما قال تعاىل  ويف العقد أيضاً
إال أن استعماله يف الوطء حقيقة ؛ ألنه موضوع للضم وهو موجود يف الـوطء دون  

 على العقـد  أن الشافعي محل النكاح املذكور يف اآلية األوىل: وحاصله  ، )١٨١(العقد 
  . )١٨٢( فإنه أريد منها العقد إمجاعاً،  وغريها ، قياساً له على النكاح يف اآلية الثانية

ه على العقد فيمـا  ـا محلـوأم،  باازالعمل باحلقيقة أوىل من العمل  : قلنا
، دد ـواالقتران بالع،  )١٨٣( ه من السياق والسباقـاحتف به من القرائن الصارفة إلي

  .وإمنا الرتاع عند عدم القرائن  ،يه فال نزاع ف

ـ ـلكن عام ، )١٨٥( )١٨٤(الم ـر اإلسـذا خمتار فخـوه ور ـة املشائخ ومجه
ـ ، ور يف اآلية األوىل ـاح املذكـعلى أن النك:  )١٨٦(املفسرين  ،  اًـهو العقد أيض

                                                

  . ) ٣( اآلية  :سورة النساء  )١٨٠(
ألنـه اسـم   ، إال أن استعماله يف الوطء بطريق احلقيقة  ،يعين عقده  ،الن ـكنا يف نكاح ف...  " :يقال  )١٨١(

  .  ولذلك مسي مجاعاً، ومعنامها إمنا يتحقق يف الوطء حقيقة ، مأخوذ من الضم واجلمع ، معنوي 
وـذا  ، وىل فكان محله على الـوطء أ ،  حكماً أو ألن فيه ضماً، ألنه سبب له ، بطريق ااز  : ويف العقد

Ÿω ( :يتبني أن محل قوله تعاىل  uρ (#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/# u ...(     على الوطء ليثبـت بإطالقـه حرمـة
  . ٢/٣٥١جامع األسرار : انظر  ، " ... بالزنا أوىل من محله على العقد،  املصاهرة

ايـة السـول   ،  ١/٧٧ي حاشية الرهـاو ،  ١/٢٣٣على املنار  النسفيكشف األسرار شرح :  انظر )١٨٢(
١/٣٢٩ .  

  .الكالم وأسلوبه الذي جيري عليه  عإذا سرده وسلبه وهو تتاب، مأخوذ من ساق احلديث : السياق  )١٨٣(
ولد عـام  ، من أئمة احلنفية يف القرن اخلامس ، علي بن حممد بن عبد الكرمي بن موسى البزدوي  : وهو )١٨٤(

له عدة مؤلفات يف الفقـه  ، ة أربعمائة واثنان ومثانون للهجرة تويف بكش سن، بسمرقند ، أربعمائة للهجرة 
ر ترمجتـه  ـانظ. وبأيب العسر ، وكان يلقب بفخر اإلسالم ، أصول البزدوي : من أمهها كتاب ، وأصوله 

اجلواهر املضـيئة يف طبقـات احلنفيـة     ، ١٢٥ـ   ١٢٤ ، الفوائد البهية يف تراجم احلنفية للكنوي: يف 
  . ١/٢٨٦الفتح املبني يف طبقات األصوليني ،  ٣١ـ  ٣٠، راجم البن قطلوبغا تاج الت،  ١/٣٧٢

  . ١٥٨ـ  ٢/١٥٦كشف األسرار لعبد العزيز البخاري : انظر  )١٨٥(
  . ١/٤٦٤فتح القدير للشوكاين ،  ٥/١٢٩ن للقرطيب اجلامع ألحكام القرا: انظر  )١٨٦(

العمل باحلقيقة 
أوىل من العمل 

  بااز



ـ ـوأبع، ي الوطء ـغ من نفـي العقد أبلـه أن نفـل وجهـولع ـ ـد ع رك ـن ت
  . )١٨٧(األدب 

علـى  / مل يذكر يف القرآن الوطء بلفظ يـدل  :  قال بعض املفسرين ومن مث
  . )١٨٨(حقيقته 

استحالة اجتماعهما مرادين بلفـظ   ( ، احلقيقة وااز:  أي)  ومن حكمهما (
  . )١٨٩(ق احلكم بأن يكون كل منهما متعلَّ ،يف وقت واحد : أي  ) واحد

ألن اللفظ للمعىن مبرتلة  ؛ وتريد السبع والرجل الشجاع ، ال تقتل األسد : حنو
واحلقيقة كالثوب اململـوك فاسـتحال    ، وااز كالثوب املستعار ، اللباس للشخص

وعارية  ملكاً )١٩٠( اللباسد على ـكما استحال أن يكون الثوب الواح، اجتماعهما 
  . )١٩٢(يف زمان واحد  )١٩١(

                                                
وحمـال أن يكـون يف األصـل    ، استعري للجماع أصل النكاح للعقد مث  ... " :قال الراغب األصفهاين  )١٨٧(

كاستقباح تعاطيه وحمال ، ألن أمساء اجلماع كلها كنايات الستقباحهم ذكره ، مث استعري للعقد ، للجماع 
ـ  :، انظر  " ...اسم ما يستفضعونه ملا يستحسنونه  أن يستعري من ال يقصد فحشاً ـ ـمف ريب ـردات غ

  .   ٥٥ ، القران
من بـاب  ، ألنه يف معىن الوطء ، مل يرد يف القران لفظ النكاح إال يف معىن العقد  ... " :قال الزخمشري  )١٨٨(

 :، انظـر  "  ...والقربان والتغشي واإلتيان ، بلفظ املالمسة ، التصريح له ومن آداب القرآن الكناية عنه 
  . ٥/٨٠ الكشاف للزخمشري

رح الكوكب املـنري  ـش،  ١١٢ ، قرايفشرح تنقيح الفصول لل ، ١/١٧٣ول السرخسي ـأص:  انظر )١٨٩(
  . ١/٢٩٤البن النجار 

 وحاشـية الرهـاوي  ،  ١١٠،  ابن ملك :الالبس ، انظر : "  وهو خطأ والتصويبكذلك  يف املخطوط )١٩٠(
١/٣٧٨ .  

وقيـل  ، وهو التناوب ، مأخوذة من التعاور : وتشدد وختفف وقيل ، مأخوذة من العار : العارية يف اللغة  )١٩١(
ترتيب القـاموس  :  انظر، واستعاره منه إذا طلبه إعارته ، وهي اسم من اإلعارة ، نسوبه من العار إا م: 

  . ٣/٣٤٢احمليط 
  . ٥/٧٧حاشية رد املختار على الدر املختار : انظر ،  متليك املنافع جماناً:  اصطالحاً

 ،  ١/٣٧٨الرهـاوي   حاشية،  ١/٢١٦شرح التلويح علي التوضيح ،  ٢/٣٥٣جامع األسرار : انظر  )١٩٢(
  . ١٩٦ ، قمر األقمار يف شرح املنار

  ]ب /  ٧٩[ 

استحالة إرادة 
احلقيقة وااز 
  بلفظ واحد



لك كما يف قو ، إذا صح اجلمع بينهما،  )١٩٣(وازه ـي إىل جـوذهب الشافع
  . شجاعاً ورجالً وتريد سبعاً ال تقتل أسداً: 

ة فإن العمل ـواإلباح، وب ـر يف الوجـوز كاألمـال جي، م يصح ـوإذا ل
  . )١٩٥(المتناع اجلمع بينهما  )١٩٤( ما مستحيالً

 وحواء ، آلدم خطاباً )١٩٦( ) ... اهبِطُواْ...  ( : ويدل على جوازه قوله تعاىل
  . )١٩٧( كذا ذكره ابن امللكجماز يف املؤنث ،  قيقة للمذكرمع أن الصفة ح ، وإبليس ،

، وهو جماز ال على اجلمع بني احلقيقة واـاز   )١٩٨(وفيه أنه مبين على التغليب 
حبيث يكـون   ، مث اعلم أنه ال نزاع يف استعمال اللفظ يف املعين احلقيقي واازي معاً

وكذا ال نزاع يف جواز استعمال  .اللفظ الواحد حبسب هذا االستعمال حقيقة وجمازاً 
  . )١٩٩(اللفظ يف املعين اازي الذي يكون املعىن احلقيقي من أفراده 

                                                

  . ١٤٧ ، املنخول للغزايل: انظر  )١٩٣(
  .مستحيل : والصواب وهو خطأ من الناحية اإلعرابية ،  مستحيالً : يف املخطوط )١٩٤(
  . ٢/٤٥كشف األسرار للبخاري : انظر  )١٩٥(
  . ) ٣٨( اآلية  :سورة البقرة  )١٩٦(
حنفي ، فقيه ، املعروف بابن امللك ، اللطيف بن عبد العزيز بن أمني الدين بن فرشته  عبد: ابن امللك هو  )١٩٧(

  .ا سنه مثامنائة وواحد للهجرة تويف ، من مصافات أزمري ، كان يسكن يف بلدة ترية ، من املربزين 
بـوع ـامش   الشقائق النعمانيـة املط ،  ٤/٣٢٩الضوء الالمع ،  ١٠٨ ، الفوائد البهية: انظر ترمجته يف 
  . ١/٤٩وفيات األعيان 

واألبوين لـألم واألب  ، والعمرين لعمر وأيب بكر )  للشمس والقمر (كالقمرين ، أي من باب التغليب  )١٩٨(
  . ١/٣٨١حاشية الرهاوي ... وال نزاع فيه ، ومها جماز باالتفاق ... 

ون من الشافعية إىل أنـه ال يسـتعمل   ومجع من املعتزلة واحملقق، ذهب مجهور أهل العربية ومجيع احلنفية  )١٩٩(
وأجاز ذلـك  . اللفظ يف املعىن احلقيقي واازي حال كوما مقصودين باحلكم بأن يراد كل واحد منهما 

فإن األمـر طلـب   ،  وديداً،  إال أنه ال ميكن اجلمع بينهما كافعلْ أمراً، وبعض املعتزلة ، بعض الشافعية 
وال خالف يف جواز استعمال اللفظ يف معـىن جمـازي    . فال جيتمعان معاً، والتهديد يقتضي الترك ، الفعل 

  ... يندرج حتته املعىن احلقيقي وهو الذي يسمي بعموم ااز 
  . ١/٢١٣شرح التلويح علي التوضيح ،  ١٨٤ـ  ١/١٨٣فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت : انظر 



دفع بـه  ي وهذا أصل كبري ، )٢٠٠(از عندنا ـوم اـو املسمى بعمـوهذا ه
أي ، دفع بدعوى الشهرة ما تـرى  كما ي،  كل ما يتوهم من اجلمع بني احلقيقة وااز

  . )٢٠١(النص خبرب الواحد من الزيادة على 

أنه إذا أوصى ملواليه بثلث ماله ال يتنـاول مـوىل   : ويتفرع على هذا البحث 
ويكون النصـف البـاقي   ، وإذا كان له عتيق واحد يستحق نصف الثلث ، وايل ـامل

  .ال ملوىل املوايل  ،للورثة 

ع الثلث ؛ ألن للمثىن حكـم اجلميـع يف   ـوإن كان له عتيقان يستحقان مجي
ألا أخته ملا سبق من أنه مىت أمكن العمـل  ،  )٢٠٣(هلا باملرياث  اعتباراً )٢٠٢(الوصية 

وملوىل املـوايل   ، فإن عتيق اإلنسان حقيقة ملن باشر عتقه ، / )٢٠٤(باحلقيقة سقط ااز 
فال يراد ، وقد أريد منه احلقيقة ، له  ولكنه صار سبباً ،لعدم مباشرته إعتاقهم  ؛از ـجم

ـ ـم املـيء من الثلث ألن اسـي شـوالـوىل املـى ملـال يعطو ، ااز از ـوىل جم
                                                

كشف األسـرار للبخـاري   : انظر  ...كلها دفعة واحدة اازية  هعموم ااز استعمال اللفظ يف معاني )٢٠٠(
  . ٢/١٨٨البحر احمليط للزركشي ،  ١٠٠ـ  ٢/٩٩

ما مل يبلغ حد التواتر والشهرة سواء  فصاعداً، احلديث الذي يرويه الواحد أو االثنان : خرب الواحد هو  )٢٠١(
  . ٢٦ـ  ٢٥حجر العسقالين ، بة الفكر البن نزهة النظر شرح خن: انظر ، كان الناقل واحداً أو أكثر 

،  والوصـاية ، واالسم الوصاه  ، عهد إليه: أي ، وصاه وصية  : ويقال، هي الفرض : الوصية يف اللغة  )٢٠٢(
  . ٤/٦٢٢ ترتيب القاموس احمليط:  انظر،  وهي املوصي به أيضاً
حاشية رد احملتار علـى  : انظر .  كان أو ديناً هي متليك مضاف إىل ما بعد املوت عيناً:  والوصية اصطالحاً

  . ٦/٦٤٧الدر املختار البن عابدين 
،  يرثه كيعده ورثـاً  ـ  ءبكسر الراـ ومنه  ، ورث أباه : ويقال ، مأخوذ من الورث  : املرياث يف اللغة )٢٠٣(

ترتيب القـاموس   : انظر. الباقي بعد فناء اخللق : الوارث و، بكسر الكل ، ورثه  ومرياثاً،  وإرثاً، ووراثة 
ومل يفـوض  ، ن اهللا قدره بنفسـه  فرائض ومسي الفرائض ذا االسم ألهي ال : املواريث،  ٤/٥٩٥حمليط ا

   ...مرسل وبني نصيب كل واحد وال نيب ، تقديره إىل ملك مقرب 
  .   ٦/٢٢٩يف تبيني احلقائق "  الفرائض "تعريف املرياث : انظر 

ـ   ٢/٨٩كشف األسرار ألصول البزدوي  ، ١٢٤،  ١/١٢٣فتح الغفار شرح املنار البن جنيم  : انظر )٢٠٤(
٩١  .  

  

  عموم ااز

فروع على اجلمع 
  بني احلقيقة وااز

إذا : األوىل 
أوصى ملواليه 
  بثلث ماله

  ] أ/  ٨٠[ 



كان ،  وايل حقيقة فيهم أيضاًـألن امل ، وال أوالده، ولو مل يكن له عتيق واحد ، ه ـفي
  . )٢٠٥( هالثلث ملوىل عتيق

إذا  من األشـربة  )٢٠٧(ث واملثلَّ )٢٠٦(ف كاملنص وكـذا ال يلحـق غري اخلمر
من ماء  )٢٠٩(ر حقيقة يف النيئ ـ؛ ألن اخلم )٢٠٨(د ـاب احلـإجي شرب منه باخلمر يف

ة ـبعالقة املشا ، ازـوإطالقه على غريه جم ، وقذف بالزبد، إذا غال واشتد ، العنب 
  . يف خمامرة العقل

من شـرب   " : uوهو قوله  ، احلقيقة مراده بالنص )٢١٠( ] أن [وإذا ثبت 
  . )٢١١("  اخلمر فاجلدوه

                                                

 ١١٢ ، شرح منار األنوار ، ١/٣٨٣حاشية الرهاوي  ، ٢/٣٥٥جامع األسرار  : انظر تفصيل ذلك يف )٢٠٥(
.  

،  ٣/٢٠٧ القاموس احمليط للفريوز أبـادي : انظر . الشراب طبخ حىت ذهب نصفه ، كمعظم  :املنصف  )٢٠٦(
  . ٢/٦٠٨ ياملصباح املنري للفيوم

 فما دام حلواً، وبقي ثلثه ، أو التمر ، من ماء العنب والزبيب ، بالطبخ ، هو الذي ذهب ثلثاه : ث املثلَّ )٢٠٧(
ـ قال حممد  . وإن غال واشتد فكذلك الستمرار الطعام ، شربه  فهو طاهر حالالً هو حـرام   ـ رمحه اهللا 

  . ٢٠١ ، التعريفات: انظر . جنس حيد يف قليله وكثريه 
  .املنع : احلد يف اللغة  )٢٠٨(

  . ٤/٣حاشية ابن عابدين : انظر  ... زجراً هللا تعاىل عقوبة مقدرة وجبت حقاً:  اصطالحاً  
 ، قمر األقمـار ،  ١/٣٨٤حاشية عزمي زادة : انظر ... غري املطبوخ من األشياء : بالكسر ـ   ـالنيئ   )٢٠٩(

١٩٧ .  
  . وا يستقيم املعىن ١١٢ ،لك غري موجودة يف املخطوط والتصويب من ابن امل )٢١٠(
وأبـو  ، والترمذي واحلاكم عن معاويـة  ، رواه أبو داؤود والنسائي واحلاكم عن ابن عمرو أيب داؤود  )٢١١(

  ...لترمذي واحلاكم عن أيب هريرة داؤود البيهقي عن ذؤيب وأمحد وأبو داؤود وا
  . ١٠٥ـ  ٢/١٠٤والدراية البن حجر ،  ٣/٢٠١الفتح الكبري : انظر 

ال يلحق : الثانية 
نصف املثلث يف امل

  إجياد حد اخلمر



وابن حبـان   ، )٢١٤( هوابن ماج ، )٢١٣(والنسائي  )٢١٢(داؤود أخرجه أبو  كما
 اإلمجـاع المتناع  ؛ خيرج ااز )٢١٧(ث أيب هريرة ـمن حدي ، )٢١٦( واحلاكم ، )٢١٥(

  . بينهما )٢١٨(

                                                

 (صاحب السـنن  ، هـ ٢٠٢ولد عام ، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري األزدي السجستاين  )٢١٢(
، كتب عن اإلمام أمحد املسائل اليت عرفت به ، أحد أمهات الكتب الستة يف احلديث ، )  سنن أيب داؤود

تاريخ بغـداد  ،  ١٠٢ـ   ٤/١٠١اجلرح والتعديل البن أيب حامت : انظر ترمجته يف . هـ ٢٧٥تويف سنه 
  . ٢٢١ـ  ١٣/٢٠٣سري أعالم النبالء للذهيب ،  ٥٩ـ  ٩/٥٥ للخطيب البغدادي

، أحد األئمة املربزين واحلفاظ الثقات يف عصره ، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي الشافعي  : هو )٢١٣(
هـ ٣٠٣ء ، تويف سنه عمل اليوم والليلة والضعفا،  له عدة مؤلفات منها السنن الكربى والسنن الصغرى

ـ   ١/٣٦ذيب التهذيب البن حجر ،  ١٣٥ـ   ١٤/١٢٥سري أعالم النبالء للذهيب : انظر ترمجته يف  .
  . ٢٦٩ـ  ٢/٢٦٨طبقات الشافعية لألسنوي ،  ٢٤١ـ  ٢/٢٣٩شذرات الذهب البن العماد ،  ٣٧

وهو أحد "  السنن "صنفيهم ألف أحد كبار احلفاظ وم،  حممد بن يزيد بن ماجه القزويين: ابن ماجه هو  )٢١٤(
، تـويف  ويف التاريخ  فسريوله مؤلفات أخرى يف الت هـ ،٢٠٩ولد عام ، تمدة يف السنة الكتب الستة املع

  . ٢/١٨٩احلفاظ  ةتذكر.  ٩/٥٣٠ذيب التهذيب : انظر ترمجته يف  .هـ ٢٧٣عام 
كان من أوعيـة   " :قال عنه احلاكم ، يمي أبو حامت البسيت التم، حممد بن حبان بن أمحد : ابن حبان هو  )٢١٥(

اجلرح ، صحيح ألف مصنفات عديدة مثل املسند ال ، " العلم يف الفقه واللغة واحلديث ومن عقالء الرجال
طبقات الشـافعية  ،  ٣/١٦شذرات الذهب : انظر ترمجته يف . هـ ٢٥٤تويف سنه  الثقات ،، والتعديل 
  . ٣/١٣١للسبكي 

هــ يف  ٣٢١ولد سنه ، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد احلاكم النيسابوري  احلاكم النيسابوري )٢١٦(
تـويف يف نيسـابور عـام    ، توىل القضاء يف نسا ولكن سرعان ما اعتزله ، مسع احلديث ببغداد ، نيسابور 

خ تـاري : انظـر ترمجتـه يف    .مؤلفاته املستدرك على الصحيحني من أشهر ، من أكرب احملدثني ، هـ ٤٠٤
  . ٧/١٠١األعالم ،  ٢/١٢٥مفتاح السعادة ،  ٣/١٧٦شذرات الذهب ،  ٤٧٤ـ  ٥/٤٧٣بغداد 

من املكثرين من رواية األحاديث ، هو عبد الرمحن بن صخر الدوسي اليماين املعروف بكنيته : أبو هريرة  )٢١٧(
حىت تـويف   rهللا لرسول ا وقد حدث عنه خلق كثري من الصحابة والتابعني وكان مالزماً، عن رسول اهللا 

  . هـ ٥٨عام 
ـ   ٤/١٧٦٨ االستيعاب البن عبد الرب،  ٣٦٤ـ   ٢/٣٦٢الطبقات الكربى البن سعد : انظر ترمجته يف 

  .   ٢٦٧ـ  ٢/٢٦٢ذيب التهذيب ،  ٦٣٢ـ  ٢/٥٧٨سري أعالم النبالء للذهيب ،  ١٧٧٢
  . ١١٢، ص ابن امللك : االجتماع ، انظر : ، والصواب اإلمجاع  : يف املخطوط )٢١٨(



فيوجب احلد بشـرب   ، ملخامرة العقل، يلحق يف إجياب احلد : وقال الشافعي 
  . )٢١٩( باحلديث املذكور دالًمست ، كما يف اخلمر،  القليل من سائر األشربة املسكرة

، حيث يشري إىل أن سائر األشربة مخر ملخامرة العقل فيدخل حتت عموم النص 
  .اب احلد عند السكر فكذا القليل وقد التحقت ا سائر األشربة يف إجي

فكل ما مر على أصله وأدى وجوب ، ما مر من امتناع االجتماع  : واجلواب
"  ...املسكر من كل شـراب   " : uوبقوله ، اع ـاحلد يف الكثري فقد ثبت باإلمج

  . )٢٢١(ال بطريق اإلحلاق  )٢٢٠(

مل ال جيوز أن يراد باخلمر مطلق ما خيامر العقل ويثبت إجياب احلـد  : فإن قلت 
؟ ازـيف اجلميع بعموم ا  

  . )٢٢٢(ألن املبحث يف اجلمع بني احلقيقة وااز  ؛ فخارج عن املبحث

 ، ألن اسم االبن حقيقـة يف الصـليب  ، بالوصية ألبنائه  وكذا ال يراد بنو بنيه
  . )٢٢٣(وهذا قول أيب حنيفة ، يزاحم احلقيقة  وااز ال ، وجماز يف بين بنيه

                                                

  . ٣/١٩٥تبيني احلقائق ،  ٢/١١٢اموع للنووي : انظر  )٢١٩(
حرمت  " :األخبار اليت اعتل ا من أباح شرب املسكر وأول احلديث : أخرجه النسائي يف األشربة باب  )٢٢٠(

الدراية البـن حجـر    :انظر  . ٣٢١،  ٨/٣٢٠" واملسكر من كل شراب ، كثريها اخلمر بعينها قليلها و
  " . والسكر من كل شراب ... حرمت اخلمر " : قال ـ رضي اهللا عنهماـ عن ابن عباس ،  ٢/٢٥١

جـامع  : وانظـر  ،  ١٩٧ ، اللكنـوي  ، ١/٢٣٨الجيون م،  ١١٢ ، شروح املنار البن ملك: انظر  )٢٢١(
  . ٢/٣٥٦األسرار للكاكي 

فـواتح  ،  ١١٩ ، وسـي تقومي األدلـة للدب ،  ١/١٧٣انظر تفصيل تلك املسألة يف أصول السرخسي  )٢٢٢(
  . ١/٩٥التلويح علي التوضيح ،  ١/٢١٦الرمحوت شرح مسلم الثبوت 

ولد ، صاحب املذهب احلنفي ، أحد األئمة األربعة ، النعمان بن ثابت بن زوطي املكىن بأيب حنيفة  : هو )٢٢٣(
من ،  بذلك تابعياً وقد أدرك أنس بن مالك فيعترب،  جمتهداً كان فقيهاً، هجرية بالكوفة ونشأ ا  ٨٠سنه 

تـذكرة  : انظر ترمجته يف . هجرية  ١٥٠تويف سنة ، والفقه األكرب وغريها ، املسند يف احلديث : مؤلفاته 
  . ١٣/٣٣٣تاريخ بغداد ،  ٢/١٨٥احلفاظ 

  املسألة الثالثة



 ، يدخل بنو بنيه يف الوصية ؛ ألن اسم البنني يتنـاول الفـريقني  :  )٢٢٤(وقاال 
 ، ء زيد بثلـث مالـه  ما إذا أوصى ألبنا: له / وصورة املسمى  ، فيتناوهلم عموم ااز
  . )٢٢٥(انصرفت الوصية ألبنائه عند أيب حنيفة  ، ولزيد أبناء وأبناء أبناء

 وإذا انفرد واحد كان لـه السـدس عمـالً    ، داًـويستوي فيه االبنان فصاع
فال يراد  ، وقد أريد اتفاقاً ، باحلقيقة ؛ ألن اسم االبن حقيقة فيمن يولد منه بال واسطة

:  )٢٢٧(وعنـدمها   ، احلقيقة وااز )٢٢٦( ] بني [لئال يلزم اجلمع ؛  وهو بنو بنيه ااز
حيث يطلـق  ؛ بعموم ااز  عمالً؛  تنصرف الوصية ألبنائه وأبناء أبنائه بالسوية بينهم

ذكور وإناث ينصرف الثلث  )٢٢٨( ] لزيد [فلو كان ،  على الفريقني مجيعاً االبن عرفاً
فـال   ، ة وهي الذكورة متحققة مراده باإلمجـاع إىل الذكور دون اإلناث ؛ ألن احلقيق

  . جيوز إرادة ااز وهو الذكورة واإلناث

 الثلث بني ذكورهم وإنـاثهم مجيعـاً   : وهو قول أليب حنيفة أن )٢٢٩(وعندمها 
فإن مل يكن إال إناث خاصة فال شيء هلن .  )٢٣٠(جبواز اجلمع  ال قوالً ، بالعرف عمالً
فلو كانت الوصية بلفـظ   ، وااز العريف )٢٣١(ة اللغوية ود احلقيقـلعدم وج ؛ اتفاقاً

 خمتلطني [وا أو ـكان خلصاً أو إناثاً ذكوراً، ملن كان من صلبه  )٢٣٢( انصرفاألوالد 
فلو كان له أوالد وأوالد أوالد انصرفت الوصية للصلبني منهم خاصة عنـد   ،)٢٣٣( ]

                                                

  .أبو يوسف وحممد بن احلسن : أي  )٢٢٤(
  .٣/٢١٤حتفة الفقهاء ،  ٢٧/١٥٨املبسوط للسرخسي : انظر تفصيل تلك املسألة يف  )٢٢٥(
  . وا يستقيم املعين ١/٣٨٥ والتصويب من الرهاوي، غري موجودة يف املخطوط  )٢٢٦(
  . ٢٧/١٥٨املبسوط : انظر . عند أيب يوسف وحممد بن احلسن :  أي )٢٢٧(
  . ١/٣٨٥والتصويب من الرهاوي ، غري موجودة يف املخطوط  )٢٢٨(
  .عند أيب يوسف وحممد بن احلسن الشيباين  : أي )٢٢٩(
  . ٦/١٨٧تبيني احلقائق : ر انظ )٢٣٠(
ـ  : انظر . يف اللغة  اللفظ املستعمل فيما وضع له أوالً: احلقيقة اللغوية هي  )٢٣١( اري ـكشف األسـرار للبخ

  . ١/٣٠١مجع اجلوامع ،  ١/٦١
  . ١/٣٨٥من الرهاوي  انصرفت: الصواب و، انصرف وهو خطأ من ناحية اإلعراب : يف املخطوط  )٢٣٢(
  . ١/٣٨٥طني والتصويب من الرهاوي خمل: يف املخطوط  )٢٣٣(

  ]ب /  ٨٠[ 



لعدم  ؛ نصرف إىل الصلبني اتفاقاًت : وقيل.  )٢٣٤( للفريقني مجيعاً:  وعندمها ، أيب حنيفة
  . )٢٣٥(العرف يف إطالق لفظ األوالد على أوالد االبن خبالف لفظ األبناء 

ρ÷...  ( : ه تعـايل ـد يف قولـبالي )٢٣٦(راد اللمس ـذا ال يـوك r& ãΜ çG ó¡ yϑ≈ s9 

u !$ |¡ ÏiΨ9 مم وا للجنب التيمراد باإلمجاع حىت أحلُّ ألن ااز وهو اجلماع ؛ )٢٣٧( ) ... #$
لـئال يلـزم   ة ؛ فلم تبق احلقيقة مراد وال ذكر له يف كتاب اهللا إال هاهنا ، ذا النص

 : أنه قـال  )٢٤٠(عن الشافعي  )٢٣٩(وقد نقل الغزايل .  )٢٣٨(اجلمع بني احلقيقة وااز 
  . )٢٤٢( )٢٤١(ذكره ابن امللك  أمحل آية اللمس على املس باليد والوطء مجيعاً

                                                

  . ١٦٠ـ  ٢٧/١٥٨املبسوط : انظر  )٢٣٤(
الوصـية  : باب ،  ٦/٦٦٧شرح تنوير األبصار البن عابدين ، حاشية رد احملتار علي الدر املختار  : انظر )٢٣٥(

  .بثلث املال 
و ذلك عنـد التمـاس   حناللمس قوة منبثة يف مجيع البدن تدرك ا احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة و )٢٣٦(

  . ٣٢٨غوية لالفروق ال،  ١٩٣ ، التعريفات: انظر  .االتصال به 
  . ) ٤٣( ية اآل: سورة النساء ، )  ٦( ية اآل :سورة املائدة  )٢٣٧(
  . ٢/٤٥٠أحكام القران للجصاص ،  ٩٣ـ  ٢/٩٢كشف األسرار للبخاري : انظر  )٢٣٨(
لـه  ،  برع يف أغلب العلوم، هـ ٤٥٠ ، ولد بطوس سنةحممد بن حممد بن حممد الطوسي الغزايل  : هو )٢٣٩(

يف أصول الفقه وغريها مـن   ،شفاء الغليل  ، املنخول ، املستصفي ، إحياء علوم الدين : عدة مؤلفات منها
طبقـات الشـافعية   ،  ٤/١٠١ طبقات الشافعية للسبكي:  انظر ترمجته يف .هـ ٥٠٥ ، تويف سنةالكتب 

  . ٢/٨الفتح املبني للمراغي  ، ٧/٢٤٧ يلزركاألعالم لل ، ٢/١١١لإلسنوي 
  . ١/٤٦أحكام القران للشافعي : انظر  )٢٤٠(
  . ١١٣ ، شرح منار األنوار )٢٤١(
  . ٢١٩املنخول ، ص : انظر  )٢٤٢(

  املسألة الرابعة

بعض احلاالت 
اليت جتمع فيها 
  احلقيقة وااز



هذا النقل يعلمنا أن محل املس على حقيقتـه  حاصل (  : )٢٤٣(اوي ـقال الره
  . )٢٤٤( ) ألن اجلمع بينهما جائز عنده على أصله/  ، وجمازه

األظهر أن مراد الشافعي ذا أنه حيمل آية اللمس باعتبار قراءا مـن  : قلت 
  .على املس والوطء  )٢٤٥(القصر واملد 

فال يلزم  ،وغريه  )٢٤٧( )٢٤٦(ار ـديث عمـالتيمم للجنب ثبت حب: ال ـال يق
ـ ـى النـادة علـألن الزي ؛ ازـة واـع بني احلقيقـاجلم ـ ـص خبب د ـر الواح

                                                

ومل تزل حتقيقاته علي علو مزاياه تطـوى  ، شرف الدين حيي الرهاوي املصري  :ل ـة الفاضـهو العالم )٢٤٣(
  . ٢/١٨٢٦كشف الظنون : انظر  .ة والدته وال علي سنة وفاته نعثر على سأمل ... وتثىن 

  . ٣٨٦ ، حاشية الرهاوي )٢٤٤(
 ،بالقصر مأخوذة من املالمسة واللمـس  "  ملستم " و، باملد "  ال مستم " : قرئت اآلية السابقة بقراءتني )٢٤٥(

ـ ـقولم القراءتني يف ـا محلتـكم، رى على املس ـاألخو، امهـا على الوطء ل إحدـفتحم  :ى ـه تعال
)  ...tβ ö� ßγ ôÜ tƒ (  ...(  ) أصول الشاشـي  :انظر ... يف احلالتني  بالتشديد والتخفيف،  ) ٢٢٢ :البقرة  ،

  . ٢٠٦ـ  ٢٠٥، حجة القراءات ،  ٢/٣٥٩سرار ، جامع األ ١٣١
املخزومي ،  الصحايب أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي املذرجي القحطاين نسباً : هو )٢٤٦(

وسـائر   شهد بـدراً ، كان هو وأبوه وأمه مسية وإخوته من السابقني األولني املعذبني يف اهللا ،  ووالًء حلفاً
  .سبع وثالثني للهجرة  قتل بصفني سنة، له فضائل وأحاديث عديدة ،  rاملشاهد مع النيب 

ـ   ٣/١١٣٥عبـد الـرب   االستيعاب البـن  ،  ٥١٣ـ  ٢/٥١٢ر ـاإلصابة البن حج: انظر ترمجته يف 
  . ٨١٠ـ  ٧/٤٠٨ذيب التهذيب البن حجر ،  ١١٤١

أما تذكر إذ كنـا يف   : ـ  رضي اهللا عنهماـ روي عن عمار بن ياسر أنه قال لعمر   :ونص احلديث هو  )٢٤٧(
فصليت  ـأي التراب   ـفأجنبت فتمعكت يف الصعيد  ، ويف بعض الروايات سرية ، ابل يعين إبل الصدقة 

" .   إمنا يكفيك أن تضرب بيدك األرض مث متسح ما وجهك وذراعيـك  : "فقال  rلنيب فذكرت ذلك ل
، التيمم للوجـه والكفـني    : وباب، املتيمم هل ينفخ فيهما : باب ، أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء 

،  ١/٩٢التيمم ضـربة   : وباب، اف اجلنب على نفسه املرض أو املوت أو العطش تيمم ـإذا خ:  وباب
حـديث  ،  ١/٢٨٠التيمم :  باب، كتاب احليض  وأخرجه مسلم يف صحيحه.  ٩٦،  ٩٥،  ٩٤،  ٩٣
نوع آخـر مـن   : وباب ، التيمم يف احلضرة : باب ، وأخرجه النسائي يف كتاب الطهارة ،  ٣٦٨ : رقم

مـا جـاء يف   : باب ، وأخرجه ابن ماجه يف كتاب الطهارة ،  ١٧٠ـ   ١/١٦٥التيمم والنفخ يف اليدين 
ـ   ١/٨٥التـيمم   : باب، وأخرجه أبو داؤود يف سننه كتاب الطهارة ،  ١/٢١٨٨التيمم ضربة واحدة 

  . ٣٢٦ـ  ٣٢١: من حديث رقم  ٨٧

  ] أ/  ٨١[ 



ـ  ـفل ، )٢٤٩(فال جيـوز  ، عندنا )٢٤٨(وي ـخ معنـنس ـ ـم يثبـت ح م ـل التيم
  . )٢٥٠(ب إال باآلية ـللجن

ـ  )٢٥٣( ] اعـال إمج [:  لـقي )٢٥٢( ] فإن [: (  )٢٥١(ح ـويف التلوي ع ـم
  . )٢٥٤(الفة ابن مسعود ـخم

  . )٢٥٥(ه املراد ا املس باليد وال صحة لتيمم اجلنب فعند

 وفيه حبث ، )٢٥٦(بل إمجاع األئمة األربعة  ، أريد إمجاع من بعد الصحابة : قلنا
  . ) وجوز تيمم اجلنب بدليل آخر ، )٢٥٧(ألن منهم من محلها على املس باليد ؛ 

                                                
 شرح منار األنوار. وكتبت يف حاشية الرهاوي نسخ معىن ، يف شرح ابن امللك كتبت نسخ بدون معىن  )٢٤٨(

القـاموس احملـيط   : انظر  ...ع واإلزالة ـالرف :والنسخ يف اللغة .  ١/٣٨٦حاشية الرهاوي ،  ١١٣ ،
: يف  انظر تعريفـه شـرعاً   .خر رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر متأ: والنسخ يف الشرع  ، ١/٢٨١

أصول السرخسـي  ،  ٣/١٥٥كشف األسرار للبخاري ،  ٣/١٣٠فتح الغفار ،  ٢/٥٣فواتح الرمحوت 
٢/٥٤ .  

أمحل آيـة  : أنه قال  ـ  رمحهما اهللاـ وز نقل الغزايل عن الشافعي  فال جي...  ": يف العبارة نقص ومتامها  )٢٤٩(
  . ١١٣ ، شرح منار األنوار، "  ... اللمس علي املس باليد والوطء مجيعاً

  . ٢/٣٥٨جامع األسرار  :انظر توضيح ذلك يف  )٢٥٠(
  .سعد الدين بن عمر التفتازاين ، كتاب التلويح يف كشف حقائق التنقيح  )٢٥١(
  .   ١٠/٢١٨والتصويب من التلويح ، أن  : طوطيف املخ )٢٥٢(
  . ١/٢١٨والتصويب من التلويح ، اإلمجاع : يف املخطوط  )٢٥٣(
، اإلمام احلـرب   ود بن غافل اهلذيل املكي البدري ،أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن مسع :هو الصحايب اجلليل  )٢٥٤(

ن آن مجـع القـر  حد مماو، لفقهاء واملقرئني كان من نبالء ا،  وهاجر اهلجرتني ، كان من السابقني األولني
أسد الغابة البن األثري  :انظر ترمجته يف . هـ ٣٢ ةتويف سن ،ومناقب كثرية ،  له أحاديث عديدة،  الكرمي

  . ٥٠٠ـ  ١/٤٦١سري أعالم النبالء للذهيب  ، ٢٨ـ  ٦/٢٧ذيب التهذيب ،  ٣/٢٥٦
وابن عباس وأبـو موسـي واحلسـن     يعلى قولني فقال راد من املالمسة علاختلف السلف يف امل ... " )٢٥٥(

وقـال   أة ،وكانوا ال يوجبون الوضوء وال التيمم ملن مس املـر ، هي كناية عن اجلماع  :وعبيده والشعيب 
، "  ...ة الوضـوء  أوكانا يوجبان على من مس املر، املراد من املالمسة املس باليد : ر وابن مسعود ـعم

  . ٢/٤٧٨تفسري آيات اإلحكام 
  . ـ رمحهم اهللا ـوأمحد بن حنبل  ، الشافعي، و ومالك بن أنس،  أبو حنيفة : املراد باألئمة األربعة )٢٥٦(
: وري واألوزاعـي  ـر والثـف وزفـفقال أبو حنيفة وأبو يوس، اختلف فقهاء األمصار يف املراد باملس  )٢٥٧(

 إن مسها بشـهوة تلـذذاً  : مالك  وقال ة سواء أكان بشهوة أم بدون شهوة ،ال وضوء على من مس امرأ
إذا مس جسدها فعليه الوضوء سـواء  : وقال الشافعي  ، وكذا إن مسته بشهوة تلذذاً، ه الوضوء ـفعلي

 – ١/٤٧٨تفصيل ذلك اخلالف يف تفسري آيـات األحكـام    : رـانظ. أكان املس بشهوة أم لغري شهوة 
٤٨٠ .  



،  ومتنعالً وعلى الدخول حافياً ، )٢٥٨(ع احللف على امللك واإلجارة ـوإمنا يق
 ونسبةُ ، وهو الدخول ، فيما إذا حلف ال يضع قدمه يف دار فالن باعتبار عموم ااز

  . )٢٥٩(السكىن 

بأن من حلف أن ال يدخل دار فـالن   ، على األصول املذكورة فال يرد نقضاً
حيـث حينـث   ؛  لصحة النفي ، واملستأجرة داره جمازاً ، داره حقيقة فداره اململوكة

  . )٢٦٠(وفيه اجلمع بني احلقيقة وااز  ، دخل داره مملوكة أو غري مملوكةاحلالف إذا 

أن  : وبيان جواز الثاين ، يف املتنعل جمازاً ، وضع القدم حقيقة يف احلايف : وكذا
والدخول يشمل احلـايف  ،  بكر السبب وأراد املسبذَفَ،  وضع القدم سبب الدخول

  . )٢٦١(وغريه 

منـع نفسـه عـن    ألن غرضه  ، اللة غرض احلالفوتركنا العمل باحلقيقة لد
وهذا إذا مل  )٢٦٣(از ـوم اـبعم )٢٦٢( ] فعملنا [دم ـعن وضع الق ال ،ول ـالدخ
،  أو ماشـياً  فدخلها متنعالً أما لو نوى أن ال يضع قدمه حافياً ، نية )٢٦٤( ] له [يكن 

ـ ألنه نوى حقيقة كال؛  ق ديانة وقضاءصدم حينث ويـل فدخلها راكباً ه وهـي  ـم
ألنه مهجور غري ؛  ولو نوى فيه وضع القدم من غري دخول ال يصدق قضاء؛  مستعملة
  .مستعمل 

                                                

من أجر بأجر مـن  ، وهي على وزن فعاله ، زاء على العمل وهو اجل األجرمأخوذة من  : يف اللغة اإلجارة )٢٥٨(
وقـد  ، وهي ما أعطي من كراء األجـري  ،  ةوذاك مأجور وهي اسم لألجر،  باب طلب وضرب فهو آجر

  .  ١/١١٦ترتيب القاموس احمليط : انظر ... أجره إذا أعطاه أجرته 
فإنه ليس ، ك املنافع بعوض خبالف النكاح هي متلي: وقيل ، هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم :  اصطالحاً
  . ٥/١٠٥كرت الدقائق : انظر  .وإمنا هو استباحة املنافع بعوض ، بتمليك 

  . ٢/١٢٥فتح الغفار : انظر  )٢٥٩(
  . ١/١٧٤أصول السرخسي : انظر  )٢٦٠(
  .   ١/٢١٩شرح التلويح علي التوضيح :  انظر )٢٦١(
  . ١١٥ ، يب من ابن امللكوالتصو، وهو خطأ ، فعلمنا  : يف املخطوط )٢٦٢(
  . ١١٥ ، شرح منار األنوار: انظر  )٢٦٣(
  . ١/٣٨٦وحاشية الرهاوي ،  ١١٥ ، وأثبتها من ابن امللك، غري موجودة يف املخطوط  )٢٦٤(



:  )٢٦٧(واحملـيط   )٢٦٦(قد صرح يف املبسوط /  ن قلتإ(  : )٢٦٥(ويف التلويح 
 : قلت،  حىت لو نواه مل حينث بالدخول راكباً ، حقيقة غري مهجورة بأن الدخول ماشياً
وهي غري مهجورة خبالف احلقيقة  ، حقيقة عرفية يف الدخول ماشياً كأن املراد أنه صار

ـ  ، ول أو بدونهـاللغوية أعين وضع القدم سواء كان مع الدخ دم ـحىت لو وضع الق
  . )٢٦٩( )٢٦٨( )بال دخول مل حينث كذا ذكره قاضي خان 

ليسـت   والـدار ،  أن احلامل على هذه اليمني املعاداةُ: وبيان جواب األول 
أعم مـن أن  والدار املسكونة لفالن  ، دار يسكنها فالن وأريد بدار فالن ، هلابصاحلة 

  . )٢٧٠( اغريه أو تكون مملوكة له

أن املراد به أن تكون الدار مضافة إىل فالن نسبة السكىن بداللـة   : وتوضيحه
إال أن ، بل لـبغض سـاكنها    )٢٧١(وهو أن الدار ال تعادى وال يهجر لذاته  ، العادة

له  وقد تكون داللة بأن تكون الدار ملكاً،  )٢٧٢(تكون حقيقة وهو ظاهر  السكىن قد
لفـالن وال يكـون   فيحنث بالدخول يف دار تكون ملكاً ، فيتمكن من السكىن فيها

صـرح بـه يف    ، وهو امللك ، ل السكىن التقديريـوالقيام دلي ، فيها ساكناً  هـو

                                                

  . ١/٢٢٠التلويح  )٢٦٥(
  . ٢٦، وستأيت ترمجته ، ص  كتاب املبسوط لإلمام السرخسي املعروف بشمس األئمة: املراد به  )٢٦٦(
، يف الفقه النعماين للشيخ برهان الدين حممود بن تاج الدين البخاري احلنفـي   احمليط الربهاين: راد به امل )٢٦٧(

  . هـ٦١٦ ةتويف سن
ر الدين ـفخ ،احلسن بن منصور بن حممود بن عبد العزيز األوزجندي الفرغاين احلنفي  : هوقاضي خان  )٢٦٨(

أخذ عن ظهري الدين احلسـن  ، قرن السادس اهلجري املعروف بقاضي خان فقيه حنفي من ال، أبو املفاخر 
ت شـرح الزيـادا  ، الفتـاوى  ، شرح أدب القاضي للخصاف :  ابن علي املرغنياين ، من أشهر تصانيفه

 ٦٥ـ   ٦٤، الفوائد البهيـة  : انظر ترمجته يف . هجرية  ٥٩٢تويف سنة  شرح اجلامع الصغري ،، للشيباين 
  . ٤/٣٠٨شذرات الذهب  ، ٢٠٦ـ  ١/٢٠٥ضيئة اجلواهر امل،  ١٦،  تاج التراجم، 

  . ٢/٧٨الفتاوى اهلندية : انظر  )٢٦٩(
  .     ٢/٣٨٧حاشية الرهاوي : انظر  )٢٧٠(
  .والسياق يقتضي جر لذاا ، هكذا يف املخطوط  )٢٧١(
  . ١/٤٥٤مرآة األصول علي شرح مرقاة الوصول  : انظر تفصيل ذلك يف )٢٧٢(

  ]ب /  ٨١[ 



فيها ال حينث  غريه ساكناً:  )٢٧٥(لكن ذكر مشس األئمة  )٢٧٤(والظهريية  )٢٧٣(اخلانية 
(  : )٢٧٨(وقـال يف األصـل    ، )٢٧٧(كذا يف التلويح ،  )٢٧٦(النقطاع النية بفعل غريه 

ألن املراد ؛  عبده حر يوم يقدم فالن : يف قوله ، أو اراً  دم ليالًـا حينث إذا قـوإمن
  .  شامل لليل والنهار)  وهو عام باليوم الوقت جمازاً

 فقدم فالن ليالً اًومل ينو شيئ " عبده حر يوم يقدم فالن" :  قال أنه إذا : وبيانه
  . عتقأو ار 

 ، ألن اليوم حقيقة يف النهار جمـاز يف الليـل  ؛  مجع بني احلقيقة وااز: وفيه 
 ( : كقوله تعاىل tΒ uρ öΝ Îγ Ïj9 uθ ãƒ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ / ÿ… çν t� ç/ ßŠ ... ( )فإن التويل عن الزحف حرام  )٢٧٩

  .  كان أو اراً ليالً مطلقاً

مـن   ، أن النهار للبياض خاصة(  : )٢٨١(ويف التبيني  ، )٢٨٠( ما ذكر : وجوابه
واليـوم مـن    . وهو ضد النهار ، والليل السواد خاصة ، طلوع الشمس إىل غروا

،  من طلوع الشمس وعليه احلكماء : وقيل ، طلوع الفجر إىل الغروب وعليه الفقهاء

                                                

  .أعثر عليه ومل ، كتاب الفتاوى اخلانية  )٢٧٣(
ظهـري الـدين    : ومؤلفه، الفوائد الظهريية : ظهري الدين واسم الكتاب  / هو كتاب يف الفتاوى للشيخ )٢٧٤(

  .ومل أعثر عليه  هـ ،٦١٩ ، تويف سنةبن أمحد بن عمر احممد 
، قاض من كبار علماء احلنفيـة  ، أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي صاحب املبسوط  : هو )٢٧٥(

: انظر ترمجتـه يف  . هـ ٤٨٣تويف سنة ، حمدث ومناظر ، إمام من أئمة احلنفية ، تهد من أهل سرخس جم
  .     /٦األعالم ،  ٢/٥٥مفتاح السعادة لطاش كربي زاده ،  ١٥٨ ، الفوائد البهية

  . ١/١٧٥أصول السرخسي : انظر  )٢٧٦(
  . ١/٢٢١التلويح  )٢٧٧(
  . ١/٢٤٢كشف األسرار للمصنف  )٢٧٨(
  . ) ١٦( ية اآل : األنفالسورة  )٢٧٩(
  .أن املراد باليوم الوقت جمازاً وهو شامل لليل والنهار : أي ما ذكر يف كالم صاحب األصل ، وهو  )٢٨٠(
  .فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي  /كتاب تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق للعالمة  )٢٨١(

  ] أ/  ٨٢[ 



وال من النهار وال مـن  فجر إىل طلوع الشمس ليس من الليل ما بني طلوع ال : وقيل
  . )٢٨٢(اليوم 

  . مشعر بأن اليوم مشترك بني مطلق الوقت وبياض النهار " احمليط" وكالم 

ويف بيـاض  ،  إال أن املتعارف استعماله يف مطلق الوقت إذا قرن بفعل ال ميتد
  . )٢٨٣(عمل ا واستعمال الناس حجة جيب ال ، النهار إذا قرن بفعل ميتد

، "  لبست الثوب يومني" :  مثل ، ا يصح تقديره مبدةـل املمتد هو مـمث الفع
وفيـه   ،"  ودخلت ثالثة أيام"  ،"  قدمت يومني" خبالف  ،"  وركبت الفرس يوماً" 

.  ال الفعل الذي أضيف إليه اليوم ، إشارة إىل أن املعترب هو الفعل الذي تعلق به اليوم
وذلك فيما إذا  ، يف النهار فال يعدل عنه إال عند تعذره )٢٨٤( اليوم صيغةألن  ، وذلك

ـ   )٢٨٥(ان ـكان الفعل الذي تعلق به اليوم غري ممتد إذا الفعل املنسوب إىل ظرف الزم
:  له غري زائد عليه مثل كون الظرف معياراًيقتضي ، دون ذكره "  يف" بواسطة تقدير 

فـإذا امتـد    ، يامه خبالف صمت يف الشهريدل على صوم مجيع أ ،"  صمت الشهر" 
وهو ما امتد من  ، فيصح محل اليوم على حقيقته ، له الفعل امتد الظرف ليكون معياراً

ن املمتـد ال يكـون   أل ، رفـل مل ميتد الظـوع إىل الغروب وإذا مل ميتد الفعـالطل
ل جيب أن يكـون  املمتد ب/  لغري املمتد فحينئذ ال يصح محل النهار على اليوم اراًـمعي

                                                

  . ٣/٩٠التبني  : انظر )٢٨٢(
  . ٢/٩٥كشف األسرار للبخاري ،  ١/١٧٥ي أصول السرخس: انظر  )٢٨٣(
  .؛ ألن سياق الكالم يقتضيه " حقيقة : " والصواب " صيغة " هكذا يف املخطوط  )٢٨٤(
ويسمي الظرف ظرف مكان ، هو الذي يدل على زمن وقوع الفعل ويسمي املفعول فيه : ظرف الزمان  )٢٨٥(

)  املكـان ، الزمـان   (ومسيت بالظروف  ، ١/٢٩٤شرح ابن عقيل : انظر ... إذا دل على مكان وقوعه 
  . ١٧٧ ، لألنباري، أسرار العربية : انظر ... هلا باألواين اليت حتل األشياء فيها  تشبيهاً

  ]ب /  ٨٢[ 



أو هو اآلن سواء كـان مـن    ، ال يعترب يف العرف ممتدا ، عن جزء من الزمان ازاًـجم
  . )٢٨٦(النهار أو من الليل 

قد وقع يف كالم كثري من املشائخ ما يدل علـى أن املعتـرب هـو     : فإن قلت
 ،"  ق يوم أتزوجك أو أكلمكـأنت طال"  : حيث قالوا يف مثل،  )٢٨٧(املضاف إليه 

وأميان اهلداية  )٢٨٩( الصغري )٢٨٨( ] اجلامع [أن التزوج أو التكلم ال ميتد كذا وقع يف 
من تساحماـم حيث مل خيتلف اجلواب لتوافق املتعلق به واملضاف هو  : قلت.  )٢٩٠(

ـ " وأما إذا اختلفا .  وعدمهإليه يف االمتداد  فقـد   " دم زيـد ـكأمرك بيدك يوم يق
ال  حىت لو قـدم لـيالً   ، علق به الظرف ال ما أضيف إليهوا على املعترب هو ما تـاتفق

ويف األصل .  )٢٩١(كذا يف التلويح  ، ألن كون األمر باليد مما ميتد؛  يكون األمر بيدها
ونوى بـه   ، هللا علي صوم رجب:  إذا قال ، وإمنا أريد النذر واليمني(  : )٢٩٢( أيضاً
  . ) بهميني مبوج ألنه نذر بصيغته؛ اليمني

إشارة إىل سؤال متضمن اإلشكال وهو أنـه إذا قـال    : أنه )٢٩٣( ] نهوبيا [
أو نوى اليمني ومل خيطر  ، ونوى النذر واليمني معاً ،"  صوم رجب هللا علي"  : إنسان

                                                

  . ٤٥٥ـ  ١/٤٥٤مرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول :  انظر )٢٨٦(

 رح املقدمة الكافية يفش، ...  مراداً وتقديراً اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف جر لفظاً:  املضاف إليه )٢٨٧(

  . ١/٣٦٧شرح ابن عقيل : وانظر  ، ٢/٥٨٨علم اإلعراب البن احلاجب 

  . ١/٢٢١والتصويب من التلويح ، التعريف  " لا" بدون )  جامع(  : يف املخطوط )٢٨٨(

  . ١/١٩٣اجلامع الصغري حملمد بن احلسن الشيباين : أي  )٢٨٩(

  . ٢/٨٤ان كتاب األمي، اهلداية للمرغيناين : انظر  )٢٩٠(

  . ٢٢٢ـ  ١/٢٢١التلويح  )٢٩١(

  . ١/٢٤٢ املنار مع كشف األسرار: انظر  )٢٩٢(

  .  ١١٦ ، والتصويب من حاشية عزمي زاده وبه يستقيم املعىن ،)  بيان(  : يف املخطوط )٢٩٣(



ه يلزمه القضـاء  مصحىت لو مل ي )٢٩٤(عند أيب حنيفة وحممد  ومييناً بباله النذر كان نذراً
ألن هـذا الكـالم    ؛ وفيه مجع بني احلقيقة وااز ، يناًوالكفارة لكونه مي ، لكونه نذراً

لتوقفهما على القرينة وهي  ، ولليمني جماز ، للنذر حقيقة لعدم توقف ثبوته على القرينة
  . )٢٩٥(النية 

وهـو لـزوم    ، أثره الثابـت  : أي ، بهميني مبوج ، أنه نذر بصيغته : واجلواب
 ؛ والبد أن يكون املنذور قبل النذر مباح التـرك  ، ألنه املقصود بصيغة النذر ، املنذور

 uألن النيب وحترمي املباح ميني ؛  ، للمباح فصار النذر حترمياً/  الواجب إذ ال نذر يف
.  وأوجب الكفـارة  ، على نفسه فسمى اهللا تعايل ذلك مييناً ، )٢٩٦(حرم ماريه القبطية 

$  ( :حيث قال  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r&  ...( إىل أن قال  :) ô‰ s% uÚ t� sù ª! $# ö/ ä3 s9 

s' ©# Ït rB öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ... ( )كذا يف الشروح وعليه  ، شرع لكم حتليلها بالكفارة : أي )٢٩٧
  . )٢٩٨(األكثرون 

                                                

أخذ عن أيب يوسف وأقام عند مالك ثالث ، صاحب أيب حنيفة ، حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين  : هو )٢٩٤(
انظر ترمجته .  هـ١٨٩سنة  ـ  رمحه اهللاـ تويف  ، وألف فيه كتباً عديدة . نشر مذهب أيب حنيفة ، نني س

  . ٢/٤١مفتاح السعادة ،  ٣/١٢٢اجلواهر املضيئة ،  ١٦٣ ، الفوائد البهية: يف 
  . ١٨٩ـ  ١/١٨٨رأي أيب حنيفة وحممد بن احلسن يف شرح مسلم الثبوت  :انظر  )٢٩٥(
مـن املقـوقس    rأهديت للرسول  ، وأم ولده إبراهيم rموالة رسول اهللا  ، ون القبطيةماريه بنت مشع )٢٩٦(

عليه الصـالة  ـ وكان النيب   ، وأسلمت هي وأختها ، ومعها أختها سريين ، حاكم مصر العام السابع هـ
ـ ـتوفيت يف خ ، ومحلت منه ووضعت إبراهيم ، ؤها مبلك اليمنيـيط ـ  والسالم سـتة   ماـالفة عمر ع
  .هـ  عشر

  . ٥/١٠ أعالم النساء ، ٤/٣٩١ة صابإلا : انظر ترمجتها يف
  .)  ٢ـ  ١( ية اآل: سورة التحرمي  )٢٩٧(
  . ٥/٢٥٠فتح القدير للشوكاين ،  ٣٠/٤٤التفسري الكبري للرازي : انظر  )٢٩٨(

  ] أ/  ٨٣[ 



 rألن النيب  ، يف االستدالل باآلية على أن حترمي املباح ميني نذر ظاهر : وقيل
كون ، في )٢٩٩(على ما ذكر يف الكشاف ، " واهللا ال أقرا " : حلف صرحياً ، فإنه قال 

  .تسمية اليمني بصريح اليمني 

ني م املباح ميـال مينع االستدالل على أن حتري هبأنه على تقدير صحت: وأجيب 
فإن هـذا كـاف يف    ، حيث مسي فيها حترمي املباح مييناًإمنا هو بنص اآلية املذكورة ، 

وم اللفظ ـوالعربة بعم ، فإمنا هي سبب لرتول اآلية ، rلنيب وأما حكاية ا ،ـى املدع
فإن الصحابة ومن بعـدهم متسـكوا بالعمومـات    ،  )٣٠٠( ال خبصوص السبب عندنا
  . )٣٠١(كذا يف التوضيح  ، الواردة يف حوادث خاصة

وهو  ، ظـو باللفـا هـك إمنـألن التمس(  : )٣٠٢(ح ـويـال يف التلـوق
ـ ـوال يقتض ، ظـوم اللفـي عمـوص السبب ال ينافـام وخصـع اره ـي  اقتص
ـ  ، هـعلي ـ  ـوألنه قد اشته ـ ـر مـن الصح ـ ـن بعـابة وم م التمسـك  ـده
ر هلا علـى  ـمن غري قص ، ةـوادث وأسباب خاصـواردة يف حـات الـومـبالعم

ـ ـرة لعمـعلى أن العب اًـاعـفيكون إمج، اب ـتلك األسب وذلـك  ، ظ ـوم اللف
  .  )٣٠٤)(٣٠٣(ار ـة الظهـكآي

                                                

  . ٦/١٥٣الكشاف للزخمشري : انظر  )٢٩٩(
  . ١٠٧،  بوسيكتاب تقومي األدلة للد : لينظر لتفصيل تلك القاعدة يف )٣٠٠(
 د اهللا بن مسعود احملبويب البخاري احلنفـي يعب/  لصدر الشريعة، كتاب التوضيح يف حل غوامض التنقيح  )٣٠١(

  . ١/١٥٠سؤال أو حادثة  داللفظ الذي ورد بع: وورد الكالم السابق حتت مسألة ، هـ ٧٤٧ ت ،
  . ١/١٥٢التلويح : انظر  )٣٠٢(
 ، أنت علي كظهر أمي وقد ظاهر منـها  : وهو قول الرجل المرأته ، رمأخوذ من الظه : الظهار يف اللغة )٣٠٣(

  . ٢/٨٨ املصباح املنري ،٣/١٣٢ ترتيب القاموس احمليط : انظر ، وظهر ، وتظهر
حاشـية   : انظر ، ميكن زواله بوصف ال تشبيه املسلم زوجته أو جزء شائع منها مبحرم عليه تأبيداً : شرعاً
  . ٤٦٦ـ  ٤/٤٦٥عابدين ابن 

  . ١/١٥٢كتبت الظهار يف التلويح بالظهور  )٣٠٤(



  . )٣٠٦(امرأة أوس بن الصامت  )٣٠٥(يف خولة  نزلت

ة رداء ـوآية السرقة يف سرق،  )٣٠٨(الل بن أمية ـيف ه،  )٣٠٧(ان ـوآية اللع
  . )٣١٠(ان / أو يف سرقة ،  )٣٠٩( صفوان

                                                

يف واهللا ويف أوس بن الصامت : قالت ، كانت حتت أوس بن الصامت ،  خولة بنت مالك بن ثعلبة : هي )٣٠٥(
zƒ...  ( : من أوهلا إىل قوله تعايل، نزلت سورة اادلة  Ì� Ïÿ≈ s3 ù= Ï9 uρ ë># x‹ tã îΛ Ï9 r& ∩⊆∪ (    صحابية جليلـة هلـا ،

  . ٣٨٤ـ  ١/٣٨٢أعالم النساء ،  ٢٨٣ـ  ٤/٢٨٢اإلصابة : يف  اانظر ترمجته .ة مناقب كثري
أوس بن الصامت بن قيس اخلزرجي األنصاري ، صحايب جليل ، أخو عبادة بن الصامت ، شهـد : هو  )٣٠٦(

، وهو الذي ظاهر من زوجته ؛ وسكن هـو وشـداد بـن أوس     rبدراً ، واملشاهد كلها مع رسول اهللا 
  .سنة  ٧٢هـ وعمره ٣٤تويف بالرملة يف فلسطني سنة ١ل ٠ت املقدس ، وقياألنصاري بي

  . ١/١٧٢، أسد الغابة  ١/١١٨، االستيعاب  ١/٨٥اإلصابة : انظر ترمجته يف   
لعن ، والتعناً وتالعناً العن الرجل امرأته مالعنة ولعاناً: مأخوذ من اللعن واملالعنة يقال :  اللعان يف اللغة )٣٠٧(

  . ٤/١٥٢ترتيب القاموس احمليط :  انظر، حكم  : أي،  وال عن احلاكم بينهما لعاناً ، بعض بعضاً
، وشـهادا بالغضـب    نهو شهادات أربعة كشهود الزنا مؤكدات باألميان مقرونة شهادته باللع:  شرعاً

مقـام   وشـهادا ، قائمة شهادته مقام حد القذف يف حقه ، فكان الغضب أردع  هلا ، ألن يكثرن اللعن 
: انظـر  ... وهو فرقة أبديـة  ، أي إذا تالعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا ، حد الزنا يف حقها 
  . ٤/٢ حاشية ابن عابدين 

وهو أحد الثالثة الـذين  ،  صحايب جليل شهد بدراً، هالل بن أمية بن عامر بن قيس األنصاري الواقفي  )٣٠٨(
’ ( :ختلفوا عن غزوة تبوك فأنزل اهللا  n? tã uρ Ïπ sW≈ n= ¨W9 $# š Ï% ©! $# (#θ àÿ Ïk= äz  ...(  . وهو الذي قذف امرأته بشريك

االستيعاب البن عبد الـرب  ،  ٣/٥٧٤اإلصابة : انظر ترمجته يف . ورد ذلك يف الصحيحني ، ابن سحماء 
  . ٥٧٢ـ  ٤/٥٧١

لم بعد فتح مكـة  أس، وأبا أميه ، يكىن أبا وهب ، صفوان بن أميه بن خلف بن وهب اجلمحي القرشي  )٣٠٩(
وقيل ، تويف مبكة زمن مقتل عثمان بن عفان ، روى له مسلم والترمذي ، شهد الريموك ،  وحسن إسالمه

ـ   ٢/١٧٦االسـتيعاب  ،  ١٨٢ـ   ٢/١٨١اإلصـابة  : انظر ترمجته يف . عاش إىل أول خالفة معاوية 
١٨٠ .  

