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أصل هذا الكتاب رسالة «دكتوراه» تقدم بها الأستاذ الدكتور
المحقق إلى قسم الفقه وَأصوله بكلية أصول الدين والشريعة وَالحضارة
الإسلامية بجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية.

وقد نوقشت يوم الاثنين الموافق

5٠ ذي القعدة ۳١٤٠ ه
۳٣۰٣ م
 ۷جانفي

وَأجيزت بدرجة «مشرف جدًا» مع التوصية بالطبع وقد تكوّنت لجنة
المناقشة من :

 ١الأستاذ الدكتور :سعيد فكرة» عميد كلية العلوم الاجتماعية
وَالإسلامية» بجامعة باتنة  (الجزائر) .مُشرفا.

 - ۲الأميتاذ الدكتور :رَابح دُوبٍ .مدير جامعة الأمير عبدالقادر

للعلوم الإسلامية سَابقا .رئيسا.
 ۳الأننتاذ الدكتور :بلقاسم شتوان .نائب عميد كلية أصول الدين
وَالشريعة والجضارة الإسلامية .مُناقشاً.
 - ٤الأستاذ الدكتور :إسماعيل يحيى رضوان .الأستاذ بقسم الفقه
وأصوله بكادية العلوم الاجتماعية والإسلامية بجامعة باتنة (الجزائر).

مناقشاً.

ه  الأستاذ الدكتور :تصر سَلْمَانَ :نائب عميد كلية أصول الدين
وَالشريعة وَالحضارة الإسلامية  -مُتاقشاً.

 -إلى اللذين

والمصابرة»

وحب

والدي رحمه

دغما فی روح

الخير»

والثقة بالله عر

وجل ›

العلم .
الل

ووالدتى

الكريمة أطال الله فى عمرها.

 إلى أستاذي الفاضل الذي أصبغ عليّ من علمه» وفضلهءوصادق عونه» وسديد توجيهه الأستاذ الدكتور :سعيد فكرة.

إلى التي آمنتُ بإخلاصهاء وصفاء نفسهاء وبراءة سريرتها أم”
إلى بناتى :أمال» كنزةء ريحانة» كوثر.

إ-لى هؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل؛ رجاء دعوة صالحة

نىيا
يسترنا الالهلبهدا ف

والآخرة آمين.
الدكتور

شكر وعرفان

أتقدم بخالص الشكرء وبتحية إجلال وعرفان لأستاذي الفاضل
الدكتور سعيد فكرة والذي كان له الفضل الأول فى مساعدتى على
المضئٌّ فى هذا البحث» وعلى تخطى الصعاب؛ بإشرافه وتوجيهه.
ونصحه وتشجيعه  .كما لا أنسى الدكتور مصطفى باجو المشرف
الأول على هذه الرسالة الذي لم يبخل عَلَىَ بنصائحه وإرشاداته»

ر.
خلهيكل
فجزاهما ال
وكذلك أقدم شكري الخالص إلى أساتذتي الكرام؛ لتفضلهم
اكقفىشة هذه الرسالة .
نترا
ملاش
با
وأقدم شكري وعرفاني إلى إدارة كلية أصول الدين والشريعة
والحضارة

الإسلامية وعلى رأسهم عميد كلية أصول الدين والشريعة

والحضارة

الإسلامية.

وأعضاء هيئة التدريس بقسم الفقه وأصولهء

وكل من أسهم في مساعدتي في إعداد هذه الرسالة بشكل أو بآخر.
الدکتور
نذیر حمادو

الحمد لله الذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام وخص من

عباده من شاء بمزيد الطولٍ والإنعام» ووفقه وهداه إلى دين الإسلام
وأرشده إلى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام ؛ لمباشرة الحلال وتجنب

الحرام» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام؛

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المفضل على جميع الأنام َة وعلى

آله وصحبه الغرّ الكرام .وبعد..
فإن علم أصول الفقه م
أنشرف

العلوم الشرعية» وأعلاها قدراء

وأعمقها نفعاًء وأعظمها أثرأٍ إذ هو مثار الأحكام الشرعية» ومنار الفتوى
الفرعية› التي بها صلاح المكلفين عاجلا وآجلاً .وهو العمدةة في الاجتهاد»
واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء وهو الوسيلة الناجحة؛ لصيانة

الشريعة» وهو أهم ما يتوقف عليه من الموادء فلا غنى عنه للفقيه» والمفسر
والمحدث ...إلخ .الكل محتاج إلى معرفته.
فعلم الأصول اذا هو الدعامة الأساسية التي يرتكز عليها الدين

الإسلامي الحنيف الذي ارتضاه اللّه لعباده .قال تعالى# :اليوم أكملت لكم
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» [المائدة.]4 :

وكتاب «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل»
للومام العلامة أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب
المتوفى سنة ١٤٠ ه
رحمه الله تعالى» يعتبر من أهم كتب الأصولء»
۱۱

وأدقهاء فهو يعَد بحق مَعْلْمَّة فى أصول الفقه ؛ حيث جمع فأوعى.

فإحياء كتاب «مختصر المنتهى» إحياء لكتب عرّت في القرن السابع
على أقران الإمام؛ وحفظاً لما دَرَسَ من علم الأصول؛ ومن هنا كان
الاهتمام به» والعمل على تحقيقه ودراسته واجباً عِلْمِيًا.

أسأله جلت قدرته العون والتوفيق فى هذا العمل»ء إنه نعم المولى
ونعم المجيب

.

<2

چک

۱۲

أسباب اختياري لهذا الموضوع

من المعلوم أن حضارتنا الإسلامية متمثلة في تراثها العلمي
الضخم الذي خلفه علماء الأمة في العصور المتقدمة» جدير بالتقدير
والاحترام.

ولقد شاءت قدرته سبحانه أن يعنى المسلمون بالكشف عن هذا

التراث العريق؛ إذ نحن أحوج ما نكون في حاضرناء ومستقبلنا إلى إرساء

قواعد نهضتنا على أسس تحفظ لهذا التراث شموخه وعطاءه عبر العصور
الطويلة» والأجيال الحاضرة يلقى عليها عبء حفظ هذا التراث العظيم»
ونقله إلى الأجيال القادمة في صورة ميسورة سهلة»

وهذا جهد يجب

أن

يبذل.

وجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية تقوم بدور كبير في توجيه
الباحثين نحو هذا التراث؛ على غرار الجامعات الإسلامية الأخرى في العالم
الإسلامي .
والحمد لله لقد قام الكثيرون بالدراسة والاطلاع ,وإخراج ما كان مستا
في أروقة المكتبات مجلوًاً محققاٌ وهذا الجهد لا يجتبى ولا تكتمل فائدته
إلا بتكاتف جهود علماء المسلمين فى كل مكان؛ لتحقيق هذا الهدف؛ إذ

لا يزال الجزء الأكبر من هذا التراث متفرقاً في خزائن المكتبات في الشرق
والغرب ينتظر دوره لرؤية النور.

وقد وفقني سبحانه وتعالى للمشاركة

فى هذه الحركةء

فبعد أن

حصلت على شهادة الماجستير في أصول الفقه من معهد الشريعة سابقاً
كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية  حاليّاء بدأتٌ في
التفكير لإعداد رسالة لنيل درجة العَالِوِّة (الدكتوراه)» فكان أمامي

طريقان :

الأول :طريق الكتابة .

فشرعت
وأفتش

في

أببحث وأقارن» وأطرق أبواب المخطوطات»

الكتب

والقهارس›

حتى

وجهني

سبحانه

والموضوعات»

وتعالى

إلى طريق

التحقيق» فوجدت لسلوك هذا الطريق مبررات عدة منها:

 - ١مساهمة منى فى إحياء التراث الإسلامى الذي نحن في أشد
الحاجة إليه .
؟  علمي بكأنتابتي مهما ارتقت» فإنها لن تصل إلى درجة
المخطوط الذي سأقوم بتحقيقه.
٣رغ-بتي في التعرف على كتاب «مختصر المنتهى» للإمام العلامة ابن
الحاجب؛

لشدة حبي لهذه الشخصية

العلمية»

وتأثري الكبير بقکره

الأصولي .
؛  حرصى الشديد على إبراز هذا الكنز الذفين «مختصر المنتهى» ؛
لماله من أهمية في علم الأصول  -إلىحيّر الوجود؛ لتكتمل بظهوره

(محققاً)  المكتبة الأصولية.
ةة.
ايةمبصف
عسلام
حاجة المكتبة الإ
خاصة إلى مثل هذا التراث الضخم.

١

والمكتبة الأصولية بصفة

1

إبراز معالم الإمام ابن الحاجب الشخصيةء والعلميةء وبيان آثاره»

وتوضيح آرائه الأصوليةء والدلالة على أهميتها.

 -۷استجابة لرغبة أساتذتي أعضاء معهد الشريعة سابقاًء وبخاصة
فضيلة الأستاذ الدكتور قحطان عبدالرحملن الدوري» والأستاذ الدكتور
المشرف سعيد فكرة» والأستاذ الدكتور نصر سلمانء والأستاذ الدكتور
بلقاسم شتوان» وغيرهم .وكانت رغبتي معهم في إخراج هذا التراث الكبير
إلى المكتبة الأصولية.

رياج
خف
إهجي
من

هذا البحث.

القسم الأول  :قسم الدراسة :يشتمل على مقدمة» وأربعة فصول»
وخاتمة .

المقدمة :في أهمية علم أصول الفقه» والأسباب التي دعتني إلى
اختيار هذا الموضوع» ومنهجي في إخراج هذا البحث.
الفصل الأول  :عصر ابن الحاجب ومدى تأثره به ويشتمل على :

المبحث الأول :الحالة السياسية .

المبحث الثاني :الحالة الاجتماعية.
المبحث الثالث  :الحالة العلمية.
الفصل الثاني :حياة ابن الحاجب» ويشتمل على ثلاثة مباحث.
المبحث الأول :حياة المؤلف وفيه مطالب.

 المطلب الأول :اسمهء ولقبه» وكنيته» ونسبه.ا-لمطلب الثاني  :مولده ونشأته .
١

ْ

المطلب الثالث  :تعلّمه.

ا-لمطلب الرابع  :عائلته .
 -المطلب الخامس :رحلته إلى دمشق.

ا-لمطلب السادس :خروجه إلى مصر.
المطلب السابع  :عقيدته وفقهه.

لمطلب الثامن :مذهبه النحوي.ا
 -المطلب التاسع  :علمه وأخلاقه.

 المطلب العاشر :موقفه من الحكام» ومكانته عند العلماء.لمطلب الحادي عشر :شعره.ا

ا-لمطلب الثاني عشر :وفاته.
المبحث الثاني :شيوخ ابن الحاجب» وتلاميذه .وفيه مطلبان.

 المطلب الأول :شيوخ ابن الحاجب.لمطلب الثاني  :تلاميذ ابن الحاجب.ا

المبحث الثالث :آثاره العلمية.
الفصل الثالث :منهج ابن الحاجب» وآراؤه الأصولية من خلال كتابه
«مختصر المنتهى» ويشتمل

على تمهيد» وستة مباحث.

تمهيد :في ثناء العلماء على مختصره.

المبحث الأول :مصادر ابن الحاجب في مختصر المنتهى.
المبحث الثاني :الشروح» والحواشي» والتعليقات على مختصر
٠
المنتهى .
المبحث الثالث :تخريج أحاديث المختصر.

المبحث الرابع:مصطلحات ابن الحاجب في المختصر.
5

المبحث الخامس  :أسلوبه ومنهجه في المختصرء وفيه مطلبان.
المطلب الأول :أسلوبه.
المطلب الثاني  :منهجه .

المبحث السادس  :آراؤه الأصولية من خلال مختصر المنتهى .
الفصل الرابع  :فيما يتعلق بالتحقيق» ويشتمل على أربعة مباحث.

المبحث الأول :نسبة الكتاب إلى مؤلفه» وفيه مطلبان.
 -المطلب الأول :صحة نسبة الكتاب للمؤلف.

 المطلب الثاني  :الاسم الكامل للكتاب.المبحث الثاني :وصف عام لنسخ الكتاب.
المبحث الثالث :اختلاف النسخ» وأثره في توجيه الشراح لكلام ابن
الحاجب .

المبحث الرابع  :منهجي في التحقيق.
خاتمة.
القسم الثاني  :قسم التحقيق :

ويتعلق بتحقيق النص» وضبطه كاملا بالشكلء وخدمته بالتعليق عليه
وبالفهارس الفنية المختلفة» وبه ينتهي الكتاب .
DBD

الفصل الأول:

عصر ابن الحاجب ومدى تأثره به

ويشتمل على :
 -تمهيد.

 -المبحث الأول :الحالة السياسية.

 المبحث الثاني  :الحالة الاجتماعية . المبحث الثالث :الحالة العلمية.وک

چگ

حان
نلن
لوابذ

ندرس حياة الإمام ابن الحاجب أن نعرف شيئاً عن

الحالة السياسية» والاجتماعية» والعلمية في عصره؛ قاصدين من وراء ذلك
إلى إلقاء بعض الضوء على أثر هذه الجوانب في حياته» وتأثيرها في مساره
العلمي؛ إذ لا ينكر باحث ما للأحداث السياسية» وجوانبها المختلفة من اثار

على البناء العام للمجتمع بمختلف أشكال علاقاته واتجاهاته» ومن ثم تأثير
هذا البناء الاجتماعي على الوضع العام للأفرادء وخاصة الجوانب العلمية في
مسار الفرد.

وقد حددثٌ للحديث عن هذه الجوانب  -السياسية» الاجتماعية»
والعلمية  -الفترة الزمنية التي استغرقت حياة الشيخ ابن الحاجب ابتداء من
الثلث الأخير من القرن السادس الهجريء وحتى منتصف القرن السابع» حيث
وفاة الشيخ ابن الحاجب

رحمه الله سنة

558ك"ه.

كما ارتأيتٌُ أن ينحصر الحديث عن بلدين حيث عاش الشيخ ابن

وک

چت

المبحث الأول
الحالة السياسية

في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة من الهجرة النبوية الشريفة» أحكم

صلاح الدين الأيوبي سيطرته على الديار المصرية التي بدأها قبل هذا التاريخ

بأربع سنوات» كما حدّثتنا كتب التاريخ .وقد حدثنا ابن الأثير في كامله'")
عن كيفية انتقال الخلافة إلى صلاح الدين» وأنها جاءت بعد وفاة العاضد
الفاطمي حيث جلس صلاح الدين؛ للعزاء» واستولى على قصر الخلافةء

وعلى جميع ما فيه» وملك بعد ذلك البلاد بعد وفاة نور الدين.
وفي هذه السنة  -أعني سنة الاهها  هزم صلاح الدين الإفرنج عند
هجومهم على الاسكندرية“ > وبعد ذلك توجه إلى دمشق وملكها من الملك

الصالح بن الملك العادل نور الدين محمود”".
وعندما نريد أن نقف عند الأوضاع السياسية في هذه الحقبة من
الزمن» نجد أن العالم الإسلامي قد فقد الاستقرار» وثارت في أرجائه الفتن
والاضطرابات .فالخلافة العباسية تلفظ أنفاسها الأخيرة فى بغدادء والدويلات
منتشرة في أرجاء الوطن الإسلاميء ثم الحروب الصليبية التي اشتعل أوارها
) (١الكامل في التاريخ لابن الأثير.11١-111/8 
( )۲المصدر السابق ۹/١١٠.
( )۳الكامل في التاريخ لابن الأثير ٠١/٠4١ء والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن
تغري بردي ٦/6
Y۰

سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة واستمرت قرابة القرنين من الزمان؛ وعلى هذا
فالوطن الإسلامي انقسم إلى:
الخلافة العباسية فى بغداد وضواحيها.

١

"  -الدولة الخوارزمية في المناطق الشرقية على حدود التتر والأتراك.
 - ۳الدولة الأيوبية في مصر والشام.
 - ٤دولة الموحدين في بلاد المغرب. 

ولا سبب لهذه التجزئة» والتنافر» والتناحر إل
ضاعف
قدرتها على

الخلافة» وعدم

السيطرة على البلاد.

ما عن الحالة في مصرء فالدولة الأيوبية قد فقدت قدرتها على البقاء
بعد وفاة مؤسسها

حيث

شهدت

صلاح

الدين الأيوبي في سنة نسم وثمانين

البلاد صراعاً ببين أولاده ععللىى الحكمء

وخمسمائة؛

وما تبع ذلك من

حروب بينهم أدى إلى ضعف الدولة حتى وجد بينهم من يتعاون مع

قال المقريزي :افي سنة ثمان وثلاثين وستمائة» خاف الصالح عماد
الدين من الملك الصالح نجم الدين» فكاتب الوفرنج» واتفق معهم على
معاضدته»

ومساعدته»

ومحارية صاحب

مصرء

وأعطاهم قلعة صفد

وبلادهاء

وقلعة الشقيق وبلادهاء ومناصفة صيدا وطبرية وأعمالهاء وجبل عامله وسائر
بلاد الساحل .
وعزم الصالح عماد الدين على قصد مصر لما بلغه من القبض على

المماليك الأشرفيةء والخدام» وخدم الحلقة» وبعض الأمراء ...فتجهزء
وبعث إلى المنصور صاحب
منهم

النجدات»

وأذن

فأنكر المسلمون

ذلك

)(١

حمصء»

وإلى الحلبيين» وإلى الوفرنج » فطلب

الصالح للفرنج في دخول

ومشى

دمشق

وشراء

أهل الدين متهم إلى العلماء

السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي

."0"/١

۲١

السلاحء

واستفتوهم›

فأفتى الشيخ العز بن عبدالسلام بتحريم بيع السلاح للفرنج» وقطع من
الخطبة الدعاء للصالح إسماعيل»

وأبدله بالدعاء للأمةء فلما علم الصالح

بذلك عزل الشيخ العز بن عبدالسلام»

واعتقله هو والشيخ ابن الحاجب؛

لأن ابن الحاجب أنكر ذلك على الصالح إسماعيل ثم ثُفِيَا إلى مصر».
ومن هذه الإلمامة العاجلة عن الوضع السياسي في الفترة التي عاشها

الشيخ ابن الحاجب» نلحظ أن عدم الاستقرارء وفقدان الهدوء الذي عاشتها
مختلف أرجاء العالم الإسلامي» قد جعل الصراع السياسي بين أبناء بني

أيوب ينظر بمنظار الهدوءء قياساً إلى مناطق العالم الإسلامي الأخرى؛

وعليه يمكننا القول :إن مصر والشام في عصر الأيوبيين كانتا أكثر استقرارا
من غيرهما من مناطق العالم الإسلامي؛ لأن الخلافة العباسية في بغداد
كانت مغلوبة على أمرهاء ومهددة من التتار» وتتسم بعدم الاستقرار

السياسي» وفي الأندلس تعصف الخلافات الطائفية» والتهديد الإفرنجي» فلا
غرر أن يتجه العلماء إلى حيث الاستقرار.

وفي خلال ذلك نرى أن الشيخ ابن الحاجب كان يعيش أحداث الأمة
السياسية» ويتفاعل مع هذه الأحداث.

فرجل العلم الذي نذر نفسه؛ لخدمة العلم» وانصرف إليه في كل أيام
حياته» لم يكن في معزل عن الأوضاع السياسية ما دامت هذه الأحداث

تهدد كيان الأمة» وتعرضها للانهيار على يد أعدائها من غير المسلمين»

وكان عالمنا يرقب الأحداث السياسية» ويعي دوره فيهاء ويدرك عن وعي

متى يقول کلمته» ومتى يؤثر.

وتأتي الحادثة التي نقلتُ نصها  قبل قليل  عن المقريزي» وكيف أن

هذا الموقف من الحكام» وانكبابهم على السلطةء وبذلهم الجهد في سبيل
الحفاظ على كرسي الحكم» هذه التصرفات من الحكام التي حدت

بهم إلى

الاستعانة بأعداء الإسلام؛ لغرض المحافظة على عروشهمء أثارت همة
الغيارى على الإسلام» وجعلتهم يقفون الموقف المناسب المطلوب من

أمثالهم» فوقف الشيخ العز بن عبدالسلام هذا الموقف الصلب بوجه
۲۲

الحاكم» مما اضطر السلاطين إلى إيداعه السجن»

ولم يفت شيخنا ابن

الحاجب أن ينال هذا الشرف الذي سجله له التاريخ عبر القرونء فوقف
بجانب الحق .وأصر على دخول السجن مع رفيقه الشيخ العز بن
عبدالسلام» ومن ثم إبعادهما عن بلاد  1إلى مصر.
هذه
الأحداث

الحادثة
السياسية›

تدلنا

بوضوح

ويرقب

هذه

أن الث
الأحداث›

ا

2ت

۲۳

|بن

الحاجب

كان يتفا

ولیس بمعزل عنها.

المبحث الثاني
الحالة الاجتماعية

بعد انحصار الإسلام عن واقع التطبيق العملي في حياة المسلمين»
وانحراف أغلب حكام المسلمين عن التشريع الإسلامي» هذا الانحصار
والابتعاد لا بد وأن يؤدي إلى ظهور الظلم الاجتماعي» وظهور الطبقات.
فهناك طبقة الحكام» وهي الطبقة صاحبة السلطانء» والثروةء تبدد أموال

الأمة كيف تشاءء ولمن تشاءء وتفرض أنواعاً من الغرامات والضرائب»

وتجمع الأموال ولا تصرفها في طرقها التي نصت عليها الشريعة» وهذه
الطبقة جمعت الأموال الكبيرة» واتصفت بالثراء» وأخذت تعبث بهذه
الأموال.

ثم هناك الطبقة الوسطى» وهي الطبقة القريبة من الحكام» والمنتفعة

الطبيعة عندما تجدب الأرض» وتقل الأمطارء وترتفع الأسعار.

قال المقريزي“  ...« :وقع الغلاء في الدولة الأيوبية» وسلطنة العادل
أبيبكر بن أيوب في سنة ست وتسعين وخمسمائة» وكان سببه توقف النيل
عن

الزيادة  ....فتكاثر مجيء

الناس من القرى؛

8ة.
7لغم
صشف ا
'ة بك
( )١إغاثة الأم
۲٤

من الجوع ودخل فصل الربيع

فهب

هواء أعقبه وباغء

وفناءً»

وعدم القوت حتى أكل الناس صغار بني آدم

من الجوع»...

وكان ابن الحاجب  -في أول حياته  قد عاش حياة الطبقة الأولى إلا

أنه سرعان ما زهد فيها واتجه إلى حياة العلم» وأصابه من الحَوّز ما اضطره

إكلىتبي
بعه؛ لي
اسد
لبه
حايرماقة .وقد تبين ذلك من خلال البيتين اللذين
أوردهما صاحب روضات الجنان'“» حيث قال  :ومما ينسب له من الشعر
الرائق هذان البيتان.

يَاأمُلَمِضرَرََِتُ ييي
فج مازلا بِأَرْضِكم

مِنْبَسْطِهَابالتوْلٍمُئْفَيِ ۶ضَه
لبي
اني أ

وعن تأثير الحالة الاجتماعية فى الحياة العلمية لابن الحاجب أقول :
إن ابن الحاجب الذي عاش حياة الطبقات الحاكمة في طفولته  والتى أغفل
التاريخ الحديث عنها  قد اتجه منذ عهد صباه للتحصيل العلمى.

ولا ندري هل ساعدت الإمكانات المادية المتوفرة لأبيه فى اتجاهه
لتحصيل العلمء لا سيما وأنه هجر موطنه فی الصعيد»

واغترب فى القاهرة

لهذا الغرض» ولا بد من توفر الإمكانات المادية؛ لتغطية نفقات هذه الرحلة
العلمية .

فهل يا ترى أن الرجل إذا لم يكن بهذا المركز الاجتماعي» هل يمكنه

أن يرسحلبفييل العلم؟

وهل تتوافر له مستلزمات

هذا الرحيل»

وهذه الرغبة فى التحصيل؟

لا نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل بدقة؛ لعدم توفر المصادر التي
تتناول هذه الجوانب من حياة العلماء

عند

الحديث عن حياتهم › ولكننا قد

( )1روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات للخوانساوي .588/17
هو"

جانب» فَهمَّة ابن الحاجب في التلقي» والعقلية الذكية المتفتحة على مختلف
جوانب العلوم .وتفانيه في سبيل العلم» تدلنا بشيء ممنن الوضوح أن حب
علم متأصل في نفس هذا الرجل» ورغبته في التحصيل ملحة في نفسه.
ال
وفر الإمكانيات المادية» وإن كانت لها آثار مساعدة في الحياة العلمية؛ إلا
وت
أنها لم تكن هي الأولى والأخيرة إذا لم تتتوافر إلى جانبها الاستعدادات
الذاتية في نفس الدارس» ومدى قدراته على التتب

والاستيعابٍ ومن ذلك

أن عوادي الزمن عندما مدت يدها إلى هذا الرجل» لم تُضعف من
نرى

ته.
همته» أعو تزليينممن
وبعد أن عاش حالة الفقر التي أدت به إلى بيع الغالي النفيس عند
العلم  بيع كتبه بضاعته الوحيدة  -هذه الحالة من الفقر والحاجة؛
رجال
الحاجب كما هو متصدراً حلقات الدرس» والتدريس» مفيداً جاداً
أبقت ابن

في الأخذ والعطاءء هدفاً بارزاً لطلبة العلمءمؤلفا في كل جانب من جوانب

علوم عصره» مبدعاً في هذا التأليف› وبارعاً فيها؛ وعليه فإن الوضع
ومراحل هذه الحياةة في جوانبها الاجتماعية التي مدت بابن
الاجتماعي»؛

لحاجب لم تترك أثرها في الاتجاه العلمي لهء وكان رحمه الله قدوة لغيره
ا
هىذا
ف

المضمار.
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المبحث الثالث

الحالة العلمية

مياء
هد ف
رفتق
يي
غقرار
لرشام كان فيهما است
ونامص
سبق وأن قلنا :إ

وقد اهتم الحكام الأيوبيون بالثقافة ونشر العلم» وظلت قافلة العلم والأدب

تسير من غير توقف ولا تعثرء بل كانتا مسرحاً لنهضة فكرية واسعةء
وخاصة في العلوم الشرعية» إلى جانب علوم النحوء واللغةء
والقراءات ...إلخ .ونرى أن الحكام قد أقبلوا على إنشاء المدارس والاعتناء
بوهراعايتها.

قال المقريزي”“ « :وأول مدرسة أحدثت بديار مصر المدرسة الناصرية
بجوار الجامع العتيق بمصرء ثم المدرسة القمحية المجاورة للجامع أيضاً»
ثم المدرسة السيوفية بالقاهرة.
ثم اقتدى بالسلطان صلاح الدين في بناء المدارس بالقاهرة»

ومصرء

وغيرهما من أعمال مصر وبالبلاد الشامية والجزيرة أولادٌه وأمراؤهء ثم حذا
حذوهم من ملك مصر بعدهم من ملوك الترك وأمرائهم وأتباعهم إلى يومنا
هذا.).. .

والذي يطالع خطط المقريزي يجد أنه أورد أسماء وأماكن العديد من

) (١خطط المقريزي ؟."5/
يف

الدراسة والتمويل”'.
بالناحية الثقافية والعلمية؛

ولهذا كان في مصر والشام علماء مشهورين في

الفقهء والأصولء .والتفسيرء والحديثء والقراءات» والنحوء واللغة»
والأدب» والبلاغة.

من العلوم في هذا العصر.

 ١على بن إسماعيل بن على بن عطية» أبو الحسن الأبياري» أحد
العلماء الأعلام» وأئمة الإسلام (ت 815ه).
٠
 ۲ي-حيى بن معطي بن عبدالنور :أبو الحسين زين الدين الزواوي
البجائي الحنفي» النحوي (ت ٦۸۲ه).

 - ۳على بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي :سيف الدين الآمدي
الفقيه الأصولى (ت 715"١ه).
- ٤علي بن محمد

زمانه» فقيه» ونحوي»
©

عثمان

بن عبدالصمد

السخاوي شيخ القراء بدمشق في

وأصولى (ت "5كم).

بن عمر بن

أبي بكر بن يوسف:

الدين بن الحاجب الفقيه الأصولى›

اللغوي النحوي (ت

أبو عمرو

جمال

5غكم).

 - 5عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن :سلطان
العلماءء الفقيه المجتهد (ت 55٠ه).
/ا  محمد

بن عبداللّه جمال الدين :أبو عبداللّه بن مالك الطائى

الجياني النحوي (ت ٦۲۷ه).

وغيرهم كثير في مصر وبلاد الشام.
)0غ( راجع خطط المقريزي  "7/75فما بعدها.

۲۸

اتجاه الحركة التأليفية.

بغرض أن نعرف اتجاه الحركة التأليفية فى هذا العصرء لا بد وأن
نقف على مؤلفات

البارزين من علماء

هذا العصر في مصر والشام في علوم

الشريعة» والعربية» وقد آثرت الوقوف عند بعض المؤلفات من علماء هذه
الفترة الزمنية فى البلدين حيث

عاش شيخنا

ابن الحاجب»

ويمثل هؤلاء

الاتجاهات الرئيسية في التآليف الشرعية» واللغوية فى ذلك الزمن وهؤلاء

مم
ابن معطي البجائي (ت 875ه) نحوي لغوي» سيف الدين الآمدي
رت

اثاكم) أصولي› السخاوي (ت ۳٤ ٦ھ) نحوي وأصولي» ابن الحاجب

(ت 545ه) الفقيه» الأصوليء اللغويء .النحويء وابن مالك الجيانى (ت
؟لاكه) نحوي لغوي.

ونلحظ عند الوقوف على مؤلفات هؤلاء الأعلام ثلاثة اتجاهات بارزة
فى الحركة التأليفية .
١

الاتجاه لتأليف المختصرات فى الفقه» والأصولء .والنحوء

والصرف» ووضع المتون في العلوم الشرعية والعربية» وهذا الاتجاه لم يكن
وليد هذا العصرء بل وصل إلى نهاية نموه هنا حيث بدأ الاتجاه إلى هذا

النوع من التأليف من ابتداء عصر التأليف نفسه.

 - ۲الاتجاه لوضع الأراجيز في مختلف العلوم» ولا ينكر أحد أثر
هذه الأراجيز في الدرس الفقهي› والأصولي› والنحوي» واللغوي.. .إلخ.

وقد حمل في هذا العصر ابن معطي الزواوي البجائي قصب السبق في هذا

المضمار عندما نظم ألفيته المشهورة في النحو والصرف التي أشار إليها ابن

مالك في صدر ألفيته .

وَنَفَْضِي رِضًابِعَيْرسُخْطٍ 
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و A

وللسخاوي بعض المقطوعات الشعرية الصغيرة التي نظم فيها أبواباً:
۲۹

ومسائل في الفقه» والأصول والنحو على شكل ألغاز أو أحاجي»
ابن الحاجب بنظم الوافية»

شيخنا

نظم بها كافيته»

وجاء

ثم توسع ابن مالك

الجياني في هذا النوع من التأليف بأراجيزه الطويلة .
الاتجاه إلى الشروح.
من أهم مميزات هذه الفترة الزمنية الاتجاه إلى شرح المتون»
والمختصرات›

والإسهاب

فى هذه

الشروح مما غذى

الفقيهة

الدراسات

| والأصولية والنحوية  ...إلخ بثروة علمية ذات أثر كبير في بناء الدرس الفقهي
والأصولي والنحوي

...

إلخ في هذا العصر وبعده.

فللسخاوي شرحان على المفصل في النحو للزمخشري :أحدهما
«المفضل»» والآخر اسفر السعادة وسفير الإقادة»» ولشيخنا ابن الحاجب
شرح على المفصل أيضاً سماه «الويضاح».2

وللقرافي رت

ه) شرح

5885

على المحصول من علم الأصول للفخر الرازي سماه «نفائس الأصول».
واهتم ابن مالك

ونخلص

بشرح متونه

وأراجيزه

إضافة لشرحه لكتاب

النحوية

من هذا الكلام إلى القول:

إن هذه الفترة من

المفصل

الزمن قد

امتازت حركة التأليف بأمرين رَئِيسَيْن دون غيرها من الأوقات.

الأمر الأول :الاتجاه لنظم الأراجيز المطولة» والإسهاب في نظمها.
الأمر الثاني :الاتجاه إلى الإطالة في شرح كتب العلماء السابقين
ككتاب

سيبويهة » والبرهاث للجويني»

والمحصول

بنصيب أكبر .
)DD

7

للرازي»

وحظي

الأخير

الفصل الثاني
حياة ابن الحاجب» وشيوخه»› وتلاميذه» وآثاره

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول :حياة المؤلف» وفيه مطالب.
المبحث الثاني  :شيوخ ابن الحاجب .وتلاميذه» وفيه مطلبان.
المبحث الثالث  :آثاره العلمية .

۳١

المبحث الأول

حياة ابن الحاجب
وفيه مطالب .

المطلب الأول :اسمهء ولقبه» وكنيته» ونسبه.
المطلب الثاني :مولده» ونشأته .
المطلب الثالث  :تعلمه.

المطلب الرابع  :عائلته .
المطلب الخامس  :رحلته إلى دمشق.

المطلب السادس :خروجه إلى مصر.
المطلب السابع :عقيدته» وفقهه.

المطلب الثامن :مذهبه النحوي.
المطلب التاسع :علمهء وأخلاقه.
المطلب العاشر :موقفه من الحكام» ومكانته عند العلماء.

المطلب الحادي عشر :شعره.
المطلب الثاني عشر :وفاته.

ا

ل
۳۲

المبحث الأول
حياة ابن الحاجب

المطلب الأول:

اسمه» ولقبه» وكنيته» ونسبه
هوعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس؛ الكردي؛ الدويني» ثم
واف

بابن الحاجب؛

الصلاحي›

خال

صلاح

لأن أباهکان

الدين

حاجا للأمير عرز الدين موسك

الأيوبي” ١

وابن الحاجب من أسرة كانت تسكن فى الجهة الشمالية لحدود العراق
فبيلدة دوين.
قال ياقوت

ساكنة وآخره نوك -

 : °دوين  -بفتح أوله وكسر ثانيه وياء مثناة من تحت

 :بلدة من

نواحي آران في آخر حدود

أذربيجان بالقرب

من تفليس منها ملوك الشام بأنيووب»؛ من أجل ذلك جاءت نسبته إلى
دوين»

وبعد أن انتقلت تلك الأسرة إلى الشام مع الأيوبيين» توجهت إلى

) (١النجوم الزاهرة.٠٠١/١ 
(؟) معجم البلدان.١1١7/4 

۳۳

في بلدة إسنا"“ في الصعيد الأعلى ›

مصر وسكنت

ونسب

ابن الحاجب»

وفيها ولد أبو عمرو

المدينة الثانية من حي ث
ث

إليها .فكانت

النسبة”" .

*% 3 #

ولد العلامة ابن الحاجب فى مدينة إسنا من صعيد مصرء وقد اختلف
المترجمون اختلافاً يسيراًفي سمنوةلده .فمنهم من قال :إنه ولد سنة
سبعين وخمسمائة

من لجر

ومنهم من قال :أو إحدى وسبعين

وخمسمائة من الهجرة  3وأرجح أنه ولد أواخر سنة «لاههء كما ذكر ابن

خلكان وغيره؛ لأن ابن خلكان كان معاصراً لابن الحاجب» وقد قابله بعد

عودته من الشام إلى القاهرة .حيث قال في وفيات الأعيان © ...« :وجاءني

مراراً بسبب أداء شهادات» وسألته عن مواضع في العربية مشكلة» فأجاب
بت
وكون
ثير
ت كث
أبلغإجابة بس

٠نلاهه
أدث
واخل
خطربي
تام) و
.قد ح

وأوائل الاوه.

) (١ضبطها ياقوت في معجم البلدان ١/981 بكسر الهمزة» ثم السكون وألف مقصورة- 
لاقو اهنإ« :ةنيدم ىصقأب ».ديعصلا اهطبضو نبا ناكلخ يف تايفو نايعألا - ٠٠٠/۳
بفتح الهمزة وسكون السين المهملة» وفتح النون وبعدها ألف  -وقال« :وهي بليدة

صغيرة من الأعمال القوصية بالصعيد الأعلى من مصرا.
( )0انظر ترجمة ابن الحاجب في :وفيات الأعيان ١/۸٤۲ وبغية الوعاة

ص 75وشذرات الذهب  5/4770والنجوم الزاهرة  5/052والفكر السامي
۲/1۳

وشجرة

النور الزكية

۱/۰

والأعلام «4/11

ومعجم

المؤلفين

./
()۳

وفيات

الأعيان «۳/۰01

النجوم الزاهرة ۳/۰۳

الذهب o/ "€

) (٤مفتاح السعادة ۹۳۱/١ء غاية النهاية.608/١ 
(. )6تايفو نايعألا 6٠/۳؟.
۳٤

بغية الوعاة €۳1 /۲

شذرات

ولم تحدثنا كتب التراجم عن نشأته الأولى في صعيد مصرء حيث
أغفلت هذه الفترةة من حياته.

والظاهر أنه عاش حياة الطبقات الحاكمة؛ لأن والده كان يشغل مركز
الحاجبية فى ديوان الأمير.

وهذا المركز يجعل الوالد مأنعيان الطبقة الحاكمة» فلا غرر أن
يعيش هذا الوليد بين أبناء أصحاب النفوذء فهل أثرت هذه الطبقة فى سلوك
ابن الحاجب في منحى من الأنحاء؟ لم يحدثنا أحد عن ذلك ولا نرى لها

أدنى أثر فى مجرى حياتهء وخلقه خلق العلماء.

لد اابلنحاجب كان في السنة التي أحكم فيها صلاح الدين
ثمموإن
الأيوبي سيطرته على الديار المصرية بعد قضائه على الفتن التى أشعلها جماعة

من السودان والأعراب فيمدينتي أسوان وبطو
زدعامة رجل يدعى الكدر"" .
لم تطل مدة إقامة مصنفنا فإىسناء
والده ألحقه بمعاهد

حيث غادرها منذ صغره؛ لأن

العلم في القاهرة.

قالابنن خلکان   » :واشتغل ولدهأبو عمرو المذكور بالقاهرة في
ث ب
مالعرية والقراء
ا

وبرعفی علومه»

وأتقنها غاية الاتقان) .

¥ ¥
المطلب الثالث:

تعلمه

إن اهتمام السلاطين الأيوبيين بالعلم والثقافة دفعهم إلى أن يكثروا من

) (١الكامل في التاريخ لابن الأثير.٠١١/۹ 
)؟(

تايفو نايعألا .۲٤۲۹-۲٤۸/۳

وتكريمهم العلماءء ودعوتهم أصحاب المواهب من الأقاليم الإسلامية

الأخرى» واستقدامهم عاملا مهما؛ لجعل هذه المنطقة منطقة إشعاع للعلم
والمعرفة .

وابن الحاجب تربى فى الإقليمين المذكورين اللذين كانا تحت الزعامة

الأيوبية» وتعلم في مدارسها وأخذ العلم عن علمائهماء حيث اشتغل بالقرآن
الكريم» وتفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه» ثم بالعربية»
والقراءات» وبرع في علومه وأتقنها غاية الإتقان'' .كما كان مبرزاً في علوم
كثيرة؛ فتوجهت إليه الأنظار» وأصبح محط إعجاب الحضارء وشهد له أهل

فجاءه طلاب العلم من كل مكان للتلقي عنه»

ارء
صمن
مير
أيكث
لف
اعلم
ال

والحفظ منهء والتفقه به» وصنف المصنفات التي تشهد له بطول الباع في

العلم» والقدرة على جمع شتات العلوم» وكان صحيح الذهن» قوي الفهم»
حاد القريحة" .
25
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المطلب الرابع:
عائلة ابن الحاجب

لم يعرض الذين ترجموا للإمام ابن الحاجب إلى أنه متزوج» وله
أولادء ولا الذين كتبوا عنه حديغا“ كما أنه لم يشر إلى ذلك في
) (١وفيات الأعيان.۲٤۹-۲٤۸/۳ 
()۲

الطالع السعيد ص؟ه".

( )۳كُيَتْ عن ابن الحاجب رسالة دكتوراه في كلية الآداب جامعة القاهرة «ابن الحاجب في
أماليه النحرية» لمحمد هاشم عبدالدائم» ورسالة ماجستير «ابن الحاجب وأثره في

الدراسات الصرفية» في كلية دار العلوم» لعبدالقادر عبد» وفي العراق "ابن الحاجب

النحوي» لطارق عبد عون الجنابي» «الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب» دراسة

وتحقيق لموسى العليلي في القاهرة» «شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب» دراسة

وتحقيق لطارق نجم عبدالله في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر.

۳٦

مصنفاته؛ ولما كان فقيهاء والفقهاء يتبعون الرسول الكريم با فلا بدأن
يكون متزوجاًء والظاهر أنه كان متزوجاً وله بنت متزوجة كما يوحي بذلك

نص ابن أبى شامة المقدسىء وهو من المعاصرين له» حيث قال :

«وأخبرني صهره الكمال أحمد بن سليمان :أنه دُفن خارج الإسكندرية في
المقبرة التي بين المنارة قرب قبر الشيخ ابن أبي شامة» .والمعروف أن
الصهر هو زوج البنت .وكان من الطبيعي أنه يحضر التشييع والدفن» ولا
سيما إذا كان معه في نفس المدينة؛ وبذلك نتوصل إلى أنه أنجب» ولكنه
لم تكن لأولاده شهرة؛ كييترجم

لهمء ويحتمل أن يكون أحدهم عمرو

الذي يكنى به.

96 36 3%

خلال

نضوجه

فترة وجوده

فی

القاهرة»›

في مجال العلم والمعرفة»

كانت

له رحلاات

إلى دمشة)0

وتمكنه من عدة علوم.

 uaوستمائمة ااهنتقل إلى دم2شق02
00
0
وفي سنة سبع عشرة

وبعد

وبراعته فيها

.

قال ابن أبي شامة“ « :قدم دمشق مراراء آخرها سنة سبع عشرء
فأقام بها مدرساً للمالكية» وشيخاً للمستفيدين عليه في عِلْمَْ القراءات

والعربية».
( )١الذيل على الروضتين ص؟.781
( )۲الذيل على الروضتين ص”.781
(*)

الطالع السعيد ص”7ه".

( )5الذيل على الروضتين ص.١78
۳%

وفي دمشق درّس بجامعها الجامع الأموي في زاوية المالكية» وأكب
الخلق على الاشتغال عليه» والأخذ منهء والتزم لهم الدروس وتبځر
بالفنون"' .

ورحل إلى الكرك عام ثلاثة وثلاثين وستمائة مدرساً للملك الناصرء
ولكنه وقف بجانب الشيخ العز بن عبدالسلام في إنكاره على الصالح
إسماعيل بن أبي الجيش صاحب دمشق سوء سيرته» وتقاعسه عن قتال
ثمان
الصليبيين» وصلحه معهمء فأمرهما بالخروج من بلده فخرجا سنة
وثلاثين وستمائة

.

6 ¥ ¥د

استمر ابن الحاجب مدرساً في دمشق إلى سنة ست وثلاثين وستمائة
عندما استولى الصالح إسماعيل على دمشق» وطلب من صاحب صيدا
الإفرنجي الصليبي المظاهرة على الصالح أيوب صاحب مصر على أن يسلمه
حصن الشقيق وصفد .وأمضى ذلك فأنكر عليه العلماء فعله هذاء وتوقف

الشيخ عز الدين بن عبدالسلام عن الدعاء بالخطبة للصالح إسماعيل» وكان
من أشد الناس إنكاراء زيادة على ابن عبدالسلام» ابن الحاجب» وكانا على
اتفاق ومحبة وصداقة»

فسجن السلطان ابن عبدالسلام» ودخل معه السجن

ابن الحاجب مراعاة له.

قال اليافعي”" « :وبلغني أنه كان
( )١وفيات الأعيان 9/4؟.
( )۲البداية والنهاية 71/57١. غاية النهاية ١/۹٠٠.
( )6مرآة الجنان 5/5١١.
۳۸

أي ابن الحاجب 

محباً للإمام

شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام ومصاحياً له
 كما تقدم  -يسيبلموافقته

إنكاره عليه دخل

ابن الحاجب

وأنه لما حبسه السلطان
الحبس ؛

المذكور معه

صحيته) .

ومراعاة

ثم أفرج عنهما السلطان الصالح إسماعيل بن أبي الجيش» وألزمهما

منازلهماء ثم أخلى سبيلهماء وأمرهما بالخروج من بلده فخرجا إلى مصر

وثلاثين وستمائة" .

نةية
مثعام“اسن

وقال صاحب الذيل على الروضتين”" « :إن خروجهما كان سنة ثمان
وعشرين

وستمائة)

.

قال الدكتور طارق الجنار ^ « :وأظنه من خطإ التحقيق أو الطبع؛
لأن الرجل  -أي ابن الحاجب  -كان قد أملى في دمشق بعد هذا التاريخ»
ثم إنه ليس من المعقول أن يخطئ ابن أبي شامة في ذلك وهو قريب منهء
به) .

عارف

وحادية
تعطينا

خروج

صورة

واضحة

ابن الحاجب
عن

الخلق

مع

الشيخ

عر

الرفيع الذي كان

الدين بن

عبدالسلام
يتصف

ابن الحاجب

به .
بعد

وتصدر

ذلك

للتدريس

ابن

الحاجب

عاد

بالمدرسة

الفاضلية

إلى

-

مصر»

مكان

شیخه

واستوطن

الشاطبي

القاهرة

-

ولازمه

)(0

الطلىة ٠.
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( )١ويرى ابن خلدون أن ابن عبدالسلام خرج أولاً إلى مصر ثم ابن الحاجب بعده إلى
الكرك .تاريخ ابن خلدون 8/٠١لالا.