  . ٤/٢٠٧ترتيب القاموس احمليط : انظر ... هو الترس : ان  )٣١٠(

  ]ب /  ٨٣[ 



"  دبغ فقـد طهـر   )٣١١(ا إهاب ـأمي " :ـ   عليه الصالة والسالمـ وكقوله  
ـ ـامل قـخل " : uه ـوقول ، )٣١٣(ونة ـاة ميمـورد يف ش )٣١٢( ال  وراًـاء طه

ؤال ـللس واباًـورد ج،  )٣١٤("  هـأو طعم ، هـا غري لونه أو رحيـه إال مـينجس
  . )٣١٥(عن بئر بضاعة انتهى 

                                                

النهاية البـن األثـري   :  انظر... فأما بعده فال ، للجلد قبل الدبغ : وقيل إمنا يقال ، هو اجللد  :اإلهاب  )٣١١(
  . ١/٦٧الفائق للزخمشري ،  ١/٨٣

 : باب، كتاب الفرع والعترية ، والنسائي يف سننه ،  ٤/٢٢١،  ١٧٢٥ : أخرجه الترمذي يف سننه رقم )٣١٢(
 ـ  رضي اهللا عنهماـ عن ابن عباس  ،  ٢/٣٠٠ ، ٣٦٥٣: جه ، حديث ما وابن،  ٧/١٧٣جلود امليتة 

  . ٣٦٦:  رقم ، ١/٢٧٧ ،"  إذا دبغ اإلهاب فقد طهر : "ورواه عنه مسلم بلفظ 
آخـر   rتزوجها رسول اهللا  ،ميمونة بنت احلارث بن حزن اهلاللية أم املؤمنني من أفضل نساء عصرها  )٣١٣(

اإلصـابة  : انظر ترمجتها يف . ـ عام إحدى ومخسني للهجرة   عنها رضي اهللاـ توفيت  ،  زواجاً rنسائه 
  . ٥/١٣٨أعالم النساء ،  ٢٩٩ـ  ٤/٢٩٧

 " : ولفظـه ،  tيف الطهارة وسنتها من حديث أيب أمامة الباهلي  هأخرجه ابن ماج، ضعيف ذا اللفظ  )٣١٤(
إحياء علـوم  ظ العراقي يف ختريج قال احلاف، "  أن املاء ال ينجسه شيء إال ما غلب على رحيه وطعمه ولونه

إسناده ضعيف وفيه : وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح ،  ١/١٥٤، بإسناد ضعيف  رواه ابن ماجه: الدين 
ـ ،  ضعيف سنن ابن ماجـه: األلباين يف  اًـه أيضـوضعف،  ١/٤٠٨اضطراب  ـ ـواحل ح ـديث صحي

  " . ...إال ما غلب على رحيه وطعمه ولونه  "دون 
وبالعني املهملة على وزن فعاله وهي دار لبين ساعدة معروفة وبئر بضاعة هـي الـيت   ، عة بضم أوله بضا )٣١٥(

:  rنه قيل لرسول مسع أبا سعيد اخلدرى حيدث أ، افع بن ررواه عبد اهللا بن عبد اهللا ، رد فيها احلديث و
 املاء طهـور  "  : rلرسول وحلم الكالب والننت ؟ فقال ا، أنتوضأ من بئر بضاعة وهي يطرح فيها احمليض 

، بالقرب من الباب الشامي، يلو متر تقع مشايل احلرم النبوي بأقل من ك: و بئر بضاعة ، "  ال ينجسه شيء
حوهلـا مـن    وعليها آلة رافعة للماء تسقي مـا ، وعمقها إىل املاء عشرة أمتار  ،قطره حوايل ثالثة أمتار 

ـ   ملك للشريف هـ١٣٧٧ وهي إىل سنة، البساتني  راف ـزيد بن شحات من بيت بين حسني مـن أش
ترتيب القاموس احمليط ،  ١/٢٥٥معجم ما استعجم : انظر .  إنها كانت يف األصل وقفاً: ويقال ، املدينة 

  . ٢٨٥ـ  ١/٢٨٤



أنه  )٣١٧(ه ـيف صحيح )٣١٦(ا روى مسلم ـدل مبـى أن يستـاألول : وقيل
r ٣١٨("  كفارة اليمني ، كفارة النذر " : قال( .  

ارة الـيمني  ـكف ، ني الثابتة بصيغة النذركفارة اليم :ـ   واهللا أعلمـ ومعناه  
  . فهذا أحد األجوبة املشهورة عن اإلشكال يف املسألة املذكورة ، الصرحية

  . )٣١٩(واهللا  : ميني مثل لفظ " هللا" أن  : ما ذكره مشس األئمة : والثاين

ا غابت الشـمس حـىت   ـفَللّه م ، ل آدم اجلنةـدخ " : )٣٢٠(قال ابن عباس 
  . )٣٢١( " رجـأخ

                                                

صـنف  ، ومن حفاظ احلديث ، أحد األئمة ، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  : هو )٣١٦(
، ق ومصر يف طلب احلديث والعرا رحل إىل احلجاز والشام، هـ ٢٠٦ولد عام ، سلم اجلامع الصحيح مل

 ةتويف سـن ، صنفت املسند الصحيح من ثالمثائة ألف حديث مسموعة : ما كتب كتابه الصحيح وقال عند
تاريخ بغـداد للخطيـب   ،  ٥٨٠ـ    ١٢/٥٥٧سري أعالم النبالء للذهيب : انظر ترمجته يف ، هـ ٢٦١

  . ١٢٨ـ  ١٠/١٢٦التهذيب البن حجر ،  ١٠٤ـ  ١٣/١٠٠البغدادي 
وهو الكتاب الثاين بعد البخاري يف كتـب  ، اجلامع الصحيح لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج  : هو )٣١٧(

كشـف الظنـون   : انظـر  .  لوج وأحد الصحيحني اللَّذين مها أصح الكتب بعد كتاب اهللا عز، السنة 
١/٥٥٥ .  

،  ١٦٤٥ : حـديث ،  ٣/١٢٦٥كفـارة النـذر    : باب ،كتاب النذور ،  هيحأخرجه مسلم يف صح )٣١٨(
 : حـديث ،  ٣/٦١٥مل يسمه  من نذر نذراً : باب ،كتاب اإلميان والنذور ، وأخرجه أيب داؤود يف سننه 

  . ٧/٢٦كفارة النذر  : باب، كتاب اإلميان ، وأخرجه النسائي يف سننه ،  ٣٣٢٣
  . ١/١٧٦أصول السرخسي  )٣١٩(
، واحلـرب  ، البحر: كان يقال له ،  rابن عم الرسول ، عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي :  هو )٣٢٠(

، األربعة  أحد العبادلة، التفسري والقراءات من علماء  وعلماً، من فقهاء الصحابة  لسعة علمه وكان فقيهاً
   .هـ ٦٨ر وتويف عام يزال قربه يزاوما ، وتويف يف الطائف ، ولد قبل اهلجرة بثالث سنوات 

ـ   ٣/١٩٢أسد الغابـة  ،  ١٧٥ـ   ١/١٧٣تاريخ بغداد ،  ٣٣٤ـ   ٢/٣٣٠ اإلصابة: انظر ترمجته يف 
١٩٥ .  

  . ١/١٢٧الدر املنثور للسيوطي :  انظر )٣٢١(



 ةإال أن هذا الكالم غلب عند اإلطالق على النذر عـاد  ، نذر" علي "وكلمة 
  . )٣٢٢( ] فتعمل بنيته [ فإذا نوامها فقد نوى بكل لفظ ما هو من معناه

فعلى هذا اجلـواب  ،  دةـاز يف كلمة واحـبني احلقيقة وا اًـوال يكون مجع
لعدم لفظ ؛  ال يكون إال نذر ، ونوى النذر واليمني ، نذرت أن أصوم رجباً : لو قال

  . يصح نية اليمني فيه

لعدم التعويل على وجود ما يفيده مـن   ومييناً يكون نذراً : )٣٢٣(وعلى األول 
  . )٣٢٤(األلفاظ 

β¨ ( : وأعلم أن اوزين للجمع بني احلقيقة وااز متسكوا بقوله تعـاىل  Î) ©! $# 

… çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ �= |Á ãƒ ’ n? tã Äc É< ¨Ζ9 $# ... ( )٣٢٥( .  

  . )٣٢٧( )٣٢٦(ومن املالئكة االستغفار  ، فإن الصالة من اهللا الرمحة

  . )٣٢٨(يثنون :  أن معىن يصلون : واجلواب على وجه الصواب

                                                

  . ١١٨ ، والصواب ما أثبته  من ابن امللك،  )فتعمل نيته (  : يف املخطوط )٣٢٢(

  . ومييناً يكون نذراًف، هللا علي صوم رجب : وهو قول  )٣٢٣(

  . ٣٩٥ـ  ١/٣٩٤حاشية الرهاوي : انظر  )٣٢٤(

  . ) ٥٦( ية اآل: سورة األحزاب  )٣٢٥(

  . ٩٦ـ  ٥/٩٢يف الكشاف للزخمشري : انظر تفسري اآلية  )٣٢٦(

اية السول يف شرح منهاج الوصـول إيل علـم األصـول    ،  ٢/٣١٧جامع األسرار للكاكي :  انظر )٣٢٧(

  . ١/٢٦١لإلسنوي 

  . ٢٣٣ـ  ١٤/٢٣٢"  اجلامع ألحكام القران "تفسري القرطيب  : ظران )٣٢٨(



ـ ـوأم óΟ ( : م بقولـه تعـايل  ـا متسكه s9 r& t� s? �χ r& ©! $# ß‰ àf ó¡ o„ … çµ s9  tΒ ’ Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 وسجود  ، قالء وغريهمنسب السجود إيل الع / حيث،  اآلية )٣٢٩( )...  #$
  . )٣٣٠(وسجود غريهم االنقياد والطاعة  ، العقالء وضع اجلبهة
 ، أن املراد بسجودهن مطلق االنقياد سـواء فيـه احليوانـات    : فاجلواب عنه

 : قال ، االنقياد اخلاص ا كان املقصود من الناس مجيعاًـومل،  ادـوالعب ، واجلمادات
)  ...î�� ÏW x. uρ ¨, ym Ïµ ø‹ n= tã Ü># x‹ yè ø9   . حيث مل يوجد منهم القيام ذا اخلطاب )٣٣١( )...  #$

ن ما ذكروا من أن االنقياد شامل جلميع إ(  : )٣٣٢(وأما قول صاحب التوضيح 
 : ففيه نظر ،)  ألن الكفار السيما املنكرين منهم ال ميسهم االنقياد أصالً،  الناس باطل

ولو مل يوجد فـيهم االنقيـاد    ، )٣٣٣(إذ هم املنقادون ملا يراد منهم من احلكم الكوين 
  . )٣٣٤(باحلكم الشرعي 

يف  ) ال يبعد أن يراد بالسجود وضع الرأس يف اجلميع وأيضاً: (  )٣٣٥( قوله مث
حىت لو وضع ،  مع أن السجود الشرعي هو وضع اجلبهة دون الرأس ، غاية من البعد

                                                

  . ) ١٨( ية اآل: سورة احلج  )٣٢٩(
  .   ٤/١٨٢يف الكشاف  : انظر تفسري تلك اآلية )٣٣٠(
  . ) ١٨( ية اآل: سورة احلج  )٣٣١(
،  ويلقب بصدر الشـريعة ، د اهللا بن مسعود بن تاج الشريعة يصدر الشريعة عب: صاحب التوضيح هو  )٣٣٢(

شـرح كتـاب   : له عدة مصنفات ومؤلفات منها ، لغوي وحنوي ، جديل ، حمدث و مفسر ، إمام حنفي 
  . هـ ٧٤٧وهو شرح ملنت التنقيح تويف سنة ، وكتابه التوضيح ، الوقاية 
  . ٢/٦٠مفتاح السعادة ،  ١٠٩ ، ترمجته يف الفوائد البهية : انظر

 (: املة جلميع املوجودات كما يف قوله تعـايل  مشيئة اهللا تعايل الش: احلكم الكوين هو  )٣٣٣( yϑ sù ÏŠ Ì� ãƒ ª! $# β r& 

… çµ tƒ Ï‰ ôγ tƒ ÷y u� ô³ o„ … çν u‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 (  tΒ uρ ÷Š Ì� ãƒ β r& … ã& ©# ÅÒ ãƒ ö≅ yè øg s† … çν u‘ ô‰ |¹ $ ¸) Íh‹ |Ê % [` t� ym... ( ) ١٢٥ : األنعام ( .  
ß‰ƒ...  ( : قوله تعـايل املتضمن ملا حيبه اهللا ويرضاه كما يف : احلكم الشرعي هو  )٣٣٤( Ì� ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ 

ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ u� ô£ ãè ø9   . ١١٦، ص شرح العقيدة الطحاوية  : انظر،  ) ١٨٥:  البقرة(  )...   #$
  . ١/١٦٨التوضيح :  انظر )٣٣٥(

  ] أ/  ٨٤[ 



االستبعاد يف حـق   على أن وقوعه يف اية من ، الرأس من جانب القفا مل يكن ساجداً
  .اجلماد وأكثر العباد 

ال من حيكم باستحالته من اجلمادات إال من حيكـم  (  : وأغرب من هذا قوله
مـع أن حمكـم    ، بيح من اجلمادات من األعضاء واجلوارح يوم القيامةسباستمالة الت

 ضاءينبغي أن يكون إشارة إىل شهادة األع(  : ففي التلويح ، )٣٣٦( )الترتيل ناطق ذا 
،  فإن أكثر املفسرين على أنه مؤول بالداللة على اإللوهيـة  ، ال إىل حقيقة التسبيح ،

اللهم إال أن يراد باحملكم املتضـح   ؟ فكيف يكون حمكماً ،وحنو ذلك  ، دانيةـوالوح
  . )٣٣٧( ) املعىن

 /؛  )٣٣٨( ففيه نظـر ، )  إىل آخره ... وال حيكم باالستحالة. ..(  : وأما قوله
كم باستحالته من اجلمادات ليس باعتبار أن ذلك ليس بقدرة اهللا تعـايل بـل   ألن احل

كما حيكم عليها باسـتحالة املشـي باألرجـل     ، باعتبار أن ليس هلا وجود وال حياة
ال ميتنـع  خبالف التسبيح فإنه ألفاظ وحـروف   ، والنظر باألعني ، والبطش باأليدي

 )٣٤٠(كما روي ذلك عن احلصى ،  )٣٣٩(بإجياد القدرة اإلهلية  صدورها عن اجلمادات
على أنه ميكـن محـل    . )٣٤٢( اء واجلوارحـوكذا شهادة األعض،  )٣٤١(واجلذع  ، 

  . )٣٤٣(واملعىن اإلنسي كما يف ذكر القليب اإلنسي  ، تسبيحها على الكالم النفسي
                                                

  . ١/١٣٠تفسري الطربي :  انظر )٣٣٦(
  .   ١/١٦٩التلويح : انظر  )٣٣٧(
  . ١/١٦٩والتصويب من التلويح ، ني يف املخطوط تكررت كتابة نظر مرت )٣٣٨(
  .   ١/١٦٩التلويح  :انظر  )٣٣٩(
يف حلقة ،  rإين لشاهد عند النيب  " :قال  tعن أيب ذر الغفاري ،  rحديث تسبيح احلصى بني يديه  )٣٤٠(

قة من يف احلل نيسمع تسبيحه،  يوفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعل، فسبحن يف يده ، ويف يده حصيات ، 
مث دفعهـن الـنيب إىل   ، يسمع تسبيحهن من يف احللقة ، مث دفعهن النيب إىل أيب بكر فسبحن مع أيب بكر ، 

جممع الزوائد ومنبـع الفوائـد   : انظر ، "  مث دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا، عمر فسبحن يف يده 
  . ٦/٦٤وأخرجه البيهقي يف دالئل النبوة  ، ٨/٢٩٨،  ٥/١٧٩للهيثمي 

ـ ـواحل، يف مسجده قبل أن يتخذ له منرب  r الذي كان خيطب عليه النيب: املقصود باجلذع  )٣٤١( و ـديث ه
، أخرجه البخاري يف كتاب املناقـب  "  فصاحت النخلة صياح الصيب " :ما رواه البخاري عن جابر قال 

  ]ب /  ٨٤[ 



...  ( : وأما قوله Å3≈ s9 uρ �ω tβθ ßγ s) øÿ s? öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡ n@ ... ( )أن املراد هـو   )٣٤٤
أن املشركني ال  : إذ معناه؛  )٣٤٥(ال الداللة على الوحدانية فممنوع  ، ة التسبيححقيق

واالسـتدالل   ، )٣٤٦(وال يعرفوا إلخالهلم بالنظر الصـحيح   ، يفقهون هذه الداللة
  .ال يفقهون  ، ال يسمعون ال ، بل األنسب حلقيقة التسبيح )٣٤٧(الصادق 

ا ذكره ـة مـواب عن اآليـاألظهر يف اجل(  : حـال صاحب التلويـم قـث
ـ ـويسج : أي ، لـذف الفعـى حـا علـن أـوم مـالق  ، اسـد كثري من الن

                                                                                                                                       

ـ وابن م،  ٣/٩٣وأخرجه النسائي يف سننه  ، ٤/٢٣٧عالمات النبوة يف اإلسالم :  باب يف كتـاب   هاج
  . ١٤١٥ ، ما جاء يف شأن املنرب : باب، الصالة والسنة فيها 

 rاليت أهدا اليهودية للنيب ، جاء يف قصة الشاة املسمومة  rشهادة العضو أو الذراع أو الساق للنيب ) ٣٤٢(
،  ٣/٢٠٢قبول اهلديـة مـن املشـركني    : باب ، وأصل القصة ثابت أخرجها البخاري يف كتاب اهلبة ، 

ث عـن  ـما جاء يف حدي: ونص احلديث ،  ٤/١٧٢١السم : باب ، وأخرجها مسلم يف كتاب السالم 
فلمـا بسـط القـوم    ، شاة مسيطا  rة أهدت إىل رسول اهللا ـأن يهودي: " ولفظه  tأيب سعيد اخلدري 

ـ ، وأخر... " ة ـفإن عضواً من أعضائها خيربين أا مسموم، أمسكوا  rقال رسول اهللا ، أيديهم  ا ـجه
وأخرجهـا اإلمـام   ،  ٤/١٤٧أو أطعمه فمات  مساً فيمن سقى رجالً: باب ، أبو داؤود يف كتاب الديات 

  . ١/٣٠٥أمحد يف مسنده 
اإلنصـاف  ،  ١١٥ ، غاية املرام لآلمـدي ،  ١٠/٢٦٥اجلامع ألحكام القران ، تفسري القرطيب :  انظر )٣٤٣(

  . ١٠٦ ، للباقالين
  . ) ٤٤( ية اآل: سورة اإلسراء  )٣٤٤(
  . ١/١٦٩التلويح : انظر  )٣٤٥(
فـإن كانـت   ، ترتيب التصديقات يف الذهن ليتوصل ا إيل تصـديقات أخـرى    : النظر الصحيح هو )٣٤٦(

  . ٢/٣٩٣كشف األسرار للبخاري :  انظر.  صحيحاً التصديقات مطابقة ملتعلقاا مسيت نظراً
، للتوصل بالنظر الصحيح فيه إىل احلكم ، دليل طلب ال: اصطالحاً ، طلب الدليل : االستدالل يف اللغة ) ٣٤٧(

للعلم مبا هو نظر  طلباً، وهو التفكر يف حال املنظور فيه  م من غريها ،ل من النصوص أـسواء أكان الدلي
  . ٢/٣٩٤املصدر السابق ، أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن ، فيه 



ـ ـوهو غي ، ادةـة والعبـود الطاعـراد بالسجـعلى أن امل ـ ـر شام ع ـل جلمي
  . )٣٤٨(انتهى  ... ) اسـالن

β¨ ( : يف قولـه تعـاىل  يف ما ذكره صاحب التوضيح حيث قال وهو ينا Î) ©! $# 

… çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ �= |Á ãƒ ’ n? tã Äc É< ¨Ζ9 أوردوا على هذه اآلية مـن قبلنـا   : (  )٣٤٩( ) ... 4 #$
فكأنـه   ، فإن الفعل متعدد الضـمائر  ، وهو أن هذا ليس من املتنازع ، فاسداً إشكاالً

  . " يصلي"  :كرر لفظ 

دم ـظ لعـال حبسب اللف ، ىـدد حبسب املعنـبأن التع :وا عن هذا ـوأجاب
/ ألنا ال جنــوز يف مثـل    ، دـوهذا اإلشكال من قبلنا فاس ، ذاـإىل هاالحتياج 

ـ  ، اًـدد الضمائر أيضـصورة تع :أي  ، ورةـذه الصـه ـ  ـفتك ن ـون اآليـة م
  . )٣٥٠(انتهى .. .) ازع فيه ـاملتن

��î...  ( : فاألوىل ما قدمناه من أن قوله ÏW x. uρ ¨, ym Ïµ ø‹ n= tã Ü># x‹ yè ø9 $#   ...( )٣٥١( 
  . )٣٥٣(أو حالية  ، )٣٥٢(ة بيانية مجلة معترض

ول القـول  ـحت ، وهي ما ال يصار إليه إال مبشقة ، مث إن كانت احلقيقة متعذرة
  . )٣٥٤(إىل ااز باإلمجاع 

                                                
  . ١٦٩ـ  ١/١٦٨ التلويح: انظر  )٣٤٨(
  . ) ٥٦( اآلية : ألحزاب اسورة  )٣٤٩(
  . ١/١٦٦التوضيح  )٣٥٠(
  . ) ١٨( اآلية : سورة احلج  )٣٥١(
وفائـدا تقويـة الكـالم     حيتاج كل منهما لآلخر ،، تالزمني هي الواقعة بني شيئني م: اجلملة املعترضة  )٣٥٢(

  .أو توكيده وحتسينه ، وتوضيحه 
  ،بطها بصاحب احلال والعائد إما أن يكون الضـمري  يشترط فيها أن تشتمل علي عائد ير: اجلملة احلالية  )٣٥٣(

شرح املقدمة الكافية يف : انظر . أو الواو وقد وأن يكون صاحب احلال معرفة ،  أو االثنني معاً، أو الواو 
  . ١/٣٣١شرح ابن عقيل ،  ٢/٥٠١اإلعراب 

  . ١/٤١٠حاشية الرهاوي : انظر  )٣٥٤(

  ] أ/  ٨٥[ 

  احلقيقة متعذرة



ولت اليمني عن احلقيقـة  ـحت ، ذه النخلةـل من هـا إذا حلف أال يأكـكم
 ، ونبيذ ، رـمتو ، ورطب ، رسوب ، ارـموج ، عـلْرج من النخلة من طَـإىل ما خي

ـ ـالف فيهمـعلى خ ، ذ منهـمتخ لّـوخ ـ  ازاًـا جم ـ ـبذك وإرادة  يءـر الش
ولـو تكلـف   ، فثمنها  )٣٥٥(الف ـر كشجر اخلـا مثـم يكن هلـفإن ل ،ه رِاوِـجم

وهـذا إذا  ، ال حينث يف الصحيح ، وخشبها ، اـة وهو ورقهـوأكل من عني النخل
  .مل يكن له نية 

كذا نقل عن  ، لذلك قع على ما نوى إن كان اللفظ حمتمالًي فأما إذا نوى شيئاً
  . )٣٥٦( يمشس األئمة الكردر

تقع ميينه علـى   ، كقصب السكر ، ولو أضاف ميينه إىل شجر ميكن أكل عينه
  . )٣٥٧(أكل عينه 

. بل املتعـذر أكلـها    ، وهو غري متعذر ، احمللوف عليه عدم أكلها : فإن قلت
 ع فموجب اليمني أن يصـري ممنوعـاً  ـنفي كانت للمناليمني إذا دخلت يف ال : قلت
  . )٣٥٨(باليمني  ال يكون ممنوعاً مأكوالً نوما ال يكو ، باليمني

ألن احلقيقـة   ، وقع على ما يتخذ منه ، وأما إذا حلف ال يأكل من هذا الدقيق
  .تلفوا فيما إذا أكل عني الدقيق واخ ، )٣٥٩(مهجورة 

                                                
فينبـت مـن    اًمسي خالف ألن السيل جيئ به سبي،  صافصنف من الصف، على وزن كتاب : اخلالف  )٣٥٥(

  . ١/١٧٩املصباح املنري ،  ٢/٩٨ترتيب القاموس احمليط : انظر . خالف أصله 
 كان إماماً، فقيه حنفي ، هـ ٥٥٩ ةولد سن، حممد بن عبد الستار بن حممد الكردري مشس األئمة : هو  )٣٥٦(

، حىت لقب بشـمس األئمـة   ، له مصنفات يف علوم عديدة ،  يةمن أعالم احلنف وعلماً، يف العلوم  متبحراً
ـ ،  ١٧٧ـ   ١٧٦،  الفوائد البهية: انظر . هـ ٦٤٢ ةتويف سن  ٤٨ـ   ٤٧،  اتاج التراجم البن قطلوبغ

.  
  . ٢/١٦٠كشف األسرار عن أصول البزدوي : انظر  )٣٥٧(
  . ٤١١ـ  ١/٤١٠ يحاشية الرهاو: انظر  )٣٥٨(
ما يتيسر إليه الوصـول   :واحلقيقة املهجورة ، توصل إليه إال مبشقة كأكل النخلة ماال ي:  احلقيقة املتعذرة )٣٥٩(

 ، ن حتقـق أن املتعذر ال يتعلق به حكـم وإ : ا وقيل يف الفرق بينهم.  ولكن الناس تركوه كوضع القدم 
  .١/١٦٠كشف األسرار للبخاري .  من أفراد ااز  واملهجور قد ثبت به احلكم إذا صار فرداً



؛ ألن  )٣٦٠(االختيار شبه بالفعل واألصح يف ال وهو األ : وقيل،  حينث:  فقيل
  .مل تكن مراده من الكالم  )٣٦١( ] هجرت [احلقيقة ملا 

وكذا صري إىل ااز إذا كانـت   ، حكم من األحكام )٣٦٢( ] ا [فلم يتعلق 
إال أن النـاس هجروهـا   /  احلقيقة مهجورة وهي ما ميكن الوصول إليها بال مشـقة 

 ، ألن حقيقته وضع قدمه حافياً ؛ ضع قدمه يف دار فالنكما إذا حلف ال ي ، وتركوها
فانصـرف   ، كاملتعـذر  واملهجور عرفاً ، وهو ممكن لكنه مهجور عرفاً ، وإن مل يدخل

  . )٣٦٣(وهو ااز املتعارف  ، اليمني إىل الدخول مطلقاً

وال حينث مبجـرد وضـع   ، أو ماشياًراكباً  ، فيحنث إن دخلها حافياً أو متنعالً
فبحيث يكون باقي جسـده   بأن اضطجع ووضع قدمه يف الدار من غري دخول القدم

بل من جهة أن ذلـك   ، ال من جهة كونه حقيقة ، مث احلنث بالدخول حافياً ، خارجها
فإنه استعمال اللفظ يف معىن  ، وهو معىن عموم ااز ، )٣٦٤(صار فرداً من أفراد ااز 

  .من إفراده  يكون املعىن احلقيقيحبيث  ، جمازي عام

  . حقيقة غري مهجورة بالدخول ماشياًقد صرح يف املبسوط واحمليط  : فإن قلت

خبـالف   ، وهي غري مهجـورة  ، أنه صار حقيقة عرفية:  كأما أرادا:  قلت
  . وهي وضع القدم مطلقاً ، احلقيقة اللغوية

                                                

  . ١/٤١٠الرهاوي : االعتبار ، انظر : والصواب ، االختبار : يف املخطوط  )٣٦٠(
  .واإلعراب يقتضي ما أثبتته ، هجرة : يف املخطوط  )٣٦١(
  . ١/٤١٠والتصويب من الرهاوي ، وهو خطأ يف اإلعراب  ) به: ( يف املخطوط  )٣٦٢(
  . ٢/٣٨٥جامع األسرار ،  ١١٨ ، شرح منار األنوار:  انظر )٣٦٣(
  . ١/٤١١حاشية الرهاوي : ر انظ )٣٦٤(

  جورةاحلقيقة امله

  ]ب /  ٨٥[ 



 ، حىت ينصرف التوكيل باخلصومة ، )٣٦٥(كاملهجور عادة  ، مث املهجور شريعة
 ، بطريق إطالق اسم اخلـاص  جمازاً ، ال )٣٦٦( ] أو [بنعم :  أي ، إىل اجلواب مطلقاً

 ، واإلنكـار  )٣٦٧(ألنه يتنـاول اإلقـرار   ؛  وهو اجلوابوهو اخلصومة على العام ، 
Ÿω...(:  لقولـه تعـاىل   واخلصومة مهجورة شرعاً ، جواا اإلنكار فقط واخلصومة uρ 

(#θ ãã t“≈ uΖ s?...( )ـاز  ، ماًفيكون حرا )٣٦٨وهـو   ، فال يأتيه املسلم بنفسه فيصار إىل ا
باخلصـومة   فوكل املدعى عليه رجـالً  ، رجل علي آخر ألفاً ىاجلواب حىت إذا ادع

  . )٣٦٩(ليخاصم املدعي فأقر الوكيل عند القاضي بأن موكلي أخذ األلف جاز 

هـي  و / ألنه مأمور باخلصـومة  ؛ )٣٧١(ال جيوز  : والشافعي )٣٧٠(زفر  وعند
  .، وهي ضد اخلصومة  واإلقرار مساملة،  املنازعة

                                                

،  ٢/١٦٠كشف األسـرار للبخـاري   ،  ١٩٢ـ   ١/١٩١فواتح الرمحوت : انظر تفصيل القاعدة يف  )٣٦٥(
  . ١/٤١١حاشية الرهاوي 

  . ١/٤١١والتصويب من الرهاوي ، بدون ألف  : يف املخطوط )٣٦٦(
فيـه  ...  إخبار حبق عليه للغري:  شرعاً.  ٣٦ ، التعريفات:  انظر. واإلثبات  ، خباراإل:  اإلقرار يف اللغة )٣٦٧(

  . ٥/٥٨٨حاشية ابن عابدين :  انظر .و كان لنفسه يكون دعوى ال إقرار قيد للعلية ألنه ل
  . ) ٤٦( ية اآل: سورة األنفال  )٣٦٨(
  ٥٨٩ـ  ٥/٥٨٨حاشية ابن عابدين : انظر  )٣٦٩(
 حنيفة املشهورين من أبرز املخـرجني  أحد أصحاب أيب، أبو اهلذيل زفر بن اهلذيل بن قيس العنربي : هو ) ٣٧٠(

تـويف سـنة   ، هــ  ١١٠ولد سـنة  ، هو أقيس أصحايب : كان أبو حنيفة يقول فيه ، يف املذهب احلنفي 
  .هـ١٥٨

األعـالم   ، ١/٢٤٣اجلواهر املضـيئة  ،  ١/٢٤٣شذرات الذهب  ، ٧٧ـ   ٧٥،  الفوائد البهية: انظر   
٣/٧٨ .  

اهلداية ،  ١١٥ـ   ١٤/١١٤اموع  ، ١٠٠ـ  ٥/٩٩ملغين البن قدامه ا: انظر ، وبه أخذ اإلمام أمحد  )٣٧١(
٢/١٩٤ .  

  ] أ/  ٨٦[ 



عند أيب حنيفة  )٣٧٢( مل جيز استحساناً ، يـر يف غري جملس القاضـوأما إن أق
عنـدمها يف   )٣٧٥( إال أنه مل خيرج من الوكالـة  )٣٧٤(أليب يوسف  خالفاً ، )٣٧٣(وحممد 
وزفـر   ، وال جيوز إقراره يف الوجهني وهو قـول أيب يوسـف األول   ،)٣٧٦(القياس 
 )٣٧٨( ] نسـلم  [ ال : وقلنـا ،  )٣٧٧(ملا تقدم من أنه مأمور باخلصـومة   ، والشافعي
أن اخلصـومة   )٣٧٩( ] ثبـت  [فلما  ، إذ ال جيوز أن يأمر املسلم باحلرام ، باخلصومة

  .صري إىل ااز  مهجورة شرعاً

  .واب املتناول لإلقرار واإلنكار وهو اجل

سـواء كـان يف    بصحة إقراره مطلقاًوأما قول أيب يوسف اآلخر وهو القول 
 فيصح منه ما يصح من موكله ، فألن املوكل أقامه مقام نفسه؛  هأو غريجملس القاضي 

  . من صحة اإلقرار مطلقاً
                                                

هـو دليـل   : اصطالحاً ،  ٤/٢١٥القاموس احمليط ، من استحسن الشيء إذا عده حسناً : االستحسان ) ٣٧٢(
  .هو العدول عن قياس إىل قياس أقوى : وقيل ، ينقدح يف نفس اتهد ويعسر عليه التعبري عنه 

  . ٤/٧كشف األسرار للبخاري ،  ١/٢٠٠ول السرخسي أص: انظر   
  ) . صاحب أيب حنيفة (حممد بن احلسن الشيباين : أي  )٣٧٣(
اإلمام اتهـد صـاحب أيب حنيفـة    ، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف : هو  )٣٧٤(

وظل يقضـي بـني   ، اخلليفة املهدي توىل منصب القضاء ببغداد يف عهد ، أول شيخ لإلمام أمحد ، مذهبه 
  .  هـ ١٨٢الناس حىت تويف عام 

،  ٨/٥٣٥سري أعـالم النـبالء للـذهيب    ،  ٢٦٢ـ   ١٤/٢٤٢تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : انظر 
  . ٦١٣ـ  ٣/٦١١اجلواهر املضيئة 

  . ٥/٥١٠حاشية ابن عابدين : انظر ... هي إقامة الغري مقام النفس : الوكالة  )٣٧٥(
،  ٦/١٨٧لسـان العـرب    ، ٣/٩٦٧الصحاح :  انظر ، التقدير واملساواة واالعتبار : اس يف اللغةالقي )٣٧٦(

  . مساواة املسكوت للمنصوص يف علة احلكم : هو  تعريف القياس اصطالحاً
  . ٢٢٨ ، أصول الشاشي،  ٢/٢٩٧فواتح الرمحوت : انظر 

  .٢/١٩٤ اهلداية ، ١١٥ـ  ١٤/١١٤ اموع للنووي:  انظر )٣٧٧(
  . ١/٤١١والتصويب من الرهاوي وبه يستقيم املعين ، وهو خطأ  ) مث(  : يف املخطوط )٣٧٨(
  . ١/٤١١والتصويب من الرهاوي وبه يستقيم املعين  ،)  يثبت(  : يف املخطوط )٣٧٩(



لترتبه على خصومة اآلخر  ، جواب اخلصومة إمنا يكون مبجلس القاضي:  قلت
 وعـادة وجمـازاً   اًفإن مل تكن مهجورة شرع .ولو كان اللفظ حقيقة مستعملة  ، معه

أو يكون استعماله أكثـر يف   ، )٣٨٠(بأن يكون متبادراً إىل الفهم يف العرف ، متعارف 
ألن املستعار ؛  فالعمل باحلقيقة عند أيب حنيفة أوىل ، عرف الناس من استعمال احلقيقة

ة ـكما إذا حلف ال يأكل حنط ، وعندمها ااز أوىل بداللة العرفزاحم األصل ، ال ي
  .فاليمني عنده على عينها وعندمها على ما يتخذ منها  من هذه احلنطةأو 

فعنده حينث بأكل عني  ، من هذا الفرات )٣٨١( ] أشرب [ ال : وكذا إذا قال
وال حينث بأكـل   ، رات وهو تناول املاء بالفم من موضعهـمن الف عروالكَ ، احلنطة
حينث بأكل ما يتخذ :  وعندمها.  والشرب من األواين املتخذ ماؤها من الفرات ، اخلبز

ألنـه   ، كما حينث بالكرع ، أو باالغتراف من الفرات  /منها كما حينث بأكل عينها 
وهو بعمومـه يتنـاول    ، از عن أكل ما حتويه احلنطة وشرب املاء ااور للفراتـجم

  . كليهما

ويه مها لوجود أكل ما حتفعلى هذا يلزم أن حينث بأكل السويق عند:  فإن قلت
  .احلنطة 

. غري جنس الدقيق عنـدمها   ، )٣٨٢(السويق جنس آخر بسبب القلي :  قلت
 )٣٨٣(كذا قرر ذكره مشس األئمة  ، فال حينث وكذا جواز بيع الدقيق بالسويق متفاضالً

                                                

 لسـان العـرب  : انظر . أيت مبعىن األمـر املتتابع عليه وي، ما تعرفه النفوس وتطمئن إليه : العرف لغة  )٣٨٠(
  . ٣/١٧٩ القاموس احمليط،  ٩/٢٣٩

وعرفـه  ، املعقولة عند الطبـاع السـليمة    ةعرف بأنه ما يستقر يف النفوس من األمور املتكرر:  اصطالحاً
املـدخل  ،  ٢/١١٢نشر العرف البـن عابـدين   : انظر  .عادة مجهور قوم يف قول أو فعل  :آخرون بأنه 

  . ٢/٨٤٠العام  الفقهي
  .الكالم إال مبا أثبته  موال يستقي،  ) يشرب(  : يف املخطوط )٣٨١(
  . ٤/٣٨٢ القاموس احمليط: انظر   ى ،الشيء إذا أنضجه يف املقل ىقل: يقال ، أي النضج : القلي  )٣٨٢(
  . ١/١٧٦أصول السرخسي : انظر  )٣٨٣(

  ]ب /  ٨٦[ 



من أن عند حممد حينث بكل ما يتخذ  : ( عرف أن ما قاله بعض الشراح : ومن هذا. 
  . )٣٨٤(ليس بصحيح  ) ومهاوحن،  من احلنطة كاخلبز والسويق

ال حينث ألن ماء الفرات انقطع منـه   ، ولو شرب من ر متشعب من الفرات
من ماء الفرات فشرب من ر آخر يؤخذ من الفرات سواء شرب :  ولو قال ، بالنهر

وهذا املاء ماؤه وإن  ، ألنه عقد ميينه على ماء الفرات ، بكرع أو بإناء حينث باالتفاق
 از يقع  ، وهذا اخلالف فيما إذا مل ينو شيئاً ، ر آخرحتول إىلفإن نوى احلقيقة أو ا

  . )٣٨٥( على ما نوى اتفاقاً

فيمينه على ما نوى باالتفاق ؛ ألنه نـوى   ، حباً فإن نوى ال يأكل احلنطة مثالً
ألنه نـوى  ،  باالتفاق وإن نوى أن ال يأكل ما يتخذ صحت نيته أيضاً ، حقيقة كالمه

  . )٣٨٦( المهحمتمل ك

وكذا .  فالعربة للحقيقة اتفاقاً ، ولو كانت احلقيقة وااز سواء يف االستعمال
  . إذا كانت احلقيقة مستعملة وااز غري مستعمل أو تكون احلقيقة أكثر استعماالً

فعنـد أيب   ، )٣٨٧(منها وهي مسألة الكتاب  وأما إذا كان ااز أغلب استعماالً
يف مقابلة الراجح /  ألن املرجوح )٣٨٨( وعندمها العربة للمجاز ، قةحنيفة العربة للحقي
  .قابلة املستعمل فيترك بالضرورة ساقط كاملهجور مب

ألصالتها وبقاء اسـتعماهلا يف  ؛ إن احلمل على احلقيقة اللغوية أوىل :  واجلواب
  . )٣٨٩(واهللا ويل التوفيق  ، فقول أيب حنيفة أقرب إىل التحقيق ، موضوعها األصلي

                                                
  . ١/٢٤٣كشف األسرار للنسفي ،  ٢/١٠٤كشف األسرار للبخاري : انظر  )٣٨٤(
  . ٧٩ـ  ٢/٧٧خاري كشف األسرار للب: انظر  )٣٨٥(
  . ١/٢٦٠كشف األسرار للنسفي : انظر  )٣٨٦(
  . ٢/٧١كشف األسرار للبخاري : انظر  )٣٨٧(
ـ   ١/٤١٧شرح املنار البن ملك مع حاشية الرهـاوي  ،  ١٨٥ـ   ١/١٨٤أصول السرخسي : انظر  )٣٨٨(

  . ٢٦٥ـ  ١/٢٦٠كشف األسرار للمصنف ،  ٤٢٠
  . ١/٤١٣حاشية الرهاوي : انظر  )٣٨٩(

تعارض احلقيقة 
وااز يف 
  االستعمال

  ] أ/  ٨٧[ 



وقـال  .  املراد به التعامـل :  فقال مشائخ بلخ ، مث اختلفوا يف تفسري املتعارف
 ، العراقيون هما قال ، النهر ءوقال مشائخ ما ورا.  التفاهم:  املراد به:  مشائخ العراق

فأكل ، ما لو حلف أالّ يأكل حلماً : بدليل ، قول أيب حنيفة وما قاله مشائخ بلخ قوهلما
فإنه  ، ن التفاهم يقع عليه؛ أل اآلدمي اخلرتير حينث عنده )٣٩٠( ] أو حلم [ حلم اآلدمي

  .ال حينث ألما ال يؤكالن عادة  : وعندمها ، ]حلماً [ يسمى 

للحقيقة  متناوالً سواء كان عاماً ااز املتعارف أوىل عندمها مطلقاً أن: اعلم  مث
ا يترجح عندمها إذا ـأنه إمنا يدل على ـالم وغريه مـر اإلسـويف كالم فخ ، أم ال

  . )٣٩٢(احلقيقة  )٣٩١( ] علم [

 : وصاحباه يف قوله تعايل، وعلى األصليني املذكـورين اختلف أبو حنيفة هذا 
)  ...(#ρ â t� ø% $$ sù $ tΒ u� œ£ uŠ s? z ÏΒ Èβ# u ö� à) ø9 ـ ،  )٣٩٣( ) ... 4 #$ ـ ـفإن له حقيق  ، ةـة مستعمل
فجـوز   ، وهو ما يسمى قراءة عرفاً ، رفاًمتعا و ما يطلق عليه اسم القرآن وجمازاًـوه

  .ها بآية طويلة از، وجو )٣٩٤(أبو حنيفة القراءة يف الصالة بآية قصرية 

كمـا جـزم بـه     ، ينبغي على أصله أن جيوز مبا دون اآلية:  ولقائل أن يقول
 ، الصحيح من مذهب أيب حنيفة أن ما يتناوله اسم القرآن( :  وقال ، )٣٩٥(القدوري 

                                                

  . ١/٤١٤والتصويب من الرهاوي ،  )ماذا : (  ملخطوطيف ا )٣٩٠(
  . ١/٤١٤والتصويب من الرهاوي  ،)  عم(  : يف املخطوط )٣٩١(
  . ٢/١٠٨كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم للبخاري : انظر  )٣٩٢(
  . ) ٢٠( ية اآل: سورة املزمل  )٣٩٣(
  .١/١٢٩حتفة الفقهاء ،  ١/٥٤اهلداية شرح البداية : انظر  )٣٩٤(
، صاحب املختصر املشهور يف الفقه ، أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر أبو احلسني القدوري احلنفي  : هو )٣٩٥(

وهـو مـن أشـهر    ، صنف املختصر املعروف بامسه ،  وروى احلديث وكان صدوقاً، كان حسن العبارة 
  .هـ ٤٢٨ ةتويف سن، املختصرات يف الفقه احلنفي عليه شروح كثرية 

  . ١/٢٠٦األعالم  ، ١/٦٠ وفيات األعيان ، ٧،  تاج التراجم ، ٣٠،  الفوائد البهيةترمجته يف  : انظر

تفسري ااز 
  املتعارف



أن أدىن ما جتـوز بـه    )٣٩٨(وغريها  )٣٩٧(والذي يف اهلداية .  )٣٩٦( )لصالة جتوز به ا
مبا إذا  ألن املطلق ينصرف إىل الكامل مث أصلهما منقوض ؛ الصالة عند أيب حنيفة آية

  . حينث بقراءة آية قصرية إمجاعاً/ حلف ال يقرأ القرآن حيث 

 )٣٩٩(رار ال يف األسوكذا ق ، وميكن اجلواب عنه بأنه إمنا حينث بذلك احتياطاً
öΝ ( : ىـفإن قوله تعال،  اًـاحتياط ها قاالـم:  s9 ô$ Î# tƒ ... ( )٤٠٠( ، ) §Ν èO t� sà tΡ ∩⊄⊇∪ 
فمن حيث احلقيقة حرم على احلـائض   ، وهو قرآن حقيقة ، ال يتعارف قرآناً )٤٠١( )

  . )٤٠٢(فيهما  ومن حيث العرف مل جتز صالته به احتياطاً ، واجلنب

الف يف أن ااز خلف عن احلقيقة ، أي فرع هلا ، يعين أن ال خ:  ويف التوضيح
وإمنا اخلالف يف جهة اخللفية  ، احلقيقة هي األصل هي األصل الراجح املقدم يف االعتبار

  . )٤٠٣(فعندمها هي احلكم حىت يشترط يف ااز إمكان املعىن احلقيقي هلذا اللفظ 

ح معناه ـسواء ص، ة ـوعند التكلم حىت تكفي صحة اللفظ من حيث العربي
ن كان أصغر منـه  إ اتفاقاً هذا ابين لعبد معروف النسب جمازاً:  لـفقول القائ ، أو ال
وعندمها لغـو السـتحالة   . وإذا كان أكرب فعنده جماز ثبت العتق لصحة اللفظ  ، سناً

  .من نطفة األصغر  وهو أن يكون األكرب خملوقاً،  )٤٠٤(املعىن احلقيقي 

                                                

  . ١/٤٩خمتصر القدوري : انظر  )٣٩٦(
  . ١/٥٤اهلداية : انظر  )٣٩٧(
  . ١/٦٩الفتاوى اهلندية : انظر  )٣٩٨(
  . ١٢٤ : انظر يف، ألفه يف الفروع واألصول  كتاب األسرار أليب زيد الدبوسي )٣٩٩(
  .)  ٣( ية اآل: خالص سورة اإل )٤٠٠(
  . ) ٢١( ية اآل: سورة املدثر  )٤٠١(
  . ٢/١٠٩كشف األسرار للبخاري  : انظر )٤٠٢(
  . ١٧٠ـ  ١/١٦٩التوضيح  )٤٠٣(
  .   ١/٤٢٠حاشية الرهاوي : انظر  )٤٠٤(

  ]ب /  ٨٧[ 



ال خيفي أن ااز الذي ميكن صحة معناه احلقيقي يف كالم البلغاء :  ويف التلويح
فالن طويل النجاد قصد :  كما يقال ، أكثر من أن يحصى بل يف كالم اهللا تعاىل أيضاً

فإن مل يكن له جناد بل وإن اسـتحال املعـىن    ، فإنه يصح كالمه ، ةـأنه طويل القام
≡ÝV...  ( :كما يف قوله تعاىل  ، احلقيقي uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜ tΒ  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/  ...( )٤٠٥( ، 

≈ß ( : وقوله oΗ ÷q §�9 $# ’ n? tã Ä¸ ö� yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ $# ∩∈∪ ( )٤٠٦( .  

 )٤٠٧( ذبـك كنايات عند احملققني من غري لـزومكلها فإن هذه  كو ذلـوحن
 ( )٤٠٩(من االسـتقراء   )٤٠٨(خبمسة من األشياء كما عرف :  أي)  وتترك احلقيقة (. 
عبارة عما يستقر يف النفوس من األمـور  :  والعادة/  على تركها:  أي)  لة العادةبدال

  . املتكررة املعقولة عند الطباع السليمة

أن يصـري  :  أما العرفية سواء كانت عامة أو خاصة فهي:وهي عرفية وشرعية 
ـ  أذ إىل )٤١٠( ] يتبادر [ يف معىن حبيث ال ، عند اجلمهور اللفظ مستعمالً د هـام عن

وكثرة استعماله فيـه   ، وال يستعملونه إال فيه لشهرته عندهممساعه غري ذلك املعىن ،  
  . حبيث إنّ احلقيقة صارت مهجورة فيه فيما بينهم

                                                

  . ) ٦٧( ية اآل: سورة الزمر  )٤٠٥(
  . ) ٥( ية اآل: سورة طه  )٤٠٦(
طلب داللته عليه إمنا هو لقصـد االنتقـال منـه إىل ملزومـة     و، ألن استعمال اللفظ يف معناه احلقيقي  )٤٠٧(

، إن الكناية مستعملة يف املعىن الثاين لكن مع جواز إرادة املعـىن األول  ، ل ـذ ال حاجة إيل ما قيـوحينئ
ـ  ةالف ااز فإنه من حيث إنه جماز مشروط بقرينـخب. ر ـوباستعمال آخ، ولو يف حمل آخر  عـن   ةمانع

  . ١/١٧٦التلويح : انظر ... له  إرادة املوضوع
  . ١/٤٢٣والتصويب من الرهاوي ، وال يستقيم املعىن إال حبذفه  )يف عرف : ( يف املخطوط  )٤٠٨(
انظر ... تتبعت أفرادها ملعرفة أحواهلا وخواصها ، استقرأت األشياء : يقال ، التتبع : االستقراء يف اللغة  )٤٠٩(

  . ٢/٥٠٢املصباح املنري ،  ٦/٢٤٦٠الصحاح : 
شرح احمللى على مجع اجلوامع مع حاشـية  : انظر .... هو تصفح اجلزئيات إلثبات حكم كلي :  اصطالحاً

  . ٢/٣٤٦ البناين وتقريرات الشربيين
  . ١/٤٢٣والتصويب من الرهاوي ، وهو خطأ )  يتناول (: يف املخطوط  )٤١٠(

ترك احلقيقة 
  بداللة العادة

  ] أ/  ٨٨[ 



يف معىن ال يستعمل إال فيه حبيث  أن يصري اللفظ مستعمالً:  وأما الشرعية فهي
فمىت صار اللفظ يف  ، فهامألن املقصود من الكالم اإل ، تصري احلقيقة اللغوية مهجورة

لصريورة ااز  ؛ العرف أو الشرع حبيث ال يفهم منه إال ذلك املعىن وجب احلمل عليه
كالنذر بالصـالة   ، كاحلقيقة العرفية أو الشرعية لتبادر الذهن إليه من غري قرنيةك بذل

  . )٤١١(واحلج 

ـ " : uكما يف قوله  ، )٤١٢(اء ـالدع : ةـفإن الصالة لغ  ائماًوإذا كان ص
وتـرك   ،واستعملت فيها ، مث نقلت إىل األركان املعهودة ، أي ليدع  )٤١٣(" فليصل 

  .مل على األركان فلو نذر أن يصلي حي، معناها لغة 

وهذا  ، مث نقل إىل القصد إىل مكة للنسك املعروف ، القصد:  وكذا احلج لغة
من :   كما قال بعضهمال ، بناء على أن احلقائق الشرعية منقوالت من معانيها اللغوية

  . )٤١٤(أا موضوعة بوضع جديد ابتدائي 

 ، وهو متروك عادة ، فاحلقيقة ما يسمى رأساً،  وكما إذا حلف أال يأكل رأساً
  . )٤١٥(ويسلق بداللة العادة  ، فتقع ميينه على ما يكبس يف التنانري

                                                

  . ٢٦٨ـ  ١/٢٦٧كشف األسرار شرح النسفي على املنار :  انظر )٤١١(
أي  : ) صلوا (وتفسري ، )  ٥٦ : األحزاب(  ) يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ( : كما يف قوله تعاىل )٤١٢(

الكشـاف  : انظـر  ... ومعناه الدعاء بأن يترحم عليه اهللا ويسلم ، قولوا الصالة على الرسول والسالم 
٥/٩٢.  