( )۲البداية والنهاية 7١/59١0 طبقات الشافعية الكبرى 5/١8١؟» وغاية النهاية ١/4905.
( )۳الذيل على الروضتين ص.7841
( )6ابن الحاجب النحوي ص۳٤ هامش .4
()9

روضات الجنات ٩/٩۸۱ تاريخ ابن خلدون ه/لاه".

۳۹

إن الذي يلاحظ شيوخ وأساتذة ابن الحاجب يجدهم من الفقهاء
والمحدثين؛ مما يدل أنه اتجه في أول دراسته وجهة فقهية» وبعد ذلك

اشتهر بالنحو والصرف وعلوم العربية.

فقد درس مذهب الإمام مالك رضي الله عنه دراسة واعية» ونبغ
فيه» وكان من شيوخ المذهب المبرزين» حتى إنه لم يبرز غيره في
الفترة.

تلك

وتظهر شهرته من تصدره

لحلقاتهم المشهورة في مصر

والشام» فقد كان مدرساً في زاوية المالكية في الجامع الأموي» ومرجعا
لهم في مصر .وقد وصفه الإمام ابن السبكي بقوله" « :شيخ المالكية
في زمانه».
وقد

عقياته سمي بعقيدة بنالحاجب'' 5
ألف كتاباًفي

وكانت

تعالى.
وفي الفقه صنف كتاب «جامع الأمهات» .والذي يعرف بالمختصر

الفرعي» والذي كان أهم كتاب فقه للمالكية في تلك الفترة؛ بشهادة
العلماء .قال الشيخ ابن دقيق العيد« :هذا كتاب أتى بالعجب
العجاب»

زفرف

وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني « :ليس للشافعية مثل مختصر ابن

( )١تاقبط ةيعفاشلا ىربكلا "."56/
٠٠/ء
( )۲كشف الظنون لحاجي خليفة ؟١١
 -١في ليبز ج١6١ رقم ١٠.
؟ -الأسكوريال ثان ١٠٠6١ رقم .5

 -۳الفاتيكان ثالث  805رقم .5
( )۳الديباج المذهب ص.١591١

ذكر بروكلمان منها ثلاث نسخ:

الحاجب للمالكية»»

وقال:

«كان وحيد

عصره»

علماًء وفضلاء

وأخلاقاً»,

ثم علق على ذلك ابن فرحون بقوله « :وما أحسن هذه الشهادة من إمام من

تاب
ل خكبر
أئمة الشافعية» وما يشهد  رحمه الله -إلا على ماحققه» وامن

وَالْمَضْلمَاضَهاِدلَثآُغبدوًاء“

وَمَلِيحَةشَهدَتْلَهاضصانُهَا

وفى أصول المالكية ألف كتاب «مختصر المنتهى الأصولى»"» وكان
هذا الكتاب من أهم الكتب الأصولية عند المالكية في القرن السابع
الهجري .
قال العلامة سعد الدين التفتازاني" فيه « :وبعد فكما أن المختصر
للشيخ الإمام جمال الملة والدين ابن الحاجب  خصه الله من الكرامة بأعلى
جبر-ي من كتب الأصول مجرى الغرة من الكمت» بل الدرة من
يرات
الم
الحصى» والواسطة من العقد .لا الفقرة من الجملء كذلك شرحه للعلامة

المحقق والنحرير المدقق عضد الملة والدين  أعلى الله درجته فى عليين -
إلى مثل هذه الإشارة العلامة

عضد

الدين الإيجي بشرحه

الذي علق عليه

التفعاة |" )(£
راي

.

وبذلك تتجلى لنا شخصية ابن الحاجب العلمية في فقه المالكية
وأصولهاء فإنه كان المرجع الوحيد خلال القرن السابع الهجري للمذهب في
إقليمي مصر والشام .

2
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3%

) (١المصدر السابق ص.١15١٠
وسنتكلم عنه في الفصل الثالث من قسم الدراسة.

()9

وهو الكتاب الذي نقدم له

()۳

حاشية التفتازاني على شرح العضد ١/۳.

()5

حاشية التفتازاني على شرح العضد ١/80.
٤١

إن الناظر فى مؤلفات ابن الحاجب يقف على ثقافة واسعة منوعة»

وعقلية علميةناضجة» وفكر عميق» ولكن غلب على شيخنا علم العربيةء
وصنف في ذلك كتبأ قيمة تدل على سعة اطلاعه» وعمق تحليله.
وهو في مصنفاته النحوية محيط بآراء أئمة النحوء نجدها مبثوثة في
1

كتبه العديدة ..

ولكنه يبدو متأثراً بمذهب البصريين إلى حد كبيرء فهو في الغالب

يتبنى آراءهم» ويسوق حججهم» ويأخذ بأدلتهم دون تعصبء وقد قام
بشرح عدد من مصنفاتهم؛ ومما يدل على اتجاهه نحو هذا المذهب تأثره
بسيبويه» وأبي علي الفارسي» والزمخشري.

فسيبويه إمام نحاة البصرة» وقد عد كتابه أول كتاب نحوي رسم صورة
المنهاج البصري في دراسة العربية» وقد ظهرت عناية ابن الحاجب بكتاب
فىاته
صيهن ف
مبو
سي

قل
نثير
لن ك
ا كا
المختلفة» فقد

عنه .هذا إتلىرجيحه

لكثير من آرائه» ووقوفه منه موقف المؤيد الذي يتابعه فى كثير من أقواله

وتعليلاته .ويقال :إنه شرح كتابه"“» ومن هنا فإن ابن الحاجب كان على
صلة قوية بأثر بصري ضخمء وإن هذه الصلة دليل ميله البصري”"'.
وأبو على الفارسي يغلب عليه المذهب البصري””" وأية مراجعة لكتبه

تدل عل التمسك الظاهر بالمذهب البصري» والذي ينظر في كتب ابن
الحاجب فإنه يجد فيها الكثير مآنراء الفارسي» ويقال  :إنه شرح كتاب
«الإيضاح» في كتاب سماه «المكتفي للمبتدي»

)(١

كشف الظنون ؟ 7//717512هدية العارفين

.٠٥٤/١

) (۲أمالي ابن الحاجب.5١/١ 
( )۳المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف ص.٠٥۷
( )٤هدية العارفين ١/45865.
4۲

.

أما الزمخشري فهو في جمهرة آرائه يتفق ونحاة البصرة'''؛ يدل على
ذلك «مفصله» الذي كان متأثراً فيه بكتاب سيبويه» تشهد بذلك عباراته
وأمثلتهء فهو كان يقول بآراء البصريين» ويستعمل مصطلحاتهم» وقد تأثر

ابن الحاجب بهء وأورد كثيراً آمرنائه» وجعل قسماً من أماليه لمواضع من
المفصل .

مام ابن الحاجب بالزمخشري وتأثره به أنهقام بشرح
تلى
هع
ادل
وي
كتابه «المفصل» في كتاب سماه «الإيضاح في شرح المفصل»» فهذه الأمثلة
وغيرها تُظهر لنا أن الشيخ ابن الحاجب

كان يميل إلى المذهب

البصري»

وهذا واضح في أماليه ؛ فهو يحكم بأن مجيء كلمة ذلك بمعنى الذي في

قوله تعالى :يدعو من دون الله مالايضره ومالا ينفعه ذلك هو الضلال

البعيد [الحج 7 :
۱

.

:

لبصريين بمعنى

الذ

رأي ليس بالقوي؛ لأن اسم الإشارة لا يقع عند

زفق

الذي .

فالرأي الضعيف عنذه » لعدم وروده

عند البصريين»

مما يدل على ميله

لمذهبهم .ويقف بجانبهم في أن المصدر أصل الاشتقاق"» وأيدهم في أن
لات بمعنى ليس »ء وليست

نافيه للجسر 0

وغير هذه الأمثلة كثير .

ويستطيع المطلع أن يقرر عن يقين ووضوح بِبَصْرِيَةٍ ابن الحاجب؛
بهم .
نلى
اإ
جقف
بحيث لا يشك باحث منصف بأنه كان يذهب مذهبهم» وي

قال في الإملاء ( )۷۷من الأمالي على المفصل على قول الزمخشري” :
«وما نقله"“ الكوفيون من قولهم :الثلاثة الأثواب» فبمعزل عند أصحابنا عن
القياس واستعمال الفصحاء» .قال « :أما القياس؛ فلما ذكرناه» وأما استعمال
) (١المدارس النحوية ص.۲۸٤
(؟) انظر :الإملاء ( )۸من الأمالي القرآنية ۱/۹۱٠٠-١١٠.
( )9انظر :الإملاء ( )۸۸من الأمالى على المفصل ١/۸۲٤.

( )4انظر :الإملاء ( )58من الأمالى على المفصل ١/574.
() انظر :الإملاء ( )۷۷من الأمالى على المفصل .۱/۸۸۳
ص۳۸
( )5عبارة المفصل :تقبله .٠
وف

الفصحاء .فنحو ما أنشده .وما تمسك به الكوفيون لغة ضعيفةء فلا تقوى؛
لمعارضة ما ذكره البصريون من القياس

واستعمال

الفصحاء)

.

فهو قد ضعف المذهب الكوفي في هذه المسألة» وهذا دليل واضح؛
لميله إلى المذهب البصري.

وهناك دليل آخر لميله للمذهب البصري :أن كثيراً من مصطلحاته
فة»
لصمن
الاً
مصطلحات بصرية .كاستعمال النعت بد
فاعله بدلا من الفعل المبني للمجهول.

وفعل ما لم يسم

ومع هذا فإننا نجد ابن الحاجب يخالف البصريين إذا لم يقتنع برأيهم
ويستخدم في مناقشته لهم المصطلحات الأصولية والمنطقية والفلسفية غير
تأثر بشهرة عالم أو منزلته؛ فهو بذلك يسير على المنهج العلمي الصحيح »
فسيبويه مع علو منزلته لم يسلم من مخالفة ابن الحاجب لآرائه .فقد خالفه

اد 
ورلبع
لضمي
في الضمير الواقع بعد لولا وعسى حيث إن سيبويه قال :ال
في محل جرء والضمير بعد عسى في محل نصب .وقال الأخفش :الضمير

في البابين فيمحلرفع.

وقال ابن الحاجب"''« :فثبت لذلك أن مذهب الأخفش في ذلك
أظهر» .

وأحياناً نراه يسوي بين البصريين والكوفيين من غير ترجيح كما فعل
في الإملاء )(٥۸ من الأمالي القرآنية على قوله تعالى  :لا جرم أن لهم

النار» [النحل 7512 :فإنه ذكر قول البصريين في 8لا جرم وذكر قول
الكوفيين ولم يرجح أحدهما””” .

وربما أجاز مسألة على مذهب الكوفيين دون أن يكون فيها مخالفة
للبصريين؛ كما فعل في الإملاء ( )۷۴من الأمالي القرآنية على قوله .تعالى :
( )١انظر :الإملاء ( )5من الأمالي على مسائل الخلاف ١/884 فما بعدها.
() انظر :الإملاء )(١۸ من الأمالي القرآنية ۲١./۳۳۲-٤۳
٤

#لابئين فيها أحقاباه [النبأ .]۳۲ :قال :ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر

لكان على مذهب الكوفيين”" .
إلى جانب ذلك فإننا نرى ابن الحاجب قد جاء بآراء خالف فيها
جمهور النحاة» وهذا يدل على أنه لميكن إمعةمتابعاً منغير وعي .بل

يتقصى أقوال النحاة  -بصريين وكوفيين  -ثم يكون له فيها رأي أو اختيار.
فقد كان له من هذه العدة الجدلية التي أوتيها؛ بحكم ثقافته الواسعة

فى الفقه» والأصول .والمنطق» والفلسفةء واتصاله المباشر بكتب النحو؛ ما
أمده بقدرة عالية من التمحيص وعرض الآراء» والإسهاب فى التأويلات»

وتعليل كل حالة من الإعراب وعوامله» ومن هنا كان له فيكثير من
المسائل آراء واجتهادات.

با يأتيلرأبين"“ يغلب على الظن أنهما خالف بهما
وسأعرض ففيم |
جمهور النحاة .و
 ١جواز العطف على اسم أن المفتوحة بالرفع قال في الإملاء)55( 
#أن الله بريء مانلمشركين
من الأمالي القرآنية على قوله تعالى :
ورسوله» [التوبة« : "#09 :ورسوله بالرفع معطوف على اسم أن» باعتبار

المحل»ء وإن كانت مفتوحة؛ لأنها في حكم المكسورة .وهذا موضع لم ينبه
عليه النحويون» فإنهم إذا قالوا :يعطف على اسم إن المكسورة دون غيرها
أوهموا أنه لا يجوز العطف على المفتوحة» والمفتوحة تنقسم قسمين :قسم

يجوز العطف على اسمها بالرفع» وقسم لا يجوزء فالقسم الذي يجوز هو
(: )١رظنا ءالمإلا )”ا (/نم ىلامألا ةينآرقلا .١7١ /١

(؟) هناك آراء كثيرة خالف بها جمهور النحاة؛ ولولا خشية التطويل لسقناها .انظرها في
أماليه الإملاء )(۹٤ من.الأمالي القرآنية ١/481-881., والإملاء ( )7491من الأمالي
المطلقة  ۲/۹1۸فما بعدهاء والإملاء ( )05من الأمالي القرآنية ١/٤٠۲٠ والإملاء
( )۸۸من الأمالي القرآنية ١/7579-/77. والإملاء ( )84من الأمالي على المفصل ١/
 ۴والإملاء ( )44من الأمالي القرآنية ١/١۹1 والإملاء ( )*6من الأمالي القرآنية
 .١1988-0١وانظر الإملاء ( )54من الأمالى القرآنية ١1/.۲۸

( )۳انظر :الإملاء ( )54من الأمالى القرآنية ١/7141-81.
f٥

المكسورة كقولك :علمت أن زيداً قائم وعمرو؛ لأنه في

م
حنكفي
أن تكو

معنى :إن زيدا قائم وعمرو فكما جاز العطف ثم جاز هاهنا».

 ۲إ-عراب كلمة (السملوات) في قولهم :خلق الله السملوات
والأرض» بأنها مفعول مطلق وليس مفعولاً به.
قال في الإملاء )(١۲ من الأمالي المطلقة”©« :قولهم :خلق اللَّه
السملوات والأرض .من قال :إن الخلق هو المخلوق» فواجب أن تكون

السملوات مفعولاً مطلقاًء لبيان النوع .إذ حقيقة المصدر المسمى بالمفعول
المطلق أن يكون اسما لما دل عليه فعل الفاعل المذكور وهذا كذلك»)..
ثم قال:

«ومن قال :إن المخلوق غير الخلق وإنما هو متعلق

الخلق وجب أن يقول :إن السملوات مفعول به .مثله في قولك:
ضربت زيدأً» ولكنه غير مستقيم؛ لأنه لا يستقيم أن يكون المخلوق
متعلق الخلق» ثم قال « :وإذا كان اللازم محالا فملزومه كذلك.

فثبت

أن الخلق هو المخلوق» وإنما جاء الوهم لهذه الطائفة من جهة أنهم

لم يعهدوا في الشاهد مصدراً إلا وهو غير جسم
مصدر إلا كذلك»

فتوهموا أنه لا

فلما جاءت هذه أجساما استبعدوا مصدريتها؛

لذلك»

ورأوا تعلق الفعل بهاء فحملوه على المفعول به» ولو نظروا حق النظر

لعلموا أن الله تعالى يفعل الأجسام كما يفعل الأعراض» فنسبتها إلى
خلقه واحدة» فإذا كان كذلك» وكان معنى المصدر ما ذكرناه وجب أن

تكون مصادر).

لقد أطرى المؤرخون ابن الحاجب النحوي» وأفاضوا في الإشادة به

وبآثاره النحوية» وبخاصة كافيته» وشافيته» وأماليه» وانطلق المترجمون له
في إغراقه بالمديح والثناء» ولا شك أنه كان ذا شخصية مؤثرة في المجتمع
العلمي في عصر الأيوبيين في مصر والشام.
16 26 %
) (١انظر :الإملاء ( )۳۲من الأمالي المطلقة.۷٠۴١-۷٠١/۲ 
٤٦

بالخلق الرفيع ›
ولا

نريد

5

أن

قال

ابن

وقد دخل
كل

نورد

5

1

أبي شامة

قلوب

ما وصفه

(N

-

الناس؛
به

بعلمه

مترجموه»

=

عصريه

.

«وكان

الغزير وخلقه
ولكن

نكتفي

ركناً من أركان

الرفيع ›
بما

لد

|

أورده

ين

في

العلم والعمل»> بارعاً في العلوم الأصولية» وتحقيق ل العربية» متقناً
لمذهب
ثقَةق

مالك

ه
ربن انس  -رحمه الل -

حجة ) 2متواضعاً:

عفيفاً.

ناشراً له» محتملاً للأذى»

وقال ابن خلکان")

كثير

الحياء.

صبوراً على

وهو

وكان من

أذكى الأمة قريحة»›
محباً للعلم

منصفاً

وكان
وأهلهء

البلوى» .

عصريه

أيضاً ...( :

وبرع في علومه  -أي

القرآن الكريم  -وأتقنها غاية الإتقان» وكل تصانيفه في نهاية الحسن
والإفادة.

تبعد

وخالف

النحاةة

الإجابة عنهاء

أداء شهادات»

وكان

وسألته عن

بسكون كثير وتئبت

تام

في مواضع

أحسن

›

خلق

وأورد عليهم إشكالاات وإلزامات

الله ذهناًء وجاءني

مواضع فی العربية مشكلة›
ما سألته عن

ومن جملة

مراراً؛ بسبب

فأجاب أبلغ إجابة

مسألة اعتراض

الشرط

إن أكلت إن شربت فأنت طالق» لم تعين تقديم
م:
لطهفي
ولشر
قى ا
عل
الشرب على الأكل؛ بسبب وقوع الطلاقء حتى لو قال :لو أكلت ثم

شربت لتاُطلق؟
وسألته عن بيت أبي الطيب المتنبي.
وىضتين ص.٠۸١
( )١الاذيللرعل
( )۲وفيات الأعيان ١٠/٠۳٠ وقد ذكر ابن الوردي الجواب .انظر تاريخ ابن الوردي ؟/

 ۷وانظر :في (لات) شرح الرضي للكافية 7/591١ وما بعدها .والبيت في ديوان
المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري 4/٠4.
4۷
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ولات ليست من أدوات

الجر؟

٠

فأطال الكلام فيهما وأحسن الجواب عنهماء ولولا التطويل لذكرت ما
قاله).
« :كان ابن الحاجب علامة زمانه»

وقال ابن مهدي في معجم(؟

رئيس أقرانه» استخرج ما كمن من درر الفهم» ومزج نحو الألفاظ بنحو

المعاني» وأسس تلك المعاني» وتفقه على مذهب مالك ...استوطن مصرء
ثم استوطن الشامء ثم رجع إلى مصر فاستوطنهاء

حالهء

عدالة.

وهو في كل ذلك على

وفى منصبه جلالة).

وقال الإمام ابن دقيق العيد”' « :وهذا الرجل تيسرت له البلاغة فتفيّأ
ظلها الظليل»

وتفجرت

ينابيع الحكمة»

فكان

خاطره

ببطن

المسيل.

وقرب

المرمى فخفف الحمل الثقيل» وقام بوظيفة الإيجازء فناداه لسان الإنصاف ما
على المحسنين سبيل) .

وقال الإمام ابن كثير”" عنه « :الشيخ الإمام العالم العلامة» المحقق
المتقن › وحيد عصره

وقال ابن ع

جمال الدين أبى عمرو...

 046أيضاً « :قرأ القراءات»

ابن الحاجب» .

وحرر

النحو تحريراً بليغاًء

وتفقه» وساد أهل عصرهء ثم كان رأسا في علوم كثيرة».
وقال عنه الإمام شهاب الدين القرافي « :وقد وقع هذا البيت لشيخنا
الإمام الصدر.

العالم جمال

الفضلاء

رئيس زمانه في العلوم» وسيد

(ً )١القن نع جابيدلا بهذملا .۸۷/۲
) (۲البدر الطالع ص"ه".
( )۳تحفة الطالب ص8ل!.8١-
( )5البداية والنهاية 75١1/5/7١.
()5

الفروق للقرافي ١/٤1.

۸

وقته في

التحصيل والفهوم .جمال الدين الشيخ أبي عمرو بأرض الشامء وأفتى فيه»

وتفنن وأبدع فيه» ونوع رحمه الله وقدس روحه الكريمة).

وقال الحافظ السيوطي"''' « :وكان فقيهاًء مناظراء مفتياًء مبرزاً في
عدة علوم متبحراً ثقة» ديّناًء ورعاء متواضعاًء مطرحاً للتكلف».
اء
مكل
لمن
عاء
ل ثن
ادنا
ثم لوتتبعنا ترجمته في كتب التراجم؛ لوج
ه.
قمه
ل عل
خفي
وجل
وإشادة بهذا الر
مية
لعن
وبلمعيط

ابن الحاجب إلا ابن مالك صاحب الألفية حيث

قال" « :إنه أخذ نحوه من صاحب المفصل» وصاحب المفصل نحوي
صغيرا.

وهذه العبارة توحى أن ابن الحاجب أخذ نحوه» ودرس على

الزمخشري الذي توفي سنة 4#هه قبل مولدهء إلا إذا كان يقصد أنه درس
كتاب المفصل .وهذا مردود؛ لأن ابن الحاجب لم يكن عالة على المفصل›
اث العلماء
رمن
تحو
يىته إلا أنه درس الن
الفف
كمفص
فهو وإن اختصر ال

السابقين بوعي وعقل ذكي» ولا نرىفيمؤلفاته مايدلناعلى أنهبقي أسيراً
للمفصل وآراء الزمخشري» حيث إنهرد على الزمخشري في العديد من

ناب
كلم
المواضع» ثم هل يكفي دراسة كتاب واحد ببروز عا
لنم؟
عم
لوى
امست
على هذا ال

الحاجب -

والمنصف لا يرى لمقولة ابن مالك هذه إزاء الزمخشري من دافع إلا
التعصب المذهبى» وهذا التحامل من ابن مالك على الزمخشري فى نظري

يعود إلى كون الزمخشري يميل إلى الاعتزال» وكان الأجدر بالإمام ابن
مالك أن يتحرر من هذا عند تقويمه للعلماء.
انبن
ويستغرب العاقل صدور هذا الكلام م

تذتيلمذ
مالك ال

على يد

ابن يعيش» والسخاوي» وكلنا يعلم أن ابن يعيش لم يشتهر له مؤلف
)(١
)(۲

بغية الوعاة.٠١١/١ 
المصدر السابق.٠١١/١ 

۹۹

كاشتهار شرحه على المفصل» والسخاوي شرح المفصل بشرحين» مما يدل

امهما بالمفصل وصاحبه» ولا بد أنهما قد زرعا هذا الاهتمام
عالهىتمبملغ
في نفوس تلاميذهما .وابن مالك نفسه أحد شراح المفصل» فكيف يبذل
وقد تأثر ابن مالك بتسمية ابن الحاجب لكتابيه الكافية والشافية حيث

سمى أرجوزته الطويلة الكافية الشافية» ثم إنه من تلاميذ ابن الحاجب”"'.
26
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المطلب العاشر:
موقفه من الحكام» ومكانته عند العلماء

استمر إمامنا الجليل ابن الحاجب في دمشق مدرساء آمراً

بالمعروف ناهياً عن المنكر  كما هو شأن كثير من العلماء العاملين -
ولا بأس أن نورد هنا هذه القصة التي تدل على شدة تمسكه بالحق»
وعدم تهيبه الحكام.

وملخص هذه القصة”" :أن الملك الأشرف» صاحب دمشق قد

أحاطت به شرذمة من الحشوية فلقنوه مذهبهم فيما يتعلق بالقرآن الكريم»
' وأشربوه كراهية الأشاعرة» وكان الملك الأشرف قد طلب مقابلة سلطان
 ٠العلماء العز بن عبدالسلام وهو يأبى» فانتهزت هذه الجماعة  الحشوية -
الفرصةء وقالت للملك  :إن ابن عبدالسلام أشعري يخطئ من يقول بالحرف
والصوت ويبدعهء وأن من جملة اعتقاده أن الخبز لا يشبع والماء
لا يروي  . ..إلخ.

الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص٠۲١
ص٣ (مقدمة)»

()9

والتسهيل

شرح الدماميني على التسهيل لابن مالك

لابن مالك ص.۸

انظر تمام القصة» ونص الفتوى في طبقات الشافعية الكبرى  ۸/۸۱۲فما بعدها.

فلم يصدقهم السلطانء فاحتال هؤلاء القوم في استصدار فتوى من

الشيخ؛ ليشاهدها السلطان عياناء فكان لهم ما أرادوا.
ووصلت هذه الفتوى إلى الملك عند الإفطار في أحد أيام شهر
رمضان»

وعنده عامة الفقهاءء فلما تكلم السلطان في حق ابن عبدالسلام

وعقيدته» وأظهر غيظه وتوعده» لم يستطع أحد في ذلك المجلس الردء وما
زاد أشجعهم على أن قال للسلطان :السلطان أولى بالعفو والصفح .مع أنهم
يشاطرون ابن عبدالسلام فتواه.

فانبرى ابن الحاجب لهذه القضية عندما سمع بهاء ومضى إلى القضاة

والعلماء والأعيانء الذين حضروا تلك الليلة عند السلطان الأشرف» وشدد

عليهم النكيرء ووعظهم وذكرهم بالله وبوظيفتهم» وما زال بهم إلى أن كتبوا
فتوى موافقة لما قال ابن عبدالسلام» وبينوا أن سكوتهم تلك الليلة إنما كان
بسبب غضب السلطان» ووقعوا فتواهم.
وعلى الرغم من أن السلطان لم يلتفت إلى هذه الفتوى  الموافقة
لابن عبدالسلام  كبير التفات» إلا أنها تدل على شيئين:
أولهما :ما كان عليه ابن الحاجب من نصرة للحق وأهله وشجاعة فى

مواقف يقل فيها الشجعان.
ثانيها  :إنه كان مسموع الكلمة بين العلماءء عظيم المكانة عندهم .
وحادثة

مصر تعطينا

خروج

ابن الحاجب

صورة

واضحة

عن

مع الشيخ

موقفه

العز بن

عبدالسلام

إلى

من الحكام يدل على مساندة

للحق دون تهيب .وهكذا يكون العلماء أبداً يحملون هموم الناس»
ويرعون مصالحهمء لا يهابون سلطاناً جائراً .أو حاكماً متسلطاً؛ لأنهم
يحملون

رسالة

الإسلام العظيمة

الخالدة»

حمايتها بالقول والعمل.
26 25 6
اه

وهم أول المسؤولين

عن

إن شاعرية ابن الحاجب متفق عليها عند علماء التراجم› فقد كان

شاعراً مطبوعا جيد العبارة» حسن

النظم› وما وصل إلينا من شعره يدل

على ذوقه الأدبي الرفيع» ونبوغه الشعري

أنشده لنفسه :

ُذكاد ّيبأدالشَيْبَيُرْشِدْنِي
مهاه

و

ةا ثم

مات

١

؟

ا
فت

نَفْرِالْكَرِيمٍوإ
وَلَسْتُ أفئطيِ ع

E

جَoهْلاCة "Kفک عَفاى وكَمعَْفْرَا

مجوالْمُسِيءُوَيَدُْوكلماعكر

إن حص ععَفْوُِلَهِيالْمُحْسِنِينَ فَمَنْ

وقد سمع الحافظ منصور بن سليم من ابن الحاجب.

إنغِبْمُمْ صُورَةَ عَنْ نَاظِرِي فَمَا

زِلْتُمْ خضورًا عَلَى التَحْقِيقٍ فِيحَلْدِي

مِئْرُ الْحَمَائِقَفِى الأَدْمَانِحَاضِرَةٌ

وَإِنْتَردْصُورَةفِي حارج تجلا"

20131

1
م

ل

rc

ومنه :

1/-"5ه".
( )١الطالع السعيد ص ه

( )۲في الديباج « : 1أسرفت فيها».
( )۳الطالع السعيد ص 5ه".
)(٤

المصدر السابق ص

٦.ه".
o۲

°

ي

(49

كُُنتٌإِنَامَا تَئِتغعَنًا
2

تخالوشاضشري

زط

و

اللي
و

دالرقد

2

ييخ

ى

ومنه في جواب البيتين المشهورين:
في قرافي مَمَلْمَرِي وَتَلِمِْ

اعَائَجَ الْقَوَافِيَ رِجَالَ
ا
َمَ
بم
ب

طَاوَعَتْهُمْ عَيِنٌ وَعَيْنٌ وَعَيْنْ

أي عد مخ يي دوذي حروف
وَدَوَاةٌ وَالْحُُوتٌ وَالقُُونُ

طَاوَّعَتْ فِي الروي وهي عيُونٌ
)(TY
»

اث عَصَنْهُمْ وَأَمْدْهَامُسْتَبِينُ

وت

ولما أصاب ابن الحاجب العوز اضطر إلى بكيتعبه؛
الحياة .وقد ورد عنه أنه قال:
يَاأَفْلَمِضْرَ

فغ

مِنْ 7

رابت أَيِنْيَكُمْ

ليسد بها رمق

 :مَابالتّوْلٍ مُنْقَّمِضَة"

١

تالا بِأَرْضِكم

١

NYكَلْتْكُثبي كَأنَيِيأَرَضَه

26
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()
زفق

المصدر السابق 6ص0ه".
فيعني بقوله:

(٠عين » 2وعين»

أصل غد :غدؤء ويد:
والحوت»

()۳

وعين»

نحو غد ويد

يديٌ .ودد :ددن»

والنون الذي هو

ودد؛

وبقوله:

فإن وزن

«نون.

ونونء

الحرف .انظر وفيات الأعيان ١٠٠. /۳

روضات الجنات .8/7581

or

كل منها الفع»؛ إذ

ونون» الدواة»

اتفق مترجمو ابن الحاجب  -سوى ابن قنفذ والخوانساري  على

تحديد سنة وفاتهء وأنها سنة ست وأربعين وستمائة" .واختلف

في يوم وفاتهء فقال ابن أبي شامة « :وجاءنا الخبر في ذي القعدة
أن الشيخ أبا عمرو بن الحاجب رحمه الله توفي بالإسكندرية

في

شعبان» .

وقال ابن خلكان" « :ثم انتقل إلى الإسكندرية؛ للإقامة بهاء فلم
تطل مدته هناك»
شوال

سنه

ست

وتوفي بها ضاحي نهار الخميس السادس والعشرين من
وأريعيبر"

وستمائة») 1

وكذا ذكر أبو الفداء في المختصر؟ والأدفوي في الطالع السعيد“
وغيرهم .
أما ابن قنفد فذكر أنه توفي سنة سبع وأربعين وستمائة"  3وقد انفرد
بهذه الرواية التي لم تؤيد من غیره»

ات
ض في
واري
روانس
وقال الخ

وتردها رواية المعاصرين

له.

الجنات" « :وقد اشتهر بين الناس أنه

قتل ببغداد في واقعة هولاكو” .ولم أقف عليه إلا في تحفة الأبرار للفاضل

) (١الذيل على الروضتين ص؟.781ء وفيات الأعيان.٠٠٠/۳ 
) (۲الذيل على الروضتين ص.741
( )۳وفيات الأعيان ۳/١٠٠.

( )4المختصر فى أخبار البشر ۳/١۸1.
) (٠الطالع السعيد ص

3614-8

( )5الوفيات لابن قنفذ ص."١5
( )۷روضات الجنات .8//9181
( )۸انظر تفاصيل الواقعة في تاريخ ابن خلدون ١٠/454.
o4

ويمكننا رد هذه

الرواية بما يأتى :

 ١إ-ن ابن أبي شامة كان معاصراً لابن الحاجب» وقال فى النص
المنقول أعلاه"" « :جاءنا الخبر» ثم قال بعد ذلك « :أخبرنا صهره الكمال
أحمد بن سليمان أنه دفن خارج الإسكندرية في المقبرة التي بين المنارة
قارب
لقب
شريخ ابن أبي شامة».

 - ۲إن ابن خلكان كان هو الآخر معاصراً له» ومهتمّاً بأخباره؛ نتيجة
إعجابه بشخصيته»

وكان على علم بسفره إلى الإسكندرية»

وإقامته فيهاء ثم

سمع خبر وفاته.

-۴
ال
لم يح
مدثن
تا أ
رحد
جمن
مين
ال
حعرا
يقافتيه.
4

حج
هةذفي
ا

أن ابن الحاجب قد رحل إلى

إجماع المترجمين  -ومنهم من عاصره  على تحديد سنة الوفاة

المقام.

ابن أبى شام"
٠
ْ
وموضع ضريحه الآن الطابق السفلي من مسجد الشيخ الصالح أي
العباس المرسي”" وقد رثاه الفقيه أبو العباس أحمد بن المثير»ء وهو أحد
طلابه بهذه الأبيات^ :

لا ّاالْمُخْتَالُ فىمطرف الْعُمْر هَل إلىقَبْر الْقَقِيهٍأَبىعَيْرو
تى العِلْمَوَالآدَابَ و المَضْلَوَالتقَى وَتَيْلَ الْمُتىوَالْعِرَعُيّبْنَفِيقَبْرٍ

وَنُوقِنٌأنَلآَبُدَنُرْجَعْمَرَة

إلى صَدَفِ الأخَدَاثِ مَكْنُوئَةٌ الدَرِ

ه<ت
-5
() الذيل على الروضتين ص.781
() الذيل على الروضتين ص  ۲۸۱۰وفيات الأعيان ۳/١٠٠.
()۳

أصول الفقه تاريخه ورجاله ص.045

( )4الطالع السعيد ص.١51١0
66

0

الثانى

ل

شيوخ بن الحاجبء وتلاميذ
و

[١
لمطلب

لمطا

30

: 9اسشیو حّ ابن الحاجب
الا

ر

جنا.

كه

إن

المبحث الثاني
شيوخ ابن الحاجب» وتلاميذه

لقد أفاد ابن الحاجب من وجوده في القاهرة حاضرة الدولة الأيوبية فى
مصر من مختلف العلوم والمعارف التيكانت شائعة في وقته؛ لأن القاهرة
كانت مزدحمة بعلماء الشرق والغرب الذين وفدوا إليها؛ طلباً للأمن
والاستقرارء فقد انتهل العلوم الأصولية» والفقهية» والعربية» والقراءات من
علماء عصره.

فقد أخذ القراءات عن:

 الشاطبي القاسم بن فيرة» المقرئ الضرير أحد الأعلام (٥۸۳ه -9هه).

 -وأبي الفضل الغزنوي المقرئ» الفقيه» النحوي (77هه  99هه).

و-أبي الجود غياث بن فارس شيخ القراء بديار مصر (41هه  805ه).
وأخذ الحديث عن:
 3البوصيري هبة الله بن على »› تفرد فى زمانه ورحل إليه (٠5وه

4همهم).
باه

ل

 وابن عساكر القاسم بن علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي محدثبالنورية بعد والده امه

الشام .وشيخ دار الحديث

ودكمهم).

والفقه والأصول عن:

الأبياري علي بن إسماعيل بن علي أحد العلماء الأعلام» وأئمة
الإسلام (لاههم ٦۸۱ -ھ).

وقرأ كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياضٍ على
_5هكم).
الشيخ الصالح ابي الحسن الشاذلي (الاهده  ك
واستفاد من الآمدي سيف الدين على بن محمد بن سالم التغلبي

(١ههه  1385١ه) الأصول والمنطق.

نقاأن 
كارسب
انجب العلم ذكم
حاب
لخذ
اد أ
لق
علماء زمانه»
بترجمة

عن عدد كبير من

وسنتعرضإلى

جملة من العلماء المشهورين من أساتذته

مدى

» وتكوينه العلمي»

موجزة؛

مبيئين

تأثيرهم على شخصيته

وسلوكه الخُلقي .
١ال-شاطبى:

هو القاسم بن فيرة بأنبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني» الشاطبي»
الضريرء المقرئ أحد الأعلام.

ولد سنة 4#هه وقرأ على أبي عبدالله المقرئ الشريف» وسمع
من

أبي الحسن بن هذيل» وارتحل للحج فسمع منالسّلفي.

الطلبة من النواحي»

مصرء وَبَعَدَ صينّه ) وقصده

واستوطن

وكان إماماً كثير الفنون»

رأساً في القراءات» حافظاً للحديث» يُقرأ عليه البخاري ومسلم والموطأ
النسخ من

فيصحح

حفظه».

ت الركيان بقصيدته
رت
سار
س

بمصر

سنة

وكان

المشهورة

بصيراً بالعربية»
حرر

98٠هه.
o۸

الأماني»

واسع

العلم»

وقد

القراءات) توفى
5فى

وكان ابن الحاجب قد قرأ عليه بعض

و«الشاطبية»» وتأدب على يده

القراءات»

وسمع منه «التيسيرا»

.

هو محمد بن يوسف بن علي بن شهاب الدين» أبوالفضل الغزنوي

الحنفي المقرى» الفقيه» المفسرء النحوي نزيل القاهرة ولد سنة 77مهء

وقرأ على أبي محمد سبط الخياطء وسمع من أبي بكر قاضي المارستان»
وتصدر للإقراء فأخذ عنه السخاوي» ومات بالقاهرة في منتصف ربيع الأول
سنة 99ه6ه .قعرأليه ابن الحاجب جمييعع القراءات.©92
أبو الحود :

۳

على الشريف ناصرء وسمع
م ع
ندالكه
بن
رفاعاةلسعدي وتصدر للإقراء
من

شبيبته )

وكان

إماماً كاملة

وأستاذاً ثقة.

ولد سئة

36١8هم

وتوفى

فى

التاسع من رمضان سنة ٠٠١ه. قرأ عليه ابن الحاجب جميع القراءات”” .
٤

-

الأبياري

هو أبوالحسن على بن إسماعيل بن علي الأبياري» يلقب بشمس
الدين  .أحد العلماء الأعلام» وأئمة الإسلام» كان فقيهاً .أصولياًء كلامياً.

أخذ عن أبي الطاهر بن عوف»

وكان ذا علم وفير .رحل إليه الناس» وانتفع

الطلبة بعلومه ولد سنة ۷ه

وتوفي سنة  ۸11ه. 7

( )1١حسن المحاضرة ١/544-144. الطالع السعيد ص ۳٠۴۳ء طبقات القراء ۷١٤ /۲ » غاية
النهاية 7١ /۲؛. شجرة النور ١/ ٠١١۹ء الفكر السامي  ۸۲۲ /۲مفتاح السعادة ۹١٠. /۱
(؟)

حسن المحاضرة ١/۸۹٤

طبقات القراء ؟»75/4

غاية النهاية .578/77

( )۳طبقات القراء ۲/١۷٤ غاية النهاية ؟'.4/
( )45حسن المحاضرة ١/791. شجرة النور ۱١١/١ء الفكر السامى 7/٠7 وفيه :وفاته
سنة ١5ا5كه,.

1

۹

قال الأدفوي0؟« :وأخذ  أي ابن الحاجب  -الفقه عن الأبياري
وغیره) .

5ه البوصيري .

هو أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود الأنصاري البوصيري» كان
أديباً كاتباً .له سماعات عالية وروايات تفرد بهاء وألحق الأصاغر بالأكابر

في علو الإسناد» سمع بقراءة الحافظ أبي طاهر السّلفي» وإبراهيم بن حاتم
الأسدي على أبي صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني.
ولد سنة ١٠١ه» سمع عليه الناس وأكثرواء ورحلوا إليه من البلادء

توفى فى ثانى صفر سنة ٥۸۹ھ .

قال الأدفوي« :وسمع 

أي ابن الحاجب 

الحديث على الشاطبي»

هو أبومحمد القاسم بن علي بن الحسن بن هبة اللهبن عساكر .ابن
الحافظ أبي القاسم بن عساكرء كان محدثاء حسن المعرفة» شديد الورع›
تولى مشيخة

بالنورية بعد والده.

دار الحديث

ولد في جمادى الأولى سنة ١۷۲ه» وسمع بدمشق من ابن أبي

الحسن السلمى»ء ونصر الله المصيصي» والقاضي أبي المعالي محمد بن

يحيى ادلعقارشي واغيرهم .لاله

توفي سئة

قال ابن الجزري

04

٠١اه . 2

0

« :ودخل  -أي ابن الحاجب  -دمشق فسمع من

القاسم بن عساكر وغيره».
( )١الطالع السعيد صن"98؟.

(؟) حسن المحاضرة ١/١۷۳٠ وفيات الأعيان .5//715-95
()9
()6

الطالع السعيد ص "7ه" .غاية النهاية ١5/806.
.۷٤۳
شذرات الذهب ٤/

(ه) غاية النهاية ١//8١8-4906.

1

طبقات الشافعية الكبرى 8/7ه".

'  -ابنالبناء :

صالحاء ومربياً ومحدثاً .صحب الشيخ الصال أا النجيب السهروردي»
وسمع من ابن ناصرء واب نن الزاغوني» وطائفة وحدذث بالعراق .والحجازء
ومصر›

والشام .

توفي سنة

"اكه

عن

ست

تكاد تجمع لمصادر التي ترجمت

وسبعين

سئة .

لابن الحاجب على أنه تأدب على

يد هذا الشيخ الصالحم١ :بن البناء 00

۸ل-برمكي :
ا
هو أبو العباس
دخل

خراسان»

وقرأ الفق ٠
ه

وقرأ بها الكلامء

على الرافعي٠

ولد سنة ۲م

4

أحمد بن

الخليل بن سعادة

دسح

والأصول.

على الإمام فخر الدين

الرازي»

بدمشق من

وتوفي بدمشق سئة مم

البرمكي»

قاضي

القضاة»

ابن الزبيري»

عنن

دائنo

أربعوخمسين

0

الشاذلي:

هو أبو الحسن تقي الدين علي بن عبداللّه الشاذلي» الشريف الحسني
العارف باللهء العالم المحقق الجليل القدر» الشهير الذكر» شهرته تغني عن
التعريف به.

أخذ عنه أكابر العلماء منهم ابن عصفور›
والعز بن عبدالسلام »

ولد سنة

وابن دقيق العيد»

۷۵١ه»

ومحيي الدين بن جماعة.

وعبدالعظيم

المنذري.

وتوفى فى شوال بصعيد مصر

وابن

سنه ۹ھ

الصلاح.

وكان ابن

الحاجب قد قرأ عليه« :الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض ”°
) (١شذرات الذهب  ."8/8الموسوعة المغربية7/١ ه.
)(

طبقات الشافعية الكبرى.١5/8 

) (6شجرة النور الزكية 2185/١ الأعلام.٠٠٠/٤ 
5١

هؤلاء أشهر الأئمة الأعلام الذين لازمهم أبن الحاجب»

ونبغ على

أيديهم » والذين اعتنى بذكرهم المترجمون» أما غيرهم فكثيرؤن.
26 25 %
المطلب الثاني :

تلاميذ ابن الحاجب
برع ابن الحاجب

في العلم وأتقنه غاية الإتقان حتى صار أبرز علماء زمانه

في الفقه والأصول» كما صار مبرزاً في علوم كثيرة؛ فتوجهت إليه الأنظار»
وأصبح محط إعجاب الحضارء وشهد له أهل العلم في كثير من الأمصار.
فجاءه طلاب العلم من كل مكان؛ للتلقي عنه والحفظ منه والتفقه به.

والفحول حتى بلغوا محل التدريس

ة»
ممن
ئعة
أجما
لبه
ارج
وقد تخ
زفميانه .مأنشهرهم:
-ارضيالقسنطيني :

۷ه

ولد سئة

الحاجب»

ونشأ بالقدس

وأخذ

وسمع من أبي علي الأوقي»

العربية

وتزوج

عن

ابن معطي

ابنة ابن معطي»>

»

وكان

وابن

من

أكابر أئمة العربية بالقاهرة» أخذ عنه أبو حيان» ومدحه بقصيدة طويلة .توفي
سنة

۵6ھ

,

وقد جاء في ترجمة ابن الحاجب فى بغية الوعاةتزفق` قوله« :وأخذ

العربية عن الرضي القسنطيني» .

( )1بغية الوعاة ٤١./١۷٤-١۷
()۲

المصدر السابق ١١٠/.۲

1۲

وهو

موس

اع

وهمء

او بحريف

الى

.

من

(.0W

النساخ"'

.

اب
ج-مال ال
مدين
لنك:
عبداللّه الطائي الجيانيالشافعي النحوي» ولد سنة
من

السخاوي›

يعيش»

والحسن

بن

صباح»

وتلميذهابن عمرونء

عشر شعبان سنة

ومكرم

بن

٠٠5

هه

أبي الصقر >›

وسمع
وبحلب

بدمشق
من ابن

وأخذ العربية عن غير واحدء توفي في ثاني

الو

قال الخضري في حاشيته على1بن عقيل" ' :ونقلالتبريزي في أواخر

قال الدمامينى ٤ °
ول أقف عليه لغيه ولا أدريمن  9أخذه) .

 ۳ابن

المتيّر - :بضم الميمء وفتح النون»

وتشديد

الياء

المكسورة .-
هو أحمد بن محمد
المالكى»

الأصولى›

بن منصورء.

المتكلمء

النظار»

أبو العباس›
المفسر.

قاضى القضاة.

الأديب»

الشاعر›

الفقيه

الخطيب

»

المقرئ؛ المحدث الراوية .ولد سنة "٠١هء سمع من أبيه» وأبي بكر
عبدالوهاب الطوسي › وتفقه بجماعة منهم ابن الحاجب .
كان العز بن عبدالسلام يقول:

«إن مصر تفتخر برجلين في طرفيها:

( )١وقد غاب هذا عن الأستاذ علي الدبيسي» فقد عد الرضي القسنطيني في شيوخ ابن
الحاجب؛ معتمداً على ما في بغية الوعاة ١۴/٠۲. انظر :ابن الحاجب وكتابه جامع

الأمهات ص ١٠.

( )۲بغية الوعاة ١/١۳٠-۷۳١ والتسهيل لابن مالك بتحقيق أستاذنا الفاضل محمد كامل
بركات ص»۲-۳

١۱.

( )۳حاشية الخضري على ابن عقيل ١/۷.
( )5وقد رجح الأستاذ طارق الجنابي في كتابه «ابن الحاجب النحوي» ص ١٤-۷٤ قول

التبريزي فراجعه.

1۳

ابن المنير بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص» .توفي بالإسكندرية سنة
“"74هء ودفن بتربة أبيه .
 - ٤ابن المََيِر. 

هو زين الدين أبو الحسن علي بن محمد بن المنير» قاضي القضاة»

الإمام الفقيه النظار المحدث» العالم المتفنن» تولى القضاء بعد أخيه ناصر
الدين .أخذ عن أخيهء وعن ابن الحاجب .
له أهلية الترجيح والاجتهاد في المذهب

المالكي .له شرح على

البخاري» وحواشي على ابن بطال» توفي في ذي الحجة سنة (895ه. "7
القرافى:

هشوهاب الدين أبو العباس أحمد بإندريس القرافي الصنهاجي» الإمام
العلامةشيخالشبوخوعمدة أهل التحقيق والرسوخ› أخذعن ابنالحاجب».

" .
في الفقه»والأصول» والقواغد» تدل علىرسوخه في العلموالتتیحقنيق
قال قاضي القضاة تاقلىدين بن شك  :ااج الشافعية والمالكية
على أن أفضل أهل القرن السابع بالديار المصرية ثلاثة
القرافى بمصر القديمة» وابن المنير بالإسكندرية» وابن دقيق العيد
بالقاهرة  .وكلهم مالكية إلا ابن دقيق العيد فإنه جمع بين المذهبين).

بمصر

سنة م6

.

( )١شجرة النور الزكية »١/44١ شذرات الذهب ١/٠۸۳ أصول الفقه تاريخه ورجاله
ص :4155

(؟) شجرة النور الزكية ١/:4812 معجم المؤلفين  587/770الديباج المذهب ۲/١١٠.
( )۴شجرة النور الزكية  ۱/۸۸۱۰الديباج ١/5972 الأعلام ١/44-04.
( )٤أصول الفقه تاريخه ورجاله ص.555
( )0شجرة النور الزكية »١/881 الديباج ١

تاريخه ورجاله ص .7157
5

الأعلام ١/44-04., أصول الفقه

 - 5المنذري:

هو أبو محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري الحافظء
كان ورعاً تقيأء فقيهاً مبرزا حافظاً للحديث»

عالماً بالرجال»

صاحب

الترغيب والترهيب» أصله من الشام» سمع من جلة من الشيوخ» وسمع من
ابن الحاجب
ھ7

وروی

عنه»

تولى مشيخة

الكاملية بالقاهرة»

توفي سئة

,

۷ل-دمياطى :
ا
هو أبو أحمد عبدالمؤمن بن خلف

بن أبى الحسن التونى الدمياطي,

الإمام الحافظء طلب الحديث بنفسه .قال المزي« :ما رأيت أحفظ منه»»

وكان من أكابر الشافعيةء قرأ القراءات على الكمال الضرير» وسمع من ابن
الحاجب»
ةلس

©

بلغ معجم شسيوخه مجلدين»

وأخذ عنه

جماعة.

توفى بالقاهرة

REZ

6ل-فاضلى :
ا

هو أبو إسحاق إبراهيم بن داود بن ظافر بن ربيعة» جمال الدين
الفاضلي الشافعي» إمام حاذق مشهور .قرأ على السخاوي» وسمع من ابن

الحاجب .
ولي المشيخة بعد العماد الموصلي» قرأ عليه جماعة منهم جمال

الدين البدوي» وشمس الدين الذهبى توفى سنة 795ه”© .
4

الزواوي:

هو أبومحمد عبدالسلام

بن علي بن عمر بن سيد الناس الزواوي زين

الدين» شيخ القراء في زمانه بدمشق.

ولد ببجاية»

وقدم مصر في شبيبته »

( )1طبقات الشافعية الكبرى  ۸/۹۹۲-۱۹۲الأعلام 48/٠2 مرآة الجنان ٤/۹١٠.
( )0طبقات الشافعية الكبرى -1١7/٠١؟1ء غاية النهاية ٤۲۷/١ء شذرات الذهب
٩

الأعلام .4/951

( )۳طبقات القراء ۲/۳٠۷ غاية النهاية ١/5١. شذرات الذهب ©/١54.
56

فقرأ بالإسكندرية القراءات» ثم قدم دمشق سنة 115هء فقرأ القراءات على
السخاوي» وسمع من ابن الحاجب» وعنه أخذ العربية .ولي قضاء المالكية

بالشام» ثم عزل نفسه ..توفى سنة ٩1۸ھ .
-٠الزملكانى: 

هو كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف الأنصاري
الزملكانى»

عالم أديب » ولى قضاء

الحاجب”"  ,توفى بدمشق

١

سنة

صرخد»

ودرس

ببعلبك 2

أخل

عن

ابن

.

۱ھ“

الملك الناصر داود بن الملك المعظم: 

ملك دمشق» ثم انتزع عمه منه الملك» وبقى ملكا للكركء ونابلس»
قرأ الكافية على ابن الحاجب» وكان ابن الحاجب قد نظم له الكافية باسم

«الوافية نظم الكافية»» ثم شرح له النظه”؟  0توفي سنة ١ه .
- ۲ابن ملى :

وحدث

بحلب ودمشق»

وقرأ بها النحو على ابن الحاجب»

العز بن عبدالسلام» وأحكم الأصول .والكلام» والفلسفة»

وتفقه على

دخل مصر غير

مرة» وعرف عنه علم غزير .توفي سنة  995ه. 02

 ۳ا-لأبياري :

هو القاضي ناصر الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل الصنهاجي

) (١طبقات القراء ۲/۳٠۷ غاية النهاية ١/٤٠ شذرات الذهب.45١/8© 

(؟) ذكر ذلك الأستاذ طارق الجنابي في كتابه «ابن الحاجب النحوي» ص.48 

) (۴شذرات الذهب ٩/٤٠۲ ومعجم المؤلفين.504/5 

( .)4المختصر فى أخبار البشر1٠۹0 /۴ء ابن الحاجب النحوي ص".۸

(ه) البداية والنهاية ۳١/۸۹۱ المختصر في أخبار البشر .891-84/971
٠
( )5طبقات الشافعية الكبرى "84/1
55

الأبياري» أحد تلاميذ ابن الحاجب المأذون له في إصلاح كتابه جامع

الأمهات""» ولد سنة ۷١٠ هء وتوفى سنة 415ه.
وأكتفي بهذا القدر؛ فإنه كان لإلقاء الضوء على ما كرسه إمامنا الجليل
ابن الحاجب من جهد فى حياته العلمية؛ حيث بلغ تلاميذه في حياته محل

التدريس والإفتاء والإمامة» وصاروا أئمة مشهورين.
كت

چ

( )1صرح ابن راشد القفصي فآيخر لباب اللباب ص ١٠۴ بأن القاضي ناصر الدين
الأبياري تلميذ لابن الحاجب» كما ذكره ابن فرحون في مقدمة تسهيل المهمات .نقلا
عن

كشف

النقاب الحاجب

ص2١61

وانظر:

1۷

شجرة

النور الزكية ١/155

المبحث الثالث
آثاره العلمية

ألف ابن الحاجب في علوم شتى» فقد ألف في النحوء والصرف»›
والفقه» والأصولء .والعروض» والقراءات» والتاريخ» والأدب» ومصنفاته

في غاية الحسن» رزقت قبولاً تاماً؛ لحسنها وجزالتها" فقد انتفع الناس
بها؛ لما فيها من كثرة النقل مع صغر الحجمء وتحرير اللفظ"» وقد رزق

إمامنا الجليل السعد في مؤلفاته» فشرّقت وغرّبت”"» واعتني بشرحهاء
وكانت محط إعجاب العلماء وطلاب العلمء على أنها لا يزال أغلبها

مخطوطا لمينشربعد.
وهذه مؤلفاته مقسمة حسب العلوم.
أولاً :في النحو والصرف:
حوء سفايرها ابن
ايدلةنفي
١الكافية :وهي مقدمة وجيزة جامعة مف
الحاجب على نهج الإمام الزمخشري في مفصله» وقد اقتصر ابن الحاجب
ئل الصرف» ولقد طبقت شهرتها
سااعن
مصله
ئل النحوء وف
الى
سع
ميته
كاف
الآفاق» وأخذ العلماء يشرحونهاء ويعربونهاء ويختصرونهاء وينظمونها .ومن
أهم شروحها:
:فتاح السعادة ۱/۸۳۱-۹۳٠.
( )۱م
( )۲الطالع السعيد ص7ه".

( )۳البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي ص*.١41
1A

 شرح ابن الحاجب نفسه. وشرح جمال الدين بن مالك. -وشرح رضي الدين الإستراباذي» وهو أعظم الشروح وأدقها.

وممن نظمها المؤلف نفسه .
وقد طبعت

الكافية عدة

طبعات»

مفردة

ومع شروحها.

وأول طبعة

للكافية في روما سنة ٠١۲۹م  .ثم طبعة بولاق سنة ٠۲١١ه" .
رح الكافية :ألف ابن الحاجب شرحه هذا بعد أن وضع
ش-
"
الكافية» وفي شرحه هذا حاول أن يشرح ويوضح المسائل النحوية التي
كانت موجزة أو غامضة .وقد طبع هذا الشرح أول ما طبع في استنبول عام

١ه»ء ونسخه المخطوطة كثيرة”*'» وقد قام بتحقيقه؛ لنيل درجة
الدكتوراه (سنة ٠٤١١ه ۸۹۱١ -م) من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر
الدكتور جمال عبدالعاطي أحمد .
الكافية :وذلك تلبية لرغبة الملك الناصر داود بن

نيظم
افية ف۳لو
ا

وهي عبارة عن ثمانين وتسعمائة بيت»

الملك المعظم عيسى (ت 505ه).

ضمنها موضوعات الكافية جميعاً .توجدمنهانسخة مخطوطة فيمكتبة
الأسكوريال رقم (.©541)0
 - ٤شرح الوافية :توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة عارف حكمت
) (١تاريخ الأدب العربي لبروكلمان  ۰/۹۰۳۔ /اا .كشف الظنون  ۲/۰۷۳۱۔۱۳۷١ ء
هدية العارفين١/٥٠٠٠ 

ابن الحاجب النحوي ص٥۷

فما بعدها.

( )۲دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الفرنسية) ١/٤٠۸ معجم سركيس ص »۲۷تاريخ
الأدب العربي لبروكلمان ١/۹٠۳ دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة العربية) ١/١٤۲
وفي المصدرين الأخيرين أن أول طبعة للكافية كانت سنة 981١م.
( )۳تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٩/۹٠۳.
) (٤تاريخ الأدب العربي لبروكلمان.۳٠۹/٩ 
()6

المصدر السابق 8/57؟".

14

بالمدينة المنورة رقم )(١١١/١٠٠ كتبت في أوائل القرن الثامن الهجري”',
وقام بتحقيقه الدكتور موسى بناي علوان العليلي»> وطبع بمطبعة الآداب في
النجف الأشرف سنة ١45٠٠اه- 891٠م2 وقام بتحقيقه أيضاً ؛ لنيل درجة

الماجستير من كلية اللغة العربية  جامعة الأزهر الشريف الأستاذ طارق نجم
عبدا ع
ا-لشافية :وهي مقدمة في التصريف مفيدةء أجمل فيها ابن

الحاجب مسائل الصرف» والخطء وذهب في الإيجاز مذهبه في الكافية»

ولقد بلغت من الشهرة ما بلغته أختها الكافية» وقد تناولها العلماء بالشرح

والتعليق حتى بلغت شروحها إحدى عشرة ومائة شرح» ومن أهمها:

 -شرح ابن الحاجب نفسه.

وشرح فخر الدين الجاربردي.
 ومن أبرزها شرح العلامة رضي الدين الإستراباذيوقد طبعت عدة مرات مع شروحهاء منها طبعة الآستانة سنة 6841٠م»
وطبعة كلكتا سنة ۸۱٠١م .

وعدة طبعات في القاهرة“
الشافية  :ذكره السيوطي في بغية الوعاة“» وحاجي خليفة
في كشف الظنون» وبروکلمان" وقال« :إنه توجد نسخة منه في (بولون)
رقم .512
 ۷الإيضاح شرح المفصل :لقد واكب ابن الحاجب عبارة
( )١أمالى ابن الحاجب ١/٠ قسم الدراسة.
٠٠۰۲۰۱-/ء ابن
 »۷۲۳-۲/كشف الظنون ؟۲۲
( )۲تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۳۳8
الحاجب النحوي ص.۳۷-۹۷

( )۳انظر :معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس ص ١ال.
.٠١١
) (٤بغية الوعاة ؟/
( )0كشف الظنون ۲/۰۲۰۱-۲۲٠٠.
( )5تاريخ الأدب العربي لبروكلمان .8//7177-377
V۰

الزمخشري فى المفصلء شارحاً الكتاب فقرة فقرة» بادئاً بأوائل الموضوعات
مكتفياً بهاء وقد خالف الزمخشري في مواضع كثيرة؛ ورد عليه بعض
أقواله .
توجد منه عدة نسخ مخطوطة

في مصرء

وإيران»

وتونس»

وألمانيا"',

وقد قام الأستاذ موسى بناي علوان العليلي بتحقيقه» وحصل به على درجة
الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 8191م وطبع في بغداد
سنة ۲۸۹۱م .

۸
5ه

الأمالى النحوية :أملاها ابن الحاجب ما بين سنة 905ه وسنة

في القاهرة» ودمشقء وغزة» وبيت المقدس .على بعض الآيات

القرآنية والأبيات الشعرية» ومواضع في المفصل» وبعض المسائل النادرة»
والخلافات النحوية"» وعند تتبعنا لهذه الأمالي وجدنا أنه ذكر في بعض

الأمالي مكان الإملاء وتاريخه» وذكر في بعضها مكان الإملاء أو تاريخهء
وفي بعضها أهمل المكان والتاريخ .فالإملاءات التي ذكر فيها التاريخ
والمكان )(١۲۳ إملاءء والإملاءات التي ذكر فيها التاريخ ولم يذكر المكان
( )۷إملاءاتء أما الإملاءات التي ذكر فيها المكان ولم يذكر التاريخ فكانت
( )41إملاءء وأما الإملاءات المجهولة التاريخ والمكان فقد بلغت ()۳۸۲

إملاء .وبهذا يكون ما أملاه ( )۸۳1إملاء. "9
وقد قام بتحقيق الأمالي؛ لنيل درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية
جامعة الأزهر الدكتور فخر صالح سليمان قداره.
وقد طبع بدار الجيل  -بيروت
وقام بتحقيقه

 -ودار عمار 

أيضا الأستاذ هادي حسن

حمودي»

عمان 

سنة 8ام

وطبع ببيروت

سئة

6ام.

)(١

بروكلمان الذيل بالألمانية/١/١ ا.6

(؟) ابن الحاجب النحوي ص 84فما بعدهاء أمالي ابن الحاجب ١/۹۳-٠٤ قسم الدراسة.
) (6انظر :أمالي ابن الحاجب.40/١ 
۷١

 4القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة :وهي قصيدة جمع فيها ابن

الحاجب الأسماء المؤنثة بدون علامة تأنيث .وقسم هذه الأسماء قسمين:
قسم يجب تأنيثه › وقسم يجوز تأنيثه › وجمع في القسم الأول ستين لفظاًء
وفي الثاني سبعة عشر لفظأء وعدد أبياتها ثلاثة وعشرون بيتاً .توجد منها

عدة نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية» وقد طبعت في طهران سنة
4م وفي بيروت سنة ۲۷۸۱م .

 - ٠رسالة في العشر :وهي بحث صغير في استعمال كلمة (عشر)

خولر٠ .
آ :أ
وفتين
في الص

توجد منها نسخة مخطوطة في برلين رقم (."”4485
وهذه الرسالة موجودة أيضاًفي آخر نسخة الأمالي الموجودة فيمكتبة شهيد

رةقعتنين ونصف تقريا“ .
وار
عبلايستنبول رقم ( )۷۴۳۲وهي عب
رح
ش-
١

كتاب سيبويه:

ذكره صاحب كشف الظنون” “ .4وصاحب

٠.ر

 - ١شرح المقدمة الجزولية :ذكره بروكلمان”" وقال( :إنه توجد منه
نسخة مخطوطة في جامع القرويين بفاس رقم (8ة.2))١١

والمقدمة الجزولية :هي مقدمة صنفها أبو موسى عيسى بن عبدالعزيز
يللبخت (ت ٦۷۰ه).
)(١
()۲
()۳

()45

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان.۳۴٤/٥ 
ابن الحاجب النحوي ص ١١١-١١١.
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١/٤۴۴ دائرة المعارف الإسلامية (ط اه 9
و(ط.العربية) ١/555. وقد وصفها الأستاذ طارق عبد عون .انظر:
4
الحاجب النحوي ص.١١١-١١9
الأمالي ١/7". قسم الدراسةء ابن الحاجب النحوي ص 9١١-١١1.

( )4كشف الظنون ؟.١7//775

( )1هدية العارفين ١/4852 كتاب سيبويه ١1/49".
( )۷تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١/١٠٠ دائرة المعارف الإسلامية (ط-الفرنسية) ١/
£
فى

 - ۴المكتفي للمبتدي  -شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي”"©

 - ٤إعراب بعض آيات من القرآن العظيم :ذكره بروكلمان")
وفي مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق )(5١/7١4 ذكر أنه توجد
نسخة مخطوطة منه فى المدرسة العثمانية بحلب ترجع كتابتها إلى القرن

الثامنمن .

٥

J

©

المسائل

الدمشقشم
يةة :

ذكره أبن الحاجب

TT

نفسه فى

الإملاء

رقم(£) 

 - 5إلى ابنه المفضل :في بروكلمان النسخة الألمانية (المفضل)*›
وفي ترجمة الأستاذين :رمضان عبدالتواب ويعقوب بكر» جاءت ترجمته
) (١هدية العارفين ١/8652 وانظر :كشف الظنون.۲٠۲/١ 
لقد شك الأستاذ طارق عبد عون في نسبة شرح كتاب سیبویه»
الفارسي » وشرح المقدمة الجزولية لابن الحاجب» ومال إلى الجزم بذلك؛ اعتماداً
وشرح إيضاح

على عدم الإشارة إليها في مصنفاته» ومصنفات المتأخرين» وعلى أدلة عقلية أخرى.

وعدم الإشارة ليس دليلاً؛ فإنه لم يشر إلى جميع مصنفاته في أماليه» وإنما أشار
إلى قسم قليل منهاء ولميشرفي إيضاحه معكبر حجمه لمصنف من مصنفاته .أما
شرح كتاب سيبويه فمن المحتمل أن يكون تعليقة صغيرة .وربما سيظهر فى

المستقبل» وأما شرح إيضاح الفارسي فقد أشار إليه صاحب كشف الظنون راد

وذكر جزءاً من مقدمته بقوله« :أوله الحمد لله حمداً يستوعب جزيل آلاثه۰٠... 
ووجود هذه العبارة دليل على وجوده» وشرح المقدمة الجزولية إذا وصل إلينا يمكن'
أن نتوصصلل إلى حكم قاطع فيه .والاحتمال قائم على وجود بقية الكتب .وانظر:

شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص۲٠

ولقد راود الشك أيضاً

الأستاذ

طارق الجنابي في صحة نسبة هذه الكتب الثلاثة الأخيرة لابن الحاجب .انظر كتابه:

نبا بجاحلا يوحنلا ص.١١ ١
() في تاريخ الأدب العربي 0/١452 وذكر أنه موجود في مكة المكرمة بمکتبتها؛ اعتماداً
على مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 7١/114.
(©) انظر :الإملاء ( )4من الأمالي القرآنية ١/4١١.

( )4نقلاً عنشرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب بتحقيق الدكتور موسى بناي علوان
العليلي ص١9 قسم الدراسة.

وف

(إلى ابنه المفضل)“ وهذا ليس اسماً لكتاب؛ لأن ابن الحاجب:ليس له
ولد اسمه المفضل» وعند تأكد الأستاذ طارق عبد عون منها وجدها نسخة

املنأمالى”" .
رقم ( )٤۷لغة

.

ثانياً :في العروض :

 - ۸المقصد الجليل في علم الخليل :وهي منظومة لامية

فى العروض من البحر البسيط» عدد أبياتها )(١71 بيتاً .شرحها كثير
من الناس» وطبعها مع ترجمة ألمانية فريتاغ في بون سنة ۰۳۸۱م .
توجد منها عدة نسخ مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت

رقم (›۹1

 ۳٤۳وتوجد منها نسخة في مكتبة (لا له لي) في تركيا

۸

القرن

ا

السابع

وتو جد

منها

ثلاث

نسخ

في

جامعة

الدول

العربية
الا  :في الأدب :
84

جمال

العرب فى علم الأدب :شرح به مقدمة

الأدبة ^

الرمخشري

1

( )۱تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١/٤۳۳ وقال :إن-منه نسخة في الأسكوريال ثان

۳٦
( )۲انظر :ابن الحاجب النحوي صاه.

 )۳منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم )(۷٤ لغة .وانظر :شرح الكافية لابن
(
الحاجب ١/55.

( )٤خيرات
( )٥خيرات
( )5نوادر

بدألا يبرعلا ناملكوربل  ٤١/١ةرئادو فراعملا .ط( )ةيسنرف .۸٠ ٤/١
بدألا يبرعلا ناملكوربل ."77/8
المخطوطات العربية في تركيا للدكتور رمضان ششن .۱/۷1

)(¥

شرح الوافية نظم الكافية ص

()۸

هدية العارفين »"١/6865 كشف

١؟.

الظنون ووه

V٤

رابعاً :افليتاريخ :
٠9
ذيل

عساكر الدمشقي

على تاريخ دمشق:

`.

رت الاهه)

 - ١معجم الشيوغ

للحافظ علي بن حسن

المعروف بابن

:

خامساً :في القراءات :
 - ۲قال ابن فرحون « :وصنف ابن الحاجب في القراءات».
سادساً  :في التفسير:

قال ابن الحاجب في المنتهى”*'« :أما الحروف» فأسماء للسور عند
الأكثرين» أو لمدلولها الحرفي على معنيين ذكرتهما في التفسير».
سابعاً  :في العقيدة :

7

عقيدة ابن الحاجب  :وقد شرحها أبو العباس أحمد بن

عقيدة ابن الحاجب). 92

ثامناً :فى الفقه والأصول:
4

-

جامع الأمهات:

وهو مختصره

الفقهى»

ألفه فى فروع الفقه

( )۱كشف الظنون ۱/٤۹۲.
(0

هدية العارفين ١/8852

كشف

الظنون ه#/“۲ا/ا,١ ابن الحاجب النحوي ص *٥.

( )۴الديباج المذهب ؟.58/

( )4المنتهى ص ١٤.
( )5كشف الظنو
ن 7/6١12 هدية العارفين ١/١٠٠ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ه/
 ١وقال :منها ثلاث نسخ في :ليبزج ١61 رقم ١٠.

)0

انظر :شجرة النور الزكية ص.757
Vo

سار على نهج أبي حامد الغزالي في وجيزه في الفقه الشافعي"" .
وقد مدح هذا المختصر جماعة» وانتقده آخرون» واتهمه بعضهم؛ بأنه

كان سبباً فى التنافس فى الاختصارء وفساد التعليه”" .

 _ ٠منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل :وهو كتاب

فى أصول الفقه» توجد عدة نسخ مخطوطة منه في مكتبات العالم”" وقد
17

.

3

بع

القاهرة

بمطبعة السعادة ف

|

باسم« :منتهى

سنة (١١۲١ه)

ل

والأمل في علمى الأصول والجدل».

 _ 5عيون الأدلة :وقد زعم بروكلمان أنه اختصار لكتابه «منتهى
السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل».

ولیس يعرف

لابن الحاجب

كتاب بهذا الاسم وزعم أن نسخة منه مخطوطة توجد في باريس رقم
ش

ش

(.` 2) )۸16

وغالب الظن أن بروكلمان اشتبه عليه الأمرء وإلا فابن الحاجب
اختصر كتابه «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» مرة واحدة؛
ولميُعرف عنه أنه اختصره مرتين؛ حيث قال فيخطبة مختصر المنتهى :

«الْحَمدُلله رب الْعَالَمِينَ» وَصَلَى اللهعَلَىسينا مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ وَسَلْمَ

تَسْلِيمًا .ما بَعْدُ :فَإنّي لَمّا رَأيْتُ مُصُورَ الهم عن الإكتَارِء وَمَيْلَهَا إلى
على

اس

2

الإيجاز وَالإختصار»

سس

ير

م سس

.٠

/1

صَنَّفتَ مَختَصَرٌ فى أصول

9.5

الفقهء

1

2:

م

وج

1

ثم اختصرتة على

نظر« :تراجم خليل العظوم والطرق التقريبية للفقه» للشيخ محمد الشاذلي النيفر في
( )١ا

النشرة العلمية للكلية الزيتونية» السنة الأولى» المجلد الأول ص 44-7١٠. وانظر أيضاً

الدارس في تاريخ المدارس ١/٤.
()۲

الفكر السامي «۲/1۳

تاريخ ابن خلدون ١

كدف

النقاب الحاجب ص

۷-4

.

ليبزج رقم ۲٤۴۰ باریس رقم  ۷۱۸۰الجزائر رقم ٩۷۹٠
( )۳نسخة في برلين رقم ٤
لا له لي رقم لاولاء سليم آغا (تركيا) رقم  ۴انظر :تاريخ الأدب العربي
لبروكلمان .""8/5

( )4تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۰/٤۴۴ معجم سركيس ص.۲۷
) (٥تاريخ الأدب العربي لبروكلمان.5*4/8 
۷٦

وجه باډیع› وسيل نیع »

ل بص

اللَبيبَ عن َعَلمهِ صان

وَأ ر د
د الأَرِيتَ

عَنْ مهمه راد .

وهذا ما أكده العلامة ابن خلدون في تاريخه..« :ف.لخصه أبو
عمرو

بن

الحاجب

في كتابه المعروف

كتاب آخر تداوله طلبة العلم.

وشرحها.

بالمختصر

وعني أهل المشرق

الكبير»> ثماختصره في

والمغرب

به

وبمطالعته

اه.

وما أعرف«عيون الأدلة» إلا لابن القصار المالكي .
¥

مختصر المنتهى  :وهو اختصار لكتابه (منتهى السؤل والأمل في

علمي الأصول والجدل».

وهو موضوع هذه الدراسة» وسوف يأتي الحديث عنه فى الفصل

الثالث إن شاء الله تعالى.

<2

)(0

چک

تاريخ العلامة ابن خلدون ؟.914//

VY

الفصل الثالث

منهج ابن الحاجبء وآراؤه الأصولية
من خلال كتابه «مختصر المنتهى»

ويشتمل على تمهيد »

وستة مباحث.

تمهيد  :في ثناء العلماء على مختصره .

المبحث الأول :مصادر ابن الحاجب في مختصر المنتهى.

المبحث الثاني :الشروح» والحواشي» والتعليقات على
مختصر المنتهى .
المبحث الثالث :تخريج أحاديث المختصر.

المبحث الرابع  :مصطلحات ابن الحاجب في المختصر.

خيتصرء وفيه مطلبان.
لجهم ف
المبحث الخامس  :أسلوبه وامنه
ا-لمطلب الأول :أسلوبه.
المطلب الثاني  :منهجه.

المبحث السادس  :آراؤه الأصولية من خلال مختصر المنتهى .

ا

ل
۷۸

مما لا شك فيه أن كتاب «مختصر المنتهى» للإمام العلامة ابن
الحاجب قد احتل مكانة رفيعة بين كتب الأصول؛ وما ذاك إلا لأنه جمع

المسائل الأصولية في أسلوب موجزء وحوى كثيراً مما اشتملت عليه الكتب
الطويلة في عبارة دقيقة مختصرة؛ لذلك لا غرابة أن نرى العلماء الأفاضل
اهتموا به ما بين شارح لألفاظه .وناظم لمسائله» ومخرّج لأحاديثهء وقد

أثنوا عليه الثناء الجميل» وبالغوا في ذلك إلى حد التطويل .
 قال الإمام الجاربردي (ت 514لاه) في السراج الوهاج""' « :والحقاه.

كما ذكره الفاضل المحقق ابن الحاجب فى مختصره).

 وقال شمس الدين الأصفهانى (ت ۷٤١۹ه) فى بيان المختص”"":«ومما صنف

والزبر اللطيفة اامختصر منتهى السؤل

فيه من الكتب الشريفة»

والأمل في علمي الأصول والجدل» من مصنفات الإمام الفاضل» المحقق»
العلامة جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المالكي» المعروف ب«ابن
الحاجب» تغمده الله تعالى بغفرانه» وكساه حلل رضوانه» كتاب صغير
وجيز النظمء

الحجمء
٠.

المهمء فتصديت

5.ك

هك

غزير العلمء كبير الاسمء مشتمل على محض
ا

.1

لأن اشرحه شرحا يبين حقائقه.

) (١السراج الوهاج في شرح المنهاج.٠١١/١ 
) (۲بيان المختصر.۷-٤/١ 
۷۹

2

5

.

ويوضح دقائقه › ويذلل من

اللفظ صعابه»

ويكشف

المعاني نقابه» مقتصداً غير مختصر

عن وجه

اختصاراً يؤدي إلى الإخلال» ولا مطنباً إطناباً يفضي إلى الإملال؛ ساعياً في
حل مشکلاته›

وفتح معضلاته»

الشبهات الواردة على مقاصله».

وتقرير معاقده»

وتحرير قواعده.

ودفع

اه.

 وقال القاضي العضد (ت 5هلاه) في شرحه على المختصر"'؟ :إنالمختصر للإمام العلامة قدوة المحققين» جمال الملة والدين» أبي عمرو

عثمان بن الحاجب المالكي تغمده الله بغفرانه» يجري منها  كتب الأصول
نلكمت»
¿
مجرى الغرة ما
-

نم.
ه
دم
لحة
القر
وا

والواسطة من العقدء وقد

رزق حظاأ وافياً من الاشتهارء فاستهتر به الأذكياء في جميع الأمصار أيّ

استهتار؛ وذلك لصغر حجمهء وكثرة علمه» ولطافة نظمه» ولكنه مستعص
على الفهمء لياذل

صعابه»

ولا تسمح قرونته لكل ذي علم» وقد شرحه

غير واحد من الفضلاءء واشتغل بحله جمٌ غفير من فحول العلماءء فأبرزوا
جلائل الأسرار من أستارهء وقد بقيت الدقائق» واجتلوا الجلي محنقائق
حتجبت عنهم حقائق» وإني ممن شغفت به وقد وكلت فكري على
ايه
وان
مع
حل ألفاظه ومعانيه» وصرفت بعض عمري إلى تلخيص مقاصده ومبانيه»

حتى لم يخف عليّ منها خافية» وتنبهت من الفوائد الزوائد على جملة
كافية») .اه.

وه)افئيد الأصول”" ...« :شرعت
زالا
وقال جمال الدين الإسنوي (ت */
في شفعه بجمع ماخلاعنهالمنهاج المذكور من المسائل الأصولية المذكورة في
الأصول الثلاثة المعتمدة في فن الأصول ر وهي  ::المحصول للإمام .والإحكام

للآمدي .و المختصر لابن الحاجب رضي

اللهعنهم»  .اه.

 وقال ابن كثير (ت ۷۷٤ه) في تحفة الطالب”"« :وكان مما امللّهسبحانه وتعالى علي ؛ أني قرأت الكتاب «المختصر الصغير في أصوللفت

( )۲زوائد الأصول ص 451١.
( )۳تحفة الطالب ص.4۷

للشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المحقق» وحيد عصره» جمال الدين أبي
عثمان بن عمر المالكى»

عمرو»

المعروف بابن الحاجب»

رحمه

الله تعالى»

وهو كتاب نفيس جداً فى هذا الفن» .اه.
 -وقال سعد الدين التفتازاني (ت ١لاه) في حاشيته على شرح

العضد؟« :وبعد :فكما أن المختصر للشيخ الإمام جمال الملة والدين
ابن الحاجب» خصه الله من الكرامة بأعلى المراتب» يجري من كتب
الأصول مجرى

الغرة من الكمت.

بل الدرة من الحصى»

والواسطة من

العقدء لا الفقرة من الجمل ...هذا وقد استهتر به جمع من الحذاق»

وغدت هممهم ممتدَّة الأعناق» ساهرة الأحداق؛ شوقاً إلى الاقتناء لذخائر
والاطلاع على

کنوزه»›

أسرار رموزه›

وكم راموا في ذلك

دليلا يهديهم

مغترفا هو على ساحل التمني مقيم» ومعترفا نظر نظرة فيها فقال :إني
سقيم » ولعمري إن الزمان بمثله لعقيم » والله يهدي من يشاء إلى صراط
مستقيم) .

اه.

ا)رفييخ”":
ت۸ه
و-قال ابن خلدون (ت ٠۸
عمرو بن

الحاجب

وشرحه).

اه.

-

في كتابه المعروف

وقال أمير بادشاه

رت

بالمختصر

«...فلخصه أبو

الكبير»

VYAA ( ACفی تيسہر التحري " :

ثم اختصره في

((وقد اشتهر فى

الآفاق؛ بموجب الاستحقاق» مختصر الإمام المدقق» والعلامة المحقق» ذي
الرأي الثاقب» الشيخ ابن الحاجب» .اه.

 وقال العلامة حاجي خليفة (ت ١7151ه) في كشف الظنون“ « :هو)(١
(؟)
()۳
)(٤

حاشية
تاريخ
تيسير
كشف

السعد على شرح العضد.۲/١ 
ابن خلدون.۸۱۷/۲ 
التحرير /١؟.
الظنون.۱۸١۳/۲ 
١م

مختصر

غريب في صنعه»

بديع في فنه؛ لغاية إيجازه يضاهي الألغازء

وبحسن إيراده يحاكى الإعجاز) .اه.
 -وقال الشيخ محمد

(ومنها مختصره

مخلوف

بن محمد

الأصلي› ثم اختصره»

في شجرة

النور الزكية

والتختصر الثاني هو كتاب الناس

شرقاً وغرباء سمّاه« :منتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول والجدل»».
اهم.

><

جل

) (١شجرة النور الزكية//1١ ا.١51
AY

:

المبحث الأول
مصادر ابن الحاجب في مختصر المنتهى

إن المصادر التي يعتمدها الأصولي تعد من الركائز الأساسية التي يقوم

مُصَئَفُهُ عليهاء ومن الأصول التيينبني عليها منهجه الخاص به؛ لذا كان من
الضروري أن أتحدث عن مصادر الشيخ ابن الحاجب في مختصره؛

باعتبارها

مقدمة لا بد منها؛ لإلقاء مزيد من الضوء على مدى اعتمادهء وتأثره بتلك
له واختياراته.
ولى
يع
مرها
المصادرء ثلمتوضيح أث
ومصادر

العلامة ابن الحاجب

في مختصره كثيرة ومتنوعة » فمنها ما هو

والجدير ذكره هاهنا أننى لا أقصد فى هذا المبحث أن أتناول مصادر

الشيخ ابن الحاجب على وجه الاستقصاء والتتبع» وإنما المقصود أن أعرض
إلى المصادر التى أشار إلى أصحابها.
١مصادر ابن الحاجب مكنتب السنة:
٠وه»ء أو 5١ ههه

أو ا١هه. وقد أشار الشيخ ابن الحاجب إلى قول

البغوي الموجود في مصابيح السنة ١٠/٠42 في مسألة« :اتفاق العصر الثاني
على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ...وفي الصحيح أن
AY

عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة» قال البغوي :ثم صار إجماعاً».
 - ۲كتب

السنة جملة:

رجع

الشيخ ابن الحاجب

إلى كثير من مصادر

الحديث» ولم يشر إلى أصحابهاء إلا ما كان من البغوي .وبعد تخريجي
لأحاديث المختصر تبيّن لي أن الشيخ ابن الحاجب رجع إلى مصادر الحديث
الآتية :
صحيح البخاري

-

صحيح

-

.

مسلم.

 -سنن أبى داود.

لنتنرمذي .
اس
-

 سنن النسائي الصغرى والكبرى. -سنن أبن ماجه.

لنبنيهقي .
اس
لموطأ للإمام مالك.ا
-

مسد

-

صحيح

الإمام أحمد .

ابن خزيمة .

وغيرها من مصادر الحديث
الواسع على كتب

 - ۲مصادر

السنة

يطول ذكرها؛

مما يدل على اطلاعه

المعتمدة.

ابن الحاجب من كتب اللغة .والنحو :

 ١كتاب سيبويه :لإمام البصريين عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه
المتوفى سنة ١4٠ه. وقد ذكره ابن الحاجب في مبحث« :مفهوم الحصراء.
حيث

قال  :اوهو الذي نص عليه سيبويه في  :رَد الرَجُلً».

۸4

؟  دلائل الإعجاز :للإمام عبدالقاهر الجرجاني المتوفى سنة 158/١هء
وقيل :

ھ.

€۷

وقد أشار الشيخ ابن الحاجب إلى قول عبدالقاهر الجرجاني عند قوله:
الإسناد» .

 - ۳سر صناعة الإعراب :للإمام أبي الفتح عثمان بن جني المتوفى
سنة ۳۹۷هھ.

وقد أشار الشيخ ابن الحاجب إلى قول ابن جني في مسألة« :لا
إجمال في نحو# :وامسحوا برؤوسكم[ #المائدة .]۷ :لنا :إن لم يثبت
عرف في مثله في بعض كمالك›

والقاضيء

وابن جني  :فلا إجمالء

وإن

ثکباتلشافعي .٠ . . .

قال أبو الفتح عثمان بن جني في سر صناعة الإعراب٤١٠۱ /١ « :فأما
ما يحكيه أصحاب الشافعى رحمه الله عنه من أن الباء للتبعيض» فشىء لا
يعرفه أصحابناء

“

١

ولا ورد

به تبَت.2اه.

مصادر ابن الحاجب من كتب أصول الفقه: 

المعتمد فى أصول الفقه''؟ :لأبى الحسين البصري المعتزلى

كتاب المعتمد مصدر أصيل فى آراءء واستدلالات المعتزلة بعامة.

وآراء واستدلالات شيخه القاضي عبدالجبار بخاصةء بالإضافة إلى استيفائه
لآراء الأصوليين الآخرين» وأدلتهم في تحليل مسهب» ونقدٍ علمي مجرد.
مع اجتهاد واستقلال فكر.

( )١قام بتحقيقه وتهذيبه الأستاذ محمد حميد الله بتعاون مع الأستاذين محمد بكر» وحسن
حنفي .قام بطبعه المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية سنة ١48ه بدمشق.
وقام الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان بضبطه والتعليق عليهء وقد قامت دار الكتب

العلمية ببيروت بطبعه.
Ao

وكتاب المعتمد هأوحد الكتب الأربعة التي تعتبر أركان علم أصول

الفقهء وقد كان الفخر الرازي رحمه الله يحفظه عن ظهر قلب؟.

؟  -البرهان في أصول الفقه”" :لأبي المعاليء عبدالملك بن
ع

عبدالله بن يوسف

بن محمد

المتوفى بنیسابور سئنة

بن عبدالله بن حيوية»

الجوينى إمام الحرمين

۸۷٤ هھ.

ع البرهان لإمام الحرمين الجويني من أحسن وأهم مدونات أصول
الفقه التي أرست قواعده» ومهدت مسائله» وأعطت هذا العلم صورة مستقلة
كاملةء وقد أدرك الأصوليون الأقدمون أهمية هذا الكتاب؛ فراحوا يثنون
عليه بعبارات مختلفة .

قال ابن السبكي في رفع الحاجب'"« :والبرهان لإمام الحرمين»
وشرحه للإمام أبي عبدالله المازري المالكي» والكلام على مشكله للمازري

أيضاً .وشرحه أيضاً لأبي الحسن الأبياري المالكي .
ولقد عجبت لهذا البرهان؛ فإنه من مفتخرات الشافعيين» ولم يشرحه

منهم أحدء وإنما انتدب له هذان المالكيان» وتبعهما شخص ثالث من

المالكية أيضاً يقال له :الشريف أبو يحيى زكريا بن يحيى الحسيني المغربي
فجمع بين كلاميهما وزاد» .اه.

وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية « :اعلم أن هذا الكتاب
«البرهان» وضعه الإمام في أصول الفقه على أسلوب غريب لم يقتد فيه

بأحدء وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية» .اه.
)(١

انظر :نهاية السول ١/4. مقدمة محقق المحصول

.68١/١

(؟) قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالعظيم الديب؛ لنيل درجة الماجستير من الجامعة
الأزهرية» وقد طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عام
۹ه

وقد ظهر هذا الكتاب بصورة جيدة» وفهارس دقيقة تدل على جهد كبير من

الأستاذ المحقق» يسر للباحثين الوقوف على الفكر الأصولي عند إمام الحرمين عن
كثب .وانظر  :مقدمة الطبعة الأولى للمحقق الدكتور عبدالعظيم محمد الديب.

( )۳رفع الحاجب .۱/۳۳۲
) (٤طبقات الشافعية الكبرى.١1977/8 
ىم

وقال في طبقات الشافعية أيض"'“« :لم ير أجل» ولا أفحل من
«البرهان»»›
مغزاه»

وهو لغز الأمةء الذي لد يحوم نحو حماه»

إلا غواص

على المعاني»

ولا يدندن حول

ثاقب الذهن› مبرزر في العلوم») اه.

وقال فى طبقات الشافعية أيضاً" « :وأنا أسميه لُغرّ الأمة؛ لما فيه من
مصاعب الأمورء وأنه لا يخلي مسألة عن إشكال» ولا يخرج إلا عن اختيار
يخترعه لنفسه» وتحقيقات يستبد بها» .اه.

*  -المنخول من تعليقات علم الأصول'" :لأبي حامد الغزالي
المتوفى سنة ٠8ه6ه.

والمنخول هو خلاصة ما كتبه إمام الحرمين» ولخصه من كلام شيخه
إمام الحرمين» كما نص على ذلك صراحة في آخر الكتاب”*“ قائلاً« :وهو
تمام المنخول من تعليق الأصول» بعد حذف الفضول» وتحقيق كل مسألة

بماهية العقول» مع الإقلاع عن التطويلء والتزام ما فيه شفاء الغليلء
والاقتصار على ما ذكره إمام الحرمين رحمه الله في تعاليقه .من غير تبديل

وتزييد في المعنى وتعليل» سوى تكلف في تهذيب كل كتاب بتقسيم
فصول» وتبويب أبواب  ...إلخ» اه.
والمنخول كما نراه يعتبر صورة من كتاب

البرهان للجويني في مسائله

وترتيبهاء وطريقة تناولهاء فذكر أحكام الاجتهاد والفتوى في المنخول؛ قرينة
عات
ون
ضن م
ووعي
مموض
واضحة ترشح كون هذين ال

البرهان وجزءا منه.

؛  -المستصفى من علم الأصول”' :للغزالي أيضاً.
) (١طبقات الشافعية الكبرى.1917/8 
()۲

المصدر السابق ٩/۲۹۱.

( )۳قام بتحقيقه والتقديم له أستاذنا الدكتور محمد حسن هيتو» وطبع بدار الفكر بدمشق
تناف 4٠ؤام.
)(€

لوخنملا

ص٤

.6١

( )5طبع الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببلاق مصر سنة ١١۲۲ه» والطبعة الثانية بدار

الكتب العلمية بيروت لبنان» وطبع بهامشه فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت.
AV

وهو تمام الكتب الأربعة التي نوه عنها العلامة ابن خلدون”'؛ بأنها
أركان هذا العلم» وعمدتهء فهو أحدها.

وأهمية كتاب المستصفى لحجة الإسلام الغزالي بين مؤلفاته الأصولية -
المنخول»

شفاء

الغليل”'' ,تهذيب

الأصول“  -أنه موسوعته

الأصولية»

وخاتمة كتبه في هذا العلم؛ حيث ألفه بعد أن خرج من خلوته.
وقد كان الفخر الرازي رحمه اللّه يحفظ المستصفى عن ظهر
=قلب ." 42

ه  المحصول في علم أصول الفقه  :للإمام فخر الدين الرازي
المتوفى سنة "٠١5ه.