 : حديث،  ٢/١٠٥٢الداعي إىل دعوة األمر بإجابة  : باب، كتاب النكاح ،  أخرجه مسلم يف صحيحه )٤١٣(
حديث ،  ٣/١٥٠ما جاء يف إجابة الصائم الدعوة  : باب، وأخرجه الترمذي يف كتاب الصوم .  ١٤٣١
،  ٢٤٦٠ : حـديث ،  ٢/٣٤٣يف الصائمُ يدعى إىل وليمة : باب ، وأبو داؤود يف الصوم ،  ٧٨٠ : رقم

  .كلهم عن أيب هريرة 
  . ١/٤٢٣حاشية الرهاوي : انظر  )٤١٤(
  . ١/٣٢١اهلداية شرح البداية : انظر  )٤١٥(



ـ ،  وكذا تترك احلقيقة بداللة اللفظ يف نفسـه )  واللفظ يف نفسه ( أن :  ووه
مث خص بالبعض لكون بعض األفـراد  /  ألفراد على سبيل احلقيقة يكون اللفظ متناوالً

  . )٤١٦( أو كامالً ناقصاً

  : وهذا القسم على نوعني

ويف بعض أفراد ذلك  ، يف مسماه لغة )٤١٧(أن يكون اللفظ منبئاً عن كمال أ
ملا ثبت  ، القاصر فعند اإلطالق ال يتناول اللفظ ذلك ، املسمي نوع قصور

  . من أن املطلق ينصرف إىل الكامل

  ًبئانعن القصور يف مسماه ويف بعض أفراد ذلك املسمى أن يكون اللفظ م
، ال يتناول اللفظ ذلك الفـرد الكامـل    ، فعند اإلطالق ، نوع كمال

  . )٤١٨(لصرف اللفظ إىل معناه الوضعي عند اإلطالق 

وهذا إذا مل يكن لـه  ، مل حينث بأكل حلم السمك  حلماًكما إذا حلف أال يأكل 
  . )٤١٩(كما يف التقومي ، نية 

ثبـت تـرك   ، وهو حلم حقيقـة  ، حينث بأكل حلم السمك  )٤٢٠( ] مل [فلما 
حينث وهو :  )٤٢١( كوعند مال، وهو إرادة حلم ناشز من الدم  ، وإرادة ااز ، احلقيقة

                                                

  . ١٨٠ـ  ٢/١٧٩ كشف األسرار عن أصول البزدوي: انظر  )٤١٦(
  . ١/٤٢٣  ) الكمال(  : يف الرهاوي )٤١٧(
  . ١/١٩١أصول السرخسي  : انظر )٤١٨(
  . ١٢٨ـ  ١٢٧،  تقومي األدلة أليب زيد )٤١٩(
  .يقتضيه وأضفته ألن سياق الكالم ، غري مذكورة يف املخطوط  )٤٢٠(
إمام دار اهلجرة وأحد األئمة األربعة عنـد  ، اإلمام مالك بن أنس بن أيب عامر األصبحي احلمريي املدين  )٤٢١(

ورسالته إىل الليث بن سـعد يف  ،  " املوطأ" من أشهر ما صنف كتابه ، وإليه تنسب املالكية ، أهل السنة 
  . هـ ١٧٩ ، تويف سنةإمجاع أهل املدينة 
،  ١٧٥ـ   ١٠/١٧٤اية والنهاية البن كـثري  البد، ١٣٥ـ   ٨/٤٨سري أعالم النبالء :  انظر ترمجته يف
  . ٩ـ  ١٠/٥ذيب التهذيب ،  ١٣٩ـ  ٤/١٣٥عيان البن خلكان وفيات األ

ترك احلقيقة 
  بداللة اللفظ

  ]ب /  ٨٨[ 



...  ( : وقد قال تعاىل ، )٤٢٢(نفيه عنه  ولذا مل يصح، ألنه حلم حقيقة  ؛ القياس ÏΒ uρ 

9e≅ ä. tβθ è= à2 ù' s? $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì� sÛ  ...( )وقولـه تعالــى  .  )٤٢٣ :…] (#θ è= à2 ù' tG Ï9 çµ ÷Ζ ÏΒ 

$ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì� sÛ  ...[ )٤٢٤(.  
ألن حلم السمك مل يسـتعمل اسـتعمال   ؛ والعلماء متسكوا يف ذلك بالعرف 

فال يدخل يف اللحم إذ العرف معتـرب يف   ، حلاماًوبائعه ال يسمى  ، اللحم يف األطعمة
ه تنصـرف  ـحىت إن ميين ، اًـيأكل رأس فيخص به العموم ، كما خيص يف ال ، اليمني

 ، فإنه ال حينث بأكل مثل رأس اجلراد ، دون مطلق الرأس )٤٢٥(إىل رأس الغنم والبقر 
  . )٤٢٦(وإن وجد ما مسمى الرأس حقيقة  ، والعصفور إمجاعاً

من جهة  ألن يف حلمه قصوراً ، إن حلم السمك خمصوص من اللحم:  اصلواحل
ـ  عمالً ، وإن تناول االسم حقيقة ، فال ينصرف اللفظ إليه ، املعىن ق ـبانصراف املطل

  . )٤٢٧(إىل الكامل 
ومن مث لو أكل حلم العرف يف هذه املسألة  يف اليمني على/  أن املدار : واألظهر

ة على ـألن حلمهما ال يستعمل استعمال اللحم يف األطعم ، اآلدمي واخلرتير ال حينث
ملا عليه فخر اإلسالم ومتابعوه حيـث نظـروا إىل    خالفاً ، )٤٢٨(ما اختاره التمرتاشي 

  . )٤٢٩(اشتقاق اللفظ على ما ذكروه 

                                                

  . ١٣٠ـ  ٢/١٢٩ملدونة الكربى لإلمام مالك توضيح تلك املسألة يف ا : انظر )٤٢٢(
  . ) ١٢( ية اآل:  فاطرسورة  )٤٢٣(
  . ) ١٤( ية اآل:  حلالنسورة  )٤٢٤(
  .   ١/٢٢٤حاشية الرهاوي : انظر  )٤٢٥(
قمر ،  ٢٦٩ـ   ١/٢٦٨ون كشف األسرار شرح املصنف علي املنار مع شرح نور األنوار ملالجي: انظر  )٤٢٦(

  . ٢٢١ـ  ٢٢٠،  األقمار بشرح املنار
  . ١٩٢ـ  ١/١٩١أصول السرخسي : انظر  )٤٢٧(
، كان مفيت خـوارزم  ، أبو العباس فقيه حنفي ، تمرتاشي اخلوارزمي أمحد بن إمساعيل ظهري الدين ال : هو )٤٢٨(

الفوائـد  : انظر ترمجتـه يف  .  هـ ٦٠٠ ، تويف سنةله كتاب الفرائض والتراويح وشرح اجلامع الصغري 
  . ١/٦١اجلواهر املضيئة ،  ١/١٦٧معجم املؤلفني ،  ١٥ ، البهية

  . ٥/٢٢٧عابدين تنوير اإلبصار املطبوع مع حاشية ابن :  انظر )٤٢٩(

  ] أ/  ٨٩[ 



،  والعنب ،ب ـوالرط،  انـل الرمـفأك ، يأكل الفاكهة وكذا من حلف ال
 : ألن الفاكهـة  ، يف معىن التفكـه  يف هذه الثالثة كماالً ألن ؛ ال حينث عند أيب حنيفة
ملا هـو   اسم فتكون الفاكهةَ،  زيادة على ما يقع به قوام البدن ، اسم ملا يتنعم ويتلذذ

فال تـدخل يف   ، فيكون فيها وصف زائد ، وهذه الثالثة حيصل ا قوام البدن ، تابع
؛ ألن الفاكهة ما تؤكل على سبيل  عيوعندمها حينث بأكلها وهو قول الشاف ، الفاكهة
  . )٤٣٠( وهذه األشياء كذلك ، التنعم

،  )٤٣١(ر يف التحفـة  ـوذك حينث اتفاقاً ، فـفإن نوى هذه األشياء عند احلل
  . )٤٣٤(اختالف عرف زمان  )٤٣٣( ] أن هذا [ ، وغريمها،  )٤٣٢(واملغين 

،  الفواكـه  م كانوا ال يعدوا منـفإ ، هـفأبو حنيفة أفىت على حسب زمان
فحينئذ يكون احلكم دائراً مع  ، العرف يف زماما فكانوا يعدوا منها )٤٣٥( ] تغري [و

فينبغي يف عرفنا أن حينث يف ميينه باالتفـاق   ، )٤٣٦( العرف كيف دار فيستحكم اتفاقاً
  .من الفواكه يف زماننا  )٤٣٧( ألم يعدوا

وهو قرينـة   ، لة سوق الكالمبدال وتترك احلقيقة أيضاً : أي)  وسياق النظم (

إال أن  ، سياق الكالم ، كلٌّ منهما ويسمى ، لفظية التحقت بالكالم سابقة أو متأخرة

 ـ  والسـباق  ، يف املتأخرة أكثر استعماالًـ بالياء املنقوط ثنتني من حتت  ـ السياق  

                                                

  . ١٨٥ـ  ٢/١٨٤سرار لعبد العزيز البخاري كشف األ: انظر  )٤٣٠(
  . هـ٥٥٣ ، ت سنةحتفة الفقهاء لإلمام عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي  : يراد به كتاب )٤٣١(
  .املغين البن قدامه املقدسي  )٤٣٢(
  ...والسياق يقتضي ما أثبته ،  ) هلذا(  : يف املخطوط )٤٣٣(
املغـين  ،  ٣/٧٣ائع للكاسـين  بدائع الصـن ،  ٨/٦٩اموع للنووي  ، ٣/٣٢٥حتفة الفقهاء :  انظر )٤٣٤(

  . ٨٠٤ـ  ٨/٨٠٣
  .والسياق يقتضي ما أثبته  ) تعني: ( يف املخطوط  )٤٣٥(
  . ١٨٦ـ  ٢/١٨٥كشف األسرار : انظر  )٤٣٦(
  . ١/٤٧٠اهلداية : انظر  )٤٣٧(

مثال للنوع 
  الثاين

تترك احلقيقة 
ق بداللة سيا
  النظم



/  ل علـى طلق امرأيت فإنه يد:  ولكن املراد هنا األعم كقوله ،ـ   باملوحدة يف املتقدمة

ألن  ، إن كنت رجالً:  وهو قوله ، حقيقة لكن تركت هنا بقرينة آخر كالمهالتوكيل 

هذا الكالم إمنا يقال عند إرادة إظهار عجز املخاطب عن الفعل الذي قرن به فيكـون  

  . )٤٣٨( الكالم للتوبيخ جمازاً

لـة  وبدال :بداللة قرينة النظم مكان قوله  : )٤٣٩(لو قال :  قال بعض املشايخ

 ، السباق ةألنه كما تترك حقيقة السياق بدالل ؛ لكونه أمشل ، سياق النظم لكان أمجل

∅...  ( : كما يف قوله تعايل ، السياق ةيترك حقيقة السباق بدالل tΒ uρ u !$ x© ö� àÿ õ3 u‹ ù= sù 4 
!$ ¯Ρ Î) $ tΡ ô‰ tG ôã r& t Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 # ·‘$ tΡ ... ( )٤٤٠( .  

فلما حلقه  ، واملباح ال يلحقه الوعيد ، أن يكون مباحاً ألن أدين درجات األمر

$!...  ( : وكذا تترك حقيقة السياق وهـو قولـه   ،ادة هنا علمنا أن حقيقته غري مر ¯Ρ Î) 

$ tΡ ô‰ tG ôã r& t Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 # ·‘$ tΡ  ...( ، وهو قوله ، بالسباق : )  ...ö� àÿ õ3 u‹ ù= sù 4  ...( ،  فإن من

فلذا ترك فيه حقيقة عموم الظلـم  ،   مرادوهو غري ، ظاملاً ارتكب صغرية يسمى أيضاً

  . )٤٤١( بالسباق

  
  

                                                

  . ١٢٩ ، شرح العيين مشهشرح منار األنوار البن ملك وا: انظر  )٤٣٨(

  .أبو الربكات النسفي : أي لو قال املصنف  )٤٣٩(

  . ) ٢٩( ية اآل: سورة الكهف  )٤٤٠(

  . ٤٢٧ـ  ١/٤٢٦نوار وامشه شرح الرهاوي شرح منار األ: انظر  )٤٤١(

 ]ب /  ٨٩[ 



  
  

بداللة يف حمل كالم أي باعتباره  وتترك احلقيقة أيضاً :أي ،  ) ل كالمويف حم (
ـ  ةرادـالم على أن احلقيقة تركت فلم تكن مـواملعىن أنه يدل حمل الك     : ديثـحل

حيث دل وجود ،  )٤٤٤(غريمها و )٤٤٣(أخرجه الشيخان "  )٤٤٢( إمنا األعمال بالنيات "
يء على باعتبار إطالق الش ، األعمال بغري نية على أنه صرف عن وجودها إىل حكمها

أو األعمـال   ، األعمال معتربة بالنيات وحمسوبة ـا  : فيكون التقدير ، ره وموجبهأث
  .كافية حبسبها 

وابـن  )٤٤٦( هرواه ابن ماج")٤٤٥(رفع عن أميت اخلطأ والنسيان:"وكذا حديث
يف  )٤٥١(واحلاكم  ، )٤٥٠(والبيهقي  ، )٤٤٩(والطرباين  ، )٤٤٨(قطين  والدار ،)٤٤٧(انحب

  . املستدرك
                                                

  . هذا احلديث رواه عمر بن اخلطاب مرفوعاً )٤٤٢(
اخلطأ والنسيان يف  : باب، العتق  : كتابويف ،  ١/٤كيف كان بدء الوحي  : باب أخرجه البخاري يف )٤٤٣(

. ٨/١٧٥النيـة يف اإلميـان   : بـاب  ، اإلميان  : ويف كتاب،  ١٨١ـ   ٣/١٨٠العتاق والطالق وحنوه 
  . ١٥١٦ـ  ٣/١٥١٥"  إمنا األعمال بالنية " : rقوله : باب ، األمارة  : وأخرجه مسلم يف كتاب

: بـاب  ، ويف كتـاب الطـالق   ،  ١/٥١لنية يف الوضوء ا: باب، الطهارة  : أخرجه النسائي يف كتاب )٤٤٤(
النيـة يف الـيمني   : بـاب  ، األميان والنذور  : ويف كتاب،  ٦/١٢٩الكالم إذا قصد به فيما حيتمل معناه 

٧/١٢  .  
وقـال  ،  ٤/١٧٩، ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا : باب ، فضائل اجلهاد : وأخرجه الترمذي يف كتاب   

وأخرجـه  .   ٢/١٤١٣النية : باب ، الزهد : وأخرجه ابن ماجه يف كتاب . صحيح حديث حسن : فيه 
  . ٤٣ـ  ١/٢٥اإلمام أمحد يف مسنده 

 ، الطـالق : ورواه عن أيب ذر الغفاري يف كتاب ـ رضي اهللا عنهما  ـ عن ابن عباس   رواه ابن ماجـه )٤٤٥(
"  والنسـيان ومـا اسـتكرهوا عليـه    إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ  " : طالق املكره والناس بلفظ : باب
ين عن ابن عبـاس وأيب هريـرة   ورواه الدار قط،  ٣٦٠ورواه ابن حبان يف موارد الضمأن ،  ، ١/٦٥٩
،  ١١٢٧٤: رقـم  ،  ١١/١٣٣ورواه الطرباين يف املعجم الكبري عن ابن عبـاس  ،  ١٧١ـ   ٤/١٧٠

عن عطاء عن عبيـد  ، طريق األوزاعي  من، ورواه احلاكم يف املستدرك  ، ٧/٣٥٦ورواه البيهقي يف سننه 
ـ بن عمري عن ابن عباس  ا صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجـاه   :وقال ،  مرفوعاً ـ رضي اهللا عنهما 

٢/١٦٨ .  
  .سبقت ترمجته   )٤٤٦(
  .سبقت ترمجته   )٤٤٧(
 وى، رهــ  ٣٠٦ ولد سنة، علي بن عمر بن أمحد بن مهدي أبو احلسن البغدادي  : هو احلافظ اإلمام )٤٤٨(

   . هـ٣٨٥، تويف سنة األفراد  ، له كثري من املؤلفات يف السنة كالسنن ، عن البغوي وابن صاعد وغريمها
  . ٣/٩٩١تذكرة احلفاظ ،  ١٢/٣٤تاريخ بغداد  ، ٣/١١٦ شذرات الذهب : انظر ترمجته يف

، ن مبكرة ث وهو يف سمسع احلدي، احملدث احلافظ ، سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين أبو القاسم  : هو )٤٤٩(
  .هـ ٣٦٠تويف عام ،  الصغري ، األوسطله كتاب املعجم الكبري ، 

تترك احلقيقة 
بداللة حمل 
  الكالم



  . )٤٥٢(وصححه من حديث األوزاعي 

ـ /  )٤٥٥( ) )٤٥٤( حديث حسن(  : )٤٥٣(ووي ـوقال الن ذا الكـالم  ـفإن ه
فعلم أن حقيقتـه غـري    ، يقتضي أن ال يوجد خطأ ونسيان ومها واقعان يف األمة كثرياً

  . فرياد به حكم اخلطأ ، يحمل على اازمراده ف

  :مث احلكم نوعان 

 وحنو ذلك،  وهو اجلواز والفساد والكراهية واإلساءة .  

 ـ  ، ال املفتقرة إىل النيةـوهو الثواب يف األعم م يف األفعـال  ـواإلث
  . )٤٥٦(احملرمة 

والشـرائط املعتـربة يف   إذ مبىن الصحة وجود الـركن   ، ان خمتلفانـوالنوع
  .ومعىن الفساد عدمهما ،  الشريعة

                                                                                                                                       
  .٢/١٩٥ميزان االعتدال للذهيب ،  ٣/٣٠شذرات الذهب ،  ٣/٩١٢تذكرة احلفاظ : انظر ترمجته يف 

ـ  ، اإلمام احلافظ احملدث أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسي البيهقي الشـافعي   : هو )٤٥٠(  ماولـد ع
عتقاد األمسـاء  اال، من آثاره السنن الكربى ، بغداد والكوفة ومكة  هـ ، ورحل يف طلب العلم إىل٣٨٤

طبقات الشافعية  ، ١٢/٩٤البداية والنهاية البن كثري : انظر ترمجته يف . هـ ٤٥٨تويف سنة ، والصفات 
  . ٣/٣٠٩تذكرة احلفاظ  ، ٧ـ  ٣/٢للسبكي 

  .سبقت ترمجته  )٤٥١(
أحـد  :  قال ابن حبان عنه، إمام أهل الشام ، د الرمحن بن عمرو بن حيمد أبو عمرو األوزاعي عب : هو )٤٥٢(

انظـر  . هـ ١٥٧ ، ت سنةوهو من تابعي التابعني ، وعبادة  وفضالً وحفظاً وورعاً وعلماً الدنيا فقهاً أئمة
  . ٢/٣١٠وفيات األعيان ،  ١/٢٤١شذرات الذهب ،  ١/١٧٨تذكرة احلفاظ : ترمجته يف 

لـه مؤلفـات    ، زاهد ، فقيه شافعي حافظ، النووي  ، حييي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي: هو  )٤٥٣(
، وغريهـا   ،املنهاج  ، ورياض الصاحلني ، ولكنه تويف قبل أن يتمه، اموع شرح املهذب : عديدة منها 
  . ٥/٣٥٤الذهب  شذرات ،٢/١١٦٢طبقات الشافعية لإلسنوي  : انظر ترمجته يف . هـ٦٧٦ تويف سنة

واحلديث احلسن هو يف االحتجاج به كالصحيح عنـد  .  ٨٩قاله النووي يف كتابه األربعني النووية ، ص ) ٤٥٤(
  .اجلمهور 

 شاذاً هو احلديث الذي ال يكون يف إسناده من يتهم بالكذب وال يكون حديثاً : قال الترمذي يف تعريفه )٤٥٥(
  . ٣٨ـ  ٣٧،  شرح اختصار علوم احلديث البن كثري ثيثالباعث احل . ويرى من غري وجه حنو ذلك ،

  . ١/٢٧٥ للنسفيكشف األسرار : انظر  )٤٥٦(

  ] أ/  ٩٠[ 



  .ومبىن اإلمث عدمه ، ومبىن الثواب خلوص النية 

،  لفقـد شـرطها  ؛  أال ترى أن من صلى وثوبه جنس مل يعلم به ال جتوز صالته
 ، جازت صالته ولو صلى رياء مع األركان والشرائط، خللوص نيته  ؛ ولكن له ثواب

 فيكون احلكم مشتركاً ، لكن ليس له ثواب لفساد اعتقاده ، اإلعادةحىت ال جيب عليه 
 ، الثـواب والعقـاب   )٤٥٧(وأما اشتراك احلكم األخروي من  ، لفظياً بينهما اشتراكاً

 ، فاشتراك معنوي كاإلنسان بالنسبة إىل أفراده ، واحلكم الدنيوي بني الصحة والفساد
ويف عدم فساد  ، )٤٥٨(ط النية يف الوضوء فال يصح احتجاج الشافعي به علينا يف اشترا

  . )٤٦٠(غري جائزة  مجيعاً ن إرادة املعنينيأل ، )٤٥٩(الصوم باخلطأ 

بل جيب محلـه علـي أحـد    ،  )٤٦٢(له  مال عمو )٤٦١(أما عندنا فألن املشترك 
فحمل أبو حنيفة احلـديث األول   ، )٤٦٣(وأما عنده فألن ااز ال عموم له  ، النوعني

إذ ال ثواب بدون النية يف الوضـوء ويف عـدم    ، على عمومه نه باقياًعلى الثواب لكو
 ، )٤٦٥(والنكاح  )٤٦٤(فإا قد تكون بدون النية كالبيع  ، فساد الصوم خبالف الصحة

  . )٤٦٦(على الصحة والفساد ألن النيب بعث لبيان احلل واحلرمة  / الشافعي هومحل
                                                

  .ألن السياق يقتضي ذلك ،  " بني" : ولعله ،  " هكذا"  : يف األصل )٤٥٧(
  . ١/١٤املهذب للشريازي : انظر  )٤٥٨(
  . ١/١٤املهذب للشريازي : انظر  )٤٥٩(
  . ١/٤١٠املستصفي للغزايل  : انظر )٤٦٠(
من حيث الوضع األصلي للداللة علي معنيني فأكثر بأوضـاع   هو اللفظ الذي يكون موضوعاً : املشترك )٤٦١(

  . ١/٣٧ أصول البزدوي مع كشف األسرار ، ١/٣١٤ جامع األسرار : انظر تعريف املشترك يف . خمتلفة
  . ٢/١٢٢البحر احمليط : انظر  )٤٦٢(
  . ١/٣٧كشف األسرار للبخاري : انظر  )٤٦٣(
ترتيب القـاموس احملـيط   : انظر  ، إذا اشتراه ، والقياس مباعاً ، ومبيعاً ، باعه يبيعه بيعاً :البيع يف اللغة  )٤٦٤(

١/٣٥٠ .  
  . ٤/٥٠٢حاشية ابن عابدين :  انظر. مبادلة شيء مرغوب فيه مبثله :  وشرعاً

تركها املتوضئ صح وضـوءه   فلو، ا بل يقولون هي من مستحبا، احلنفية ال يشترطون النية يف الوضوء  )٤٦٥(
  . ١/٩الفتاوى اهلندية : انظر . 

  . ٤٥ ، الرسالة للشافعي: انظر  )٤٦٦(

  ]ب /  ٩٠[ 

املشترك : مسألة 
ال عموم له عند 

  احلنفية

تترك احلقيقة بداللة 
 املعىن



راجع  ةويف نسخ ، ال يرجعوتترك احلقيقة بداللة معىن أي ح:  أي )ومعىن ( 
ـ :  وهي ، أي السرعة ، )٤٦٧(كما يف ميني الفور  ، أي إىل حاله ، إىل املتكلم ة ـاحلال

واهللا مـا  :  فقـال  ، كمن أرادت امرأته أن خترج لغضب وحنـوه  ، اليت ال مهلة فيها
فاحلقيقة ، مل حينث  ، فمكثت ساعة مث خرجت ، أو إن خرجت فأنت طالق ، رجنيـخت

وهو ما منعها منه بداللة  ، ل على اخلروج اخلاصمك هذا وحرِوت ، روج أبداًعدم اخل
وقد اخـتص أبـو   .  وهو احلكم العاموهو إرادة احلكم اخلاص ال أبداً  ، حال املتكلم

يقولون قبـل ذلـك إن    وكانوا ، ومل يسبق به ، حنيفة باستنباط هذا النوع من اليمني
فـزاد أبـو    ، ال أفعل اليوم كذا : أو مؤقته كقوله، اال أفعل كذ : اليمني مؤبدة لقوله
وأخذه مـن   ، )٤٦٨(معىن  ومؤقتاً لفظاً وهو ما يكون مؤبداً ، آخر حنيفة عليهم قسماً

حيث دعيا إىل نصر علي فحلفا أن ال ينصراه مث نصـراه   " )٤٦٩(ر وابنه ـحديث جاب
  . )٤٧٠("  د ذلك ومل حينثاـبع

 ، ا ذكرناه من احلقيقة واازـمما يتصل مب )٤٧١(ي ـم أن حروف املعانـمث اعل
 ، وتارة يف غري ذلك فتكون جمـازاً  ، فتكون حقيقة فإا تارة تستعمل فيما وضعت له

                                                

  . ٢٧٦ـ  ١/٢٧٥كشف األسرار للنسفي : انظر  )٤٦٧(
  . ٢/٢٦٦ مدياألحكام لآل ، ١/٣٥٩ التحصيل ،١/١٩٤ أصول السرخسي : انظر )٤٦٨(
ـ  ،الصحايب اجلليل  ،بن حرام بن كعب األنصاري السلمي  جابر بن عبد اهللا )٤٦٩(     ىن ـوابنه هو عبد اهللا  يك

،  ١/٢١٩االستيعاب :انظر ترمجته يف. هـ ٧٨، تويف سنة  rأحد املكثرين رواية عن النيب " أبا عبد اهللا"
  . ١/٤١٤ صابةاإل،  ١/٤٣ تذكرة احلفاظ

هذا األثر يف كتاب  ولكن وجدت نص، مل أجد فيما رجعت إليه من كتب ختريج اآلثار ختريج هذا األثر  )٤٧٠(
ل فحلفا أالّ ينصراه مث نصراه بعد ذلـك  ـا إىل نصرة رجـديث جابر وابنه حني دعيـح" : ني ونصهيالتب

اليمني يف الدخول واخلروج والسكين واإلتيان وغري  : باب ،األميان : كتاب  ،تبيني احلقائق "  ... ومل حينثا
  . ٣/١٢٤ذلك 

ق على ـويطل،  اليت هي أصل تراكيب الكالم التسعة والعشرين حرفاًلفظ احلروف يطلق على احلروف  )٤٧١(
وأطلق لفظ احلـروف هنـا   . ما يوصل معاين األفعال إىل األمساء وعلى ما يدل بنفسه على معين يف غريه 

مسي اجلمـع ـذا    ألن بعض ما ذكر يف هذا الباب أمساء ولكن ملا كان أكثرها حروفاً، ريق التغليب ـبط
 فواتح الرمحـوت ،  ١٢٧ـ   ٢/٦٣ تيسري التحرير ألمري بادشاه: ظر مباحث حروف املعاين يف ان. االسم 

  تعريف ميني الفور

مبحث يف 
  حروف املعاين



ا الحتياج كثري من مسـائل  ـوحنن نذكره ، ذفها املختصر لطول الكالم عليهاـوح
  . الفقه إليها

ألن بعضها أمساء يف  ، وأطلق احلروف على املذكورة يف األصل بطريق التغليب
  . ولذا قدمها أكثرها وقوعاً )٤٧٢(وحروف العطف  ، إذا ومىت وغريمها : مثل

  .حكمها حكم احلروف / ؛ ملناسبة  وذكر األمساء فيما بني احلروف استطراداً

  :أي مطلق اجلمع بني األمرين وتشريكهما يف ، وهي ملطلق العطف ، الواو  : فمنها

فإنه بدون الواو حيتمل . كقام زيد وقعد عمرو  ، عل وحتققهاحلصول من ثبوت الف)  ١
  . اإلضراب والرجوع عن قعود عمرو وبالواو زال ذلك االحتمال

  . قام زيد وعمرو:  أو يف احلكم حنو)  ٢

وهي االجتماع يف  ، ومعية ام وقعد عمرو من غري تعرض ملقارنةكق:  أو يف الذات)  ٣
ول ـة على قـعم بعض أصحابنا أا للمقارنوز ، كما نقل عن مالك،  الزمان

  . )٤٧٣(أيب يوسف وحممد 
                                                                                                                                       

ـ   ١/٣١ املعتمد ، ٢٥٣ـ   ١/٢٤٧التحصيل ،  ١٩١ـ   ٢/١٨٥ اية السول،  ٢٥٣ـ   ١/٢٢٩
  . ١٠٧ـ  ١/٩٤ مدياألحكام لآل ، ٣٦

ترتيـب القـاموس   :  انظر. ذ ثناه يقال عطف العود إ، الثين والرد  : املقصود حبروف العطف يف اللغة )٤٧٢(
ملتني فيمـا  أن يرد أحد املفردين إىل اآلخر أو اجل : واملراد بالعطف يف الكالم.  ٢٥٣ـ   ٣/٢٥٢ احمليط

كشـف   : انظـر . االختصار يف الكالم وإثبات املشاركة  : يف احلصول وفائدته حكمت عليه إىل األخرى
أصـول  ،  ٢٠٧ـ   ١/٢٠٠ أصول السرخسي ، ١/٢٠٢ بزدويـاألسرار عن أصول فخر اإلسالم ال

  . ٢٤٤ـ  ١٨٩،  الشاسي
  : اختلف العلماء يف الواو العاطفة على ثالثة مذاهب  )٤٧٣(

   ا تدل على الترتيبوبعض البصريني وهو املشـتهر عـن   ، وهو مذهب مجاعة من الكوفيني ، أ
، وأيب عمرو الزاهـد  ، قله عن ثعلب أبو إسحاق يف التبصرة بعد أن ن/ واختاره الشيخ ، الشافعية 

ونسبه اإلسنوي إىل أيب جعفـر الـدينوري    ، والفراء، ونقله ابن هشام عن قطرب وهشام والربعي 
  .واملاوردي لألخفش 

 ا تدل على املعيةسف وحممد بن احلسن من احلنفية وهو املنسوب ملالك والصاحبني أيب يو ، أ.  

  ] أ/  ٩١[ 

داللة حرف الواو

  فائدة الواو



  .أي ال جتمع بينهما  ، السمك وتشرب اللنب لال تأك : وقوهلم

  .وهو تأخر ما بعدها عما قبلها يف الزمان  ، وال ترتيب
  . وما زعم بعض أصحاب الشافعي

:  عاىله تـولـن بقـل أيب حنيفة حمتجيـا على أصـاه بعض أصحابنـفادع
)  ...(#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ ... ( )٤٧٥( فإن الركوع مقدم على السجود إمجاعاً )٤٧٤( 
  . أفاده حرف الواو ،

جـاءين زيـد   :  للترتيب ملا صح أن يقال أن لو كان الواو مفيداً : واجلواب
.  يعد تكـراراً  وعمرواً رأيت زيداً : هـولكان قول ، ه متناقضاًـلكون؛  وعمرو قبله

تقاتل زيد وعمرو ألن التفاعل يقتضي حصول الفعل من اجلـانبني  :  ا صح قوهلمـومل
:  مث ما ذكروه معارض بقوله تعـاىل  ، وهو منايف الترتيب الذي هو مقتضى الواو ، معاً
)  ...“ Ï‰ ß∨ ó™ $# uρ  Éë x. ö‘ $# uρ ... ( )٤٧٦( .  

طلـق  من إمجاع أهل البلدين على أا مل ، )٤٧٧(ي ـل أبو علي الفارسـوقد نق
  . )٤٧٨(اجلمع 

وكفى مبثل  )٤٨٠( " كتابه" يف  يف سبعة عشر موضعاً )٤٧٩(وكذا ذكره سيبويه 
ه إىل ما عداه من األدلة فإـا  ـوية فال يلتفت معـة يف املباحث اللغـهذا النقل حج

  .مزينة ال حيصل مبثلها املطلوب 

                                                                                                                                       

 ا ملطلق اجلهور أهل اللغة ونص عليه سيبويه وهو مذهب مج ، ) للجمع املطلق لوال يقا ( معأ.  
ومنتـهى   ، ٢/٢ األصول مع املرقاة ملالخسرو مرآة ، ٢٠٣ـ   ٢/٢٠٢ كشف األسرار للبخاري :انظر 

  . ١٩ ص، الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل البن احلاجب 
  . ) ٧٧(  يةاآل: سورة احلج  )٤٧٤(
  . ١/٥٥٧ الكشاف : انظر )٤٧٥(
  . ) ٤٣( ية اآل: سورة آل عمران  )٤٧٦(
أحد أئمـة  ، هـ ٢٨٨ولد سنة ، أبو علي الفارسي امسه احلسن بن امحد بن عبد الغفار الفارسي األصل  )٤٧٧(

مث  ، أقام عند سيف الدولة احلمداين ، اللغة العربية وولد يف فسا من مدن فارس وانتقل إىل بغداد مث حلب
 ، تـويف سـنة  التـذكرة   ، املسائل الشـريازيات  ، اإليضاح: ومن أشهر كتبه ، س مث بغداد عاد إىل فار

  . ٨١١ ، معجم األدباء ، ٢/٨٠وفيات األعيان  ، ٣/٨٨شذرات الذهب  : انظر ترمجته يف .هـ ٣٧٧
  . ٢٨٥ ، كتاب اإليضاح للفارسي : انظر )٤٧٨(

حرف الواو ملطلق 
  نفيةالعطف عند احل

  اخلالف مع الشافعية



وجب  ، ةوجيب السعي بني الصفا واملرو ، الوضوء/ وهلذا ال جيب الترتيب يف 
فإن كومـا مـن    )٤٨١("  ى بهـا بدأ اهللا تعالـابدءوا مب " : uه ـالترتيب بقول

ال يدل علـى أن   " وا مبا بدأ اهللا تعاىلابدء: "  uوقوله  ، الشعائر ال حيتمل الترتيب
أو  كالتعظيمقدميه يف القرآن ال خيلو عن حكمة لكن ت ، ؤناتده إبـبدء اهللا تعاىل موجب

وإمنا الوجوب مبـا   ، وال شك أن هذا يقتضي األولية  ال الوجوب ، مهاأو غري األمهية
  . " واابدء " : الح له من وحي غري متلو بالنسبة إىل عملنا بقوله

 " : uمـن قولـه    : ؟ قلت من أين ثبت أصل وجوب السعي : فإن قلت
Ÿξ...  (:  وقد يقال إن قولـه تعـاىل   ، )٤٨٢(" اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي  sù 

yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹ n= tã β r& š’ §θ ©Ü tƒ $ yϑ Îγ Î/ 4 ... ( )إال أنه ذكر  ، فعليه أن يطوف،  يف معىن )٤٨٣

                                                                                                                                       
إمام املدرسة البصـرية  ، هـ ١٤٨ولد عام ، احلارثي أبو بشر  ،عمرو بن عثمان بن قنرب  : وامسه سيبويه )٤٧٩(

د الفراهيدي فربع يف ـاخلليل بن أمح:  تعلم على يد، رائحة التفاح  :ومعىن سيبويه ، يف النحو بال نزاع 
وخرج إىل فـارس  ، وعارض الكسائي فخطأه  ، الذي قيل عنه أنه قرآن النحو"  الكتاب "كتب ، النحو 

النجـوم الزاهـرة   ،  ٢١٢٢ ص، معجم األدباء : انظر ترمجته يف . هـ ١٨٠ ومكث فيها حىت تويف عام
  . ١٠/١٧٦ البداية والنهاية،  ٢/٩٩

  . ٢١٨ـ  ١/١٤٧الكتاب لسيبويه : انظر  )٤٨٠(
: باب ، املناسك : أخرجه النسائي يف كتاب .  rهذا احلديث رواه جابر بن عبد اهللا يف صفة حج النيب ) ٤٨١(

، وأخرجه الدار قطين يف سـننه    ٣/٣٩٤، وأخرجه أمحد يف مسنده  ٥/٢٣٦ف القول بعد ركعيت الطوا
الترتيـب يف   : بـاب ، الطهارة  : كتاب، وأخرجه البيهقي يف سننه .  ٢/٢٥٤كتاب احلج باب املواقيت 

حجـة   : باب، احلج  : يف كتاب" نبدأ "  ، " أبدا ": بلفظ  ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ١/٨٥الوضوء 
  . ١٢١٨ : حديث رقم ، ٢/٨٨٨ ، rالنيب 

ـ  هذا احلديث روته حبيبة بنت جتزئة )٤٨٢(  احلـج  : أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده يف كتاب ـ رضي اهللا عنها 
 ٢/٢٥٥وأخرجه الدار قطين ،  ٧٧ـ   ١٢/٧٦، الفتح الرباين  وجوب الطواف بالصفا واملروة : باب ،
 ٣/٥٦نصب الراية للزيلعي ،  ٣/٢٤٧فوائد للهيثمي جممع الزوائد ومنبع ال:  وانظر،  ٥/٩٨والبيهقي ، 
.  

  . ) ١٥٨( ية اآل: سورة البقرة  )٤٨٣(

  ]ب /  ٩١[ 



واف ما ملا كان عليهما ـوا يتحرجون عن الطـاح ألن الناس كانـبطريق نفي اجلن
  .صنمني كانوا يعبدوما  )٤٨٤( ] من [ يف اجلاهلية

 ، ن دخلت الدار فأنـت طـالق  إ: " إذا عرفت هذا ففي قوله لغري املوطوَءة 
ففيه إشارة إىل رد  ، عند أيب حنيفة إمنا تطلق واحدة إذا وقع الشرط"  وطالق ، وطالق

وللمقارنة عندمها بـدليل هـذه    ، ما زعم بعض أصحابنا من أن الواو للترتيب عنده
ولـو مل تكـن    ، فإن الواو لو مل تكن للترتيب عنده لوقعن مجلة كما تعلقـن ،  املسألة

  .والثالث  ، ولغا الثاين ، لمقارنة عندمها لوقع األولل

واملعـىن أن   ، فال يتغري بـالواو  ، بأن موجب هذا الكالم االفتراق :وأجيب 
بل نشأ من ذكر الطلقات متعاقبة على وجه يتصـل األول  ، الترتيب مل ينشأ من الواو 

مجلة ناقصة مفتقرة إىل  " وطالق: " ألن قوله ؛ بواسطة /  والثاين ، بالشرط بال واسطة
 )٤٨٦(تعلقـن   فـإذا ،  )٤٨٥( ه بواسطتيملة فتعلق الثاين بعد تعلق األول والثالث الكا

؛  فلما نزل األول قبل الثاين والثالث ، ذا الترتيب نزلن كذلك عند وجود الشرطـ
  . مل يبق للثاين والثالث حمل

واملعطوف عليه وهو االشتراك بني املعطوف  ، اعـه االجتمـموجب : االـوق
  .بالشرط بال واسطة  )٤٨٧( متعلق

ألن  ، ع الـثالث اتفاقـاً  ـره يقـإذ لو أخ ، وقدم الشرط ، فال يتغري بالواو
كما يف  ، رهـيتوقف أوله على آخ ، ر الكالم مغريـفإذا وجد يف آخ ، الشرط مغري

                                                

  .وا يستقيم الكالم ،  ١/٢٤٤ والتصويب من التلويح، غري موجودة يف املخطوط  )٤٨٤(
  . ١٣١ ، ابن ملك :انظر . بواسطتني  بوالصوا ،"  بواسطيته"  : يف املخطوط )٤٨٥(
  . ١٣١ ، ابن ملك :انظر . تعلقن  بوالصوا ،"  تعلق : " يف املخطوط )٤٨٦(
  . ١٣٢ ، ابن ملك :انظر . وهو خطأ والصواب املتعلقني ، " متعلق  : " يف املخطوط )٤٨٧(

إذا قال الرجل 
لزوجته الغري مدخول 

" أنت طالق : " ا 
  بشرط

  ] أ/  ٩٢[ 



ـ فيتعلـق األ ، )٤٨٨(االستثناء  ـ ـجزئة املتوقف ـ  ، )٤٨٩(ة ـة دفع ـ ـوم ر ـال فخ
  . قوهلما إىل )٤٩٢( )٤٩١(وصاحب التقويـم ، )٤٩٠(الم ـاإلس

ـ إمنا ت غري شرطمن " أنت طالق وطالق وطالق "  : ةلغري املوطوَءوإذا قال   نيبِ
ـ  )٤٩٣(عند علمائنا  ، توهم أن الواو للترتيب وهذه املسألة أيضاً.  بواحدة ع ـوأال تق
 والليـث  ، )٤٩٥( دومالك وأمح ، )٤٩٤(ا ذهب إليه الشافعي يف القدمي ـكم ، الثالث

رف اجلمع كاجلمع بلفـظ  ـألن اجلمع حب ، )٤٩٨(وابن أيب ليلي  ، )٤٩٧(وربيعة  )٤٩٦(

                                                
أن االستثناء لفظ يدخل على الكالم العام فيمنعه من اقتضاء  : زعم أبو حنيفة وأصحابه ": قال الزجناين  )٤٨٨(

ختـريج الفـروع علـي     . " نه مل يتكلم إال بالقدر الباقي من االستثناءحىت يصري كأ ، العموم واالستغراق
  . ١٤٢ ، األصول للزجناين

  . ٣/١٣٨ بدائع الصنائع ، ٣٥٢ـ  ١/٣٥٣ اهلداية ، ١٣٧،  اجلامع الكبري للشيباين : انظر )٤٨٩(
  . ٢/٢٢٦ كشف األسرار للبخاري : انظر )٤٩٠(
من أكـابر  ، أو عبيد اهللا بن عمر بن عيسي ،  عبد اهللا : هوامس،  أبو زيد الدبوسي : صاحب التقومي هو )٤٩١(

األسـرار يف األصـول    ، تقومي األدلـة ،  تأسيس النظر:  من مؤلفاته،  ومن أشهر القضاة،  فقهاء احلنفية
  .ببخارى هـ  ٤٣٠، تويف سنة والفروع 

  . ١/٢٣٦ الفتح املبني،  ٣٦،  تاج التراجم،  ٣/٢٤٥ شذرات الذهب: انظر ترمجته يف 
  . ١٦٥، ص تقومي األدلة : راجع  )٤٩٢(
  . ١/٢٠٢أصول السرخسي  : انظر )٤٩٣(
ـ   ،ي عن مالـك  ـوحك ، أنه ال يقع عليها إال طلقة واحدة : رأي الشافعي يف القدمي )٤٩٤( د ال ـوعنـد أمح

 ، ٧/٢٣٠ املغـين  ، ٢/٥٧٩الكـايف  ، ١٣١ـ   ١٧/١٣٠اموع للنووي : انظر . ـع إال واحدة يق
١/٤٠٠ر لداما أفندي جممع األ .  

أحد األئمة األعالم ، احملدث الفقهية ، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد حنبل الشيباين املروزي البغدادي  : هو )٤٩٥(
ـ ، والتاريخ ، املسند : من أهم كتبه، له فضائل ومناقب مجة  ،ومؤسس املذهب الرابع يف الفقه السين  ويف ت

  .  هـ٢٤١سنة 
  . ٤٢٣ـ  ٤/٤١٢ تاريخ بغداد ، ٣٥٥ـ  ٧/٣٥٤ بقات الكربى البن سعدالط: انظر ترمجته يف 

اتهد شيخ الديار املصرية  ، الفقيه ، احلافظ ، التابعي ، املصري ، الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي )٤٩٦(
 إال أن ،الليث بن سعد أفقـه مـن مالـك     : قال الشافعي عنه ، فاضالً ، كان ورعاً، يف الفقه واحلديث
  . هـ ١٧٥تويف سنة .  أصحابه ضيعوه
  . ٣/٢٨٠ عيانوفيات األ،  ١/٣٨٥ شذرات الذهب ، ٢/٧٣ ذيب األمساء للنووي : انظر ترمجته يف



فسـقطت واليتـه    ، بأن األول وقع قبل الفراغ عن التكلم بالثاين : وأجيب . اجلمع
فلغي الثاين والثالث هلـذا ال ألن الـواو   .  ألا غري موطوَءة ، لفوات حمل التصرف

  .للترتيب 

كالم تام مقدر مـن   ، وهو أنت طالق ، أن األول من هذا الكالم : وتوضيحه
   ا يوجب توقفهـدم اتصاله مبـره لعـفال يتوقف على آخ ، هـمضاف إىل حمل ، أهله

ويرتفـع   ، قبل التلفظ مبا بعـده  ، به الطالق يف احملل القابل )٤٩٩( ] فيرتل [
 ، أنت طالق ثالثـاً  : ا لو قال هلاخبالف م ، فال يلحقها شيء بعده ، احمللية لعدم العدة

لتوقف أوله إذ ذاك  ، وخبالف ما لو أحلق بآخر كالمه شرطاً،  )٥٠٠(كالم / ألن الكل 
.  غري أن أبا يوسف وحممد اختلفا يف وقت وقوع هذا الطـالق عليهـا  ،  على آخره

 القوط: "  وقع عليها قبل الفراغ من التكلم بالثاين الذي هو قوله : ال أبو يوسفـفق
ـ ـوز أن يلحق بآخـفيج ، وقع عند الفراغ من الثاين : وعند حممد. "  ا ـر كالمه م

فإنه لو مل يقع الطـالق   ، وما قاله أبو يوسف أظهر . )٥٠١(يغري أوله من شرط أو حنوه 

                                                                                                                                       

ألنـه   ، ربيعة الـرأي  : يقال له،  شيخ مالك ، املدين ، ربيعة بن أيب عبد الرمحن فروخ القرشي التميمي )٤٩٧(
، تـويف سـنة   وكان مفيت املدينة ، للحديث ثقة وثبتاً  ن حافظاًكا ، تابعي جليل،  عرف بالرأي والقياس

  .هـ ١٣٦
طبقـات   ، ٨/٤٢٠ تـاريخ بغـداد   ، ٢/٥٠ عيانوفيات األ ، ١/١٨٩ ذيب األمساء : انظر ترمجته يف

  . ٦٨،  احلفاظ
الصحابة  ئة وعشرين منافقيه كويف عاصر م ، أبو عيين: ويقال له  ، ابن أيب ليلي عبد الرمحن األنصاري )٤٩٨(

تاريخ  : انظر ترمجته يف ، هـ٨٣ تويف سنة ،وجماهد عمرو بن ميمون  ، روى عنه ابنه عيسي، األنصاريني 
  .٣/١٢٦ عيانوفيات األ ، ١/١٧١ احلفاظ تذكرة ، ٢٠٢ـ  ١٠/١٩٩بغداد 

  . ١/٤٣٤وهو خطأ والتصويب من الرهاوي  ،"  فرتل: " يف املخطوط  )٤٩٩(
  . ١/٤٣٤ كالم واحد : يف حاشية الرهاوي قال )٥٠٠(
  . ١/٢٠٤أصول السرخسي : انظر  )٥٠١(

  ]ب /  ٩٢[ 

اختـــالف 
أيب يوسف وحممد 
  يف وقوع الطالق



وقـع  ولـو   ، )٥٠٢( وثالثاً ، ثانياً ، اق الطالق اـملا سقطت واليته عن إحل ، عليها
  .الفة الطالق الثالث واألمر خب

، "  ا وأنت حـر ـأد إيل ألف"  : كقوله لعبده ، )٥٠٣(وقد تكون الواو للحال 
والثانية خربيـة امسيـة    ، ألن اجلملة األوىل فعلية إنشائية ، هناافإنه مل حيسن العطف ه

وذلك مانع من جنس العطف إذ البد جلنسه من نوع  ، وبينهما كمال االنقطاع )٥٠٤(
 شروطٌ واألحوالُ،  وإذا كان الواو للحال.  ا عرف يف حملهاتصال بني اجلملتني على م
  .فال يعتق العبد إال باألداء  ، )٥٠٦(احلرية  )٥٠٥( ةتعلق؛ لكوا مقيدة كالشرط ، 

 . يف حال األداء،  مقدر للحرية أد إيل ألفاً : أا حال مقدرة واملعىن : والظاهر
فال يكـون  ،  تقدم مضمونه على العاملينبغي أن ي ، فال يرد عليه إذا كان احلال شرطاً

ال وصف ـواحلاحلـرية حال األداء ،  :وحينئذ تلزم احلرية قبل األداء ويقال ،  معلقاً
وقد تكون الـواو   ،والوصف ال يتقدم املوصوف فاحلرية تتأخر عن األداء ، ال شرط 

 ،" طالق ثالثاًهذه "  : كقوله ، لعطف اجلملة على اجلملة فال جيب به املشاركة يف اخلرب
ا كانت لالفتقـار  ألن الشركة يف اخلرب إمن ، دةـفتطلق الثانية واح " قـهذه طال"  و

  . كانت تامة فقد ذهب دليل الشركة/  )٥٠٧(وإذا 

                                                

  . ١/٤٣٥حاشية الرهاوي  : انظر )٥٠٢(
  . ١/٣١٦ شرح ابن عقيل: انظر  .الفضلة املنتصب للداللة علي هيئة الوصف :  احلال هو )٥٠٣(
الكالم الذي  هو : أما اإلنشاء، تمل الصدق والكذب حتأن اجلملة اخلربية : واإلنشاء  ، الفرق بني اخلرب )٥٠٤(

  . تطابقه وقد يقال على فعل املتكلم ليس لنسبته خارج تطابقه أو ال 
  . ٤٢ـ  ١٠١، ص التعريفات : انظر 

  . ٢/٢٢٩كشف األسرار : انظر . والصواب تعلقت  وهو خطأ إمالئي" تعلقه : " يف املخطوط  )٥٠٥(
  . ٢/٢٢٩كشف األسرار للبخاري : انظر . باألداء : يعين  )٥٠٦(
  .ا مكررة يف املخطوط مرتني إذ )٥٠٧(

  الواو احلالية

  ] أ/  ٩٣[ 

قد تعطف الواو 
مجلة على مجلة 
  ومثال عليها



إذا  [ فهذه الواو لعطف اجلملة حـىت  ،"  طلقين ولك ألف"  : وكذا يف قوله
للعطف حقيقة واحلمل عليها ألن الواو ؛  عند أيب حنيفة )٥٠٨( ] طلقها مل جيب له شيء

ألن  ال يصلح أن يكـون دلـيالً   ، ومعىن املعاوضة ، حىت يقوم دليل يعارضها، متعني 
  .ام ميتنعون عن العوض يف الطالق حىت إن الكر، معىن املعاوضة يف الطالق أمر زائد 

واملعىن أنه يصري وجوب األلف عليها  ، وبدالً فتصري شرطاً ،ا للحال إ : فقاال
  . )٥٠٩(حال املعاوضة  بداللة ، عنه للطالق وعوضاً رطاًش

طلقين يف حال كـون األلـف   "  : عقد معاوضة فصار كأا قالت : فإن اخللع
فتجـب األلـف    ، كان تقديره طلقت بذلك الشرط،"  طلقت"  : فلما قال ،" علي 

جعل الواو  ال يستقيم : وقيل، " أد إيل ألفا وأنت حر "  : كما يف قوله ، ويقع الطالق
ليس  ،"  ولك ألف"  : وقوهلا. ألن احلال ما يبني هيئة الفاعل أو املفعول ؛  هنا للحال

  . )٥١٠(ألنه يبني هيئة الفاعل ؛ "  وأنت حر"  : كذلك خبالف قوله

 وتعقيب وجود الثـاين بعـد    ، للجمع : أي ، وهي للوصل والتعقيب
فتراخي املعطوف عن املعطوف عليه ،  هلة معينةمدة مبينة وم ، األول بال تراخ

كان  ، م يكن كذلكـإذ لو ل ، ل حبيث ال يدركـأي ق ، ان وإن لطفـبزم
  .از التعقيب عن املعية يف الفهم فلم حيصل امتي ، ممتداً أو متراخياً مقارناً

إن كـان   ، التعقيب فيها علي حسب ما بعد يف العادة عقيـب األول : وقيل 
$...  ( : كقولـه تعـاىل   ، مان كثريةبينهما أز uΖ ø) n= yz sπ xÿ ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n= tæ $ uΖ ø) n= y‚ sù / sπ s) n= yè ø9 $# 

Zπ tó ôÒ ãΒ  ...(  اآلية)(:  وقوله تعاىل )٥١١ óΟ s9 r& t� s? �χ r& ©! $# tΑ t“Ρ r& š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ 

                                                

  . ١/١٤٤غري موجودة يف املخطوط والتصويب من الرهاوي  )٥٠٨(
  . ١/٢٠٥أصول السرخسي  : انظر )٥٠٩(
 ١/٢٩٠ كشف األسرار للمصـنف  ، ٢/٢٣١كشف األسرار للبخاري  : انظر تفصيل تلك املسألة يف )٥١٠(

  . ٢/٤١٦جامع األسرار للكاكي  ، ٢٩٢ـ 
  . ) ١٤( ية اآل: سورة املؤمنون  )٥١١(

  ]ب /  ٩٣[ 

حرف الفاء 
وفائدا يف 
  مالكال



ßx Î6 óÁ çF sù ÞÚ ö‘ F{ $# ¸ο §� ŸÒ øƒ èΧ ... ( )تيـن مستعارة فـاء يف اآليأن ال : رـواألظه . )٥١٢
  . " مثُ" ملعىن 

 ، والتحقيق أن التعقيب بال مهلة وقع بالنسبة إىل ابتداء تبديل العلقة  مضـغة 
فيعتق يف احلـال ال  ، "  فأنت حرأد ألفا "  :كقوله  ، )٥١٣(وأنشأ مناء األرض خمضره 

 لزمه درمهانحىت " له درهم فدرهم "  : ويستعار الفاء مبعىن الواو يف قوله.  يلزم  املال
فتجعـل   والدراهم يف الذمة يف حكم العني وال ترتيب يف العني ، ألن الفاء للترتيب؛ 

أو يصـرف الترتيـب إىل    ، ملشاركتها يف نفس العطـف  الفاء عبارة عن الواو جمازاً
  . )٥١٤(وبعده آخر  ،" وجب درهم "  : فكأنه قال،  الوجوب

ملا تعذر احلقيقة وهي الترتيب يف ألنه ؛  لزمه درهم واحد : )٥١٥(وقال الشافعي 
،                                 ملضـموا  مبتدأ لتأكيد اجلملة األوىل وحتقيقاً العني محل على أن يكون الثاين كالماً

وال خيفي أن فيما قالـه   ،"  درهم فهو درهم" :  فكأنه قال ، )٥١٦( ] مبتدئها [ حبذف
وفيما قلنا  ، )٥١٧(الف األصل ـضمار الذي خه مع اإلـترك حقيقة الفاء من كل وج

فهو ، ه ـل حبقيقة الفاء من وجـوفيه عم، ي معىن العطف ـل التعقيب بقـوإن بط
  . )٥١٨(هدار أوىل من اإل

 أن يكون بني املعطـوف واملعطـوف    : وهو ، وهي للتراخي مع الترتيب
استأنف املعطوف عند أيب مث  ، عليه مهلة مبرتلة ما لو سكت عن املعطوف عليه

ـ  ، التراخي )٥١٩( ] كمال [ حنيفة ليحصل ق ـإذ هي موضوعة ملطلق واملطل
                                                

  . ) ٦٣( ية اآل: سورة احلج  )٥١٢(
  . ١/٤٤٤حاشية الرهاوي  : انظر )٥١٣(
  . ١/٤٤٤حاشية الرهاوي : انظر  )٥١٤(
  . ٢٠/٣١٢اموع للنووي  : انظر )٥١٥(
  .وهو خطأ إمالئي والصحيح ما أثبته " مبتدائها : " يف املخطوط  )٥١٦(
  . ١٦٢ ، تقومي األدلة : انظر )٥١٧(
  . ٤٥٠ـ  ٤٤٠، يف رصف املباين يف شرح حروف املعاين للمالقي : ذلك انظر توضيح  )٥١٨(
  . ١٣٧ ، والصحيح ما أثبته من ابن ملك ، وهو خطأ إمالئي ،بدون الم  " كما: " يف املخطوط  )٥١٩(

الفاء مبعىن الواو 
  ومثال عليه

رأي الشافعي يف 
قول له درهم 
  فدرهم

وفائدا يف " مث " 
  الكالم

  ] أ/  ٩٤[ 



 )٥٢١( ] يف [ وعندمها التراخي ، )٥٢٠(والكامل ما ذكره  ، ينصرف إىل الكامل
فلو قال لغري املدخول ،  اة معىن العطفـم مع الوصل يف التكلم ملراعـاحلك/ 
فعنده يقع األول يف احلال " إن دخلت الدار ق مث طال أنت طالق مث طالق"  : ا
ق وسكت ، ـأنت طال: ود الفاصل ، كأنه قال ـدم تعلقه بالشرط ، بوجـلع

ـ ـأنت طالق ؛ ألن التراخي عنده يف التكلم ، ويلغو م : مث قال دم ـا بعده لع
تعلـق األول   ،إن دخلت الدار فأنت طـالق  : احملل ، ولو قدم الشرط وقال 

إن دخلت الدار فأنت "  : كأنه قال ، يف احلال لعدم تعلقه بالشرطووقع الثاين 
ـ ـلعولغا الثالث ؛ ،"  أنت طالق: " مث قال  ، مث سكت ،"  طالق ؛  لـدم احمل

ووجد  ، أنه إن ملكها ثانياً : وفائدة تعلق األول.  )٥٢٢(ألنه بانت ال إىل عدة 
يتعلقن  : وقاال ، الكالم مث تقدير املبتدأ لئال يكون لغو ، بالشرط  يقع الطالق

 ، أنه يتعلق الكالم يف املدخول ا ويف غري املدخول ـا  : واملعىن،  )٥٢٣( مجيعاً
ويرتلن على الترتيب عند وجـود الشـرط    ، رـا قدم الشرط أو أخـوفيم

 ، لقبول احملل ، تطلق ثالثاً ا إال أنه إذا كانت مدخوالً ، لوجود معىن التراخي
احملـل ده لفوات ـو ما بعـويلغ ، دةـق واحـا تطل الًوإن مل تكن مدخو

  .بوقوع األوىل ال إىل عدة 

ـ   : وهنا جواب سؤال فيما ورد من أشكال وهو أن يقـال   " مث"  تلـو كان
 ، )٥٢٤(كما قال به الشـافعي   ، جلاز تعجيل الكفارة قبل احلنث؛  للترتيب والتراخي

من حلف على ميـني   " : uرود قوله لو ، قبل أن حينثفيمن حلف وأراد أن يكفر 

                                                

  . ١/٢٠٨أصول السرخسي  : انظر )٥٢٠(
  . ١/٤٤٩وهو خطأ والتصويب من الرهاوي ،  يف املخطوط مكررة )٥٢١(
  . ١٣٨ـ  ١٣٧،  ح منار األنوارشر : انظر )٥٢٢(
  . ٢/١٣١كشف األسرار للبخاري  ، ١/٢٩٧كشف األسرار للنسفي  : انظر )٥٢٣(
فة يف تـبني احلقـائق للزيلعـي    ورأي أيب حني ، ٢/١٢٨ واملهذب ، ١٨/١١٣ اموع للنووي : انظر )٥٢٤(

  . ١٠٠ـ  ٦/٩٩

] أ/  ٩٤[ 

  ]ب /  ٩٤[ 



ا ـعلى م/  )٥٢٥("  مث ليأت الذي هو خري ، منها فليكفر عن ميينه ا خرياًـفرأى غريه
"  مث ليفعل الذي هو خـري "  : بلفظ مرفوعاً )٥٢٦(من حديث أم سلمه ، رواه الطرباين 

إذا حلف  rول اهللا ـكان رس:  ا قالتـأ،  )٥٢٨(ورواه احلاكم عن عائشة ،  )٥٢٧(
ف على ميني فـأرى  ـال أحل " : الـحىت نزلت كفارة اليمني فق،  على ميني ال حينث

وهـذا يف  ،  )٥٢٩(" و خري ـمنها إال كفرت عن مييين مث أتيت الذي ه ا خرياًـغريه
ـ  : تـقال ، عن عائشة )٥٣٠(البخاري  ـ  )٥٣١(ر ـكان أبو بك وهـو   ... رهـفذك

                                                
فرأى غريها خرياً منها أن يأيت الذي هـو   ندب من حلف مييناً: باب ، األميان : أخرجه مسلم يف كتاب ) ٥٢٥(

يف  ءمـا جـا  : بـاب  ، اإلميان : ، وأخرجه الترمذي يف كتاب  ١٦٥٠: ، حديث رقم  ٣/١٢٧١خري 
وللحـديث روايـات    tعن أيب هريـرة  ،  ٢/٤٧٨ومالك ، ١٥: ، رقم  ٤/١٠٧الكفارة قبل احلنث 

 دوأبو داؤو. ذي عن عبد الرمحن بن مسرة الترم،  دأبو داؤو، مسلم ، وه البخاري ـفقد روى حن: أخري 
جـامع األصـول   : انظر . ـ   رضي اهللا عنهماـ والنسائي وابن ماجه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  

  . ٦٦٨ـ  ١١/٦٦٧
سـنة   rمن املهاجرات األوليات تزوجها النيب  ، زوميةني أم سلمه هند بنت أيب أميه املخأم املؤمن : هي )٥٢٦(

انظـر  . هــ  ٦٠ من مات من أمهات املؤمنني سنةمن أشرف النساء وأمجلهن وآخر  ، رةـأربع من اهلج
أسـد   ، ١٩٢١ـ   ٤/١٩٢٠ االستيعاب البن عبد الرب ، ٩٦ـ   ٨/٨٦طبقات ابن سعد  : ترمجتها يف

  . ٤٢٤ـ  ٤/٤٢٣ صابةاإل ، ٥٨٩ـ  ٥/٥٨٨ ثريالغابـة البن األ
  .أخرجه الطرباين  )٥٢٧(
أفقـه نسـاء    ، rزوج النيب ، املكية ، التيمية ، ة بنت أيب بكر الصديق القرشية أم املؤمنني عائش : هي )٥٢٨(

انظـر  . هـ٥٧، توفيت سنة  حديثاً ٢٢١٠:  فضائلها كثرية وأحاديثها كثرية تبلغ،  األمة على اإلطالق
البدايـة   ، ١٨٨٥ـ   ٤/١٨٨١االسـتيعاب   ، ٨١ـ   ٨/٥٨ الطبقات الكربى البن سعد : ترمجتها يف
  . ١/٢٧ تذكرة احلفاظ ، ٩٤ـ  ٨/٩١ ة البن كثريوالنهاي

  .٨/١٨٤الكفارة قبل احلنث وبعده  : باب ، ميانكفارات األ:  يف كتاب خاري يف صحيحهأخرجه الب )٥٢٩(
صاحب اجلامع الصحيح الذي هـو أصـح    ، " أبو عبد اهللا " حممد بن إمساعيل البخاري : البخاري هو )٥٣٠(

ـ ٢٥٦تويف سنة ، د وابن املزيين وغريهم روي عن أمح ، كتاب بعد كتاب اهللا  : انظـر ترمجتـه يف  .  هـ
  .٢/١٣٤شذرات الذهب ،  ٩/٤٧ذيب التهذيب  ، ١١/٢٤البداية والنهاية 

عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن متيم بن مرة القرشي التيمي أبـو بكـر    : هو )٥٣١(
قبـل   rولد بعد الفيل بسنتني وستة أشهر صحب الـنيب  ،  خليفة رسول اهللا ، ةابن أيب قحاف ، الصديق
واستمر معه طول إقامته مبكة ورافقه يف اهلجرة ويف كل املشاهد معه حىت تويف بعد الرسول بسنتني  ، البعثة

  . ٢/٣٣٣ اإلصابة ، ٢/٢٣٤ باالستيعا : انظر ترمجته يف ، وثالثة أشهر



 )٥٣٥(وسـلمان  ،  )٥٣٤(مـر  عن ابن ع،  )٥٣٣(وأخرج ابن أيب شيبة .  )٥٣٢(الصواب 
  . )٥٣٧(م كانوا يكفرون قبل احلنث ـوأ ، )٥٣٦(الدرداء 

ـ  ـالف إذا عجـأن احل : اصلـواحل وز عنـد  ـل الكفارة قبل احلنـث جي
ـ  اًـحمتج ، )٥٣٩(ة ـال عزمي )٥٣٨(ة ـواز رخصـي جـالشافع ـ ـ ديث ـذا احل
  . )٥٤٠(وز جيا ال ـوعندن

                                                

  . ٤/١٧٠ ريتلخيص احلب ، ٣/٢٩٦ نصب الراية:  انظر )٥٣٢(
 ، احلـافظ  ، عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبه إبراهيم بن عثمان بن خواسي العبسي الكويف املـوطن  : هو )٥٣٣(

وعنه البخـاري  ،  وابن املبارك وابن عيينه وغريهم ، روي عن شريك القاضي ، صاحب املصنف واملسند
 شـذرات الـذهب  :  ترمجته يف انظر.  هـ٢٣٥ تويف سنة ، ه والنسائيـوابن ماج دومسلم وأبو داؤو

  . ٢/٤٣٢ تذكرة احلفاظ ، ١٠/٦٦ تاريخ بغداد ، ٢/٤٩٠ ميزان االعتدال ، ٢/٨٥
  .سبقت ترمجته   )٥٣٤(
 أنا سلمان ابن اإلسالم : سئل عن نسبه فقال ، rموىل رسول اهللا  ، أبو عبد اهللا ، سلمان الفارسي : هو )٥٣٥(

انظر . هـ ٣٦، تويف سنة ذي أشار حبفر اخلندق حول املدينة آخى الرسول بينه وبني أيب الدرداء وهو ال ،
  . ١/٢٢٧ مساءذيب األ ، ٢/٦٢ اإلصابة : ترمجته يف

 صحايب من احلكماء الفرسان القضـاة  ، أبو الدرداء ، عومير بن مالك بن قيس األنصاري اخلزرجى : هو )٥٣٦(
ـ ٣٢ ويف يف الشام عامت، مث انقطع للعبادة  ، يف املدينة كان قبل البعثة تاجراً ،  : انظـر ترمجتـه يف   . هـ

  . ١/٦٠٦ غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري ، ٥/٤٦ اإلصابة
  . ٣/٤٨٣ من رخص قبل إن حينث : باب ، مياناإل: كتاب ، مصنف ابن أيب شيبة  : انظر )٥٣٧(
 ،أو قاعـدة عامـة    ، وهي احلكم الذي ثبت على خالف دليل شرعي، هي السهولة واليسر : الرخصة  )٥٣٨(

انظـر تعريـف    ، يقتضي العمل خبالف مقتضـي الـدليل األول   ، وذلك لوجود دليل شرعي آخر معترب
  . ٢/١٧٠التلويح :  الرخصة يف

ويصدق على متعلقـات   ، وهي احلكم الثابت من غري خمالفة لدليل شرعي.  هي القصد املؤكد : العزمية )٥٣٩(
 التلويح : انظر تعريف العزمية يف.  مباح ، حرام ، مكروه ، ندوبم ، احلكم التكليفي اخلمس من واجب

٢/١٢٧ .  
وال جيوز تقدميها علـى   ، وجيوز تأخريها على احلنث ، اتفق العلماء على أنه ال جتب الكفارة قبل احلنث )٥٤٠(

فارة على عدم جواز تقدمي الك : فمذهب أيب حنيفة، واختلفوا يف جوازها بعد اليمني وقبل احلنث  ، اليمني
وهو قول مالـك   ، جلمهور العلماء اوزين هلا يف اجلملة خالفاً ،وهي رواية عن مالك ، احلنث بكل حال 
بداية اتهد البن رشـد   ، ٨/٧١٣املغين البن قدامة  ، ٣/١١٣ احلقائق نيتبي:  انظر. والشافعي وأمحد 

١/٤٢٠ .  



بالرواية األخرى وهي   هذا احلديث عمالًمبعىن الواو يف " مث" استعري  : ونقول
كما رواه مسلم من حـديث   " مث يكفر عن ميينه ، فليأت الذي هو خري " : uقوله 

 ، )٥٤١(بن مسـرة  اية عبد الرمحـن ويف املتفق عليه من رو،  " فليأت " أيب هريرة بلفظ
حديـثي واة يف رـوملا اختلفت ال. "  فأت الذي هو خري وكفر عن ميينك " : ولفظه

وبعضهم الكفـارة علـى    ، ارةـوقدم بعضهم احلنث على الكف أيب هريرة وابن مسرة
جعلنا مث يف ،  )٥٤٣(من حديث عدي ابن حامت  ،  )٥٤٢(رواه مسلم بالوجهني ،  احلنث

فـإن الـواو    ، ال الذي بينهما يف العطـف ـلالتص ازاًـالرواية األوىل مبعىن الواو جم
ال ـفبينهما اتص،  ل يف املقيدـق داخـواملطل ، قيدومث للعطف امل ، ق العطفـملطل
ويكون إجراء /  لآلخر عند تعذر العمل باحلقيقة )٥٤٤( ] أحدامها [ وي فيستعارـمعن

أداؤها واجب إذ الكفارة  )٥٤٥( ] يف ذلك احلديث [ على احلقيقة األمر بالتكفري باقياً
  .بعد احلنث باإلمجاع 

  )٥٤٦( ] مث [ األمر وترك للعمل حبقيقـة  م عمل حبقيقةـفيما ذكرت : فإن قلت
م ـفل ، رـل حبقيقة األمـوترك العم ، فيما ذكرنا عمل حبقيقة مث  ، )٥٤٧( ] و [ـ 

  !ترجح ما ذكرمت ؟

                                                
كـان  ، أسلم يوم فتح مكة، بد مشس بن أميه القرشي الصحايب عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن ع : هو )٥٤١(

  . هـ٥٠، تويف سنة عبد الرمحن  rعبد الكعبة فسماه النيب : امسه 
والدرايـة  ،  ١٧٣،  وبلوغ املرام ، ١١/٦٦٧ ثريجامع األصول البن األ:  انظر ختريج ذلك احلديث يف )٥٤٢(

  . ٢/٩١ البن حجر
كـان   ،وهو صغرياً  rقدم على النيب  ، أحد املهاجرين ، و طريفأب ، عدي بن حامت بن عبد اهللا الطائي )٥٤٣(

سـنة   تويف بالكوفة ، اجلمل وصفني والنهروان شهد مع علي ، وافر العقل حاضر اجلواب ، يف قومه سيداً
  .  عمره مائة وعشرون سنة تقريباًو ،هـ ٦٨

  . ٤/٤٦٩ صابةاإل ، ٣/١٠٥٧ االستيعاب : انظر ترمجته يف
  .وهذا خطأ إمالئي والصحيح ما أثبته  ،"  أحديهما : " طيف املخطو )٥٤٤(
  . ١٣٨ ، مابني املعكوفتني تكرر يف املخطوط مرتني والتصويب من ابن ملك )٥٤٥(
  .١٣٨ ، والتصويب من ابن ملك ، " مث" قبل  " واو" بإضافة  " ومث"  : يف املخطوط )٥٤٦(
  . ١٣٨ ، غري موجودة يف املخطوط والتصويب من ابن ملك )٥٤٧(

" مث " تستعار 
مبعىن الواو 
  بالرواية األخرى

  ] أ/  ٩٥[ 



كـذا يف   ، أوىل )٥٤٨(واملشـهور   ، من الرواية مشهورة هألن ما ذكرنا : قلت
حلقيقة مـن وجـه   وإن سلم ففيما ذكرنا ترك ا : قال ابن امللك.  )٥٤٩(جامع األسرار 

ومهـا محـل    ، وهو ترك العمل حبقيقة مث وفيما ذهبتم ترك احلقيقة من وجهني ، واحد
 مطلق غري مقيد باملال فإن األمر بالتكفري ، وترك العمل باإلطالق ، األمر على اإلباحة

  . )٥٥٠(والتكفري بالصوم قبل احلنث ال جيوز باإلمجاع  ،

ألن مث ؛ وهو أقـرب إليـه   ، و دون الفاءعن الوا مل جعل مث جمازاً : فإن قلت
  .من الترتيب  للترتيب والفاء للتعقيب وهو يفيد نوعاً

وذلك ال حيصل إال باحلمـل علـى    ، دم الترتيبـرض عـبأن الغ : وأجيب
  . )٥٥١( الواو

  . )٥٥٢( ق جبواز تقدمي الكفارة على احلنثونوقش بأن الواو ملطلق اجلمع فيصد

بقرينـه الروايـة    ، صدقاا وهو عطف السابقد ما ـبأن تعني أح : وأجيب
  . )٥٥٣(وبأنه مل يبق األمر على حقيقته فيفوت املقصود من الرواية  ، األخرى

’ ( : هذا وقد تأيت مث لبيان املرتلتني كقوله تعـاىل  ÎoΤ Î) uρ Ö‘$ ¤ÿ tó s9  yϑ Ïj9 z>$ s? z tΒ# u uρ 
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مث اشتهر فصار ينقله قوم ال يتصور تواطؤهم علـى   ،احلديث املشهور هو ما كان من اآلحاد يف األصل  )٥٤٨(

  . ١٦٥،  الباعث احلثيث : انظر .وهو حجة  ، الكذب
حممد بن أمحد الكاكي املتـوىف   حممد بن / ومؤلفه الشيخ ، جامع األسرار يف شرح املنار للنسفي: كتاب  )٥٤٩(

  . ٤٢٥، ص ص العبارة السابقة يف اجلزء الثاين ون ، هـ٧٤٩سنة 
  . ١٣٩ ، شرح منار األنوار البن ملك )٥٥٠(
رصف املباين يف شرح حـروف املعـاين    ، ١/١٥٣ مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام : انظر )٥٥١(

  . ٢٥٠ ، للمالقي
  .  ١/٢٠٣أصول السرخسي ،  ١٣٧، أصول الشاشي  : انظر )٥٥٢(
  . ١/٤٥١ الرهاوي حاشية : انظر )٥٥٣(
  . ) ٨٢( ية اآل: سورة طه  )٥٥٤(

  ]ب /  ٩٥[ 

: تفسري قوله تعاىل
 )وإين لغفار  (

:  اآلية ، وقولـه
 )فك رقبة  (

  اآلية 



t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u ... ( )ألن مث يف ذلك لتراخي اإلميان وتباعده يف الترتيب والفضيلة  )٥٥٥
ألن اإلميان يف ذلك هـو السـابق    ؛ ال يف الوقت، الثانية عن العتق والصدقة يف اآلية 

ح يف اآلية األوىل ألن اهللا تعاىل ـان والعمل الصالـولتراخي االهتداء عن التوبة واإلمي
ولو محل اإلميان واالهتداء على  ، لو مل خيلق االهتداء للعبد ملا حصل له شيء من ذلك

يف حتقيق معىن الترتيب مع املهلة لتحقق  لكان متجهاًامهما ، ومت ، دوامهما أو كماهلما
وم بظاهر اآليتني ـوللغفلة عن ذلك ذهب ق، عما ذكر معهما ، تراخيهما بذلك املعىن

  . )٥٥٦(إىل أا ال تفيد الترتيب بني اجلمل املتعاطفة 

 سكوت عنه جيعله يف حكم امل ، إلثبات ما بعده واإلعراض عما قبله وهي
فإنه حيتمل جمـيء  ، جاءين زيد بل عمرو :  أو نفيه حنو ، من غري تعرض إلثباته

  .كما يف املثال املذكور ، على سبيل التدارك للغلط  ، زيد وعدم جميئه

وقد تدخل عليه  ، مث أعرضت عنه وأثبته لعمرو ، لزيد فإنك اثبت ايء أوالً
ويف  ،"  جاءين زيد ال بـل عمـرو  " :  تقول ، للنفي الذي تضمنه بل كلمة ال تأكيداً

 نصـاً  رصا " ال" فإذا انضم إليه  ، أن بل تقتضي ايء قطعاً )٥٥٧(كالم ابن احلاجب 
  . )٥٥٩(كذا ذكره احملققون ، )٥٥٨(يف نفي األول 

                                                

  . ) ١٣( ية اآل: سورة البلد  )٥٥٥(
  . ٢/٩٤٦ يضاحكتاب املقتصد يف شرح اإل : انظر )٥٥٦(
هـ ٥٧٠، ولد سنةابن احلاجب  ، مجال الدين ، أبو عمرو ، عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس : هو )٥٥٧(

، وعلم باجلامع األموي بدمشـق   ، ولد يف أسنا من صعيد مصر ، وإمام من أئمة األصول والنحو ، فقيه، 
 ، ) منتهي السول واألمل يف علمي األصول واجلدل ( يف األصول خمتصر ابن احلاجب: من أشهر ما ألف 
وفيـات   ، ١/١١٧ مفتاح السـعادة  :انظر ترمجته يف .  هـ٦٤٦ ، تويف سنةوغريها ، الكافية يف النحو 

  . ٤/٣٧٤ عالماأل ، ٢٥٠ـ  ٣/٢٤٨ عياناأل
  . ٣/٩٨٤ شرح املقدمة الكافية يف علم اإلعراب البن احلاجب : انظر )٥٥٨(
  . ١/٢١٨ الكتاب لسيبويه،  ١/١١٢مغين اللبيب البن هشام  : انظر )٥٥٩(

  "بل " معىن 

" ال " دخول 
" بل " على 

  لتأكيد النفي



 ، الم األول باطل وغلـط ـون لفظ معىن التدارك أن الكـى هذا ال يكـفعل
  . )٥٦١(خبار به ما كان ينبغي أن يقع اإل بل ألن ، )٥٦٠(كما ذهب إليه بعضهم 

لألخذ يف كالم آخر من غـري   )٥٦٢(كثر وقوعها يف كالم اهللا تعاىل  : وباجلملة
 ،"  زيد بل عمرو ما جاءين"  : قوهلم/  )٥٦٣( ] وأما [رجوع وإبطال بل رد انتقال 

  : )٥٦٥(أنه حيتمل وجهني  )٥٦٤(فذكر عبد القاهر اجلرجاين 

 عمرو ما جاءين"  : لتقديرأن يكون ا . "  

  "يء ثابتاً ،"  ما جاءين زيد بل جاءين عمروويكـون   ، لزيد فيكون نفي ا
  .بدون حرف النفي  ، ويكون االستدراك يف الفعل وحده ، إثباته لعمرو

وإن كان ال حيتمله صـار   ، مث اإلضراب إمنا يصح إذا كان صدر الكالم حيتمله
 ،" أنت طالق واحدة بل ثنتني: "  ةإذا قال المرأته املوطوَء فتطلق ثالثاً ، للعطف احملض

  : خبالف قولـه  ، فتقع الثنتان أيضاً ، وهو الطلقة الواحدة ، ألنه ال ميلك إبطال األول
 )٥٦٦(عند علمائنا الثالثة  فإنه يلزمه ألفان استحساناً ،"  م بل ألفانـعلي ألف دره" 
  . )٥٦٨(على الطالق  الثة آالف قياساًزفر يلزمه ث )٥٦٧( وعند ،

                                                
  . ١٥٧ـ  ١٥٣،  رصف املباين ، ١/١١٩ مغين اللبيب : انظر )٥٦٠(
  . ١/٣٤٣ لى علي مجع اجلوامعاحمل ، ٥٣٦تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ،  : انظر )٥٦١(
ôΘ ( : مثل قوله تعاىل )٥٦٢( r& šχθ ä9θ à) tƒ çµ1 u� tI øù $# 4 ö≅ t/ uθ èδ ‘, ys ø9 $#  ÏΒ y7 Îi/   . ) ٣: السجدة (  )...  ‘¢
  .والصحيح حذف إحدامها ،  تكررت كتابتها يف املخطوط مرتني )٥٦٣(
كان من كبـار   ، النحوي اإلمام املشهور ، أبو بكر اجلرجاين الشافعي ، عبد القاهر بن عبد الرمحن : هو )٥٦٤(

املقتصد يف شـرح   : من أشهر كتبه ، أخذ علمه عن أيب احلسني بن عبد الوارث ، األئمة يف النحو والبيان
 ، ٥/١٤٩ طبقات الشافعية للسـبكي  :انظر ترمجته يف . هـ ٤٧١ تويف سنة ،اإليضاح وإعجاز القرآن 

  . ٢/١٨٨أبناء النحاة للقنطي  أبناء الرواة على ، ٣/٣٤٠شذرات الذهب 
  . ٩٤٧ـ  ٢/٩٤٦ يضاحاملقتصد يف شرح اإل : انظر )٥٦٥(
  . ٢١١ـ  ١/٢١٠أصول السرخسي ،  ١٤٧،  أصول الشاشي: انظر  )٥٦٦(
  . يف املخطوط مكررة )٥٦٧(
  . اوما بعده ، ٥/٣٣٢ اهلداية مع فتح القدير : انظر )٥٦٨(

  ] أ/  ٩٦[ 

رأي عبد القاهر 
اجلرجاين يف 

  "بل " معىن 



ـ ، إنشاء ال حيتمل التدارك  أن الطالق : وجه االستحسان إخبـار   رارـواإلق
  . وهو حيتمله ، شرعاً

فإن الطالق إنشاء فـال حيتمـل    ، )٥٦٩(أن هذا قياس مع الفارق  : وتوضيحه
ـ  )٥٧٠( ] لكونه [ ألنه ال حيتمل الصدق والكذب ، التدارك  راج الشـيء مـن  ـإخ

فيدخلـه التـدارك إال أن    ، ألنه أخبار حيتملها ، دم إىل الوجود خبالف اإلقرارـالع
:  أوالً نفي أصله فكأنه قال )٥٧١(عداد يراد به نفي انفراد ما أقر به أوالً التدارك يف األ

مـع ذلـك   "  : مث تدارك االنفراد وأبطله بقوله ،"  ه غريهـليس معله علي ألف "  
  .حبكم العرف  عمالً، "  األلف ألف آخر

 ،/ فإنه يراد به زيادة العشرة فقـط   ،"  سين ستون بل سبعون"  : كما يقال
  .كما يف املثال  ،املال وهذا إذا احتد جنس 

فـاحلكم   ،"  له علي ألف درهم بل ألفا ثوب"  : أما لو اختلف احلال بأن قال
أنت طـالق  : " لغري املوطوَءة  ألنه لو قال،  ة باملوطوَءةوقيدنا املرأ ، فيه لزوم اجلميع
 ، زـوهذا إذ أجن، وع الواحدة ـية بعد وقلّحيقع واحدة لعدم املَ ،"  واحدة بل ثنتني

 ،"  إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة بل ثنـتني "  : أما إذا علق وقال لغري املوطوَءة
  . )٥٧٢(يقع واحدة  " وثنتني"  : فلو قال ، يقع الثالث عند الدخول

 )إلزالة الوهم الناشئ من الكالم  )٥٧٤(لالستدراك أي التدارك  وهي )٥٧٣
ما رأيت "  : فإنك ملا قلت،  " لكن عمراً زيداً تما رأي"  : كقولك ، السابق

                                                

  . ٢٥٤ـ  ٢/٢٥٣ كشف األسرار للبخاري : انظر )٥٦٩(
  . يف املخطوط مكررة )٥٧٠(
  . ١/٤٥٢ال نفي أصله  يف حاشية الرهاوي أوالً )٥٧١(
  . ١/٣٠٤ شرح نور األنوار ملالجيون ، ١٣٩، نوارشرح منار األ:  انظر تفصيل تلك املسألة يف )٥٧٢(
 ، ١/٢٣٧ فـواتح الرمحـوت  ، وما بعدها ،  ١/٣٢٣ يف مغين اللبيب البن هشام " لكن" معاين : انظر  )٥٧٣(

  .وما بعدها  ، ٢/٢٦٠ ألسرار للبخاريكشف ا

  ]ب /  ٩٦[ 

  لكن وفائدا

  "لكن " مثال على 

بعد " لكن " جميء 
النفي يف عطف 
  املفرد على املفرد

إجازة الكوفيون 
" لكن " جميء 

  بعد اإلثبات



،  ملا بينهما من خمالطـة ومالبسـة   غري مرئي لك أيضاً توهم أن عمراً"  زيداً
إذا عطف  كون بعد النفي خاصةوهي ت،  " لكن"  بقولك ،فأزلت هذا الوهم 

جميء لكن  )٥٧٥(لكن أجاز الكوفيون  ، مفرداً على مفرد كما يف املثال املذكور
على  محالً؛ "  اء زيد لكن عمروـج" ـ ك،  العاطفة للمفرد بعد اإلثبات أيضاً

  . )٥٧٦(لكن مل يوجد لذلك شاهد يف كالم من يوثق بعربيته  ، " بل" 

 ، " بـل  " بعد النفي واإلثبات كـ" لكن " تقع  لةوأما إذا عطف مجلة على مج
فإن كانـت   ،وإمنا جيب اختالف اجلملتني باإلجياب والنفي  ، وال توجب نفي ما قبلها

ويكفي االختالف من  ، )٥٧٧(وبالعكس  ، األوىل مثبتة وجب أن تكون األخرى منفية
 أوالً، " مرو مل جييء ع/ لكن جاء زيد " : و ـحن ، جهة املعىن سواء كانا خمتلفني لفظاً

والوقوع بعد  فهي نظرية بل يف عطف اجلمل ،"  سافر زيد لكن عمرو حاضر"  : حنو
ليس لإلعـراض   " لكن"  و ، لإلعراض عن األول " بل" إال أن  ، ابـواإلجيالنفي 
  . )٥٧٨(فتأمل  ، عنه

                                                                                                                                       

كشـف   ، ١/٤٥٣ حاشـية الرهـاوي  ،  ١/٢٦١ التلويح ، ١/٣٤٥ احمللى على مجع اجلوامع : انظر )٥٧٤(
  . ٢/٢٦٠ للبخاري األسرار

أول من نقط اإلعراب يف القرآن الكرمي واهتمـوا بروايـة األشـعار    :  الكوفيون نسبة إيل الكوفة وهم )٥٧٥(
الشعر بالكوفة أمجع وأمشل منه بالبصرة ولكـن   " :فقال أبو طيب اللغوي ،  الشعر القدمية وصنع دواوين

مراتب النحـويني أليب الطيـب    :انظر . " أكثره مصنوع ومنسوب إىل من مل يقله وذلك بني يف دواوينهم 
  . ٧٤ ، اللغوي

  . ٢٨٥ ، اإليضاح: انظر  )٥٧٦(
 ، ٤/١٥٠ املقتضـب للمـربد   ، ٢١٩ـ   ١/٢١٦يف الكتـاب لسـيبويه   "  لكن" تفصيل  يف: انظر  )٥٧٧(

  . وغريها من كتب النحو ، ٢٩٠،  اإليضاح للفارسي
  . ١/٢٦٢ التلويح: انظر تفصيل تلك املسألة يف  )٥٧٨(

عطف مجلة على 
مجلة تقـع بعد   

  "بل " 



 ن كانـا  فإ،  ال للشك تفيد ثبوت احلكم ألحدمها وهي ألحد املذكورين
وفخـر   ، وهذا خمتار مشس األئمـة ،  دمهاـمجلتني يفيد حصول مضمون أح

  . )٥٧٩(وإليه ذهب عامة أهل اللغة  ، اإلسالم

إىل أنه  )٥٨٠(وذهب القاضي أبو زيد الدبوسي وكثري من أئمة األصول والنحو 
أخربت عن رؤية كـل   " أو عمراً رأيت زيداً"  : فإذا قلت ، للشك موضوع يف اخلرب

ولكن شـككت يف   ، وإمنا رأيت أحدمها وأنك مل ترمها مجيعاً على سبيل الشك مامنه
وأن ال يكون يف غـري   ، معرفة ذلك حىت احتمل كل واحد منهما أن يكون هو املرئي

 ، ألن الشك إمنا يتحقق عند التباس العلـم بشـيء   ، اخلرب موضوعة للتخري واإلباحة
  . )٥٨١(ألنه إلثبات احلكم يف االبتداء  ؛ شاءدون اإلن،  خباروذلك إمنا يكون يف اإل

وهذا الكالم إنشـاء   ،"  أحدكما حر : " كقوله" أو هذا  هذا حر"  : فقوله
عن حرية سـابقة   مبعىن أنه يصلح أن يكون خرباً ، حيتمل اخلرب وعرفاً ، للحرية شرعاً

وإخباراً ،  رعاًش عن الكذب فصار إنشاًء جعل إنشاء احترازاً فإذا مل تكن احلرية سابقة
ال يعتق القن  ،"  أحدكما حر"  : وقال ، ع بني حر وعبدـلو مج، وهلذا  )٥٨٢(حقيقة 
أوجبت اختيار العتيق للموىل بأن  فمن حيث أنه إنشاء شرعاً، فأوجب التخري  ، منهما

ويكون هذا اإليقاع إنشاء من حيث  ، العتق يف أيهما شاء/ يكون له والية إيقاع هذا 
  .أوجب الشك  ر لغةإنه إخبا

فعليه أن يظهر ما يف الواقع مع احتمال اختيار املـوىل   ، ويكون إخباراً باهول
وجعل  ، إيقاع العتق يف أيهما شاء بل وجب عليه أن يعني العتق الذي أوقعه إذا تذكر

                                                

مغـين  ، ١٦٥ ، تقومي األدلة،  ٢/٢٦٦كشف األسرار للبخاري ،  ١/٢١٣أصول السرخسي  : انظر )٥٧٩(
  . ٢/١٠ ع اهلوامع للسيوطيمه ، ١/٨٥الكتاب لسيبويه  ، ٧١ـ  ١/٦٤ اللبيب

  . ٣/٧٥ املقتضب،  ٢٧٩،  نباريلأل ضداداأل ، ٢٣٩ـ  ١/٢٣٨ فواتح الرمحوت:  انظر )٥٨٠(
  . ١٤٢ـ  ١٤١، شرح منار األنوار : انظر  )٥٨١(
  . ٨٩ـ  ٢/٨٨ تيسري التحرير ، ٢/٢٦٧ كشف األسرار للبخاري ، ٢/٤٣٣ جامع األسرار : انظر )٥٨٢(

  ]ب /  ٩٧[ 

أمثلة على 
وقـوع  

يف " أو " 
  الكالم

" أو " إذا كانت 
لغري اخلرب فإا 

للتخيــــري 
  أو اإلباحة

  "أو " معىن 



فشرط صالحية احملل عند البيان حـىت إذا  ، البيان وهو تعيني أحدمها إنشاء من وجه 
ألن اإلنشاء يف املعدوم  ، مها فقال أردت امليت ال يصدق ويتعني احلي للعتقمات أحد

ان إنشـاء  ـولو ك ، من وجه فيخري على البيان لو كانا حيني )٥٨٣( ال يصح وإظهاراً
عمـل مـا يف    ، فإذا اجتمع فيه جهتان، إذ ال جيرب على إنشاء العتق ، مل جيرب حمضاً

موضع التهمة فلم يسمع بيانه يف امليـت وجهـه    فاعتربت جهة اإلنشاء يف ، األحكام
(  : )٥٨٥(ويف التلـويح   . )٥٨٤(فأجرب عليـه   ، اإلظهار والبيان يف غري موضع التهمة

  .)  أو ألحد الشيئني )٥٨٦(ولكون 

 : يشري إيل عبده ودابته" هذا حر أو هذا : " قال أبو يوسف وحممد فيمن قال 
  . )٥٨٧(لو نوى العبد خاصة مل يعتق عندمها مث ظاهر هذا الكالم أنه  ، إن كالمه لغو

؛  وقال أبو حنيفة ملا تعذر العمل باحلقيقة ، إنه يتعلق بالنية : )٥٨٨(ويف املبسوط 
أوىل من إلغاء الكـالم   ،وهو الواحد املعني  ، الواحد األعم فالعدول إىل ااز : أعين

فإنه خري على  ، عبدين لهكما إذا قال ذلك يف  ، واملعني من حمتمالت الكالموإبطاله ، 
ألن  ؛ وعبد غريه فإنه ال يتعني عتق عبـده  ، له يف عبده : خبالف ما إذا قال ، التعيني

  . )٥٨٩(موقوف على إجازة املالك  /  حمل ال جياب العتق لكنه عبد الغري أيضاً

                                                
  . والسياق يقتضي حذف الواو ،ات الواو قبل إظهار ورد يف املخطوط بإثب )٥٨٣(
أصـول   ، ٣١٠ـ   ١/٣٠٩ شرح نور األنوار ملالجيـون  ، ٢/٢٧٠ كشف األسرار للبخاري : انظر )٥٨٤(

  . ٢١٥ـ  ١/٢١٣ السرخسي
  . ١/٢٦٦ التلويح : انظر )٥٨٥(
  .غري موجودة يف التلويح  )٥٨٦(
ـ   )٥٨٧(  : بأن يقول المـرأة  خيري ذه الكلمة إذا كان مفيداًبثبت الت:  قال أبو يوسف وحممد ـ رمحهما اهللا 

. أو مائة دينـار   ، مـف درهـأو على ألفني إىل سنة أو تزوجتك على أل تزوجتك على ألف درهم حاالً
أصـول   : انظـر . ..تزوجتك على ألف درهم أو ألفـني   : بأن يقول ، وال يثبت اخليار إذا مل يكن مفيداً

  . ١/٢١٥ السرخسي
  . ٢٩/٣٤ عتق أحد العبدين : باب، املبسوط للسرخسي  : انظر )٥٨٨(
  . ٦/٢٦١ الفتاوى اهلندية لقاضي خان : انظر )٥٨٩(

رأي أبو يوسف 
  "أو " وحممد يف 



 ،"  أو فالنـاً  وكلت فالناً"  : بأن قال ، يف الوكالة "أو " وإذا دخلت كلمة 
  .صح هذه الوكالة للجهالة ال ت أنوالقياس  ، لتوكيل استحساناًيصح ا

وهذه  ، أن مبىن الوكالة على التوسع لعدم تعلق اإللزام ا : ووجه االستحسان
وكلـت   : كما لو قـال  فال متنع الصحة ، ، فال تفضي إىل املنازعة ، جهالة مستدركة

 ،وال يشترط اجتماعهما ، ذلك ومل يكن لآلخر أن يبيع بعد، فأيهما باع صح،  أحدمها
  . يف موضع اإلنشاء للتخيري على سبيل اإلباحة " أو" ألن 

إذا دخلت يف املبيع  " أو" فإن  ، ارةـالف البيع واإلجـل إنشاء خبـوالتوكي
بعتك هذا بعشـرة أو عشـرين    : أو قال ،"  وهذابعتك هذا "  : بأن قال ، أو الثمن

  . )٥٩٠(يفسد البيع باجلهالة 

ـ  "  : كذا إذا قالو ارة ألن ـأجرت اليوم هذا بدرهم أو درمهني تفسـد اإلج
أو مـن املـؤجر    ، ومن له اخليار من البائع واملشـتري  ، للتخيري )٥٩١( ] أو [ كلمة

إال أن يكون من له ،  أو املعقود به جمهوالً ، فيبقي املعقود عليه ،واملستأجر غري معلوم 
من عدد املخري فيه من املبيـع   ، يف اثنني أو ثالثة اًـماخليار من البائع أو املشتري معلو

فيصح  " بعت هذا أو هذا على أنك باخليار تأخذ أيهما شئت"  : بأن قال ، رواملستأج
  . )٥٩٢(استحسانا 

  . )٥٩٣(جلهالة املبيع ؛ وهو القياس  ، وعند زفر والشافعي ال جيوز العقد

                                                

  . ٥/٢٧٢ اهلداية مع فتح القدير : انظر )٥٩٠(
  . ١٤٢،  والتصويب من ابن امللك، غري موجودة يف املخطوط  )٥٩١(
  . ٤/٣تبيني احلقائق ،  ٢١٢ـ  ١/٢١١،  نواروامشه شرح نور األ ، كشف األسرار للنسفي : انظر )٥٩٢(
املهـذب للشـريازي    ، اومـا بعـده  ،  ٦/١٠٢ اهلداية مع نتائج األفكار والعناية لقاضي زاده : انظر )٥٩٣(

  . ٢/٤٣مغين احملتاج ، 

" أو " دخول 
  يف الوكالة

  ] أ/  ٩٨[ 

"  أو" دخول 
يف املبيع 
  والثمن

يف " أو " دخول 
  اإلجارة



ال تفضي  ، ارـمن له اخلية بعد تعيني ـأن هذه اجلهال : ه االستحسانـووج
احلق حمل / ثالثة أيام فقط  )٥٩٤( ] يف [ وألن خيار الشرط ملا كان جائزاً ، إىل املنازعة
وهـو املبيـع   ،  للمحـل  اعتباراً ، م جيز إذا كان املبيع أكثر من ثالثةـول ، اخليار به
األقـوى   إحلاق : فهو من باب، وهو ثالثة األيام ، وهو مدة خيار الشرط ،   بالزمان

  . )٥٩٥(والقياس العكس  ، باألضعف

…ÿ...  (:  وهو قولـه تعـاىل   ، ويف الكفارات ككفارة اليمني çµ è? t�≈ ¤ÿ s3 sù ãΠ$ yè ôÛ Î) 

Íο u� |³ tã t Å3≈ |¡ tΒ ô ÏΒ ÅÝ y™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜ è? öΝ ä3Š Î= ÷δ r& ÷ρ r& óΟ ßγ è? uθ ó¡ Ï. ÷ρ r& ã�ƒ Ì� øt rB 7π t6 s% u‘ (  ...( 
)٥٩٦( .  

π×...  (: تعاىل  هـبقولة ـوكفارة احللف الواجب tƒ ô‰ Ïÿ sù   ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ 

÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ ... ( )(:  بقوله تعـاىل  ، وكفارة جزاء الصيد.  )٥٩٧  ... tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ 

# Y‰ Ïdϑ yè tG •Β Ö !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% ... ( اآلية )٥٩٨( .  

 فيكون املكلـف خمـرياً   ، )٥٩٩( خمرياً ويسمى واجباً ، جيب أحد األشياء عندنا
فلو أدى الكل ال يقـع عـن    ، ةـد من هذه األشياء على احتمال اإلباحـبأداء واح

ثواب  ، ك الواحدـى ذلـويثاب عل ، ةـوهو ما كان أعلى قيم،  الكفارة إال واحد
  . بل يثاب على الباقي ثواب التطوع ، ال الكل الواجب

                                                
  . ١٤٣ ، والتصويب من ابن ملك، غري موجودة يف املخطوط  )٥٩٤(
  . ٢/٣٠٥السبكي  مجع اجلوامع البن ، ٢/٢٧٣فواتح الرمحوت : انظر  )٥٩٥(
  .)  ٨٩( ية اآل: سورة املائدة  )٥٩٦(
  .)  ١٩٦( ية اآل: سورة البقرة  )٥٩٧(
  .)  ٩٥( ية اآل: سورة املائدة  )٥٩٨(
ضمن أمور معينة وجعل للمكلف اخليـار   مبهماً ، ما طلب الشارع من املكلف فعله :الواجب املخري هو  )٥٩٩(

 ، ألن املكلف خمري بني أكثر من فعـل  ، ومسي خمرياً،  فعلهوتربأ ذمته بأداء ما  ، يف ختصيص واحد بالفعل
  .صيص الشارع على واحد بعينه منه بالواجب املبهم وذلك لعدم تن ويسمى أيضاً

  . ١/١٢١ اية السول ، ٢/٢١١ تيسري التحرير:  انظر تعريفه وأقسامه يف



على واحد منها وهو ما كان أدىن ولو ترك الكالم يعاقب على الكل بل يعاقب 
مـن أن الواجـب يف    ، )٦٠٠(وهذا قول اجلمهور ،  باألدىنألن الفرض يسقط  ، قيمة

عينت فعل  : كأن يقول ، فيتعني يف ضمن فعله ال بالقول ، الواجب املخري أحد األشياء
  . كذا للكفارة

عنـد   وإن كان جمهـوالً  ، الواجب أحدمها عينا عند اهللا : )٦٠١(وقال بعضهم 
  . واهللا تعاىل يعلم أن العبد خيتار ما هو الواجب عنده ، العبد

 إىل أن الكل واجب على البدل/   )٦٠٢(وذهب بعض مشائخ العراق واملعتزلة 
مث اختلفوا فيما بينهم فقال أبو احلسني البصري ،  )٦٠٣(فإذا وقع واحد سقط الباقي  ،
 ، ال أن جيب اإلتيان بـه  ، يعهااملراد بوجوب اجلميع عدم جواز اإلخالل جبم:  )٦٠٤(

 فعلى هذا يكون اخلالف لفظياً،  وهو مذهب الفقهاء ، وللمكلف اختيار واحد منهما
)٦٠٥( .  

                                                

القواعـد والفوائـد    ، ١٥٢ ، شرح تنقيح الفصول ، ١/١٧٦ عـع اجلوامـعلى مج ـياحملل : انظر )٦٠٠(
  . ٦٧،  األصولية

  . ١/٢٣٥ وشرح العضد عليه ، ابن احلاجب يف خمتصره : مثل )٦٠١(
 ، التوحيـد  : وأصوهلم ترجع إىل مخسة ، فرقة من فرق املسلمني تشعبت إىل مذاهب عديدة : املعتزلة هم )٦٠٢(

  . وف والنهي عن املنكرواألمر باملعر ، والوعيد واملرتلة بني املرتلتني، الوعد  ، العدل
  . ٢٤٢ـ  ١/٤١٦ نشأة الفكر الفلسفي للنشار ، ٤٣ـ  ١/٣٨ امللل والنحل : انظر

  . ١٢٣،  قسم الشرعيات،  والعدل للقاضي عبد اجلبار اهلمداين، املغين يف أبواب التوحيد  : انظر )٦٠٣(
كانت له حلقة كـبرية يف  ، تكلم امل ، األصويل ، املعتزيل،  أبو احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري )٦٠٤(

،  املعتمد يف أصول الفقـه  : له مؤلفات كثرية من أشهر مؤلفاته يف األصول، يقرئ فيها االعتزال  ، بغداد
  .هـ ببغداد ٤٣٦تويف سنة 

ووفيـات   ، ٣/٢٥٩ شـذرات الـذهب   ، ٣٨٧ ي ،طبقات املعتزلة أليب القاسم البلخ : انظر ترمجته يف
  . ١/٤٨٢ األعيان

 مـوي من احملصـول لأل التحصيل  ، ٩٠ـ   ١/٧٧ املعتمد أليب احلسني البصري : انظر هذه املسألة يف )٦٠٥(
  . ٣٠٤ـ  ١/٣٠٢

  ] أ/  ٩٩[ 



ولو ترك يعاقب علـى  ، لو أتى باجلميع يثاب على كل واحد :  وقال بعضهم
  . )٦٠٦( فعلى هذا يكون اخلالف معنوياً ، ترك كل واحد

 : فإذا قيل ، ا أخص من التخيريـأ:  ةـاحرق بني التخيري واإلبـوالف؛ هذا 
، بينـهما   واجلمـعِ  واإلباحة جبواز اختيار أحدمها )٦٠٧( "جالس الفقهاء أو احملدثني " 

 ، طلق امرأيت فالنة أو فألنة للتخري ال جيوز اجلمع بـني طالقهمـا   : خبالف ما إذا قيل
  . )٦٠٨(كذا ذكره ابن امللك 

جواز اجلمع : الفرق بني اإلباحة والتخيري  ر يفاملشهو( :  )٦٠٩(وقال الرهاوي 
لكن الفرق ،  وذاك ملنع اخللو،  فذا ملنع اجلمع،  بني املتعاطفني يف اإلباحة دون التخري

وحينئـذ إن كـان    ، ويف التخيري جيـب  ، هنا أنه ال جيب يف اإلباحة اإلتيان بواحداه
بع من عبيدي هذا أو "  : كما إذا قال ، وثبت اجلواز بعارض األمر األصل فيه احلظر

وإن كان األصـل   ، ألنه املأمور به ، وجيب االقتصار على الواحد ، ميتنع اجلمع " ذاك
ـ ـال الكفارة جيـد كما يف خصـر واحـووجب باألم ، ةـفيه اإلباح ع ـوز اجلم

  . )٦١١( )وهذا يسمى التخيري على سبيل اإلباحة  ، األصلية )٦١٠( ] اإلباحة [ حبكم

$ ( : له تعاىلوأما يف قو yϑ ¯Ρ Î) (# äτℜ t“ y_ t Ï% ©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ / ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù β r& (# þθ è= −G s) ãƒ ÷ρ r& (# þθ ç6 ¯= |Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s) è? óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r& Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& uρ ô ÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (# öθ xÿΨ ãƒ 

š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{  ، للتخيري يف أصل الوضع " أو" فإن  ، فللتخيري عند مالك )٦١٢( )...  #$

                                                

  . ١٥٥ـ  ١٥٢،  شرح تنقيح الفصول،  ١/٦٧ املستصفى : انظر )٦٠٦(
  . ١٤٤،  والتصويب من ابن امللك، بعد احملدثني  " واإلباحة : " ورد يف املخطوط زيادة كلمة )٦٠٧(
  . ١٤٤ ، شرح منار األنوار البن امللك : ظران )٦٠٨(
  . ١/٤٦٣حاشية الرهاوي  )٦٠٩(
  . ١/٤٦٣ والتصويب من الرهاوي وبه يستقيم املعين،  " األصالة: " يف املخطوط  )٦١٠(
  . ٤٦٤ـ  ١/٤٦٢ انظر حاشية الرهاوي )٦١١(
  .)  ٣٣( ية اآل: سورة املائدة  )٦١٢(

  ]ب /  ٩٩[ 

يكون " أو " 
" بل " مبعىن 

  عند احلنفية



 " أو" وعندنا كلمـة   ، )٦١٣(كل نوع من أنواع أجزية قطع الطريق  فيخري اإلمام بني
  " . بل" فتكون مبعين  )٦١٤(هنا على حسب إجرامهم اللترتيب ه

‘{...  (:  كما يف قوله تعاىل Îγ sù Íο u‘$ y∨ Ït ø: $$ x. ÷ρ r& ‘‰ x© r& Zο uθ ó¡ s% ... ( )بل  : أي )٦١٥
ـ ـبل تقط ، لبوا إذا اتفقت احملاربة بقتل النفس وأخذ املاليص ذوا ـع أيديهم إذا أخ
بأن حيبسوا حىت يتوبـوا إذا خوفـوا    ، ومل يقتلوا بل ينفوا من األرض ، ال فقطـامل

أن اجلملة إذا قوبلت باجلملة ينقسم البعض  : وهو ، ولنا أصل معلوم.  )٦١٦(الطريق 
  .على البعض 

ويسـتحيل أن  ،  وكذلك األجزيـة  ، فاوتة يف الغلظ واخلفةوأنواع اجلناية مت
:  لقوله تعاىل ، وبأغلظها عند خفتها ، واع األجزية عند غلط اجلنايةـيعاقب بأخف أن

)  ...7π y∞ ÍhŠ y™ ×π y∞ ÍhŠ y™ $ yγ è= ÷W ÏiΒ ... ( )فال جيوز العمل بالتخيري الظاهر من اآلية بل البد  )٦١٧
  . )٦١٨(ناية من توزيع األجزية حبسب أنواع اجل

ـ ـوقد ورد بيان تقسيم األجزية على أحوال اجلناية مب اس ـا روي عن ابن عب
أن ال يعينه وال يعني  )٦١٩(وادع أبا يرزة "  : rكما رواه الشافعي يف مسنده أن النيب 

فرتل جربيل ، عليه ـ أي صاحله على ذلك ـ فقطع أصحاب أيب برزة عليهم الطريق   
u ومن  ، ال قتلـومن قتل ومل يأخذ امل،  ذ املال صلبباحلد فيهم أن من قتل وأخ

                                                

  . ٤/٤٣٠املدونة  ، ٣/٢٤٧اء تفصيل حد احلرابة يف حتفة الفقه: انظر  )٦١٣(
  . ٤/١١٣حاشية ابن عابدين  : انظر )٦١٤(
  . ) ٧٤( ية اآل: سورة البقرة  )٦١٥(
 واخلشـب  ، واحلجرأو غريه من العصا ،  ، إن الطريق ينقطع سواء كان القطع بسالح " : قال الكاساين )٦١٦(

حتفـة الفقهـاء    : نظـر وا ، ٩١ـ   ٧/٩٠ بـدائع الصـنائع  ،  " ن انقطاع الطريق حيصل بكل ذلكوإ
  . ٣/٢٤٧ للسمرقندي

  . ) ٤٠( ية اآل: سورة الشورى  )٦١٧(
  . ٣٠٤ـ  ١٠/٣٠٣بن قدامه مع الشرح الكبري املغين ال :انظر تفصيل ذلك يف  )٦١٨(
وكشـف  ، كذا يف حاشـية عزمـي زادة    ... برزةوقيل أبا ،  هالل بن عومير األسلمي : وامسه ةرزأبا ب )٦١٩(

  .عثر على ترمجته بعد البحث عنها ومل أ ،امع األسرار وج ، األسرار للبخاري

  أنواع اجلناية



هدم  اًـومل يقتل قطعت يده ورجله من خالف ومن جاء مسلم )٦٢٠( ] املال [/ أخذ 
  . )٦٢١("  يف الشرك ـ من املعاصي ـ الم ما كان ـاإلس

ومل  ، ومل يأخذ املـال  ، ومن أخاف الطريق : )٦٢٣(عنه  )٦٢٢(ويف رواية عطية 
 ، ووقع منهم أحد هذه األنـواع  ، أن كل مجاعة قطعوا الطريق : واملعىن،  يقتل نفي

وليس املعىن أن كل فرد من اجلماعة  ، أجري على جمموعهم اجلزاء املقابل لذلك النوع
  . جيري عليه جزاء ما صدر عنه

علـى اختصـاص    )٦٢٤(محله أبو حنيفة ) من قتل وأخذ املال صلب (  : وقوله
 ، ال على اختصاص هلذه احلالة بالصلب، جيوز يف غريها حبيث ال  ، الصلب ذه احلالة

 القطع: لإلمام اخليار بني أربعة أنواع  )٦٢٥( ] فيها [بل أثبت ، حبيث ال جيوز فيها غريه
والصلب فقط ؛ ألن هذه اجلناية حتتمل االحتـاد   والقتل فقط ؛ مث ، مث القتل والقطع ،

                                                

  . ١/٤٦٥والتصويب من الرهاوي ، غري موجودة يف املخطوط  )٦٢٠(
يف  رالدر املنثـو  ، ٢٨٣ـ   ٨/٢٨٢قي السنن الكربى للبيه ، ١/٣١٣ أحكام القرآن للشافعي : انظر )٦٢١(

  . ٢٧٩ـ  ٢/٢٧٧التفسري باملأثور 
روى عن ابن عبـاس  ، من مشاهري التابعني  ، أبو احلسن ، الكويف ، دة العويفعطية بن سعد بن جنا : هو )٦٢٢(

تـويف  ، وكان ضعيف احلديث ، أة وحجاج بن أرط ،وعنه ابنه احلسن ، وابن عمر  ، وأيب سعيد اخلدري ،
الطبقـات   ، ١/١٤٤شذرات الـذهب   ، ٥/٣٢٥سري أعالم النبالء  :انظر ترمجته يف  ،هـ ١١١ سنة

  . ٢/٣٨٢اجلرح والتعديل  ، ٦/٣٠٤الكربى 
فجاء أناس يريدون  ،أبا بردة هالل بن عومير األسلمي  rوادع رسول اهللا  :أنه قال  tعن ابن عباس  )٦٢٣(

 ،وأخذ املال صـلب   ،فرتل جربيل باحلد أن من قتل  ،فقطع عليهم أصحاب أيب بردة الطريق  ،اإلسالم 
ومل يقتل قطعت  ، ومن أخذ ماالً ، من قتل ومل يأخذ قتلو، ومن أخذ املال صلب  ،ومن قتل ومل يأخذ قتل 

 يعزاه له ابن حزم يف احملل. هدم اإلسالم ما كان منه يف الشرك  ، يده ورجله من خالف ومن جاء مسلماً
  .عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه عن احلجاج بن أرطاه عن عطية العويف ،  ١١/١٨١

  . ٤٣٢ـ  ٥/٤٣١ فتح القدير البن اهلمامرأي أيب حنيفة يف  : انظر )٦٢٤(
  . ١/٢٧٠والتصويب من التلويح ،  " فيه: " يف املخطوط  )٦٢٥(

  ] أ/  ١٠٠[ 



والتعدد من حيث إنه وجـد  ،  صلبي )٦٢٦( ] فيقتل أو [،  من حيث إا قطع املارة
 )٦٢٧( يف العـرنيني  rأمر النيب  : سبب القطع بسبب القتل فيلزمه حكم السببني وقد

  . )٦٢٩(حىت ما توا  ، )٦٢٨(وأمر بتركهم يف احلرة  ، وأرجلهم ، بقطع أيديهم

ففي بعض الروايات أن من أخذ  ، وقد تعارضت الروايات يف حديث ابن عباس
وعنـدمها  ،  االحتجاج به ،وصلب فصح  يده ورجله من خالفوقتل قطعت  ، املال

ومن أفرد اإلخافة نفي من  . )٦٣٠(كذا يف التلويح  ، بظاهر احلديث يتعني الصلب عمالً
وألنه ال يليق باحلكيم أن يعاقب على أخف أنواع اجلناية بأشد أنـواع   ، )٦٣١(األرض 
احلكمة بكالم  هفعل ماال تقتضي ولو أثبتنا التخيري ، وال على األشد باألخف/ العقوبة 

فلما تعذر العمل بالتخيري صري إىل الترتيب املقتضي  ، وهو حمال ، من له احلكم الباهرة
                                                

  . ١/٢٧٠والتصويب من التلويح ، غري موجودة يف املخطوط  )٦٢٦(
نه وادي حبذاء أ: ، وهو وادي عرفة وقيل وهاء تأنيث ، بعده نون ، من عرنه بضم أوله وفتح ثانية : هم  )٦٢٧(

:  انظـر ، "  بطـن عرنـه   ": احلديث  واملسيل كله وذكر يف، مسجد بعرفة بطن عرنه : وقيل  ،عرفات 
  . ٤/١١١ومعجم البلدان ،  ٣/٩٣٥معجم ما استعجم 

كرهـوا   : أي، من عرنة أتوا املدينة فاجتووهـا   أن قوماً t وقصة العرنيني ما روي عن أنس بن مالك )٦٢٨(
بـل  م فأمرهم الرسول بأن خيرجـوا إيل إ وانتفخت بطو ، رت ألوامصففا ، ألا مل توافقهم؛  املقام ا

 ، ومالوا إىل الرعاة وقتلوهم واستاقوا اإلبل ، ففعلوا فصحوا وارتدوا،  الصدقة فيشربوا من أبواهلا وألباا
وتـركهم يف   ، ومسل أعينهم ، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وبعث يف أثرهم قوماً ،فعلم الرسول بذلك 
  .وقال الراوي حىت رأيت بعضهم يكدم األرض بغية من شدة العطش ،  شدة احلر حىت ماتوا

مل يسـق   : وباب ، مل حيسم النيب من أهل الردة حىت هلكوا : باب ، احملاربني : أخرجه البخاري يف كتاب )٦٢٩(
وأخرجـه   ، ٢٠٢ ـ  ٩/٢٠١ عليه أعني احملاربني rمسل النيب  : وباب ، املرتدون واحملاربون حىت ماتوا

،  ١٦٧١: رقـم  ،  ١٢٩٨ـ   ٣/١٢٩٦ حكم احملاربني واملرتـدين  : باب ، القسامة : مسلم يف كتاب
ه ـوأخرج،  ٧٢ : رقم ، ١/١٠٦يف بول ما يؤكل حلمه  ءما جا : باب ، الطهارة : والترمذي يف كتاب
وأخرجه النسائي يف  ، ٤٣٦٤:  رقم،  ٤/١٢٨ ما جاء يف احملاربة : باب ، احلدود : أبو داؤود يف كتاب

،  ٧/٩٣ " إمنا جزاء الذين حيـاربون اهللا ورسـوله   " : لتأويل اهللا عز وج : باب ، م الدمـحتري : كتاب
  .  ٢/٨٦١ وابن ماجه

  . ١/٢٧٠التلويح  : انظر )٦٣٠(
رد حاشـية   : انظـر  ... االنتقال ملكان آخر : وقيل،  ) السجن ( املقصود بالنفي من األرض هو احلبس )٦٣١(

  . ٢/٤٩٠ ، ١١٤ـ  ٤/١١٣ املختار البن عابدين

  ]ب /  ١٠٠[ 



فإن  خبالف آية الكفارة، من العقوبات ا يناسب له ـوع من اجلنايات مبـملقابلة كل ن
اء ـاإلنشام ـه مقـومقام، وهي احلنث  دخلت يف مقابلـة اجلناية الواحـدة"  أو" 

وقد أمكن احلمل عليه من غري مانع هنا ، وهي يف اإلنشاء تقتضي التخيري ،  ال اإلخبار
  . )٦٣٢(وامتنع مث ما ذكرنا من املانع فافترقا 

ـ  ، بنفس إرادة اإلسالم ال خيرج الشخص عن كونه حربياً : فإن قلت د ـواحل
يريدون تعلم أحكـام  : معناه  : قلت،  وإن كان مستأمناً ، ال جيب بقطع الطريق عليه

فهم مبرتلة أهل   ، جاءوا على قصد اإلسالم : أو يقال ، فإم كانوا مسلمني ، اإلسالم
  . )٦٣٣(واحلد واجب بالقطع على أهل الذمة  ، الذمة

وبـني العمـوم يف عـدم    ، للعموم ملناسبة بني مفهومة  " أو" ويستعار كلمة 
 ،يف احلكم ال عينه ، لعطف يف إفادة اجلمعيةفيصري مبعىن واو ا ، التخصيص بواحد معني

 " أو" ألن كل واحد منهما مراد بـانفراده فـإن    ، يعين ال يكون كإتيان الواو نفسه
 ، والواو تقتضي ذلك بصفة االجتماع، تقتضي إثبات احلكم لكل منهما على االنفراد 

،  العطف " واو" ن كل واحد منهما مراد يشبه إفمن حيث ،  فهما متشاان مترادفان
/ "  أو" فيكون معىن ، ومن حيث أن كل واحد منهما على االنفراد ال يكون عينهما 

،  )٦٣٤(فتلك فائدة االستعارة فافهم  " الواو" من  ةمن وجه ويف اجلمعية املستفاد مرعياً
Ÿω...  (:  كقوله تعاىل uρ ôì ÏÜ è? öΝ åκ ÷] ÏΒ $ ¸ϑ ÏO# u ÷ρ r& # Y‘θ àÿ x. ∩⊄⊆∪ ()أو ال  ال هـذا :  أي )٦٣٥

فأيهما أطـاع   ، منهما فتكون نكرة  يف موضع النفي ألن تقديره ال تطع أحداً ، ذاك
العطف إذا  " واو" مبعىن  مستعاراً " أو" مث كون  ، يكون مرتكباً للنهي بإطاعة أحدمها

أو  واهللا ال أكلم فالنـاً "  : وكما يف قوله ، ع النفي كما مر يف اآليةـكانت يف موض

                                                

  . ٤٦٤ـ  ١/٤٦٣شروح وحواشي املنار : انظر  )٦٣٢(
  . ٢/٣٦٥املهذب للشريازي  ، ١٠/٣١٨املغين البن قدامة  ، ٩/١٩٨ املبسوط للسرخسي : انظر )٦٣٣(
 ،"  الـواو " عىن تكون مب " أو"  إىل أن وفيه رأي الكوفيني ، ٤٧٨، ص اإلنصاف البن األنباري  :انظر  )٦٣٤(

  .ونفى البصريون ذلك  ، " بل" ومبعىن 
  ) . ٢٤( ية اآل: سورة اإلنسان  )٦٣٥(

" أو " استعارة 
 للعموم

" أو " التشابه بني 
يف " الواو " و 

  العمل

  ] أ/  ١٠١[ 
" أو " تستعار 
" واو " مبعىن 

طف إذا كانت الع
  يف موضع النفي



، )٦٣٦(ىت إذا كلم أحدمها حنث أيهما كلم ألن النكرة يف موضع النفي تعم ح ،"  فالناً
 حيث ال حينث إال بتكلمهما ؛،  بالنفي خبالف الواو ويكون كل واحد منهما مقصوداً

ال أن يدل الدليل علـى أن  إ ،ألنه عطف على سبيل اجلمع فال حينث إال بفعل اموع 
دل ؛ وأكل مـال اليتـيم   ،  الزنا )٦٣٧( ] كبيرت [ كما إذا حلف ال ، حدامهااملراد إ

 لكون كل واحد منهما حمرماً؛ كما يف اآلية ، منهما  ل واحداًـالدليل على أنه ال يفع
لواو كا،  م حينث إال مرةـولو كلمهما ل ،ع ـجتماعهما يف املن، وال تأثري ال اًـشرع
  . )٦٣٨(ن اليمني واحدة ؛ أل

 داًـال يكلم أح" كما لو حلف  ، ةـاإلباح يف موضع " أو" إذا كانت وكذا 
،  واالستثناء فيه إباحة ، استثناء من احلظر " إال فالناً: " فإن قوله  ،"  أو فالناً إال فالناً

فأفـادت كلمـة أو عمـوم     ، وذلك من دالئل العموم، واإلباحة إطالق ورفع قيد 
الـواو يف  إال أا تفارق  ، فله أن يكلمها من غري حنث مبرتلة واو العطف ، االجتماع

 كان جائزاً " دثنيـجالس الفقهاء أو احمل"  : أنه لو جالس واحداً من الفرقتني يف قوله
/  مل جيز أن جيالس كل واحد مـن الفـريقني   " جالس الفقهاء واحملدثني"  : ولو قال ،

ـ     [ ، دمهاـمبعىن أنه مل خيرج عن الفريقني عهدة األمر باالقتصار علـى جمالسـة أح
  . )٦٤٠( هتفيد إباحة اجلمع والواو توجي " أو"  )٦٣٩(] فصارت

،  بـل هـي أوىل   " إىل" مبعىن "  حىت" ى ـملعن )٦٤١( ] أو [ ةـوتستعار كلم
أو ،  واآلخر فعـالً  بأن يكون أحدمها امساً، م حيسن العطف ـإذا ل " إال أن" وملعىن 

غاية بأن يكون الفعل األول وحيتمل الكالم ضرب ال،  واآلخر مستقبالً،  أحدمها ماضياً

                                                

  .فما بعدها ،  ٢/٣٦٠ إحكام األحكام لآلمدي :انظر  )٦٣٦(
  .والصحيح ما أثبته ألن السياق يقتضي ذلك  ،"  يركب: " يف املخطوط  )٦٣٧(
أصـول   ، ٢/٢٨٥عن أصـول البـزدوي    كشف األسرار ، ١/٣١٨للنسفي كشف األسرار :  انظر )٦٣٨(

  . ١/٢١٦ السرخسي
  .السياق يقتضي ما أثبته  ،"  فصار : " يف املخطوط )٦٣٩(
  . ٢١٢ـ  ٢١١،  رصف املباين يف شرح حروف املعاين : انظر )٦٤٠(
  .ن السياق يقتضيه ، والصواب ما أثبته ألغري موجودة يف املخطوط  )٦٤١(

النكرة يف موضع 
 النفي تعم

" أو " استعمال 
  يف اإلباحة

االستثناء من اخلطر

إفادة أو عموم 
  االجتماع

  ]ب /  ١٠١[ 

" أو " تستعار 
، " حىت " مبعىن 
، " إىل " مبعىن 
  "إال أن " مبعىن 



§{ (:  مبتدأ كقوله تعاىل øŠ s9 š� s9 z ÏΒ Ì� øΒ F{ $# í ó x« ÷ρ r& z>θ çG tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ ÷ρ r& öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ãƒ öΝ ßγ ¯Ρ Î* sù 

šχθ ßϑ Î=≈ sß ∩⊇⊄∇∪ ( )٦٤٢( .  