يعد المحصول من أهم كتب الفخر الرازي الأصولية» ولعل كل ما
غالم في أصول الفقه» ومنتخب
اوللم ك
«أص
كتبه الفخر الرازي في ال
المحصول .والجدل والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العللء وغيرها» -
قد أدرج فيه؛ وما كتبه بعده منتخب منه وعائد إليه» وليس هذا فحسب»
بليعد أهم مصدر في علم أصول الفقه منذ ظهر إلىيومنا هذا؛ لاألنإمام
فخر الدين الرازي قام بتلخيص الكتب الأربعة» ركائز هذا العلم  -العمّد
للقاضي عبدالجبارء المعتمد لأبي الحسين البصريء» البرهان لإمام الحرمين

الجويني» المستصفى للغزالي  في هذا الكتاب وسماه «المحصول في علم
) (١تاريخ العلامة ابن خلدون.415/7 
( )۲قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور حمد الكبيسي؛ لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة
الإسلامية من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهرء وقد نوقشت في 8/5/9591ء
فنالت مرتبة الشرف الأول مع التبادل .وقد طبع بمطبعة الإرشاد ببغداد سنة ١49٠هء

الأوام.
( )6لا يُعرف عن هذا الكتاب إلا عنوانه» وقد أحال عليه في المستصفى ١/۷۸۱.
) (٤انظر :نهاية السول ١/٤ مقدمة محقق المحصول

١/١ه.

( )5قام بتحقيقه والتقديم له أستادُّنا الدكتور طه جابر فياض العلواني» وهو مطبوع في.
دمشق بمؤسسة الرسالة سنة ؟1941م.
()5

انظر :مقدمة محقق المحصول ١/۷٤.
AA

أصول الفقه».

كأنه أراد أن هذا الكتاب هو محصول

أصول الفقه

وحاصله» أي  :خلاصته المستخرجة منه.
والمحصول من الكتب المبسوطة الميسرة بالنسبة إلى غيرهاء وهو

أوضح عبارة» وأكثر تفصيلا.

وقد توالت الاختصارات والشروح والتعليقات عليه.
فاختصره تاج الدين الأرموي (ت 555ه) بكتابه «الحاصل""',

واختصره سراج الدين الأرموي (ت 785ه) بكتابه «التحصيل»"» واختصره
الإمام الرازي بنفسه بكتاب سماه «المنتخب“"» واختصره شهاب الدين

القرافي (ت 585ه) وشرحهء وسماه «شرح تنقيح الفصول في اختصار

المحصول في الأصول““ واختصره أمين الدين مظفر بن محمد التبريزي
المتوفى سنة ۲١ر7 .
وشرحه محمد بن محمود بن عبّاد العجلى الأصفهانى (ت 765ه)

وسماه «الكاشف عن المحصول”"' .وشرحه شهاب الدين القرافى (ت
5

ه)

وسماه

النفائس الأصول

فى شرح

المحصول)”"

.

) (0قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالسلام محمود أبو ناجي» ونال على ذلك درجة

الد
ممن
جكتور
ااه
عة

الأزهر.

إفة قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيد» ونال على ذلك درجة
الدكتوراه سنة ٠۸۹۳ه من جامعة الأزهر.

( )۳قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبدالمعز حريزء ونال على ذلك درجة الدكتوراه من
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعودء

الرياض.

( )4هذا المختصر مع شرحه مطبوع طبعة أولى في القاهرة بالمطبعة الخيرية سنة ١7٠50ه,
والطبعة الثانية في دار عبطوة القاهرة سنة ١4١45ه.
( )٥وقد تم تحقيقه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة .وانظر :مقدمة محقق
المحصول

١/١ه.

() قام بتحقيقه والتقديم له الشيخان :عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوّضء»
وطبع بدار الكتب العلمية بيروت لبنان سنة ۱٤۹۱ھ ۸۹۹۱م.
( )۷قام بتحقيقه والتقديم له الشيخان :عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معرّض»
الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز سنة ۱٤۷۱ھ ١1991م.
4

ولم يأت ذكرٌ لاسم الفخر الرازي» ولا لكتابه المحصول في مختصر
المنتهى لابن الحاجب»

ولكنه أفاد منه.

وإذا ذكر ابن الحاجب قولَ الفخر الرازي يقول« :وقيل» .فمثلاً في
حدّ العلم :قال ابن الحاجب« :والعلم :قيل :لياُحَدَّء فقال الإمام:
من وجهين).2

لعسره » وقيل  :لأنه ضروري

قال الأصفهاني في بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب”  "١عند
شرح

عبارة

ابن

الحاجب

«قال

فخر الدين

0

الرازي:

«إنه لا يمكن

تحذيده؛ لكونه ضرورياً من وجهين""...

وقال الزركشي في المعتبر""« :حيث وقع «الإمام» في المختصرم
فالمراد به «إمام الحرمين»» وأما فخر الدين الرازي فلم يُسمه بيلعبر
ب«:قيل»؛

تبعا للآمدى» اه.

 5الإحكام في أصول الأحكام“  :لسيف الدين الآمدي المتوفى سنة
اكه

يعد الإحكام للإمام الآمدي من أهم مصادر علم أصول الفقه؛
لأن الآمدي قام بتلخيص الكتب الأربعة» ركائز هذا العلم «العمدء
والمعتمد»

والبرهان»

والمستصفى»»

وهو

العمل 5

قام به الفخر

الرازي في المحصول» وقد سبقت الإشارة إليهء إلا أن الفخر الرازي

كان يميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج»ء والآمدي كان مولعاً
) (١بيان المختصرا.4١ /

(؟) وانظر قول الفخر الرازي في المحصول ١/84.

( )۳نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/٤١٠.
( )45قام بتحقيقه» وكتب هوامشه الشيخ إبراهيم العجوزء وطبع بدار الكتب العلمية بيروت
لبنان سنة 58٠68اهى

6ام.

وقد طبع عدة مرات في القاهرة» والرياض وغيرهما.

۹۰

بتحقيق

المذاهمب

وتفريع المسائل»

وهو أكثر تدقيقاً وتحقيقاً من

صاحب

المحصول'.
فهذه

وهي مختلفة»

مصادر

العلامة

ومتنوعة›

ابن الحاجب

الأساسية فى مختصره»

وأصيلة؛ تدل على أصالة علمه»

وسعخرة.

) (00انظر :تاريخ العلامة ابن خلدون ؟.914//

4١

وسعة اطلاعه.

المبحث الثاني
الشروح» والحواشي»

والتعليقات على مختصر المنتهى

لقد كان مختصر المنتهى لابن الحاجب أصلاً مهماء رجع إليه العلماء
في علم أصول الفقه» وقد اعتنوا به اعتناءًٌ فائقاء فتناولوه بالدرس

والتدريس» وشرحه جم غفير منهم:

 - ١شرح لمحمد بن أبي بكر الفاسي (ت٦۲۸ ه).
؟  -شرح للعلامة جمال الدين الجِلّي (ت ۸٤)7 .
*" شرح لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام (ت 55٠0ه). وعلق عليه

محمد بن محمد الأزدي (ت 8١80ه) وسماه التوضيح”" .
 - ٤شرح للقاضي البيضاوي (ت "8685ه) بعنوان «مرصاد الأفهام إلى

مبادئ الأحكام»؟.
(: )١رظنا فشك نونظلا . ۱۸٥۹-۱۸٥۵/۲
( )۲انظر :كشف الظنون ؟ .708/1مقدمة تحقيق بيان المختصر ١/٠۰ وقد ذكره أبو
الثناء الأصفهاني في كثير من المواضع في شرحه بيان المختصر .وقد ذكره ابن السبكي '
في الإبهاج ؟.94/
( )۳انظر :الضياء اللامع للشيخ حلولو ١5/١كء الاكلء ١كلء امك «۷۲۴ ۷۸۲
 .٥كشف الظنون .8868/1۲

( )5انظر :الإبهاج في شرح المنهاج ؟ .44/كشف الظنون ١٠۸/۱.۲ نهاية السول /١د
من المقدمة .الفتح المبين 7/١14. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص.855
۹۲

ش

شرح لعمر بن محمد الخبازي (ت 195١ه).©0
 شرح لتقي الدين بدنقيق العيد (ت ۷٠۲ه).7

شرح لعبدالعزيز

بن محمد

بن علي الطوسي رت

۰۷ھ(

سما

:

«كاشف الرموز ومظهر الكنوز»"”"
 - 4شرح لقطب

2 ٩

الدين محمود

شرح للحسن

بن محمد

بن مسعود

الشيرازي رت

نظام الدين رت

حوالي

۰م

°

ال

 - ٠شرح لركن الدين الإستراباذي (ت هالاه) بعنوان« :حل العقد
والعقل في شرح مختصر السؤل والأمل). 9
 ٠١حرش نبال
والأمل».

 2يبخلا يقارعلا يعيشلا (ت( )هالا5

٠

- ١شرح لسليمان بن أحمد بن زكريا القرشي الأسدي .ألفه لعلاء
) (1مخطوط بمكتبة الأسد تحت رقم (.)8145
)(

انظر  :كشف الظنون ۲/٦١۸۱.

) (۳طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١/١٠٠٠. الفتح المبين 7/8١٠. أصول الفقه تاريخه
ورجاله ص.87١

) (4انظر :الفتح المبين ۲/١١١  -41١1١.كشف
لكارل بروكلمان ه.۵۴/۴

الظنون ۲/٤١۸۱. تاريخ الأدب العربي

أصول الفقه تاريخه ورجاله ص.7857

) (6تاریخ الأدب العربي لبروكلمان ١./
٠٠۴

وهو ميكرو فيلم »)(١۸۳۱۱ رقم (٤۸).

أصول تايمور بدار الكتب القومية بمصر -قسم المخطوطات -وقد اطلعتٌ عليه.

 030انظر :طبقات الشافعية الكبرى  .5/54كشف الظنون ١٠۸1/.۲ الفتح المبين ۲/۸١١.
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص.۱۹۲

) (Vvانظر :كشف الظنون؟ .6981 /الفتح المبين  .7/7*1تاريخ الأدب العربي لبروكلمان
"6

أصول الفقه تاريخه ورجاله ص”"."٠

۹۳

الدين الثاني حاكم فارس ما بين (595ه و ۰۷٣ھ" .
۳

 -شرح لمحمد

بن عبدالسلام بن يوسف

أو الجوادي

الخواري»

(توفي حوالي سنة ۷٠١ه)".

 - ٤شرح لبرهان الدين إبراهيم بن عبدالرحملن بن فركاح القزاري

الشافعى (ت ۹۲۷ه)".

6

شرح لبدر الدين بن أسعد التستري (ت ۲۳۷ه)؟.

 5۔ شرح لوبراهيم الجعبري (ت ۲۳۷ه)»
ت

أيضا
٠

واختصر المختصر

)(o

 - ۷شرح لعثمان بن عبدالملك الكردي (۷ت۸۳
 ۸۔ شرح لفخر الدين الطائی الحلبى (ت . ۹۳۷

.

 4۔ شرح لعبدالله بن على الكنانى الغرناطي (ت ۷٤١ه) .
 - ٠شرح لشمس الدين السفاقسى (ت۷٤٤ ه).
) (1انظر :تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۴١./١۳
فم انظر :تاريخ الأدب العربي لبروكلمان هه.””/
) (۳انظر :كشف الظنون ؟ .868/1الفتح المبين ١٤/٠.7 أصول الفقه تاريخه ورجاله
ص."١١
) (€انظر :كشف الظنون ؟ .8648/1الفتح المبين ؟.١75/ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان
ه."/8

أصول الفقه تاريخه ورجاله ص١". 4

انظر :طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  .65/548الفتح المبين ۲/١٤٠. أصول الفقه
)(6
تاريخه ورجاله ص."١5
 0انظر  :كشف الظنون ؟.75881/
انظر :طبقات السبكي ١/١٤٠. الفتح المبين ١٠/٠.۲ أصول الفقه تاريخه ورجاله
)(¥

ص.۲۲۳
) (Aانظر :الفتح المبين ۲/١١٠. شجرة النور الزكية ص 45١5.
انظر :شجرة النور الزكية ص ۹٠۲. الفتح المبين ؟١٠/٠. أصول الفقه تاريخه ورجاله
الى
ص."77١
۹4

 - ١شرح لشمس الدين محمد بن مظفر الخَلْخَالِي (ت۷٤٠١ ه.
> - "١شرح لمحمود بن عبدالرحملن الأصفهاني (ت 45لاه) بعنوان:

«بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب”" .

 - ۳شرح لمحمد بن هارون الكناني التونسي (ت ۷٥۰ھ .

 - 4شرح لمجد الدين إسماعيل بن يحيى الرازي (ت ٠هلاه)© .
 - 8شرح لزين الدين العجمي (ت #هل/اه). "2

 - 5شرح لزين الدين أبي الح
اسن
ل عل
حيسبن
ين
الشيخ عوينة (ت مو

۷

الموصلي بن

,

شرح لعضد الدين الإيجي (ت 5ه/اه)”” .وعليه الحواشي

أ حاشية سعد الدين التفتازاني (ت ۳۹۷ه)ء وهناك رسالة لم يعلم
0

في أجوبة عن

إشكالاات على حاشية

السعد أولها:

«الحمد

لله نحمده

 ...إلخ»“.
ب  -حاشية الشريف الجرجاني (ت ۸١١ه) وعليها الحواشي الآتية:
) (1انظر :شذرات الذهب ١/٤٤٠. هدية العارفين 8١/.۲ كشف الظنون ١١۸٠/.۲
) (۲انظر :كشف الظنون ٤ /۲  . ١۸۱تاريخ الأدب العربي لبروكلمان  ."6/75المكتبة الأزهرية

( )4661جوهري رقم ( )141814وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد مظهر بقا.
)(۳

انظر :مدخل إلى أصول الفقه المالكي للدكتور محمد المختار ولد أبّاه ص5١. 6

هع

انظر  :كشف الظنون .8868/1۲

ره

انظر :الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص  .۷۷الفتح المبين ؟.١71١/ أصول الفقه
تاريخه ورجاله ص

1

۲٤۳.

 0انظر :كشف الظنون ” .7/5881الفتح المبين ۲/۲۷١. هدية العارفين ١/٠٠۷.
) (¥انظر :كشف الظنون ؟ .768/1تاريخ الأدب العربي لبروكلمان  .8/588-98الفتح
المبين ؟.77/71
) (Aموجودة بالمكتبة الأزهرية (98مجاميع) رقم (۳٤۳۱).
4°

 حاشية لأحمد بن موسى الخيالي (ت 754ه)"''. حاشية ليعقوب باشا بن خضر بيك (ت ۱۹۸ه) . -حاشية لخطيب زاده (ت 109ه). 292

 حاشية لمصلح الدين مصطفى القسطلاني (ت ۹٠١ه). -حاشية لصدر الدين الشيرازي (ت ۳م

.

 -حاشية لجلال الدين بن سعد الدواني (ت ۹٠۸ه) .

 حاشية لحميد بن أفضل الدين الحسيني (ت ۹٠۸ه) . حاشية حاشيةح-اشية
حاشية
حاشية

لحسين الإردبلي (ت ۹٥۰ه) .
لتاج الدين حسين بن سعيد (ت ۷۷۹ه).
لمحمد يعقوب بن علي البناني (توفي بعد سنة ٠٠۸١ه).
لمجهول كتبها في سنة (١١١45ه).
لآقا جمال خوانساري (ت 1١87ه).

 حاشية لمحمد حميد الكفوي (ت ١١85ه).ْ

حاشية للقازاباذي (ت ؟).

 حاشية لإسماعيل بن إمام السيواسي (ت ؟). -حاشية لحسن الهروي (؟ت).

/ون.7
9لظن
1فا
8ظر:8كش
)1ان
(۱
.588
( )۲انظر :كشف الظنون 7/17
( )۳انظر :الفتح المبين */١5. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص.04١
(: )٤رظنا فشك نونظلا .۱۸١۷/۲

() انظر :الفتح المبين ۳/١1.
()5

انظر :كشف الظنون ؟.7//1881

( )۷انظر :المكتبة الأزهرية (45١ مجاميع)» رقم ( .)814كشف الظنون ؟.75881/
()۸

انظر :المصدر السابق ؟.7/75881

15

حاشية للسيد مل حسين الخلخالى (ت؟).
 حاشية لحسن الشاموني أولها« :أحمدك اللهم يا أهل الحمد4

والثناء . .

 -حاشية لسيف الدين أحمد الأبهري (توفي حوالي ۸٠١ه).

 حاشية للشيخ المولى خسرو (ت ۸۸١ه).ج  -حاشية لعلاء الدين على الطوسى (ت . ۷۸۸
ح  حاشية للشيخ بالي باشا بن يكان ؟()ت^“.

خحااشية لحسن بن عبدالصمد السامسون» تلميذ بالي باشا
(المتوفى فى عهد مراد الثانى ٥٥۸۰ ۸۸٩ھ( .
د

(A۹۲

۳ھ

3ن

حاشية لشمس الدين محمد

بن شهاب

الدين الشرواني الحنفي رت

`.

.

ر  -حاشية لحفيد التفتازانى (ت ۱۹٩ه).

ز  -حاشية لجلال الدين الدوانى (ت . “^۸۱۹

س  -حاشية لابن الفضل (ت ؟).
 (000انظر  :المكتبة الأزهرية (٤۲٩ مجامیع)» رقم (.)04881
فم انظر  :كشف الظنون ۷١۸۱/.۲
) (۳انظر  :كشف الظنون .58681 78481/32۲
) (4انظر  :كشف الظنون ۲/٦١۸۱.
) (6انظر  :المكتبة الأزهرية ( ۸۹۱مجاميع) رقم (١۳٤٤). كشف الظنون ؟.7/5681
 030انظر  :كشف الظنون ۷١۸۱/.۲
) (۷انظر  :كشف الظنون ۷١۸۱/.۲
.۲/1
) (Aانظر :شذرات الذهب 8/١٠١1١. كشف الظنون  .7/568481الفتح المبين "
( )4انظر  :كشف الظنون ؟.7/75681
۹۷

ش  -حاشية لملا عربشاه إسفرائني (؟ت).
ص  -حاشية لمحمد علي الخوافي (ت ؟).

ض  -حاشية للشيخ عرب (؟ت)“.
ط  حاشية لمحمد بن مهدي بن محمد شافع اللإستراباذي (؟ت).

ظ  حاشية لابن الخطيب (ت
؟) .
عا-شية لمير صدر الدين (ت ؟) .
ح
غ  حاشية لأبي الفضل محمد الجيزاوي» شيخ جامع الأزهر (ت
۷۹1م( 60

بعنوان « :تحقيقات

شريفة »

وتدقيقات

منيفة) .

 ۸۔ شرح لمجد الدين بن تيكروز الشيرازي (ت “7v .
 -4شرح لمحب الدين القونوي (ت 8هلاه)”''» بعنوان« :نهاية
مقصد

الراغب في شرح مختصر

ابن الحاجب»

أو (شرح محتصر

منتهى

السؤل والأمل لابن الحاجب».

 _ ٠حرش يبأل سابعلا يئاجبلا يرئازجلا ت( ۷٦٠ه) .
)(01

انظر  :كشف

الظنون ؟.7/75881

)(۲

انظر  :كشف

الظنون ؟.7/75881

) (۳المصدر السابق ۲/١١۸٠.
) (£مطبوع بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۲۳٣١۳۱ ه.

) (6انظر :طبقات الشافعية الكبرى ١/۳۸. الفتح المبين ؟ 771/0وهو مخطوط بمكتبة
الأسد تحت رقم (.)9585

) 0انظر :طبقات الشافعية الكبرى  .5/581الفتح المبين ؟ .871/الدرر الكامنة ٤/۸۲".
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص44؟ .كشف الظنون ” .5678/17قال الشيخ حاجي
خليفة« :وممن شرحه محب الدين» أبو الثناء محمد بن الشيخ علاء الدين علي

القونوي» ثم القاهري الشافعي المتوفى سنة 8ه/اه في جزءين» وهو من أحسن
شروحه ».اه.

) (¥انظر :شجرة النور الزكية ص” .75الفتح المبين  .77/57أصول الفقه تاريخه ورجاله
صاه".
۹۸

"١

شرح لبهاء الدين السبكي (ت /#5اه)'". 

 _ ۲شرح لهارون بن عبدالولي بن عبدالسلام المراغي (ت
ET

 _ ۳۴شرح لخليل بن إسحاق الجندي (ت ۷٦۷ه) .
 - ۳٤شرح لابن عسكر البغدادي (ت ۷٦۸ھ( .

عن مختصر

ابن الحاجب) 2 *0وعليه حاشية لعز الدين بن محمد

بن أبي

بكر بن جماعة (ت 914ه). 2

5

شرح لمحمد بن الحسين المالقي (ت ١۷۷ .

 ۷شرح ليحيى بن موسى الرهوني (ت 4لالاه)”” .
 (000انظر :البدر الطالع ١/١۸. الفتح المبين  .7/7591كشف الظنون  .7/8681أصول
صه".
الفقه تاريخه ورجاله ه

00

انظر :كشف الظنون .7/75881

فيه انظر :الدرر الكامنة ؟ .7/758كشف الظنون  .7/8881مدخل إلى أصول الفقه المالكي
ص5!١. 5
) (4انظر :شجرة النور الزكية ص .۲۲۲الفتح المبين  .۲/۷۸۱أصول الفقه تاريخه ورجاله
ص"٥۹ .

) (6انظر :الدرر الكامنة ۲/٥٤٤. الفتح المبين  .۲/۱۹۱-۲۹۱كشف الظنون ١١۸/٠۲
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۳١۳/ .۹أصول الفقه تاريخه ورجاله ص ."45المكتبة
الأزهرية )(١1081١ أمبابي رقم »)(١٠۲۸٤ وهو مخطوط بدار الكتب القومية بمصر رقم
( )۹۱۲أصول فقه عمومية )(٤٤۳۷۲ رقم الميكرو فيلم ( 4/70717)0وفي خزانة .عائلتنا

نسخة مصورة من نسخة مكتبة الأسدء وهو الآن مطبوع بتحقيق الشيخين علي محمد
معوض» وعادل أحمد عبدالموجود.
 050انظر :كشف الظنون 8881./2۲
) (vانظر :تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 8/٠4".
) (Aانظر :الضياء اللامع للشيخ حلولو  .491 ۱/۷۳۱۰الفتح المبين  .۲/۷۹۱تاريخ
الأدب العربي لبروكلمان ٩/  .۹۳۳أصول الفقه تاريخه ورجاله ص."85

۹۹

 - ۸شرح لشمس الدين الغماري (ت ۷۷٦ه) .٠
 _ ۹شرح للسيد الشريف الحسيني الواسطي (ت ۷۷١ه)“.
ه)»

بعنوان« :النقود والردود .

 ١شرح لعلم الدين البساطي (ت۷۸١ ه)“.
 - ۲شرح لشمس الدين الكرماني (ت ۸۷٦ه)» بعنوان« :السبعة
السيارة» .

 - ۳۴شرح لعز الدين الموصلي (ت 44ل/اه)”" .

 - ٤شرح لشمس الدين الصرخدي (ت ۲۹۷ه) .
 _ ٥شرح لأبي العباس الربعي (ت ۵۹۷ه)“ .
٠٠/ أصول الفقه تاريخه ورجاله
) (0انظر :شجرة النور الزكية ص .۳۲۲الفتح المبين ۲.۲
ص

.۰۷۳

 00انظر :شذرات الذهب  .5/545الدرر الكامنة ١7/4". نزهة الخاطر العاطر ١/70".
الفتح المبين ۲/۳٠۲. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان  ."8/04أصول الفقه تاريخه
ورجاله ص/ 4ا".
إفيف انظر :كشف الظنون  .488/17الفتح المبين ۲/۹٠۲. الأعلام للزركلي ۷/١۷۲.
تاریخ الأدب العربي لبروكلمان ٩/۹۳۳. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص."8١
) (€انظر :شجرة النور الزكية ص”١٤۲. 7772 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 8/٠4".
) (6انظر :الدرر الكامنة 5/١9". الفتح المبين ۲/٠٠۲. أصول الفقه تاريخه ورجاله

ص."8١ وقد ذكر بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي  ۰/۹۳۳أن لشمس الدين

الكرمانى كتاباً بعنوان« :النقود (النقول) والردود» .والمعروف أن كتاب« :النقود
030

والردود» للبابرتى الحنفى (ت ۸۷٦ه).
انظر :الدرر الكامنة ۳/١٤. الأعلام للزركلي  .6/191الفتح المبين ؟ .771/أصول
الفقه تاريخه ورجاله ص”."78

.94
/4
) (Vvانظر :شذرات الذهب 8/؟" .الدرر الكامنة #

الفتح المبين 7/61١5. أصول

الفقه تاريخه ورجاله ص."58
) (Aانظر :شذرات الذهب ١/۸۳۳. شجرة النور الزكية ص.۲۲٤ الفتح المبين .۲/۸۱۲
أصول الفقه تاريخه ورجاله ص."4٠
e

000

8اه) ا .

 - ۷شرح لابن عطاء الله أحمد بن محمد الإسكندري الزبيري (ت
00

(1°

.

شرح لسراج الدين بن الملقن (ت ۸٠٤ه).
4
(AA ‘o

شرح لبهرام بن عبدالله المالكي  -تاج الدين أبي البقاء ( -ت
)(£

`.

شرح لأبي العباس أحمد بن حسين القسنطيني المعروف بابن

٠ه

الخطيب» وابن قنفذ (ت ۸٠١ه). بعنوان« :تفهيم الطالب لمسائل أصول

أكمه)

5

`.

شرح لأبي عبدالله عز الدين بن جماعة (ت ۸١۹ه).

) (١انظر :تاريخ الأدب العربي لبروكلمان.۳۳۹/۰ 
()۲

انظر :شجرة النور الزكية ص .451الفتح المبين ۳/٦. كشف

الظنون ؟.8681/

مدخل إلى أصول الفقه المالكي ص.١55 أصول الفقه تاريخه ورجاله ص"."4
()6

 .۷۰۲-۸۰كشف الظنون .7/5881
/۲
انظر :شذرات الذهب ۷/٤٤. الفتح المبين ۳
الأعلام  .۰/۸۱۲أصول الفقه تاريخه ورجاله صه."4

( )6انظر :تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 8/٠45. شجرة النور الزكية ص .۹۳۲الفتح
المبين 7/١*. كشف الظنون  .7/88681مدخل إلى أصول الفقه المالكى ص>.١55
()5

انظر :شجرة النور الزكية ص.٠٠٠ الفتح المبين  .۳/۸1مدخل إلى أصول الفقه

المالكي ص .751أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٠4. 5
( )5انظر :الفتح المبين /91١. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 8/٠4*. مدخل إلى أصول
الفقه المالكي ص.١51 أصول الفقه تاريخه ورجاله ص.04
()۷

شذرات الذهب  .۷/۹۳۱الفتح المبين  .۳/۲۲-۳۲الأعلام 5

تاريخه ورجاله ص.4١١
١١

أصول الفقه

 شرحلشهاب الدينأحمد بن الحسين الرملي (ت 4146

شرح لبعض المختصر لابنزااغزو التلمساني (ت 8418ه”".

60

هلامه)

.

شرح

6

5

في مسودة

لأبي القاسم محمد

بن

محمد

النويري

رت

`„

شرح لأبي العباس أحمد المنستيري التونسي (لم أقف على

تاريخ وفاته)!*»
 -شرح لمن يسمى بشيخ الإسلام» وعليه تعليقات لمحمد بن

محمد الأسدي القدسى (ت 85مم). 2

 _ ۸شرح لبدر الدين المالكي (ت ۷۸١ه)؟.

8

شرح لكمال الدين بن إمام الكاملية (ت ۷۸٤ه) .

56

شرح لأبى عبدالله التريكى التونسى (ت ۹۸٤ه)“ .

( )١انظر :البدر الطالع ١/494. شذرات الذهب ۷/۸٤۲. كشف الظنون ؟ .7/5881أصول

الفقه تاريخه ورجاله ص".74
” ."/أصول الفقه تاريخه ورجاله
( )0انظر :شجرة النور الزكية ص .57 4الفتح المبين *
ص.574
( )۳انظر :شجرة النور الزكية ص” .455مدخل إلى أصول الفقه المالكى ص.١75

( )4ذكره صاحب شجرة النور الزكية ص۲٤٠٠ فى الطبقة السابعة عشرء والتى هى بين
٠
 ٠8ه إلى  088ه .وانظر :مدخل إلى أصول الفقه المالكئن ص.7951
1
() انظر :تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٠48. /8
( )5انظر :شجرة النور الزكية ص .595الفتح المبين */١4. أصول الفقه تاريخه ورجاله
ص.574
( )۷انظر :البدر الطالع  .54/17الأعلام للزركلي  .۷/۸۷۲الفتح المبين ۳/۳٤. أصول
الفقه تاريخه ورجاله هص".4
( )۸انظر. :شجرة النور الزكية ص.۲٠٠ الفتح المبين ۳/۷١ه. أصول الفقه تاريخه ورجاله
ص

4

.

1۰۲

 - "١تعليق على المختصر لأبى عبدالله الحطاب المالكى (ت
a

 - ۲تعليق على المختصر لبدر الدين القرافى (ت ٠٠٠١۸ه) .
 _ ۳شرح لأبي العباس الدلائي (ت ٠٠١١ه).
رت

۰)7

.

5:

شرح لعبدالقادر بن عبدالهادي

"8

شرح لصالح بن مهري المقبلي اليمني (ت ١١١۸ه)*»

بعنوان« :نجاح الطالب شرح مختصر ابن الحاجب».

 - 5شرح لميرزا شرواني (؟ت).
 - ۷شرح للأصفهاني (ت ؟).

 ۸۔ شرح لمجهول بعنوان« :التوضيح» باریس رقم (. ©)9484
 - 4شرح لمجهول (قطعة) الجزائر رقم (58١١ .)۷۸۰1 -
 شرح لمجهول باریس رقم (.'')۳۰۱۲(00
00
)(۳
(0
)(6

صوولالفقه تاريخه ورجاله
للزركلى ي ۷/٦۸۲. الفتح المبين "ه/لا .أص

انظر ا
:لأعلام ۴
ص. ٤٦۷
انظر :الأعلام للزركلي ۸/۲٠. الفتح المبين  .۳/۷۸أصول الفقه تاريخه ورجاله
.ص١844
انظر :شجرة النور الزكية ص."١١ الفتح المبين " .4/4أصول الفقه تاريخه ورجاله
ص٤۷۸ .
انظر :تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ."8/04
انظر :البدر الطالع ١/۸۸. تاريخ الأدب العربي ١/۸۳۳. إجابة السائل شرح بغية
الآمل هامش ص  .۷۲المكتبة الأزهرية )(4١١١ أمبابي رقم ( »17144)2/وهي نسخة

في مجلد بقلم معتاد في ( )۸۹ورقةء ومسطرتها (6؟) سطراء (١؟) سم.
 (0انظر :تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٠١./١٤
.۹۳
/۳
) (¥انظر :تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۰
) (Aانظر :المرجع السابق ."۹/۳۰

()4

انظر :المرجع السابق ه79/ة"",

(: )١رظنا عجرملا قباسلا .۳۳۹/٩

 -١شرح لأبي بكر الآمدي (ت ؟).

 - ۲شرح لابن الكاتب (ت؟).©0
 _ ۳شرح لأبي اليسر الحنفي (ت ؟)“.
بعنوان« :الكافي الطالب في شرح مختصر ابن الحاجب».

وقد اختصر المختصرٌ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري
(المتوفى سنة ۲۳۷ه)“ ونظمه الشيخ جلال الدين عبدالرحملن بن عمر
البلقيني (المتوفى سنة ۲۸٤ه) .
وک

()

چکگ

انظر :الضياء اللامع .۱/۹۱۲

( )9انظر :كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ١/46.
 9انظر :كشف الظنون ؟.888/1
( )4انظر :الفتح المبين 74/١7. أصول الفقه تاريخه ورجاله ص."١6
( )8انظر :كشف الظنون ؟.5881/
١

المبحث الثالث
تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب

لايخفى على أهلالعلم ما لكتب التخريج من أهمية بالغةء

ومرتبة جليلة على اختلاف تصانيفهاء وتباين مقاصد مؤلفيهاء فقد شرع
جماعة

من علماء

وشمروا

عن ساعد

الحديث

في تخريج بعض

الجدى فخرّجوا تلك

الكتب الفقهية والأصولية»

الأحاديث من مظانها من كتب

السنة المشرفة ودواوينها العامرة» مع بيان تعليل تلك الأحاديث وما

طرقها من وهن وسقط وذكر من صححها من أئمة هذا الشأن والفنء

وتحرير مقام الخلاف فيهاء والاعتناء بالزيادات في بعض طرق الحديث»

وما اشتملت

عليه من فوائد تقوم عليها بعض

الأحكام الشرعية»

والدلالات الأصولية.

وإن من بين تلك الكتب التي خرّجت كتاب «مختصر منتهى السؤل

والأمل في علمي الأصول والجدل» للإمام العلامة أبي عمرو بن الحاجب»

ولمكانة هذا الكتاب» ومنزلته العليا عند العلماء والطلاب .فقد أولي اهتماماً
بالغاً من علماء الحديث» فقد اعتنوا بتخريجه في كتب مستقلة» كما أنه قد
شرحه وأزاح عن غامضه ومشكله غير واحد من أهل العلم» فقد عمت
فائدته من الناحية الأصولية والخديثية » وهذا ما تحظى به بعض المؤلفات؛

حيث يكتب لهامن الشيوع مايجعلها منتشرة عند الناسعالمهم وناشئهم»

وذ
تلكدما
ربين
يس

له» وتعليق عليه» واس
يتدرا
فك ل
وما ق
تد.

قام بتخ
اريج
له غ
مير
حواح
دد م
ثنين

منهم:
1۰0

هذا وقد

 ١الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي
(ت ۷٤٤ه) رحمه الل له كلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب.

ذكر

ذلك الإمام جلال الدين السيوطي في ترجمته"» لكني لم أر أحداً من
المخرجين لأحاديث الكتاب نص على الأخذ منه.

قال الشيخ حاجي خليفة في كشف

الظنون" « :واختصره  -أي كتاب

ابن عبدالهادي  -الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى سنة
ه .وسماه «الكتاب المعتبر في اختصار المختصر» .اه

 - ۲الإمام الحافظ الأصولي تاج الدين السبكي (ت ۷۷١ه)» حرّج
أحاديث المختصر في شرح رفع الحاجب عن مختصر

ابن الحاجب»»

وعليه اعتمد كل من جاء بعده فتيخريج أحاديث المختصر .

ا۳لإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 4لالاه)ء

له تخريج على المختصر أسماه «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر
الحاجب»

ابن

.

الإمام الحافظ الأصولي محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي (ت
4ام) .له تخريج على المختصر أسماه «المعتبر في تخريج أحاديث

الماعوالمختصر» .
ا-لإمام الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن الإمام أبي الحسين
علي بن أحمد بن محمد

الأنصاري الشافعي (ت

١45مهد

له تخريج على

المختصر أيضاً أسماه «غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب»»

وهو مختصر جداًء اكتفى فيه بالعزو إلى بعض المصادر في الغالب”* .
( )١انظر :تذكرة الحفاظ للسيوطي ص 6؟ .0كشف الظنون ؟.5881/

( )0كشف الظنون ٠ 7/568132
( )۳قام الدكتور عبدالغني بن حميد الحُبيْسِي بتحقيقه» وحصل به على درجة الماجستير من
()4

جامعة أم القرى بمكة المكرمةء وقد طبع.
معة
جهامن
لورا
ادكت
قام الدكتور عبدالرحيم قشقري بتحقيقه» وحصل ببهه على درجة ال

الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد طبع .

 )0توجد منه نسخة في المكتبة السليمانية باستنبول» مكتبة داماد إبراهيم باشا تحت رقم
(©
( 1/545مجموع) .انظر  :مقدمة :محقق تحفة الطالب ص*.۷

ك٠

 الإمام الحافظ أبن حجرالست في كتاب

العسقلاني رت

”هممه).

خرج أحاديث

أسماه «موافقة الخُبْر الخَبر في تخريج

أحاديث

المختص" وهو كتاب كبيرء وهو عبارة عن أمال أملاها الحافظ ابن
حجر على طلابه» ويسوق الأحاديث بأسانيده.

ومما تجدر الإشارة إليه أن تعدد المخرّجين لكتاب لا يعنى الاستغناء

عن أحدها؛ إذ لكل فاضل تحريرء ولكل إمام منهجهء ولكل كتاب أهميته
ومزاياء؛وقدقالالحافظ ابن حجر ف ١
يمقدمة كتابه لتلخيص الحبير ٠ز«أما
الرافعي شكر اله سعيه لجماعة من المتأخرين منهم  ::القاضي عرز
ر الدين بن

جماعة»

والإمام أبو أمامة النقاش» والعلامة سراج الدين عمر بن علي

الأنصاري المفتي»وبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» وعند ك
ملنهم
ما ليس عند الآخر من

الفوائد والزوائد» .

<2

اه.

جات

( )١قام الدكتور عبدالله الحمد على تحقيق القسم الأول» وحصل بعهلى درجة الدكتوراه
من

الجامعة

الإسلامية بالمدينة المنورة»

وقد طبع الكتاب في مجلدين

حمدي عبدالمجيد السلفي» .والشيخ صبحي البدري السامرائي.

( )۲التلخيص الحبير ١/4.
1۰¥

بتحقيق

الشيخ

المبحث الرابع
مصطاحات ابن الحاجب في المختصر

تتبع شراح المختصر كلام ابن الحاجب» فوجدوه يوظف بعض
المصطلحات» فوضحوا معانيها؛ لذا كان لزاماً علىّ أن أشير إليها؛ ليكون

قارئ «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» على بينة

من أمرهذه المصطلحات.
١

لَنَا :إذا قال ابن الحاجب:

ا

«لَنَاه؛ فإنه يشير إلى الدليل الصحيح

على مطلوبه.

قال العضد في شرحه على المختصر" عند شرحه كلام ابن

الحاجب« :مسألة :المشترك واقع على الأصح لنا :أن القرء للطهرء
والحيض معاً على البدل من غير ترجيح»« :قد اطرد المصنف في أنه يعبر
دنليل المذهب المختار الذي يرتضيه  :اه.
بقوله« :لنا» ع

وقال الأصفهاني في بيان المختصر" عند شرحه كلام ابن الحاجب
السابق « :وقد علم باستقراء كلامه في هذا المختصر أنه يشير بلفظ «لنا» إلى
الدليل الصحيح على مطلوبه» .اه.

١0

؟"  اسْتْدِلٌ :إذا قال ابن الحاجب« :اشعُدل»؛ فإنه يشير إلى الدليل

الفاسد على مطلوبه.

( )۲بيان المختصر ١/551.

ا

ش

قال العضد في شرحه على المختصر” « :وبقوله «اسْيّدِلَ؛ عن دليل
المختار الذي يزيفه» .اه.

وقال الأصفهاني في بيان المختصر « :وبلفظ «اسْتُدِلَ؛ إلى الدليل
الفاسد على مطلوبه».

اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب”” ' عند شرحه كلام ابن الحاجب

في مسألة المشترك « :وَاسْيُدِلَ) :لو لميكن؛ لخلت أكثر المسميات؛ لأنها
غير متناهية»« :الشرح « :اسْتُدِل» على الوقوع بدليل .والمصنف لا
يرتضيه؛ فلذلك عبر عنه بلفظ «اسْيدِلَ) ؛ وذلك دَيُدَنُهَ إلا نادراً» .اه.

«وَاسْيُدِلٌ بأن إبرأهيم عليه السلامر بالذبح».

قال الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح العضد”*؟ تحت قول
الشارح « :وبقوله اسْيّدِلٌ عن دليل المختار الذي يزيفه « :قد خالف هذا
الاصطلاح في مباحث

النسخ؛ حيثث

قال:

١ وَاسْيُدِلٌ بأن إبراهيم عليه

السلام ام بالذبح»؛ فإنه قد أورد عليه الاعتراض » وأجاب عنه»

فبقي أصل

الدليل سالماً» .اه.

 - ۳قالوا :إذا قال ابن الحاجب:

«قالوا»؛ فإنه يشير إلى دليل

قال القاضي العضد في شرحه على المختصر « :وبقوله «قالوا» عن
دليل المخالف» وإن كان المذكور واحداً نظر إليهء وإلى أتباعه» هذا إذا
كان المذهب المخالف متعيناً» وإلا عبر عنه بذكر ذي المذهب باسمهء أو
)(١
)(۲
(©)
()45
(©)

.178/١

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب
بيان المختصر.١1514/١ 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ١/05#.
حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/۸١٠.
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/871.

۹

بالنسبة إلى المذهب» أو يذكر المذهب» فيقول مثلاً «القاضي»ء «الإمام»»
أو «المبيح)» «المحرم)» أو «الإباحة»» «التحريم» » .اه.

وقال الأصفهانى فى بيان المختصر” « :وبلفظ «قالوا» إلى دليل
المذهب الباطل» .اه.

 - 4أَمّا :قال الأصفهاني في بيان المختصر" في مسألة «الشرعية
واقعة» في شرح قول ابن الحاجب « :وأما الثانية ؛ فلأنه يلزم أن يكون القرآن

عربياً) :في جميع مواضع هذا المختصر يشير به (ب «أمَّاه) إلى المقدمة
الاستثنائية») .اه.
رد حيث

 -أجيبّ» الجواب»

وقع «أجيبّ» الجواب› رد فى

المختصرء فالمراد بهم :الجواب عن أدلة الخصم.

قال القاضي العضد في شرحه على المختصر”"« :وعن الأجوبة
ب ١أَجِيبَ؛ أو «الجواب» ,أو «رُد» ونحوه» .اه.
 -قیل› اغترض›

أورد  :حيث وقع «قيل» اغترض›

أورد) فى

المختصر فالمراد بهم  :السؤال.
قال القاضي العضد في شرحه على المختصر « :وعن السؤال
ب«قيل»» أو «اغْتُرض» .أو (أوردًا » .اه.

 - ۷القاضى :حيث أطلق ابن الحاجب «القاضى» .فالمراد به :القاضى

أبو بكر بن الطيب الباقلاني.
قال الزركشى فى المعتب © « :وحيث أطلق في المختصر «القاضي» في
كتب الأصول لأصحابناء فالمراد به :القاضى أبو بكر بن الطيب» وحيث
)(١
()۲
()۳
()٤

بيان المختصر.155/١ 
بیان المختصر .۱/۲۲۲
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/۸۲٠.
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/۸۲٠.

(ه) نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/851.
۱11۰

أطلق في كتب المعتزلة؛ أو في كتب أصحابنا عن المعتزلة فالمراد به:
عبدالجبار الجبائي» .اه.

۰

وقد خالف ابنٌ الحاجب هذا الاصطلاح في تعريف الخبر»

حي

قال« :قال القاضي› والمعتزلة :الخبر :الكلام الذي يدخله الصدق

والكذب».

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد« :الظاهر على ما
عرف من دأبه في هذا الكتاب أنه القاضي أبو بكرء لكن صرح الآمدي (في
الإحكام ١٠)/.۲

وجمهور الشارحين بأنه القاضي عبدالجبار» وهو من

المعتزلة») .اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب”"'« :إطلاق المصنف هنا لفظ
القاضي على عبدالجبار أراه وقع سهواًء فإن أصحابنا الأصوليين لا يطلقون

هذه اللفظة إلا على ابن الباقلاني» وإنما يطلقها على عبدالجبار المعتزلة
وقد عطف على المعتزلة؛ فأوهم أنه ابن الباقلاني من وجهين :عادة
الأشاعرة» واقتضاء العطف المغايرة» .اه.

 -الإمام :حيث وقع «الإمام» في مختصر المنتهى» فالمراد به :إمام

قال الزركشي في المعتبر” « :حيث وقع «الإمام» افليمختصر فالمراد
به :إمام الحرمين  .وأما فخر الدين الرازي فلم يسمه › بليعبر عنه ب «قيل»؛

تبعاً للآمدي» .اه.

الحاجب :اوالعلاقيل:لابح فقال الإمام :لعسره»« :فقال إمام
( )١حاشية السعد على شرح العضد ؟.54/
()۲

رفع الحاجب .۲/۹۸۲

قق بيان المختصر ١/451.
ماًحعن
( )۳نقل
( )5بيان المختصر ١/٠5-١4.
111

لعسره».

الحرمين:

وفي شرح قول ابن الحاجب:

«وقيل:

لأنه ضروري من

وجهين»« : .قال الإمام فخر الدين الرازي :إنه لا يمكن تحديده؛ لكونه
ضروريا من وجهين.)...

أه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب” عند شرح كلام ابن الحاجب
السابق« :فقال الإمام أبو المعالي الجوينيء إمام الحرمين» سلطان الأشاعرة»
الجماعة :إنما لا يحد؛ لعسره».

وغضنفر

«وقيل» :إنما لا يحد؛ «لأنه ضروري»» فكان غنيّاً عن التعريف.
والإمام في المحصول ذهب ا أنه ضروري » لكن  9يقل  :إنه 0

لموجب».

4

اه.

البصري :حيث وقع «البصري» فى مختضر المنتهىء فالمراد به:

أبو عبدالله البصري

قال الزركشى فى المعتبر”« :2وحيث أطلق في المختصر «البصري»
فالمراد به :أبو عبداللهء لا أبو الحسين»١ .

قال السعد التفتازانى في حاشيته على شرح العضد”" تحت قول
الشارح (العضد)« :وأبو الحسين البصري»« :صَرَّحَّ بالاسم؛ لئلا يتوهم أن
البصري هو أبو عبدالله .على ما هو دأبه في هذا الكتاب؛ فإن مذهبه ليس

وجوب العمل عقلاً مطلقاً» بل فيما يسقط بالشبهة خاصة» .اه.
»E
ص

)2

رفع الحاجب ١/8852

107

.055

( )۲نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/851١.
( )۳حاشية السعد على شرح العضد ؟.6/
11۲

وفيه مطلبان.

المطلب الأول :أسلوبه.

11۳

أسلوبه ومنهجه في المختصر
المطلب الأول :أسلوبه
من الأمور المسلم بها عند الفقهاء والأصوليين المتأخرين» تَمَيِّر
أسلوب الإمام ابن الحاجب في مؤلفاته الفقهية والأصولية بصعوبة العبارة

التي تستلزم غموض المعنى أحياناً» وتصل إلى حد الألغاز أحياناً أخرى.
وقد أشار إلى هذا الجانب في أسلوبه بعض الشارحين للمختصر.

قال الأصفهاني في بيان المختصر''' :افتصديت لأن أشرحه شرحاً
يبين حقائقه,

ويوضح دقائقه,

ويذلّل من

اللفظ صعابه»

عن

ويكشف

وجه

المعاني نقايّه؟ مقتصداً غير مختضر اختصاراً يؤدي إلى الإخلال» ولا مطنباً

إطناباً يفضي إلى الإملال؛ ساعياً في حل مشكلاته» وفتح معضلاته» وتقرير
معاقده»

وتحرير قواعده»

ودفع الشبهات الواردة على مقاصده».

اه.

وقال القاضي العضد في شرحه على المختصر”؟« :إن المختصر
للومام العلامة قدوة المحققين»

جمال

الملة والدين»

أبي عمرو

عثمان

بن

الحاجب المالكي تغمده الله بغفرانه» يجري منها  أي:كتب الأصول -
.۷-/۱

دلق

بيان المختصر

(0

شرح العضد على

المختصر

١/6.

١15

الغرة من الكمت»

يجري منها مجرى

والقرحة من الدهم .والواسطة من

العقدء وقد رزق حظاأً وافياً من الاشتهارء فاستهتر به الأذكياء في جميع
الأمصار أي استهتار؛ وذلك لصغر حجمه» وكثرة علمه» ولطافة نظمهء
مء
هعلى
فعص
لمست
انه
ولك

لا يذل صعابهء ولا تسمح قرونته لكل ذي

ءء
امن
لحد
ض وا
فغير
لحه
اد شر
علم» وق

واشتغل بحله جمٌّغفير من فحول

العلماءء فأبرزوا جلائل الأسرار من أستاره» وقد بقيت الدقائق» واجتلوا

ئق
ان
قم
حجلي
ال

فت
غمن
شي م
معانيه» واحتجبت عنهم حقائق» وإن

به»

وقد وكلت فكري على حل ألفاظه ومعانيه» وصرفت بعض عمري إلى
تلخيص مقاصده ومبانيه» حتى لم يخف علي منها خافية» وتنبهت من
ةلة».
يجم
فلى
ا ع
كوائد
الفوائد الز

اه.

وقال حاجي خليفة فكيشف الظنون"''« :هو مختصر غريب في

صنعهء بديع فنيه؛ لغاية إيجازه يضاهي الألغازء وبحسن إيراده يحاكي
الإعجاز) .

على أن العناوين التي اختارها شُرَّاحه تدل بعباراتها الصريحة على

صعوبة أسلوبه منها:
١

«كاشف الرموز ومظهر الكنوز» لتقى الدين بن دقيق العيد (ت

؟'ولاه).

؟  «حل العْقّد والعُقّل في شرح مختصر السؤل والأمل» لركن الدين
الإستراباذي (ت 8اشلاه).

« - ۳بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين

الأصفهاني (ت 44لاه).
4

«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدين السبكي (ت

الالاه).
( )۱كشف الظنون ".1668/1۲

ولعل السبب في صعوبة أسلوبه يعود بالأصالة إلى أمرين أَسَاسَيْنِ:
 - ١أسلوب الإيجاز الذي آثره ابن الحاجب في اختصاره هذا
المختصرء والذي أعلن عنه صراحة في قوله « :الْحَمد لله َب الْعَالَمِينَ

وَصَلَى اللهُعَلَى سينا مُحَمّدٍ وال مُحَمّدٍوَسَلَّمَتَسْلِيمًا.
رابت ؛فصورٌَ الهم عَنالإگارء وَمَيْلاَها إلى الإيجا ر
َك يَعْكََ :ي لما
.

فيأَصُولٍ الم
وَالإاخْيِصَارِ صَنَقْتُ مُحْتَصَرًا ذ
وسیل مَنِيع٠ ا يد الِب عَن تَْعَلَّمِوصا

م امَصَرْئُه ع

و

7

أ

وَلاًيرد الأريت عَنْتَمَهُمِهِ

راد .اه.

۲

ولوعه الشديد بالتحليل المنطقى للمسائل والدلائل؛ وتوظيفه

للمنطق الكلامي الجدلي الواضح من بداية المختصر إلى نهايته» كقوله:
«قالوا ...:قلنا)» و« :قالوا ...وأجيب» .ومقدمته المنطقية دليل على ذلك.
وهذه من

البوادر لاتجاه جديد

فى التأليف»

وهو الاتجاه إلى الإيجاز

والاختصار.

وهذه أمثلة على صعوبة وغموض أسلوبه؛ مما جعل الشراح يختلفون

في توجيه كلامه أحيانأء ويعترفون بقصور فهمهم لعبارته أحيانا أخرى.
 ١قال ابن الحاجب فى الاعتراض

على القياس»

الثامن من الاعتراضات

وهو عدم التأثير « :وكل فرض

 ١اعترافه بطرده مردود»

الواردة

جعل وصفاً في العلة مع

بخلاف غيره على المختار فيهما».

هاذلهعبارة مغلقة ؤغامضة؛ مما جعل بعض الشارحين يعترف بالقصور

قال الأصفهانى فى بيان المختصر''« :وقال المصنف:إن كل فرض
( )١نايب رصتخملا .509/#

جعله المستدل في العلة وصفاء فإن اعترف المستدل بطرده فهو مردود على
المختار .وإن لم يعترف بطرده فهو مقبول على المختار.

وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد”« :2من الشارحين
من فسر هذا المقام بما يشهد بأنه لم يفهمه» وآخرون اعترفوا بعدم الفهم؛
ولذا بالغ المحقق  أي العضد  في توضيحه بما لا مزيد عليه» .اه.

 وقال ابن الحاجب في الاعتراض الخامس عشرء وهو المعارضة فيالأصل بمعنى آخر ... :من

وصف

المعارضة»)»

بعد قوله:

«لأن المدعى علة

ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال».
قال الأصفهاني في بیان المختص « : ۳فعلى هذا قول المصنف:

«من

وصف المعارضة» بعد قوله« :لأن المدعى علة ليس بأولى بالجزئية أو
بالاستقلال» .زائد لا فائدة فيه.

وقرر بعض الشارحين بيان الملازمة بوجه آخرء وهو أن الدليل دال
على علية كل واحد من الوصفين» أعنى وصف المستدل .ووصف
المعارضة» سواء كل واحد مستقلاً كالطعمء أو القوتء أو غير مستقل
كالقتل العمد العدوان إذا جعله الشافعي علةء وزاد عليه الحنفي بالجارح»›
حتى يكون المجموع علة؛ فإنه إذا لم يقبل» وجعل أحد الوصفين علةء لزم

ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح.
ثم قال :وعبارة المصنف .,أعني الدليل وبيان الملازمة» وافق عقد
المسألة في العموم لا التمسك؛ فإن قوله« :ليس بأولى بالجزئية أو

بالاستقلال» يشمل ما إذا كان الوصف المدعى علة» مركباًء والمعترض أخذ
( )١حاشية السعد على شرح العضد ؟.7555/
( )۲بيان المختصر ۳/٤٠۲.
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جزءاً منه» وادعى الاستقلال» وما إذا كان المدعى علة وصفاًء وضم إليه
المعترض وصفاً آخر على ما ترى إذا نظرت فيه.
وعلى هذا لا يكون قوله« :من وصف المعارضة» زائداً.

وفيما ذكره هذا الشارح نظر؛ لأن قول المصنف« :ليس بأولى
بالجزئية أو بالاستقلال»» لو كان شاملا لما إذا كان الوصف المدعى علةء
مركباء والمعترض أخذ جزءاً منه» وادعى الاستقلال» .لزم أن لا تقبل

المعارضة؛ لأنه حينئذ لا يكون إثبات علية جزء المدعى علة مفيدة
رع
لمففي
احك
للمعترض؛ لأنه لوثبت علية جزء المدعى علة» يلزم ال
ضرورة وجود الجزء الذي هو العلة المستقلة على زعم المعترض فيه .فلا

تكون المعارضة مفيدة .هذا ما ظهر لي» .اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب"''« :والحاصل :أن ما يأتي به
المستدل مناسب» وما يعارضه به المعترض أيضاً مناسب» فليس التمسّك
بأحدهما أولى من عكسه» ولا يخفى عليه أن المعارضة هنا ليس المراد بها:

العلة المقتضية» بخلاف ما يريده المستدل» كما يفهم من الدليلين
المتعارضين» بل العلة الصالحة لأن يتعلق بها في الحكم كما صلحت علة

المستدل» وينشأ الخلاف عنهما في الفرع» لا في الأصلء فإذا اتفقا مثلاً
على أن البَّرّ ربوي» واعتل أحدهما بالطعم» وبيّنَ وجه مناسبته» كان

للمعترض أن يقول :لم لا تعلقت بالكيل» وهو أيضاً مناسب وتبين ذلك؟!
وإذا لاحت مناسبتهاء وضح أن التعليق بأحدهماء وترك الآخر تحكم .هذا
ما فهمته من عبارة الكتاب» وهي قَلِقَهَ عاصية» .اه.

 - ۲وقال ابن الحاجب في مباحث النسخ» مسألة« :الجمهور على
جواز نسخ مثل :صوموا أبدأ» بخلاف «الصوم واجب مستمر أبداً».
من المعلوم أن لا فرق على قول الجمهور بين كون الجملة فعلية

نحو« :صوموا أبداً»» أو اسمية نحو« :الصوم واجب مستمر أبداً».
فلك

رفع الحاجب .5/4554-654
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اف
عنبوقع
لك
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حبتما
يحاج
ابن ال

خلاف ذلك؛ وهذا ما

جعل الشارحَيّن :شمس الدين الأصفهانى» والقاضى العضد يختلفان فى حل

قال الأصفهاني في بيان المختصر""« :ذهب الجمهور إلى جواز نسخ
الأمر المقيد بالتأبيد» مثل« :صوموا أبدا»» خلافاً لبعض الأصوليين .بخلاف
الخبر المقيد بالتأبيد» مثل« :الصوم واجب مستمر أبداً» فإن الأكثر على أنه
لا يجوز نسخه؛ للزوم التناقض .والمختار عن المصنف في الأول جواز
النسخ» .اه.

وقال القاضي العضد في شرحه على المختصر” « :أقول :الحكم
المقيد بالتأبيد إن كان التأبيد قيداً فى الفعل مثل أن يقول« :صوموا أبداً»»

فالجمهور على جواز نسخهء وإن كان التأبيد قيداً للوجوب» وبياناً لمدة بقاء
الوجوب واستمراره» فإن كان نضا مثل أن يقول« :الصوم واجب مستمر

أبدا» لم يقبل خلافه» وإلا قبل» وحُمِلَ ذلك على مجازه» .اه.

ووافق ابن السبكي قول القاضي العضدء حيث قال في رفع
الحاجب”" :قال« :الجمهور :جواز النسخ» .الخطاب المقيد بالتأبيد إذا
كان إنشاء حق مثل« :صوموا أبدأ»» «بخلاف :الصوم واجب مستمر أبداً»
فإنه يجوز نسخه.

واعلم أن قول :إن الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد
بالتأبيد» صحيح .وأما قوله« :بخلاف الصوم واجب مستمر أبدا»» فزيادة
لم يصرح بها الامدي .ولا غيرهء وإنما قال الامدي :فإن قيل :لفظ

التأبيد جاري المجرى التنصيص على كل وقت من أوقات الزمان

بخصوصه.ء والتنصيص على وجوب الفعل المتعيّن لا يجوز نسخه» فكذلك
هذا.

) (١بیان المختصر.019/7 
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أمرنابالعبارة باش يفضي
وأيضاًفإنالو

الاستمرار جاز

سخ

فلو

ثم قال :وأيضاً فإن المخاطب إذا أخبر بلفظ التأبيد لم يجز نسخهء
ر.
بير
خى غ
لف
اذلك
فك
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ثام أ
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بفظ
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تلم
لانس
اا ل
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يتنزل منزلة

التنصيص › وإن سلم فلا نسلم امتناع نسخه

وعن الثاني  :أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار .وعن الرابع :بمنع ذلك

فاىلخبر أيضاً هذا كلامه.
فيحتمل أن يكون مراد المصنف بقوله :بخلاف نحو :الصوم واجب
مستمر

أبداء الخبر»

أي  :يجوز

نسح

المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء مثل :

«صوموا أبدأ»» بخلاف ما إذا كان خبراً مثل« :الصوم واجب مستمر أبداً».

وعلى هذا جرى شيخنا الأصفهاني وغيره.
ويتأيد هذا بأن المصنف لما رأى الآمدي اعترض بالخبرء ثاملتزم
بناء على أصله في جواز نسخ الأخبار» كما ستعرف حتى أن يتصور أنه
موافق له على الالتزام أيضاء وهو لا يرى نسخ الخبر؛ فقال :بخلاف
الخبر» والفرق بينهما واضح؛

يلزم من الخبر الخلف

كما ستعرف

إن شاء

الله تعالى.
وإليه أشار إمام الحرمين في أول النسخ حيث قال :فإن قيل :لقوال
لاء

لأن تقدير وروده

تجويز

الخلف›

ولكن في هذا نظر من وجهين :

أحدهما :أنه لأوراد الخبرء لم يحتج إلى قوله :مستمر؛ فالفرق
ديئااًً.
ئش
زمواهمة
واضح بدون هذه اللفظة ال
والثانى  :أن الخبر عنده ليانسخ» قبيادلتأبيد أيمقليمدء

فلا يتجه

الفرق؛ إذ البحث هنا عن التأبيد هل يمنع النسخ أم لا؟ والقائل قائلان:
اء
شين
نق ب
إيفر
االلا
قائل بأنه يمنعه» وهذ
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والخبر.

وقائل :ليم
انعه» وإذا لميمنعه فيالإنشاء لميمنعه في الخبر أيضا ً.

والمنع في الخبر إنما نشأ من خصوص الخبر؛ لاقتضائه الخلف لا
مبناجهلة أ
تنه
أقي
بديدء فافهم ذلك؛ فجلا
امع بميسنألة الخبر والتقييد
بالتأبيد؛ لاختلاف المأخذ فيهماء ويحتمل أن يكون فصل فى الإنشاءات بين
مقيد ومقيدء فجوز النسخ في أحدهما دون الآخرء فقال في التأبيد:
المجعول قيدا في فعل المكلف مثل« :صوموا أبدا» بالجواز.
وقال في الثانية  :المجعول

قیدا للوجوب»

وبيانا لمدة بقائه واستمراره

إذا كان نصا مثل أن يقول« :الصوم واجب مستمر أبداً»؛ لأنه لا يجوز.
وعلى هذا جرى القاضي عضد الدين الإيجي» وهو الأظهر عندي.

والذي دعا المصنف إلى ذلك أنه لما سأل السائل :إن لفظ التأبيد
جار مجرى التنصيص» والتنصيص لا يجوز نسخهء وأن التأبيد إذا ضم إلى
الاستمرارء فلو جوز نسخه لم يكن له معنىء وأجاب الآمدي بما رأيت»
توسط المصنف في الجواب» فوافقه على أن لفظ التأبيد لا يتنزل منزلة

التنصيص» ولايمنع النسخ» لكن لامطلقاء بل إذا لميؤت معه بلفظ
الاستمرار» ويجعل قيدا في الوجوب.

وقال« :بخلاف مثل« :الصوم واجب

مستمر أبدا» .هذا ما ظهر عندي» .اه.

 - ۳أحياناً تكون عبارته ذات احتمالات» فينبه بعض الشارحين عليهاء
ويسكت عنها آخر.

 مثال ذلك :أن الشيخ ابن الحاجب قال في مسألة« :إذا أفتى واحدءوعرفوا به» ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب» فإجماع أو حجة» وعن
الشافعى  :ليس إجماعاً .ولا حجة»
فمى قوله:

«خلافه»

ثلاثة

وعنه خلافه)» .
احتمالات  :إجماع وحجة

۲۱

وإجماع

لا

وقد سكت عنه العضد فى شرحه"» حيث قال« :روي عنه خلافه)
مثل ما قاله ابن الحاجب.

وأما الأصفهانيء وابن السبكي فقد عيّناه .وإن كانا قد اختلفا في

فالأصفهانى عبّنه فى بيان المختصر”" بأنه حجة لا إجماع» حيث
قال« :ونقل عنه أيضاً خلافهء وهو أنه حجةء لا إجماع» .اه.
أما ابن السبكي في رفع الحاجب”" فقد عيّنه بأنه إجماع» حيث قال:
اوعنه خلافه»» وهو أنه إجماع» .اه.
 -عكّف ابن الحاجب الدليل لغة بقوله« :الدليل لغة :المرشدء

والمرشد :الناصب» والذاكرء وما به الإرشاد».
فقوله« :وما به الإرشاد» اختلف فيه الشارحون» فهل العطف يعود

على «المرشد»ء أو على «الذاكر».

قال الأصفهاني في بيان المختصر؟« :وما به الإرشاد :العلامة التي
نصبت للتعريف» فعلى هذا يكون «ما به الإرشاد» معطوفاً على «المرشد» لا
على «الذاكر).

ويمكن أن يكون معطوفاً على «الذاكر»؛ لأن «المرشد» كما يطلق على
الناصب للعلامةء يطلق على العلامة المنصوبة؛ إذ الفعل قد ينسب إلى

الآلةء كما يقال :السكين قاطع» .اه.

وقال الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح العضد"« :الدليل
لغة :يطلق على «المرشد» و«المرشد» له معنيان :الناصب لما يرشد بهء

) (١شرح العضد على المختصر.۴۷/۲ 
( )۲بيان المختصر ۷٦/١ه.

( )۳رفع الحاجب ؟.405/
) (٤بيان المختصر."٤/١ 

() حاشية الشريف الجرجاني على شرح العضد ۱/۹۳-٠٠.
۱۲۲

والذاكر له .وكذا يطلق الدليل على ما به الإرشاد»ء فله ثلاثة معانء

وللمرشد معنيان» وإنما كرر اللام في قوله« :ولما به الإرشاد؛؛ تنبيهاً على
كونه معطوفا على «المرشد» .وهذا التوجيه موافق لما صرح به الامدي في

الإحكام» حيث قال :وأما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال» وهو
الناصب للدليلء وقيل :هو الذاكر لهء وقد يطلق على ما فيه دلاله
وإرشاد.

قال الشارح  :ولا يبعد أن يجعل اما به الإرشاد) في عبارة الكتاب

عطفاً على «الناصب»؛ فيكون الدليل للمرشدء وهو للمعاني الثلاثةء وحيث
كان إطلاقه على المعنى الثالث مستبعداً فی بادئ الرأيء أزاله بقوله :فإن
«ما به الإرشاد» يقال له« :المرشد» مجازاً؛ لأن الفعل قد يسند إلى الآلةء

فيقال للسكين :إنه قاطع .واعترض بأنه بعيد؛ لما فيه من إطلاق «المرشد»

على معناه حقيقة ومجازاً معاً إلاأن يؤرّل بأن الدليل لغة :ما يطلق عليه
لفظ «المرشد» .وأجيب بأن هذا التأويل لازم على التوجيه الأول أيضاً؛ لثلا
يلزم إطلاقه على معنييه الحقيقيين معاء أعني «الناصب»» و«الذاكر»» فكأنه
قيل  :مدلولٍ لغة:ه
:و مدلول «المرشد»؛ فيعم الحقيقي والمجازي» على أن

المصنف جوز استعمال اللفظ في كل واحد من مدلوليه الحقيقي والمجازي
معاً مجازاء كما جوزه فايلمعنيين الحقيقيين أيضاًء فلا استبعاد على

مذهبه» وما قيل :من أن الإرشاد هو الهدايةء فيكون أخص من الدلالة» فلا

يصح تفسير الدليل ب «المرشد»» وأيضاً قولنا :الدليل لغة :كذا معناه أن
ذلك مفهوم بحسب

وضع اللغةء فلا يشمل المعنى المجازي  .فجوابه أن

المصنف فسر «المرشد) بما فسر به الآمدي الدالى أعني «الناصب»
و«الذاكراء

ولم يعتبر

قال الجوهري:
هداية .

فی

شىء

«الهدى:

منهما معنى

الإيصال»

الإرشاد والدلالةء

فالإرشاد

وهديته

والهداية

الطريق والبيت

أي عكفته .

وإن الشارح أشار إلى اعتبار القول» والإطلاق دون الوضع» .اه.
۱۲۳

عنئذه

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب”« :و«المرشد» :يطلق على
«الناصب» للعلامة» و«الذاكر» لهاء و«ما به الإرشاد» .أي :والدليل لغة يقال
أيضاً :ل «ما به الإرشاد».
ولو قال :الدليل»

وما به الإرشاد»

والمرشد:

الناصب والذاكر؛

كان

أوضح» .اه.

وأحياناً تكون عبارته سبباً فى اضطراب الشارحين؛ لغموضها.
وهو يقرر في شبهة المانعين من جواز النسخ قبل الفعل» قال:

«قالوا :إن كان مأموراً به ذلك الوقت» .توارد النفي والإثبات» وإن لم يكن
فلا نسخ».

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد'"« :قد اضطرب
كلام الشارحين في تقرير هذه الشبهة» وجوابها .فذهب العلامة إلى أن

المراد :أن الفعل المنسوخ لو كان مأموراً به في ذلك الوقت أعني :قبل

دخول وقته» أو بعده قبل انقضاء زمان يسع المأمور به» وقد نسخ أي نهي
عنه» لزم توارد النفي والإثبات على محل واحد في وقټ واحدء وإذا لم

يكن مأموراً به لا يكون رفعه نسخاًء وتوجيه الجواب :أنه يكون مأموراً به
قبل ذلك الوقت» يعني :الوقت الذي لحقه النسخ» ويتبين انقطاع التكليف

سخ مطلقاء
نفي
ل تن
ابهة
عند ذلك الوقت بالناسخ .وقد اعترض بأن هذه الش
فلا تصلح تمسكاً للقائل بالنسخ» فإن قيل :إذا فعل بعض الأفراد التي
تناولها التكليف» لم يلزم التوارد؛ لتعلق الأمر بما فعل» والنهي بما نسخ.
قلنا :يردد في الفرد الذي لم يفعل» وقد نسخ .فإن أجيب بأنه يرتفع

التكليف الذي تعلق بأصل الفعل» ووجد منه بعض الأفراد .قلنا :وكذلك
إذا لم يوجد؛ فيندفع أصل الشبهة› ففي الجملة لا تختص الشبهة بما قبل
الوقت.

( )۲حاشية السعد على شرح العضد .۲/۲۹۱
تقل

وتقرير بعض الشارحين :أن المكلف إن كان مأموراً بهبالفعل في
وفته.
ذلك

فلو نسخ
الوقت›

في ذلك الوقت لزم التوارد»

وإن لم يكن مأموراً بهفي

فلا
نسخ .وأنت خبير بأن هذا التقرير مع المطلوب على طرفي

نقيض ؛ لما أنهينفي النسخ في وقت الفعل .

وفي بعض الشروح :إن هذ
إا م
بتع
رلقابق
هصة
يم»

وهو بعيدٌ جداًء

والشارح ا
لمحقق بالغ فی البيان والتوضيح › وجعل ذلك الوقت إشارة إلى

وقت النسخ الوارد قبل التمكن من الفعل» وحاصل الجواب :إن الوقت

الذي قبل التمكن ذو أجزاءء فالإثبات في بعضهاء والنفى فى بعض آخر فلا
اه.

تناقض».

 يأتى ابن الحاجب أحياناً بعببا
ارة
لتمخقلصود» فينبه عليها بعض
الشارحين
مثال ذلك:

أن الشيخ ابن الحاجب قال« :الحقيقة:

اللفظ المستعمل

في وضع أوّل».
فعقب عليه الأصفهاني في بيان المختصر”
أي  ::فيما وضع لهء وفيه تساهل›

بقوله« :وقوله ::في وضع

يتناول ما وضع لهلَغْةء وعرفاًء وشرعاء

والمف
هوم المجازي ؛ لأنهيصدق على كل منها أنهموضوع له» .اه .

 أحياناًيأتي بمصطلحات يخااللفجفي
مها
هورء فينبه عليها
الشارحون.

كما قال ابن الحاجب في تعريف «قياس الخلف»« :ويسمى ما ب الو»
قياس الخلف» .

فقال الأصفهاني في بيان المختصر « :فاصطلاحه مخالف لما ذهب
إليه الجمهور» .اه.

ففيهاتقريرمحقق عن هذه المسألة.

 )2بيان المختصر ١/١١٠. وانظر :حاشيتي السعد والجرجاني ١/9١1-١١11.
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و-قال ابن الحاجب« :مسألة :قالت الحنفية :مثل قوله كله :لا
م بكافر» ولا ذو عهد في عهده» .معناه يكافر» فيقتضي العموم إلا
يقتل مسل

بدليل» وهو الصحيح» .

قال الأصفهاني في بيان المختصر"" « :اعلم أن الجمهور قد يعبرون
عن هذه المسألة بأن :المعطوف إذا كان خاصاًء يوجب تخصيص

المذكور

اىلمعطوف عليه عند الشافعية» وعند الحنفية لا يوجبه .والمصنف
ف
لايمكنتطبيقهعلىماذهبإليهالجمهورة .اه.
ع هذهالمسألةبما

عبر

وقال السعد التفتازاني في حا شيته على شرح العضد" عند قول
الشارح « :كلام المصنف»:

«لما لم تكن المسألة على التقدير الذي أورده

مذكورة ففى أصول الحنفية»

ولا مشهورة بين الأكمة» ذكر المحقق أن كلام

المصنف هوأن الحنفية يقولون ذلك»

وظاهر تقرير المتن والشرح أن عندهم

الأول عام خص عنه الذمي بالنصوص الواردة في قتل النفس بالنفس»

واختص الحكم بالحربي؛ فيلزم أن يكون الثاني أيضاً عاماً فلا يخص عنه
شيء إلا بدليلء وقد دل النص والإجماع على قتل المعاهد بالذمي؛

فاختص الحكم بالحربي» أي :لا يقتل ذو عهد بكافر حربي» وفي تقرير
الآمدي  :أن الأول أعني  :المعطوف عليه ليس على عمومه»

وإلا لزم عموم

الثاني أعني :المعطوف› فيفسد المعنى» وذكر فاىلمحصول وغيره :أن
ما فيه العام على ما فيه المخصصء> كما لو قيل :لا يقتل الذمي
عطف
ولا المسلم بكافر» هل يقتضي تخصيص العام؟ فعندنا لاء وعندهم
بكافر»

نعمء فزعم كثير من الشارحين أن هذه تلك» إلا أن العبارة قاصرة .وخلافية
أخرى» وهي  ::أن عطف

المخصص على العام هل يقتضي تخصيص

تاص
خ لم
ا١۲۲
العام؟ كقوله# :وبعولتهن أحق بردهن[ #البقرة] :
بالرجعيات»

هل اقتضى تخصيص

المعطوف عليه؟ أعني  :قوله:

«#والمطلقات يتربصن» [البقرة57 :؟] بهاء فزعم بعضهم أن هذه تلك›
) (١بیان المختصر.۲٠١٠-۲۰۰/۲ 
(؟) حاشية السعد على شرح العضد

.٠١١/۲
۱۲٢

وليس كذلك» بل هذه المسألة برأسها ذكرها الآمدي .حيث قال :العطف
على العام هل يو جب العموم في المعطوف؟

فعندنا لاء وعند

الحنفية نعم).

اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب”''« :أقول :اعلم أن المسألة
مترجمة ب :أن العطف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف؟».
وهذه ترجمة تتجاوز المقصود؛

لانطباقها على صور

لا خلاف فيهاء

كما لو قال عليه السلام« :لايُقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده
بحربي)  ۰وهذا ما لا يسع أحداً أن يقول فيه ب «اقتضاء العطف

على العام

العموم» حتى لا يقتل المُعَامَدٌ بكافر حربيًاً كان أو ذميًاً».
والمقصود بالمسألة إنما هو :أن إحدى الجملتين إذا عطفت على
|
الأخرى» وكانت الثانية تقتضي إضماراً؛ لتستقيمء كقوله« :ولا ذ
عوهد في
عهده» على ما يذعيه الحنفيون؛ فإنها لا تستقيم عندهم بدون إضمارء

فهل

يضمر ما تقدم ذكره إن كان عامًاً اقتضى العطف عليه تقدير العام» وكان
العطف على العام يقتضي العموم لذلك؟ أو يضمر مقدار ما يستقيم به
الكلام فقط؛ لأن ما وراءه تقدير لا حاجة إليه؟ قالت الحنفية بالأول» وقال
أصحابنا بالثاني .

وقد أجاد ابن السمعاني (في قواطع الأدلة ٠١)/ ٠٠إذ افتتح المسألة
بقوله « :المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في
المعطوف عليه» بل إنما يضمر مما في المعطوف عليه بقدر مايفيد ويستقل به
وعند أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ماسبق مما يمكن إضماره» .انتهى .
أدخرين
متعن
لألة
امس
والمصنف لما رأى ترجمة ال

مختلفة» وهي

قولهم  :العطف على العام هل يقتضي العموم؟ عدل عنها وقال مثل قوله

لأنه يقول بأن المسلم لا يقتل بالذمي كما يقول الشافعيون.
((۱

رفع الحاجب

۳/4۷

(°۸1

YAJ

1۲۷

وبهذا أيضاًيتضح لكأن العموم لم يحصل منمجرد العطفء ولا

اقتضى التعميم ع وإن صرح اللفظ بالخصوص
عهد في عهده بحربي»»

كما قلنا فيما لو قال« :ولا ذو

من تقدير المذكور أولاً ويتضح لك

وإنما حصل

أيضاً أن المصنف فد منالتعبير بأن العطف على العام هل يقتضي العموم؟

لنلء
خه م
للزم
اا ي
لم

وأن من نزل كلامه من شارحي الكتاب على هذا

المعنى أوقعه فيما ف منه» ولم يفهم مراده».

اه.

و۷أح-ياناً يأتي بأسلوب مختصر معقّد يستغربه الشراح منه» ويوقعهم
في حيرة من أمرهم .

قال ابن الحاجب في مباحث الإجمال :مسألة« :لا إجمال فنيحو
قوله عليه السلام«:رفع عأنمتي الخطأ والنسيان» .خلافاً لأبي.الحسين
والبصري  .لنا :العرف في مثله قبل الشرع :المؤاخذة»

والعقاب»

ولم

يسقط الضمان إما؛ لأنه ليس بعقاب» أو تخصيصاً لعموم الخبر؛ فلا

إجمال .

ا»
لنوفي
المت
قيا
«ف
قال الكرماني فالينقود والردود"« :واعلم أن
و«أجيب» اختصار غريب» وابما تقدم» متعلق بهماء وافى الميتة)» أي :في

مسألة :حرمت عليكم الميتة.»#

وأن المصنف قال في باب العموم في مسألة« :المقتضي لا عموم
...٠
له

إن الحديث مجمل .

قال  :فكان الإجمال أقرب» ففي كلامه إشمام رائحة المنافاة» .اه.
2 63 %3

) (١نقلاً عن محقق بيان المختصر."54/7 
1۲۸

أولاً :سلك الشيخ ابن الحاجب في مختصره منهجاً لميحدعنهإلا نادراً.
كان يذكر أولاً :المذهب الحق في نظرهء وكان غالباً ما يعبر عنه
ب «المختار»ء ثم يذكر أقوال المخالفين» ثم يذكر أدلة المذهب الذي انتصر
له» وعادة ما يتصدرها ب «لنا»» ثم يذكر الاعتراضات الواردة عليهاء وعادة

ما يأتي ب «قيل»» أو «واعترض».

الاعتراضات .وعادة مياوظف

أو «وأورداء ثم يذكر الأجوبة على

«أجيب»ء أو «الجواب»» أو الرداء ثم يأتي

بأدلة المخالفين واحداً بعد واحد معبراً عنها ب «واستدل») .ثم يردها بأسلوب

علمي دقيق ملؤه الأدب» من غير تجريح.
مثال ذلك:

«(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ  :جَوَارٌ التشخ قبل وَكْتِ الْفِعْل .مِثْل

جواهَذْهِ السَنََ» ت يمول َبْلَّهُ« :لاً تَحْجُوا)  .وَمَنَعَ الْمُعْتَزلَه ل
نَبَتَ التَّكْلِيفٌ قبل وَقْتِ الْفِعْلِ؛ فَوَجَبَ جَوَارٌ رَفْعِهِكَالْمَوْتَِ :أَيِضَا

 Eلأنَّالْفِعْلَبَعْدَ الْوَمْيتِوَمَعَهُيَمْتَيِمُنَسْحْهُ .وَاسْتُدِلٌ  :بأد
ِْرَامِيمَ أَمِر بالج بِدَلِيلٍ:#افعل ما ور ٠
م وَبالإقدَامء وَبِتَرْويع الْوَلَي
وَنْسِمَ قَبلَ التّمَكنٍ .وَاعْتْرض بِجَوَازِ أن يَكُونَ مُوَسّعًا .وَأجيبَ با ذَلِكَ لا
يَمْنَعٌ رَفْعَعلي الْوْجُوب ِالْمُسْتَقْبَلٍ؛ لأ الأمر باي عَلَيْه وَهُوٍَالْمَانِعٌ
عِنْدَهُمَْ .بِأَنَّهُلَوْكَانَ مُوَسَّعًا لَقَضَْتِ الْعَادَةٌ َأَخِيرِه؛ رَجَاءَ نَسْحْهِ أَرْموه

لِعِظّمِهِ .ران دَفْعَهُمْ بهمثلل :الم يُؤْمَوا وَإِنَّمَاتوم أ اَم بِمُقَدِمَاتِ الذّْح.
ليس بِشَيْءِ .أذیحوكا يلجمعقي أ جل صَفِيحَةُحَاس» َو حَدِيدٍ
فلا يُسْمَعٌ.وَ
.يَكونُ تنا بل التَمكنٍ .الوا  :إن كَانَّ مَأْمُورًا به ذَلِكَ الْوَقْتَء
تَوَارَدَ انمي وَالإِنْبَاتُ وَإِنلَم يَكُنْ قلا نَسْحح َ.وَ.أْجِيبَ لم يكن بل ْلَه

وَانْقَطْمَ التَكليك عِنْدَهُ كَالْمَوْتِ؛.

تمحلنيلهجه من خلال هذا المثال:
 عرض المسألة بأنها خلافية .۲۹

۲شار إلى المذهب الحق في نظره بقوله« :المختار :جواز النسخ
أ
قبل وقت الفعل).

“ذكر قول المخالفين ونسبه في قوله« :ومنع المعتزلة والصيرفي».
ذكر
5

دليلين للمذهب المختارء وذلك في قوله« :لنا :ثبت

التكليف قبل وقت الفعل» فوجب جواز رفعه كالموت» وأيضا :فكل نسخ

كذلك؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه».
© ثمذكراعتراض المخالف بقوله « :واعترض بجواز أن يكون موسعاً» .
ثم أجاب عن هذا الاعتراض بوجهين بقوله« :وأجيب٠ :
أ  -بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقل؛ لأن الأمر باق
وهو المانع عندهم .

ببأنه لكوان موسعًاء نقضت العادة بتأخيره» رجاء نسخهء أو
و
موته لعظمه) .

 -۷ثم ساق دليل المانعين من جواز النسخ قبل الفعل» حيث قال :

«قالوا :إن كان مأموراً به ذلك الوقت» توارد النفي والإثبات» وإن لم يكن»
فلا نسخ».

4

أجاب عن هذا الدليل بقوله« :وأجيب :لم يكنء بل قبله»

وانقطع التكليف عنده كالموت».

ثانياً :أحياناً يعتريه السهو؛ من شدة تداخل الأقوال والأدلة» فيحيل على
دليل ؛ متوهماً أنه ذكره» وهو لم يذكره.
مثال ذلك  :قال فى مبحث
ضرورة»

الخبر:

(( ...الثاني  :التفرقة بينه وبين غيره

وقد تقدّم مثله) .

قال الأصفهاني في بيان المختصر”« :ولم يتقدم في هذا المختصر
مثل هذا الدليل»  .اه.

) (١بيان المختصر.5777/١ 

ونقل ابن السبكي في رفع الحاجب”“ عن القطب الشيرازي وغيره
قولهم« :هذا سهو من المصنف؛

فإنه ل
يم
تقدم مثله إلا في المنتهى (ص

 »5ه٠  ,.)8685الذي هذا المختصر مختصر منه» .اه.

وقال القاضي العضد فى شرحه على المختصر « :وإن كان ظاهر

كلامه يوهم أنه ظن أن قد أورد هذا السؤال في العلم» وأجاب عنهء كما
فعله في المنتهى (ص  .»)865 .8 .5اه.

وقد حاول ابن السبكي والتفتازاني تبرير هذا السهوء وهذه الغفلة من
الشيخ ابن الحاجب؛ بأن مقصوده من قوله« :وقد تقدم مثله»» إشارة إلى ما
تقدم ذكره في «حد العلم».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب”"« :قلت :ويحتمل أن يشير به إلى
ما تقدم في العلم؛ إقذيل :إنه
و ضر
جوري
ه م
ينن»

الوجه» وهو أنه ضروري لوجهين».

وهو مثل هذا من هذا

اه.

وقال التفتازاني في حاشيته“ « :ثم قال في بحث الخبر« :الثاني
التفرقة بينه وبين غيره ضرورة» وقد تقدم مثله»ء إشارة إلى ما ذكر في

العلم» ولمالم يذكر في المختصر هذا الدليل الثاني فيمبحث العلم حمل

جامه
لوشرارحين كلامه في هذا الامقا
لمممخنتصر على أنه غفل» فظن أنه

قد ذكر هذا السؤال والجواب في العلم كما في المنتهى (ص٤ء 8ه,)85 .
وذهب بعضهم إلى أنه أشار إلى ما ذكر في جواب الاستدلال السابق من أن
العلم بحصول أمر لا يتوقف على تصور حقيقته» فههنا أولى أن لا يتوقف

العلم بحصول التفرقة بين هذه الحقائق على تصوراتها؛ فاستحسنه المحقق».
اه.

الثاً :أحياناً لا يعبر عن رأيه مباشرة» ولكن يفهم رأيه من إشارته.
وع
لذشيت
اندئ
اكفل
رحون

بتحليل هذا الرأي.

) (١رفع الحاجب.۲۸۳/۲ 
( )۲شرح العضد على المختصر ؟.755/

( )۳رفع الحاجب .۲/۳۸۲
( )5حاشية السعد على شرح العضد ؟.7/54
١

قال ابن الحاجب فى بيان مبادئ اللغة« :ومن لطف الله تعالى إحداث
الموضوعات اللغوية».
قال الأصفهاني في بيان المختص J : 93وقول المصنف

« :ومن لطف

الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية» إشارة إلى هذا ومشعر بأن مذهبه
التوقيف».

اه.

وقال ابن الحاجب في المسألة الثانية من مسألتي التنزيل» في حكم
الأفعال قبل الشرع« :والثانية :لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا
قبح» وثالثها :لهم الوقف عن الحظر والإباحة» وأما غيرهم فانقسم عندهم
إلى الخمسة) .

قال الأصفهاني في بيان المختصر”« :وأفاد بقوله« :عندهم» أن
تحقيق هذه الأقسام الخمسة قبل الشرع على رأي المعتزلة .وأما على رأي
الأشاعرة فلا؛ فعلم من سياق كلامه أن مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل
الشرع للأفعال مطلقاً وإن لم يصرح به» اه.

رابعاً :يذكر أحياناً أدلة الفريقين ولا يرجح شيئاً.
كقوله فى مسألة :تجزؤ الاجتهادء حيث قال(« :مَسألة) أُخْتُلِفَ في
هه

تَجَرْوْ الاجِتهادٍ.

لْمُْبِتُ :ليَولتَمجَْرَا؛ ميم |ْجَحِيعَ .وَكَدْسْيِلَ مَالِكُْرَضِيَ الل عهَنْهُ
عَنْأَرْبَعِينَ مَسْأْلَة

قال في ست وثكَلاثينَ مِنْهَا :لآ أذري .وَأْجِيبٌبِتَعَارُْضِ

الأولّةء وَبالْعَجزٍ عَن الْمُبَالَعَةِ في الْحَالٍ.
قلإذَا 3علىأَمَارَاتِ مَسْأَلَقَه فَهُوَ وَغَيْدْهُسَوَاء .وَأجيبَ باه
د

بيان المختصر

.١16١/١

)(١

) (۲بیان المختصر

."۱۸/١
۱۳۲

ق

النَافِي  :کل ما مدر جَهْلَه>ُ يَجورٌ دتعلقهُبالْحكم الْمَفْرُوض .وجيب
الْمَدْضٍ :حُصّول الْجَمِيع في ظَنَهِ عَنْمُجْتَهِلِء أو بَعْدَتخرير الأَيِمَّةٍ

الأَمَارَات) .
ذكر دليل المثبت» والاعتراض عليه» والجواب عن الاعتراض» ثم

ذكر اعتراضاً ثانء والجواب عنه» ثم ذكر دليل النافي» والاعتراض عليه
دون الجواب عن الاعتراض› ولم يرجح شيئا.

وكقوله في الحصر ب«إنما»» حيث قال١ : وَأمًا الْحَصْرٌ ب (إِنَمَا:

قِيلَ :ل ياُفِيدُ.وَقِيلَ :مَنْطوقٌ .وَقِيِلَ :مَفْهُومْ
ا
الأول  :نما رَد قَائِمْ مل  :إِنَريا

وَالرَائْدُ كَالْعَدَم.

الثاني :طإِنْمَا إلهْكُمْ الل بِمَغْتئى :ما إِلِهُكُمْ إلاالل وَهُوَ الْمُدّعَى.
واا مِْلٌ« :إِنْمَا الأعْمَالُ بِالنْئاتِ» وَدإِنَمَا الْوَلآُ لِمَنْ أَعْتَقَ؛ فَضَعِيفٌ؛ٍ
لأن البْعِْمغُومََيفْيرهِه .ل يَسْتَقِيمُعير الْمعْيقوَلاءظَاهِرًا .
ءِ

°

ذكر دليل الأولء وهو النافى :بأن قولنا« :إنما زيدء مثلّ :إن زيداً
قائم» .والزائد وهو لفظ «ما» كالعدم.
وذكر دليل الثاني» وهو القائل بأنه يفيد بمنطوقه؛ بأن قوله تعالى:

تما إلهُكُمْ الله [طه .]54 :بمعنى :ما إلهكم إلا اللّه .
وذكر احتجاج من

احتج على الحصر

بتبادره إلى الفهم في قوله عَكَئِيد:

تما الأَعْمَال بِالّّاتِ»ُ وَؤْإِنّمَا الْوَلََءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ »4وضعّفهء ولم يرجح
شيئاً .
م

خامساً :المتتبع لأقوال العلماء المنصفين» يجد أن كل من يتمذهب

بمذهب معين ينتصر لمذهبه» ويرد على مخالفيه» وليس من الضروري أن

يُعََّ هذا تعصباً للمذهب» ومعاداة لباقي المذاهب» بل هو راجع للاقتناع

التام» واطمئنان القلب بقوة أصول مذهبه؛ لذلك نجد إمامنا الجليل الشيخ

ابن الحاجب نحا هذا المنحى.

۳۳

فقد اتنصتصرر لمذه به الااممامام مالك رضي

صي

الله عنه ففيى أككثرثر المسائلئل اله

1:

وجه فيها أصحاب المذاهب الأخرى الاعتراضات عليه.
حيث تمسك

بصحة إجماع أهل المدينة بقوله « :إِجْمَاعٌ الْمَدِينَةٍمِنَ

3د
الصَّحَابَبةٍ وَالتَاِِينَ حججة عِنْدَمَالِكِ رَحِمَهُ الله تَعَالَى .وَقِيلَ :تخئولعلىأ
رِوَايَتَهُمْ مَُقَدْمَة .وَقِيلَ :عَلَى الْمَْقُولاتِ الْمُسْتَمِكَةِء كَالأَدانٍ وَالإِقَامَةٍ
والصجيح النَعْمِيمٌ'.
والصحيح عند

ابن الحاجب

 :التعميم›

أي  :أن مذهب

الإمام مالك

رضي الله عنه :أن إجماع أهل المدينة سواء كان على المنقولات المستمرة
أو غيرها

حجة.

وزيف ابن الحاجب احتجاج الإمام الشافعي رضي الله عنه على حجية .

الإجماع بقوله« :التَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ :طوَيئْعْ غَيِرَ سَبيلٍ الْمُومِنِينَ.4

وَين بقَاطِع؛ لاحْيمَالٍ في اَيَو أومُتَاصَرَيَهء أو الاقتّداءِ بو أو فِي
الإِيمَانِء قَيَصِيرُ دَؤْرا؛ لأنَّ النّمَسّكَ بالظَاهر إِنّمَايَنْيْتُ بالإجْمَاع» بِخِلافٍ
ومله في الْقيّاس» .
التّمَتَّك ب

ا

ولاn

حيث قالna :

قَالَتِ از

 :مل

تفل مُسْلِم يكافر وَلآ دو عه في عَهْدِوِي مَعْنّاهُ« :بکافرا»
يَ
دفوله ي5كه :ولا ي
ی
يفضي الْحُْمُومَ ل

وَهُوَ الصّحِيح .