ـ   ألن لـو كان على حقيقته ،"  حىت" هنا مبعىن  " أو" فإن  ون ـفإمـا أن يك
 : والثـاين  ، عطف الفعل على االسم : واألول، يس أو على ل ،على شيء  ، معطوفاً

  . )٦٤٣(عطف املضارع على املاضي 

هذا العطف إال أم صـرحوا   )٦٤٤(وإن جوز بعض النحاة  ، وهو ليس حبسن
استعري الغاية على معىن ليس لك من  ، فلما سقطت حقيقته ، ن التوافق من احملسناتبأ

إال أن يتوب علـيهم فتفـرح   ،  يتهمم شيء يف عذام أو استصالحهم أو هداـأمره
  .وما عليك إال البالغ  ، حباهلم

استأذن أن يدعو عليهم فنهى عن ذلـك ،   ، rأن النيب  : وسبب نزول اآلية
ما بعـثين   : "فقال، ملا شج وجهه يوم أحد سأله صاحبه أن يدعو عليهم  rروي أنه 
، فرتلت اآلية  )٦٤٥("  م ال يعلموناللهم اهد قومي فإ،  ولكن بعثين داعياً ، اهللا لعاناً

ـ  عن الدعـاء عليهم أو سـؤال اهلدايــة  ، rوى  ـ ،  )٦٤٦(م ـهل ذا ويف ـه
ρ÷...  (:  يـتعال/ ه ـأن قول(  : الكشاف r& z>θ çG tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ  ...(  ـ ا ـعطف على م

öΝ...  (و ـه وهـقبل åκ tJ Î6 õ3 tƒ  ...(، وقوله تعاىل : ) }§ øŠ s9 š� s9 z ÏΒ Ì� øΒ F{ $# í ó x«  ...
،  فإما أن يهلكهم أو يهـزمهم  ، أن اهللا تعايل مالك أمرهم : واملعىن، معترض  )٦٤٧( )

                                                

  .)  ١٢٨( ية اآل: سورة آل عمران  )٦٤٢(
  . ٣٢٤ـ  ١/٣٢٣،  شرح نور األنوار ، ١٤٧ ، شرح منار األنوار : انظر )٦٤٣(
  . ١/١٣٢مغين اللبيب  : انظر )٦٤٤(
عـن أيب   ، النهي عن لعن الـدواب وغريهـا   : باب ،الرب والصلة  : كتاب ،سلم يف صحيحه أخرجه م )٦٤٥(

 " ... وإمنا بعثت رمحة ، هللا لعاناًما بعثين ا " : قال ، قيل يا رسول اهللا ادع علي املشركني : قال tهريرة 
  . ٢٥٩٩ : حديث رقم،  ٤/٢٠٠٧

  . ٢٠٠ـ  ٤/١٩٩ أحكام القرآن للقرطيب : انظر )٦٤٦(
  . ) ١٢٨ (اآلية :  سورة آل عمران )٦٤٧(

  ] أ/  ١٠٢[ 



وليس لك من أمرهم  ، أو يعذم إن أصروا على الكفر ، أو يتوب عليهم إن أسلموا
لطـول فصـله ال   ه دعوب ، )٦٤٨(انتهى  ... ت عبد مبعوث إلنذارهمـيء إمنا أنـش

  .خيفى

)٦٤٩(  للداللة على أن ما بعدها غاية ملـا قبلـها   : أي ، للغاية : وهي  ،
أو غري جزء  ،"  السمكة حىت رأسها تلْكَأَ"  : كما يف ، منه سواء كان جزءاً
≈íΟ (:  كما يف قوله تعاىل n= y™ }‘ Ïδ 4 ®L ym Æì n= ôÜ tΒ Ì� ôf xÿ ø9 وأما عنـد   )٦٥٠( ) ∪∋∩ #$

على أن ما بعدها داخـل فيمـا   ن وعدم انضمام القرينة ؛ فاألكثرو،  اإلطالق
" للغاية وإن كان بينهما فرق من حيـث إن   " إىل" :  وهي كـ ، )٦٥١( قبلها
سواء كـان اجلـزء    )٦٥٢(ا يغجيب أن تكون للغاية بعدها مما ينتهي به املُ " حىت

منت "  :حنو ،له  قياًأو مال ،"أكلت السمكة حىت رأسها"  : األخري مما قبلها حنو
فإنه جيـوز أن   ، " ىلإ" فال جيـوز حىت نصفها خبـالف ، " لصباحالليلة حىت ا

  . )٦٥٣( " إىل نصفها أو ثلثها"  :ال ـيق

عـدم   فذهب اجلمهور إىل:  ولكن وقع اخلالف يف دخول ما بعدها فيما قبلها
  . )٦٥٤(إذ هو األصل فاختاره فخر اإلسالم  " إىل: " ـ الدخول ك

  

                                                

  . ١/٦٢٤الكشاف للزخمشري  )٦٤٨(
رصـف   ، ٢/٣٨املقتضب ،  ١٣٩ـ   ١/١٣١مغين اللبيب البن هشام  :"  حىت" انظر يف الكالم على  )٦٤٩(

  . ١٠٥، أسرار العربية البن األنباري ،  ٢٥٧ ، املباين
  ) . ٥( ية اآل: سورة القدر  )٦٥٠(
  . ٢/٣٩املقتضب  : انظر )٦٥١(
  .١/١٣٢انظر مغين اللبيب ... وهو اسم ملا وضعت له الغاية اسم مفعول من غيا ، : املغيا )٦٥٢(
  . ١/١٣٢ ومغين اللبيب ، ٢٣ـ  ٢/٢٢ مهع اهلوامع :انظر  )٦٥٣(
  . ٢/٢٩٩كشف األسرار للبخاري  : انظر )٦٥٤(

وإفادا " حىت " 
  للغاية



 إىل الدخول : وعامة املتأخرين ، )٦٥٦(والزخمشري  ، )٦٥٥(وذهب عبد القاهر 
)٦٥٧( .  

  .إىل القول بدخول اجلزء دون املالقي  )٦٥٩(والسريايف  )٦٥٨(وذهب الفراء 

/ مـات النـاس   "  : كقولك ، يةللعطف مع قيام معىن الغا"  حىت" وتستعمل 
بأن املعطوف قد فـاق يف  فيفيد العطف  ،"  حىت املشاة وقدم احلاج" ، "  حىت األنبياء

  .أو اخلسة والضعف والشرف  ةالقو

أن حـل   إىل أن املوت ارتفع حلوله يف القوة والفظاعة بكل شـخص  : واملعىن
بكل أحـد   قد حتقق حصوله يف مرتبة الضعفة وأن ايء،  وهم األنبياء بأشراف الناس

  .أن وصل الضعفاء من املشاة والفقراء  إىل
                                                

  . ٧٠سبقت ترمجته يف ص  )٦٥٥(

هـ ٤٦٧ جار اهللا املولود عام ، أبو القاسم ، محد اخلوارزمي الزخمشريحممد بن عمر بن حممد بن أ:  هو )٦٥٦(
 ، املفصـل  ، أساس البالغة ، الكشاف: من أشهر ما ألف ، األدب  ، اللغة ، التفسري ، إمام عامل بالدين ،

  األعـالم  ، ٢٦٨٧،  دبـاء معجم األ ، ٥/١٦٨ عيانوفيات األ:  انظر ترمجته يف. هـ ٥٣٨ امـتويف ع
٧/١٧٨ .  

  . ٢/٨٤١ يضاحكتاب املقتصد يف شرح اإل : انظر )٦٥٧(

من أبرع الكـوفيني   ، هـ١٤٠ولد سنة ، أبو زكريا  ، حيي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي : هو )٦٥٨(
عاش يف بغداد وهو الـذي   ، أخذ النحو عن الكسائي واحلسن، و واللغة وفنون األدب ـوأعلمهم بالنح

 ، احلـدود  ، املعـاين  : أشهر كتبه ، وت ويف نفسي شيء من حىت ألا ختفض وترفع وتنصبـأم:  قال
،  ١٨١٢،  دبـاء معجم األ ، ٤/٥ أنباه الرواة :انظر ترمجته يف . هـ ٢٠٧، تويف سنة وغريها  ، املفاخر

  . ٦/١٧٦ عيانوفيات األ

أصله من سرياف مـن  ، حنوي عامل باألدب  ، هـ٢٨٤، ولد سنة احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان  : هو )٦٥٩(
اإلقناع يف  ،شرح كتاب سيبويه : ، من أشهر مؤلفاته وتوىل نيابة القضاء فيها  ، سكن بغداد ، بالد فارس

 األعـالم  ، ٢/٧٨ وفيات األعيان ، ١/٣١٣لرواة أنباه ا : انظر ترمجته يف. هـ ٣٦٨تويف سنة  ، النحو
٢/١٩٦ .  

  ]ب /  ١٠٢[ 
" حىت " مال استع

  يف العطف



:  كقولـه  ، "إىل " اية مبعىن  األفعال أن جتعل غيف " حىت" هذا ومواضع كلمة 
  . )٦٦٠(بالنصب  ، سرت حىت أدخلها

فتكـون يف ذلـك   )  أن (فتقدر بعدها كلمة  ، يف ذلك حرف جر " وحىت" 
أو جتعل ؛ لئال يلزم دخول اجلار على الفعل ، بتأويل املصدر  تقديراً داخلة على االسم

عدم كوـا  :  مجلة مبتدأة ومعىن كوا ، مجلة مبتدأه، ما بعدها غاية هي حرف ابتداء 
يف االمسية حنو  غري أن اخلرب قد يكون مذكوراً، فعلية كانت أو امسية ، معمولة ملا قبلها

أكلت السمكة "  : حنو وقد يكون حمذوفاً،  " حىت يكون زيد غضبان ضربت زيداً" : 
ا حرف ابتدوميتنع تقدي مأكول ، : أي ، بالرفع " هاحىت رأساء ر أن بعدها لكو.  

وليس هلـا   ،"  خرجت النساء حىت خرجت هند" :  قولك ومثال الفعلية حنو
فـإن   ،"  سرت حىت أدخلها"  : خبالف قولك حمل من اإلعراب ؛ ألا مجلة مستأنفة ،

قولـه  : ومن األمثلـة الفعليـة   .  )٦٦١(سرت  : لقولك ، ولـار وارور معمـاجل
θ#)...  ( : سبحانه ä9 Ì“ ø9 ã— uρ 4 ®L ym tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §�9 وأمـا  ، عـعلى قراءة الرف )٦٦٢( ) ... #$

ازاة ـفللمجفإن لـم يستقم معىن الغايـة  )٦٦٣( " إىل"  على النصب فيكون مبعنـى
 ] ينتـهي  [ ألن الفعل الذي هو السـبب  ، بني الغاية واازاة/  مبعىن الم كي ملناسبة

öΝ (:  وله تعاىلكق ، كما ينتهي بوجود الغاية ، عادة بوجود اجلزاء )٦٦٤( èδθ è= ÏG≈ s% uρ 4 ®L ym 

Ÿω šχθ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù ... ( )٦٦٥( .  

                                                

  . ١/٣٥١شرح ابن عقيل  : انظر )٦٦٠(
  . ١/٣٤٥مجع اجلوامع مع احمللى  : انظر )٦٦١(
  ) . ٢١٤( اآلية  :سورة البقرة  )٦٦٢(
  . ٢/٢١٩النشر يف القراءات العشر  : انظر ،قراءة نافع الرفع والباقون بالنصب  )٦٦٣(
  . ٢/٣٠٧ وكشف األسرار للبخاري ، ١٤٩،  والتصويب من ابن امللك، ة يف املخطوط غري موجود )٦٦٤(
  .)  ٣٩(  يةاآل: سورة األنفال  )٦٦٥(

" حىت " دخول 
  على األفعال

  ] أ/  ١٠٣[ 

مبعىن " حىت " تأيت 
  "الم كي " 



للعطف احملض اخلـالص   ل مستعاراًعله مبعىن الم كي جعتعذر ج )٦٦٦( ] فإن [
  . )٦٦٧(عن الغاية واازاة 

 إىل اسم ومسيت ا ؛ ألا جتر فعالً،  )٦٦٨(حروف اجلر  :  من حروف املعاينمث
  " . املال لزيد : " إىل اسم حنو أو امساً ،"  زيدمررت ب"  : حنو ،

،  ىلإ،  من،  على،  الباء : وقد ذكروا من حروف اجلر هنا مخسة أحرف وهي
  .توفقة عليها ملزيد احلاجة إليها يف كثري من املسائل امل؛ يف و

 )ه بـه ـواتصال وهي تعلـق الشيء بالشيء ، لإللصاق : وهي ، )٦٦٩ ، 
  . أي التصق به ،"  به داء"  : حنو،  حقيقي وهو إما

التصـق   : واملعـىن ، " مررت بزيـد  "  : وإما جمازي على سبيل االتساع حنو
  . ألن مرورك الذي هو صفة قائمة بك غري متصل بزيد مروري مبكان يقرب من زيد ؛

/ö (:  بدليل قوله تعاىل ، أن املعىن مررت على زيد : )٦٧٠(وعن األخفش  ä3 ¯Ρ Î) uρ 

tβρ ”� ßϑ tF s9 Ν Íκ ö� n= tã t Ås Î6 óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪ ( )الباء حقيقة يف اإللصاقعلى أن  : واحملققون،  )٦٧١ 

                                                

  . ١٤٩ ، والتصويب من شرح ابن امللك، غري موجودة  يف املخطوط  )٦٦٦(
  . ٢١٩ـ  ١/٢١٨أصول السرخسي  : انظر )٦٦٧(
 ، علـى  ، يف ، إىل ، من : وهي ، هأو معناه إىل ما يلي ، ما وضع لإلفضاء بفعل أو شبهه : رـحروف اجل )٦٦٨(

 ... خـال  ، عدا ، حاشا ، منذ ، مذ ، والكاف ، وتاء القسم ،وواو القسم  ، رب وواوها ، الالم ، الباء
  . ٣/٩٣٨شرح الكافية  : انظر

مشـكل   تأويل ، ٢٢٩ـ   ٢٢٠،  رصف املباين ، ١١٨ـ   ١/١٠٦ مغين اللبيب : انظر معاين الباء يف )٦٦٩(
  . ١/٣٤٢ احمللى على مجع اجلوامع ، ٥٦٨،  ن البن قتيبةآالقر

 ، حنوي أخذ العلم عـن املـربد   ، روف باألخفشـاملع ، أبو احلسن ، علي بن سليمان بن الفضل : هو )٦٧٠(
أنباه  ، ٢/٢٧٠ شذرات الذهب : انظر ترمجته يف.  هـ٣١٥، تويف سنة  وشرح كتاب سيبويه ، وثعلب
  . ٤/٢٩١ عالماأل ، ٢/٢٧٦الرواة 

  . ) ١٣٧( ية اآل: سورة الصافات  )٦٧١(

  حروف اجلر

أهم حروف اجلر 
اليت يتعلق ا 
  مسائل فقهية

  معىن حرف الباء

  معاين الباء



،  والظرفية ، ن مجيع ما سواه من املعاين راجع إليه من االستعانة والتعدية والسببيةوأ ،
  .واملزيدة ، واملقابلة ، واملصاحبة

 ، ذي جتاوز إليه بواسطة الباءوباملفعول ال،  فإن الفعل ملصق مبا استعني به عليه
  . )٦٧٢(واملظروف بالظرف  ، واملسبب ملصق بالسبب

 ، واملزيدة لتأكيد معىن اللصـوق  ، ومعىن اإللصاق يف املصاحبة واملقابلة ظاهر
يشترط تكرار اإلذن يف كل  ، فأنت طالق " إن خرجت من الدار إال بإذين"  : فلو قال

فيكون تقدير  ، به وملصقاً اًـهو يقتضي ملصقو ، اقـ؛ ألن الباء لإللص/  روجـخ
ألن ،  فيكون املستثىن منه نكرة يف موضع النفي ، بإذين ملصقاً إال خروجاً" إال بإذين  "

فصار كـل   ، بإذين مقروناً ال خترجي إال خروجاً : إذ تقديرهالشرط يف معىن النفي ، 
  . )٦٧٣( اخلروج ذا الوصف

إن خرجت من الدار إال أن آذن "  : الف قولهخب ، فإذا خرجت بغري إذن حينث
 ، ألن اإلذن غري جمـانس للخـروج   ؛ فإنه ال حيمل على االستثناء ،"  لك فأنت طالق
 فيكون اخلروج ممنوعـاً ، فيكون معناه إىل أن آذن  ، عن الغاية مبعىن حىت فيجعل جمازاً

  . وقد وجد مرة فارتفع املانع ، إىل وقت وجود اإلذن

  .إال بإذين :  ألنه مبرتلة ؛ حينث : ءوقال الفرا

 ، الًـن كان قليتقدير الباء وإ )٦٧٤( ] االرتكاب إىل [ ألن ؛ وهذا أشبه بالفقه
  . )٦٧٦(أي خبري  ، خري :قال ،  إذا قيل له كيف أصبحت )٦٧٥(كما روي عن رؤبة 

                                                
فـواتح   ، ١/٣٣٢ كشف األسـرار للنسـفي   ، ٢/٣١٣ كشف األسرار عن أصول البزدوي : انظر )٦٧٢(

  . ١/٢٤٢ الرمحوت
  . ١٥١ ، شرح منار األنوار : انظر )٦٧٣(
  . ١٥١ ، ن ملكوال يستقيم املعين إال مبا أثبته من اب ،"  ارتكاب هذين: " يف املخطوط  )٦٧٤(
راجز من الفصحاء  ،هـ ١٤٥ ويف سنةت، رؤبة بن عبد اهللا بن العجاج بن رؤبة التميمي السعدي  : هو )٦٧٥(

وفيـات   :انظر ترمجتـه يف  . ..كان أكثر إقامته يف البصرة كانوا حيتجون بشعره وله ديوان ، املشهورين 
  . ٥٩٨،  والشعر والشعراء ، ٢/٣٠٣ عياناأل

  . ١/٤٨٢حاشية الرهاوي  ، ٣٣٥ـ  ١/٣٣٤ف األسرار للنسفي شك :انظر  )٦٧٦(

  ]ب /  ١٠٣[ 



كـذا   ، أشهر من ارتكاب ااز ، اهللا يف موضع القسم وأريد باهللا : وكما قيل
 ، ألن ارتكاب ااز أكثر وأشهر كما ال خيفى فيه بر؛  وفيه نظر ظاهرابن امللك ،  قاله

  . )٦٧٧( ] الشهرة [ فإن القلة تنايف

 ،ذنإال بأن آ ، حذف حرف اجلر مع أنه شائع فال يبعد أن يكون التقدير؛ نعم 
 Ÿω ... (: وأما وجوب اإلذن لكل دخول يف قولـه تعـاىل   . إال بإذين : فيصري مبرتلة 

(#θ è= äz ô‰ s? |Nθ ã‹ ç/ Äc É< ¨Ζ9 $# Hω Î) χ r& šχ sŒ ÷σ ãƒ öΝ ä3 s9 ... ( )فمستفاد من القرينة العقلية )٦٧٨ 

β¨...  (:  وهي قولهواللفظية  Î) öΝ ä3 Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 “ ÏŒ ÷σ ãƒ ¢ É< ¨Ζ9 :  مث يف قوله،  )٦٧٩( ) ... #$
  .حولوا الباء مبعىن الشرط  ، أنت طالق مبشيئة اهللا

إذ لو مل يشأ اهللا ملا جـرى   ، ألن شرطه حتقق ؛ ع الطالقيق : قال مالك وأمحد
$ ( : / قـال اهللا تعـاىل   ، )٦٨٠(ة ملشـيئة اهللا  ـإذ مشيئة العبد تابع ، على لسانه tΒ uρ 

tβρ â !$ t± n@ Hω Î) β r& u !$ t± o„ ª!  ود الشرطـفيقع الطالق إذا شاء العباد لوج . )٦٨١( ) ... #$

Hω...  (:  بأن الباء يف قوله تعاىل : وأجيب عنه،  Î) β r& u !$ t± o„ ª! ذوفة ـحم )٦٨٢( ) ... #$
  .إياه  ال يصدر منكم فعل املشيئة إال بسبب مشيئة اهللا : ىـواملعن

لوقع   إذ لو كان كذلك؛ هللا ايكون مراد  وال يفهم منه إال ما يكون مراد العبد
  .كل مراد لعبد 

                                                

  . ٤٨٤ ، حاشية الرهاوي ، والسياق يقتضي ما أثبته ،"  الشهر: " يف املخطوط  )٦٧٧(
  ) . ٥٣( اآلية : سورة األحزاب  )٦٧٨(
  ) . ٥٣( ية اآل: سورة األحزاب  )٦٧٩(
  . ١/٦تاوى قاضيخان وامشه ف ، الفتاوى اهلندية :يف  تفصيل تلك املسألةنظر ا )٦٨٠(
  .)  ٣٠( ية اآل: سورة اإلنسان  )٦٨١(
  .)  ٣٠( ية اآل: سورة اإلنسان  )٦٨٢(

  ] أ/  ١٠٤[ 



ـ  [ ىـمعن : الـأن يقواألظهـر  $ ( : )٦٨٣( ] هـقول tΒ uρ tβρ â !$ t± n@ Hω Î) β r& 

u !$ t± o„ ª! ق بأمر اهللا أو حبكمه أو ـأنت طال : ولو قال:  هذا. مشيئتكم  )٦٨٤( ) ... #$
 ، ألن استعمال الشرط يف بعضها حمال ، ع يف احلالـيق ، ه أو بإذنه أو بقدرتهـبعلم

  . )٦٨٥(فلم جيعل للشرط ،  ولكنه مهجور ، ويف بعضها جائزوالقدرة  وهو العلم

θ#)...  (:  الباء يف قوله تعايل : فعيوقال الشا ßs |¡ øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρ â ã� Î/ ... ( )٦٨٦( 
وإالّ لزمت الزيادة عن الـنص خبـرب    ، الواجب مبسح مطلق البعض للتبعيض فيتأدى

 ، )٦٨٧(أو بدوا  ، أو بثالثة أصابع ، وز عند من قدره بالرفعـوهي ال جت ، دـالواح
زائد لتأكيـد تعـدي   : أي ، إنها صلة  : )٦٨٩(وقال مالك  ، )٦٨٨(زفر  : كما قال به

وهذا وإن كان ، وامسحوا رؤوسكم  : كما لو قيل ، فيجب مسح كل الرأس ، الفعل
  .ليخرج به عن العهدة بيقني ؛  لكنه أحوط بالزيادة جمازاً

فلـو كـان البـاء    ،  " من" حرف  أن املوضوع للتبعيض : واجلواب عنهما
فألن فيـه الفـاء    ؛ وأما الصلة ، وهو خالف األصل ، للتبعيض لتكرار الداللة عليه

  . فتحمل عليه ، فإا حقيقة ، بل هي لإللصاق ،من غري ضرورة  ، احلقيقية

                                                
  . ١٥٢ ، وهو خطأ والتصويب من ابن امللك ،"  قوماً: " يف املخطوط  )٦٨٣(
  .)  ٣٠( ية اآل: سورة اإلنسان  )٦٨٤(
 شرح نور األنـوار ملالجيـون   ، ١٥٢،  شرح منار األنوار البن امللك ، ٢/٤٥٧جامع األسرار  :انظر  )٦٨٥(

١/٣٣٦ .  
  .)  ٦(  يةآلا: سورة املائدة  )٦٨٦(
  : القدر ازئ من املسح ولكن اختلفوا يف، اتفق العلماء يف وجوب مسح الرأس  )٦٨٧(

،  وهو قول مجهور املالكية وأمحد يف إحـدى الـروايتني   ، إيل أن الواجب مسحه كله : فذهب مالك •
  . وهي املشهورة عند أصحابه

 . أن مسح بعضه هو الفرض إىلوأمحد يف رواية أخرى ، وذهب أبو حنيفة والشافعي  •
  . ١/١٢٥ املغين البن قدامه ، ١/١٢بداية اتهد  ، ١/٦الفتاوى اهلندية  ، ١/٣تبني احلقائق :  انظر

فتح القدير  ، مع حاشية الشليب ، ١/٣  احلقائقنيتبي: انظر ، أنه يتقدر مبقدار الناصية : حنيفة ورأي أيب )٦٨٨(
  . ١/١١مع اهلداية 

  . ١/٣٨املنتقى للباجي  ، ١/١٣التفريع البن اجلالب  : انظر )٦٨٩(



  

 ، rبينـه  / وقد  ، )٦٩٠(فاحتيج إيل البيان  ، واآلية جمملة غري معلومة احلكم
فهو  وهو حديث مشهور ، )٦٩٢(كما رواه مسلم  ، )٦٩١(بربع الرأس يف حديث املغرية 

  .حجة عليهما 

θ#)...  (: دخلت البـاء يف قولـه تعـاىل     : فإن قلت ßs |¡ øΒ $$ sù öΝ à6 Ïδθ ã_ âθ Î/ 

Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ... ( )ثبـت   : قلـت ؛  ن االستيعاب شـرط فيـه  مع أ ، يف التيمم )٦٩٣
يكفيك ضـربتان ضـربة   "  : )٦٩٤(لعمار  rوهو قوله  ، االستيعاب بالسنة املشهورة

  .، فجعل الباء زائدة  )٦٩٦(والزيادة مبثلها جائزة  ، )٦٩٥( "وضربة للذراعني ،  للوجه

                                                

  . ١/٣٦٢مجع اجلوامع مع شرح احمللى  :انظر  )٦٩٠(
 ، أسلم عـام اخلنـدق  ، الكويف ، الصحايب اجلليل أبو عبد اهللا املغرية بن شعبة بن أيب عامر الثقفي  : هو )٦٩١(

  .للهجرة النبوية  ٥٠فتوح الريموك والشام والقادسية ، تويف سنة  وشهد ، rالنيب وشهد ما بعدها مع 
سري أعالم النـبالء   ، ٣/٤٥٢ اإلصابة ، ٢٨٦ـ   ٤/٢٨٤ الطبقات الكربى البن سعد :انظر ترمجته يف 

 أسد الغابـة البـن األثـري    ، ١٤٤٧ـ   ٤/١٤٤٥ االستيعاب البن عبد الرب ، ٣٢ـ   ٣/٢١ للذهيب
  . ٤٠٧ـ  ٤/٤٠٦

حديث ،  ١/٢٣٠املسح على الناصية والعمامة  : باب ، الطهارة : كتاب أخرجـه مسلم يف صحيحه ، )٦٩٢(
رقـم   ، ١/٣٧ املسح على اخلفني : باب، الطهارة  : كتاب، وأخرجه أبو داؤود يف سننه  ، ٢٧٤:  رقم
.  ١/٦٧مع الناصـية   املسح على العمامة : باب، الطهارة  : كتاب، وأخرجه النسائي يف سننه  ، ١٥٠

  . " وعلى العمامة تهمسح بناصي rأن النيب "  : ونص احلديث هو
  ) . ٦( ية اآل: سورة املائدة  )٦٩٣(
  .   ، ص سبقت ترمجته  )٦٩٤(
  .   ، ص سبقت ترمجته  )٦٩٥(
 وشرح نـور األنـوار ملالجيـون    ، ١/٢٨٢ التوضيح يف حل غوامض التنقيح :انظر تفصيل ذلك يف  )٦٩٦(

  . ١/٣٨٦ احملصول لفخر الدين الرازي ، ٣٣٧ـ  ١/٣٣٦

  ]ب /  ١٠٤[ 



 )٦٩٧(فال جيعل الباء يف اآلية زائدة  ،احلديث ال يقتضي االستيعاب  : فإن قلت
لزم إرادة  ، إذ لو حيمل على الكل، الوجه اسم للكل فيفهم منه االستيعاب : قلت  ،

  .ااز بال قرينة وذا ال جيوز  بطريق البعض

؛  )٦٩٨(بأن االستيعاب يف التيمم قياس على األصل وهو الغسل  : وأجيب أيضاً
ف بترك املسـح وغسـل   إال أنه نص )٦٩٩(حكم األصل ف يف املقدار لَألن حكم اخلَ
  . الرجلني ختفيفاً

مع ظهـور   ،على خالف القياس  ، فإنه ثبت بالسنة ، وال يشكل مبسح اخلف
  . )٧٠٠(الفرق بينهما بالفصل 

 )ـ  ،  لالستعالء حقيقة : هي يف اللغةو ، )٧٠١ أو ،  رسـكزيد علـى الف
  .فالن أمري على القوم  : حنو حكماً

ومـن   ، ين يعلو من هو عليهألن الد ؛ )٧٠٢(لإللزام يف الذمة  : ةـويف الشريع
ـ " له علي ألف درهم "  : فقوله ، )٧٠٣("  إن لصاحب احلق مقاالً " : مث ورد ون ـيك

                                                

  . ٢/٢١مهع اهلوامع للسيوطي  : انظر )٦٩٧(
 ، ١/٢٦ ماأل ، ٤٨ـ   ١/٤٧أحكام القـرآن للشـافعي    ، ٢/٤٧٢ أحكام القرآن للجصاص : انظر )٦٩٨(

  . ١/٥٣ بدائع الصنائع
  . ١/٢٨٥ التلويح ... وبأن التيمم خلف عن الوضوء وفيه االستيعاب )٦٩٩(
  . ٢/١٧٢، كشف األسرار للبخاري  ١/٤٨٩ حاشية الرهاوي: يح تلك املسألة يف انظر توض )٧٠٠(
  . ٢/٣١٠الكتاب لسيبويه  ، ٤٣٣ ، رصف املباين ، ١/١٥٢ مغين اللبيب :يف  " على" انظر معاين  )٧٠١(
 كشف األسـرار للنسـفي   ، ٢/٤٦٢ جامع األسرار ، ١/٢٨٥ التوضيح حل غوامض التنقيح : انظر )٧٠٢(

  . ٢/٣٢٥ األسرار للبخاري كشف ، ١/٣٣٩
 ، ٢١٨٣:  رقـم  ، ٢/٨٠٩ الوكالة يف قضاء الديون: يف كتاب ،  أخرجه البخاري يف مواضع عديدة )٧٠٣(

 ، ٢/٨٤٢ اسـتقراض اإلبـل   : باب ، واحلجر والتسليف ، وأداء الديون ضوأخرجه يف كتاب االستقرا
 ، ٢٢٧١:  رقـم  ، ٢/٨٤٥ الًلصاحب احلـق مقـا   : باب، يف نفس الكتاب  وأيضاً ، ٢٢٦٠:  رقم

وخريكـم   ، منـه  فقضى خرياً من استسلف شيئاً : باب ، املساقاه : كتاب وأخرجه مسلم يف صحيحه ،
  . ١٦٠١:  رقم ، ٣/١٢٢٥ أحسنكم قضاء

  معىن حرف
  "على " 



أو إال  ، أو لكنها وديعة،"  له علي ألف وديعة" فيكون  ، ديعةإال أن يصل به الو ديناً
فحينئـذ ال   ، عن اإلجيابلصدر الكالم  ا يكون مغرياًـمم ، أو غري ذلك ، أا وديعة

وديعة مـن حيـث إن فيهـا    ال/  حتتمل معىن " على" ألن ،  الدين )٧٠٤( ] به [ يثبت
  . فتحمل عليهوجوب احلفظ 

اخلاليـة عـن معـىن     : يف املعاوضات احملضة أي " على" ة ـفإن دخلت كلم
 ، وذلك كالبيع واإلجارة والنكاح،  من الطالق والصلح على مال احترازاً ، اإلسقاط
،  كانت مبعىن الباء اليت تصحب األعـواض " بعت هذا على ألف درهم "  : مثل قوله

وهو  ، ه من القمارال حتتمل التعليق ملا في؛ ألن املعاوضات احملضة  )٧٠٥(وهذا باالتفاق 
  . )٧٠٦(ن يقع وأن ال يقع بصدد أ التردد فيه الذي هو :

، "  علـى ألـف   طلقين ثالثاً"  : وإذا استعملت يف الطالق بأن قالت لزوجها
 فيه مبعين الباء عندمها " على" ألن  ؛ فطلقها واحدة جتب ثلثا األلف عندمها وتبني منه

وعند . أجزاء املعوض ء العوض تنقسم على ازـوأج،  ال شرطاً فتكون األلف عوضاً ،
ن الطالق أل ، ة وطلقت طلقة رجعيةفال جيب شيء على املرأ ، )٧٠٧(أيب حنيفة للشرط 

  . )٧٠٨(كذا قاله ابن امللك  ، تدل على الشرط حقيقة " على" حيتمل التعليق وكلمة 
 ، ومألن فيـه اللـز   ، واملعىن يدل عليه داللة قريبة من احلقيقة ، وفيه مساحمة

y7...  (:  كما قال ، ووجود اجلزاء يالزم وجود الشرط uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã β r& �ω š∅ ø. Î� ô³ ç„ 

                                                

  . يف املخطوط مكررة )٧٠٤(
   . ١/٩٥ مدياألحكام لآل ، ٢/١٠٦ تيسري التحرير،  ١/٢٤٣ فواتح الرمحوت : انظر )٧٠٥(
  . ١٥٤ ، شرح منار األنوار : انظر )٧٠٦(
  . ٣٨٧ـ  ١/٣٨٦ اهلداية :انظر تفصيل تلك املسألة يف  )٧٠٧(
  . ١٥٤،  ويف الكالم تقدمي وتأخري وزيادة ، شرح منار األنوار البن امللك )٧٠٨(

  ] أ/  ١٠٥[ 

إذا دخلت  
يف " على " 

  الطالق



«! $$ Î/ $ \↔ ø‹ x© ... ( )شركن باهللا فيحمـل عليـه إذا أمكـن ،   بشرط أن ال ي :أي  )٧٠٩ 
  . )٧١٠(وأجزاء املشروط ال يتوزع على أجزاء الشرط 

 ، وهـذه الـدار  ،  وهذه الدار ،إن دخلت هذه الدار "  :أال ترى أنه لو قال 
  . )٧١١(فدخلت واحدة منها مل يقع شيء  ،"  فأنت طالق ثالثاً

  ،وأمـا أئمة  )٧١٢(للتبعيض عند الفقهاء وإليه مال فخر اإلسالم  : وهي ،
فاتفقوا على أا حقيقة يف ابتداء الغاية وفيما سواه علـى سـبيل    : )٧١٣(اللغة 

، "  من شئت من عبيـدي عتقـه فأعتقـه   " : فإذا قال إليه ، /  ااز لرجوعه
ع بني كلمة ـألنه مج ، منهم عند أيب حنيفة داًـللمخاطب أن يعتقهم إال واح

فوجب العمل حبقيقتها مهما  " نم" كلمة التبعيض وهي و"  نم" العموم وهي 
 مالًوإذا قصر عن الكل بواحد كان ع ، عاماً بعضاً فصار األمر متناوالً ،أمكن 
  .ما 

ـ " عامة وكلمـة   " نم" ألن كلمة  ؛ اًـله أن يعتقهم مجيع : اـوعندمه من " 
θ#)...  (:  كما يف قوله تعـاىل  ، )٧١٤(التميز  ç6 Ï⊥ tF ô_ $$ sù š[ ô_ Íh�9 $# z ÏΒ Ç≈ rO ÷ρ F{ $# ... ( 

فإا يف مثل ذلك للنقيض عنده ؛ ألنـه احلقيقـة    " نم" فمرجع اخلالف إىل ،  )٧١٥(
واحلقيقة املستعملة أوىل مـن اـاز   . ألنه جماز متعارف  ، وللبيان عندمها ، لةاملستعم

  . )٧١٦(وعندمها العكس أوىل  ، املتعارف عنده
                                                

  ) . ١٢( ية اآل: سورة املمتحنة  )٧٠٩(
  . ٢/٣٢٦كشف األسرار للبخاري  : انظر )٧١٠(
  . ١/٢٢٢أصول السرخسي  : انظر )٧١١(
  . ٢/٣٣٠ سالمكشف األسرار عن أصول فخر اإل : انظر )٧١٢(
  . ١/٣٥٣مغين اللبيب  ، ٣٠٨ ، الداين يف حروف املعاين للمرادي اجلين : انظر )٧١٣(
  . ١/٢٢٢ورأي حممد بن احلسن وأيب يوسف يف أصول السرخسي  ، تفصيل رأي أيب حنيفة: انظر  )٧١٤(
  ) . ٣٠( ية اآل: سورة احلج  )٧١٥(
  . ١/٣٨٧التلويح  : انظر )٧١٦(

" من " حرف اجلر 
  وفائدته يف الكالم

  ]ب /  ١٠٥[ 



فشـاءوا   " من شاء من عبيدي العتق فهو حر"  :لو قال  : لكن يرد على قوله
عبيـد  فإن كل عبد من مجلة ال ، وميكن أن جياب عنه بالفرق بينهما. واعتقوا مجيعهم 

  . وليس كذلك ما تقدم هنالك ، بعضهم )٧١٧( ] بال استيفاء [شاء عتقه فعتق كلهم 

 )زء علـى  ـالسم اجل اًاملسافة إطالق : وهي ، النتهاء الغاية : وهي،  )٧١٨
  . )٧٢٠(الغاية هي النهاية وليس هلا ابتداء أو انتهاء  )٧١٩( ] إذ [ الكل

حفظت القرآن من أوله "  : كما ، حكم املغياقد تدخل يف  : مث اعلم أن الغاية
  " .إىل آخره 

îο...  (:  وقد ال تدخل كقوله تعاىل t� Ïà oΨ sù 4’ n< Î) ;ο u� y£ ÷� tΒ ... ( )بد مـن  فال )٧٢١
  . )٧٢٢(ضابط يعلم ا أن الغاية مىت تدخل يف حكم املغيا 

تكلم موجودة قبل ال: فإن كانت الغاية قائمة بنفسها أي ، فيه تفصيل  : فقالوا
 /  بعت هذا البسـتان  : كقوله ، املسجد واحلائط: حنو  ، مستقرة يف الوجود إىل املغيا

؛ ألا إذا  ال تدخل احلائطان يف حكم املغيا وهو املبيع،من هذا احلائط إىل هذا احلائط 
وال يلزم على هذا دخول املسجد األقصى ،  )٧٢٣(كانت قائمة بنفسها مل يستتبعها املغيا 

≈z (:  يف قولـه تعـاىل   ، )٧٢٤(ملغيا مع أنه قائم بنفسه يف حكم ا ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ u� ó  r& 

                                                

  .والسياق يقتضي ما أثبته  ،"  باستفياء: " يف املخطوط  )٧١٧(
كشـف   ، ١/٣٣املعتمد  ، ٢/١٠٩تيسري التحرير  ، ١/٢٤٤ فواتح الرمحوت : يف " إىل" انظر معاين  )٧١٨(

  . ١/٧٨ مغين اللبيب ، ٢/٢٠مهع اهلوامع  ، ١/٣٤٢ سرار للمصنفاأل
  . السياق يقتضي ما أثبتهو ،"  إذا: " يف املخطوط  )٧١٩(
  . ١٦٦،  رصف املباين ، ٣٨٥،  الداين اجلين : انظر )٧٢٠(
  . ) ٢٨٠( ية اآل: سورة البقرة  )٧٢١(
  . ١/٤٩٢شروح املنار البن امللك وحاشية الرهاوي  : انظر )٧٢٢(
  . ١/٤٩٣حاشية الرهاوي  : انظر )٧٢٣(
  . ٣٣٤ـ  ٢/٣٣٣ كشف األسرار للبخاري )٧٢٤(

" إىل " معىن 
وفائدا يف 
  الكالم

دخول الغاية 
  يف حكم املغيا

  ] أ/  ١٠٦[ 



 Íν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξ ø‹ s9 š∅ ÏiΒ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# ’ n< Î) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ |Á ø% F{ وقد دخل  )٧٢٥( ) ... #$
  . )٧٢٦("  إىل" ال مبوجب قصى ؛ ألن ذلك ثبت باملشاهري يف املسجد األ rالنيب 

ألا قائمة بنفسها علـى   جيوز أن تكون من هذا القبيل ؛ : راحقال بعض الش
ألنه حني توضأ أدار املاء علـى   ، rفدخوهلا يكون بفعل النيب  ، التفسري املتقدم للقيام

  . )٧٢٨(انتهى . .. )٧٢٧(مرافقه 

علـى وجـه    نألن هذا ال يكو بأن هذا ال يستلزم هذا االفتراض ؛: ونوزع 
  .ح الرأس كاالستيعاب يف مس،  السنة

ودفع بأنه لو كان كذلك لنوذلك غري معلوم  ، ل الترك أحياناًق.  

ألن املرفق وهو جمتمـع عظـم   ،  ع كون املرافق من هذا القبيلـمث أجابوا مبن
  . )٧٢٩(فال تكون قائمة بنفسها  ، وعظم الذراع مفتقر إىل اليد يف الوجود ، العضد

راج ـر الغاية إلخـكذا ذك،  اا وراءهللغاية وم فإن كان صدر الكالم متناوالً
öΝ...  (:  كما يف املرافـق يف قولـه تعـاىل   ،  ا وراءها فتدخل الغايةـم ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) 

È, Ïù# t� yϑ ø9 وذكر الغاية إلسـقاط مـا   . فإن اليد اسم للمجموع إىل اإلبط  )٧٣٠( ) ... #$
...  ( : ون قولـه فيك،  ألن االمتداد حاصل بدون ذكرها ؛ مـد احلكـوراءها ال مل

’ n< Î) È, Ïù# t� yϑ ø9 اط مـا  وغاية له ألجل إسق ، )...  فاغسلوا...  ( : بقوله متعلقاً )...  #$

                                                
  ) . ١( ية اآل :سورة اإلسراء  )٧٢٥(
، البـن إسـحاق    ٤/٢٨٨وعزاه السيوطي يف الدر املنثور ،  ٨/١٦ذكره ابن جرير الطربي يف تفسريه  )٧٢٦(

  . ٣/١١٠وابن كثري يف البداية والنهاية ،  ٢/٧وذكره ابن هشام يف سريته 
بن عبد اهللا  م بن حممدـدثنا القاسـح، من طريق عباد بن يعقوب ،  ١/٨٣ أخرجه الدار قطين يف سننه )٧٢٧(

 ، فذكره ومن طريقه أخرجه البيهقي يف السنن الكـربى  : عن جابر بن عبد اهللا قال ، بن عقيل عن جدها
٥٦١١ .  

  . ١٥٦ـ  ١٥٥،  شرح منار األنوار البن امللك : انظر )٧٢٨(
  . ١/٢٢١ أصول السرخسي، ١٣٥ـ  ١٣٤،  الرسالة للشافعي: انظر  )٧٢٩(
  . ) ٦( ية اآل: سورة املائدة  )٧٣٠(



أو كان يف ،  )٧٣١(الم الغاية ـوإن مل يتناول صدر الك/ وراء املرافق عن حكم الغسل 
فـإن   ،إىل رجـب   م فالناًـأن حيلف أن ال يكل :مثل  ، تناوله شك كآجال األميان

؛ ألن صـدر الكـالم   عنه  )٧٣٣(يف رواية احلسن  )٧٣٢(جل يدخل عند أيب حنيفة األ
 :وهو قوهلما  ، خراج ما وراَءها ويف ظاهر الرواية عنهيقتضي التأبيد ، فذكر الغاية إل

، فـال يـدخل    اً؛ ألن يف حرمة الكالم وجوب الكفارة يف موضع الغاية شكّ ال يدخل
...  (:  وم يف قوله تعـاىل ـل يف الصـكاللي لـفال يدخ، فذكرها ملد احلكم إليها 

(#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 $# ... ( )٧٣٤( .  

  . )٧٣٥(وهذا مذهب األصوليني 

وهو أن ما بعدها  ، إىل تفيد معىن الغاية مطلقاً(  : )٧٣٦(وقال صاحب الكشاف 
مـع  ا يف احلكم وخروجها منه أمر زائد يـدور  ـودخوهل ، م ما قبلهاـى حكـمنته

  ) . هو املختار(  : )٧٣٨(ويف التلويح ، )  )٧٣٧(الدليل 

يف حكم ما قبلها فذهبت النحـاة   " إىل" واعلم أنهم اختلفوا يف دخول ما بعد 
  :هب يف ذلك إىل أربعة مذا

 يه بعدم الدخول فال يدخل نه يدخل حتته حقيقة إال أنه يتجوز فأ.  
                                                

  . ٢/٣٣٤كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم  :انظر  )٧٣١(
  . ١/٢٤٤فواتح الرمحوت  :انظر  )٧٣٢(
قـال عنـه    ، بروايات أيب حنيفة كان عاملاً ، أحد أصحاب أيب حنيفة املقدمني،  احلسن بن زياد اللؤلؤي )٧٣٣(

  .هـ ٢٠٤، تويف سنة املقدم يف السؤال والتقريع  : السرخسي
  . ٨١،  تاج التراجم ، ٧/٣١٤ تاريخ بغداد ، ٢/٥٦ اجلواهر املضيئة :انظر ترمجته يف 

  ) . ١٨٧(  يةآلا: سورة البقرة  )٧٣٤(
  . ٢/٣٣٥كشف األسرار  ، ١/٢٢١ أصول السرخسي : انظر )٧٣٥(
  . ، ص    وقد سبقت ترمجته  ، الزخمشري: صاحب الكشاف هو  )٧٣٦(
  . ٢/٢٠٣الكشاف  )٧٣٧(
  . ١/٢٩٠التلويح  )٧٣٨(

  ]ب /  ١٠٦[ 

مذاهب النحاة يف 
دخول ما بعد     

يف حكم " إىل " 
  ما قبلها



  عكسه.  

  وعليه احملققون ، بني الدخول وعدمه أنه مشترك.  

 وال يدخل إن كان مـن  كان ما بعدها من جنس ما قبلها ، ل إن ـأنه يدخ
  . )٧٤٠(وهذا يناسب مذهب األصوليني من مذاهب النحاة  ، )٧٣٩(خالفه 

فمـبين علـى    ؛"  من أوله إىل كتاب البيعقرأت هذا الكتاب "  : وأما قوهلم
  . العرف

يـدخل األول  ، علي من درهـم إىل عشـرة   : إن قال له ( :  ويف التوضيح
فتجب /  وعندمها تدخل الغايتان،  فتجب تسعة، ال اآلخر عند أيب حنيفة ،  للضرورة

فإذا باع على أنه باخليار إىل غد ، وتدخل الغاية يف اخليار عند أيب حنيفة ،  )٧٤١(مثانية 
  " .بعت إىل رمضان " :  يدخل الغد يف اخليار وكذا يف األجل من حنو

ملا كان املختار عند أكثر األئمة وجوب غسل املرافق مع وقوعها : ويف التلويح 
Ÿω...  (:  مبعين مع كما يف قوله تعـاىل  " إىل" ن ذهب بعضهم إىل أن أ" إىل " بعد  uρ 

(# þθ è= ä. ù' s? öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& #’ n< Î) öΝ ä3 Ï9≡ uθ øΒ r& 4  ...( )إىل" ة يف ـداللوبعضهم إىل أنه ال ،  )٧٤٣( )٧٤٢ " 
ألن  باالحتيـاط أو  أخـذاً  ، يف الوجوب عدمه فجعل داخالً )٧٤٤( و ولـعلى الدخ

                                                

 املقتضـب  ، ٢٥١،  اإليضاح للفارسـي  ، ١/٣١٨مغين اللبيب :  ذاهب النحاة يف تلك املسألةانظر م )٧٣٩(
١/١٨٢ .  

  . ١/٢٢١ أصول السرخسي ، ١/٣٤٤ كشف األسرار للمصنف : انظر )٧٤٠(
  . ٢٩١ـ  ١/٢٩٠ التوضيح )٧٤١(
  ) . ٢( ية اآل: سورة النساء  )٧٤٢(
  . ١/٢٨٩م مع أموالك : أي، توضيح اآلية : وورد يف التلويح  )٧٤٣(
  . ١/١٠٩"  أو "كتبت  : يف التلويح )٧٤٤(

  ] أ/  ١٠٧[ 

" إىل " قد تكون 
  "مع " مبعىن 



،  الذراع والعضد أو ألنه صار جممالً )٧٤٥(ل اليد ال يتم بدونه لتشابك عظمي ـغس
  ... له فصار بياناً، ـ املاء على مرافقه عليه الصالة والسالم ـ وقد أدار النيب 

 )ا على ما قبلـها   ، للظرفية : وهي ، )٧٤٦ رورا تفيد اشتمال امبعىن أ
الصالة يف "  و ،"  اء يف الكوزـامل"  : وـحن حتقيقاً أو زمانياً اًـمكاني اشتماالً
  ." الدار يف يده "  و " زيد يف نعمة"  : حنو،  أو التشبيه تشبيهاً ،"  الليل

بنا ومل خيتلف أصحا،  ته يف ظرف الزمانوإثبا " يف" إال أم اختلفوا يف حذف 
فـإذا   ،"  أو يف غد أنت طالق غداً"  : بل اختلفوا يف حذفه وإثباته يف قوله يف ذلك ،

فإذا نوى آخـره   ، إن مل يكن له نية يقع يف أول النهار اتفاقاً " أنت طالق غداً"  : قال
ومل يكن له " يف غد  : " ن قالوإ . )٧٤٧(يصدق عند أيب حنيفة ديانة ال قضاء باالتفاق 

.  ن نوى آخره يصدق عند أيب حنيفة ديانة وقضـاء وإ،  نية يقع يف أول النهار اتفاقاً
ألنه أضاف الطـالق إىل  ؛ يصدق ديانة ال قضاء كما يف املسألة األوىل  )٧٤٨(وعندمها 
فال  يصدق  )٧٥٠(العام / ألنه ختصيص ؛ خالف الظاهرمنه  جزٌء )٧٤٩( ] النية [ الغد و
إذا  " يف" بـأن   )٧٥٢(وفرق أبو حنيفة بينهما فيما إذا نوى آخر النـهار   )٧٥١(ء قضا

 ول بهـألنه شابه املفع ؛ ة فيقتضي استيعابهـد بال واسطـحذفت اتصل الطالق بالغ
فإذا نوى آخر النهار فقد غـري   يف أوله ليحصل االستيعاب ، بد أن يكون واقعاًفال ،

ألنه نوى  ؛ فال يصدق قضاء لكن يصدق ديانة ه إىل ما هو ختفيف عليهـموجب كالم

                                                

  . ١/١٩٠ " عظمات: " يف التلويح  )٧٤٥(
 مغين اللبيـب  ، ٢٥٣ـ   ٢٥٠، الداين  اجلين: يف " يف"انظر معاين .  ١٩٠ـ   ١/١٨٩ انظر التلويح )٧٤٦(

  . ٤٥٠ ، رصف املباين،  ١/١٨٢
  . ١/٣٤٤ اهلداية: انظر تفصيل تلك املسألة يف  )٧٤٧(
  . عند حممد بن احلسن وأيب يوسف : أي )٧٤٨(
  .كذلك يف ابن امللك ولكن ال يستقيم املعىن إال مبا أثبته  )٧٤٩(
  . ٢/٢٣٥بيان املختصر البن احلاجب  : انظر. بيان ما مل يرد بلفظ العام  : ختصيص العام )٧٥٠(
  . ٣٤٥ـ  ١/٣٤٤اهلداية : انظر  )٧٥١(
  . ٢/٣٤٠سرار للبخاري كشف األ،  ١/٢٢٤أصول السرخسي  :راجع ذلك يف  )٧٥٢(

  
  
  
  
  
  
  
  

 

جلـر  حرف ا
وفائدته " يف " 

  يف الكالم

  ] ب/  ١٠٧[ 



فيكـون  ،  من النهار زءاً مبهماًـرف جـيصري الظ " يف" وإذا ثبتت .  حمتمل كالمه
  . )٧٥٣(ال تغيري حقيقة كالمه فيصدقه القاضي ،  ملا أمه نيته بياناً

$ ( : يف قولـه تعـاىل   )٧٥٤( هذا وقد قال موالنا حافظ الدين ¯Ρ Î) ç� ÝÇΖ oΨ s9 $ oΨ n= ß™ â‘ 

š Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) tƒ ß‰≈ yγ ô© F{ إنه تعاىل ذكر  )٧٥٥( ) ∪⊆∋∩ #$
ونصرم يف اآلخـرة غـري    ، " يف" نصرة الرسول واملؤمنني يف الدنيا مقرونة حبرف 

ألا  ، دائمةاآلخرة مستوعبة جلميع األوقات  ألن نصرة اهللا تعاىل إياهم يف ؛ مقرونة ا
ألنـه دار   ؛ وأما نصرته هلم يف الدنيا فقد يقع بعض األوقات دون بعـض  ، دار جزاء
يقـع   ،"  أنت طالق يف الدار"  : بأن قال ، وأما إذا أضيف الطالق إىل مكان ، ابتالء

إذ ال اختصاص للطالق مبكان دون مكان إال أن الطالق يف احلـال حيث ما كانت ؛ 
يف ، "  يف الـدار "  : بأن أراد بقولـه ،  هو املصدر حبذف املضاف يضمر الفعل الذي

ويتعلق الوقـوع  ، فيصري مبعىن الشرط  ، ولك إياهاـوقت دخ : أي ، دخولك الدار
ن اللفظ وإن كان حيتمل ذلـك مـن حيـث أن    بالدخول فيصدق ديانة ال قضاء ؛ أل

  . )٧٥٦(اهر ألنه خالف الظ؛  وسبب للكينونة فيها ، الدخول حال يف الدار

صمت "  : حنو )٧٥٧( ] إضماره [ إثباته و/  والفرق ثابت بني(  : ويف التوضيح
  ) ... )٧٥٨( "صمت يف هذه السنة "  : خبالف ، فإنه يقتضي الكل، "  هذه السنة

                                                

  . ١/٣٤٥ اهلداية : انظر )٧٥٣(
 مفسر،  فقيه حنفي أصويل، امللقب حبافظ الدين  ، أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي : هو )٧٥٤(

: من أشهر مصـنفاته   ،وبدر الدين خواهر زادة  ، تفقه على يد عبد الستار الكردري ، متكلم، حمدث  ،
هـ ببلدة ايذج ودفن ٧١٠تويف سنة  ، الوايف وشرحه الكايف ، وكرت الدقائق، ول ـاألصكتاب املنار يف 

  . ١/٢٧٠ اجلواهر املضيئة ، ٢/٥٧ مفتاح السعادة ، ١٠١،  الفوائد البهية : انظر ترمجته يف. ا 
  . ) ٥١( ية اآل: سورة غافر  )٧٥٥(
  . ٣٤٧ـ  ١/٣٤٦وزيادة لكالم تقدمي وتأخري ويف ا، كشف األسرار للنسفي  : انظر )٧٥٦(
  . ١/٢٩٣ والتصويب من التوضيح ، وال يستقيم املعىن إال مبا أثبته ،"  والظاهر: " يف املخطوط  )٧٥٧(
  . ١/٢٩٣ التوضيح: انظر  )٧٥٨(

  ] أ/  ١٠٨[ 



)٧٥٩(   

 ، الق أنت ط"  : فإذا قال،  ملقارنة ما قبلها ملا بعدها : أي ، للمقارنة : وهي
  .تطلق ثنتني دخل ا أو ال  ،" معها واحدة " أو  ،"  واحدة مع واحدة

 ، ا على مـللتقدي : وهي حىت ،  ا أضيفت إليهـم أي لسبق ما وصف
طلقت يف " أنت طالق قبل غروب الشمس : "  )٧٦٠(وقت الضحوة لو قال هلا 

  . )٧٦١(وال يتوقف على وجود ما بعده  ، احلال
أنت طالق واحـدة  "  : فتقع واحدة إن قال لغري املدخول ا(  : وضيحويف الت
  . )٧٦٢( ) وثنتان لو قال قبلها ،"  قبل واحدة

  ، ا عما أضيفت إليه : أي، للتأخري  :وهي وحكمها  ، تأخري ما وصف
أنـت طـالق   "  : فلو قال لغري املدخول ـا  ،"  لُبقَ"  يف الطالق ضد حكم 

يقـع   ، )٧٦٤( ] بعـدها  [ : ولو قـال ،  يقع ثنتان )٧٦٣( "حدة بعد واحدة وا
  .)٧٦٥(واحدة 

                                                
وأحلقها حبروف املعاين ملشاتها باحلروف من حيث إا ال تفيد  ، أمساء الظروف من أقسام حروف املعاين )٧٥٩(

كشـف األسـرار    : انظـر  ... عند ، قبل ،بعد  ، مع : حلاقها بأمساء أخر ؛ كاحلروف وهيمعانيها إال بإ
  . ١/٣٥٢ للبخاري

 الصـحاح  : انظـر  ، بعد طلوع الشـمس  :به  املقصود ، اسم للوقت ، وقت الضحى: الضحوة هي  )٧٦٠(
  . ٢/٣٥٨ املصباح املنري ، ٦/٢٤٠٦

  . ٢/٣٥٣ كشف األسرار للبخاري : انظر )٧٦١(
  . ١/٢٩٦وضيح الت )٧٦٢(
  . ١٥٨ ، وأثبتها من ابن ملك وبه يستقيم املعىن ،غري موجودة يف املخطوط  )٧٦٣(
  . والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكالم ، " بعد واحدة: " يف املخطوط  )٧٦٤(
  . ١/١٥٨شرح منار األنوار  : انظر )٧٦٥(

أمساء : مبحث 
  الظروف

ــع ) " ١ " مـ
وفائدا يف 

  الكالم

" قبـــل ) " ٢
وفائدا يف 

  الكالم

ــد ) " ٣ " بع
وفائدا يف 

  الكالم



  ،ـ "  : فإذا قال لغريه ، وهي للحضرة كـان  " م ـلك عندي ألف دره
 ، ينإال إذا وصل الـد  ، ألن احلضرة تدل على احلفظ دون اللزوم ؛ ةـوديع
  . )٧٦٦( " لفالن عندي ألف درهم دين"  : وقال

بالدين ؛ ألن الدين حمتمل كالمه فيصبح ذكر الدين  )٧٦٧( إقرارحينئذ يكون ف
عند كـل  "  : ولو قال ،"  دةـأنت طالق كل يوم طلقة واح"  : ولو قال له ، تفسرياً
  . )٧٦٨(يف ثالثة أيام  طلقت ثالثاً ،"  يوم

 ، ملعرفـة  مبعين املغايرة تستعمل صفة للنكرة حالة إضـافتها إىل ا  : وهي
ألا نكرة ال تتعرف باإلضافة  ؛" جاءين رجل غري زيد "  : حنو،  إضافة معنوية

  .املعارف لتوغلها يف اإلام /  إىل

�Î...  (:  فإن قلت فما تصنع يف قوله تعـاىل  ö� xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ  ...( 
t...  (؟  فإا وقعت صفة للمعرفة وهي )٧٦٩( Ï% ©!   !؟ ) ... #$

إذا وقعت بني  " غري" ألن أو ، لعدم إرادة التعني؛ ألنه يف معىن النكرة  : قلت
وكذا  ،"  احلركة غري السكون"  : كقولك ، وكانا معرفتني يتعرف باإلضافة متضادين

  . )٧٧١(املغضوب عليهم متضادان  )٧٧٠( ] و [ ألن املنعم عليهم غري ؛ هنا

ستثناء من حيث إن ما بعد كـل  استثناء ملشاة بينه وبني اال " غري" وتستعمل 
،  بـالرفع  )٧٧٢(" دانـق   له علي درهم غري"  : كقوله ، منهما مغاير ملا قبله يف احلكم

                                                
  . ١٨/١١ املبسوط للسرخسي : انظر )٧٦٦(
  .؛ ألنه خرب كان "  إقرار"  :والصحيح ، هكذا يف األصل  )٧٦٧(
  . ١/٣٩٢جممع األر :  انظر )٧٦٨(
  ) . ٧( ية اآل: سورة الفاحتة  )٧٦٩(
  . ١/٤٩٨والتصويب من الرهاوي  ،"  غري: " يف املخطوط  )٧٧٠(
  . ١٥٩ـ  ١٥٨،  شرح منار األنوار : انظر )٧٧١(

" عنــد ) " ٤
وفائدا يف 

  الكالم

ــري ) " ٥ " غ
وفائدا يف 

  الكالم
  ]ب /  ١٠٨[ 

تستعمل " غري " 
  كاالستثناء



وهو بفـتح النـون    ، درهم مغاير للدانق : أي، ألنه صفة الدرهم ؛  فيلزمه درهم تام
فإنـه   ،واحترز به عن الدرهم الذي هو دانق  ، وأنه سدس الدرهم ، وكسرها معرب

ال بالنصب كان استثناء فيلزمه ـولو ق درهم على وزن دانق ، ،ان يف ذلك العهد ك
  . )٧٧٣( م إال دانقاًـدره

 ، هذا قول النحـاة  : وقيل يف كونه صفة واستثناء ،"  غري" مثل  " سوى"  و
  .فيلزمه مخسة دوانق  ، فأما الفقهاء فال يفرقون بني الرفع والنصب

 وكيف،  ومىت ، وإذا،  ولو، إن:  وهي، لماته ك : أي ، الشرط : )٧٧٤(ومنها 
  . )٧٧٥( وحيث،  وكم، 

 ا خمتصة مبعىن الشرط فهي أصل ألفاظ الشرط ؛وليس هلا معىن آخر  ، أل
حرف فسـمي الكـل    " إن" وكلمة  . )٧٧٦(سواه خبالف سائر ألفاظ الشرط 

أو أريـد بالكلمـات    ، حرف الشـرط  : فقيل، ألصالتها ؛ هلا  بامسها تغليباً
حمتمل الوجود  ، وإمنا تدخل يف أمر معدوم على خطر وغرر ، روف جتوزاًـاحل

املقصود من دخوهلا هو احلمل على /  )٧٧٧( ] ألن [ وإمنا تدخل عليه ، والعدم
  " . إن قدم زيد فعبده حر"  : شيء حنو

  " .إن دخلت الدار فأنت طالق "  : واملنع عنه حنو

                                                                                                                                       

وهو عند ،  سدس الدرهم معرب،  والكسر أفصح ، بفتح النون وكسرها : والدانق ، مجع دانق : دوانق )٧٧٢(
 القـاموس احملـيط   ، ٤/١٤٧٧ الصحاح : انظر ، املهزول الساقط : والدانق هو ، اليونان حبتا خرنوب

٣/٢٤١ .  
  . ٤/٣٩١املقتضب  ، ٢٠٩ ، اإليضاح للفارسي ، ١/٣٧٤ الكتاب لسيبويه : انظر )٧٧٣(
  . ١/٢٩٧التلويح  ... من حروف املعاين : أي )٧٧٤(
  . ٢/٤٦ قتضب للمربدامل : انظر )٧٧٥(
  . ٢/١١٩املقتصد يف شرح اإليضاح  : انظر )٧٧٦(
  .مكررة يف املخطوط  )٧٧٧(

وفائدا " سوى " 
  يف الكالم

  حروف الشرط

وفائدا " إن " 
  يف الكالم

  ] أ/  ١٠٩[ 



 ، إذ ال فائدة يف احلمل عن املمتنع ، ملمتنع واملتحقق الوقوعوذلك ال جيوز يف ا
  . )٧٧٨(واملنع عن املتحقق 

بـد مـن   وال ، ألنه مما سيكون البتة عادة ؛" إن جاء الغد فكذا "  : فال يقال
 ، فإنه ميني ،" إن حضت فأنت طالق" : ولو قال المرأته . التقييد بالغالب حىت ال يرد 

  .وليس فيه محل وال منع 

 ] إن ["  : فإذا قـال  ، ألن ذلك ممتنع ؛ " إن عشت دائماً"  : وكذا ال يقال
ألن هذا الشرط إمنا يتحقق  ، مل تطلق حىت ميوت أحدمها ،" مل أطلقك فأنت طالق )٧٧٩(

ألنه ما مل ميـت أحـدمها    ، ألن هذا الشرط إمنا يتحقق مبوت أحدمها ؛ مبوت أحدمها
  . )٧٨٠(  يكون وقوع الطالق حمتمالً

أنـت  "  : قوله على وجـه ال يسع فيه ،قرب موته  : أي ، فإذا مات الزوج
ألن  ، إن مل يدخل ا،  يتحقق الشرط وهو عدم وقوع الطالق فال مرياث هلا، "  طالق

والطالق وقع قبيل املوت يف زمان ال يسع  ، ترث إذا كانت يف العدة )٧٨١( امرأة الفار
وهـي   ، ؛ ألا غري مدخول ا فمر عليها املـوت  التلفظ بالطالق فبانت ال إىل عدة

وكـذا إذا   ، وإن دخل ا فلها املرياث لوقوع الطالق قبيل موته ، ليست يف العصمة
فيحقق الشرط  ، ألن قبيل موا وجد وقت ال يسمح فيه التكلم بالطالق ماتت هي ؛

  .حينئذ 

  . )٧٨٢( ةنهما زوجيفلم يبق بي،  وال يرث منها الزوج ؛ ألا بانت قبل املوت

                                                
  . ٥٠٠ـ  ١/٤٩٩شروح وحواشي املنار  : انظر )٧٧٨(
  . ١٥٨ ، والتصويب من ابن امللك، غري موجودة يف املخطوط  )٧٧٩(
  . ١/٢٩٧ التوضيح ، ٣٦٣ـ  ٢/٣٦٢كشف األسرار للبخاري  : انظر )٧٨٠(
  .اهلارب من التوريث  : أي )٧٨١(
كشـف   ، ١٦٠ ، من كتب األصول شرح منار األنوار : وانظر ، ٦/١١١ املبسوط للسرخسي : انظر )٧٨٢(

  . ٢/٣٦٦األسرار للبخاري 



 إليه فاة الكوفة تستعمل مبعىن وقت حصول مضمون ما أضيـفعند حن ، 
وتستعمل للشرط مبعـىن تعليـق    ، فال جيزم ا الفعل فيما هو قطعي الوجود

ويكون ، وجيزم ا املضارع  ، ما دخلت عليه/ حصول مجلة حلصول مضمون 
  : )٧٨٤(كقول الشاعر ،  )٧٨٣(الوجود  استعماله حينئذ يف أمر على خطر

  
 

 
  

 
فـإذا أصـابتك    ، ظهر الغىن مدة إغناء اهللا إياكأُ،  نفسك غنياً دع : واملعىن

وأظهر التجمل .  وال فزعمن غري جزع وال شكوى ،  مجيالً مسكنة وفقر فاصرب صرباً
 : وهـو ،  )٧٨٦(كل اجلميـل   : أو.  يطلع الناس على حالك )٧٨٥( ] كيال [ والتزين

  . )٧٨٧( الشحم املذاب تعففاً

حتمل املشقة وتكلـف   : واملعىن،  )٧٨٨(حيتمل أن يكون باحلاء املهملة  : وقيل
  : )٧٨٩(ومثله قول الشاعر ،  املسكنة

 
 

  
 

ألنـه   ؛ نإهنا خمصوص ب " إذا"  و ، )٧٩٠(ول الفاء أن معناه لدخ : واحلاصل
فإن إصابة اخلصاصـة مـن    ،حيث جزم بإذا فيحمل على أا مبعىن إن .  الشاهد فيه

                                                

  . ١/٩٣ مغين اللبيب :انظر  )٧٨٣(
 شاهد رقم ، ١/٩٣ مغين اللبيب :انظر .. . حارثة بن بدر : وقيل ، عبد القيس بن خفاف : الشاعر هو )٧٨٤(

: ١٣٢ .  
  . مكررة كتابتها يف املخطوط )٧٨٥(
  . ١/٥٣١ ترتيب القاموس احمليط ... الشحم املذاب: اجلميل هو  )٧٨٦(
  . ١/٢٩٩ التلويح : انظر )٧٨٧(
  . أو باحلاء املهملة ، فتجمل قد تكون باجليم ... : يف قول الشاعر )٧٨٨(
  . ١٥١تاريخ بغداد ، ص : سليمان بن عبد امللك ، انظر : القائل هو  )٧٨٩(
  . ١/٥٠٢ حاشية الرهاوي ... يف فتجمل )٧٩٠(

" إذا " 
  واستخداماا

  ]ب /  ١٠٩[ 



ر الكـائن  ـوإذا كانت مبعىن الوقت إمنا تستعمل يف األم،  )٧٩١( ] املترددة [ األمور
ملـا جـاز   ،  ن الشرطيةفلو مل تكن إذا هنا مبعىن إ ،جميء الغد  : الذي ال ريب فيه حنو

كأـا  ،  إذا سقط الوقت عنـها ،  وبإذا استعمل للشرط،  استعماهلا يف األمر املتردد
  " . إن" فصارت مبعىن  ، حرف شرط

يضاف  ، حقيقة يف الظرف " إذا " )٧٩٢(عند البصريني  : ( قال صاحب التلويح
رد الظرفية من غـري  لكنها قد تستعمل ، يف معىن االستقبال  )٧٩٣( ] فعلية [ إىل مجلة

كقوله تعاىل ، وتعليقٍ اعتبار شرط  :)  È≅ ø‹ ©9 $# uρ # sŒ Î) 4 ý øó tƒ ∩⊇∪  ( )وقـت   : أي )٧٩٤
ا يكون ألمر كائن متحقق ـإمن )٧٩٦(وله ـودخ ، )٧٩٥(على أنه بدل من الليل  غشيانه
  : )٧٩٧(مثل قوله ،  يف احلال

)٧٩٨( 

  .عند نزول احلادثة 

#  (:  مثل قوله تعاىل ، مقطع بتحققه يف االستقبال: أي ، ال حمالة / ر منتظرـأمأو  sŒ Î) 

â !$ yϑ ¡¡9 $# ôN t� sÜ xÿΡ ؛ ألا حقيقـة يف   فهي تقلب املاضي إىل املستقبل ، )٧٩٩( ) ∪⊆∩ #$

                                                

  . ١/٥٠٢ والتصويب من الرهاوي، بدون تاء مربوطة  " املتردد: " يف املخطوط  )٧٩١(
 ، فهم أول من أسس يف ذلـك العلـم   ، وهم أول من اهتم بعلم النحو،  نسبة إىل البصرة: البصريون  )٧٩٢(

وكـان  ...  " : قولهيف مقدمة طبقاته ب مد بن سالم اجلمحيأبو عبد اهللا حم وحددوا معامله وهذا ما عرب عنه
طبقـات فحـول    ، " ... عنايـة  ، والغريب ، ولغات العرب ، وبالنحو ، ألهل البصرة يف العربية قدمه

  . ٥ ، للسريايف أخبار النحويني البصريني :انظر تعريف البصريني يف ،  ١٢ ، الشعراء
  . ١/٢٩٩ ب من التلويحوالتصوي، غري موجودة يف املخطوط  )٧٩٣(
  ) . ١( ية اآل: سورة الليل  )٧٩٤(
  . ٣٠٠ـ  ١/٢٩٩ التلويح )٧٩٥(
  ."  إذا" دخول  : أي )٧٩٦(
  . ٢/٤٧٩جامع األسرار  : انظر لزرافة الباهلي ،:  وقيل ، هين بن أمحر الكناين : الشاعر وهو :أي  )٧٩٧(
  . ١/٥٠٢ح املنار شر:  انظر،  " " :  وتكملة البيت )٧٩٨(

  ] أ/  ١١٠[ 



من دخوله ألمر كائن فإمنا هو من جهة أنه قد يستعمل  )٨٠٠( هوما تومه ، االستقبال
# ( : ىـله تعالكقو ، يف االستمرار sŒ Î) uρ (#θ à) s9 t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u ... ( )٨٠١( 

 ) ... كذا ذكره احملققـون  ، كما يستعمل فعل املضارع واسم الفاعل كذلك، اآلية 
  . )٨٠٣(انتهى  ، )٨٠٢(

  . )٨٠٤(الكوفة هو قول أيب حنيفة  وقول حناة

مل يبق ،  ذا استعمل يف أحدمهافإ ، بني الوقت والشرط تكون مشتركاً " إذا"  و
  . )٨٠٥(وهو مذهب الكوفيني عنده ،  اآلخر مراداً

مـن   وقد تستعمل للشرط جمازاً ، موضوعة للوقت " إذا" البصرة  وعند حناة
  . )٨٠٦(غري سقوط الوقت 

وال ت سواء كانت لالسـتفهام أو الشـرط ،   فإا للوق " مىت" )٨٠٧( ] مثل [
  . حبال " مىت" يسقط الوقت عن 

إذا "  : هـحىت إذا قال المرأت ، قول أيب يوسف وحممد : اة البصرةـوقول حن
ما مل ميت أحدمها كما مر يف ،  ع الطالق عند أيب حنيفةـال يق" مل أطلقك فأنت طالق 

  . )٨٠٨(إن مل أطلقك  : قوله

                                                                                                                                       

  ) . ١( ية اآل: سورة االنفطار  )٧٩٩(
  . ١/٣٠١"  يتوهم : " يف التلويح )٨٠٠(
  ) . ١٤( ية اآل: سورة البقرة  )٨٠١(
  . ٢/٥٥ املقتضب ، ١/٢٠٦ مهع اهلوامع للسيوطي :انظر  )٨٠٢(
  . ١/٣٠١التلويح  )٨٠٣(
  . ١/٣٤١ لبناين عليهاحمللى على مجع اجلوامع وحاشية ا ، ١/٩٣ مغين اللبيب : انظر )٨٠٤(
  . ١/٤٣٣الكتاب لسيبويه  )٨٠٥(
  . ٣٨٠ـ  ٣٦٨،  الداين اجلين : انظر )٨٠٦(
  . والسياق يقتضي ما أثبته " قيل"  : يف األصل )٨٠٧(
  . ٣٤٦ـ  ١/٣٤٤ اهلداية : انظر )٨٠٨(

  وفائدا" مىت " 

مثل    " إذا " 
عند " مىت " 

أيب يوسف 
وحممـــد 
  ابن احلسن



؛ " مىت مل أطلقك"  : لفراغه من كالمه مثل مقارناً : أي ، يقع كما فرغ : وقاال
ما سكت يوجد ذلك لفك،  عن التطليق خالٍ  وقتإىلأضاف الطالق  )٨٠٩( ] هألن [

  . )٨١٠(الوقت فتطلق 

فهو على  ، أما إذا نوى الوقت أو الشرط ، م ينو شيئاًـالف فيما إذا لـواخل
  . )٨١١(تفاق ما نوى باال

فهو مبرتلة  ،"  أنت طالق لو دخلت الدار"  : وروي عنهما أنه إذا قال المرأته
لالستقبال كان ملؤاخاة بينهما يف أن كـل واحـد    " لو" ل ـجبع " دخلت الدار إن" 

كـذا  ،  لـألوىل  على أن تكون الثانية جواباً،تعليق إحدى اجلملتني باألخرى /  منهما
  . )٨١٢(ره ابن امللك ـذك

هذه املسألة عن أيب يوسـف يف نـوادره    )٨١٣(ه ـونوقش بأنه روى ابن مساع
  . )٨١٥(وتبعه على ذلك مشس األئمة يف أصوله  ، اًومل يذكر معه حممد،  )٨١٤(

ودفومن حفظ حجـة   ، بأن سكوته عن ذكر حممد ليس فيه نفي الرواية عنه ع
  . واهللا أعلم، نعم ال نص يف ذلك عن أيب حنيفة  ، على من مل حيفظ

                                                
  . ١٦٠،  ابن امللك : انظر ، والصواب ما أثبته ،"  ألن : " يف املخطوط )٨٠٩(
  . ١/٢٣٣ رخسيأصول الس : انظر )٨١٠(
  . ٢/٣٦٩ كشف األسرار للبخاري : انظر )٨١١(
  . يف شرح منار األنوار ، ١٦١،  ابن امللك )٨١٢(
مـن الفقهـاء    ،أبـو عبـد اهللا    ،حممد بن مساعة بن عبد اهللا بن هالل بن وكيع بن بشر التميمي  : هو )٨١٣(

وأيب ،  عن الليث بن سـعد  حدث،  توىل القضاء يف عهد املأمون هـ ،١٣٠ولد عام،  األحناف احملدثني
كتب النوادر عـن أيب يوسـف    ،وعن احلسن بن زياد  ،عنهما  وأخذ الفقه ، وحممد بن احلسن،  يوسف
انظـر  .  هـ ٢٣٣تويف عام  ، مات رحيانة العلم من أهل الرأي : قال عنه حييي بن معني ملا تويف ، وحممد

 ٢/٢٧١ النجوم الزاهـرة ،  ٥٩ـ   ٢/٥٨ ملضيئةاجلواهر ا ، ١٧١ـ   ١٧٠،  الفوائد البهية : ترمجته يف
  . ٢٤ـ  ٧/٢٣ عالماأل ،

  .وبعد السؤال والبحث عنه مل أعثر عليه  ، كتاب النوادر البن مساعه : أي )٨١٤(
  . ١/٢٣٣ أصول السرخسي : راجع )٨١٥(

" لو " 
  مهاواستخدا

  ]ب /  ١١٠[ 



  معناه "؟  كيف زيد"  : فإذا قلت ، )٨١٦(فموضوع للسؤال عن احلال 
كيف  : حيث قال )٨١٧(لألخفش  خالفاً ؟ أصحيح أم سقيم ؟ أي حال على :

فـإذا   ، ألنه مبعىن على أي حال واجلار وارور والظرف متقاربـان  ظرف ؛
وال حتمـل علـى   ـاستقام السؤال عن احلال بأن كان ما دخلت عليه ذا أح

للسـؤال عـن احلـال    من كوا  " كيف" وإن مل يستقم بطل لفظ  ، السؤال
أنه إيقـاع ؛  "  أنت حر كيف شئت"  : يف قوله قال أبو حنيفة )٨١٨(نه ولبطال

فال يتعلق أصل  ، ألن العتق ال كيفية له فال يستقيم تعليق الكيفية بصدر الكالم
ـ   : هـوعند صاحبي. ل التفويض عنده ـالعتق باملشيئة فيبط رية ـتتعلـق احل

  . )٨١٩( باملشيئة

وعنده  ، وال مشيئة له ، ق عندهـعتأنه ي " كيف شئت" مسألة  : ويف املبسوط
فعلم أن بطالن تعليق الكيفية لصدر الكالم إمنا هـو   )٨٢٠(مل يشأ يف الس  ال يعتق ما

  .عند أيب حنيفة 

مث إن  ، تقع الواحدة قبل املشـيئة  ،" أنت طالق كيف شئت " :  وفيما إذا قال
يلغو تفـويض   )٨٢١( ]ألنه[ ؛ وال مشيئة هلا،  كانت غري موطوءة فقد بانت ال إىل عدة

وإن كانت موطوءة فاحملل باق بعد  ، إىل مشيئتها لعدم احملل بعد وقوع األصل/ الصفة 
أي الزائد علـى   ، ويبقي الفضل يف الوصف ، فلها املشيئة يف الصفة ، وجود األصل

فإن ، إليها بشرط نية الزوج  والقدر أي الثالث مفوضاً ، أصل الطالق من كونه بائناً
وقد  وقد نواه الزوج أو شاءت ثالثاً ، اءت البائنـبأن ش ، اع ما نويـق نيتهما يقاتف

                                                

  . ١/٣٠٥عاريب مغين اللبيب عن كتب األ :انظر  )٨١٦(
  .   ، ص سبقت ترمجته  )٨١٧(
  . ١/٣٠٢لويح علي التوضيح شرح الت : انظر )٨١٨(
  . ١٦٢ـ  ١٦١،  شرح منار األنوار : انظر )٨١٩(
  . ٦/٢٠٧املبسوط للسرخسي  : انظر )٨٢٠(
  . ١٦١ ، مبا أثبته من ابن امللك إالوال يستقيم املعين  ،"  إن : " كتبت يف املخطوط )٨٢١(

" كيف " 
  واستخداماا

  ] أ/  ١١١[ 



]  الزوج [كأن شاءت بائنا ونوى  ، )٨٢٣( ] اختلفا [وإن ، الزوج )٨٢٢( ] اـنواه [
؛ فألنه فوض النيـة   أما نيتها ، بد من اعتبار النيتنيأو بالعكس فهي رجعية ، فال ثالثاً
 ، ن الزوج وهو األصل يف إيقاع الطالق فإذا تعارضـا تسـاقطا  ؛ فأل وأما نيته إليها ،

  . )٨٢٤(فيبقي أصل الطالق وهو الرجعي 

فـاختلفوا يف اسـتلزام ذلـك     ، أم اتفقوا على تفويض الوصف : واحلاصل
  :األصل  التفويض

  . )٨٢٥(إىل اللزوم  : وذهبا. إىل عدم اللزوم  : فذهب أبو حنيفة

من كلمـات   " كيف" لكالم يف هذا املقام أن وقد يظن من سياق هذا ا؛ هذا 
 ، وعلى ما هو القياس بناء على أا للحـال  ، )٨٢٦(الشرط على ما هو رأي الكوفيني 

 ، الصحة والسـقم  : واألحوال شروط إال أا تبين علي أحوال ليس يف يد العبد مثل
مات اليت وإمنا املقصود من ذكرها أا من الكل ، )٨٢٨(والشيخوخة  ، )٨٢٧(والكهولة 

يبحث عنها يف هذا املقام من غري إن تكون من أمساء الظروف أو كلمـات الشـرط   
  . )٨٢٩( السؤال عن احلال : أي ، ] لالستفهام [ألا  وذلك ؛

                                                

  . ١٦١ ، والتصويب من ابن امللك ،"  نوي: " يف املخطوط  تبكت )٨٢٢(
  .والصحيح ما أثبته ، " اختلف  : " ملخطوطيف ا )٨٢٣(
 ١/٣٦١وكشف األسرار للنسفي  ، ٢/٣٧٥كشف األسرار للبخاري ،  ١/٥٠٦ شروح املنار : انظر )٨٢٤(

  . ٣٦٢ـ 
  . ٢/٣٧٧كشف األسرار للبخاري  : انظر )٨٢٥(
  . ١/٣٠٦عاريب مغين اللبيب عن كتب األ: انظر  )٨٢٦(
 ومخسـني  ثالثني إيل إحدىو أو من جاوز الثالثني أو أربعاً ، الةمن وخطه الشيب ورأيت له جب: الكهل  )٨٢٧(

  . ٩٤ـ  ٤/٩٣ترتيب القاموس  ...
أو إىل  ،عمـره   حدى ومخسني إىل آخـر أو من مخسني أو إ ، من استبانت فيه السن: الشيخ والشيخون  )٨٢٨(

  . ٧٨٤ ، ٢/٧٨٣ ترتيب القاموس احمليط ... هخشي ، أشياخ ، شيوح ،شيوخ : واجلمع  ، الثمانني
  . ١/٣٠٥مغين اللبيب  : انظر )٨٢٩(



،  على حقيقتها "ئت أنت طالق كيف ش " : يف مثللكن ال خفاء يف أا مل تبق 
/ أنت طـالق أرجعيـا   "  : إذا قالإىل مشيئتها مبرتلة ما  وإالّ ملا كان الوصف مفوضاً

  . زبل منهم من ينج ،على قصد السؤال  "؟  أم بائناً ؟ تريدين

  . )٨٣٠(أنت طالق بأي كيفية شئت  : واملعىن

 وال اختصـاص  "  ؟ وكم مالك ؟ كم سنك"  : يقال ، فاسم للعدد املبهم
  .هلا بباب الطالق 

والواقع يف باب الطالق ال خيلو من احلزازة  ، إا اسم للعدد : فقول ابن امللك
  . )٨٣١(واإلغالق 

وإن شاءت فلـها   ، مل يشاء مل تطلق ما. .."  أنت طالق كم شئت"  : فإذا قال
تفويض لعدد واقع يف الطـالق وهـو   " كم شئت " ؛ ألن  إن شاء الواحدة فما فوقها

ويتقيـد   ،الـزوج  فلها أن تطلق ما شاءت من العدد بشرط نية ، مشيئتها وهو عام 
  . ألنه متليك والتمليكات تقتصر على الس بالس ؛

وهو لـيس   ، ا للتكثريـأل ؛ وال خربية ، هذه ليست باستفهامية " كم" مث 
فلو صرح  ، أنت طالق على أي عدد شئت : فكأنه قال بل مبعىن الشرط جمازاً،  مبراد

  . )٨٣٢(فكذا ما يف معناه  ، به لكان للشرط

 لألخفش فإن عنده قد يـراد   الفاًـخ ،ان للمكان املبهم ـفامس
  . )٨٣٣(الزمان  " حيث" بـ 

                                                

  . ٢/٦٠ مرآة األصول شرح مرقاة الوصول :تفصيل تلك املسألة يف انظر  )٨٣٠(
  . ١/١٦٣ نوارابن ملك مع شرحه منار األ )٨٣١(
  . ٥١١ـ  ١/٥١٠حاشية الرهاوي  :انظر  )٨٣٢(
  . ١/١٨٦ شرح الكافية لرضي الدين االستراباذي : انظر تفصيل ذلك يف )٨٣٣(

  ]ب /  ١١١[ 

وفائدا " كم " 
  يف الكالم

ظروف الزمان 
  واملكان



ألنه  مل يشأ ؛ فإنه ال يقع ما ، أو أين شئت ، أنت طالق حيث شئت : فإذا قال
ويتوقف مشيئتها ،  ال اتصال للطالق باملكان فيلغو ذكره ويبقي ذكر املشيئة يف الطالق

  . )٨٣٤(الس فيقتضي عليه على 

ق إذا شـئت أو مـىت   ـأنت طال : الـفإنه إذا ق ، " مىت"  و " إذا" خبالف 
  .مل يتوقف مشيئتها على الس  شئت

ـ ـور بعالمـع املذكـم أن اجلمـم اعلـث ـ  ـة الذك اول ـور عنـدنا يتن
،  )٨٣٦(اول اإلناث املفردات ـوال يتن ، الطـال االختـح )٨٣٥(ور واإلناث ـالذك

أن مجع الذكور ال يتناول اإلنـاث إال إذا  /  إىل )٨٣٧(وذهب بعض أصحاب الشافعي 
عند اإلطالق حممـول   والكالم وضعاً ، ختتص بفريقألن كل عالمة  ؛ دل عليه الدليل

  .على حقيقته 

β¨ (:  ولزم التكرار يف قوله ، ولو تناول اإلناث لزم اجلمع بني احلقيقة وااز Î) 

š Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# ÏM≈ yϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# uρ ... ( )٨٣٨( .  

للذكور من عادة  وإدخاهلن يف احلكم تبعاً ، تغليب الذكور على اإلناث :قلنا 
ما بالنا : فقلن  rأن النساء شكون إىل رسول اهللا  : وسبب نزول اآلية ، أهل اللسان
 ، مع عرفان بالدخول يف مجع املـذكر وطلنب التخصيص بالذكر ، القرآن مل نذكر يف 

ذه اآلية لتطييب ـفأنزل اهللا ه ، الـا على الرجـوب عليهن كمـواعتقادهن الوج
  . )٨٣٩(قلون 

                                                

  . ٦/٢٠٨ املبسوط للسرخسي ، ١/٣٤٦ اهلداية : انظر )٨٣٤(
  .١٦٤ ، ابن امللك... فيه باعتبار عالمته وهي حرف  ذكر اجلمع املذكور يف حبث احلروف ألن الكالم )٨٣٥(
  . ١/٣٣٥أصول السرخسي . .. وهذا هو مذهب علماء احلنفية )٨٣٦(
  . ١/٣٥٨والربهان  ، ١/٤٦٦اية السول يف شرح منهاج الوصول  : انظر )٨٣٧(
  ) . ٣٥(  يةآلا: سورة األحزاب  )٨٣٨(
  . ٥/٢٠٠ والدر املنثور للسيوطي،  ٧/٤٨٧ تفسري ابن جرير : انظر )٨٣٩(

خطاب الذكور 
هل يتناول 
  اإلناث ؟

  ] أ/  ١١٢[ 

نزول سبب 
 : قولـه تعاىل

إن املسلمني  (
  )واملسلمات 



ـ ـأ" :  عـيلزم اجلم : " مـواجلواب عن قوهل وب مـن  ـم جيعلون املغل
ة ـوهي راجح ، حقيقة عرفية ،وع ـع على امـمث يطلقون اجلم،  راد الغالبـأف

ـ ـوأم.  ازـاحلقيقة واع بني ـزم اجلمـعلى اللغوية فال يل ـ ـا إذا ذك ع ـر اجلم
ـ  ـاول اإلناث خاصـة التأنيث فيتنـبعالم إذا قـال   :ري ة حىت قال حممـد يف الس

ـ  ،  ة أمنوين على بين فأمنوهـل الطاعـاملستأمن أله ان ـوله بنون وبنـات إن األم
  . يتناول الفريقني

على بين  : ولو قال،  هأمنوين على بنايت ال يتناول الذكور من أوالد :ولو قال 
  . )٨٤٠( ألن االسم ال يتناوهلن منفردات وليس له سوي البنات ال يثبت األمان هلن ؛

وإمنا ذكر اجلمع املـذكور يف هـذا املبحـث     ، ر حبث احلروفـذا آخـوه
  .ألن الكالم فيه باعتبار عالمته وهي حرف  ؛ املسطور

يـا  : أم سـلمة   قول،  )٨٤١( "ر ـالتحري" / ارة ـع يف عبـنه وقواعلـم أ
ـ ـرى اهللا يـا نـم : نـرسول اهللا إن النساء قل الرجــال   )٨٤٢( ]إال  [ رـذك

 مــارة ومن طريـق أم ع  ،ه ـق أم سلمـريـمن ط )٨٤٣(د ـمحفأنزلت يف مسند أ
ـ  )٨٤٥(ذه ـه تلميـوتعقب،  ذيـوحسنه الترم )٨٤٤( ـ  هرـبأن ظاه ظ يف ـأن اللف

وليس كـذلك  ، هـذي حسنـالترم وأن ، نـاتني الطريقتيـد من هـد أمحـمسن
لنا ال  ما:  rة قلت للنيب ـق أم سلمـريـمن ط؛ فـإن الـذي يف مسنـد أمحـد 

                                                

  . ٢/٤٢٨حملمد بن احلسن الشيباين ، كتاب السري الكبري  )٨٤٠(
  . ٧٩التحرير ، ص :  انظر )٨٤١(
  .والتصويب من التحرير ، غري موجودة يف املخطوط  )٨٤٢(
  . ٦/٣٢٢محد سند أم )٨٤٣(
 ، أنصارية من بين مازن تكين بـأم عمـارة   وهي ، نسيبة بنت كعب بن عمر بن عوف بن النجار : هي )٨٤٤(

التقريـب   ، ٧/٣٧١ أسد الغابة : انظر ترمجتها يف، مع زوجها زيد بن عاصم  ،شهدت بيعة العقبة واحد 
٢/٦٢٣ .  

  " . راوية اجلامع " روزيمحد بن حمبوب احملبويب املحممد بن أ : تلميذه هو )٨٤٥(

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ]ب /  ١١٢[ 



 )٨٤٦( ] هـمن [ين ـعرم يـفل : قالت ، الـا يذكر الرجـرآن كمـر يف القـنذك
وأنا  : تـقال"  اسـا النـأيه: "  رـعلى املنب )٨٤٧( ] داؤهـن [ وم إال وـذات ي
ـ  ـم دنـث ، ريـفلففت شع ،ي ـرح رأسـأس ـ  ، ابـوت مـن الب ت ـفجعل
β¨ ( : ولـه يقـفسمعت،  دـريـد اجلـي عنـمسع Î) š Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $#  ÏM≈ yϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# uρ  š 

 ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ  ... (  ي ابن ـافظ يعنـا احلـال شيخنـق. هذه اآلية
ـ ـي شـم أر فـل : ةـن أم سلمـق عـن طريـم )٨٤٨(ي ـالعسقالن ا ـيء منه

  . )٨٤٩( ىانته ... ه هكذاـأول

ـ ـنع ،د ـمحكـر لـه من طـريـق أم عمـارة يف مسنـد أوال ذ و ـم ه
 : تـقال rت النيب ـا أتـأ: ظ ـا بلفـريقهـذي من طـرمـع التـامـيف ج

ت هـذه  ـيء فرتلـرن بشـوما أرى النساء يذك ، الـما أرى كل شيء إال للرج
β¨ ( : اآلية Î) š Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# ÏM≈ yϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# uρ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ  ...(  اآليـة  ،

                                                

  . ٦/٣٢٢محد غري موجودة يف املخطوط ، وأثبتها من مسند أ )٨٤٦(
  . ٦/٣٢٢محد ، والتصويب من مسند أ " إال وندا: " يف املخطوط  )٨٤٧(
 ،احملـدث  الشافعي الفقيه ، ، محد بن علي بن حممد بن حممد بن علي الكناين العسقالين مث املصريأ :هو  )٨٤٨(

مام احلفاظ يف زمانه وحافظ الديار املصرية بل حافظ الدنيا وإ ، المـخ اإلسـشي " : يـطقال عنه السيو
 ، اإلصـابة يف متيـز الصـحابة    ، فتح الباري شرح صحيح البخـاري  : من أشهر مصنفاته ، " ... كلها

 شذرات الـذهب  ، ٥٢٢،  طبقات احلفاظ للسيوطي : انظر ترمجته يف. هـ ٨٥٢ نةتويف س، التهذيب 
٧/٢٧٠ .  

أخـربين  ، اية عمرو بـن دينـار   من رو،  أخرجه الترمذي :قال ابن حجر يف ختريج أحاديث الكشاف  )٨٤٩(
ـ    : أنظـره يف ، انتـهى   ...قالت أم سلمه : ـ قال   رضي اهللا عنها سلمـة ـ رجل من ولد أم سلمه 

٢/٩٧ .  

  
  
  
  
  
  
  
  

 



ـ ـديـذا احلـرف هـا يعـوإمن. ديث حسن غريب ـح:  الـوق ذا ـث من ه
  .)٨٥٠( ـهالوج

لكـن اختلـف يف    ، حـال الصحيـه رجـالـرج : افظـوقال شيخنا احل
  . )٨٥٢)(٨٥١(وصله وإرساله 

بن كـثري  وهو أحفظ من سليمان  ، مرسالً )٨٥٤( عن حصني )٨٥٣(رواه شعبة 
  . مرفوعاً )٨٥٦(عن حصني عن عكرمة  يعين الراوي له،  )٨٥٥(

                                                

:  حزابومن سورة األ : باب ،التفسري  : يف كتاب ـ  رضي اهللا عنهاـ أخرجه الترمذي عن أم عمارة   )٨٥٠(
ن ـع،  عن عكرمة ،من طريق حصني  ، ٣٢١١: حديث  ، حديث حسن غريب: وقال  ،)  ٣٥( اآلية 

  .أم عمارة 
وأبـو حنيفـة    ، ذهب مالك وعلي القول بقبوله مطلقاً ، اختلفت أراء العلماء يف قبول احلديث املرسل )٨٥١(

وإليه ذهبت مجاعـة مـن    ، حد الروايتني عن أمحد بن حنبلوهو أ ، وأكثر املعتزلة ، ومجهور من أصحاا
انظر تفصيل تلـك  .. . احملدثني وذهب مجهور احملدثني وكثري من الفقهاء وأصحاب األصول إىل رده مطلقاً

ميزان ،  ٣/١٣١ التمهيد للكلوذاين ، ١/١٦٩ املستصفي للغزايل ، ٣/٩٠٩ العدة أليب يعلي:  املسألة يف
  . ٤٣٥ ، األصول للسمرقندي

  . ٥/٣٧٩الدر املنثور ،  ٢/٨٦٢العجاب يف بيان األسباب  : انظر )٨٥٢(
،  وورعـاً ،  تقاناًوإ،  كان من سادات أهل زمانه حفظاً ، شعبة بن احلجاج بن الورد العنكي أبو بسطام )٨٥٣(

. هـ١٦٠تويف سنة  ،ومسع عن قتادة وابن أيب كثري ومعاوية بن قرة وغريهم  ، هـ٨٢ ولد سنة ، وفضالً
 ٤/٣٣٨ذيب التهـذيب   ، ٢٦٦ـ   ٩/٢٥٥ تاريخ بغداد ، ١/١٩٣ تذكرة احلفاظ : انظر ترمجته يف

  . ٣٤٦ـ 
 ،ثقة مأمون من كبار أصحاب احلديث : قال أمحد  ،أبو اهلذيل الكويف  ،بن عبد الرمحن السلمي حصني  )٨٥٤(

ويف آخـر   ،صدوق ثقـة   : و حامتوقال أب، ثقة ثبت يف احلديث  : وقال العجلي ، ثقة :وقال ابن معني 
  .هـ ١٣٦تويف سنة ، ثقة تغري حفظه يف اآلخر  : قال ابن حجر ،عمره ساء حفظه 

سري أعـالم   ، ٣/١٩٣اجلرح والتعديل  ، ١/٣٠٥معرفة الثقات ،  ٣/٧ترمجته يف التاريخ الكبري  : انظر
  . ١/٢٢٢تقريب التهذيب  ، ٥/٢٢النبالء 

عبد الرمحن ومحيد  أبو حممد البصري روى عن حصني بن :ويقال  ،أبو داؤود  ،بن كثري العبدي سليمان  )٨٥٥(
 تـويف ، بن كثري وغريهم وأخوه حممد  ،بن هارون روى له اجلماعة زيد ،  بن سعيد وغريهمالطويل وحييي 

  .هـ  ١٣٣ سنة
  . ٤/١٨٩ذيب التهذيب  ، ١٢/٥٧ذيب الكمال  ، ١/٤٣٠معرفة الثقات  : انظر



 )٨٥٩(أن أمسـاء بنـت عمـيس     )٨٥٨(يف تفسريه  )٨٥٧(وذكر مقاتل ابن حيان 
  .أم عمارة / سؤال  عن ذلك حنو سألت أيضاً

 الـق )٨٦٢(ادة ـعن قت )٨٦١(اد صحيح ـبإسن )٨٦٠(رج الطربي ـوأخ؛ هذا 
ـ   : فقلن ، rمن املؤمنات على نساء النيب  ] نساء [دخل  : ن اهللا يف ـقـد ذكرك

ـ  م تذكر شيء فينا ما يذكرـول ، القرآن β¨ ( : ىـ؟ فأنزل اهللا تعال Î) š Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# 

ÏM≈ yϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# uρ  ...( ورواه ابن سعد عنه حنوه .  اآلية)٨٦٣( .  

                                                                                                                                       

روى عـن  ، يب عبد اهللا الرببري املدين اهلـامشي  أويلقب ب،  tحلرب العامل عكرمة موىل ابن عباس ا : هو )٨٥٦(
 تـويف سـنة  ،  وغريهم،  وأبو سعيد،  وعقبة،  وأبو هريرة ، وعائشة، كثري من الصحابة ومنهم ابن عباس

  .وثقه احملدثون وأعتمده البخاري وقد ،  هـ باملدينة١٠٧
وفيـات األعيـان    ، ٩٦ـ   ١/٩٥ احلفـاظ  تذكرة،  ٩٧ـ   ٣/٩٣االعتدال ميزان  :انظر ترمجته يف 

٣/٢٦٥ .  
،  روى عن عكرمة وجماهـد ، أحد األعالم ، بن حيان أبو بسطام النبطي البلخي اخلراساين اخلزاز مقاتل  )٨٥٧(

وقـال   ،صاحل احلـديث   :وقال الدارقطين ،  وأبو داؤود،  بن معنيوثقه حييي ، وغريمها ،  اكـوالضح
  .هـ  ١٥٠تويف قبل ، صدوق فاضل  : حلافظا

ذيب  ، ٧/٣٩٧لسان امليزان ،  ٦/٥٠٣ميزان االعتدال  ، ٢٨/٤٣٠ذيب الكمال : انظر ترمجته يف 
  . ١٠/٢٤٨التهذيب 

  . ١/٢٣٤تفسري ابن حيان  : انظر )٨٥٨(
، هاجرت اهلجـرتني  ، تزوجها جعفر بن أيب طالب  ، صحابية أسلمت قدمياً ، أمساء بنت عميس اخلثعمية )٨٥٩(

وهي أخت ميمونة  ، وتزوجت علي بن أيب طالب ، مث مات ،تزوجت أبا بكر الصديق  ، فلما قتل زوجها
 ، ٢/٥٨٩التقريـب   ، ٤/٣٤٧االستيعاب ، ٧/١٤أسد الغابة  : انظر ترمجتها يف. بنت احلارث من أمها 

  . ٧/٤٨٩اإلصابة 
 ، ولد سـنة أحد األعالم ،  املؤرخ ، الفقيه ، املفسر ، ربيأبو جعفر الط ، حممد بن جرير بن يزيد : هو )٨٦٠(

، وامللـوك  ، وكتاب تاريخ الرسل ،  كتاب التفسري : من أشهر ما ألف ،له عدة كتب مؤلفة  ، هـ٢٢٤
 ، ٢/١٠٦شذرات الـذهب  ،  ٣٧٠ ، طبقات احلفاظ للسيوطي :انظر ترمجته يف . هـ ٣١٠تويف سنة 

  . ٢/١٦٢تاريخ بغداد 
  . ١٠/٣٠٠الطربي يف تفسريه من طريق سعيد عن قتادة فذكره  أخرجه )٨٦١(
،  روى عن أنس واحلسن وسعيد بن املسيب ،احلافظ األعمى  ، أبو اخلطاب ، قتادة بن دعامة السدوسي )٨٦٢(

تـذكرة   ، ٣/٣٨٥ميزان االعتـدال   ،١/١٥٣شذرات الذهب  :انظر ترمجته يف . هـ ١١٨ تويف سنة
  . ١/١٢٢احلفاظ 

  . ٣/١٠٨ختريح الكشاف للزيلعي  : انظر...  ابن سعد عن الواقدي عن معمر عن قتادةأخرجه  )٨٦٣(

  ] أ/  ١١٣[ 

لثالث من وجـوه ا
أقسام االستعمال  

  "الصريح " 



 لظهوره وارتفاعه قصر صرحاًومسي ال ، الظاهر : ةوهو لغ )٨٦٤()  والصريح (
:  أي)  ظهر مراده ( ، لفظ : أي ) ما ( اصطالحاً : أي ) وهو (، على سائر األبنية ، 

ألن الظهور فيه ليس  ؛ واحترز به عن الظاهر.  تاماً : أي ، ) بينا (،  املراد منه ظهوراً
  . )٨٦٥(لبقاء االحتمال بكثرة االستعمال ؛ بتام 

ال  ، ألن ظهورمها بالبيان والقـرائن  ؛ )٨٦٧(املفسر و ، )٨٦٦(النص  : خرج به
،  فإما حقيقتان شرعيتان ،"  أنت طالق"  و " أنت حر"  : كقوله ، بكثرة االستعمال

  .وهذان مثال احلقيقة ،  )٨٦٨(صرحيان فيهما ، يف إزالة الرق والنكاح

نـاول  فإنه صريح يف الت " ال آكل من هذه احلنطة"  : از منه قولهـومثال ا
  .ارف فيما يتخذ منه فيحتاج إليه جماز متع ، منها

ما يوجبه :  أي ،بفتح اجليم )  ثبوت موجبه (:  أي حكم الصريح ) وحكمه (
 مستغنياً (حال كونه  ،يف الثاين  والطالق،  من احلرية يف املثال األول ،اللفظ الصريح 

  . )٨٦٩(  ينونوى أو مل ، النية فيقع العتق والطالق : أي ) عن العزمية

:  كقولـك ،  ؛ أراد ذلك املعىن أو مل يرد أنه مل ينظر إىل املتكلم : لـواحلاص
،  والعتـاق ،  ؛ كالطالق حاصل ما نوى أو مل ينو ،فإن املقصود  ، واشتريت ، بعت

 ،"  يا حراً"  : يعين بصيغة النداء كقوله،  حىت إذا أضافهما إىل احملل فبأي وجه أضاف
                                                

أصـول السرخسـي    ، ٢/٦٠تيسري التحريـر  ،  ١/٢٢٦فواتح الرمحوت  ، ٢/٤١ فتح الغفار : انظر )٨٦٤(
١/١٨٧ .  

  . ١٢٣ ، زبده األسرار،  ١٦٤، شرح منار األنوار  : انظر )٨٦٥(
تيسـري التحريـر    ... ى الظاهر يعين يفهم منه معىن مل يفهم من الظـاهر عل هو ما زاد وضوحاً : النص )٨٦٦(

١/١٣٧.  
 ، ١/١٣٩تيسـري التحريـر    : انظر. على النص من غري احتمال تأويل  هو ما ازداد وضوحاً : املفسر )٨٦٧(

  . ٧٦ ، أصول الشاشي ، ١/١٣١أصول البزدوي مع كشف األسرار 
  . ١/٥١٢الرهاوي حاشية  ، ١٢٣ ، زبدة األسرار : انظر )٨٦٨(
واشتريت إذ ال يثبت حكمهمـا يف   ، إال فأشكل بعتو ، فقط يثبت حكمه بال قضاءاً : قال ابن اهلمام )٨٦٩(

  . ٤٢ـ  ٢/٤١فتح الغفار  : وانظر ،١٨٥ ، التحرير ... الواقع مع اهلزل

" الصريح"تعريف 
  اصطالحاً

  حكم الصريح

  ]ب /  ١١٣[ 



فجرى  ، سبحان اهللا : يقول ، أو أراد أن )٨٧٠(أنت حر  / :؛ كقوله  اروبصيغة األخب
أنت " نعم إن أراد يف ،  ويعتق نواه أو مل ينو ، أو أنت طالق تطلق ، أنت : على لسانه

  . )٨٧١(ألنه نوى حمتمل كالمه  ؛ صدق ديانة رفع حقيقة القيد ؛"  طالق

اقـرأ علـي    : ت لزوجهامث قال ، أنت طالق ، امرأة كتبت : )٨٧٢(ويف القنية 
ع بأن فود ،عن العزمية  مستغنياً : بأنه ينايف قوله واستشكل هذا )٨٧٣( ال تطلق رأـفق

أو ،  أنـت طـالق   : فصار كما إذا حكى عن آخر قوله ، هذا حكاية ما يف املكتوب
  . ألا حكاية كالم عن الغري؛ فإا ال تطلق  ، أو حنو ذلك،  ي طالقـامرأت

ما اسـتتر   : أي)  املراد به،  مل يظهر ( لفظ : أي)  وهي ما : )٨٧٤(والكناية  (
  . يف املعىن الكنوي ، إىل استعماله،  املراد بالنظر

مل ينضم إليه قرينة لفظية  الكناية غري معلوم املراد ابتداء ما : يعين)  إال بقرينة (
  .يغة عارض الصبولكن خفي مراده  ، ؛ فإنه معلوم املراد خبالف اخلفي،  أو معنوية

 إال بقرينة تنضم إىل ذلـك  ، من عمرو وهو بفعل فإن هذا الضمري ال مييز زيداً
فإـا  ،  وأنا وأنـت للغائبة : كـ هي  ، وكذا سائر ألفاظ الضمري ، تسبقه يف الذكر

 ، م إليها من خطابـم واسم إال بقرينة تنضـا ال متيز بني اسـأل كنايات حقيقة ؛
 فكان املراد منها مسـتتراً  ، ع ذلك حقيقة يف معناهاـوهي م. م ـأو تكل ، أو غيبة

                                                

  . ١/٣٦٦كشف األسرار للنسفي  ، ٢/٣٨٢كشف األسرار للبخاري  : انظر )٨٧٠(
  . ١٦٥ ، ألنوارشرح منار ا )٨٧١(
أبو الرجاء جنم ، خمتار بن حممود بن حممد : هو  ومؤلفه، ة املنية لتتميم الغنية كتاب زاده األئمة وقني : هو )٨٧٢(

اخلـالف   ، له اليد الطـويل يف فقيه من أكابر احلنفية من أهل غزمني خبوارزم ، الزاهدي القزميين ، الدين 
،  ٢١٢ ، الفوائـد البهيـة   ترمجتـه يف : انظر ، هـ ٦٥٨  عامتويف، والفقه والكالم واجلدل واملناظرة 

  . ٢/١٦٦اجلواهر املضيئة 
  .طالق الذي ال يقصد إيقاعه وحنوه : باب ،  ٦٦ : انظر الورقة رقم )٨٧٣(
كشف  ، ١/٣٠٤شرح التلويح علي التوضيح  ، ١/٢٢٦فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت :  انظر )٨٧٤(

  . ١/٣٦٥األسرار شرح منار األنوار 

  تعريف الكناية



 حصل االسـتتار ،  واملوضوع له خاصاً ، ألنه ملا كان الوضع عاماً؛ وذلك  )٨٧٥(فيها 
  .كما يف األلفاظ املشتركة  ، باعتبار تعدد املوضوع له

 :أي  ، )٨٧٦()  نيةالعدم العمل ا بدون  ( ، حكم الكناية : أي)  وحكمها (
فكان يف  ، كما يف كنايات الطالق حال الرضا لكوا مستترة املراد ، بغري نية املتكلم

بـدليل  ،  مل يزل ذلك االسـتتار  الشرعي ما / ثبوت املراد ا تردد فال يثبت احلكم
 من داللة احلال ، )٨٧٨(مقام النية : أي )  ما يقوم مقامها )٨٧٧(أو  ( متصل ا من النية

  .ة يلحنو خ أو رداً ، طالق فيما يصلح جواباًكحال مذاكرة ال ،

 : إال ثالثة ألفاظ وهي،  )٨٧٩(أن الكنايات يف الطالق تقع ا بائن  : واحلاصل
  . )٨٨٠(فإن الواقع ا رجعي  وأنت واحدة ؛ ،استربئي رمحك  ، اعتدي

زاد على األصل ضم الفضـل ليكـون    ، ) واألصل يف الكالم هو الصريح (
،  واإلفهـام ،  وذلك ألن الكالم موضوع لإلفادة ، عن األصل ونه خرباًيف ك صرحياً

على نية  لعـدم توفقه،  دون الكناية يف هذا املقام ،يف هذا املرام  ، والصريح هو التام
:  حيث ، ) الشتباه املراد (نقصان عن البيان  : أي، ) ويف الكناية قصوراً  (،  أو قرينة

  . )٨٨١(ى قرينة يتوقف يف إفادة املقصود عل

                                                

كشف األسرار للنسفي  ، ٢/٣٨التقرير والتحبري  ، ٣٨٣ـ   ٢/٣٨٢ كشف األسرار للبخاري : انظر )٨٧٥(
  . ٣٦٧ـ  ١/٣٦٥

،  األسـرار  وزبدة،  ١٠٤،  البن قطلوبغا ، شرح خمتصر املنار، ١٤ ، ار البن حبيبـخمتصر املن :انظر  )٨٧٦(
٣٤ .  

  . ٣٤ ، والسيواسي،  ١٠٤ ، لتصويب من ابن قطلوبغاوا،  " أو"  : غري موجودة يف املخطوط كتابة )٨٧٧(
  . ٢/٦١تيسري التحرير : انظر  

)٨٧٨(  
  . ١٧/١٠٤اموع للنووي ،  ١/٤٠٢جممع األر ،  ١/٣٥٣اهلداية : انظر تفصيل تلك املسألة يف  )٨٧٩(
  . ١/١٨٧أصول السرخسي : انظر  )٨٨٠(
  . ٣٩٠ـ  ٢/٣٨٩كشف األسرار للبخاري  ، ٢/٤٢ فتح الغفار : انظر )٨٨١(

  حكم الكناية

الكنايات يف 
  الطالق



فيما  واخلفاء ويظهر هذا التفاوت احلاصل بني الصريح والكناية حبسب الظهور
 دون الكنايةحيث جاز إثباا بالصريح  ، احلدود الكفارات : مثل، يدرأ به الشبهات 

 ، ال جيب عليه حد القذف،  أو واقعتها جامعت فالنة : حىت من قال آلخر ، خلفائها ؛
  . زناألنه مل يصرح بال

ـ .  )٨٨٢(ا ـزنيت ا أو نكته : الـوجيب إذا ق أن :  )٨٨٣(يح ـويف التوض
والستتارها ال يثبت ا ما ينـدريء   ، والكناية حتتاج إليها ، الصريح ال حيتاج إىل النية

  . )٨٨٤(لست أنا بزان  : بالشبهات فال حيد بالتعريض حنو

  .األقسام  القسم الرابع من أصل : أي ) الرابع (

علـى أحكـام    (،  يف إدراك طرق االطالع : أي ) معرفة وجوه الوقوف يف (
  . املراد منه : أي)  النظم

األحكام الثابتـة  /  معرفة طرق وقوف السامع على مراد املتكلم يف : وحاصله
  . )٨٨٥(ومعناه باعتبار ظهوره وخفائه ، بنظم الكالم 

  . )٨٨٦(استقرائهم أربعة أقسام ب : أي ) أربعة ( هذا القسم : أي ) وهو (

ـ  )  االستدالل بعبارة النص ( منها :أي ) األول (  و ـاعلم أن االسـتدالل ه
 : وقيل. وهو ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي  ، النظر يف الدليل

  .العلم بشيء آخر  العلم به من ما يلزم

من  هذا استدالالًويسمى  ، األثر إىل املؤثر انتقال الذهـن من : انـوهو نوع
  . )٨٨٨(على العلة  )٨٨٧( ] املعلول [

                                                

  . ١/٣٧٣شرح نور األنوار  ، ١٦٩ ، شرح منار األنوار : انظر )٨٨٢(
  . ٢/٣٠٤التوضيح  )٨٨٣(
  . ١/٣٧٤كشف األسرار للنسفي : انظر  )٨٨٤(
  . ١٢٥ـ  ١٢٤،  زبدة األسرار،  ١/٢٣٦أصول السرخسي :  انظر )٨٨٥(
  . هؤواقتضا ، وداللته ، وإشارته ، عبارة النص : وهذه األربعة هي )٨٨٦(

أقسام الكالم 
باعتبار الوقوف 
  على املعىن املراد

  ] أ/  ١١٤[ 

  عبارة النص) ١

  تعريف االستدالل

  أنواع االستدالل



كانتقال الذهن من إدراك  ، انتقال الذهن من املؤثر إىل األثر : وهو ، وعكسه
إال أن داللة العلة على  ، من العلة على املعلول ومسي هذا استدالالً.  النار إىل الدخان

العلة املعينة تدل على معلـول  ألن  ، معلوهلا أقوى وأظهر من داللة املعلول على علته
 اللهم إال إذا كان املعلـول مسـاوياً  ،  وأما املعلول املعني فال يدل على علة ما ، معني
كاالستدالل من العلـة علـى   فحينئذ يكون االستدالل من املعلول على العلة ،  لعلته

تهـد إثبـات   ألن مقصود ا،  الثاين : يف القوة والظهور إال أن املراد هنا هو املعلول
إىل األثـر   ، باالنتقال من املؤثر الذي هو الـدليل وذلك إمنا حيصل ،  األحكام باألدلة

  . )٨٨٩(الذي هو احلكم 

ألن  ؛ ألن املراد به عنـد املـتكلمني هـو األول    ، )٨٩٠(وإمنا قيدنا بقولنا هنا 
لون من أم يستد كما هو طريقة بعض الصوفية،  االستدالل عندهم باألثر على املؤثر

وهو مسلك املريدين من / الكمال  على ذات ذيوآثار املقال  بصفات اجلمال واجلالل
  . السالكني

  .إال ورأيت اهللا بعده  ما رأيت شيئاً : ومن هنا يقول قائلهم

فـإن ذات واجـب    ، ومشرب طائفة منهم أم يستدلون باملؤثر على األثـر 
 ، إال ورأيت اهللا قبلـه  ا رأيت شيئاًم: ويقولون،  اقتضى آثار الكرم واجلود ، الوجود

  . يسمى السالك اذوب:  واألول ، وهذا سبيل املرادين من السائلني

قولـه  ،  كما يشري إىل مقامهما،  وهو أعلى رتبة ، ذوب السالكـا : الثاين
!ª...  (:  تعاىل $# û É< tF øg s† Ïµ ø‹ s9 Î)  tΒ â !$ t± o„ ü“ Ï‰ öκ u‰ uρ Ïµ ø‹ s9 Î)  tΒ Ü=‹ Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ ( )٨٩١( .  