ومع هذا كله فالإمام العلامة ابن الحاجب يراعي دائماً أن لا يأتي
بشىء يخل بآداب البحث والمناظرة» ولا يشدد القول على مخالفيه كما فعل
ابن حزم في الإحكام والنيذ»

وإمام الحرمين

في البرهان والتلخيص›

والغزالي في المنخول» والشوكاني في إرشاد الفحول وأمثالهم في كتبهم.

سادساً :أما من حيث نَقُلْهُ لأقوال العلماء» فقد لاحظتٌ في منهجه
الملاحظات الآتية:
۱۳٤

 ١ينقل التعريفات بالمعنى» ويتصرف فيهاء وأحياناً هذا التصرف

يخل بالمعنى .

أمثلة على ذلك :

 ساق الشيخ ابن الحاجب تعريف القاضي الباقلاني للواجب بقوله:«القاضي  :ما يدم تاركه شرعاً بوجه ما).

وتعريف القاضي في التقريب والإرشاد""“ هو« :ما استحق الذمَّ بتركه
على

وجه

ًا

والمتأمل يدرك الفرق بين التعريف الحقيقى للقاضى الباقلانى»
والسبب فى ذلك يعود إلى أن ابن الحاجب نقل هذا التعريف من
المستصفى

 .55/١والمحصول للرازي ١/٠۹ وتصرّف فيه» ولم يعد إلى

التقريب والإرشاد مباشرة.
 ساق ابن الحاجب في مبحث الواجب الموسع قول القاضي الباقلانيبقوله« :ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة».

وقول القاضى هذا حكاه الغزالى فى المستصفى ١/١72 والآمدي فى

الإحكام ١/44 من غير أن ينسباه إلى القاضي» وكلام القاضي الذي ساقه
ابن الحاجب مختصر جداء وبتصرف»›

وهذا كلامه بحروفه متنلخيص

التقريب والإرشاد للجوينى « :اعلموا أن الواجب عندنا فى أول الوقت

أحد شيئين :إما فعل الصلاة أو العزم على إقامتها في مستقبل الأوقات»
فأيهما فعل فقد أدى ما كلف» فإن تركهما عصى» ويتنزل المكلف في أول
الوقت منزلة متنلزمه

كفارة اليمين» وتخيره بين ثلاث خلال»

وقد يضيق

عليه وقت التكفير» ويقتدضيق في بعض المواضع» فلقوال قائل :شإينئاً
( )۲التلخيص للجوينى 8/١ه". وانظر :التقريب والإرشاد ۲/۷٤۱ ۷۲۲
نون

.1837

من أقسام الكفارة ليس بواجب؛ لأنه لو تركه لم يعص بهء كان محالاًء بل
الواجب أحدهما» .اه.

ذكر ابن الحاجب تعريف أبى الحسين البصري للخبر في مبحث
الخبر بقوله« :وأقربها :قول أبي الحسين :كلام يفيد بنفسه نسبة» .

وهذا التعريف الذي ساقه ابن الحاجب مختصر جدَاً» وفيه تصرف
وهذا تعريف

أبي الحسين بحروفه من المعتمد"

« :والأولى أن نخد

أنمور»
لم
أنمور إلى أامر
لم
الخبر بأنه :كلام يفيد بنفسه إضافة أامر

نفياً .

أو إثباتا» .

 نقل ابن الحاجب حدٌّ الغزالي للإجماع بقوله« :الغزالي :اتفاق .أمةمحمد ا

على أمر من

الأمور الدينية» .

ونص حد الغزالي للإجماع في المستصفى” « :اتفاق أمة محمد يه
خاصة على أمر من الأمور الدينية».
فأسقط ابن الحاجب كلمة «خاصةا)ء وهي قيد في التعريف؛ لأن
الغزالى نبه على هذا القيد بقوله« :والجماعة إذا اتفقوا يقال :أجمعواء وهذا
يصلح لإجماع اليهود والنصارىء

خصص

وللاتفاق في غير أمر الدين» لكن العرف

اللفظ بما ذكرناه» .اه.

يفات
رقل
"تعين

ظف
وما
يدة
ولا ينسبها إلى قائليهاء وعا

لفظة

«قيل» .

أمثلة على ذلك :

 -ذكر ابن الحاجب تعريفاً للقرآن الكريم من غير أن ينسبه إلى قائله»

حيث قال« :قولهم :ما نقل بين دفتي المصحف تَوَائْراة» ثم زيفه.
( )١المعتمد ”/هلا.
()۲

المستصفر

اخ

١.

۱۳۹

والتعريف

الذي ذكره هو لحجة

الإسلام الغزالى فى المستصفى

›

وقد

قصان.
نيه
افل ف
تبصر

ونصه فى المستصفى”« :وحد الكتاب :ما نقل إلينا بين دفتي
المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً».
 ذكر ابن الحاجب تعريفاً للحكمء ولم ينسبه لقائله» حيث قال:«وقيل :الحكم :خطاب الشارع بفائدة شرعية».

هذا التعريف للإمام الآمدي في الإحكام"» وقد أسقط منه كلمة
«المفيد» .وتمام تعريف الآمدي« :خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية» .اه.

لخبر غنى عن
 ذكر ابن الحاجب فى مبحث الخبر قولاً؛ باأنالتعريف؛ لأنه ضروري من وجهين» ولم ينسبه لقائله» حيث قال« :وقيل:
لأنه ضروري من وجهين».

وهذا القول للإمام فخر الدين الرازي في المحصول"» وقد تصرف
وإليك كلام الفخر الرازي بحروفه كاملة« :فالحق عندنا :أن تصور
ماهية الخبر غنى عن الحد والرسم لدليلين:

لدم
يكعلأح
الأول :أن
بمعدوم.
جرء

من

بالضرورة معنى قولنا :إنه موجودء وإنه ليس

وأن الشيء الواحد لا يكون موجوداً ولا معدوماء
الخبر الخاص›

والعلم بالكل موقوف

على

ومطلق الخبر

العلم بالجزء»›

فلو كان

تصورٌ مطل ماهية الخبر موقوفاً على الاكتساب» لكان تصور الخبر الخاص
أولى أن يكون كذلك» فكان يجب أن لا يكون فهم هذه الأخبار ضرورياً
ااه.
نم
رحة
كص
ذمنا
عل
ك»
لكن
كماذلمي
ول
( )١المستصفى
()0

.٠١١/١

ماكحإلا يدمآلل .۸٥/١

( )۴المحصول للفخر الرازي .4/1717-777
۱۳۴۷

والثاني  :أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبرء

ويميزه ععنن الموضع الذي يحسن فيه الأمرء ولولا أن هذه الحقائق متصوّرة

تصوٌّراً بديهئّاء وإلا لم يكن الأمر كذلك» .اه.
عندما

عرف

ابن الحاجب العدالة قال« ':وهى:

محافظة دينية تحمل

على ملازمة التقوى والمروءة» ليس معها بدعة».
هذا الحد الذي ذكره ابن الحاجب للعدالة قريب مما ذكره الغزالي في
.المستصف © وهو أن العدالة« :هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة

التقوى والمروءة جميعاًء حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه».
إلا أن ابن الحاجب أبدل «هيئة راسخة فى النفس» ب «محافظة دينية»»
التي هي لازم تلك الهيئة .
وزاد قيد «ليس معها بدعة)» وإنما يعتبر هذا القيد من لم يقبل رواية
المبتدع أصلا .

 - ۳أحياناً ينسب قولاً لإمام من أئمة الأصول» وبعد البحث أجد أن
القول المنسوب لذلك الإمام مخالف لما صرح به الإمام نفسه في كتابه.
مثال ذلك :

 نقل ابن الحاجب في مباحث مبادئ اللغة أن القاضي الباقلاني يقولبثبوت اللغة بالقياس؛ حيث قال« :مسألة :لا تثبت اللغة قياساًء خلافاً

للقاضي . .
وهذا ١النقلليس صحيحاً؛ لأن الذي صرح به القاضي في كتابه
التقريب والإرشاد”) إنما هو المنع .حيث

قال:

اومنعه آخرون» وهو

الصحيح الذي نقول به» .وكذا نقله عنه الغزالي في المنخول”” .
( )١المستصفى.١81//١ 
والإرشاد

زفق

التقريب

06

المنخول ص "لا.

"١/15

۴۸

وسوء النقل هذا جاء من نقله عن الآمدي في الإحكام ١/١٠ من غير
الرجوع إلى التقريب والإرشاد.

رأيتٌ وأنا أحقق في هذا المختصر أقوالاً تنسب إلى أئمة وهم في
NN 9

۳۴۹

المبحث السادس

آراؤه الأصولية من خلال مختصر المنتهى

لم يأسر التقليدٌ الشيحَ ابن الحاجب» بل بدا في مختصره صاحب رأي
مستقل » لم يثنه عن هذا أواصر المالكية» والأشعرية القوية التي تربطه مع
الأشاعرة عموماً .والمعجب به الإمام الآمدي خصوصاًء فقد خالفه وخالفهم

أي الأشاعرة  في مسائل» وقدم ما رآه حمقَّاً .وهذا ما أثار عليه حفيظة
بعض

الأشاعرة كابن السبكي»

والزركشي

وغيرهماء

وأوغر صدورهم»

فهاجموه في مؤلفاتهم.

أخذ اجتهاد ابن الحاجب الأصولى مسارات عديدة منها:

 ١إبداء رأيه فى موضوعات الأصول المتنوعة.
شاركته غيره من الأصوليين في الاجتهاد في معظم مسائلم
الأصول.

۳

نقضه لآراء الأصوليين المخالفين له.

وكان يعرض اجتهاده في الموضوعات والمسائل الأصولية إما برأي
مههور»
لفجفي
اال
يخ

ويتخذه مذهبا لنفسه»› أو برأي لم يقل به قبله غيرُه»

أو بتفصيل وتقسيم آخر لم يسبق إليه› أو تصحيح لبعض الآراء الأصولية .

وفيما يأتى مجموعة موضوعات أصولية اتخذ فيها العلامة ابن الحاجب
موقفاً خاضاء بين استقلال شخصيته العلمية» وخصائص عقليته الأصولية.
1١

حبنناجب إ1لى أن القراءات الس بعةبعة ممتتووااتتررة» فيما ل
أولاً :ذاه ببلابا
من قبيل الأداء كالمدء والإمالة» وتخفيف الهمزة ونحوها.

وخالفه جمهور الأصوليين القائلين بأن السبع متواترة» وكذلك أهل
القراءات فقالوا :إن ما كان من قبيل الأداء فهو متواتر أيضاً .وقال بهذا

الزركشي في البرهان”' .2والسيوطي في الإتقان”" .

وابن السبكي في جمع الجوامع"» وقد حكى ابن السبكي قول ابن
الحاجب بصيغة قيل» وقد قال الزركشى عن رأي ابن الحاجب هذا :إنه
ضعيف .والحق :أن المد والإمالة لا شك فى تواتر المشترك بينهماء وهو

المد من حيث هو مدء والإمالة من حيث هإمىالة» والخلاف فى تقدير
المدء فأصل المد متواتر والاختلاف فى كيفية التلفظ بهء» وكذلك الإمالة
متواترة أيضاًء وأما أنواع تخفيف الهمزة فكلها متواتر©».
أما ابن الجزري فقد شل حملة على ابن الحاجب فى هذه المسألة
فذكر أن المدّ بنوعيه الطبيعي والعرضي متواتران .ثقمال :كيف يجسر ابن

الحاجب أو منهو أكبر منه على أن يقدم على ما أجمع عليه فيقول :هو
غير متواتر؟

وذكر أيضاً أن الإمالة لغة فاشية من الأحرف السبعة التى نزل بها

القرآن» مكتوبة في المصاحف» فكيف يكون في لغة أجمع عليها الصحابة
والتابعون في كتابتها في المصاحف :إنها من قبيل الأداء؟
اهلمأنحرف
وأما تخفيف الهمزة ونحوه فمعلوم أن

السبعة ومن لغة

) (١البرهان في علوم القرآن.۳۱۹/۱ 

( )۲الإتقان في علوم القرآن ١*/.55
( )۳جمع الجوامع ١/۹۲۲ مع شرح المحلي وحاشية البناني .وانظر :شرح لب الأصول
صه" .شرح الكوكب المنير  ۲/۸۲۱فما بعدها .والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد
ص.١55

( )5انظر :البرهان في علوم القرآن ١/9١". الإتقان في علوم القرآن ١/۳۲۲. فواتح

۱4١۱

العرب» فكيف يكون غير متواتر أو من قبيل الأداء؟.

وقد تأوّل العلماء لابن الحاجب أنه لم يرد أن أصل المد والإمالة
غير متواترين» بل ما زاد على ذلك.

أي :من قبيل الهيئة» وفي ذلك

يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير"« :ومراده  أي ابن
الحاجب  :-مقادير المدء وكيفية الإمالة لا أصل المد والإمالة» فإن

ذلك متواتر قطعاً».

وذكر البناني في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع”"
خلاف العلماء لابن الحاجب في المسألة ثم قال« :والحاصل :أنه إن أريد

بتواتر ما كان من قبيل الأداء :تواتره باعتبار أصله كأن يراد تواتر المد من
غير نظر لمقداره» وتواتر الإمالة كذلك»

فالوجه خلاف ما قاله ابن

الحاجب؛ للعلم بتواتر ذلك» وإن أريد تواتر الخصوصيات الزائدة على
الأصلء فالوجه ما قاله ابن الحاجب».

ثانياً :أنكر الشيخ ابن الحاجب المجاز في التركيب بقوله« :والحق:
أن المجاز في المفردء ولا مجاز في التركيب»» ورد على الشيخ عبدالقاهر
الجرجانى فى قوله نحو« :أحيانى اكتحالى بطلعتك» .أن المجاز فى الإسناد

بقوله« :وقول عبدالقاهر في نحو« :أحياني اكتحالي بطلعتك» :أن المجاز
في الإسنادء بعيد؛ لاتحاد جهته) .

ومعنى قول ابن الحاجب :لأن المجاز والحقيقة معتوران شيئاً بحسب
جهتين مختلفتين كالأسد يكون حقيقة ومجازاً؛ باعتبار الحيوان المفترس

والرجل الشجاعء وأما إسناد الإحياء إلى الاكتحال» فليس له إلا جهة
واحدة» وهي الله تعالى وحدهء فلا يتصور أن يقع من غيره» فلا يكون
مجازاً في التركيب» وللشيخ عبدالقاهر أن يقول :نظير الأسد إن أخذت
( )١انظر :تقريب النشر ص."5
( )۲شرح الكوكب المنير ۲/۹١٠.
( )۳حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ١/١"5.
14۲

ن:
تٍاله
هنئذ
جو حي
الإحياء مسنداً إلى شيءء فه

جهة يسند فيها إلى ماهو

لهء وجهة يسند إلى غير ما هو لهء وإن أخذت الإحياءء يقيد إسناده إلى
الاكتحال» فنظيره الأسد بقيد إرادة الرجل الشجاع» ليس له إلا جهة واحدة.
وقال بعض من رضي بقول ابن الحاجب  :إن المجاز في التركيب مثل :

أحيانى اكتحالى بطلعتك فيه نظر؛ لأنك إذا رددت مفردات إلى ما هى مجاز عنه
امجلازمففيردات.
لامليتبقركيب مجازاًء وذلك يدل على أن ال
وقد عكس الشيخ أبو المطرف بن عميرة في كتاب «الشبهات» قول ابن
الحاجب» وقال”'"؟« :المجاز قط لا يكون إلا فى التركيب» ولا يكون فى
المفرد» .اه.
ومن الأصوليين من وصف

إنكار ابن الحاجب للمجاز في التركيب

قال ابن السبكي في الإبهاج”"'« :وذهب ابن الحاجب إلى إنكار
المجاز فى التركيب»› وهو شاذ».

اه.

وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد « :وبالجملة»
كلام المصنف في هذا المقام يدل على قصر باعه في علم البيان» .اه.
الثاً :ذهب الجمهور إلى أن نحو« :قضى بالشفعة للجار*“ لا يعم؛
( )١انظر :الإبهاج ١/645. حاشية السعد على شرح العضد ۲/٤١٠٠-١٠٠. البحر المحيط
للزركشي ؟.5١75/

( )۲نقلاً عن البحر المحيط للزركشي ۲/۷٠۲.
١6.
١/ 9
5نهاج
( )۳الإبهاج في شرح الم
؟.١66/

)(٤

حاشية السعد على شرح العضد

()

قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :591-91/#وهو لفظ لا يعرف ويقرب منه ما
رواه النسائى عن الحسن قال« :قضى النبى بيد بالجوارا» وهو مرسل» .اه.
وقال ابنكثيرفيتحفة الطالب ص« :877فلمأر هذااللفظفيشيء منالكتب الستة» .اه.
وقد قمت بتخريجه في مسألة« :نحو قول الصحابي :نهى عليه الصلاة والسلام عن

بيع الغرر» وقضى بالشفعة للجار .يَعُعّ الغرر والجار».
14۳

لأن ما ذكره الصحابي ليس لفظ الرسول الكريم كله بل حكاية فعله»

ويحتمل أن يكون قضاؤه لجار كان بصفة يختص بها.
وخالف الشيخ ابن الحاجب» فاختار أنه يعم مطلقاً .وهو في الحقيقة
شيء ذكره شيخه ابن الأنباري في «شرح البرهان» سؤالاء ودفعه» وذكره

الآمدي في الإحكام بحثاًء فارتضاه ابن الحاجب» وأقامه مذهباً لنفسه.

واحتج له بالبحث الذي أبداه الإمام الآمدي في الإحكام“.
رابعاً :اختار ابن الحاجب أن التخصيص إذا كان بمتصلء فإن كان
بالاستثناء أو بالبدل جاز إلى الواحد نحو :أكرم الناس إلا الزنادقة» وأكرم

الناس إلا تميماًء وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين نحو :أكرم
القوم الفضلاءء أو إذا كانوا فضلاء.

وإن كان التخصيص بمنفصل» وكان في العلم المحصول القليل

كقولك :قتلت كل زنديق» وكانوا ثلاثة» ولم يقتل سوى اثنين» جاز إلى
اثنين» وإن كان غير محصورهء أو محصوراً كثيراً جاز بشرط كون الباقي
قريباً من مدلول العام.

قال ابن السبكي في الإبهاج”"« :اختاره ابن الحاجب» ولا نعرفه
لغيره» .اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب”" أيضاً« :والمختار عند المصنف
تفصيل اخترعه .وهو( :أنه» إذا كان التخصيص «بالاستثناء والبدل يجوز إلى
واحد»»

«وبالمتصل» غيرهماء

«كالصفة يجوز إلى اثنين»« .وبالمنفصل فى»

العام «المحصور القليل يجوز إلى اثنين» أيضاء وذلك مثل« :قتلت کل
زنديق» وقد قتل اثنين» وهم» أي :الزنادقة «ثلاثة»« .وبالمنفصل غير
( )١انظر :الإحكام للآمدي  .7/455رفع الحاجب لابن السبكي  .711/تشنيف المسامع
للزركشي 8/4۲ل.

( )5الإبهاج في شرح المنهاج ؟.١951/
( )6رفع الحاجب .۳/۱۳۲

الكثير»

المحصور

المختار

المذهب

الأول».

أعنى :

عدد

بقاء

يقرب

من

مدلول العام» .اه.
ولم يسلم ابن الحاجب فى تفصيله هذا من اعتراضات وجهت

لهء

حيث اعترض عليه ابنُ السبكي في الإبهاج"'' بأدلة ساقهاء زيف فيها عَد
ابن الحاجب «البدل» فى المخصصات» حيث قال« :ومن هنا يُعرف أن عد
ابن الحاجب البدل فى المخصصات ليس بجيد؛ لأن الأول فى قولنا :أكلت
الرغيف ثلثه» يشبه العام المراد به المخصوص.
هذه المعانى وتفهمهاء

لا العام المخصوص ؛ فانظر

ثم تذكر ما قدمته فى العام المراد به :الخصوص›

تعرف الفرق بينهماء وحكمها هذا ذكره والدي رحمه اللّه» وهو في غاية
النفاسة»).

اه.

خامساً :اختلف الأصوليون فى تقدير الدلالة فى الاستثناء على ما هو
المقصود.

فذهب الأكثر لها أن الاستثناء بين أن المراد المتكلم بالمستثنى منه ما
بقى .فالمراد ب «عشرة» فى قولهم :ااعشرة إلا ثلاثة) :سبعة» و(إلا») قرينة
مبينة لذلك»

كالتخصيص

بغير الاستثناء؛

فإن المخصص

قرينة مبينة لمراد

المتكلم بالعام .
وقال القاضى الباقلانى :المستثنىء» والمستثنى منه» وآلة الاستثناء
جميعاً موضوع لمعنى واحد»

وهو:

ما يُفهم آخراًء حتى كأن العرب وضعوا

بإزاء معنى السبعة اسمين :مركباًء ومفرداًء فالمركب هو :عشرة إثللااثة
والمفرد هو :سبعة.

وابن الحاجب عنده أنك تصوّرت ماهية العشرة» ثم حذفت منها
ثلائة

ثم حكمت

بالسبعة»

فكأنه

قال

له:

علي

الباقي من

عشرة»

أخرج

منها الثلاثة» أو عشرة إلا ثلاثة له عندي .
وكل ما أراد أن يحكم

على شىء

() الإبهاج في شرح المنهاج ۲/۹۳٠.
\€

بدأ باستحضاره

فی ذهنه»

وهذا

القائل بدأ باستحضار العشرة في ذهنهء ثم أخرج الثلاثة؛ ثم حكم» كما
أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس» ثم ترد منها إليه ثلاثة» ثم تهب الباقي
0232

وهو سبعه

قال ابن السبكي في رفع الحاجب”« :هذا مذهب المصنف .وهو
حسن» ومغاير للمذهبين الأولين مغايرة واضحة» .اه.
سادساً :ذكر علماء الأصول أن مخصصات العموم أربعة :الاستثناءء
والشرط» والغاية» والصفة.

واستدرك الشيخ ابن الحاجب عليهم» فزاد «بدل البعض من الكل»
نحو :أكلت الرغيف ثلثه».

قال الأصفهانى فى بيان المختصر”؟« :وقد زاد المصنف قسماً آخرء
: :ندل ال 1بعضر ممن الكا ؛ لأنه إإخخررااحج ب بعضعص ما تناوله اللفظ» .اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب« :وبدل البعض من الكلء
 :أكرم الناس العلماء منهمء زاده المصئف» .اه.
وقال في الإبھا(“ أيضاً « :وزاد ابن الحاجب خامساًء

وهو:

بدل

البعض من الكل» مثل قولك« :أكرم الناس عالمهم» .اه.
وقال الزركشي في تشنيف المسامع"« :زاده  أي بدل البعض من
الكل  -ابن .الحاجب›

ولم يذكره الجمهور).

اه.

) (0انظر :البرهان للجويني ۴١./ ٠۷شرح العضد على المختصر ۲/١١٠ مع حاشية
السعد .بيان المختصر ۲/۹١۲. رفع الحاجب ۳/١٤۲ فما بعدها .زوائد الأصول

رفع الحاجب .7/545

)(
) (۳بيان المختصر ۲/۷٤۲.
) (4رفع الحاجب .7/575
)(6
 (0تشنيف المسامع Y۲/«AY

وانظر:

البحر المحيط للزركشي وا

١.5

°o.

وقد أنكر الأصفهاني في بيان المختصرء وغيره”" 2على ابن الحاجب
هذا الصنيع ؛ل؛أن المبدل في حكم الطرحء والبدل قد أقيم مقامه» فلا يكون
مخصصاً له.

وقد يُرَدٌ على من أنكر على ابن الحاجب؛ بدعوى أن المبدل في
حكم الطرحء بأن المسألة خلافية ؛ فإن قلنا  ::إنه في نية الطرح لم يحسن

عده من المخصصات,

وإلا عد

وفي المسألة مذاهب جمعتهاء

وهي متفرقة في كلام النحويين :

أحدها :أنه ليس في نية الطرح .وبه قال السيرافي» وأبو علي
الفارسي» والزمخشري .
قال السيرافي :النحويون يزعمون أن البدل في حكم تنحية الأول»
وهو المبدل منه» ووضع الثاني وهو البدل مكانهء وليس يريدون بتنحية
الأول إلغاءه» وإنما مرادهم :أن البدل قام بنفسه» وليس تبيينه للأول كتبيين
النعت الذي هو تمام المنعوت» وهو معه كالشيء الواحد» والدليل على أنه

ليس في حكم المطرح  :أنك تقول :ضربني الذي ضربته زيداء فلو كانت

الهاء في نية الطرح لكان التقدير :ضربني الذي ضربت زيداًء فتحل الصلة
عن العائد إلى الموصول.
والثاني  :أنه في نية الطرح ؛ لأن الثاني إنما سمي بدلاً؛ لأنه قام مقام
الأول؛ لأنا نبدل الشيء من جميعه .والمعرفة مانلنكرة»
المذهب حكاه ابن الخباز في شرح الدرة عن جماعة منهم:

والعكس .وهذا

ابن معط

الزواوي البجائي» واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى  :ومن النخل من

طلعها قنوان دانية [الأنعام]٠٠١ :ء بأنه سمي بدلآء فهذا يؤذن بأن الأول
مطرح تقديراً.
وقال ابن عصفور في «المقرب»:

(ينوي بالأول الطرح معنّى لا لفظاً؛

لأنه على نية استئناف العامل .

) (١انظر :بيان المختصر  .7/841تشنيف المسامع  1/857البحر المحيط۲۷۳/۴ 
الآ
۱4۷

فإذا قلنا :قام زيد أخوكء فالتقدير :قام أخوك» فتركك الأول»
وأخذك في استئناف كلام آخر طرح منك له» واعتماد على الثاني .قال
ابن عصفور  :-والدليل على أنه لا ينوي باهلطرح من جهة اللفظ» إعادة

الضمير عليه في مثل قولك :ضربت زيدا يده.
والثالث :التفصيل بين بدل الغلطء فهو في نية طرح المبدل منه» وبين
معاداه فلا طرح فيه.

وبهقال ابنبرها °ن ا hMلنحوي .في .شرح لمع ابنجني. "0

سابعاً :خالف الشيخ ابن الحاجب أئمة الأصول القدامى» حيث جعل
المنطوق والمفهوم من أوصاف الدلالة» مع صراحة عبارتهم في أنهما من
أوصاف المدلول.
وهذا التقسيم لم يُسبق إليه» وقد اعتمده جمهور المتأخرين من

الأصوليين.

وقد استشكل بعض الأصوليين تقسيم ابن الحاجب للمنطوق :إلى
صريح وغير صريح.

وحاصل هذا الإشكال :أنه قد قسم اللفظ الدال إلى قسمين :منطوق
ومفهوم   7قسم المنطوق إلى قسمين :م

:هو ما دلالته مطابقة›
و

أو

(الصريح › وغير الصريح) مستغرقة لهاء ثم قال في المفهوم  :إنه ما دل لا

فى محل النطق» فأي دلالة يريد؛ إذ بأي دلالة دل اللفظ فهو منطوق.

( )١انظر تفصيل المسألة في :بيان المختصر ۲/۸٤۲. رفع الحاجب .49/5#

في شرح المنهاج

الإبهاج

۳.. زوائد الأصول ص .۳۸۲تشنيف المسامع ۲/۸٦۷.

سلاسل الذهب ص.55/

.48"/8
نهاية السول ؟ .04//شرح الكوكب المنير "

تيسير التحرير  .۱/۲۸۲فواتح الرحموت ١/44”. البحر المحيط ۳/٠٠٠. إرشاد
الفحول ص. ۷۲۱
4۸

فالمراد :بيان دلالة المفهوم من أي أقسام الدلالات هي؟

وحاصل الجواب :قد تنبه المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته
على شرح العضد"'' للإشكال هذا فقال« :والفرق بين المفهوم وغير الصريح
مالنمنطوق محل نظر» .ولم يزد على هذا.
ثمبحثثُ كثيراًفي كتب الأصول فلمأجد مايزيل الإشكال» ثم

رأيت في الآيات البينات لابن قاسم العبادي“ ما يدل على أنه لا جواب

للإشكال على هذا التقسيم»ف
»إنه قال :إن هذا التقسيم اختص به ابن

الحاجب» ولفظه« :وقد كشفت كثيراً من كتب القوم المعتبرة الجامعة
كالبرهان للإمام» والقواطع لابن السمعاني .ولم يسمح الزمان بمثلهماء ولا

نسج عالم على منوالهماء والمستصفى لحجة الإسلام الغزالي» والمحصول
للإمام الفخر الرازي» والمنهاج للعلامة القاضي البيضاوي» وشرحيه

للإسنوي؛ والمصنف ي
ريد به ابن السبكي  وناهيك بهماء والإحكامللآمدي .فلم أر فيها تعرّضاًلهذا الرأي» ولا إشارة إليه ي
-ريد رأي ابن

الحاجب ومن تبعه في تقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح .)-
ثم قال« :قال إمام الحرمين في البرهان”" ما نصه« :ما يستفاد من
اللفظ نوعان :أحدهما :ما يتلقى من المنطوق به المصرّح بذكره» والثاني :

ماايس
لتفا
لدفمن
ظء

وهو مسكوت عنه» لا
اذكر
لله
تعل
صى قض
رية
يح

فأما المنطوق به :فينقسم إلى النص والظاهرء وقد قدمنا فيهما تأصيلاً
وت
للانماايق
افصي
ظنعر.
ولم ندرج المجمل في هذا القسم؛ لأنا حاولنا تقسيم ما يفيد.

وأ
مما
نمطال
ويس
قاً

به» واللكنمنطوق به مشعر بهء فهو الذي سماه

الأصوليون المفهوم» والشافعي قائل به ...إلخ» انتهى .
( )١حاشية السعد على شرح العضد ؟.١11١/
( )۲الآيات البينات لابن قاسم العبادي .۲۲-۳/۲
( )۳انظر :البرهان للجويني .۱/۸۹۲
١4

فانظر هذا الكلام من هذا الإمام الذي هو عين القوم» حيث حصر ما
يستفاد من اللفظ في نوعين :المنطوق والمفهوم» وفسر المنطوق بما يُتَلَقَّى
بايلنمنطوق به المصرح بذكره» فإن هذا التفسير لا يشمل إلا المعنى
المصرح بلفظه» فليس في كلامه تعرّض لغير المنطوق الصريح» بل كلامه
كالصريح في عدم إثبات منطوق غير صريح كما ترى» .اه.
الحرمين بمثل كلامهٍ ثمقال

ارم
مغي
إام
ثم نقل ابن قاسم العبادي كل

في الآيات البينات"« :وبالجملة :فكلامه ظاهر وإن لم يكن صريحاً في أن

ماقالهابن الحاجب ليس في كلام القوم» بالصطلاح لهء وإن تبعه عليه
بعضهم كالهندي» .اه.

وقال الإسنوي في نهاية السول« :وقد جعل ابن الحاجب دلالة
الاقتضاء»

وجواز

المباشرة

بل لازم للفظء

منطوق غير صريح›
ذلك

البيضاوي

من

إلى ام

المفهوم کما تقدم»

من

قال:

ولكنه

المصنف -يريد

الإمام

دلالة المنطوق

وجعل

ولم يجعله

الآمدي من المنطوق

ولا من المفهومء بقلسيماً لهماء وكلام الإمام هنا ليس فيه تصريح
بشي ء٥ .

اه.

وقد حصل المراد من أن الإشكال متوجه على ابن الحاجب ومن تبعه

من المتأخرين .
وبعد هذا التحقيق في حل هذا الإشكال» وجدتٌ الإمام البابرتي
يسوق حكاية ينبني عليها حل هذا الإشكال أيضا

قال البابرتي” « :واعلم أني أذكر لك هاهنا حكاية ينبني عليها حل
هذا الموضع›

ويظهر سوء تركيب المصنف

 -يريد ابن الحاجب

 -الذي حاز

قصبات السبق في مضمار فرسان علماء النحوء وهي أن الشيخ الإمام شيخ
( )١الآيات البينات  7/4؟.

( )9نهاية السول للإسنوي ۲/۳۰۲-٠٠٠.
( )۳نقلاً عن محقق بيان المختصر ؟.7/5"74

١66

الشيوخ بالديار المصريةء الشيخ علاء الدين القونوي  رحمه اللّه  -كان

يستشكل أن يكون غير الصريح قسماً من المنطوق» ومنشأ وهمه سوء

تركيب المصنف» فإنه قال« :والأول :صريح» وهو ما وضع اللفظ لهء
وغير الصريح بخلافه» .فإن مراده :لكوان بيان أنه قسم؛ لقال :والأول

صريحء وهو ما وضع اللفظ لهء “وغير صريح وهو بخلافه .فلما قال:

«وغير صريح بخلافه» دل على أنهقآسخمرء غير منطوق .وعلى هتذناقسم
دلالة اللفظ إلى ثلاثةأقسام  :منطوق؟"وهو الصريح.ومفهوم» وهو خلا
المنطوق .وغير صريح» وهو أيضاً خلاف كل واحد منهما .ولا تفرقة بين

أقسام غير الصريحء وهو الاقتضاءء والتنبيه» والإشارةء وبين المفهوم» وهو
الضرب من التأفيف› في أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج عما

وضع له .فجعل الأقسام الثلاثة قسماً للمنطوق» والمفهوم قسماً له تحكم

صرف» فلما قدم شيخنا وإمامنا العلامة النحرير والبحر الزاخر بأمواج التقرير
والتحرير» شمس الدين الأصفهاني الذي لن تضيء الشمس شمساً مثلهء
استكتبه شيخ الشيوخ المشار إليه رسالة في كشف غامض هذا الموضع
فكتب شيخنا رسالة أشارفيهاإلىموضع زلله.
منها :أن قوله« :والأول صريح» مُتَكَرّاء يشير إلى أن له قسماً آخر؛
إذلو أراد حصر المنطوق في الصريح » لكان الترتيب الصحيح :والأول

الصريح .وذلك ظاهر لا يخفى على أحدء وإنما جاء بغير الصريح معرّفاً

وإن كان معطوفاً على «صريح»؛ لمعنيين :أحدهما الاختصار بترك المبتدأ؛

فإنه كان يحتاج إلى أن يقول :وغير صريح» وهو بخلافه .فاقتصر على لفظ
واحد .والثاني :أن قوله« :صريح» فقيوة الصريح معرفاً بواسطة تعرَّفه
وهو قوله« :ما وضع اللفظ لهكء فإنه إذا عرف»

صار في المعنى معرفة.

فكأنه قال « :والأول الصريح» وغير الصريح» .ويكون قوله« :بخلافه»
حالاً؛ وذلك كله سوء تركيب» وإيجاز مخل.
ولما كان في الرسالة بعض تطويل» وكان شيخ الشيوخ متضلعاً بعلوم
تمكن من المنع في بعض مقدماتهاء

فكتب

شيخنا وإمامنا رسالة

يتمكن أحد أن يتكلم فيها يثبت سبقهء وهي هذه :قال صاحب

161

أخرى لم

المختصر -

يريد ابن الحاجب « :.الدلالة :منطوق ...إلى آخره» .كلام صاحب
المختصر يدل على أنه جعل الاقتضاء والتنبيه والإشارة من قبيل المنطوق؛

وذلك لأنه قال« :الدلالة منطوق» وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق»
والمفهوم بخلافه» .وقد حصر الدلالة في المنطوق والمفهوم» ولا واسطة
بينهما؛ لأن المفهوم جعله خلاف المنطوق» ولا واسطة بين الشيء وخلافه»
فلا واسطة بين المنطوق والمفهوم.

والأقسام الثلائة ليست من قبيل المفهوم عند صاحب المختصر قطعاً؛
فتعين أن يكون من قبيل المنطوق .وأيضا قال« :المنطوق :ما دل عليه اللفظ
في محل النطق .والمفهوم :ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» .ولا

واسطة بين مادل عليه اللفظ في محل النطق» وبين ما دل عليه اللفظ لا

ينل
بم
قلاثة
نلطق .وحينئفٍ يلزم قطعاً أن تكون الأقسام الث
فايلمح

المنطوق؛ وذلك لأن الأقسام الثلاثة لا تخلو إما أن تكون مما دل عليه
اللفظ في محل النطقء أو تكون مما يدل عليه اللفظ لا في محل النطق؛
لضرورة الحصر .ولا يجوز أن تكون ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.

هكوانماً؛ لأن كل ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهو
ومإلفا ل
مفهوم» لكن الأقسام الثلاثة ليست بمفهوم قطعاً عنده .فلا تكون الأقسام
الثلاثة مما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق؛ فتعين أن تكون مما دل عليه

اللفظ فميحل النطق؛ إِذّا ولااسطة بينهما .وإذا كانت الأقسام الثلاثة مما
طلوق؛ لأنا نركب القياس
نبي
منق
لم
اون
دل عليه اللفظ فيمحل النطق» تك

يله
ماد
علل
النطق» وك
ل
مفظح
في
هكذا :الأقسام الثلاثة مما دعليه الل
ميحل النطق فهو منطوق» الأقسام الثلاثة منطوق .أما الصغرى»
اللفظ ف
فلما بيناء وأما الكبرى؛ فلأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق جعله

صاحب المختصر معرّفاً للمنطوق» والمعرف مساو للمعرف في الصدق.

فيكون ما دل عليه اللفظ في محل النطق مساو للمنطوق» وأحد المتساويين
صادق على كل ما صدق عليه الآخرء فإذن إن ثبت أن الأقسام الثلاثة من
قبيل المنطوق عنده .وحينئكٍ يلزم أن يكون المنطوق أعم من الصريح؛ لأن

كصلريح منطوق» وليست بصريح ضرورة كونها مأنقسام غير الصريح.
ل

وإذا كان المنطوق

أعم من الصريح ؛ يكون منقسماً إلى صريح

وکل واحد منهما قسماً له

وغير صريح ›

وقسيماً للآخر؛ ضرورة كونهما أخصين تحت

أعم .

التزامي عنذه؟

وذلك

لأنه جعل

المنطوق

على

فسمين:

صريح

وغير

عما وضع اللفظ لهء وما لزم عما وضع اللفظ لهء مدلول تضمني» أو

مدلول التزامي؛ لأنه إما داخل فيما وضع اللفظ لهء أو خارج عنه.
تضمني » وإما مدلول

التزامي .

ولا يستبعد جعل الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق» .وجعل المفهوم
بخلافه ؛ اوداك لنأن الأقسام فهمها من اللفظ أقربمن المفهوم؛ والذي يدل

9و متقدم ةة علىالمفهوم عن ؛د التعارض .وأاد اللمي؛ فإن الأقسام

الثلاثة ممادل عليه اللفظلافيمحل النطق .وهذا هو المقتضى؛ لتقديم
الأقسام الثلاثة عن المفهوم .فإن قيل :ما معنى قولهم :الأقسام الثلاثة مما

النطق.
أجيب بأن معنى قولهم :ما دل عليه اللفظ في محل النطق :أن
المدلول يدل عليه اللفظ فيما نطق به لا في غير ما نطق به.

فالمفهوم دل عليه اللفظ لا فيما نطق بهء بل فيما سكت عنه .مثلاً
قول القائل« :أعتق عبدك عني على ألف» يدل على ملكية العبد الذي نطق
به» وقوله :في سائمة الغنم زكاة» يدل على عدم وجوب الزكاة» لكن لا

فيما نطق به» وهو سائمة الغنم» بل في غير ما نطق به وهو المعلوفة
المسكوت عنها .وقوله تعالى :لفلا تقل لهما أف*» [الإسراء]۳۲ :ء يدل
\or

على حرمة الضرب  .فالحرمة المفهومة بطري الموافقة ليست فيمحل النطق

رلأقسام .انتهت
تقريرمفي سائ ا

الرسالة .

وقد نقلتها بعينها؛ تبركا بميامن

ألفاظه المباركة بد الله مضجعه" .2اه.
وک

چ

) (١وانظر :البرهان للجويني ١/۸۹۲. المستصفى ؟ .191/الإحكام للآمدي.٠1/۳ 
التقرير والتحبير ١/64١. حاشية التفتازاني على شرح العضد ۲/١۷١. الآيات البينات
 1-47. 7التحقيقات في شرح الورقات ص ."٠8إجابة السائل شرح بلغة الآمل
للصنعاني ص .47-141تفسير النصوص ١/745. مناهج الأصوليين ص".95-55
١6

الفصل الرابع
فيما يتعلق بالتحقيق

ويشتمل على أربعة مباحث :
المبحث الأول :نسبة الكتاب إلى مؤلفهء وفيه مطلبان.
 المطلب الأول :صحة نسبة الكتاب للمؤلف. -المطلب الثاني  :الاسم الكامل للكتاب.

المبحث الثاني :وصف عام لنسخ الكتاب.

المبحث الثالث :اختلاف النسخ» وأثره في توجيه الشّراح
لكلام ابن الحاجب.
المبحث الرابع  :منهجي في التحقيق.

کے
1o60

المبحث الأول

نسبة الكتاب إلى مؤلفه

وفيه مطلبان :

المطلب الأول :صحة نسبة الكتاب للمؤلف.
 -المطلب الثاني  :الاسم الكامل للكتاب .

1٦

المبحث الأول
نسبة الكتاب إلى مؤلفه

ليس هناك أدنى شك في أن كتاب «مختصر منتهى السؤل والأمل فى

علمي الأصول والجدل» من مؤلفات الإمام العلامة ابن الحاجب رحمه اللّه؛
إذ نجده منسوباً إليه فى كل المراجع التى تر جمت له» أو أفادت منه.

قال الجاربردي ("85هاء

۷٤١ه)

فى السراج الوهاج فی شرح

المنهاج« :والحق أن نقول :الواجب على الكفاية واجب على الجميع»
ويسقط

بفعل

محتصره)

أه.

.

البعض»

كما

ذكره الفاضل

المحقق

ابن الحاجب

فى

 -وقال شمس الدين الأصفهانى (ت 45لاه) فى بيان المختص :'9

وما صنف فيه من الكتب الشريفة» والزبر اللطيفة «مختصر منتهى السؤل
والأمل في علمي الأصول والجدل» من مصنفات الإمام الفاضل» المحقق.
العلامة جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المالكي» المعروف ب«ابن
) (١السراج الوهاج في شرح المنهاج.151١/١ 
) (۲بيان المختصر

۷-٤/١

الحاجب» تغمده اللّه تعالى بغفرانه» وكساه حلل رضوانه» كتاب صغير
الحجم» وجيز النظم» غزير العلم» كبير الاسم» مشتمل على محض
المهم» .اه.

 وقال الإسنوي (۷٠٤ه  -الالاه) في زوائد الأصول"''...« :شرعتفي شفعه بجمع ما خلا عنه المنهاج المذكور من المسائل الأصولية المذكورة
:لمحصول
في الأصول الثلاثة المعتمدة في فن الأصول» وهي :ا
والإحكام للآمدي» والمختصر لابن الحاجب رضي الله عنهم» .اه.

لاإمام»

 وقال ابن كثير (ت ۷۷٤ه) فى تحفة الطالب« :وكان مما من اللهسبحانه وتعالى عليّ» أني قرأت الكتاب «المختصر الصغير في أصول الفقه»
للشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المحقق» وحيد عصره» جمال الدين أبى
؛
عمرو» عثمان بن عمر المالكي» المعروف بابن الحاجب» رحمه الله تعالى
وهو كتاب نفيس جدّاً في هذا الفن» .اه' .

 وقال الشيخ حلولو (4١8ه  ۸۹۸ه) في الضياء اللامع" عندشرحه لكلام ابن السبكي في شرحي على المختصر والمنهاج)»...
«والمختصر المشار إليه» هو لابن الحاجب» .اه.

وقال أمير بادشاه (ت ۷۸۹ه) فى تيسير التحرير“؟« :وقد اشتهر في

الآفاق؛ بموجب الاستحقاق» مختصر الإمام المدقق والعلامة المحقق»

ذى

الرأي الثاقب» الشيخ ابن الحاجب» .اه.
وقال الشيخ حاجي خليفة (٠١١9اها_-لا٠١5اه) في كشف

الظنون

« :مختصر ابن الحاجب» وهو :مختصر منتهى السؤل والأمل في

علمي الأصول والجدل» .اه.

()۲

تحفة

()۳

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع ۱

الطالب صةلا.

( )4تيسير التحرير /١؟.
( )٥فشك نونظلا 8/۲؟.1١57

 -وقال الشوكاني (1١91ه  ٠٠٠١ه) في إتحاف الأكابر بإسناد

الدفاتر"« :مختصر ابن الحاجب في الأصول» المعروف بمختصر المنتهى.
أرويه بالإسناد المتقدم في الشافية له.

عن علي بن يحيى لزيادي ,عن الجمال يوسف بن ءعبدالله الأرميوني؛

ري عن اب ع
يلي بن المطرز» "عن أبيالنور يونس بنن إبراهيم
 وقالل الشيخمحمدين محمدمخلوففي ر النور الزكية

اومنها مختصره ٠ الأصلي» 2ثم اختصرهء والمختصر الثاني ه
كوتاب
وغرباً .سمّاه « :منتهى سول والأمل في علمي الأصول والجدل».

:

الناس شرقاً
اه.

626 #
المطلب الثاني :

الاسم الكامل للكتاب
لمأجد أحداً يخالف في أن اسمالكتاب الكامل هو« :مختصر منتهى
السؤل وال
اأمل
ل في
أعل
صمي
ول

والجدل».

فقد جاء اسمه هكذا على ورقة العنوان» فى نسخة دار الكتب القومية
بمصر رقم )(45١٠ أصول تيمور» وفي نسخة مكتبة الأسد بالجمهورية العربية
السورية رقم (.)9515

قال شمس الدين الأصفهاني (ت /44اه) في بيان المختصر ٠ ااومما
صنف فيه من الكتب الشريفة»

والزير اللطيفة امختصر منتهى السؤل والأمل

) (١إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر ص.١41/-١45
( )۲شجرة النور الزكية 9//١ا.١5

) (۳بيان المختصر.۷-٤/١ 
١64

في علمي الأصول والجدل» من مصنفات الإمام الفاضل» المحقق» العلامة
جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المالكي» المعروف ب«ابن الحاجب»

تخمده الله تعالى بغفرانه» وكساه حلل رضوانه؛ كتاب صغير الحجم» وجيز
النظمء غزير العلم» كبير الاسمء مشتمل على محض المهم» .اه.

وقد ذكر الشيخ حاجي خليفة في كشف الظنون“ كتاب ابن الحاجب
بهذا الاسمء حيث قال« :مختصر ابن الحاجب» وهو :مختصر منتهى

السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» .اه.

وقال الشيخ محمد بن محمد مخلوف في شجرة النور الزكية" :
«ومنها مختصره الأصلي» ثم اختصرهء والمختصر الثاني هو كتاب الناس

شرقاً وغرباًء سمًّاه« :منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل».
١

اه.

1

وغالب الظن أن هذه التسمية ليست من ابن الحاجب» بهلي
مستنبطة من كلامه؛ حيث قال في خطبة كتابه المنتهى ص" ...« :فأنشأته
مترجماً بمعناه «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل»» وقال في
خطبة مختصر المنتهى« :فإني لما رايت قصورٌ الهمم عن الإكثارء ومئِلّهًا

إلى الإيجاز والاختصارء صنفت مختصراً في أصول الفقه» ثم اختصرته على
وجه بديع › وسبيل منيع؟  .أه.

>

()١

”.١15177/7
فشك نونظلا 8

)؟(

ةرجش رؤنلا ةيكزلا .١51//1١

جد

المبحث الثاني

وصف عام لنسخ الكتاب

بعدما توفرت لدي ثلاث نسخ من «مختصر
أن أعتمد عليها؛ لتحقيق الكتاب» وضعت

١

المنتهى» .والتي كان علي

فى اعتباري الأمور الآتية:

أن أقدم النسخة الكاملة على النسخة الناقصة.
وأعني بالوضوح :وضوح الخطء

 - ۲وأقدم النسخة الواضحة 

والقرب إلى المعنى  على غيرها.
 ۳وأقدم النسخة الكاملة الواضحة القديمة على الحديثة.

 - 4وأقدم النسخة الكاملة الواضحة المؤرخة على غير المؤرخة.
وبناء على هذا فقد رتبت النسخ الترتيب الآتي :
- ١نسخة دار الكتب القومية بمصر رقم )(4١٠ أصول تيمور.
مصورة.

سخة
ن-
۲

()۷

جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة رقم

قسم المخطوطات» الرقم الخاص (/٠١ف)١١ مكتبة الأساتذة.

مصوره .

 - ۳النسخة الشخصية التي في خزانة عائلتناء وهي غير مؤرخة.

ةل.
خف ك
س وص
ن في
وأشرع الآن
11

النسخة الأولى :
نسخة دار الكتب القومية بمصر رقم )(4١٠ أصول تيمور .وتقع في

لى الورقة الأولى منها مكتوب« :كتاب مختصر منتهى السؤلع
والأمل في علمي الأصول والجدلء تصنيف الشيخ الإمام العلامة أبي
عمرو بن أبي بكر بن الحاجب» .

 هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها ( )4ورقة.©9وعدد الأسطر في كل صفحة ( )۸۱سطراً.

 وعدد كلمات كل سطر يتراوح مابين (5١) - ۲۱ كلمة. -بعض الكلمات مطموسة في أول صفحة من الكتاب فقط.

وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة» كما هو دأب بعض النساخ.
ي»
ستبت
خبخط
ونقد ك

ها
تظم
امع
مطت
ل ضب
كوقد
-

معتاد» مقروء.

بالشكل.

ضع الناسخ عند نهاية كل فقرة علامة (ن)» بمعنى أن الفقرةو
وهذه النسخة عليها تصحيحات

» وتصويبات؛

تدل على أنها مقروءة

لأمفتين»
اخط
مقابلة مصححة» وقد كتب حرف (خ) إشارة إلى ال

مذعكر

الصواب والإشارة إليه ب (صح) فوق الكلمة.

 -وقد كتبت بعض أسماء من طالع فيها.

 ١طالع بهذا الكتاب المبارك» العبد الفقير إلى ربهء المقر بزْلَلِه
( )١معروف أن الورقة الواحدة تتكوّن من صفحتين (أ» ب).
5

وذنيه» خلف

بن علي غفر الله له ولوالديه.

ولصاحب هذا الكتاب»

ولمن

قرأه» والحمد لله رب العالمين .

 نظر فيه العبد الفقير إلى رحمة ربه»بعرينسباًء المصري

مولداء

ودعا له بالتوبة والمغفرة.

- ۳

المالكى مذهباً.

ولجميع

نظر فيه عبدالغني

المسلمين

المنان»

عبدالرحمئن بن محمد
غفر الله له» ولمن قرأه»

آمين .

ولكنه

الفقير إلى ربه

محمد بن أحمد بن رمضان الحنفي  رضي

الغني المستعان»

اللهعنهم .-

و-على أسفل صفحة العنوان» والصفحتين الأخيرتين تملكات كثيرة

والذي استطعت قراءته م«نهما:لكها من فضل اللَّهتعالى» أضعف
وأحقر خلق اللَه» أحوجهم إلى رحمته.

عمر بن علي بن

شعبان

البناني

المالكي» لطف الله به في الدارين» وغفر اللّه له ولوالديه ولجميع المسلمين
آمین› ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» .

 -وقد كتب في آخر صفحتها بعض الأبيات الشعرية :

رأيت الدهرٌ يصنعٌ بالعنادِيّ

ويأتي الدهرٌ في عكس المرادٍ

ماكلالذينهوهيأني

ولاالمرغوب عنهفي

لقد أبصرتٌُ ضبياذانفور
دوم القرب والتلاقي

غرامي فيه أضحَى في ازديادٍ
وقد أضحى يعاكس في مراوي

ماكلٌالذينهِوهيَهْرَى

ولاكل الذي تيعد

بعاد

غاي

وهمافي الدنيابّراءعجيبٌ | تحبٌواأنتمعهبالهِند
 وقد تمنسخها في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة خمس وعشرين

وسبعمائة» علىيدالعلامة علي عببندالكافي بن علي بنتمام السبكي .
 -وقد رمزت لها ب

(م)» ثم جريت

(بالأصل).
1۳

في التحقيق على وصفها

النسخة الثانية :

نسخة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسنطينة رقم

( )۷۱/۹۱۲قسم المخطوطات» الرقم الخاص (٠/ ف)١7 مكتبة الأساتذة.
وتقع في مجلد متوسط.

مصورة.

 على الورقة الأولى منها« :كتاب مختصر المنتهى الأصولي لابنالحاجب» .

هذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها )(١4 ورقة.
 -وعدد

الأسطر في كل صفحة

( )۸۱سطراً.

 وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة كما هو دأب بعض النساخ. وقد كتبت بخط مغربي جميل مقروء.لم تضبط كلماتها إلا القليل منها.
 -ينقط الناسخ الفاء من أسفلها هكذا:

ه»

وينقط القاف بنقطة من

فوقها هكذا :ف( :وهي طريقة المغارية).

 وضع الناسخ عند نهاية كل فقرة علامة .بمعنى أن الفقرة انتهت»›نقطة نهاية (.).

 وكتب الناسخ عناوين المباحث» والكلمات الآتية :قلناء قالواءوعورض»

استدل»

لناء الجواب»

مسألة › ورد

وأجيب»

بخط بارز باللون

الأحمرء وأحياناً باللون الأزرق.
وهذه النسخة عليها تصحيحات»

مقابلة» مصححة»

وتصويبات تدل على أنها مقروءة»

وقد كتب حرف (خ) إشارة إلى الخطأ في المتن» مع

ذكر الصواب والإشارة إليه ب (صح) فوق الكلمة.

 -وعلى أعلى الصفحة الأولى مكتوب« :الحمد لله في توبة فقير ربه

محمود بن محمد الشاذلي لطف الله به» أواخر 4١ جمادى الثاني من سنة
١ك١"6اها.

5

«ضاح سِرٌبي فَسِرْ بي بالركب حَلوا
هذا البيت مطلع قصيدة

يَبْمَعُونَ أَهْلا سنَسبِيِلِيَ حَلوا

للشيخ سيدي عبدالقادر

شيخه الإمام أبا العباس سيدي أح
سمديبن
دي

الراشدي يمدح

بها

الحسن الورشان الشريف

المعروف بالمكودي» نزيل تونس المحروسة بالله» ملتمساً منه أن يجيزف
الحرام فاتح عام ۲

ه).

 وقد تم نسخها في وسط شهر الله المعظم ربيع ال4أو
١ل١سن
1ة١ه
على يد محمود بن محمد
-

وقد رمزت

لها ب

الشاذلى رحمه الله.
().

النسخة الثالثة :

و
على الورقة الأولى منها« :كتاب مختصر ابن الحاجب الأصلى فىعلم أصول الفقه).
هذه النسخة كاملة» بلغ عدد أوراقها )(١٤ ورقة من الحجم
المتوسط.

و-عدد الأسطر في كل صفحة )(١٠ سطراً.
 -وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين ( )9 - ۸كلمة.

مصفح
راته
تابغير
طة

بطريقة التعقيبة.

 وقد كتبت بخط مغربي جميل مقروء.ها
تظم
ا مع
مطت
ل ضب
كوقد
-

بالشكل .

 ينقط الناسخ الفاء من أسفلها هكذا:ي .وينقط القاف بنقطة منفوقها هكذا :ف( .وهي طريقة المغاربة).
11

وضع الناسخ عند

-

بمعنی

نهاية کل فقرة علامة› /

أن الفقرة انتهت »›

نقطة نهاية (.).

 وكتب الناسخ عناوين المباحثء .والكلمات الآتية :قلناء قالواءوعورض

استدل»

» لناء» الجواب»

مسألةء

ورد»

وأجيب»

بخط بارز باللون

الأحمرء وأحياناً باللون الأزرق.
وهذه النسخة عليها تصحيحات

وتصويبات تدل على أنها مقروءة»

مقابلة» مصححة.ء وقد كتب حرف (خ) إشارة إلى الخطأ في المتن» مع
ذكر الصواب

والإشارة إليه ب (صح) فوق الكلمة .

وكتب تحت عنوان الكتاب بعض الأبيات الشعرية» وفي آخر ورقة
بعضص الطلاسمء والعزائم مع صعوبة في قراءتها.

 وقد تم نسخها على يد الشيخ إسحاق بن سليمان» ولم أستطعمعرفة تاريخ نسخها.
)ب.
شها
(ت ل
قد رمزو

هذه النسخ الثلاث التى اعتمدتٌ عليها فى تحقيق هذا الكتاب.

وهناك ثلاث نسخ أخرى للكتاب اطلعت عليها فى مكتبة الأسد
بقراءتها على الميكرو فيلمء ومقابلتها بنسخة دار الكتب القومية بمصر والتي

بلأصل)ء فوجدتها مطابقة لها تماماً» حتى
رمزت لها ب (م)» وأحياناً (ا
ظننت أنها منقولة منها.
النسخة الأولى :
على الصفحة

۔
الحاجب»

الأولى مكتوب:

«كتاب مختصر

رقم )*A*AI(.

هذه النسخة كاملةء بلغ عدد أوراقها )(١١٠ ورقة.

 -وعدد الأسطر في كل صفحة )(١ سطراً.

۱۹٦

المنتهى

لابن

 -وعدد كلمات كل سطر يتراوح ما بين (8  )4كلمات.

النسخة الثانية :

 على الصفحة الأولى مكتوب« :مختصر منتهى السؤل والأمل لابنالحاجب» رقم (.)9515
ذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها )(*١١ ورقة.ه

و-عدد الأسطر في كل صفحة )(١ سطراً.

و-عدد كلمات كل سطر )(١٠ كلمات.
 -وقد كتبت بخط نسخي مقروء.

و-قد كتب على أعلى الصفحة الأولى« :نسخة قديمة» يُظن أنها من
خاطلمؤلف».
النسخة الثالثة :

لى الصفحة الأولى مكتوب« :مختصر المنتهى للشيخ ابن الحاجب»ع
رقم م

ذه النسخة كاملة بلغ عدد أوراقها ( )04ورقة.ه

عدد الأسطر في كل صفحة ( )۷۱سطراً.و
 -وعدد كلمات كل سطر )(١٠ كلمات.

سطي
ر بخ
اتبت
فقد ك
-و

جميل.

سمخها في  "4محرم ١١١١ه»
نون
ناسخها.

ولم أستطع التعرف على

وقد استعنت في المقابلة ببعض شروح المختصرء وقد أشرت إلى
هيامش.
لف
ذالك
1١6

 - ١شرح العضد على المختصر
التفتازاني»

وهو مطبوع بتصحيح

مع حاشيتي الجرجاني

الشيخ شعبان محمد

والسعد

إسماعيل من علماء

الأزهر الشريف.
۲

نسخة «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين

الأصفهاني (ت 41لاه) .وهي مصورة مندنسخة المكتبة الأزهرية» تحت
رقم ( .)٥۷۱/۱۰۴۳ولما ظهر المطبوع بتتحقيق
اعتمدت على المطبوع»›

الدكتور محمد مظهر بقا

وبقيت أراجع المخطوط» وقد أشرت

إلى ذلك في

الهامش.

 - ۳ونسخة «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لتاج الدين
السبكي (ت الالاه) .وهي مصور من دار الكتب القومية بمصر رقم (١9؟)

أصول الفقه عمومية ()۳۷۲٤٤ء تقع في مجلدين» الأول )(١۲۳ ورقةء
والثانى ( )*”913ورقة» وعدد الأسطر في كل صفحة )(١٠ سطراء وعدد

كلمات كل سطر يتراوح ما بين (7١

) 45١كلمةء وهي نسخة كاملة» ورقم

ميكرو فيلمها (.)۹۷۰۷۲

وقد قطعتٌ بهذه النسخة شوطاً طويلاً في المقابلة» ولما ظهر المطبوع

بتحقيق الشيخين  :على محمد معرّضء وعادل أحمد عبدالموجود .اعتمدت

على المطبوع؛ لأن المخطوطة خطها رقيق جدّاًء وسطورها متداخلة أتعبت

نظري» وإن كانت دائماً بجانبي أعود إليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وقد اعتمدت على هذه المخطوطة فى المقابلة من أول الكتاب إلى

مسألة « :العام بمعنى المدح والذم..٠» . ثمعلى المطبوعة من  ۴/۳۲۲إلى

آخر الجزء الرابع.
><

چگ

3A

المبحث الثالث

اختلاف النسخ ,وأثره في توجيه الشراح

لكلام ابن الحاجب

لقدكان لاختلاف نسخ مختصر المنتهى أثرفي اختلاف الشّراح في

توجيه كلام ابن الحاجب» وهذه أمثلة تدل على ذلك وإن كنت قد أشرت
إلى كل اختلاف في النسخ في هامش ةقسم التحقيق :

ى مسألة« :الشرعية واقعة .خلافاً للقاضى  .». . .عند قوله« :وأماف

الصغرى؛ فلأنه يلزم أن لا يكون القرآن عربياً».
قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١/١04: «وأما الصغرى» .كذا
بخط

المصنف›

وفي بعض النسخ الثانية.

والمراد:

بطلان

التالي»

فإنه يلزم

أن لياكون القرآن عربيّاً؛ لاشتماله عليهاء لكنه عربي؛ لقوله تعالى# :إنا
أنزلناه قرآن عربياه [يوسف
في مباحث

.)]" :

الأحكام علد

لجازت المعجزةمن

الكاذب»

اه.

قول ابن الحاجب

« :قالوا:

لو کان ذلك

ولامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على الله

قبل السمعء والتثليث وأنواع الكفر من

العالم بخلافه)» .

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١/755: «قالوا :لو كان ذلك»»
كذا

بخطه.

أي  :كون

يكونا عقليين؛

الحسن والقبح شرعيين قائماً في نفس الأمرء

لحسن من الله كل شي

1۹

ولم

ولو حسن منه كل شيء؛

«لجازت»»

وحسنت

«المعجزة من

الكاذب»)» وحينئذ يقع التباس النبئ

بالمتنبى› «و لامتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على الله تعالى قبل ورود
السمع»؛ بحرمة الكذب عليه .كذا بخط المصنف .وفي بعض النسخ  :نسبة

الكذب إلى الله أي  :لا يقبح أن ينسب الكذب إليه قبل السمعء ولامتنع
الحكم بقبح عبادة الأصنام»  .اه.

وقال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١/5١7 عند
قول العضد« :أي بخلاف ما ذكر من التثليث وغيره» .وفي بعض النسخ :
«من العالم بحاله»» أي :الذي يعلم حاله تعالى» وأنه ليس ثالث ثلاثة» ولا
ا
وجةلله
زو

ولد) .اه.

في مبحث الواجب الموسع عند قول العضد« :وقال الحنفية :وقته

آخره) .

قال السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح العضد /١؟5؟:
«في بعض نسخ الشرح والمتن :بعض الحنفية» وهذا هو الصحيح ؛ لأن

المحققين من الحنفية لم يذهبوا إلى هذاء بل قالوا :دل النص ظاهراً على
سببية جميع الوقت» وحينئذ يلزم أحد الأمرين» إما وجوب تأخير الفعل عن.
جميع الوقت» أو تقديم المسبب على السبب؛ لأنه إما أن يجب تأخيره
عنه» فيلزم الأول» أو لاء بل يجوز فعله فيه» فيلزم الثاني» وكلاهما باطل

إجماعاً» فوجب تأويل النص» وصرف السببية إلى أجزاء الوقت .»...اه.
 -في مسألة« :ما لا يتم الواجب إلا به».٠... عند قول المصنف:

ولو صح قول الكعبي في نفي المباح» ولوجبت نيته».
١/*96:

(وفي بعض النسخء

قال ابن السبكي في رفع الحاجب
وليس في أصل المصنف« :ولوجبت نيته»؛ لأنه عبادة» ولا تجب إجماعاً) .
اه.

 في مسألة« :حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليفقطعاً »»...عند قول المصنف:

«قالوا :لكولف

غايلرنمحزلاع» .
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بهاء لصحت منه .قلنا:

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١/۷٤: «قلنا :عينُ  بالنون كذا

ضبطه المصنف  محل النزاعء فإنا نجوز التكليف عقلاً بدون الصحة شرعاً.
وفي بعض النسخ « :غير محل التزاع» .ووجه المغايرة أنا لا نريد أنه مأمور
بفعله حالة كفرهء» نعم يصح منه بأن يؤم¿ن »ويفعل كالمحدث)» اه.

ف
ي مسألة« :إذا خص العام کان مجازاً في ال»با٠قي...

عند قول

المصنف « :الحنابلة  :التناول باق ؛ فكان حقيقة».
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 8١٠١/:#

«وفي بعض

النسخ

«فكان» بالفاء» والأحسن ما هو موجود بخط المصنف من «الواو» » .اه.

 في مسألة« :المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات؛ لاستقامةالكلام» لاعموم له ....عند قول المصنف:

«باعتبار الرفع المنسوب

إليهما .
قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 7/5١١ عند

قوله« :باعتبار الرفع المنسوب إليهما»« :أي :إلى الخطأ والنسيان» قد وقع

في نسخته  أي نسخة القاضي العضد  بطريق الوصف

ومعناه على ما

ذكره سديد» وفي عامة النسخ« :باعتبار رفع المنسوب إليهما» بطريق

الإضافة» فتحيّر الشارحون فتيقريره» فقيل معناه :إن أقرب مجاز إليهماء
أي  :إلى نفي حقيقتهما؛ باعتبار رفع ما نسب إليهماء هو عموم أحكامهما؛
لأن إضمار جميع الأحكام أقرب إلى المقصود من نفي الحقيقة؛ لأنه يجعل
وجودهما كالعدم؛ وبهذا يندفع ما قيل :إن أريد بالأحكام  :اللوازم» فلا

فرق بين نفي واحد» ونفي الكلي في الدلالة على عدمهماء وإن أريد

غيرهماء فلا نسلم أن رفعهما أقرب» وتوجيه الجواب أن مجاز غير الإضمار
أكثرء فكلما كان الإضمار أقل كان مخالفة الأصل أقل .فكان أولىء
فيتعارضان ويبقى دليلناء وقيل :المراد :أن ظاهر الكلام يدل على رفع
الخطأ والنسيان وهو غير مقصود» فحمل على رفع الأحكامء وإضمار

جميعها؛ ليكون أقرب إلى حقيقة الكلام» .اه.

 مسألة «إذا علق حكم على علة عم بالقياس .»...عند قول المصنف:1۷1

«حرمت الخمر؛ لإسكارها مثل حرمت المسكر لإسكاره».
قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ”7/9١١ عند
قول العضد:

لا فرق بين قولنا»» اختار النسخة المشهورة»

وهي  :حرمت

المسكر لإسكاره مثل :وحرمت الخمر لإسكاره .إلا أنه أشار إلى أن

المقصود من كون هذا مثل ذاك عدم التفرقة بينهماء وإلا فالأنسب أن يقال:
حرمت الخمر لإسكاره مثل :حرمت المسكر لإسكاره» لكن لا يخفى أن
أجود النسخ  :حرمت الخمر لإسكاره مثل :حرمت المسكر .ثم النسخة التي
توافق المنتهى (ص»)١١ وهى :حرمت المسكر مثل« :حرمت الخمر
لإسكاره».

اه.

ْ

مسألة« :مثل :يا أيها الناس»* ليس خطاباً لمن بعده .».. .عند
قول المصنف« :قالوا :لو لم يكن مخاطبا لم يكن مرسلا إليهم».
قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شوح العضد ۲/۷۲۱١ عند
قول القاضي العضد:

«لو لم يكن الرسول مخاطباًاء «فإن قيل :هذه

الخطابات إنما هي من الله تعالى» وإنما الرسول مبلغ .قلنا :هذا التقرير
ناظر إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يوجه الكلام نحو

المخاطبين» فهو المخاطب لهم وإن جعلنا المخاطب هو الله تعالى»
فالتقرير  :أنهلولميكن مخاطباً لمن بعد الرسول لم يكن الرسول مرسلاً

بتهم
خغاهطما
إليهم ؛ لأن معنى إرساله إليهم أن يقال له :بل
في بعض النسخ .وكذا في المنتهى (ص:)١١7

به .وقدوقع

الو لم يكن مخاطباً بها

والمعنى :لو لم يكن من بعده مخاطباً بمثل« :يا أيها الناس»» لم يكن
الرسول مرسلا إليهم ؛ لممراّ) .اه.

وثَّلَّ :في الأنعام
 في مسألة «العام يخص بالمفهوم» إن قيل به» مُزكاة» في الغنم السائمة زكاة».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب *« :**75/واعلم أن الموجود بخط

المصنف« :ومثل في الأنعام الزكاة» ليس في الغنم السائمة زكاة» بلفظ 
«ليس»» أو ليس ذلك في «الإحكام»» ولا يظهر له وجهء فشرحه الشارحون
1V

على ما في «الإحكام»» ثم إن المصنف لم يشر بقوله :رمقل  :في الأنعام
زكاة» إلى حديث؛

فإنا لا نعرف هذا اللفظ فى حديث؛

الآمدي (في الإحكام 1/2

ولذلك كانت عبارة

«كما لو ورد :في الأنعام زكاة)» وكانت

عبارة المصنف' :ومُثّلَ) مبني لما لم يسم فاعله» وقد رأيتها مضبوطة

بخطهء ولم يقل :ويل على العادة في ضرب الأمثلة؛ لأنه لفظ يوهم أن
دد.
وفظر ق
يكون هذا الل

د
رزيي-
ييرا
وقد توهّم الش

5

القاضي العضد في شرحه على المختصر

أن المصنف قال« :ومِئْلُ» :وقال« :الواو» عطف على شىءء كأنه

سقط من قلم الناسخ .وهو ذلك مثال لمفهوم الموافقة .وليس كما تومّم؛
فإن المصنف لم يتكلم إلا في مفهوم المخالفة؛ بدليل قوله« :إن قيل به»؛

فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجةء وهو المخالفة لا الموافقة.
وأيضاً :فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيص» فلم
جاج له .وأيضاً :فقد وقفت على النسخة التي هي
حرضتفي
اغ
لبير
ان ك
يك
بخطه» وليس فيها ما ذكره الشيرازي  أي العضد  » .اه.
ألة:
سي
فم

را»»...
هةوإل
طلا
بص
«إلجامال في نحو :لا

ال
مفى
كلف
لمخت
ااً
قوله« :العرف شرع

والصحة».

قال الكرماني في النقود والردود  -نقلاً عن محقق

۲

عند

بيان المختصر

« :القطبي :وفي بعض النسخ «شرع»ء أي :سواء .فقال الناس

فيه :شرع بتحريك

الراء» وسكونهاء

أي  :سواء .ولا دلالة فيها على أن

المراد من العرف :عرف الشرع.

وفي بعضها «شرعاً» وهو إن دل على عرف الشرع» لكن لا يدل على

السوية .والظاهر أن الأصل كان باللفظين» فسقط أحدهماء وليس والظاهر؛
إذ اللفظ مشعر بالسوية؛ إذ الأصل عدم الترجيح» .اه.
 53في مسألة:

«ما له محمل لغوي.

ومحمل في حكم شرعي

عند قوله« :الغزالي في النهي :يبعد الشرعي؛ للزوم صحته) .

۳۷۱

1...

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳/۹۰0٤: «واعلم أن ما ذهب إليه
الغزالي مبني على أصله المتقدم في أن النهي لا يقتضي الفساد» ثم هو مع
أصله هذا لياقول بأنه يقتضي الصحة؛ فلذلك قال :يبعد فيهالشرعي» ولم
يقل :يمتنع؛ إذ لكوان ممتنعاً عنده كان يقول باقتضائه الصحة» ومذهبه لا

ينتهي إلى هذا.
على أن بعض نسخ «المختصر) :اليتعدّراء وليست فى أصل
المصنف .ولكن شهد قوله فى «المستصفى) (١/98”): (إذ لولا إمكانه»
لما قيل له :لتافعل» .ولكنها مخالفة لأصله في أن النهي لا يقتضي
الصحة»).
-

اه.
في مسحث

الظاهر والمؤول»

عند

قوله:

افمن

البعيد تأويل

الحنفية ...وحمله على نادر بعيد كاللغز مع إمكان قصده؛ لمنع استقلالها
فيما يليق بمحاسن العادات».

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲/١۷٠ عند

قول العضد« :عن نهوضها»« :متعلق بالاستقلال» ولا يخفى ما فيه من
النبوة؛ إيذقلاال :منعت استقلال الرجل عن فعل كذاء بملنعته عن
الاستقلال به» أو منعت استقلاله به» وكأنه وقع في نسخة الشارح« :فيما لا
يليق»» وفي جميع النسخ« :فيما يليق»» أي :في الأمر الذي يليق بمحاسن
العادات منع الاستقلال فيه» .اه.

ي مسألة« :المختار جواز نسخ التكليف بالأخبار بنقيضه.2.. .ف
قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١۹/۱۲ عند

قول العضد« :أي بأن يكلفه الإخبار بنقيضه»« :أي :بنقيض ذلك الشىء كما
إذا قال :أخبر بأن النار محرقة» ثيمقول :أخبر بأن النار ليست بمحرقة»
فقول المصنف « :بالأخبار» متعلق بالتكليف» وقوله« :بنقيضه» متعلق بنسخ›
«بالأخبار» مكررء الأول متعلق بالتكليف» والثاني بنسخ» والمعنى :يجوز
نسخ تكليفنا بالأخبار بشيء على أي وجه كان بالأخبارء أي :بتكليفنا
۱۷٤

بالأخبار بنقيض ذلك الشيء خلافا للمعتزلة؛ فإنهم لا يجوزونه في جميع
الصورء بل فيما يتغير خاصة» وإن كان ظاهر عبارة المتن أنهم لا يجوزونه

أصلاً كذا في شرح العلامة  يريد القاضي العضد » وليس بسديد؛ لأنه لا
يتحقق النقيض إلا بعد اتحاد الزمان سواء كان مما يتغير أو لا يتغير؛
فبالضرورة يكون أحد النقيضين كذباء والإخبار به قبيحاً» .اه.

 وفى مسألة« :ومن شروط علة الأصل »....عند قوله« :وألاتكون المتعدية المحل ولا جزءاً منه؛ لامتناع الالتحاق» بخلاف القاصرة.
قالوا :انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لهاء وكذلك الدوران وجزؤه
عدم .قلنا :شرط لا جزء).

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١٤/١۸۱: «وألا تكون المتعدية
المحل ولا جزءا منه؛ لامتناع الالتحاق» بخلاف القاصرة .قالوا :انتفاء
معارضة المعجزة جزء من المعرف لهاء وكذلك الدوران وجزؤه عدم .قلنا:

شرط لا جزء»» كذا بخط المصنف» ووقع في نسخ الشارحين تقديم وتأخير

وزيادة» ونحن نشرح ما وجدناه بخطه» .اه.
 -في مبحث:

شروط العلة عند قوله« :وقيل :مع ترجيح المعارض» .

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :5/795

«وقيل :مع الترجيح»»

أي  :قيد ما ذكر« :مع ترجيح المعارض»» وهذه نسخة المصنف»

وفي

بعض النسخ« :وقيل :إنما يشترط أن لا تُعَارَضَ المستنبطة بمعارض في
الأصل» أو في الأصل والفرع جميعاء على اختلاف المذهبين» ترجيح
المعارض»ء أي :إذا كان ذلك المعارض راجحا؛ فإنه حينئذ يبطل عمل
الوصف الاخر المرجوح» .اه.
ي مبحث:ف

شروط العلة عند قوله« :وقيل :إن نافت مقتضاه .

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 5/845؟« :وقيل :إنما يشترط ذلك

«إن نافت» الزيادة «مقتضاه» .وهذا ما ذكره الامدي .وهو الصحيح عندي»›
وإنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخاء وليس كذلك عندناء

وفي بعض النسخ« :وقيد» موضع «وقيل» .والمقيّد هو الآمدي» .اه.
و1١

في الاعتراضات الواردة على القياس› في الاعتراض الخامس عشر:
-

«المعارضة في الأصل بمعنى آخر ... .ويسمى تعدّد الوضع ؛ لتعدّدأَصْلَيْهِمًا؛ .

قال التفتازاني في حاشيته على شرح الغضد  ۲/۳۷۲عند قول العضد:
«لتعدد أصلهما»« :أي أصل الوصفين» وتعليل الحكم؛ بقبول الأمان في
أحد الأصلين» كما في أمان المسلم العاقل الحر بالباقي أي :بالإسلام
والعقل على وضع› وهو كونه مع الحرية» وفي الآخر كأمان العبد المأذون

بالباقي على وضع آخرء وهو كون الإسلام والعقل مع إذن السيد .وفي
بعض النسخ التعدد أصليهما»» أي  :أصل العلةء وهو ظاهر» .اه.

سيألة «المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد.٠٠ . . عند
مف
قوله« :وقال الشافعي :إلا أن يكون صحابيا».

قال سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ؟:"10/
«قوله« :إلا أن يكون صحابيًاً»» مشعر بأن مذهب الشافعي رضي الله عنه
جواز تقليد الصحابي من غير اشتراط الترجيح› والمذكور في رسالته

القديمة :أنه يجوز له تقليد الواحد من الصحابة في نظره على غيره ممن
يهد
لل
قوز
تا يج
خالف» واإسنتووا في نظره تخيّر في تقليد من شاءء ول
من عداهم»؛ ولهذا وقع في بعض النسخ « :وقال الشافعي  :أن لا يكون
صحابياً أرجح » فإن استووا تخيّرا .ولفظ المنتهى (ص)5١5 يوافق هذاء

وعليه مبنى كلام الشارح»  .اه.

عند مبحث الترجيح بأمور تعود إلى المتن» عند قوله« :النهي على

الأمرء والأمر على الإباحة على الصحيح.ء والنهي بمثله على الإباحة»
والإباحة على النهي» .

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲/١٠۳ عند قول العضد:
«قوله الثالث ما هو للإباحة»« :كأنه وقع في نسخة الشارح العلامة:
«والإباحة على النهي» .فاعترض بأنه يستلزم ترجيح النهي على النهي؛
لترجحه على الأمر المرجح على الإباحة المرجحة على النهي» وأجاب بأنه

۱۷٩

الذي عليه النسخ « :والنهي بمثله على الإباحة»» وظاهره ما فهمه الشارحون

هو :أن النهي يرجح على الإباحة» .اه.

ع-ند قوله« :المدلول :الحظر على الإباحة» وقيل :بالعكس» وعلى
الندب» [وعلى الوجوب]؛ لأن دفع المفاسد أهم .وعلى الكراهة.»...
قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲/١٠۳ عند قول
العضد« :ودفع المفسدة أهم في نظر العقلاء»« :قال في المنتهى
(ص:)6253

ويرجح الحظر على الندب؛

بما تقدم في الإباحة»

والحظر على

الوجوب؛ لأن الحظر لدفع مفسدة» والوجوب لتحصيل مصلحة» ودفع
المفسدة أهم عند العقلاءء وهذا هو الموافق لكلام الآمدي (في الإحكام
»© فمن هاهنا قيل :قد سقط هاهنا شىء من المتن» فكان الأصل
هكذا« :وعلى الوجوب؛ لأن دفع المفاسد أهم» .قال الآمدي (في الإحكام
ولأن إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الواجب إلى
٤
مقصوده؛ لتأتيه بالترك» وإن لم تقصد؛ فكانت المحافظة عليها أولى».
انتهى كلام التفتازاني .

>

چکگ

VY

المبحث الرابع

١

التزمت قواعد المنهج العلمي للتحقيق» كما قرّره الأساتذة

المتخصّصون في هذا الفن.
وأساس هذا المنهج :رعاية الأصل الذي كتبه المؤلف» وتجريد
القصد؛ لإخراجه على الصورة التي أراده بها مؤلفهء أو على أقرب صورة

إليها .

؟"  بعد أتنكونت لدي الفكرة عن أجود النسخ الموجودة» التي تيسر
لي الحصول عليهاء قمت بطبع صورة عنهاء كما صورت شرحيه« :شرح
بيان المختصر» للأصفهاني» و«رفع الحاجب» لابن السبكي .
*" قمت بكتابة نسخة من الكتاب عن نسخة (م)» والتي كثيرا ما

أرمز إليها ب «الأصل» .وعرضتها على النسخ الثلاثة الأخرىء وأثبتُ

الفروق› وخاصة الفروق الراجعة إلى القواعد الإملائية» فقد وجدثٌ في

بعض النسخ كلمات كُتبت على غير القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فكتبتها
على وفق القواعد الإملائية الحديثة» وقد آشرتٌ إلى ذلك في الهامش.
وإليك الأمثلة:
الصلوة > الصلاة الحيوة  >-الحياةء الزكوة > الزكاةء الثلثة >

الثلاثةء السايمة  >-السائمةء الوقايع  >-الوقائع»› مسئلة “ +مسألة»
المساوات  >-المساواةء المليكة > الملائكةء الغايط > الغائط» سايرهن >
1۷۸

سائرهن» الأوايل  >-الأوائل» لاستدعايه > لاستدعائهء ثلثون > ثلاثون»
ألات أ>ولات»
التورية س

الشايبتان > الشائبتان» أيمة > أئمةء الربو > الرباء

التوراةء مج
مزي
جةز>
ئةء

القايس -

القائس› ضايع > ضائعء

لخفايها  >-لخفائهاء الصايم > الصائمء فايتا > فائتاء بايعها ب>ائعهاء
المسايل > المسائل» مل
ماي
لما>-
ئمء قايلون ق>ائلونء الأسولة >
الأسئلة» الرضى -ا>لرضاء ملغا م>لغىء إفضأه إ>فضاءه» مسئلة >
مسألة» فس
فئل
سوا
أ-
ل>واء كر
كاي
رحةائ>حة» يخ
يتل
خات>
لى» صبا -ه
صبى» .زا
زيلا -
ئ>ل .سو
سيه
ومااه>“ماء شایعا > شائهاء ذايعا ذ>ائعء
ال
ااس
لتعالاست>علاءء عن
عان>
ىء مايلة > مائلة» الجزءية  >-الجزئية»
أبدىّ  >-ابد مش
متها
شت
>ھی

› ثلث
لة -
اهئ

عداء أولا > أولى» تل
تىل >
اء

جر
جار ه
ّى.

ع
عثم
ثنما
>نء.

وقايع > وقائع»›

مخطيا م>خطئاء جايز > جائزء الأقوا > الأقوى .الفتا 
لبى» لاعلا» الأعل >
ى ال
ابلو
لابسلوى

ما
عدى

> ما

الفتى» لبا >

.

 التزمتُ نص نسخة الأصل (م) طالما كان له وجه من الصواب»ولمأعدل عن عبارتها بالزيادة» أو الحذف .أو التبديل إلا لخلل في النحوء
أو في المعنى مع إثبات ذلك في الهامش.
وجدتٌ بعض النسخ تذكر بعد ورود اسم صحابيء أو إمام عبارة

اارضي اللّهعنهاء أو «رحمه الله)» وبعضها يغفلهاءفجريت على إثبات هذه

الصيغ» ونبهت في الهامش على النسخة التي ذكرنّهاء والتي لم تذكرها.
وأما عبارات «الصلاة على سيدنا ومولانا محمد كَل فكل ذلك أثبتهء

وأشرت في الهامش إلى النسخة التي ذكرته» والتي لم تذكره.

 ضبطتٌ النص كاملا ضبطاً أحسبه متناهياء ووضعت علامة الترقيم(.؛؟» !؟ ...إلخ) التي عَنِيتُ بوضعها كل العناية» حتى تُظهر المعنى» وتي
فهمه للقارئ» وأسأل الله الكريم أن أكون موفقا في ذلك.
 -۷بذلتٌُ أقصى جهدي في إيضاح بعض ما غمض من عبارات
المصنف مستفيداً مما قاله الشارحون :القاضي العضدء والأصفهاني» وابن
۷⁄۹

السبكىء والتفتازانى» والجرجانى» أو مما قاله المصنف فى المنتهى» أو ما

صبول
أكت
ادلفي
ور

ْ

الأخرى. .

 6شرحت الكلمات الغريبة» والألفاظ الغامضة» معتمداً على
المصادر الموثوق بها من غير إسراف؛ رعاية لمنهج التحقيق.
اتوين
عنأضف
4

فتين
وين
قب
عها
معت
قليلة» وض

ش.
م في
اذلك
هلى
لت ع
انبه
عهام ملنيء وقد
أن

] [1؛ للدلالة على

٠

 - ٠قمت بتحقيق الأقوال من مصادرها الأصلية» فأنقل  مثلاً  آراء
الحنفية من كتبهم» وكذلك آراء المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية»
والإباضية  ...إلخ» ولا أعتمد نقل فريق لأراء الفريق الآخر.

وفي الحالات التي يعزو فيها فريق قولاً لفريق آخرء ويكون هذا العزو
غير صواب» أشير إلى عدم سلامة النقل .كما أن الحالات التي يعزى فيها
اينه لدى
ظف
مقول
لومذهب معيّنء ولم أجد ال
قول لشخص مَّاء أ

المنسوب إليهء فحينئذ أذكر من نسب القول» وأشير إلى مرجع النسبة.
 ١قمت بغزو المسائل إلى مصادرها الأصليةء فالمسألة المتعلقة
بالفروع الفقهية أحققها من كتب الفقه» والمسائل المتعلقة بالنحو أراجعها في

كتب النحوء وهكذا الأمر بالنسبة إلى المسائل المنطقية واللغوية والبلاغيةء
والمسائل المتعلقة بعلم مصطلح الحديث» ففي كل ذلك أرجع إلى مظانهاء
ولا أكتفي بعرض الأصوليين لها في كتب الأصول.
- 7أرجعتٌ كثيراً من النضوص المنقولة عن الأئمة مكنتبهم
الموجودة تحت يدي ما استطعت إلى ذلك سبيلا؛ على سبيل التوثيق.

 ٠في حالة وجود خلاف في مسألة من المسائل التي تطرق لها
الكتاب ولم يذكره المصنف» أقوم بالإشارة إلى وجود خلاف في هذه
المسألة مع الإحالة إلى المصادر والمراجع؛ للنظر في تفصيل ذلك.
كيتب
_ ٤قمت بدراسة كل مسألة ف

الأصول» وعلقت على

العبارات والقضايا التي تقتضي شرحاًء أتوفتقر إلى بيان وإيضاح؛ بما يزيل
۱۸۰

غموضهاء ويوضح المراد منهاء ويكشف ما فيها من لبس .وأحلت إل
كىثير

الأكمل.

لعولىجه
انص
أولاً :أن أخدم ال

ثانياً :أن أعين الباحث في أي مسألة من مسائل الأصول» حتى
يتمكن من إدراك بغيته من أيسر الطرق كلما أرادء وذلك جهداً مني في
تيسير

منهج

البحث

العلمى

قدر

المستطاع

فی حدود

قواعد

التحقيق

والدراسة .

ثالثاً  :إن هذا الكتاب قد ضم أمهات المسائل الأصولية» وكل مسألة
منها لو بُحثت من جميع جوانبها لكان رسالة مستقلة» ومن غير المعقول أن

استقصي المسألة من جميع جهاتهاء كما أنهممالاينبغي لي  -كباحث  -أن
أترك القارئ تحر ل ي
اهتدي |إلى ملو فسلكت أمراً وس
إطأ
ن حي
نثي

الاستزادة»

برك
لا
لا
وما
يدركکله

عرّفت بالمصطلحات
رحمه

ا

الواردة في الكتاب» وبما أن المصنف -

الله -لم يتعرض في غالب الأحيان للتعاريف.

فقد قمت بتعريف

الحدود الأصولية والمنطقية» كالمندوب» والدورء والتسلسل ...إلخ» وأذكر
مرجعه بعد ذكر المراجع اللغوية غالباًء ثم أحيل بعد ذلك لبقية المصادر
والمراجع التي ذكرت ما يمائله .أو ذکرت تعريفاته الأخرى

ع-رفت بالشواهد النحوية» ونسبتها إلى أصحابهاء وإلى موضعها
من كتب النحو ومراجعه الرئيسة
- ۷
ترجمت لجميع الأعلام الذين ذكروا في الكتاب ترجمة
متوسطة» وأخرى مختصرة» بذكر نسب العَلّم وشهرته» وبعض مصنفاته.
وتاريخ وفاته .ثم أحيل على مصادر الترجمة» ولم أكتف بالرجوع إلى
الكتب المحدثة.
اما

 - ۸عرّفت بالفِرّق والطوائفء والأماكن الواردة بالكتاب.
۹۱

-

وضعت

هذه

[]./.؟

العلامة

للدلالة على نهاية كل ورقة في

نسخة الأصل (م)؛ وذلك لتسهيل عملية المراجعة.
 _ ٠ما سقط من الأصلء وأضفته من نسخ أخرى وضعته بين

معقوفتين [] وأشرت إليه في الهامش.
كان يخالفف الأصل من :حرفء أو كلمةء أو عبارة أو

١ما

تركيب أشرت إليه في الهامش.
 _ ٢رقمت الآيات القرآنية وعزوتها إلى سورهاء وقد رقمتها حسب
المصحف الشريف برواية الإمام ورش عن نافعء وضبطتها بالشكل التامء
ووضعتها بين قوسين بهذا الشكل.# # :

 - ۳قمت بتخريج الأحاديث النبوية تخريجاً كاملاً؛ بذكر أماكنها في
كتب الحديث المعتمدة» مشيرا إلى مقتطفات من كلام علماء الحديث في
صحة

الحديث وضعفه.

وقد وضعت الحديث المرفوع إلىالنبييل بينقوسين بهذاالشكل : . 4
ووضعت الحديث الموقوف على الصحابي بين قوسين بهذا الشكل. » « :

 - 4قمت بوضع الفهارس العلمية”"“ حتى يستكمل التحقيق جوانبه
الفنية وهى:

١

فهرس الآيات القرآنية. 

 - ۲فهرس الأحاديث المرفوعة.
)(١

ملحوظة :رتبت الفهارس ترتيب الألفبائية المغربية؛ وهي: 
ت»

ت

غ» ف»

ق»

أ ب»
ع

ج“ ح» خ“ د
س»

ش»

هه

وء

ر»

ف
ي.

1A۲

ز» طء

ظء

ك

ل» م“ ن»

ص»

ض» 

هرس الآثار (الموقوفةء والمقطوعة).
ف-
۳
رس الأعلام.٤فه
رس الأماكن والبلدان.فه
فهرس
5

الحدود والمصطلحات.

رس الفرق والطوائف.فه
۷
هرس
ف-
۸

المصادر والمراجع.

فهرس الشواهد الشعرية.
4

- ٠فهرس المسائل الأصولية.
- ١فهرس الموضوعات.

وبعد ...فهذا هو عملي وهو جهد المقل  -لا أدعي أنني بلغت فيه

الكمالء وإن كنت أحرص على بلوغه» والوصول إليه.
ويعلم الله أني بذلت غاية وسعي» ومنتهى جه
إديخفي
رسبي
الج
النص بالصورة

التي وضعها

مؤلفه»

أو قريباً منها؛

متبعاً قواعد التحقيق

العلمى .وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل بداية خيرء وأضرع
إليه عز وجل في علاه أنيثبت قدمي على طريق دينه»

غكرهو
شريعته؛ فذل
ضى

وعمله»

وخدمة

المأمول وهدفى المنشود.