                                                                                                                                       

  . ١/٥٢٠ وال يستقيم املعىن إال مبا أثبته من حاشية الرهاوي ،"  املعلوم: " يف املخطوط  )٨٨٧(
  . ٢/٣٠٥حاشية العطار على مجع اجلوامع  ، ١٦٩ ، شرح منار األنوار :انظر  )٨٨٨(
  . ٢٨٧،  قمارقمر األ ، ٥٢١ـ  ١/٥٢٠شروح وحواشي املنار  : انظر توضيح ذلك يف )٨٨٩(
  . ١٦٩ ، ابن ملك ، ١/٥٢٠ اشي املنار هذايف شروح وحو كتبت )٨٩٠(
  .)  ١٣( ية اآل: سورة الشورى  )٨٩١(

  ] أ/  ١١٥[ 



وال الوحدة ،  فال حتجبهم الكثرة عن الوحدة،  )٨٩٢( وأما أهل مقام مجع اجلمع
ـ  ، ه بعينهـإال ورأيت اهللا مع ما رأيت شيئاً : فيقولون ، عن الكثرة ة ـمرته عن العيني

  . )٨٩٣(كما تومهت الطائفة الوجودية 

إمنا هو على سـبيل  مث اعلم أن إضافة التأثري إىل األدلة على ما سيق يف التقدير 
مارات واألدلة إمنا هي أ ، فإن املؤثر يف األحكام باحلقيقة إمنا هو الباري تعاىل ، التجوز

  .وعالمات على ثبوت األحكام يف الشرعيات 

 ا مأخوذة من عربت الرؤيا أعربها عبارةومسيت األلفـاظ   ، إذا فسر
  . )٨٩٤(ما يف الضمري الذي هو مستور  ألا تفسر ، الدالة على املعاين عبارات

 ، والسنة )٨٩٥( ] الكتاب [ والنص قد يطلق على كل ملفوظ مفهوم املعىن من
  . أو عاماً )٨٩٦( ] خاصاً[ أو أو خفياً ، أو مفسراً،  سواء كان ظاهراً

 استدالالًفيكون إثبات احلكم ذه األلفاظ  ، أو كناية وكل منها يكون صرحياً
للغالب /  إمنا أطلق النص على كل ما كان من الكتاب والسنة اعتباراًو ، بعبارة النص
فإن كان منـها متشـاات    ، وهو كالم مفهوم املعىن، منها نص  دا ورـفإن غالب م

  . )٨٩٧(على الظاهر  وهذا هو املراد هنا ال النص املتقدم وهو ما ازداد وضوحاً ، أيضاً

                                                

  . ١٠١الرسالة القشريية ، ص : انظر ... فناء اإلحساس مبا سوى اهللا : معىن مجع اجلمع  )٨٩٢(
  . ١٧٣واليت تعتقد أن اهللا موجود يف كل مكان ، الرسالة القشريية ، ص  )٨٩٣(
  . ٢/٢٣٣ حكاماألحكام يف أصول اإل ، ٢/٣٠٥ مع حاشية العطارحمللي بشرح امجع اجلوامع  : انظر )٨٩٤(
  . ١٦٩،  من ابن امللك بوهو خطأ والتصوي ،"  الكنايات: " يف املخطوط  )٨٩٥(
  . ١٦٩ ، والتصويب من ابن امللك، ني غري موجودة يف املخطوط ما بني املعكوفت )٨٩٦(
  . ١٦٩ ، شرح منار األنوار : انظر )٨٩٧(

تعريف عبارة 
  النص

  ]ب /  ١١٥[ 



 ، أن النص مـن أقسـام اللفـظ   :  والنص وما قيل يف الفرق بني عبارة النص
يوجـب   ؛ ألن االشـتراك يف احلـد   فليس بصحيح؛  )٨٩٨(والعبارة من أقسام املعىن 

  .االشتراك يف احملدود 

والفرق بينـهما   ، )٨٩٩(من النص والعبارة اعترب فيه املعىن  أن كالً : واحلاصل
جهـة   والعبارة تصرف مـن  هو أن النص تصرف من جهـة املتكلم ،و ، يف االعتبار
  . )٩٠٠(املستدل 

ألن  ، إثبات احلكـم  : أي ) العمل ( ، االستدالل بعبارة النص : أي ) وهو (
الصـالة فريضـة    : فإذا قيل، ال العمل باجلوارح  ، ألنه املستدل ،املراد عمل اتهد 

θ#) (:  ىـلقوله تعال ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 ،  فهذا هو العمـل بظـاهر الـنص    )٩٠١( ) ... #$
لـذلك   : أي)  سيق الكالم لـه  ( ، أي شيء)  اـر مـبظاه ( ل بعبارتهواالستدال

  . )٩٠٢(الشيء 

،  كالفريضة يف الصـالة  ،فهو إثبات حكم  ،"  ما" فالضمري ارور راجع إىل 
θ#) ( : كطلـب الصـالة يف   ، ه الكـالم ـىن مسوق لـفإا فريضة بظاهر مع ßϑŠ Ï% r& uρ 

nο 4θ n= ¢Á9  وقيل .الطلب الوجوب ال االستحباب  وظاهر،  فاآلية مسوقة للطلب )...  #$

                                                

  . ٢/٣٩٣شف األسرار ك : انظر )٨٩٨(
  . ٥٢١ـ  ١/٥٢٠حاشية الرهاوي  : انظر )٨٩٩(
  . ١٢٥ ، زبدة األسرار : انظر )٩٠٠(
  ) . ١١٠( اآلية  :سورة البقرة  )٩٠١(
  . ١٦٩،  نوارشرح منار األ ، ١/٥٢١ حاشية الرهاوي : انظر )٩٠٢(

الفرق بني عبارة 
  النص والنص



احلكم بإجيـاب  :  مثل )٩٠٣(مزيد تأمل ،  هو إثبات احلكم بشيء ظاهر ال حيتاج إىل :
Ï (:  للفقراء من قوله تعاىل،  سهم من الغنيمة !# t� s) àÿ ù= Ï9 š Ï% ©!   . )٩٠٤(اآلية  )...  #$

 ، بظاهر من كل وجهنه عمل مبا ليس حيث أ: يفرق بينه وبني إشارة النص  وبه
ويف ذكـر الكـالم دون   . كالم هو العمل مبا سيق له يف ال : وإالّ كان يكفي أن يقال

ذكره وإن كـان  / إشارة إىل أن املراد بالنص يف قوله عبارة النص ليس ما تقدم النص 
  .وذلك غري جائز  ، باألعم بقرينة بالكالم تعريفاً

  .م من الكتاب والسنة ألن الكالم أع؛  احملذور باق : فإن قلت

  .من الكتاب والسنة فال يكون أعم املراد الكالم  : قلت

،  حبكم : أي ) اـوهو العمل مب (واالستدالل بإشارة النص  : أي ) وبإشارته (
ألنه  ؛ وبه خيرج داللة النص ، بتركيبه من غري زيادة وال نقصان : أي)  ثبت بنظمه (

وكان حق املصنف أن يـذكره ؛   ، غري مسوق له : أي ) لغة ( ، ثابت مبعىن يف النظم
وال سـيق   ، ه غري مقصـود ـما ثبت نظم:  لكنه أي : حيث قال ، ا يف األصلـكم

  ... )٩٠٥(النص له 

 ، نعم مجع يف األصل بني القصد باعتبار املعـىن  ، فهذا اختصار خمل للمقصود
وخـرج   ، زيد الكشفمل والسوق باعتبار اللفظ مع أن أحدمها كان يف التعريف قصداً

كتفى وا ، هذا وترك يف الزبدة قيد وال سبق له ، ذين القيدين االستدالل بعبارة النص
ـ   إذ الظاهر أنه إذا مل يكن مقصوداً؛  )٩٠٦(بقوله لكنه غري مقصود  ص ـمل يكـن الن

احلكم  إثباتالعمل على  لَمفإن ح ، مث هذا ظاهر يف إرادة عمل اجلوارح ، له مسبوقاً
  . وفيه تكلف ال خيفى ،  تقديره إثبات احلكم يعين ثبت به النظر لغةيصري

                                                

  . ٣/٢٤٠ التقرير والتحبري ، ٢/٣١٥ فواتح الرمحوت : انظر )٩٠٣(
  . ) ٢٧٣( اآلية  :سورة البقرة  )٩٠٤(
  . ١/٣٧٥كشف األسرار للنسفي  : انظر )٩٠٥(
  . ١٢٦ ، زبدة األسرار : انظر )٩٠٦(

  ] أ/  ١١٦[ 

  إشارة النص) ٢

  تعريفها



ـ ـألنه مل ؛ )٩٠٧(وع من االستدالل إشارة النص ـي هذا النـوإمنا مس م ـا ل
كما إذا  ، بل إشارة من كل وجه بل فيه خفاء فال يدرك صرحياً )٩٠٨( ] ظاهراً [يكن 

مينة ويسرة بأطراف العني مـن  قصد بالنظر إىل شيء يقابله فرآه ورأى مع ذلك غريه 
وما وقع عليه أطراف بصـره  ،  فهو املقصود بالنظر )٩٠٩( ] يقابله [ فما ، غري قصد

’...  ( : قوله تعاىل ، ومثاله ال قصداً اإلشارة تبعاً/ فهو مرئي بطريق  n? tã uρ ÏŠθ ä9 öθ pR ùQ $# … ã& s! 

£...  (وهـو األب   ،وعلى الذي ولد له  : أي )٩١٠( )...  ßγ è% ø— Í‘ £ åκ èE uθ ó¡ Ï. uρ  ...( 
 أو مطلقات أو مرضعات اتـسواء كن منكوح ، طعام الوالدات ولباسهن: أي )٩١١(
فهـذا   ، )٩١٢(ألنه املولود لـه   والكسوة على األب ؛ ، سيق الكالم إلثبات النفقة ،

 ، إشارة إىل أن النسب إىل اآلباء د ؛ـولود له دون الوالـويف ذكر امل، عبارة النص 
فاختص بالنسب وهو  الختصاص ومل خيتص به األب من حيث امللك إمجاعاًألن الالم ل

 فدل على اختصاص األنسبية الولد إليه حىت لو كـان األب قرشـياً   ، غري مسوق له
  . )٩١٣(واإلمامة الكربى يف الكفاءة ،  يعد الولد قرشياً ، واألم أعجمية

ألن ؛  عند احلاجـة  فيتملكه،  إىل إن لألب حق التمليك ويف اآلية إشارة أيضاً
حىت ،  له باإلمجاع وماله ال يصري ملكاً ، النسبة بالم التمليك يقتضي متلكه مبال الولد

فإذا مل يكن إثبات حقيقة امللك يف ماله ثبت له  ، ال جيوز له التصرف يف ماله بغري رضاه
  . )٩١٤(مكان بالدليل على قدر اإل عمالً؛  حق التملك عند احلاجة

                                                

  . ٢/٤٤فتح الغفار  : انظر )٩٠٧(
  .؛ ألنه خرب كان  والصحيح ما أثبته،  " ظاهر: " يف األصل  )٩٠٨(
  . ١٧٠ ، ابن امللك ، ١/٥٢١والتصويب من الرهاوي ،  " يقله: " يف املخطوط  )٩٠٩(
  . )  ٢٣٣( اآلية  :ورة البقرة س )٩١٠(
  . ) ٢٣٣( اآلية  :سورة البقرة  )٩١١(
  . ٤٥٧ـ  ١/٤٥٥الكشاف للزخمشري  : انظر )٩١٢(
  . ٢/٥٠٢جامع األسرار  : انظر ... واعتبار مهر املثل فيعترب فيها جانب األب دون األم )٩١٣(
  . ١/٥٢٣حاشية الرهاوي  : انظر )٩١٤(

  ]ب /  ١١٦[ 



 ، نه ال حيد بوطء جارية ابنهأ:  منها؛ وت حق التملك له مسائل وينبين على ثب
  .علمت أا حرام  : وإن قال

  قبل الوطء بناء على حق التملك  بوطئها لثبوت امللك )٩١٥(أنه ال جيب العقر
.  

 وال جيب عليه رد قيمة الولـد علـى    ، إن استولد جارية االبن يثبت النسب
أن األب ال يشاركه يف نفقـة  : إىل  قيمتها وفيها إشارة أيضاًوجيب رد  ،األب 

أوجب النفقة عليه بناء علـى كـون الولـد    / ألن الشرع  ؛ )٩١٦(ولده أحد 
وهـذا يف   ، فكذا يف حكمها ، وال يشاركه أحد يف هذه النسبة ، إليه منسوباً

ة جيـب  ويف الكبري والبنت البالغ ، والبنت الصغرية رواية واحدة االبن الصغري
 حبسب مرياثهما من الولد يف رواية احلسن عن أيب حنيفة على األب واألم أثالثاً

’...  (:  ى األب لقولـه ـويف ظاهر الرواية كل النفقة عل ، n? tã uρ ÏŠθ ä9 öθ pR ùQ $# … ã& s! 

£ ßγ è% ø— Í‘ ... ( )٩١٨(من غري فصل بني الصغري والكبري  )٩١٧( .  
ـ  أن الثابت بإشارة النص(  : حـويف التلوي ـ  [ون ـقد يك  )٩١٩( ] اًـغامض

واسـتغناء  ،  حبيث ال يفهمه كثري من األذكياء العاملني بالوضع كانفراد األب باإلنفاق
وهلذا خفي أقل مدة احلمل علـى كـثري مـن     ، عن التقدير وحنو ذلكأجر الرضاع 

  . )٩٢٠(وعلمهم بالوضع  الصحابة مع مساعهم النص

                                                

 : أي، وهو مأخوذ من عقرت ؛ ألن الواطئ للبكر يعقرهـا  ،  على الوطءالذي تعطاه املرأة :  العقر هو )٩١٥(
غريـب احلـديث البـن قتيبـه     ،  ١/٥٢١التعاريف  : انظر... فسمى ما أعطيته بالعقر عقراً ، يفتضها 

١/٢٠٦ .  
  . ٢/٣٩٦كشف األسرار  ، ١/٢٥٤أصول السرخسي  : انظر )٩١٦(
  . ) ٢٣٣( اآلية  :سورة البقرة  )٩١٧(
  . ٢٨٩ـ  ٣٠/٢٨٨املبسوط للسرخسي  : انظر )٩١٨(
  . ١/٣٢٧وهو الثابت يف التلويح  ،والصواب ما أثبته ألنه خرب كان  ،"  غامض: "  يف املخطوط  )٩١٩(
  . ٣٢٨ـ  ١/٣٢٧التلويح  )٩٢٠(

  ] أ/  ١١٧[ 



 ) يف إجياب احلكم ( مستويتان : أي ) سواء ( العبارة واإلشارة : أي ) ومها (
  . منهما يفيد احلكم بظاهرة ألن كالً، يف إثباته:  أي

عنـد   ( من اإلشارة : أي)  أحق (القسم األول وهو العبارة : أي )  واألول (
والثاين غري مسوق له فيكون أرجح لكونـه   ، ألن األول منظوم مسوق له ) التعارض
  . )٩٢١(من الكالم  مقصوداً

ما رأيت مـن ناقصـات    "ما أورده فقهاء الشافعية يف كتبهم : ل التعارض مثا
تقعد إحداهن يف قعر بيتها شـطر   " : r؟ قال  ما نقصان دينهن : قيل ، عقل ودين

  . )٩٢٢("  عمرها ال تصوم وال تصلي

 ٩٢٣(كما قاله الشافعي ،  عشر يوماً إشارة إىل أن أكثر احليض مخسة( . /  

 كما يف قولـه   ، يء مبعىن البعضـإذا فسر الشطر بالنصف وهو قد جي أن هذا
θ#)...  (:  تعاىل —9 uθ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ … çν t� ôÜ x© ... ( )٩٢٤( .  

مـع   ، كما قدر يف حمله األليق به )٩٢٥("  الطهور شطر اإلميان " : rويف قوله 
  . )٩٢٦(أن احلديث املتقدم ال أصل له كما صرح به النووي يف شرح املهذب 

                                                
قد يكونـان قطعـتني وظـنني     ، ارةـارة واإلشـداللة العب : أي، ق أما ـاحل...  " : قال ابن جنيم )٩٢١(

  . ٢/٤٥ فتح العقار : انظر، "  ... ومتعاكسني
 بـاب  ، احليض : كتاب، صحيح البخاري  :انظر ،  بل خمتلفة أحياناً ، هذا احلديث روي بألفاظ متعددة )٩٢٢(

،  ٣/٤٣صـالة  احلائض تـرك الصـوم وال   : باب، الصوم  : وكتاب ، ١/٤٨٣ ترك احلائض الصوم :
 ، ١/٨٦ ن نقصان اإلميان بـنقص الطاعـات  بيا : باب ، انـاإلمي : كتاب، وأخرجه مسلم يف صحيحه 

ـ  : باب ، السنة : كتاب ، ه أبو داؤود يف سننهـوأخرج ،  ٢/٥٢٢ان ونقصـانه  الدليل على زيادة اإلمي
، املسـتدرك   : وانظـر  ، ٢/١٣٢٦ النساء فتنة : باب ، الفنت : كتاب، ه ابن ماجه يف سننه ـرجـوأخ
 : باب ،الوضوء  : كتاب، سنن الدرامي  ، ٢/٦٧ محدمسند أ،  ١/١٩٠ النساء أكثر أهل جهنم : باب

ـ  : ديثـح " : وقال احلافظ ابن حجر،  ١/١٩٠ احلائض تسمع السجدة فال تسجد ن ـمتكث إحداكُ
  . ١٦٣ـ  ١/١٦٢ تلخيص احلبري : انظر ،"  ... ال أصل له ذا اللفظ"  ا ال تصليـر دهرهـشط

  . ٢/٣٨٠اموع للنووي : انظر  )٩٢٣(
  . ) ١٤٤( اآلية  :البقرة  سورة )٩٢٤(
 : انظـر  ، ٢٢٣:  رقم ، ١/٢٠٣ فضل الوضوء : باب ، الطهارة : كتاب أخرجه مسلم يف صحيحه ، )٩٢٥(

  . ٩/٤٩٨ حوذيحتفة األ ، ١/١٠٢سنن ابن ماجه ،  ٣٩٩ـ  ٣/٣٢١ محدمسند أ

  ]ب /  ١١٧[ 



 ، )٩٢٩( " هذا حديث ال يعـرف  : " )٩٢٨(يف التحقيق  )٩٢٧(وقال ابن اجلوزي 
ال  : )٩٣١(مل أجده يف شيء من كتب احلديث وقال ابن املنـده  :  )٩٣٠( وقال البيهقي

  .واهللا سبحانه أعلم ،  )٩٣٢( rيثبت هذا بوجه من الوجوه عن النيب 

ـ ا روي عنـارض مبـه معــال أنـواحل ـ عليـ ه  ــ ـ ــ الة ـه الص
ن ـع ، )٩٣٤(ين ـقطـداروال ، )٩٣٣(ي ـربانـه الطـا أخرجـكم،  ـ  المـوالس
"  وأكثره عشرة أيـام  ، أقل احليض ثالثة أيام " : أنه قال مرفوعاً )٩٣٥(ه ـي أمامـأب
  .فترجح على اإلشارة  وهو عبارةُ،  )٩٣٦(

                                                                                                                                       
شـرح املهـذب   ، باطل ال أصل لـه  "  تقعد إحداهن شطر عمرها ال تصوم وال تصلي " : قال النووي )٩٢٦(

  . ٢/٣٥٠للنووي 
 ، شـيخ زمانـه  ، املعروف بابن اجلوزي  ، أبو الفرج ، مجال الدين ،عبد الرمحن بن علي بن حممد  : هو )٩٢٧(

 : شهر مؤلفاتـه من أ،  زاهداً ، إماماً ، أدبياً ، واعظاً ، أصولياً ، فقيهاً ، مفسراً ، كان حمدثاً ، وإمام عصره
هــ  ٥٩٧ ةتويف سـن ، وغريها من الكتب  ، زاد املسري يف التفسري ، غينامل ، ديثـاملوضوعات يف احل

 ذيل طبقـات احلنابلـة   ، ٢/٣٢١ عيانوفيات األ ، ٤/٣٢٩ شذرات الذهب : انظر ترمجته يف، ببغداد 
١/٣٩٩ .  

  .التحقيق يف أحاديث اخلالف  :كتاب  )٩٢٨(
  . ٢٦٣ـ   ١/٢٦٢قول ابن اجلوزي يف : انظر  )٩٢٩(
  .   ، ص  سبقت ترمجته )٩٣٠(
احملدث املشهور ، صفهاين بن إسحاق بن حممد بن حييي بن منده العبدي األأبو عبد اهللا حممد  :هو احلافظ  )٩٣١(

تلقى عنه ، يف أصفهان وكانت له رحالت حىت اشتهر بأنه ختام الرحالني ، هـ ٣١٠ سنة ولد، ابن منده 
من أثاره اإلميـان علـى اإلنفـاق    ، ان هـ يف أصفه٣٩٥ سنة تويف، العلم أكثر من ألف وسبعمائة شيخ 

تـذكرة   ، ١٩١ـ   ٢/١٩٠الـوايف بالوفيـات   : انظر ترمجته يف   ،األمايل ،معرفة الصحابة  ،والتفرق 
ميزان االعتـدال   ، ٣/١٤٦شذرات الذهب  ، ٢/١٦٧طبقات احلنابلة  ، ١٠٣٦ـ   ٣/١٠٣١احلفاظ 

  . ٤٨٠ـ  ٣/٤٧٩
  . ١/٢٤٩ يالنه ويف مطالب أوىل ، ١/٢٧٠املبدع بن مفلح يف عزاه للبيهقي وابن منده  )٩٣٢(
  . ١/٢٨٥ أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري عن أيب أمامه )٩٣٣(
  . ١/٢١٩أخرجه الدار قطين  )٩٣٤(
روى عن النيب ،  مشهور بكنيته ، أبو أمامه الباهلي ، الصحايب اجلليل صدي بن عجالن بن احلارث : هو )٩٣٥(

آخر من تويف من الصحابة ، انتقل إىل محص فسكنها ومات فيها سكن مصر مث  ، وعن الصحابة،  rالنيب 
  .سنوات  ١٠٦هـ وعمره ٨٦الشام سنة ب

  
  
  
  
  
  
  
  

 



  .والعموم باعتبار الصيغة  ، ألن كالً نظم ، ) ولإلشارة عموم كالعبارة (

ة من حيث إنه ثابت بصـيغة  أن الثابت باإلشارة كالثابت بالعبار : وتوضيحه
 : ىـه تعالـيف إشارة قول :ولذا قلت  للتخصيص ، قابالً اًـون عامـفيك الكـالم ،

)  ...’ n? tã uρ ÏŠθ ä9 öθ pR ùQ $# … ã& s! £ ßγ è% ø— Í‘  ...( ن وإ،  خص منها إباحة وطء األب جارية الولد
به كما قـال   لألب وخمتصاً ون الولد وأمواله ملكاًن يكتستلزم أ )٩٣٧( ] الالم [كان 
r : " رم على األب إقدامه على وطء ـأنه حي : واملعىن ، )٩٣٨("  أنت ومالك ألبيك

قبيـل الـوطء    ه فولدت فادعاه فحينئذ تصري األمةوأما إذا وطئ جاريت ، جارية ولده
/ وأما قبل الـوالدة  ،  اًـوفعله عن الزنا مع لصيانة مائه عن الضياع له اقتضاًء ملكاً

  . )٩٣٩(واالدعاء فال جيوز 
 حكم ثبت : أي)  اـم :هو  ( )٩٤٠(ة النص ـبدالل : أي)  والثابت بداللته (

:  ولغة، ال بعني النص  : أي ) لغة ( ، بسبب معىن النص : أي)  مبعناه (استفيد:  أي، 
ىن يف النص لغـوي  احلكم الذي ثبت مبع : أي ) مبعناه(  : نصب على التمييز من قوله

املعىن الذي يعرفه كل سامع يعـرف  :  واملراد به .كان أو غريه  يفهمه أهل اللغة فقهياً

                                                                                                                                       

  . ١/٩٦ شذرات الذهب ، ٤/٤ االستيعاب ، ٢/١٨٢ صابةاإل : انظر ترمجته يف
 والسيوطي يف اجلـامع الصـغري   ، ١/٣٨٢ العلل املتناهية البن اجلوزي ، ١/١٩٢ة نصب الراي : انظر )٩٣٦(

  .حديث ضعيف  : وقال ، ١/٢٠٢
  . ١٧١ ، والتصويب من ابن ملك ،"  االم: " يف املخطوط  )٩٣٧(
:  رقـم ،  ٣/٢٨٧ يف الرجل يأكل من مال ولده : باب ، البيوع : كتاب ، أخرجه أبو داؤود يف سننه )٩٣٨(

:  رقـم ،  ٢/٧٦٩ ما للرجل من مال ولـده  : باب ،التجارات  : أخرجه ابن ماجه يف كتاب ، ٣٥٣٠
  . ١٠/٩٩ الطرباين يف الكبري ، ٢٢٩١

  . ١/٢٥٤ أصول السرخسي : انظر )٩٣٩(
ومسـي   ، وقد يسمى حلن اخلطـاب  ، وفحوى اخلطاب ، املعروف مبفهوم املوافقة عند غري احلنفية : وهو )٩٤٠(

 ويقابلـه  ونفياً ثباتاًإألن مدلول اللفظ يف حكم السكوت موافق ملدلوله يف حكم املنطوق  مبفهوم املوافقة ؛
  . ١/٣٣٤ التلويح...  مفهوم املخالفة

  ] أ/  ١١٨[ 

  داللة النص) ٣
  تعريفها



 من الضرب )٩٤١( ] كاإليالم [ال املعىن الذي أدى إليه الكالم  ، اللغة من غري استنباط
  . فإنه يفهم من الضرب لغة ال شرعاً ،

الذي يفضي إليه  ، ة إيصال األملم منه لغـيفه " اضرب فالناً"  : فإنه إذا قيل
 ، التأديب يف حمل صاحل لإليقاع عليـه  ةالضرب وهي استعمال آل )٩٤٢( ] صورة [ال 

حىت لو حلف ال يضرب امرأته فضرا بعـد   حىت ال يسمى ذلك بدون اإليالم ضرباً
ره ـكذا ذك ، ود اإليالمـد شعرها أو خنقها حنث لوجـولو م، وت ال حينث ـامل

›õ ( : فقوله تعاىل،  )٩٤٣( ابن امللك è{ uρ x8 Ï‰ u‹ Î/ $ ZW øó ÅÊ > Î� ôÑ $$ sù  Ïµ În/ Ÿω uρ ô] oΨ øt rB 3 ... ( 
  . )٩٤٥(واهللا أعلم حبقيقة املرام  ، يراد به ضرب حيصل به بعض اإليالم )٩٤٤(

 ، املقتضـى : )  لغـة ( وبقولـه   ، العبارة واإلشارة ) مبعناه(  : وخرج بقوله
،  وزيد يف األصل ، واحملذوف ثابت لغة وعقالً،  عاًألن املقتضى ثابت شر،  واحملذوف

وهو الـتلفظ   ، لقوله لغة كالنهي عن التأفيف تأكيداً قياساً: أي  )٩٤٦(  ) ال اجتهاداً( 
Ÿξ...  (:  بكلمة أف يف قوله تعاىل sù ≅ à) s? !$ yϑ çλ °; 7e∃ é& ... ( )فإن املستفاد من هذا  )٩٤٧

م به حرمة الضرب من غري اجتهاد فحرمة املعىن اللغوي وهو االستخفاف واألذى يعل
  . )٩٤٨(حكم استفيد من معىن التأفيف الذي هو بكلمة التضجر / الضرب 

وهـو  ،  أن التأفيف حرام ألجله هو واألذى،  أن املعىن الذي يفهم :واحلاصل 
  .بل هو أشد وأقوى ،  موجود يف الضرب

                                                

  . ١٧٢،  والتصويب من ابن امللك وبه يستقيم املعين، "  كإيالم ": يف املخطوط  )٩٤١(
  . ١٧٢،  والتصويب من ابن امللك، حبذف التاء املربوطة  " صور: " يف املخطوط  )٩٤٢(
  . ١٧٢،  شرح منار األنوار البن امللك: انظر  )٩٤٣(
  . ) ٤٤(  اآلية :سورة ص  )٩٤٤(
  . ٣/١٣٦ حاشية ابن عابدين ، ٩٣ـ  ٢/٩٢ اهلداية : انظر )٩٤٥(
  . ١٧٢ ، حاشية عزمي زادة ...يعرفه مبجرد السماع من غري تأمل  كل من يعرف اللسان: أي  )٩٤٦(
  .)  ٢٣( اآلية  :سورة اإلسراء  )٩٤٧(
  . ٣٨٤ـ  ١/٣٨٣ كشف األسرار للنسفي : انظر )٩٤٨(

  معىن التأفيف

  ]ب /  ١١٨[ 



 )٩٤٩( من أصحابنا احلنفية رد ملا قاله بعض األصوليني ) ال اجتهاداً(  : ويف قوله
وهو ، من أن داللة النص قياس جلي لوجود أركان القياس  )٩٥٠(وأصحابنا الشافعية  ،

 وإمنا مسي قياساً . )٩٥١(والعلة اجلامعة كاألذى  ، والفرع كالضرب ، األصل كالتأفيف
،  ألن أهلية االجتهاد للقائس شـرط يف القيـاس  ؛ لظهور املعىن اجلامع ؛  )٩٥٢( جلياً
  .يس بشرط يف داللة النص ول

وهذا النـوع   ، إذ كل من عرف اللغة عرف حرمة الضرب من حرمة التأفيف
اتفق العلماء على صحة االحتجاج به من ثقـات  :  قبل شرع القياس وهلذا كان ثابتاً
  . )٩٥٣(القياس 

مـن   : أي)  كالثابت بعبارته وإشارته (بداللة النص : أي )  والثابت بداللته (
فـإن اإلشـارة    :يعين )  ارضـإال عند التع ( ، مـمنهما يوجب احلك الًحيث إن ك

؛ ألن فيها وجد النظم واملعىن اللغوي ويف الداللة  حينئذ تقدم على الداللة فالعبارة أوىل
عـن   سـاملاً  [ وبقي النظم يف اإلشـارة  ، فتقابل املعنيان ، مل يوجد إال املعىن اللغوي

  .رة فترجحت اإلشا )٩٥٤( ] املعارضة

ما قاله الشافعي من أنه جتب الكفارة يف القتل العمد ألا : قالوا مثال تعارضها 
ولكن  )٩٥٥(د كان أوىل ـفألن جتب يف العم ، ملا وجبت يف القتل اخلطأ مع قيام العذر

                                                

  . ١/٤٤٤ فواتح الرمحوت : انظر )٩٤٩(
  . ١٣٠ـ  ١٢٩،  للشريازي هالتبصرة يف أصول الفق : انظر )٩٥٠(
  . ٢/٤١٣ كشف األسرار للبخاري :انظر  )٩٥١(
فهو النـوع   : وأما اخلفي ، ألنه أشد مناسبة للفرع ، من مفهوم املوافقة يهو النوع القطع: املراد باجللي  )٩٥٢(

  .ل االجتهاد يف حم وواقعاً الظين من مفهوم املوافقة لكونه حمتمالً
  . ٣/٤٨٦ شرح الكوكب املنري ، ٢/٤٤٣بيان املختصر لألصفهاين  : انظر

  . ٢١٨ـ  ٢١٧،  رسالة القياس البن تيمية : انظر )٩٥٣(
  .يف املخطوط مكررة  )٩٥٤(
حنيفة ومالك وأمحد من عدم وجوب الكفارة علـى   ملا عليه أبو خالفاً ، هذا ما تقرر يف املذهب الشافعي )٩٥٥(

  . س عمداًقاتل النف

داللة النص 
  كالقياس اجللي

  ] أ/  ١١٩[ 



ـ   ( : ىـهذه الداللة عارضها إشارة قوله تعال tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ  /$ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β … çν äτ !# t“ yf sù 

ÞΟ ¨Ψ yγ y_  ...( )فإنه يشري إىل عدم وجوب الكفارة يف العمد ألن اجلـزاء اسـم    )٩٥٦
فلو وجبت الكفارة لكان جهنم بعض اجلزاء ال كله فترجحت اإلشارة  ، للكامل التام

)٩٥٧( .  

إذ  ( الثابت بداللة النص ال حيتمل التخصـيص  : أي)  وال حيتمل التخصيص (
  . وال لفظ يف الداللة، للفظألن العموم من أوصاف ا)  ال عموم له

واهللا ال آكل وإن أكلت فعبـدي  " :  فبنوا اخلالف فيما إذا قال : ويف التلويح
للعام أعين الكثرة الواقعة  ختصيصاً جيوز فيه طعام دون طعام ؛:  فعند الشافعي ،"  حر

ألنـه   ، ألن املعىن ال آكل طعاماً وعند أيب حنيفة ال جيوز ، أو الشرط،  يف سياق النفي
لكل طعـام بـل    وال خالف يف قبول احلكم وشيوعه،  ليس بعام فال يقبل التخصيص

  . الشيوع عند أيب حنيفة أو كداللته ال ينقص أصالً

 ،الطلب : واالقتضاء ،  باقتضاء النص يعين مبقتضاه : أي)  والثابت باقتضائه (
 تقدم ذلك احلكم : أي)  مل يعمل النص إال بشرط تقدمه ( مـحك:  أي)  اـوهو م (
ر اقتضاه النص لصحة معىن يتناولـه  ـفإن ذلك الشرط أم،  النص أي على)  عليه (

مبعـىن   ، )٩٥٨(إيل النص بواسطة املقتضـى بـالفتح    فصار هذا الثابت مضافاً ، النص

                                                                                                                                       

القـوانني   ، ٤/١٠٧ مغين احملتاج للشـربيين  ، ٢/٢١٨ املهذب للشريازي : انظر تفصيل تلك املسألة يف
  . ٣٣٤،  الفقهية البن جزي

  . ) ٩٣( اآلية  :سورة النساء  )٩٥٦(
  . ١/٤٤٥ فواتح الرمحوت : انظر )٩٥٧(
 ،م املقتضـي وعـدم القـول بـه     القول بعمو : ذهب علماء األصول يف عموم املقتضي إيل مذهبني مها )٩٥٨(

 : انظر تفصيل ذلك يف...  بأنه يعم : أما الشافعي فذهب إيل القول ، واملقتضى ال عموم له عند أيب حنيفة
  . ١٣٩ـ  ١٣٦،  تقومي األدلة للدبوسي ، ٢/٦١ الغزايل يف املستصفى ، ١/٢٤٤ مجع اجلوامع

  اقتضاء النص) ٤



 بالشيء [ والثابت بالثابت ، واملقتضى ثابت بالنص،  املفعول إذا احلكم ثابت باملقتضى
  .ذلك الشيء ثابت ب )٩٥٩( ]

 ، اعلم أن النص إذا كان حبيث ال يصلح معناه إال بشرط فال شك أن يقتضـيه 
  :فهناك أمور أربعة 

 .املقتضي وهو النص  •

 .وهو ذلك الشرط  ىاملقتض •

 .واالقتضاء وهو نسبة بينهما  •

 . )٩٦٠(املقتضى وهو املراد من الثابت هنا / وحكم  •

، فالبيع مقتضـى  ،  يصح إال بالبيع فال " أعتق عبدك عين بألف"  :مثاله  قالوا
ألنه مبرتلة الشـرط   على اإلعتاق ؛ فثبت البيع مقدماً،  وما ثبت به وهو امللك مقتضى

  .لصحته 
فهـو مـن   ، والكالم يف اقتضاء النص ، إال أن هذا ليس من النصوص : قيل 
ã�ƒ...  ( : الكتاب قوله Ì� ós tG sù 7π t7 s% u‘  ...( )٩٦١( .  

ن اهللا وضع عن إ"  : لفظهقلت ،  )٩٦٢("  رفع عن أميت " :ومن السنة حديث 
، رواه ابن ماجه وابن حبان واحلـاكم   " ... أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

  .  )٩٦٤(ويف الثاين اإلمث قدر يف األول مملوكة ، في ، )٩٦٣(وقال صحيح علي شرطهما 

                                                

  . ١٧٥ ، والتصويب من ابن امللك، يف املخطوط  ةغري موجود )٩٥٩(
  . ٥٣٤ـ  ١/٥٣٣شروح وحواشي املنار  : انظر )٩٦٠(
  . ) ٩٢( اآلية  :سورة النساء  )٩٦١(
  . ٥٣، ص سبق خترحيه  )٩٦٢(
  . ٢/١٩٨ صحيح علي شرط الشيخني ومل خيرجاه : وقال احلاكم ، صححه احلاكم ووافقه الذهيب )٩٦٣(

  
  
  
  
  
  
  

  ]ب /  ١١٩[ 



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                       

  . ١/٢٩٤فواتح الرمحوت ،  ٢/٤٣٨ كشف األسرار للبخاري : انظر )٩٦٤(

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
، دار الكتب العلمية ،  ١٣٠٧ : ت، لصديق بن حسن القنوجي ، أجبد العلوم )  ١

 .م ١٩٧٨ /هـ ١٣٩٨ ،بريوت 

، بن علي الـرازي   أمحدلإلمام أيب بكر حجة اإلسالم ، أحكام القران للجصاص )  ٢
 ، بـريوت  ،دار الكتاب العـريب   : ط، املعروف باجلصاص ، هـ ٣٧٠ : ت

 . هـ ١٤٠٥

دار الكتـب  ، أبو بكر بن احلسني البيهقـي  : مجعه ، ن للشافعي آرـحكام القأ)  ٣
 . هـ ١٣٩٥ ، بريوت ، العلمية

 : ت، مدي سيف الدين علي بن حممد اآل: لإلمام ، حكام يف أصول األحكام األ)  ٤
 .، بريوت دار الكتاب العريب  ،هـ ١٤٠١، األويل :  ط، هـ ٦٣١



 : ت، حممد بن علي الشوكاين ، األصول  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم)  ٥
/ هــ  ١٤١٤بريوت ، ، ر الفكر دا، القاهرة ، مصطفي ألبايب ، هـ ١٢٥٥
 . م ١٩٩٤

 : ت، بن عمـر الزخمشـري   جار اهللا أيب القاسم حممود : ام أساس البالغة لإلم)  ٦
،  بـريوت  ،دار املعرفة للطباعة والنشر ، عبد الرحيم حممود : حتقيق ،  ٥٥٣٨

 . بدون :  ط، نان لب

ر يوسف عبد اهللا ـأيب عم: ظ ـام احلافـلإلم، االستيعاب يف معرفة األصحاب )  ٧
 . مكتبة ضة مصر ، علي حممد البجاوي : حتقيق ، بن عبد الرب ا

ـ   ، ة ـأسد الغابة يف معرفة الصحاب)  ٨ ، د ـأليب احلسن عز الدين علـي بـن حمم
 . القاهرة  ،ار الشعب د:  ط، املعروف بابن األثري اجلزري 

مطبعـة  ، ة البيطـار  ـحممد ج: حتقيق  ،نباري أسرار العربية أليب الربكات األ)  ٩
  . هـ ١٣٧٧ ، دمشق، الترقي 

حممـد  : حتقيق  ،ي قارئ ـال علـامل، األسرار املرفوعة يف األحاديث املوضوعة ) ١٠
  . هـ ١٤٠٦ ، الثانية:  ط، بريوت ، املكتب اإلسالمي ، بن لطفي الصباغ ا
ـ   أمحد: ظ ـلإلمام احلافاإلصابة يف متييز الصحابة ، ) ١١ ـ ـبن علـي ب ر ـن حج

  . هـ ١٣٢٨ ، األويل : ط، هـ ٨٥٢ : ت ، العسقالين
مـري حممـد   ، د البزدوي ـعلي بن حمم، الم ـخر اإلسـف، أصول البزدوي ) ١٢

 .كراتشي ، كتب خانه 

، هـ ٤٩٠:  ت، السرخسي  أمحدد بن ـر حممـأبو بك، أصول السرخسي ) ١٣
  .هـ ١٩٧٣ ، بريوت،  دار املعرفة للطباعة والنشر

تـاب  دار الك ، بن حممد بن إسحاق الشاشـي  أمحدأبو علي ، أصول الشاشي ) ١٤
  .هـ ١٤٠٢األويل ، : ط ، العريب 



حممـد أبـو الفضـل    : حتقيق ، نباري د بن القاسم األـحمم: األضداد للعالمة ) ١٥
  .هـ ١٤٠٧، بريوت ، صيدا ، عصرية كتبة الامل، إبراهيم 

 . مؤسسة الرسالة ، عمر رضا كحالة : تأليف ، أعالم النساء ) ١٦

اخلامسـة ،  : ، ط  دار العلم للماليـني ، خري الدين الزركلي / األعالم للشيخ ) ١٧
  .هـ ١٤٠٠

ـ  ، همي حملمد أبو العينني ف، أفغانستان بني األمس واليوم ) ١٨ ريب ،  دار الكتـاب الع
  .م ١٩٦٩

  .هـ ١٣٩٣، الثانية : ، ط لبنان ، بريوت ، دار املعرفة ، األم للشافعي ) ١٩
دار البشائر ، خليل إبراهيم قوتالي ، اإلمام علي القارئ وأثره يف علم احلديث ) ٢٠

  .هـ ١٤٠٨األويل ، : ط ، بريوت ، مية اإلسال
دار الكتـب  ، بن حجر العسقالين بن علي  أمحد، إنباء الغمر بأنباء أبناء العمر ) ٢١

  .هـ ١٤٠٦الثانية ، : علمية ، بريوت ، ط ال
، حممد أبو الفضل : حتقيق ، مجال الدين القفطي ، إنباء النحاة  أنباه الرواة على) ٢٢

  .هـ ١٣٦٩، القاهرة ، دار الكتب املصرية 
كمال  / املإلم، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني ) ٢٣

  .م ١٩٨٢رمحن األنباري ، دار اجليل ، الدين أيب الربكات عبد ال
دار ، أبو حممد يوسف بن عبد الـرمحن القـزويين   ، اإليضاح يف علوم البالغة ) ٢٤

  .هـ ١٤٠٢لعريب ، الفكر ا
للحافظ عماد الدين أيب الغـداد  ، الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث ) ٢٥

  .هـ ١٣٧٠الثانية ، : ط  ،ل بن كثري إمساعي
وزارة األوقاف ، لبدر الدين حممد ادر الزركشي ، البحر احمليط يف أصول الفقه ) ٢٦

  .هـ ١٤١٣الثانية ، دار الصحوة ، : ط ، الكويت  ،والشؤون اإلسالمية 



، عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسـاين  ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ) ٢٧
  .هـ ١٤٠٦الثانية ، : ط ، بريوت ، ة علميدار الكتب ال

  .م ١٩٧٧ ، الثانية:  ط، بريوت ، مكتبة املعارف ، البداية والنهاية البن كثري ) ٢٨
: حتقيق ، حممد بن علي الشوكاين ، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن التاسع ) ٢٩

  .ـ ه١٤١٨األويل ، : ط  ،بريوت ، دار الكتب العلمية ، خليل املنصور 
: حتقيق ، بن عبد اهللا اجلويين رمني عبد امللك ـإمام احل: ي ـالربهان ألبو املعال) ٣٠

ـ  ، عبد العظيم الديب . د األويل ، : ط ، قطـر  ، ي ـإحياء التـراث اإلسالم
  .هـ ١٣٩٩

عبد احلليم حممد عبد الـرحيم  ملن يطالع املرقاة شرح املشكاة ،  البضاعة املزجاه) ٣١
  .باكستان ، هـ ١٣٩٢األويل ، : ط ، عارف ملمطبعة ا، اجلشيت 

سليمان بن عبد القوي الطـويف الصرصـري    /للعالمة ، البلبل يف أصول الفقه ) ٣٢
  .هـ ١٤١٤األويل ، : قاهرة ، ط ال، مكتبة ابن تيمية ، احلنبلي 

  .مشس الدين أبو الثناء األصفهاين ، بيان املختصر لألصفهاين ) ٣٣
دل قاسـم  ـن الدين أيب العـزي/ للشيخ ، ا احلنفي ـقطلوبغتاج التراجم البن ) ٣٤

  . باكستان  ،ط كراتشي ، هـ ٨٧٩ ت ، بن قطلوبغاا
املطبعة  ، األويل : ط،  ، حملمد مرتضي احلسيين تاج العروس من جواهر القاموس) ٣٥

  .هـ  ١٣٠٦ ، اخلريية
الطبعـة  ، ملكـي  حممد طاهر عبد القادر الكردي ا :تاريخ اخلط العريب للخطاط ) ٣٦

  .هـ  ١٤٠٢، الثانية 
دار الكتـاب  ، بن علي اخلطيب البغدادي  أمحدأيب بكر : تاريخ بغداد للحافظ ) ٣٧

  .، لبنان بريوت ، العريب 



،  مطبعة عيس احلليب، السيد صقر : حتقيق ، البن قتيبة ، ن آتأويل مشكل القر) ٣٨
  .هـ ١٣٧٣

، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي  ،للشريازي ، التبصرة يف أصول الفقه ) ٣٩
  .هـ ١٤٠٠،  األويل:  ط ، دار الفكر، حممد حسن هيتو . د:  حتقيق

فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي  / للعالمة، شرح كرت الدقائق ، تبيني احلقائق ) ٤٠
  .املطبعة األمريية ، بوالق ،  ٧٤٣:  ت ، احلنفي

: حتقيق ، بن أيب بكـر االرموي  دين حممودسراج ال ،ول ـالتحصيل من احملص) ٤١
  .هـ ١٤٠٨ ، بريوت، مؤسسة الرسالة ، عبد احلميد أبو زيد . د

ألبو علي حممـد بـن عبـد الـرمحن     ، حوذي بشرح جامع الترمذي حتفة األ) ٤٢
  .هـ ١٤٠٦،  األويل:  ط ،حممد مظهر . د: حتقيق ، دار الفكر ، املباركفوري 

 أمحـد عالء الدين مشس النظر أيب بكـر حممـد بـن     /مام لإل، اء ـحتفة الفقه) ٤٣
حممد . د: حتقيق .هـ  ١٤٠٨،  األويل:  ط، مطبعة دار دمشق  ، السمرقندي

  .هـ ١٤٠٦ ، ٢: ط  ، بريوت، دار الكتب العلمية ، عبد املعني خان 
، دار النشر ، لعبد الرمحن علي بن حممد اجلوزي ، التحقيق يف أحاديث اخلالف ) ٤٤

  .الكتب العربية  دار
، الزجناين  أمحداب الدين حممود ـشه /ام ـلإلم، األصول  ىختريج الفروع عل) ٤٥

  .هـ ١٤٠٤،  اخلامسة :، ط حممد أديب صاحل : حتقيق 
دار إحياء التـراث  ، ن الذهيب ـأيب عبد اهللا مشس الدي /لإلمام ، تذكرة احلفاظ ) ٤٦

  .، لبنان بريوت  ، العريب
 ، بـريوت ، دار الكتب العلمية ، الزاوي  أمحدالطاهر ، موس احمليط ترتيب القا) ٤٧

  .هـ ١٣٩٩
مكتبة ، الثالثة  : ط، أليب بكر حممد الكالباذي ، التعرف ملذهب أهل التصوف ) ٤٨

  .هـ ١٤٠٠،  القاهرة ،الكليات األزهرية 



تب طبعة دار الك، هـ ٨١٦ت ، علي بن حممد اجلرجاين  / للعالمة، التعريفات ) ٤٩
  .بريوت ، العلمية 

، األنصاري القـرطيب   أمحدحملمد بن ، اجلامع ألحكام القرآن ، تفسري القرطيب ) ٥٠
  .، القاهرة طبعة دار الشعب 

، رازي ـر بن احلسني الـن حممد بن عمـر الديـفخ / لإلمام، التفسري الكبري ) ٥١
  .، طهران دار الكتب العلمية :  ط، هـ ٦٠٦ : ت

  .، بريوت دار الكتب العلمية : ط ، البن أمري احلاج ، التحبري التقرير و) ٥٢
دار الكتـب  ، هـ ٤٣٠ت ، أيب زيد الدبوسي  /للقاضي اإلمام ، تقومي األدلة ) ٥٣

  .هـ ١٤٢١ ، األويل:  ط ، لبنان ،بريوت ، العلمية 
 أمحد /لإلمام احلافظ ، ي الكبري ـاديث الرافعـج أحـالتلخيص احلبري يف ختري) ٥٤

  .هـ ١٣٨٤ ، القاهرة، شركة الطباعة الفنية ، بن حجر العسقالين ا
حممـد علـي    .سعيد حممد أبو عمشة ، د. د: حتقيق ، التمهيد يف أصول الفقه ) ٥٥

  .هـ ١٤٠٦،  مكة، مركز البحث العلمي ، إبراهيم 
، اهلنـد  ، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية ، البن حجر ، ب ـذيب التهذي) ٥٦

  .األويل :  ط
رسـالة  ، علي بن سـلطان القـارئ   : املال ، توضيح املباين شرح خمتصر املنار ) ٥٧

عـام  ، مكتبة جامعة أم القرى ، حممد بن إبراهيم السعيدي /  للشيخ، دكتوراه 
  . هـ ١٤٢٥

عبيد اهللا بن مسعود احملبـويب  ، التوضيح يف حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة ) ٥٨
  .، بريوت لكتب العلمية دار ا، البخاري 

  .لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية  ، تيسري التحرير ألمري بادشاه) ٥٩



، فضل الرمحن األفغـاين  : حتقيق ، الكاكي  أمحدحممد بن حممد ، جامع األسرار ) ٦٠
  .هـ ١٤١٨،  األويل:  ط، مكة ، مكتبة نزار مصطفي الباز 

دار الكتـب  ، جلالل الدين السيوطي ، النذير اجلامع الصغري يف أحاديث البشري ) ٦١
  .هـ ١٤١٠ ، بريوت، العلمية 

،  بريوت ، األوىل:  ط،  ١٨٩:  ت، حملمد بن احلسن الشيباين  ، اجلامع الصغري) ٦٢
  .هـ ١٤٠٦

:  ط،  ١٨٩ : ت، حممد بن احلسن الشيباين  /لإلمام ، اجلامع الكبري للشيباين ) ٦٣
  .باكستان ، الهور  ،إدارة املعارف النعمانية 

للحافظ أيب حممد عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريـس  ، اجلرح والتعديل ) ٦٤
  .هـ ١٣٧١،  األويل:  ط، الرازي 

،  الثانيـة :  ط، تاج الدين عبـد الوهـاب السـبكي     / لإلمام، مجع اجلوامع ) ٦٥
  . هـ ١٣٦٥

املكتبـة  ، فخر الدين قباوه  .د: حتقيق ، اجلين الداين يف حروف املعاين للمرادي ) ٦٦
  .ـ ه١٣٩٣األويل  : ط ،حلب ، العربية 

ادر حممد بـن نصـر   ـعبد الق/ للعالمة ، ة يف طبقات احلنفية ـاجلواهر املضيئ) ٦٧
عيسـي   :، ط عبد الفتاح حممد احللـو  . د: حتقيق ، هـ ٧٧٥ : ت ، القرشي

  . البايب احلليب 
حممد أمني الشـهري   /للعالمة ، الدر املختار  حاشية ابن عابدين رد املختار علي) ٦٨

  .، مصر مصطفي البايب :  ط، هـ ١٢٥٢ : ت، بابن عابدين 
  .مطبوع مع حاشية الرهاوي ، حاشية احلليب على شرح املنار ) ٦٩
  .حييي الرهاوي املصري ، البن امللك ، شرح املنار  حاشية الرهاوي على) ٧٠



ن حممـد  ـأيب السعادات حس /احمللى للشيخ حاشية العطار على شرح اجلالل ) ٧١
  .دار الكتب العلمية ، بريوت :  ط، العطار 

مصطفي بن بري علي بن حممـد املعـروف   ، حاشية عزمي زاده على شرح املنار ) ٧٢
  .هـ  ١٣١٥،  دار سعادات، بعزمي زاده 

 ،ي دار الكتـاب اإلسـالم  ، احمليب ، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ) ٧٣
  .القاهرة 

  . ٨٧٩ : ت، شرح خمتصر املنار البن قطلوبغا احلنفي ، خالصة األفكار ) ٧٤
دار :  ط، ن السـيوطي  ـجالل الدي /للحافظ ، الدر املنثور يف التفسري باملأثور ) ٧٥

  .، بريوت املعرفة 
بن علـي   أمحدشهاب الدين  /لإلمام احلافظ  ، الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية) ٧٦

  .بريوت ، ، دار املعرفة بن حجر العسقالين ا
دار الكتـب  ، بن حجر العسقالين  محدأل، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ) ٧٧

  .هـ ١٣٧٨ ، القاهرة ،احلديثة 
مكتبـة  ، عبد اهللا املال . د: حتقيق ، املال علي بن سلطان القارئ ، رد الفصوص ) ٧٨

  .هـ ١٤١٩ ، جامعة أم القرى
، دار الكتـب  أيب القاسم عبد الكرمي القشـريي   /ام ـلإلم، الرسالة القشريية ) ٧٩

  .بريوت ، العلمية 
، حممـد شـاكر    أمحـد : حتقيق ، حممد بن إدريس الشافعي ، الرسالة للشافعي ) ٨٠

  .هـ ١٣٥٨ ، القاهرة، مصطفي ألبايب احلليب 
ـ ـعبد الن بن أمحد، رصف املباين يف شرح حروف املعاين للمالقي ) ٨١ ، القي ور امل

  .هـ ١٤٢٢،  الثالثة:  ط، دمشق  ،دار القلم ، اخلراط  أمحد. د: حتقيق 



، بن حممد بن عارف السيواسـي   ، أمحدار ـزبدة األسرار يف شرح خمتصر املن) ٨٢
،  مكـة ، ة نـزار البـاز   ـمكتب، علي معوض ، ادل عبد املوجود ـع: حتقيق 
  .هـ   ١٤١٩

بن سـنان اخلفـاجي   د بن سعيد بن حممبد اهللا مري أيب حممد علأل، سر الفصاحة ) ٨٣
/ هــ  ١٤١٤ ، الثانيـة :  ط، علي فودة : حتقيق ، هـ ٤٦٦ : ت، احلليب 
  .مكتبة اجلاجني بالقاهرة ، م ١٩٩٤

طبعـة  ، حممد خليل ملرادي / لسيد ل، سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ) ٨٤
  .هـ ١٣٠١،  وفستاأل

عبد امللك بن حسني بـن عبـد   ، يف إنباء األوائل والتوايل  وم العوايلمسط النج) ٨٥
 : ط، بـريوت  ، علي معـوض  ، عادل عبد املوجود : حتقيق ،  يامللك العصام

  .هـ ١٤١٩ ، األويل
ـ ـحمم: حتقيق ، د اهللا حممد بن يزيد القزويين ـأبو عب هسنن ابن ماج) ٨٦ ـؤاد د ف

  .دار الفكر ، عبد الباقي 
دار الكتب ، زدي سليمان بن األشعث بن إسحاق األ / لإلمام، أيب داؤود سنن ) ٨٧

  .هـ ١٣٨٥،  األويل:  ط، بريوت ، العلمية 
السـيد   :، حتقيق قطين  ن عمر الدارـعلي ب /لإلمام احلافظ  سنن الدار قطين ،) ٨٨

  .هـ  ١٣٨٦القاهرة ، عبد اهللا اليماين 
دار احملاسـن  ، قطـين   لي بن عمر الـدار ع / ام احلافظـسنن الدار قطين لإلم) ٨٩

  .هـ ١٣٨٦،  القاهرة ، للطباعة
: حتقيـق  ، بن احلسني بن علي أيب بكر البيهقـي   أمحدللبيهقي ، السنن الكربى ) ٩٠

  .هـ ١٤١٤ ، مكة ،مكتبة الباز ، حممد عبد القادر عطا 
: حتقيق ، هيب بن عثمان الذ أمحدلإلمام مشس الدين حممد بن ، سري أعالم النبالء ) ٩١

  .هـ ١٤٠٥،  األويل:  ط، رناؤوط شعيب األ



دار ، األوىل :  ط، هـ ١٠٨٩ : ت، العماد  أمحدعبد احلي ، شذرات الذهب ) ٩٢
  .هـ ١٤٠٦،  دمشق، ابن األثري 

حممد : حتقيق ، يه ابن مالك لعبد اهللا بن عقيل العقيلي قشرح ابن عقيل علي الف) ٩٣
  .هـ ١٣٨٤،  ١٤:  ط ، ر اللغاتدا، حمي الدين عبد احلميد 

، سعد الدين مسعود بن عمر التفتـازاين   /التوضيح للعالمة  شرح التلويح على) ٩٤
  .بريوت ، ية دار الكتب العلم

دار الكتب ، حممد نور احلسن  : حتقيق، شرح الشافية لرضي الدين االستراباذي ) ٩٥
  .هـ ١٣٩٥، بريوت العلمية 

،  بـريوت ، دار الكتـب العلميـة   ، ابن احلاجـب  خمتصر  ىشرح العضد عل) ٩٦
  .هـ ١٣١٦

خـرج  ،  ٧٩٢ : ت، ابن أيب العز احلنفي / للعالمة  ،شرح العقيدة الطحاوية ) ٩٧
 ، الرابعـة :  ط،  اإلسـالمي املكتـب  ، حممد ناصر الدين األلباين  : أحاديثها
  .هـ ١٣٩١

  .هـ ١٣٢٣، ر مص، ، مطبعة التقدم لعلي القاري ، شرح الفقه األكرب ) ٩٨
دار الفكر ، ، مد بن قدامه مشس الدين أبو الفرج عبد الرمحن حم ،الشرح الكبري ) ٩٩

  .بريوت 
، املعروف بابن البخار ، الفتوحي  أمحدحممد  /للعالمة ، شرح الكوكب املنري ) ١٠٠

ـ ، نزيه محـاد  . حممد الزحيلي ، و د. د: حتقيق  ،  ز البحـث العلمـي  ـمرك
  .هـ ١٤٠٨

 / وتقريرات الشربيين للعالمة، ح احمللي على مجع اجلوامع مع حاشية البناين شر) ١٠١
،  الثانيـة :  ط، مصـر   ،مطبعة ألبايب احلليب ، احمللي  أمحدمشس الدين حممد بن 

  .هـ ١٣٥٦



، مجال الدين أبو عمرو عثمان بن احلاجب ، شرح املقدمة الكافية يف اإلعراب ) ١٠٢
،  األويل:  ط، مكـة   ،مكتبة نـزار البـاز   ، يمر مجال عبد العاطي خم: حتقيق 
  .هـ ١٤١٨

  .هـ١٣١٥،  دار سعادات، لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك  شرح املنار) ١٠٣
شهاب الدين  /ام ـشرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول لإلم) ١٠٤
  .هـ ١٣٩٣،  األويل:  ط، بن إدريس القرايف ا
، دار إحياء التـراث العـريب   ، حييي بن شرف النووي ، م شرح صحيح مسل) ١٠٥

  .هـ ١٣٩٢ ، الثانية : ط ،بريوت 
وي ـع سليمان بن عبد القـشرح خمتصر الروضة للطويف جنم الدين أيب الربي) ١٠٦

  .هـ ١٤٢٤،  الرابعة:  ط، عبد اهللا التركي : حتقيق ، ابن سعيد الطويف 
 ،دار الفكـر  ، ا شرف النووي ـأيب زكريحمي الدين  /لإلمام  ،شرح مسلم ) ١٠٧

  .هـ ١٣٩٢،  الثانية:  ط، لبنان 
جيون بن أيب سعيد بـن عبيـد   أمحد املعروف مبال/ شرح نور األنوار للشيخ ) ١٠٨

  .هـ ١٤٠٦ ، األويل:  ط، بريوت ، دار الكتب العلمية ، امليهوي 
عصام الدين أيب اخلـري   :تأليف ، الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية ) ١٠٩

  .، بريوت دار الكتاب العريب  : ط، بن حممد مصطفي طاشي كربي زاده  أمحد
  . مكتبة اجلامعة اإلسالمية ، لعلي القارئ ، شم العوارض يف ذم الروافض ) ١١٠
دار العلـم  ، عطـار   أمحـد : حتقيق ، إمساعيل بن محاد اجلوهري ، الصحاح ) ١١١

  .هـ ١٤٠٤ ، الثانية : ط ،للماليني 
  .، دار اجليل أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري /لإلمام ، صحيح البخاري ) ١١٢
رئاسـة إدارات  : نشـر  ، مسلم بن احلجاج النيسـابوري   ،صحيح مسلم ) ١١٣

  . بريوت ، دار الفكر ، هـ ١٤٠٠واإلفتاء بالرياض عام ، البحوث العلمية 



، مسلم بن احلجاج القشريي النيسـابوري   أيب احلسني /صحيح مسلم لإلمام ) ١١٤
  .هـ ١٤٠٥،  األويل:  ط، املغرب ،  دار الثقافة

ن حممد بـن عبـد الـرمحن    ـمشس الدي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) ١١٥
  .هـ  ١٣٥٣،  مكتبة القدس، السخاوي 

علي : حتقيق ،  ٩١١ : ت، جالل الدين السيوطي  /طبقات احلفاظ للحافظ ) ١١٦
  .، مكتبة وهبة القاهرة :  ط، مد عمر حم
 ، لتاج الدين عبد الوهاب علي عبد الكايف السبكي، طبقات الشافعية الكربى ) ١١٧

  .، بريوت دار املعرفة :  ط ، ٧٧١: ت
 ، دار بـريوت ، حممد بن سعد بن منيع البصري  / لإلمام، الطبقات الكربى ) ١١٨

  .هـ ١٣٨٠
دار اآلفاق ، عبد احلي بن عماد احلنبلي ، قاسم البلخي أليب ال، طبقات املعتزلة ) ١١٩

  . بريوت، اجلديدة 
بن علي حيىي بن محزة /  لإلمام، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ) ١٢٠

، املكتبة العصرية ، عبد احلميد هنداوي  .د: حتقيق ، راهيم العلوي اليمين ابن إب
  .م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣األويل :  ط
:  ت، بن علـي بـن حجـر العسـقالين      محدأل، العجاب يف بيان األسباب ) ١٢١

  .هـ ١٤١٨،  دار ابن اجلوزي، األوىل :  ط، هـ ٨٥٢
 أمحـد . د: حتقيـق  ، حممد بن احلسني الفراء  يأبو يعل ،العدة يف أصول الفقه ) ١٢٢

  .هـ ١٤١٠،  الثانية : ط، علي سري املباركي 
دار ، ألبو الفرج عبد الرمحن اجلـوزي  ، اديث الواهية العلل املتناهية يف األح) ١٢٣

  .هـ  ١٤٠٢ ، لبنان، الكتب العلمية 
، هـ ٨٣٣ ، البن اخلري حممد بن حممد اجلزري، غاية النهاية يف طبقات القراء ) ١٢٤

  .، القاهرة مكتبة املتنيب 



:  ط،  جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري /للعالمة ، الفائق يف غريب احلديث ) ١٢٥
  .دار الفكر 

 ، للعالمــة ام األعظم أيب حنيفة النعمـان  ـالفتاوى اهلندية يف مذهب اإلم) ١٢٦
:  ط، دار إحياء التـراث اإلسـالمي   ، نظام ومجاعة من علماء اهلند  / الشيخ
  .هـ ١٤٠٦ ، الرابعة

بـن علـي بـن حجـر      أمحدللحافظ ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ١٢٧
  .، بريوت ر املعرفة دا، العسقالين 

زين  / للشيخ، فتح الغفار بشرح املنار املعروف مبشكاة األنوار يف أصول املنار ) ١٢٨
  .مصطفي البايب : ط ، الدين بن إبراهيم املعروف بابن جنيم 

حممد  /ام ـلإلم، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ) ١٢٩
  .، بريوت ار املعرفة د، بن علي الشوكاين ا
، عبد اهللا مصـطفي املراغـي    /للشيخ ، ات األصوليني ـالفتح املبني يف طبق) ١٣٠

  .القاهرة ، حنفي  أمحدعبد احلميد : الناشر 
، حممد نزار : حتقيق ، علي بن سلطان القارئ ، فتح باب العناية بشرح النقاية ) ١٣١

  .هـ  ١٤١٨ ، األويل:  ط، بريوت ، دار األرقم ، هيثم نزار 
حممد بن احلسن احلجـوي  : للشيخ ، الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي ) ١٣٢

املدينة ، املكتبة العلمية ، عبد العزيز القاري : خرج أحاديثه وعلق عليه ، الثعايب 
  .هـ ١٣٩٦ ، األويل:  ط ،املنورة 

، بن عبد احلي اللكنوي أليب احلسنات حممد ،  الفوائد البهية يف تراجم احلنفية) ١٣٣
  .بريوت  ،دار املعرفة  : ط،  ١٣٠٤ : ت
عبد العلي حممد نظام الدين  / للعالمة، فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت ) ١٣٤

  . بريوت  ،دار إحياء التراث العريب : ط ، هـ ١١٨٠: ت، األنصاري 



 ، ؤسسة الرسالةم، مكتب التراث : حتقيق ، بادي آ للفريوز، القاموس احمليط ) ١٣٥
  .هـ ١٤٠٧،  الثانية:  ط
حممد بن عبد احلليم حممـد   /للشيخ ، قمر األقمار لنور األنوار يف شرح املنار ) ١٣٦

  .اهلند  ،طبعة يوسفي لكنهو ، أمني اللكنوي 
حممد مجـال الـدين    /قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث للمحدث ) ١٣٧

  .دار إحياء الكتب العربية ، هـ ١٣٨٠ ، الثانية:  ط، القامسي 
 / للعالمة، ة ـام الفرعيـالقواعد والفوائد األصولية وما يتعلق ا من األحك) ١٣٨

 : حتقيـق ، املعروف بابن اللحام ، أيب احلسن عالء الدين علي بن عباس ألبعلي 
  . هـ ١٤٠٣ ، األويل:  ط، بريوت ، دار الكتب العلمية ، حممد حامد الفقي 

،  ٧٤١: ت، بن جـزي   أمحدأيب القاسم حممد بن  / لإلمام، ني الفقهية القوان) ١٣٩
  .هـ ١٣٤٤ ، تونس

أيب عمرو يوسف بن عبد اهللا  /ام ـلإلم، ل املدينة املالكي ـالكايف يف فقه أه) ١٤٠
  .مكتبة الرياض احلديثة :  ط، بن حممد بن عبد الرب القرطيب املالكي ا
 : حتقيق، أيب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب / غوي لإلمام الل،  هالكتاب لسيبوي) ١٤١

  . هـ ١٤٠٨ ، الثالثة:  ط ، القاهرة، مكتبة اخلاجني ، عبد السالم هارون 
 ، عبد حقائق عوامض التزيل وعيون األقاويل يف وجـوه التأويـل  ، الكشاف ) ١٤٢

عـادل  : حتقيق ، ر الزخمشري ـن عمـار اهللا أيب القاسم حممود بـج /للعالمة 
، هــ  ١٤١٨ ، األويل : ط ،مكتبة العبيكـان  ، علي معوض ، بد املوجود ع

  .الرياض 
 أمحد ،أيب الربكات عبد اهللا  /لإلمام ، كشف األسرار شرح املصنف علي املنار ) ١٤٣

 ، األويل:  ط ، لبنـان  ،دار الكتـب العلميـة   ، املعروف حبافظ الدين النسفي 
  .هـ ١٤٠٦



عالء الدين عبد العزيز  /لإلمام ، البزدوي ، سالم كشف األسرار عن فخر اإل) ١٤٤
/ هــ  ١٤١٤ ، الثانية:  ط ،لبنان ، بريوت  ،دار الكتاب العريب ، البخاري 
  .م ١٩٩٤

 ،القصطنطني  مصطفي بن عبد اهللا، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ١٤٥
  .املعروف حباجي خليفة 

دار الكتـب   ،حممد بن حممد الغزي ، اشرة الكواكب السائرة بأعيان املائة الع) ١٤٦
  .هـ ١٤١٨ ،األويل :  ط، بريوت ، العلمية 

دار لسـان  ، حممد بن مكرم بن علي منظـور   / للعالمة، لسان العرب احمليط ) ١٤٧
  .لبنان  ، بريوت ، العرب

  .، مصر دار الكتب احلديثة  : ط، لسراج الدين الطوسي ، اللمع ) ١٤٨
  . بريوت  ،دار املعرفة  : ط،  بكر حممد بن أيب سهل السرخسي أليب، املبسوط ) ١٤٩
، حمـرم  األول  : العـدد ، األويل  : السـنة ، ة آفاق الثقافة والتـراث  ـجمل) ١٥٠

  .هـ ١٤١٤
بـن سـليمان    أمحـد عبد اهللا بن الشيخ ، جممع األزهر يف شرح ملتقى األحبر ) ١٥١

  .هـ ١٣١٩،  تنانهنظارة املعارف أالس، " داما أفندي "الشهري بـ 
نور الدين علي بن أيب بكـر   /حلافظ يثمي الله، جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) ١٥٢

  .القدسي :  ط، هـ ٨٠٧ : ت، اهليثمي 
ومعه ، أيب زكريا حمي الدين بن شرف النووي / لإلمام  ،اموع شرح املهذب ) ١٥٣

  .دار الفكر ، بن حجر تلخيص احلبري ال هويلي، فتح العزيز شرح الوجري للرافعي 
  .بريوت  ،دار إحياء التراث العريب ، جمموعة رسائل ابن عابدين ) ١٥٤



بن عبد احللـيم   أمحـدتقي الدين ، الم ابن تيمية ـجمموعة فتاوى شيخ اإلس) ١٥٥
سة العامـة لشـؤون   الرئا، ن العاصمي ـعبد الرمح: مجع وترتيب ، بن تيمية ا

  .مكة ، احلرمني 
طه جابر فياض ، :حتقيق ،  الرازي فخر الدين حممد بن عمر احلسني ، احملصول) ١٥٦

  .هـ ١٣٩٩ ، األويل : ط، الرياض ، حممد بن سعود / جامعة اإلمام 
دار ، در الرازي حممد بن أيب بكر بن عبد القا/ للشيخ اإلمام  ،خمتار الصحاح ) ١٥٧

  .بريوت ، الفكر 
  .الرياض  ،مركز امللك فيصل  ،البن حبيب احلليب  ،خمتصر املنار ) ١٥٨
جم أفاضل مكة من القرن العاشر املختصر من كتاب نشر النور والزهر يف ترا) ١٥٩

 ، الثانيـة  : ط، مـرداد أبـو اخلـري     عبد اهللا :تأليف  ،القرن الرابع عشر  إىل
  .هـ ١٤٠٦

  . األويل :  ط، مصر ، مطبعة السعادة ، نس أملالك بن ، املدونة الكربى ) ١٦٠
، دار اجليل ، عبد الرمحن عمرية  .د، اإلسالم منها وموقف املذاهب املعاصرة ) ١٦١

  .الرابعة :  ط، بريوت 
حممد  .أ: حتقيق ، أليب الطيب عبد الواحد علي العسكري  ،مراتب النحويني ) ١٦٢

  .الثانية :  ط ، مصر للطبع والنشر، دار النهضة ، أبو الفضل 
حممـد فرامـوز املعـروف     /للشـيخ  ، الوصول  األصول شرح مرقاة ةمرآ) ١٦٣

  .، تركيا استنبول :  ط،  مبالخسرو
صديف حممـد  : حتقيق ، املال علي قارئ ، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ) ١٦٤

  .هـ ١٤١٢ ، األويل:  ط، مكة ، العطار املكتبة التجارية 
بن عبد اهللا املعـروف   أيب عبد اهللا حممد /للحافظ  ،املستدرك على الصحيحني ) ١٦٥

  .، اهلند حيدر أباد  : ط،  ٤٠٥ : ت ،باحلاكم النيسابوري 



دار العلـوم  ،  أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، املستصفى من علم األصول ) ١٦٦
  .، بريوت احلديثة 

دار :  ط، بن حنبـل   أمحدأيب عبد اهللا / لإلمام  ،بن حنبل  أمحدمسند اإلمام ) ١٦٧
  .ت ، بريوصادر 

  .املطبعة األمريية بوالق ، يومي الف محدأل، املصباح املنري ) ١٦٨
، أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن شيبة  /ظ ـاملصنف يف األحاديث واآلثار للحاف) ١٦٩

  .هـ ، الرياض ١٤٠٩،  األويل:  ط
دار ، بن إبراهيم بن اخلطاب املعروف باخلطـايب   أمحد /لإلمام ، معامل السنن ) ١٧٠

  .هـ ١٣٨٨،  األويل:  ط، ب العلمية الكت
، أبو احلسني حممد بن علي بن الطيـب البصـري   ، ه ـاملعتمد يف أصول الفق) ١٧١

  .هـ ١٣٨٤ ، دمشق، حممد محيد اهللا وآخرون  : حتقيق
، إحسان عباس  .د: حتقيق ،  ٦٢٦ : ت، لياقوت احلموي معجـم األدباء ، ) ١٧٢

  . الطبعة األخرية، دار املأمون  : ط
 ،بـريوت  ، دار إحياء التـراث العـريب   ، ياقوت احلموي ، معجم البلدان ) ١٧٣

  .هـ ١٣٩٩
 أمحـد أيب القاسم سليمان بن  /لإلمام احلافظ ، معجم الطرباين املعجم الكبري ) ١٧٤

  .هـ١٣٩٨ ، األويل: ط ، بغداد ، محدي عبد ايد السلفي : حتقيق ، الطرباين 
، عمر رضا كحالـة  : تأليف ، م مصنفي الكتب العربية تراج، معجم املؤلفني ) ١٧٥

  .عريب دار إحياء التراث ال، بريوت ، الناشر مكتبة املثين 
إعـداد  ، )  املعـاين   ـالبيان   ـالبديع  : ( املعجم املفصل يف علوم البالغة ) ١٧٦

 ،بـريوت   ،دار الكتب العلمية ، الثانية :  ط، إنعام فوال عكاوي / الدكتورة 
  .م ١٩٩٦، هـ ١٤١٧ ،ن لبنا
 ، مطبعة بريل، حممد فؤاد عبد الباقي  : وضع، ن آاملعجم املفهرس أللفاظ القر) ١٧٧

  .م ١٩٦٢ ، مدينه ليدن



، بن عبد اهللا بن صـاحل العجلـي الكـويف     أمحدأليب احلسن ، معرفة الثقات ) ١٧٨
  .هـ ١٤٠٥ ، األويل:  ط، املدينة املنورة  ،مكتبة الدار ، هـ ٢٦١

حتقيق ، بن هشام األنصاري ، مجال الدين عاريب ين اللبيب عن كتب األمعـ) ١٧٩
 ، األويل:  ط، دار نشر الكتب اإلسـالمية  ، وحممد علي ، مازن املبارك  .د : 

  . هـ١٣٩٩
، حممد الشربيين اخلطيب  /للشيخ  ، مغين احملتاج إيل معرفة معاين ألفاظ املنهاج) ١٨٠

  .هـ ١٣٧٧، مصر  ، البايب احلليبشركة مكتبة ومطبعة مصطفي 
  . بدون  : ط، للقاضي عبد اجلبار اهلمداين ، املغين يف أبواب التوحيد والعدل ) ١٨١
 : حتقيق، أبو حممد عمر بن حممد بن عمر اخلباري ، ه ـول الفقـاملغين يف أص) ١٨٢

  .هـ ١٤٠٣،  األويل : ط، مكة ، جامعة أم القرى ، حممد مظهر البقا . د 
، مكتبة الرياض احلديثة ، بن قدامه  أمحدأيب حممد عبد اهللا بن  /لإلمام ، املغين ) ١٨٣

  .الرياض 
، بن مصطفي طاش كربي زاده  أمحد للموىل، مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) ١٨٤

  .، بريوت دار الكتب العلمية :  ط،  ٩٦٨ : ت
بكر حممـد بـن علـي    وب يوسف بن أيب ـأيب يعق/ لإلمام  ،مفتاح العلوم ) ١٨٥

دار الكتـب  :  ط، نعيم زرزور . أ: ضبطه وشرحة ،  ٦٢٦: ت  ، السكاكي
  .بريوت ، العلمية 

أيب القاسم احلسني بن حممـد سـيد    / لإلمام، ن آردات يف غريب القرـاملف) ١٨٦
  .دار املعرفة  : ط، كيالين 

ـ ن اـعبد القاهر عبد الرمح /لإلمام ، رح اإليضاح ـاملقتصد ش) ١٨٧ ، ي ـجلرجان
  .دار الرشيد :  ط، كاظم حبر املرجان . د : حتقيق ،  ٤٧١ : ت
:  ط، هــ  ٢٨٥ : ت، أيب العباس حممد بن يزيد املربد  / للعالمة، املقتضب ) ١٨٨

  .، بريوت عامل الكتب 



احملدث أيب عمرو عثمان بـن عبـد الـرمحن    / لإلمام  ،مقدمة ابن الصالح ) ١٨٩
  .هـ١٣٩٨،  لبنان، دار الكتب العلمية ، الصالح  املعروف بابن، الشهروزي 

، أيب الوليد سليمان بن خلـف البـاجي    /لإلمام ، املنتقي شرح موطأ مالك ) ١٩٠
  .هـ ١٤٠٣،  الثالثة : ط ،لبنان ، بريوت 

، البن احلاجب جلمال الدين الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل  ىمنته) ١٩١
:  ط، بريوت ، املعروف بابن احلاجب ، أيب بكر  عمرو عثمان بن عمرو بنوأبو 
  .هـ ١٤٠٥،  األويل

 : حتقيـق ، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل ، ول من تعليقات األصول ـاملنخ) ١٩٢
  .دار الفكر :  ط، حممد حسن هيتو . د
مكتبة العلوم واحلكم باملدينة ، حامد عويل  : بقلم، ة ـاملنهاج الواضح للبالغ) ١٩٣

  .بدون :  ط، ورة املن
:  ط، أيب إسحاق إبراهيم الشـريازي   / لإلمام، املهذب فقه اإلمام الشافعي ) ١٩٤

  .، مصر مصطفي البايب 
أيب إسحاق إبراهيم بن موسي الشاطيب  /لإلمام ، املوافقات يف أصول الشريعة ) ١٩٥

  .، مصر املكتبة التجارية الكربى :  ط، املالكي 
النـدوة العامليـة للشـباب    ، يف األديان واملذاهب املعاصرة  املوسوعة امليسرة) ١٩٦

  .م ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩ ، الثانية:  ط، اإلسالمي الرياض 
، ومعه تنوير احلوالك ، صبحي مالك بن انس بن أيب عامر األ/ لإلمام ، املوطأ ) ١٩٧

  .القاهرة ، طبعة املشهد احلسيين مكتبة وم
عالء الدين مشس النظـر أيب بكـر    / لإلمام، ميزان األصول يف نتائج العقول ) ١٩٨

  .هـ ١٤٠٤،  األويل:  ط، السمرقندي  أمحدحممد 
 أمحـدأيب عبد اهللا حممد بن  / لإلمام احلافظ، ميزان االعتدال يف نقد الرجال ) ١٩٩
  .بريوت ، دار املعرفة ، الذهيب  بن عثمانا



اسـن يوسـف   ين أيب احملجلمال الد، النجوم الزهراة يف ملوك مصر والقاهرة ) ٢٠٠
  .القاهرة ، األنابكي 

، مكتبـة املعـارف   ، مصطفي بدران  أمحدلعبد القادر ، نزهة اخلواطر العاطر ) ٢٠١
  .هـ ١٤٠٤،  الرابعة : ط ،الرياض 

  .، بريوت دار الكتاب العريب ، البن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر ) ٢٠٢
احلافظ مجال الدين أيب حممد عبـد اهللا   /مام لإل، نصب الراية ألحاديث اهلداية ) ٢٠٣
  .، القاهرة دار احلديث ، بن يوسف الزيلعي ا
سنوي مجال الدين عبد الرحيم اإل /لإلمام ، اية السول شرح منهاج األصول ) ٢٠٤

  .شعبان إمساعيل . د: حتقيق 
اجلليـل   أليب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد، "  بداية املبتدئ "اهلداية شرح ) ٢٠٥

  .، مصر شركة مكتبة مصطفي ألبايب احلليب ، الرشداين املرغيناين 
  .اهلداية مع نتائج األفكار والعناية لقاضي زاده ) ٢٠٦
  . ذيل كشف الظنون  ،إلمساعيل البغدادي ، هدية العارفني إيل أمساء املؤلفني ) ٢٠٧
  . ، بريوتدار املعرفة ، جلالل الدين السيوطي ، مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع ) ٢٠٨
  . م ١٩٧٩ ، دار املعرفة، الوجيز للغزايل ) ٢٠٩

بن حممـد   أمحـدأليب العباس مشس الدين ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ) ٢١٠
  .دار صادر بريوت  : ط، إحسان عباس . د  : حتقيق، بن أيب بكر بن خلكان ا
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)  Ï !#t� s) àÿù= Ï9 š Ï%©! $# ...  ( ١٢٦  ٢٧٣  
) ...  îο t� Ïà oΨ sù 4’n<Î) ;ο u� y£ ÷� tΒ ...  ( ٩٧  ٢٨٠  

 
)... “Ï‰ ß∨ó™ $#uρ Éë x. ö‘$# uρ ... (  ٥٨  ٤٣  
) (#ρã� x6 tΒ uρ t� x6 tΒ uρ ª! $# ...(  ١٠  ٥٤  

   
  

) }  š�s9§øŠ s9 zÏΒ Ì� øΒ F{$# í ó x« ÷ρr& z>θ çGtƒ öΝ Íκö� n= tæ ÷ρ r& 

öΝ ßγ t/ Éj‹yè ãƒ öΝ ßγ ¯ΡÎ* sù šχθ ßϑ Î=≈ sß (  ٨٥  ١٢٨  

  
)  ...Ÿω uρ (#þθ è= ä. ù' s? öΝ çλm;≡uθ øΒ r& #’ n<Î) öΝ ä3 Ï9≡ uθøΒ r& ... (  ١٠٠  ٢  
)... (#θ ßsÅ3Ρ$$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3 s9 zÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$#ِ ...  (  ١٣  ٣  
) Ÿωuρ (#θ ßsÅ3Ζs? $ tΒ yxs3 tΡ Ν à2äτ !$ t/#u ... (  ١٢  ٢٢  

)  ...ã�ƒ Ì� óstGsù 7πt7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β ... (  ١٣٦  ٩٢  
)  tΒ uρ  ö≅ çF ø)tƒ $YΨ ÏΒ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yètG•Β … çν äτ !# t“ yfsù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ ... (  ١٣٤  ٩٣  

  
) ... öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’n<Î) È, Ïù#t� yϑ ø9 $# ... (  ٩٨  ٦  
) ... (#θ ßs |¡øΒ $#uρ öΝ ä3 Å™ρâ ã� Î/ ... (  ٩٣،  ٩٢  ٦  
) ... ÷ρr& ãΜ çGó¡ yϑ≈ s9 u !$|¡ ÏiΨ9$# ... (  ٢١،  ٧  ٦  

) ... (#θ ßs |¡øΒ $$sù öΝ à6 Ïδθ ã_âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r&uρ ... (  ٣٣    



) $yϑ ¯Ρ Î) (#äτℜ t“ y_ t Ï% ©!$# tβθ ç/ Í‘$ptä† ©!$# … ã& s!θ ß™u‘ uρ tβ öθ yèó¡ tƒ uρ ’Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# #·Š$|¡ sù β r& (# þθ è=−G s)ãƒ ÷ρr& (# þθç6 ¯= |Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Üs)è? óΟÎγƒ Ï‰ ÷ƒ r& 

Ν ßγè= ã_ö‘ r&uρ ô ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρr& (# öθ xÿΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{$# ...(  
٧٩  ٣٣  

)...!$ yϑ ¯= ä. (#ρß‰ s%÷ρ r& #Y‘$tΡ É> ö� ysù=Ïj9 $yδ r' xÿôÛ r& ª! $#...(  ١٠  ٦٤  
)... Å3≈ s9uρ  Ν à2 ä‹Ï{#xσ ãƒ $yϑ Î/ ãΝ ›?‰¤) tã z≈ yϑ ÷ƒ F{ $# ... (  ١١  ٨٩  
) ... ÿ…çµ è? t�≈ ¤ÿs3 sù ãΠ$ yèôÛÎ) Íο u� |³ tã t Å3≈ |¡ tΒ ôÏΒ ÅÝ y™÷ρ r& $tΒ 

tβθ ßϑ Ïè ôÜè? öΝ ä3ŠÎ=÷δ r& ÷ρ r& óΟ ßγ è?uθ ó¡ Ï. ÷ρr& ã�ƒ Ì� øtrB 7π t6 s% u‘ ...(  
٧٧  ٨٩  

)  ... tΒuρ …ã& s#tFs% Νä3Ζ ÏΒ #Y‰ Ïdϑ yètG •Β Ö!#t“ yfsù ã≅ ÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tFs% ... (  ٧٧  ٩٥  
   

 
) ... (#ρä‹è{ ö/ä3 tGt⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰ Éfó¡ tΒ   ...(  ٩  ٣١  
) ô‰ s)s9 uρ !$tΡ õ‹ s{r& tΑ#u tβ öθ tã ö� Ïù t ÏΖ Åb¡9$$Î/ ...  (  ١٠  ١٣٠  

 
) tΒ uρ öΝ ÎγÏj9 uθ ãƒ 7‹ Í× tΒöθ tƒ ÿ…çν t�ç/ ßŠ ... (  ٢٦  ١٦  
) öΝ èδθ è=ÏG≈ s% uρ 4®L ym Ÿω šχθ ä3 s? ×π uΖ÷GÏù ... (  ٨٨  ٣٩  

)  ...Ÿω uρ (#θ ãã t“≈ uΖ s?ْ ... (  ٤١  ٤٦  
) ... 4®L ym š∅ Ï‚÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $#  ... (  ١٠  ٦٧  

 
)  ...þ’ÎoΤ Î) û Í_1 u‘r& ç� ÅÇôã r& # \� ôϑ yz ... (  ٩  ٣٦  

) È≅ t↔ó™ uρ sπ tƒ ö� s)ø9 $# ... (  ٩  ٨٢  
 

)  ...(#θ è=à2 ù' tGÏ9 çµ÷Ζ ÏΒ $Vϑ óss9 $wƒ Ì� sÛ ... (  ٥٠  ١٤  
 

) z≈ ys ö6ß™ ü“Ï% ©! $# 3“u� ó  r& Íν Ï‰ ö7 yèÎ/ Wξ ø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9 $# ٩٨  ١  



ÏΘ#t� ys ø9$# ’ n<Î) Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9$# $ |Áø% F{ $# ... (  
)   ...Ÿξ sù ≅ à) s? !$yϑ çλ°; 7e∃é& ... (  ١٣٣  ٢٣  
) Ù Ïÿ ÷z$# uρ $ yϑ ßγs9 yy$uΖy_ ÉeΑ —%!$# ... (  ٩  ٢٤  

)  Ÿωuρ (#θ ç/ t� ø) s? #’oΤÌh“9$# ...  (  ٥  ٣٢  
) ... Å3≈ s9 uρ �ω tβθ ßγs) øÿs? öΝ ßγys‹ Î6 ó¡ n@ ... (  ٣٧  ٤٤  

 
)  ...∅ tΒ uρ u!$ x© ö� àÿõ3 u‹ù= sù 4 !$̄ΡÎ) $tΡô‰ tG ôãr& tÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 #·‘$tΡ ... (  ٥٢  ٢٩  

   
  

) ... # Y‘#y‰É` ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& �Ù s)Ζtƒ  ...(  ٩  ٧٧  
 

)... Ÿ≅yè tGô©$# uρ â¨ ù&§�9$# $Y6 øŠ x© ...(  ١٠  ٤  
 

) ß≈ oΗ ÷q§�9$# ’ n?tã Ä¸ ö� yèø9 $# 3“ uθ tGó™ $ (  ٤٧  ٥  
) ’ ÎoΤÎ) uρ Ö‘$¤ÿ tó s9 yϑÏj9 z>$ s? ztΒ#uuρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $ [s Î=≈ |¹ §Ν èO 3“y‰ tF÷δ $# (  ٧٠  ٨٢  

 
) óΟ s9r& t� s? �χ r& ©! $# ß‰àf ó¡ o„ …çµ s9  tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#  ... (  ٣٥  ١٨  

)... î��ÏW x. uρ ¨,ym Ïµ ø‹ n= tã Ü>#x‹ yèø9$#  ...(  ٣٨،  ٣٥  ١٨  
) ...  (#θ ç6 Ï⊥tF ô_$$sù š[ ô_Íh�9$# zÏΒ Ç≈ rO÷ρ F{ $#  ... (  ٩٦  ٣٠  
) óΟ s9r& t� s? �χ r& ©! $# tΑt“Ρr& š∅ ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ ßx Î6óÁ çFsù 

ÞÚ ö‘F{ $# ¸ο §� ŸÒ øƒèΧ ...  (  ٦٤  ٦٣  

) $yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ãè Ÿ2ö‘$# (#ρß‰àf ó™$# uρ ... (  ٤  ٧٧  
) ...  (#θ ãèŸ2 ö‘$# (#ρß‰ àfó™ $#uρ  ...(  ٥٨  ٧٧  

  
)  ...$ uΖø) n=yz sπ xÿôÜ ‘Ζ9$# Zπs) n= tæ $uΖ ø) n=y‚ sù sπ s)n= yèø9 $# Zπ tóôÒ ãΒ ...(  ٦٤  ١٤  



 
ª! $# ) â‘θ çΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ ...(  ١٠  ٣٥  

  
) ôΘ r& šχθ ä9θ à)tƒ çµ1u� tI øù$# ...(  ٧١  ٣  

 
) ¨βÎ) šÏϑ Î=ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î=ó¡ßϑ ø9$# uρ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ  ... (  ١١٤  ٣٥  

   
  

) ...Ÿω (#θè= äzô‰ s? |Nθã‹ ç/ ÄcÉ<̈Ζ9$# HωÎ) χ r& šχsŒ ÷σãƒ öΝ ä3s9 ... (  ٩١  ٥٣  
)... ¨βÎ) öΝ ä3 Ï9≡sŒ tβ% Ÿ2 “ ÏŒ÷σ ãƒ  ... (  ٩١  ٥٣  

) ...¨β Î) ©!$#  … çµtG x6 Í× ¯≈ n=tΒ uρ  tβθ �=|Á ãƒ  ’n? tã ÄcÉ< ¨Ζ9$# ... (  ٣٨،  ٣٤  ٥٦  
 

) ö/ ä3 ¯ΡÎ) uρ tβρ”� ßϑ tF s9 Ν Íκö� n= tã t ÅsÎ6 óÁ •Β  (  ٨٩  ١٣٧  
  

) õ‹è{ uρ  x8 Ï‰ u‹Î/ $ZW øó ÅÊ > Î�ôÑ $$sù Ïµ În/  Ÿω uρ ô] oΨ øtrB ...  (  ١٣٢  ٤٤  
  

)  ...ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜtΒ Ïµ ÏΨŠÏϑ u‹ Î/ ... (  ٤٧  ٦٧  
)  ...ôÅ3≈ s9 uρ ôM ¤) ym èπyϑ Î= x. É>#x‹ yèø9 $# ... (  ٢  ٧١  

 
) ç� ÝÇΖoΨ s9 $̄ΡÎ) $oΨ n= ß™â‘ š Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ#u ’Îû Íο 4θ uŠ ptø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# 

tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) tƒ ß‰≈ yγô© F{$# (  ١٠٢  ٥١  

 
)... }§øŠ s9 Ïµ Î=÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ... (  ٩،  ٦  ١١  

)  ...ª! $# ûÉ< tFøg s† Ïµ ø‹ s9Î) tΒ â !$t± o„ ü“ Ï‰ öκu‰ uρ Ïµ ø‹ s9Î) tΒ Ü=‹ Ï⊥ ãƒ ( ١٢٤  ١٣  
) ... 7π y∞ ÍhŠy™ ×π y∞ ÍhŠ y™ $yγ è=÷W ÏiΒ   ...(  ٨٠،  ١٠  ٤٠  



  
) ... y7 uΖ ÷èÎƒ$t7 ãƒ #’n? tã β r& �ω š∅ ø. Î� ô³ ç„ «! $$Î/ $\↔ ø‹x©  ...(  ٩٦  ١٢  

  
) $pκš‰ r' ¯≈ tƒ �É< ¨Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh� ptéB !$ tΒ ¨≅ ymr& ...(  ٢٩  ١  

‰ s% )   uÚt� sù ª!$# ö/ ä3 s9 s' ©#ÏtrB öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ...(  ٢٩  ٢  
   

  
)  ...#ρâ t� ø% $$sù $ tΒ u�œ£ uŠ s? z ÏΒ Èβ#u ö� à)ø9 $# ...  (  ٤٥  ٢٠  

  
)  §Ν èO t� sàtΡ (  ٤٦  ٢١  

 
)   ...Ÿω uρ ôìÏÜ è? öΝ åκ÷] ÏΒ $̧ϑ ÏO#u ÷ρ r& #Y‘θ àÿx. (  ٨٣  ٢٤  
) $tΒ uρ tβρâ!$ t± n@ HωÎ) β r& u !$ t± o„ ª! $#  ...(  ٩٢،  ٩١  ٣٠  

  
) # sŒÎ) â !$yϑ ¡¡9$# ôNt� sÜ xÿΡ$# (  ١٠٨  ١  

  
’7 sù  ) >π t6 s%u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρ r& ÒΟ≈ yèôÛ Î) ’Îû 5Θ öθtƒ “ ÏŒ 7π t7tó ó¡ tΒ ∩⊇⊆∪ $VϑŠÏKtƒ 

#sŒ >π t/t� ø)tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρ r& $YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ # sŒ 7π t/u� øItΒ ∩⊇∉∪ ¢Ο èO tβ% x. z ÏΒ tÏ%©!$# 

(#θãΖ tΒ#u (#öθ |¹#uθs? uρ Î� ö9 ¢Á9$$Î/ (#öθ |¹#uθs? uρ Ïπ uΗ xq ö�uΚø9$$Î/   (  
  ٧٠  ١٦ـ  ١٣

 
) È≅ ø‹ ©9$# uρ # sŒÎ) 4ý øó tƒ (  ١٠٨  ١  

  
) íΟ≈ n=y™ }‘ Ïδ 4 ®Lym Æì n=ôÜ tΒ Ì�ôf xÿø9 $# (  ٨٦  ٥  

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

   
  ٥٩  جابر بن عبد اهللا  "ابدءوا مبا بدأ به اهللا " 
    أبو هريرة  " فليصل إذا كان قائماً "

  ٥٩  حبيبه بنت جتزئه  " اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي" 
  ١٣١  أبو أمامه  " أقل احليض ثالثة أيام" 

إن الرسول مسح بناصيته وعلي  "
  ٩٣  رية بن شعبةاملغ  "العمامة 

  ٨١،  ٨٠  ابن عباس  " إن النيب وادع أبا برده" 

أبو محيد  +أبو هريرة   "إن لصاحب احلق مقاال  "
  ٩٤  عائشة + الساعدي

  ١٣١  عن مسرة وابن مسعود  "أنت ومالك ألبيك " 



  ٥٣  عمر بن اخلطاب  "إمنا اإلعمال بالنيات " 
 ىأنه حني توضأ الرسول أراد املاء عل "

  ١٠١،  ٩٨  جابر بن عبد اهللا  " مرفقيه

  ٣٢  ابن عباس  "أميا أهاب دبع فقد طهر "
  ١٢٩  ابن مسعود  "تقعد أحداهن يف قعر بيتها " 

  ٣٦  أبو ذر الغفاري  "حديث تسبيح احلصى  "
  ٣٦  جابر بن عبد اهللا  "حديث حنني اجلذع  "
  ٣٧  أبو سعيد اخلدري  "حديث شهادة العضو  "

  ٨٢  ن مالكنس بأ  " حديث العرنني" 
   

  ٩٣  عمار  "حديث عمار " 
  ٣٢  أبو أمامه الباهلي  "خلق املاء طهورا ال ينجسه شيء " 

ابن عباس أبو ذر   " نرفع عن أميت اخلطأ والنسيا" 
  ١٣٦،  ٥٣  الغفاري

  ١٣٦  أبو هريرة  " الطهور شطر اإلميان" 
  ٣٣  قبة بن عامرع  "كفارة النذر كفارة ميني " 

  ٦٧  عائشة  "ال أحلف علي ميني فأري غريها " 
  ٧  ابن عمر  "ال تبيعوا الدرهم بالدرمهني  "

  ج  أبو هريرة  " ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس" 
  ١١٦  أم عماره +أم سلمه   " ما أرى كل شيء إال للرجال" 

  ٨٥  أبو هريرة  "ما بعثين اهللا لعانا ولكن بعثين داعيا " 
  ١٩  ابن عباس  "املسكر من كل شراب  "

عبد + أيب هريرة   " من حلف على ميني فرأى غريها" 
  ٦٧  بن مسرهاالرمحن 

  ١٧  أبو هريرة  "من شرب اخلمر فاجلدوه " 
  ١٢  بن مالكأنس   " ناكح اليد ملعون" 



  

  
  
  
  
  
  
  

 
   

غابت  ة فلله ماـدخل آدم اجلن" 
  ٣٣  ابن عباس  " الشمس حىت أخرج

  ٥٦  جابر وابنه  " فحلفا أال ينصراه ىدعيا إىل نصر عل "
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  ١٢٢  الصوفية
  ٧٨  املعتزلة
  ١٢٣  الوجودية

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 
   

 اذا تصبك مصيبة فاصرب هلوإ

  عظمت مصيبة مبتلي ال يصرب
  ١٠٧  سليمان بن عبد امللك

  وإذا تكون كريهة ادعي هلا

  وإذا حياس احليس يدعي جندب
  ١٠٨  محر الكناينأهين بن 

  واستغن ما أغناك ربك بالغين
  وإذا تصيبك خصاصة فتجمل

  عبد القيس بن خفاف
١٠٧  

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  ٢٤  اإلجارة
  ٩  اإلمجاع
  ٤٢  االستحسان

  ٣٧  االستدالل الصادق
  ٥  االستعارة
  ٤٧  االستقراء

  ١٠٢  أمساء الظروف
  ٤١  اإلقرار

  ٣٢  هاباإل
  ٣٢  بئر بضاعة

  ١١  الرب



  ٢  البهيمة
  ٥٤  البيع

  ٢١  تعريف اللمس
  ٣٨  اجلملة احلالية
  ٣٨  اجلملة املعترضة

  ١٠٦  ) الشحم املذاب (اجلميل 
  ٤  اجلوهر
  ٦١  احلال
  ١٧  احلد

  
  ٧  احلديث املرفوع
  ٦٨  احلديث املشهور
  ٨٨  حروف اجلر
  ٢٠  احلقيقة اللغوية
  ٣٩  احلقيقة املتعذرة
  ٣٩  احلقيقة املهجورة

  ٣٥  احلكم الكوين، رعي احلكم الش
  ٣  احليوان
  ١٦  خرب الواحد

  ٣٩  اخلالف
  ٥  اخلمر
  ٤  الدابة
  ١٠٣  الدانق
  ٦٧  العزمية ـ الرخصة

  ١٣  سياق الكالم
  ١١١  الشيخ



  ٧  الصاع
  ١١٨  الصريح
  ٣  الصالة
  ١٠٢  الضحوة

  ٢٧  ظرف املكان، ظرف الزمان 
  ٣٠  الظهار
  ١٤  العارية
  ٤  العرض

  
  ٤٣  العرف
  ١٢٧  العقر

  ١٦  عموم ااز
  ٣  الفرق

  ٤  الفناء والبقاء
  ٣  القلب
  ٤٣  القلي
  ٤٢  القياس
  ١١  الكفارة
  ١٢٠  الكناية
  ١١١  الكهل
  ٣  الكون
  ٣١  اللعان
  ٥  اللغو
  ١٧  املثلث

  ٧  ااز الشرعي
  ٧  ااز العريف اخلاص



  ٧  ااز العريف العام
٦  از اللغويا  

  ٣١  ان
  ٥٥  املشترك
  ٨٥  املغيا
  ١١٩  املفسر

  ١٣١  ) فحوي اخلطاب ( مفهوم املوافقة
  
  ١٧  املنصف من االشربة

  ١٦  املرياث
  ٤  النحو
  ٢٣  النسخ
  ١١٨  النص

  ٣٧  النظر الصحيح
  ٣  النقض
  ١٧  النيئ

  ٧٦  الواجب املخري
  ١٦  الوصية

  ٣  لوضعا
  ٤٢  الوكالة
  ٥٤  ميني الفور

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  ١٣٠  عبد الرمحن بن علي أبو الفرج) ابن اجلوزي ( 
  ٧١  عثمان بن عمر بن أيب بكر) ابن احلاجب ( 

  ٣٣  عبد اهللا بن العباس) ابن العباس ( 
  ١٠د ،   أمحدبن مشس الدين حممد )  ابن القماح (

  ١٥  عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرشته ) ابن امللك (
  ١٣٠  أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بن منده)  ابن املنده (

  ٩د ،   طاهر بن احلسن بن عمر بن حبيب)  ابن حبيب احلليب (
  ٤٠د ،   أمني عمر بن عبد العزيز حممد ) ابن عابدين (

  ١٣١  بن عجالنصدي )  مامة الباهليأأبو  (
  ٨٠  هالل بن عومير االسلمي)  أبو بردة (
  ١١٨  حممد بن جرير)  أبو جعفر الطربي (

  ٨٩  علي بن سليمان بن الفضل)  االخفش (



  ٥٤  عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد)  االوزاعي (
  ٦٧  حممد بن إمساعيل)  البخاري (

  ٢٢  شرف الدين حييي الرهاوي)  الرهاوي (
  ٩٨،  ٨٧  حممد بن عمر بن حممد اخلوارزمي الزخمشري ) الزخمشري (

  ٨٦  احلسن بن عبد اهللا املرزيان ) السريايف (
  ٢١  حممد بن حممد بن حممد الطوسي)  الغزايل (

  ٥٨  بن عبد الغفار أمحدأبو علي احلسني )  الفارسي (
  ٨٦  حيىي بن زياد بن عبد اهللا الديلمي)  الفراء (

  ٤٥  أمحدمد بن بن حم أمحد)  القدوري (
  

  ٣٩  حممد بن عبد الستار)  الكردري (
  ٥٤  حيىي بن شرف بن مري ) النووي (
  ١٠٢  أيب الربكات النسفي)  حافظ الدين (
  ٥٨  عمرو بن عثمان بن قنرب) ه سيبوي (

  ٢٦  السرخسي بن أيب سهل أمحدبن  حممد)  مشس األئمة (
  ٣٥  عبد اهللا بن مسعود بن تاج الشريعة ) صدر الشريعة (

  ١٣  علي بن حممد بن عبد الكرمي بن موسي البزدوي ) فخر اإلسالم (
  ١٠د ،   إبراهيم بن حممود بن سلمان

  ٦٧  ابن أيب شيبة
  ٦١  ابن أيب ليلي
  ١٠د ،   ابن جابر
  ١٨  ابن حبان

  ١١٦  ابن حجر العسقالين
  ١٩د ،   ابن حجر اهليثمي

  ٣د ،   احلنفي ابن قطلوبغا
  ١٨  هابن ماج



  ٧٧  أبو احلسني البصري
  ٣٣  أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي

  ٦٦  أبو بكر الصديق
  ١٠د ،   أبو جعفر الغرناطي
  ٥٩  أبو زيد الدبوسي

  ٧  أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب
  ١٨  أبو هريرة
  ٤٢  أبو يوسف

  
  ٦٧  الدرداء وأب

  ٢١د ،   بن بدر الدين املصري أمحد
  ١٠د ،   بن عبد الرمحن بن حممد املرداوي أمحد
    ٣د ،   بن حممد بن عارف السيواسي أمحد

   ١١٨   أمساء بنت عميس اخلثعمية
   ١٨د ،   ) شاه إمساعيل ( إمساعيل حيدر الصفوي
   ٦٦  أم سلمة

    ٣١  أوس بن الصامت
   ٥٣  البيهقي

   ٥٠  بن إمساعيل أمحدأبو العباس ،  تاشيالتمر
    ٥٦  حرامجابر بن عبد اهللا بن 
   ١٢د ،   مجال الدين القامسي

  ١٨  النيسابوري احلاكم
  ٥٩  حبيبة بنت جتزئة

  ٩٩  احلسن بن زياد اللؤلؤي
  ٨٧  احلسن بن عبد اهللا املرزبان



  ١١٦  حصني بن عبد الرمحن السلمي
  ٣١  خولة بنت مالك بن ثعلبة

  ٥٣  لدار قطينا
  ٩٠  رؤبة بن عبد اهللا احلجاج
  ٦١  ربيعة بن عبد الرمحن
  ٤١  زفر بن اهلذيل

  ٤٦د ،   ) صاحب التلويح (سعد الدين التفتازاين 
  

  ٣٩د ،   سعد الدين مستقيم زاده
  ٦٧  سلمان الفارسي

  ١٠٧  سليمان بن عبد امللك
  ١١٧  ) أبو داؤود ( سليمان بن كثري العبدي

  ٢٢د ،   سنان الدين األماسي
  ٢٣د ،   زكريا احلسين / السيد

  ١١٧  شعبة بن احلجاج
  ٤٠د ،   الشوكاين

  ٣١  صفوان بن أميه بن خلف
  ٥٣  الطرباين
  ٦٦  عائشة

  ٢٤د ،   عبد الرمحن املرشدي
  ٦٨  عبد الرمحن بن أيب مسره
  ٢٣د ،   عبد القادر الطربي

  ٨٧،  ٧١  ) اجلرجاين (الرمحن أبو بكر عبد القاهر بن عبد 
  ١٠٦  عبد القيس بن خفاف
  ٢١د ،   عبد اهللا السندي

  ٥٦  عبد اهللا بن جابر بن عبد اهللا



  ١٦د ،   عبد اهللا بن علي املال
  ٢٣  عبد اهللا بن مسعود

  ٢٤د ،   عبد اهللا مرداد
  ٤٠د ،   عبد امللك العصامي
  ٦٨  عدي بن حامت
  ٢٠د ،   عطية السلمي

  
  ٨١  جنادة العويف سعد بن عطية بن

  ١١٧  عكرمة موىل ابن عباس
  ٢٠د ،   علي املتقي اهلندي

  ٩٢،  ٢٢  عمار بن ياسر أبو اليقظان
  ٥٣  عمر بن اخلطاب
  ٢٥  قاضي خان

  ١١٨  قتادة بن دعامة السدوسي
  ٢٢د ،   قطب الدين املكي
  ٦١  الليث بن سعد

  ٢٩  عون القبطيةماريه بنت مش
  ٤٩  نس االصبحيأمالك بن 

  ٣٩د ،   حممد أمني احمليب
  ٢٢د ،   حممد بن أيب احلسن البكري

  ٢٩  حممد بن احلسن الشيباين
  ١١٠  حممد بن مساعة بن عبد اهللا بن هالل

  ٤٠د ،   حممد بن عبد احلليم النعماين
  ١٠د ،   حممد بن عمر بن أيب القاسم السالوي

  ٢٤د ،   ملورويحممد بن فروخ ا
  ١٢٠  بن حممود بن حممد الزاهديخمتار 



  ١١٧د ،   معني الدين احلافظ اهلروي
  ٩٣  املغرية بن شعبة بن أيب عامر

  ١١٨  مقاتل بن حيان أبو بسطام النبطي
  ١٤د ،   املال علي بن سلطان القاريء

  ٢١د ،   مريكالن
  

  ٣٢  ليةميمونة بنت احلارث اهلال
  ١١٥  ) أم عمارة ( نسيبة بنت كعب

  ٣١  هالل بن أمية بن عامر القيسي
  ١٠٨  هين بن أمحر الكناين
  ٨٧  حيىي بن زياد الديلمي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  أ ، ب  .......................................... ملخص الرسالة
  ج  ............................................. وتقديرشكر 
  ١  ................................................... املقدمة

 
  .................... :وحتته أربعة مباحث على هذا التفصيل 

٨  
  

 
 ٩  

  ٩  .......................مولده ، نسبه ، امسه : املطلب األول 
  ٩  ......................................نشأته : املطلب الثاين 

  ١٠  ...................................شيوخه : املطلب الثالث 
  ١٠  .............................آثاره العلمية : املطلب الرابع 

  ١١  ............................حياته العلمية : املطلب اخلامس 



  ١١  ...............مكانته وثناء العلماء عليه : املطلب السادس 
  ١٢  .....................................وفاته : املطلب السابع 

 
 

١٢  

  ١٢  .................................. املنتأمهية : ألول املطلب ا
  ١٣  .............مرتلة الكتاب يف املذهب احلنفي : املطلب الثاين 

  ١٤  ....................... املنتمنهج املؤلف يف : املطلب الثالث 
  

  ١٤  ..................نت املالتعريف بأهم شروح : املطلب الرابع 
 

 ١٤  

  ١٤  .......................مولده ، نسبه ، امسه : املطلب األول 
  ١٧  .............واحلالة العلمية يف عصره، نشأته : املطلب الثاين 

  ١٩  ..........................شيوخه وتالمذته : املطلب الثالث 
  ٢٤  ..............................آثاره العلمية : املطلب الرابع 

  ٣٩  ............................حياته العلمية : املطلب اخلامس 
  ٣٩  .......مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : املطلب السادس 
  ٤٢  .....................................وفاته : املطلب السابع 

 
  ٤٣  

  ٤٣  ......................دراسة عنوان الكتاب : املطلب األول 
  ٤٣  .....................نسبة الكتاب إيل مؤلفه : املطلب الثاين 

  ٤٤  ...................منهج املؤلف يف الكتاب : املطلب الثالث 
  ٤٥  ....................أمهية الكتاب فيمن بعده : رابع املطلب ال



  ٤٦  ...........................موارد الكتاب : املطلب اخلامس 
  ٤٧  .............................نقد الكتاب : املطلب السادس 

  ٤٨  ........................ ) أربع ورقات ( مناذج من املخطوط
 ١  

  ٢  ......................أقسام الكالم باعتبار استعماله للمعين 
  ٢  .....................................تعريف احلقيقة يف اللغة

  ٢  ............................... تعريف احلقيقة يف االصطالح
  ٣  ............................................. أقسام احلقيقة

  
  ٤  .............................................. حكم احلقيقة
  ٥  ............................................... تعريف ااز

  ٦  ................................. أقسام ااز باعتبار اإلرادة
  ٨ـ  ٧  ................................................ حكم ااز

  ١٠ـ ٩  .......................... وقوع ااز يف القران وأمثلة عليه
  ١٠  ................ ااز خلف عن احلقيقة وأمثلة عليها :مسألة 
  ١٢  .......... إذا دار اللفظ بني املعين الشرعي واللغوي :مسألة 
  ١٣  ................ وىل من العمل باازالعمل باحلقيقة أ :مسألة 
  ١٤  . معا يف وقت واحد زاستحالة اجتماع احلقيقة واا :مسألة 
  ١٦  ....................................... عموم ااز :مسألة 

يف إن اجلمع بني احلقيقة واـاز ال جيـوز    ةمسائل متفرع
  :وتضم أربع مسائل 

  ............................... الوصية يف: املسألة األويل 
  ...........................يف حد الشرب : املسألة الثانية 
  ........................يف إيراد اسم االبن  :املسألة الثالثة 
ρ÷ ( :يف املراد باللمس يف قوله : املسألة الرابعة r& ãΜ çG ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9 $#  (  

  ٢١ـ١٦
  



  ٢١  ................الت اليت جتمع فيها احلقيقة وااز بعض احلا
  ٢٤  ............................. املعين احلقيقي ليس مراد وحده

  ٢٦  ................ الفرق يف احلكم بني الفعل املمتد وغري املمتد
  ٣٠  .العربة لعموم اللفظ ال خبصوص السبب وأمثلة عليه : مسألة

  اجلمع بني احلقيقة واازذكر أمثلة يف 
) ...¨β Î) ©! $#  … çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ  tβθ �= |Á ãƒ  ’ n? tã Äc É< ¨Ζ9 $# ... ( .........  
  ................ ) امل تر إن اهللا يسبح له من يف السموات (
) ...  Å3≈ s9 uρ �ω tβθ ßγ s) øÿ s? öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡ n@ ... ( ....................  

  ٣٩ـ٣٠

  
  ٤٠  ....................... احلقيقة املتعذرة وأمثلة عليها :مسألة 
  ٤٠  ...................... احلقيقة املهجورة وأمثلة عليها: مسألة 
  ٤٤  .................................... العربة للحقيقة :مسألة 

  ٤٥  ........................... عليه وأمثلةتفسري ااز املتعارف 
  ٥٣ـ٤٧  ......................... عليها وأمثلةبه احلقيقة  كمجلة ما تر

  ٥٣  ................................ حديث رفع عن أميت جختري
  ٥٥  ........................... اشتراط الشافعي النية يف الوضوء

  ٥٥  ............................... املشترك ال عموم له: مسألة 
  ٥٦ـ٥٥  .......................................... تعريف ميني الفور

  ٥٦  ............................... انفراد أبو حنيفة بيمني الفور
 ٥٦  

  ٥٦  ............................... حرف الواو العاطفة وفائدا
  ٥٨  ...... طف عند أبو حنيفة وخالفة مع الشافعيالواو ملطلق الع

  ٥٩  .......................... الفاء مبعين الواو وأمثلة علي ذلك
  ٦٠  ............................................... الواو احلالية

  ٦١  ................. عطف الواو واجلملة على مجله ومثال عليها



  ٦٢  .............................................. تعريف اخللع
  ٦٢  .............................................. تعريف احلال

  ٦٤  .............................. حرف الفاء وفائدته يف الكالم
  ٦٤  " ............................... مث" تستعار ملعىن " الفاء " 

  ٦٥  .......................................  ممث وفائدا يف الكال
وروايات أخـرى   " ...من حلف علي ميني  " :ختريج حديث 

  ٦٦  ...................................................... عليه

  ٦٨  ................................... مبعين الواو" مث " تستعار 
  

  ٦٨  " ................................... مث"  الفرق بني الفاء و
’ ( :تفسري قوله تعايل  ÎoΤ Î) uρ Ö‘$ ¤ÿ tó s9 (  7’ :وقوله sù  ) >π t6 s% u‘  (.  ٧٠  

  ٧١ـ٧٠  " .............................................. بل" معين 
  ٧١  .................... لتأكيد النفي " بل" علي  " ال" دخول 

  ٧٣  ................. " بل "رأي عبد القادر اجلرجاين يف معين 
  ٧٤  ................................ وفائدا يف الكالم " لكن" 

  ٧٤  ..................................... وفائدا"  أو "معىن 
  ٧٤  ." ................ أو " رأي أبو يوسف وحممد بن احلسن يف

  ٧٤  ................................... "أو  " دخولأمثله على 
  ٧٧  .............................................. كفارة اليمني
  ٧٧  ............................................ الواجب املخري

  ٧٩  ...................... عند احلنفية " بل" تكون مبعين  " أو" 
  ٨٠ـ٧٩  ........................................... بيان حد احلرابة
  ٨٠  ............................................ أنواع اجلنايات

  ٨٣  ...................................... للعموم " أو" تستعار 



  ٨٣  ........................ العطف " واو" مبعين  " أو" تستعار 
  ٨٤  ................................ النكرة يف موضع النفي تعم

  ٨٤  " ............................... حىت" مبعين  " أو" تستعار 
( :سبب نزول  }  š� s9§ øŠ s9 z ÏΒ Ì� øΒ F{ $# í ó x«... ( ............  ٨٥  

  ٨٦  ..................................... فادا الغايةوإ" حىت " 
  ٨٧  .............................. يف العطف " حىت" استعمال 

  ٨٨  ............................... على األفعال " حىت" دخول 
  

  ٨٨  ...................... حرف جر يدخل على األمساء " حىت" 
 ١٠١ـ٨٩  

  ٨٩  ................... تعلقة باملسائل الفقهيةأهم حروف اجلر امل
  ٩٤ـ٨٩  " ....................................... الباء" معين حرف 

  ٩٦ـ٩٤  " .................................. على" معين حرف اجلر 
  ٩٧ـ٩٦  " ................................... من" معين حرف اجلر 
  ١٠٢ـ٩٧  " ................................... إىل "معين حرف اجلر 
  ١٠٢  " .................................... يف" معين حرف اجلر 

 ١٠٥ـ١٠٣  
  ١٠٣  .................................. وفائدا يف الكالم " مع" 
  ١٠٣  ................................. وفائدا يف الكالم " قبل" 
  ١٠٣  ................................. وفائدا يف الكالم " بعد" 
  ١٠٤ـ١٠٣  ................................. وفائدا يف الكالم " عند" 
  ١٠٥ـ١٠٤  ................................. وفائدا يف الكالم " غري" 
  ١٠٥  ................................ وفائدا يف الكالم " سوى" 

 ١٠٥  
  ١٠٦ـ١٠٥  .................................. وفائدا يف الكالم " إن" 



  ١٠٩ـ١٠٦  ...................................... واستخداماا " إذا" 
  ١١٠ـ١٠٩  ................................. وفائدا يف الكالم " مىت" 
  ١١٠  ....................................... اواستخداما " لو" 
  ١١٣ـ١١٠  .................................... واستخداماا " كيف" 
  ١١٣  .................................. وفائدا يف الكالم " كم" 

  ١١٣  ..................................... ظروف املكان والزمان
  ١١٣  ...................... خطاب الذكور هل يتناول اإلناث ؟

  
β¨ ( :سبب نزول  Î) š Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# ÏM≈ yϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# uρ  ( .........  ١١٨ـ١١٤  

  ١١٨  ..... الثالث من وجوه أقسام االستعمال الصريح تعريفه لغة
  ١١٨  ................................ صطالحاًتعريف الصريح ا

  ١١٩  ........................................... حكم الصريح
  ١٢٠  ........................................... تعريف الكناية
  ١٢١  ............................................ حكم الكناية

  ١٢١  ..................................... الكنايات يف الطالق
  ١٢٢  ............ أقسام الكالم باعتبار الوقوف علي املعين املراد

  ١٢٤  ............................................. عبارة النص
  ١٢٥  .......................... وعبارة النص، الفرق بني النص 

  ١٢٦  ..................... يهاعل وأمثلة)  تعريفها ( إشارة النص
  ١٣٢  ......................  عليها وأمثلة) تعريفها  (داللة النص 

  ١٣٥  ................................ عليه وأمثلةاقتضاء النص 

   :الفهارس وتشمل على 
  ......................فهرس املصادر واملراجع ) أ  
  ......................... فهرس القرآن الكرمي) ب   

 ..................... فهرس األحاديث واآلثار) ج 

  ١٥٧ـ١٣٨
  ١٦٣ـ١٥٨
  ١٦٦ـ١٦٤

١٦٧  



 ..................... فهرس الفرق والطوائف) د  
 ..............................فهرس األشعار ) هـ
 ...................... فهرس الكلمات الغريبة) و  
 ...............................فهرس األعالم ) ز  
  ..........................فهرس املوضوعات ) ح  

١٦٨  
  ١٧٢ـ١٦٨
  ١٧٨ـ١٧٣
  ١٨٥ـ١٧٩
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