وختاماً :أسأل اللَّه وهو خير مسؤولء وأكرم مأمول أن يتقبل عملي
هذاء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يلهمني الرشد والصوابء
والهدى في عاجل أمري وآجله» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه

والسالكين مسلكه إلى يوم الدين.
DS

2ج
1A۳

الحمد لله انتهاءًَ كما حمدته
الاطلاع عليه من

واسعة»

وجعلني

ابتداة على ما وفقني

سيرة وعِلْم الإمام بي عمرو

وإياه في الصالحين

بن

إليه»

الحاجب

وأمكنني من

رحمه

الله رحمةً

.

قدكان قصدي فيكلماكتبثوعَلّقتُ علىمختصر المنتهى إظهار

فضل هذا الإمام» ومكانته بين أئمة الإسلام» وإظهار آثاره العلمية التي
وأن أحداً

لا زالت دفينة في عالم المخطوطات والمكتبات العالمية» لسايما
مدنراسة
صضود
قلغر
مق ا
لتحق
اة»
من الباحثين لم يكتب عنه كتابة وافي

حياة وفكر مثل هؤلاء الأعلام العظماءء إلا شذرات متناثرة في بطون كتب

التاريخ والتراجمء وبعض الدراسات اللغوية .
رنْجم
يدرتمَ
والعلامة ابن الحاجب أج

لهء ويُتكلم عن سيرته وحياته

وفكره» وإسهاماته العلمية في مختلف العلوم والفنون؛ ليكون مصباحاً يستضاء

به» ونبراساً لنافي بلوغ آمالنا والوصول إلى غاياتنا وأهدافناء وإن أحداً لو
حاول أن يستقصي آراءه الأصولية؛ لاحتاج إلى رسائل متعددة لا رسالة
واحدة» وإني لآمل أن أَُوََقَ -بعون الله وتوفيقه  -في تحقيق ودراسة كتابه

حا-نه
بدني
ساع
«المنتهى»» وأن يس

لأكتب عنه من خلال العلوم الأخرى

كنبار أعيان المذهب المالكي في مصر وبلاد الشام»
كالفقه والتفسير ؛ فإنه م
الخاصة بهم» والتي اشتهرت باسمهم»
يقة
طرعلى
لرات
اتص
والذين وضعوا مخ

والتي تعتبر من أهم مصادر المذهب ختى يوم الناس هذا.
1A4

وأذكر أنني لما شرعت في هذا العمل كان شعوري يزداد يوماً بعد يوم
بصعوبة

هذا العمل»

ولكني استروحت

همة

الإمام ابن الحاجب»

وقلت

الأعلام» واستلهمت همة أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور قحطان عبدالرحملن
الدوري الذي ما لقيته مرة  عندما كان فى الجزائرء أو عندما سافر إلى
الأردن الشقيق  -شاكياً ما ألاقي من صعوبات إلا ساعدني وأعانني» وكثيراً

خليفة في كشف الظنون" ١ :هو مختصر غريب في صنعهء بديع في فنه»
لغاية إيجازه يضاهى الألغاز» وبحسن إيراده يحاكى الإعجاز» اه.

وقد أمضيت في صحبة الشيخ ابن الحاجب» وكتابه «مختصر منتهى

السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» سبعة أعوام كاملةء لم أدخر فيها
وسعاء

ولم أضن بوقت ولا جهد حتى حسبتٌ أني فهمتٌ عنه» وأني عرفت

ا
هلذفى
ماذا يريد أن يقو

المختصر العجيب.

ولا أدّعي أن هذه الدراسة وهذا التحقيق للمختصر قد خلا من
القصورء فحاشاي أن أقول ذلك وما أنا إلا طالب علم يصيب ويخطى»
لكني مستريح

الضمير إلى أني بذلت

غاية جهدي

٠

ولم أقصر .

دت
اقد
زى ل
سبحانه وتعالى يعلم كم بذلت وكم عانيت» حت

ييوم
لف
اعة
فكيثير من الأيام على خمس عشرة سا

والله وحده

ساعات عملى

الواحد.

وحينما أقول :إن عملى في هذا الكتاب غير كامل»

أقوله من موقع

الصدق والإيمان بقصوريء لا من موقع التواضع المدعى» وأقوله من موقع

الإجلال والتعظيم لهذا التراث الذي خلفه أسلافنا من الأئمة والعلماءء
وأقوله من

موقع الحسرة والأسى على انقطاع ما بيننا وبين هو لاء الأئمة

( )۱كشف الظنون ۴١۸/۱۲.
1A0

الأعلام لغدّء وأسلوباًء وعلماً؛ حتى أصبحت قراءة كتبهم والتلمذة لهم شيئاً
عسيرا.

وإني لأسأل الله تعالى المان الكريم أن ينفعني بما كتبثٌء ويعلمني ما
جهلتٌ .ويلهمني الرشدء ويهديني سواء السبيلء وأن يلهمني العمل بما

علمتٌء وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يوفقني إلى
الصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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التورزیل
فیعام راصولالل
رلو الال لرن اای رنفتبر ای بک
للترى؛ لی لرل  .التي للق الزن ب .
> ابن ا اجب
امولورسَنَكَ  ۱۷۵قرء واطیرّھے سَنَهَ 11٦م ۔ َحمَهُاللهتماھے۔

قال العلامة حاجي خليفة في كشف الظنون ۲/۴١۸۱:
«هو مختصر غریب في صنعه»

يدیع في متنهء غابة إيجازه

يضاهي الألغازء وبحسن إيراده يحاكي الإعجاز».

الْحَمدٌ لله رَبّ الْعَالَمِينَه وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَّى آل
ور

شل

وَس

امباعد:
3

0

.

َي لما َأَيْتُ قُصُورَ الهم عن الإْكارء وَمَلّهَا إلى الإيجاز

) (1اختلفت العبارات في بداية الكتاب كالآتي :
(م) :ما أثبته :لسم الله الرحملن الرحيمء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت.
الحمد لله...

(أ)  :لسم الله الرحملن الرحيم .صلى الله على سيدنا محمد وسلم.
قال الشيخ الإمام أوحد الأنام حجة الإسلام أبو عمرو عثمان بن الحاجب رضي الله
عنه ونفعنا بعلومه امين.

الحمد لله ...
(ش) :لسم الله الرحملن الرحيم .صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما.
الحمد لله...
) (۲واختلفت العبارات باعلدحمدلة كالآتى:
(م) :أمثابته :الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد

وسلم تسليماً أمابعد .
( :0الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
.
دا:
ع أم
بيما
تسل

تسليماً أما بعد. :

۹4

وَالاخِصَارِء صَ:نَّفْتُمُحْتَصَرٍ في أصولِ الق
بَدِيع

ف
أ
لب
تيع
وسيل

اليب

عن

ت

مْتاَخصَترصْنرهعَُلَى وجو
دثاخم
ع
ا اليب
ذلا
عاق

تفهمه راد
E

وَاللهَ | سال أنْ يَنْمَعَبو وهو حَسّْبِي وَنِعُمَ الْوَكيل.

وَيَن
ْحَصِد "0في الْمَبَادِئء وَالأدِلَةٍ السَّمْعِيّةء وَالاجْيِهَادِء وَالتَْجِيح.
ا

( )١هو «متتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول والجدل؟.

وقد اختلف في اسم هذا الكتاب .
ففي كتاب حسن المحاضرة ١/4414 وكتاب مفتاح السعادة  7/5814وكتاب تاريخ
الأدب العربي لبروكلمان ١/١۴۳ «منتهى السؤال إلخ» وغالب الظن أنه خطأ
وقد طبعت دار الكتب العلمية -بيروت -هذا الكتاب باسم «منتهى الوصول والأمل إلخ»

وفي مقدمة المطبوع للمصنف ص"« :فأنشأته مترجماً بمعناه «منتهى الوصول والأمل
في علمي الأصول والجدل».

ولكن في كثير من المصادر والمراجع اسمه« :منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول
والجدل».

انظر :كشف الظنون ؟ .76841 .6751/وشجرة النور الزكية ص.١151 والأعلام
للزركلي 4/١١5. والفتح المبين  .۲/11وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص.۲٤٥

( )۲ذكر بروكلمان أن ابن الحاجب اختصر «منتهى السؤل» فى كتابين هما:

-١عيون الأدلة :باريس ۸٠۳٠.

۰

-۲مختصر المتتهى فى الأصول.

انظر :تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 8ه."/4
()۳

يرنحصر»
اختلف الشراح في عود ض«مي

هل يعود إلى المختصر أم إلى العلم؟

قال شمس الدين الأصفهانى فى بيان المختصر ١/8: «قوله« :و ينحصر» أي

امخلتصأرصلوال؟.
ال

000

وقال العضد في شرحه على المختصر ١-5 « :أقول :ينحصر المختصر أو العلم
في أمور أربعة :الأول - :المبادئ وهي ما لا تكون مقصوداً بالذات» بل يتوقف عليها
ذلك .وعدها جزءاً من العلم تغليياً لا يبعد).
وقال ابنالسبكي في رفع الحاجب (ورقة ١  /ب)  :و ينحصر :المختصر أو الأصول».
١/1 « :ذهب جمهور

الشارحينإلى أن

وقال السعد في حاشيته على شرح العضد
ضمير «ينحصر؛ للمختصر دون العلم على ما ذكره الشارح العلامة الشيرازي؟ .
oe

-

[فَالمَبَادِ: 210

و

وَكَائَدَنّهُ¢

حله»

واستمداده.

اما حَدَهلَُقَبَا :ايلم الْقَوَاعِدٍ ّي يُتَوَصَّلُ بها إِلَى اسْيَئْبَاطٍ الأخكام
ة
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الشر
ة
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ع

ةا
ل 6ع ال
إ:
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أدلتهاً ال

ا

يلكة "7

,

ا

.لْفِفْهُ :الْعِلِمُ بالأخحكام السَرْعِكَة
وَا

أنده مُضَاًا :فَالأَصُولُ:
لقَرْعة عأَندِْليها التَمْصِيئَة ال
ر

ر

وَأُورِة :إن كاد الْمُرَاةُ :الْبَعْضٍ لَمْ يَطْرِدْ؛ٍ لِدُخُولٍ لمملا“ وَإِنْ
2

اخ

ر

كلها

fo

ر

.٠

ور

ەو

:

؛تُُوتِ الا أَدْرِي) .
كَانَ الْجَمِيعَ» لم عسل ل

وَأْجِيِبَ [بالْبَعْض؛ ويرد( ؛ لأ الْمُرَادَ بِالأَولّةِ :الآَمَارَاتُ؛

وَبِالْجَمِيع وَيَْعَكْسٌ ؛ [لآنَّ الْمْرَادَ

]ب

للْعِلْم بِالْجَمِيع.

وَنهُ 2 :للمو بهأخسكام [الله تَ1عَالَى]”('r"W .
وقمما َائِد

[وأما]“ اسْتِمْدَادُهُ :كَمِنَ اكلام وَالْعَرَيّهَ والأخكام.
( )١ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل (م) .وما أثبته من :أ» ش.
 )0انظر :تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي في :البرهان للجويني ١/8/. المعتمد ١/

 8المستصفى ١/4-5. الإحكام للآمدي ١/8:  ۷شرح مختصر الروضة للطوفي
0

 . ١1١١الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/١ه. شرح الكوكب المنير ١/

 . 5نهاية السول للإسئوي ١/5 فما بعدها .رفع الحاجب لابن السبكي (ورقة /١ب).
فواتتح الرحموت ١إإرشاد

الفحول ص".

) (۳انرتعريفأصولالفقهبمعناهلءإضافى  :المستصفى ١/  .4-50المحصول للرازي ۸١./۸۷-١

يا.فات
رده
عابع
تفم
ل۳
شرح تنقيحالفصول للقرافي ص 6١-71. شرح مختصر الروضة ۱ا١٠/

للجرجاني ص  .54الوصول إلى الأصول ١/44. شرح الكوكب المنير ١/۸۴. نهاية السول
للاسنوي ١/  5فما بعدها .والكاشف عن المحصول للأصفهاني ۱/۹١٠.

( )٤ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل .وما أثبته من :أء ش.

() ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل .وما أثبته من :أء ش.
( )5ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل .وما أثبته من :ش .وفي :أ :هينه

( )۷ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل .وما أثبته من :أء ش.

( )۸ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل .وما أثبته من :أء ش.
۲١۱

[كأكما األكلرامد]ك

يدك

E

E

م1

فلتو فف الأدلة الكلية على

سمهعر وفس [الْ1بَاري] rO تمعسالى(م)

[وصِذق المُبَلغْء وَيتوَقْف]”* عَلَى ولآلة الْمُعْجرَة.
راما الْعرَييهُِ [فَلأنَ الأول مِنَ الْكتاب وَالْسُّتَهَ عَرَبكة]*.]11/1 . /
ا الأخكامٌ :فَالْمُرَادُ :تَصَرَُرُهَا؛ لِيُمْكِنَ إِنْبَانَهًا وَنَفْيْهَاء وَإلاً جَاء

()١
()۲
()۳
()5
()5

ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل .وما أثبته من :أء ش.
ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل .وما أثبته من :أ» ش
لفظة «تعالى» ساقطة من  :أ ش.
مباين المعقوفتين مطموس في الأصل. .وما أثبته من :أ.ء ش.
ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل .وما أثبته من :أء ش.

( )5الدور :هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه» ويسمى :الدور المصرح» كما يتوقف
(أ) على (ب)» وبالعكس أو بمراتب» ويسمى :الدور المضمرء كما يتوقف (أ) على

(ب) و(ب) على (ج) و(ج) على (أ).

والفرق بين الدور وبين تعريف الشيء بنفسه هو أن في الدور يلزم تقدمه عليها
بمرتبتين» إن كان صريحاء وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة
واحدة .انظر :التعريفات للجرجانى ص.١5١ وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال

للشيخ عبدالرحملن حسن حبنكه الميداني ص ۴۲۴فما بعدها.
۰۲

ا

[ 2المبادی الكلاميّة](©
الدَلِيل ر

الْمُوْشِكُ

وَالْمَدْشِدُ:

النَّاصِبٌ

وَالذَّاكَف وَمَا به

الإرْسَاد. "0
وَفِي الاشطلاح  :ما يُمْكِنٌ التَّوَصّلُ بصحيح النَطَرٍ ذففيهيه إلى مَطُْوبِ
2

006

حَبَررِيٌ

( )1هذا العنوان من عملي وليس بالأصلء أء ش .وقد استخلصته مكنلام العضد على
شرح المختصر .۱/۹۳۰۸۳
تابع ابنْ الحاجب الغزاليٌ في إثبات مقدمة منطقية كما أثبتها من قبل ابن الحاجب
موفقٌ الدين بن قدامة في روضة الناظرء والإمامٌ الآمدي في الإحكام.
وقد أنحى بعض الحنابلة باللائمة على ابن قدامة وغيره فى إثبات هذه المقدمة وقالوا:

لاجدوى من وراء هذه المقدمة إلاتسويد الأوراق.

`

قال ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر ١/5١: «وهل هذه المقدمة إل
تايان

اص
اطلا
لحات
حت
اشتد
جة

إلى معارفت
لهاع ف
ليوم ول
ااس
ليم
أا ف
صيف
ونلء

ف
ال
يقياس .وليست هي مانلمنطق المختلط بال
يفلس
قفةاحت
لى:

دجو

إن الضرر يأ

جهتها .وعندي أن الضرر الذي ينتج من حذفها أشد من الضرر المزعوم الذي يا من
من
ذكرها  ...وأما قولهم :إن الموفق تابع للغزالي في المستصفى فهو كلام صحيح لكنه

يلضارهء بمل ي
حعد
سمن
نات كتابه؛ لأن الغ
ازال
ليقله
دح الم
هعلى
ذفي
ا
غيره .وكتابه من أعظم كتب الأصول» .وانظر :بيان المختصر ١/880.
( )۲انظر بشيء من التفصيل :الصحاح للجوهري  .4/8951المصباح المنير ١/191١.
الحدود للباجي ص" .الإحكام للآمدي ١/١٠. التعريفات للجرجاني ص.١4١٠ شرح
الكوكب المنير ١/16.

الفن وفي

() هذا التعريف الاصطلاحي للدليل حكاه الآمدي في الإحكام ١/١٠. وابن السبكي في
جمع الجوامع 1.e

بشرح المحلي وحاشية البناني» وتشنيف المسامع بجمع

الجوامع للزركشي ١/5١7  .702 -والشوكاني في إرشاد الفحول ص.4 62
وحده القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد

ملر
۱/۲٠۲  "١5بأنه :أ«ك

صح أن

يتوصل بصحيح النظر فيهإلىعلممالايعلمباضطرار»  ..وذكرالتعريف نفساهلإماء
شند
الجويني في التلخيص ١/6١١. وعرفه الباجي في الحدود ص ۸۳بأنه« :م
ياص
رح أ
وناس».
اغائ
إلى المطلوب ال
لبح ع

وقال الفخر الرازي فاىلمحصول ١/۸۸: «وأما

«الدليل» فهو :الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيهإلىالعلم» .وعرفه الشريف
الجرجاني فاليتعريفات ص ١٠٠.بأنه« :هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر».
۰۳

وَقِيلَ :إِلَى ايلم بوه  3الأَمَارَةَُ .قِيلَ :قَوْلاَنِ مَصَاعِداً يَكُوَنُ
عَنْهُمَا قَوْل آخْرٌُ .وقِير  :يشترم لِلنّمْسِهِ» َحْوْجٌ الأَمَارَةٌ وَلاً بد م نن مشتلزم
وك

لِلْمَطْلُوبٍ» حَاصِلٍ للْمَحْكُومٍ عَلَيْهِ؛  7تم وَجَبَتْ الْمَقَدمْتَانِ
VOB
ظٌ.
وَالنَظَدُ  :الفكه الي يطلب پعهلي أoو
2
ع

الم یل :لا ر0
2

 (0010قاله الشوكاني في إرشاد الفحول ص  .4وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/۷٥.
والسيوطي

في الكوكب

الساطع ص۹۲۰

قال في حده:

القاضي الباقلاني حيث

وام وحكاه

الآمدي في الإحكام

«هو الفكر الذي يطلب

به من

 1۱/۱عن

قام به علماً أو

ظئاً» .وتوافق أبو إسحاق الشيرازي وأبو يعلى فحىده بأنه« :الفكر فحيال المنظور
فيه» اللمع للشيرازي ص“» والعدة لأبي يعلى ١/581. وعرفه الآمدي في الإحكام

بقوله« :النظر :عبارة عن التصرف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم والظن.

١

المناسبة للمطلوب بتأليف خاص قصداً؛ لتحصيل ما ليس حاصل في العقل»٠. وحكى
القرافي
ص

للنظر تعريفات

°۹۳٤ .

أما شروط

أخرى

وأفاض

في

الكلام عليها

في كتابه

شرح

تنقيح

الفصول

النظر .فقد ذكر الشيرازي له شروطاً ثلاثة :

أحدها :أن يكون الناظر كامل الآلة.
والثاني :أن يكون نظره في دليل لافي شبهة.
والثالث  :أن يستوفى الدليل» ويرتبه على حقه .فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب
تأخيره .انظر اللمع ص

”.

) (۲أي بالحد الحقيقي المكوّن من الجنس والفصل .انظر فتح الرحملن ص ١4.
( .(۳هو إمام الحرمين الجويني في البرهان ١1//94-١٠٠ وقد نهج الغزالي الطريق نفسه في

حد العلم؛ لأنهما اعتبرا العلمنظريّاً لا ضروريًاً انظر :المستصفى ١/47 فما بعدها.
الإحكام للآمدي ١/51١. فاتلحرحملن ص.4١
:بدالملكبنعبداهبن يوسف الجويني الشافعي » أبو المعالي» الملقب
وإمااملحرمينهو ع
بضياء الدين .المعروف بإمام الحرمين .قال ابن خلكان« :أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام
ته .المتفق علىغزارة مادته وتفننه فيالعلوم .أشهر
ملى
اع
ممع
إمج
طللىاق .ال
إع
اشالفعي
ال
 .مصنفاته «نهاية المطلب» في الفقه و«البرهان في أصول الفقه» و«الإرشاد» و«الشامل» ذفوأصول
الدين توفى سنة ۸۷٤ ه .اتنظررجمته في  :وفيات الأعيان ١٤۳ /۲ فما بعدها .طبقات الشافعية

للسبكي ه. ۵۹۱ /اشذلراذتهب .۸۵۳ /۳

)(4

أي  :بسبب عسر تصوره بحقيقته؛ إذ لا يحصل إلا بنظر دقيق؛ لخفائه .انظر ::شرح

المحلي على جمع الجوامع ١/١٠٠ محعاشية البناني.
526:

سي

وي

)0

لكر

.

oro

2

لاه ضَرُورِيٌ مِنْ وجهین

(.90

٠

أَحَدُهُمَا  :أنعير لململآغلم إا بعلم لز لم الم بي ٠ر گال
دَوْرًا .وَأجِيبَ”” ' بان رققْففَتَصَوِّرٍغَيْراٍلْعِلْمِعَلَىحَُصُولٍ الْعِلْمِغَيْرِو لا
١

قلا 85

عَلَىتَصَوّرو

الَانِي :أن كُلَأَّحَديٍَعْلَمُبود ضَرُورَةً .وَأَجِيبٌ باه يلرم مِنْ
د

ع

شرم

خصول

مر تصوره»

بَسِيطًا ؛

إِدْهر مَعْنَامُ)

6

دع

و
سو

أو ۳

22

سم

2

تَصَوَرِه نم تَمُول :لو كَانَ ضَرُورِياء لَكَانَ

يَكون کل مدَهعمْنّى عا
وَيَلْرَم مله أَنْ

وَأْصَحّ الْحْدُودِ«١ :صِفَةٌ تُوحِبُ تَمْييراء لآ يَحْتَمِلُ ا
r

جه

7%

ت

س

و

فذحل

ر

1

( )١القائل هو الإمام فخر الدين الرازي في المحصول ١/88. ومن عادة ابن الحاجب أنه

يذكر قول الإمام الفخر الرازي بلفظ «قيل» ولا يسميه؛ تبعاً للآمدي .قاله الزركشي في
المعتبر .نقلاً محقق مختصر البيان ١/١5.

والإمام فخر الدين الرازي هو :محمد بن عمر بن الحسين» أبوعبدالله فخر الدين
الرازي الشافعي» المعروف بابن الخطيب .قال الداودي عنه« :اللممففسرءء المتكلم» إمام
وقته في العلوم العقلية»

وأحد الأئمة في العلوم الشرعية .صاحب

المصنفات

المشهورة» والفضائل الغزيرة المذكورة» أشهر مؤلفاته «التفسير' و«المحصول»
و«المعالم» فأىصول

الفقه و«المطالب العالية» و«نهاية العقول» فأىصول

وفيات
سنة 5095ه .انظر ترجمته فی :

١۸/۴۳
الأعيان .

الدين .توفي

طبقات الشافعية للسبكى /۸

 .١طبقات المفسرين للداودي .7/415
()۲

وذكر المصنف فى المنتهى ص 5 » 6أربعة أوجه.

( )6قال العضد فى شرحه على المختصر ١/871: قد اطرد المصنف في أنه يعبر بقوله
 ...وعن الأجوبة ب «أجيب» أو «الجواب» أو «رد) ونحوه».

ول
حلمصعلى
( )6فايلمنتهى ص  :ورد بأن توقف تصور الع

١

العلم بغيره لاعلى

تصوره» ولا يتوقف حصوله على تصورهء فلا دور».

()

انظر تعريفات الأصوليين للعلم وتفصيل الكلام عليها في :المعتمد لأبي الحسين ١/٥.

المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص.١١ اللمع للشيرازي ص" .البرهان للجويني
 . ٠١-01المستصفى ١/51. الإحكام للآمدي ١/71١. مفردات الراغب ص.886١
ه.5
أصول الفقه للامشى الحنفى ص .۴۴ .*"”7المسودة لآل تيمية ص

التعريفات

للجرجاني ص .491إرشاد الفحول ص٠۳  .4الكوكب الساطع للسيوطي ص١۴. »۳٠
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال للشيخ عبدالرحملن حسن حبنكه الميداني ص".71
۰0

إدْرَاكُالحَواسٌ» گالأشعَريّ» َا زِيدَ في «الأمُورٍ لتخ
واغتُرض اغوم الْعَادَِةِ؛ نها تَسْتَلِْمُ جَوَارٌ تقيض ععََقفْْلا .ً1وَأْجِيبَ

باد الْجَبَلَ إِذَاعُلِمَ بالْعَادَة أله حَجَرٌء اسْتَحَالَ أَنْ يون حِيئئِذٍ ذَهَبّا ضَدُوَرَةٌَ
وَهُوَ الْمُرَادُ.
سام وم

٢o

0

وه
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ەل

برس

وَمَعْنَىالتََجْوِيزٍ الْعَقْلِىٌ  :نه لوقُدّرَلَم ي
َْلْرَمْملهمُحَا
مما

٠

اع أذ عَ
ْ9هُّالد

اأکو

(aW

ما ٤أن يَحْتَمِ[

امه

اَمَف

بوجه

س
+

َل إت أذ تيل ايض علد لر لز قو أذ
وَالثَّانِى  :الاعْتِقَادٌ قن طَابَقّ» فُصَحيحٌ ) وإلا ففاسِد.

سيك

ره كه
وًالأوّل :إما أنْيَحْتَمِلَ التقيضء وَهْوَ راجح أذ ل .ا وَالرّاجِحٌ :الظنَكّء
3
وَالْمَوْجُوحٌ :الوَهمَ .الْمُسَارِي :ال0شّكء وَقَدْ عُلِمَ بِدَلِك ا
م.اع

yr

Af

وو

coe a

روو

كو

ع

هش

22
سمه
ا ضربَان :علم بمفرَّدٍء وَيسَمَى تصورًا ومعرفة .وعِلْمٌ بِنِسْبَةٍ

و
ويسمى

(,DM
تصد يقًاوَعِلْما

.

و
72
وَكلاهُمًا ضَرُوْرِيٌ وَمَطْلُوبٌ .

فَالنَصَوُرُ الصرُورِيُ :ما لا يدمه تَصَوُرٌ يَتَوَقْ عَلَيِْ؛ لإنِْمَاءٍ التَرْكيبِ
( )١الأشعري هو :علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن الأشعري البصري» المتكلم»
النظارء الشهير من كتبه «مقالات الإسلاميين» و«الأسماء والصفات» و«الرد على

المجسمة» و«الفصول في الرد على الملحدين» وغيرها .توفي سنة 47#ه .وقيل غير

ذلك .انظر ترجمته في :طبقات الشافعية لابن .السبكي ١٤۳-٤٤/٤۳. وفيات الأعيان
" . 4 5/شذرات الذهب ۲/۴٠. طبقات المفسرين للداودي ١/04".

( )۲في المنتهى ص« : 5الذكر النفسي» بدل «الذكر الحكمي».

( )۳علم بمفرد :يسميه المناطقة تصوراًء ويسميه النحاة معرفة .وعلم نسبة :يسميه المناطقة
تصديقاً .ويسميه النحاة علماً .انظر :بيان المختصر ٦/١ه.

ك0

في مُتَعَلَقَ كَالْوْجُودٍ والشَّىْءِ  .وَالْمَطْلُوبُ بخلافوء أَيْ :تُطْلَبُ مُفْرَدَائَهُ

وَأورة عَلَىالنَصَوّرٍ :إکنان حَاصِلاًء قل طَلَبَء وإلا قلا شعُورَ پو
قلا طلَبَ .وجيب

با

بسر

بهاويِمَيْرِمَاء وَالْمَظْلُوبُ نَخْصِيصٌ بَعْضهًا

بِالتَِّينِ.
ور لبه بهي أو نات
ص
وَأُورِةَذَلِكَعَلَىالتَصْدِيقٍ .وَأْجِيبَ باه ت

خضرله .إلالزم
عبطت تفي أعيجماءوللازم بن ضور للشية
سمخ

(oD

اور

وَمادة الْمَرَكبٍ  :مقردا٩ .
4

وَالْحَدَ

Buus

جفيفي

ر

LRA

o

r

EDW

وصورتة  :هينه الْخَاصّة” 0
rr

› وَرَسْمِىٌ  وَلمظِي .

إمكان ارتفاعهما معا في شيء واحد وزمان واحد .انظر :ضوابط المعرفة ص .886
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/85: «النقيضان :لا يجتمعان ولا يرتفعان
كالوجود والعدم المضافين إلى معيّن واحد).
( )۲كالخشب للسرير .انظر شرح العضد على المختصر ١/۷٦.

( )۳كالهيئة السريرية .انظر شرح العضد على المختصر //١ا.5
غة :المنع» ومنه سمي البواب حذاداً؛ لأنهيمعمنيدخلالدارء
للفي
احد
( )4ال
والحدود حدوداً؛ لأنها تمنع من العود إلى المعصيةء وإحداد المرأةفي عدتها؛ لأنها

نخروج» والخارج
تُمنع من الطيب والزينة» وسمي التعريف حدّاً؛ لمنعه الداخل مال
من الدخول .انظر :القاموس المحيط ١/7545. مفردات الراغب الأصفهانى ص.5١7

1

التعريفات للجرجاني ص؟.١١

وانظر تفصيل الكلام على الحد وأقسامه وشروطه :أصول الفقه للامشي .ص"٠
المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص.٠١ شرح الكوكب المنير ١/04. بيان المختصر

0١

فما بعدها .والكوكب الساطع للسيوطي ص.۹۲ ۸۲۰
1۹%۷

َالحقيقِئ  :مَنابا عدَانتْاته"“١[ /رب] الحلة" اريصق" ,
والوسْمِن  : 9ما أن عن الشَّىْءِ بلازم له مل  :الْحَمْدُ  :مَايِعٌ يَقُْفُ

با برَدِ.

م

واللفْظ :مانابا بلَمْظٍ أَظْهَرَ مُرَادِفِءِ مِثْلُ :الْعْقَارُ :الْجَمْرُ.
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وشرّط الجميع  :الاطزاد والإنعكاس»
ا
م 42
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أي :إذا وچد»

عع

3

ٍ-

وإذا

وجدء

ت

المراد بالذاتي  :كل وصف

يدخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا يتصور فهم معناه

بدون فهمه كالجسمية للفرس» واللونية للسواد؛ فإن من فهم الفرس فقد فهم جسماً

ت
افي
ذلة
مخصوصاً .فالجسمية داخ

الفرسية دخولاً بهقوامها ذفاىلوجود

والعقل

بحيث لو قذر عدمها في العقل؛ لبطل وجود الفرس» ولو خرجت عن الذهن؛ لبطل
فهم الفرس .وقد احترز المصنف بقوله «ذاتياته» عن عرضياته .انظر :المستصفى ١/

.شرح العضد على ابن الحاجب ١/۲۷. نزهة الخاطر العاطر لابن بدران .۱/۹۲
شرح الكوكب المنير ١/4.
)(

المراد بالكلي :مالايمنعنفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيهبحيث يصح حمله
على كل فرد من أفراده» كالإنسان :فإن مفهومه إذا تصور لم يمنع من صدقه 3

كثيرين» بأن تقول :زيد إنسان» وعمرو إنسان» وبكر إنسان ...إلخ .انظر:

الرحملن ص“ه .قال الشريف الجرجانى « :واعتبر كونها كلية احترازاً عن الگ

التى هى ذاتيات للأشخاص من حيث هى أشخاص؛ إذ لا يتركب الحد منهاء فإن
الأشخاص لا تحدء بل طريق إدراكها الحواس الظاهرة أو الباطنة .إنما الحد للكليات

المرتسمة فى العقل دون الجزئيات المنطبعة فى الآلات على ما هو مشهور .حاشية

الجرجاني/١ .41
)(۳

1

ياد
فل
تادى
المراد بالمركبة :أي التي ركب بعضها مع بعض على ماينبغي؛ لأنها فر

الحقيقة؛ لفقد الصورة .فينتفي الحد الحقيفي التام .انظر :شرح العضد وحاشية
الجرجاني عليه ١/95 فما بعدها.
) (4انظر تفصيل الكلام عليه في  :كشف الأسرار عن البزدوي ١/5". نزهة الخاطر العاطر
 ,0١بيان المختصر ١/65. شرح الكوكب المنير ١/84.
) (6انظر تفصيل الكلام عليه في :كشف الأسرار عن البزدوي ١/5". نزهة الخاطر العاطر
 ١بيان المختصر ١/65. شرح الكوكب المنير ١/84.
۰۸

وَالذَاتَنَ" :ما يلُتآَيصعَصرَوَّّرُكَهْمْالذَّاتِ قبل همه كَاللّوْنِئََةٍةلِلسَّوَادء
ِذَاتَِانِ .
لِشسَيءِحَدَاننٍ

وَالْحِسْمِيّةِ للإِنْسَانِ؛ٍ وَمِنْ نَملَمْيكن

وفذ يعرف بِأنّهُ

َيرمُعلّلِ وَبالتَرتِيتِ لْعَْلِىٌ.

وَتَمَامُ الْمَاهّة :هُوّ الْمَقُولُ في جَوَابٍ :مَا ُو وجُرُوُمَا الْمُشْتَرَكَ :
الجسء والْمَمَيّرُ  :الْمَضْلء لمجاو مِنْهُمَا:نا

النَوْعُ ويُطلَّقُ النّوْعُ عَلَى ذِي آحَادٍ مَُتكََّفهَِةَالْحَقِيفَ>ق الجر الْوَسَط ا
ص

بالأوّلِ لآ النَّانِيء والْبَسَائِطُ بالمكس.
وَالْعَرَضِئْ”"“ :بخِلافِهء وهُوَ لازم وعَارِضٌ .فَاللآزِمُ :مَالايُتَصَوَرْ

مُفَارَقَنَهُ وَهُوَ لازم لِلْمَاجِيّه بَعْدَ فَهْمِهَا"" كالمريةللا وَالرّوْجِيّةِ للأربعةٍء
2

ا في الْوجُودٍ خَاصَّةَء كَالْحَدُوثِ لِلْجِسْمء الل لوََهُا.لْعَارض بخْلافي
ذا

قَدْلآيَرُولُ كَسَوَادٍ الْعُرَابٍِ وَالرّنْجيٌ» وَقَدْ يَرُولُ [بَطيئًا)» كَاصُفْرٍَ
الب 1و سَرِيعَاء ك١احَمْرَةٍ اسل ]. 7
ن

وَصورَةٌ الحد:

الجنْس الأََرَتُ2

؛ث

أو

.1

ولل

ذَّلِك8< :

1

وخَلَلٌُ الماد“ خخطأ وَنَمْصَ.
) (١انظر :نزهة الخاطر العاطر ١/۹۲. التعريفات للجرجاني ص" .١5بيان المختصر/١ 
 ۷.وحاشية الجرجاني على شرح العضد/ ا١ل.

( )۲انظر :التعريفات للجرجاني ص۲۹۱ء  .791بيان المختصر ١/5. حاشية الجرجاني
على شرح العضد ١/۹۷.

()6
()5
()9
()5

انظر :شرح العضد على المختصر ١/٠١8 وحاشية السعد التفتازاني والشريف
الجرجاني .بيان المختصر /١ه./
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .وما أثبته من :أ.ء ش.
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .وما أثبته من :أء ش.
في :أء ش «ذلك» بدل «المادة» وهو خطأ ظاهر.

۰۹

ما
سه
ےم

َالْخَطَا :كَجَعْلٍ المَوجُودوَالْوَاحِدٍ جنساء وَكجَمْلٍ الْعَرَضِيٌ لاص

برع فصلا قلا يَلْعَكس» وَتَرْكِ بَعْضٍ المُصُولٍِء قلا يرد وكتَعْرِيفِهِ ينفو
مِثْل :الْحَرَكَةُ  :عرض نِقْلَةَ 1 /أ]ء وَالإِنْسَانٌَ :حَيَوَانٌ بَشَرٌ وَكَجَغْلٍ التوْع

وَالْجُزْءِ جنْسّاء يشل السَّ :ظلْمٌ النّاسء وَالْعَشَرَةُ :حَمْسَةٌ وَحَمْسَةٌ:
رخص المي بالاڈزمالام لابِكَفِيّمغو وأَلحْمَىء وَلاً بمّالا
رقعَففْلِنُهُ  850يل :ا عَدَدُ يَزِيدٌ عَلَى الْمَرپواجل» وَبالْعَکس ؛

ب مُتَسَاوِيَانِء وَمِعْلَ :

ج

جنم كَالئفْسٍ؛ قن النَّفْسَ أَحْمَىء وَل :

بور

الشَّمْسٌ  :كوك نَهَارِئٌ؛ 7ص يَعَوَقَفُ عَلَى السّمْسِ .

والتّفْصُ كَاسْيَعْمَالٍ الْألْمَاظٍ الْعَرِيَء وَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمَجَازِية.

وَلَحْصُل الخ ِدبُرْمَانِ؛ لاله وَسَطَ يَسْتَلمُحُكُمًاعَلَىالْمَحْكُومٍ
عربنامكو عَلَيْهِ؛ ولان لديل
عَلَيْه َل قُدَرَفي لحد لكان مُسْتلْزِما عي
اُسمَدلٌعله لو َل علو لومالورزُ.فن قيلْ :له في
يسم تعملت ي

النصْدِيق .قُلْتَا :الليتصلْدِبقٍ عَلَىحُصُولٍ وت انب أوتفيَاء لآ عَلَى
عملا ومِنْ تم لَمْيمع لحد وَلَكِنْ يُعَارَض وَيُبْطَلُ؛ لِه

ا إا قِيلَ :الإِنْسَانُ :حَيّوَانٌ نَاطِقُء وَقُصِدَ مَذْلُولُهُ لْعَةَ أو شَرْعَاء
» وق بيفتر
َدَلِيلُهُ التَقْلُء
٠.

م

Î

ت

الماهاية .

وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فیها :إِماججزئي معي أولآ والمَّانِي  :إِمَا مبَي
1

لا .صَارَتْ أَرْبَعَةً :شَخْصِيَة :وجْرْيية مَخْصُورَةً وَكُلكَة
جر ييه أ كله أز

وَمْهْمَلَهٌل

مِنْهَا مُوجَبَةٌ وَسَالِبَةُ .والْمُتَحَقَّقُ ففِيايلْْمْمهُْمهَّلَةِ :الْجَرْئِيّة |

f

تَأْهْمِلَتٌ .

( )١فى الأصل «مقدمات» بدل «مقدمة» .وما أثبته من :أء ش.
11۰

قَطًا؛ لأنَّ لازم /۲[ /ب] الح حى

0

وهامه

َْمْنَعْ مَانِعٌ؛ إإِدذ
أووإِعْتِقَادِيَةٌ إِنْلَم ي

الظَنٌّ وَالاعْتِقَادء وَبَيْنَ أمْرِ ربط
o

2

o

وگ

عَمَلِىٌ ؟ لِرَوَالِهِمَا مع قيام موجبهمًا .

ووجه الدلالة في الممدمتيْن

1

8

0

0نا¿لصعرّى»

و

و

خصوص

سر

وو

والكبرّى عموم»

يجب اندرا ؛ ففيَلتَقِي مَوْضْوعٌ الصلّعْرَى وَمَحْمُول الكبُرّى .وقد تخذف
إ
خدی الْمعَدَمَتيْن ؛ ليلم بها.

كالجوعوالصوََّارلُأولرِميّ.اتُ ينها :المُنَامدَاتُ لِه وهِي :ما لا يعر إلى عَمْلٍ؛

مها  :الأرَّّتُْ :ومِيّ :ما يَحْضلُ بِمْجَرَدِ الْمقْلِء كَعِلْمِكَ بوْجُودكَ
ون الَّقِيِضَيْنِ يَصْدُ
ور

ومنها:

لأس مع

شار

المحسوسّات›

ءاس

جه

ع )”(١

وهي  :ما تحصل

fS

پالجس .

وَمِنْهَا :التَجْرِيبِنَاتُء وَهِيَ :ما تحص“ بِالْعَادَةٍ كَإِسْهَالٍ الْمْسْهِلٍء

وَمِنْهَا :الْمَُوَاتِرَاتُء وَهِيَ :متَاَحْصْل بِالإخْبَارٍ تَوَانُوَا كَبَعْدَادَ
9

9

2

وَا١مَكةً).

صُورَةٌ الْبْدَهَانِ

فَالاقتِرَانئُ
3

()

فى :ش:

َإسْكَائة , 9

باا وتلقايض فيه بافغل.

«يحصل).

( )۲انظر :ضوابط المعرفة ص۳۲٤ فما بعدهاء وص 457فما بعدها
"1١

عم

ص

م2

مل

“ماع

ريوكس

سد

ی

25

وَالإِسْتْنَائَيُ  :نقيضه  .فالاول بغير شرّْط ولا تفسيم.

ا

ويس

يُسَمَّى الْمُبْتَدَأْ فيه

مَوْضْوعَاء وَالْحَبَدْ مَحْمُولاة"' .وَهِىَ الْحُدُودُ.
فَالْوَسَط :الْحَدَ الْمْتَكَورُ .وَمَوْضُوعُهُ :الأَضْفَرُى وَمَحْمُولُهُ الأكبَث
وَذَاتُ الأَضْمَرٍ :الصّفْرَىء وَذَاتٌ الأكْبَرِ :الْكُبْرَى

وَلَمّا كَانَ الدَلِيلُ قَدْ َو عَلَىإبَطَالٍ التّقيض .وَالْمَطْلُوبُ نَقِيضْهُ /
و

[] وقد يَقُومُ عَلَى الي وَالْمَطْلُوبُ عَكْسُهُء احْتيج إلى تَعْرِيفِهِمًا.

َالنْقِيضَانِ!" :كَكضَِليّئينٍ
2

١

إِذَاصَدَقَتْ إِحَْدَاهُمًا كَذَبَتَ الأخرّى»

وبالْمكس» زف گا کخم َشفَرقْطَهَاأل ياَكُونَهما إختلاف فيالْمَعْنَى
N

إلاالكَنْيَّوَالإنبَاتَء فَيتَحِدُ الْجُرْآنٍبالذَّاتِ وَالإِضَائَةء وَالْجُرْءِ والكل» وُر
َالفِغلء وَالرَمَانِ اكان إوَالشََرْط وَل رم يلاف الْمَوْضْوِعٍ [فِي

الک لاه إن إنحَداً جار أَنْ يكبا في الكل مِثْل :کل إِنْسَانِ كَاتِبٌ ؛
لي
2

لان الك بِعَرَضِيٌ حاص بنوع .وَيَضْدَكا في الجرْئة؛

قيض

ل

60

و

ر متعين
ير
غي
ع

)(4

الكل الْمُْبَتَهَ جركد سَالِيَة وَنّقِيض الْجَرْيئاةلْمْتَة  6سَالبةٌ.
3
<>
(*+ه)
۹ر
معش ع ا >هه
رعس كل ُضِية :تخويل مُفْرديْهَاعَلَىوجو يَضْدُّق  .فَعَكسٌ الْكلية

الْمُوجَبَةٍ جَزْييَة مُوجَبَةُ وَعَكْسُ الْكلَيِ السَالِبَِ يلاء وَعَكْسُ الْجُرْة الْمُوجَبَةٍ
:والمفردان من مقدمتيه يسمي المنطقيون الأول:
( )١قال ابن الحاجب في المنتهى ص١١ «
موضوعاً.

والثاني  :محمولاً.

والمتكلمون موصوفاً وصفة .والفقهاء :محكوماً عليه وحكماً .والنحويون :مبتدأ
وخيرا».
(؟) وانظر تفصيل الكلام على النقيضين :شرج الكوكب المنير ١/85. وضوابط المعرفة
ص 8ه.

( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو موافق لما في شرح
العضد ١/74.
)(£

في  :أ شش ١مُعَيّنِا بدل امْتَعَيّن! .

ره(

راجع شرح العضد على المختصر ۱/۹
وبيان المختصر

. 1/0۰1

1۲

مع حاششييةة التفتازاني والشريف

الجرجاني.

مِئْلَهًا .وَل عَكْسٌ لِلْجُرْئِيّةِ السَّالِبَةِ .وَإِذَا عست الْكُزَتَةٌ الْمُوجَبَةُ تقيض
مُفْرَدَنْهَاء صَدَفَتْ .وَمِنْ تك إلْعَكَسَتٍ السَّالِبَةٌ سَالَِةَ [جَزْيية]. "73

رلوط أَرْيَعَةٌ0
اا
وعدم باعْتبَار
مَحْمُولٌ ئ

الاك :مَوْضُوعٌ وما دَالَايمُ .عَكْسُ اکل دا 5

ی شَكُلٍ اعبار ال وَالْجَرْيئَةَ وَالْمُوجَبَوةَِالمَّالِبَةه كانت مُقَدَرَانَهُ  3عَشَرَ
ضَرْياً.

الشَكُل”” الأوّل :أَنيَئهَا ولِدَلِكَ يوقت غَيْرْهُ عَلَى رُجُوعِهٍَيه"
وَيُنْتِحُ الْمَطَالتَ الأريَعَة.

وَشَوْطٌ نَتَاجَهِ :إِيجَابُ الصٌّغْرَّىء أو حُكمُهُ؛ لِيَتَوَاقَىَ الْوَسَط
لَه [ /عرب]
و0ک

الْكَبْرَى ؛ لِيَنْدَرجَ فَيْنِيح٠َ

مى أَرْبَعَةٌ :مُوجَبَةٌ كله أو جر

و

وكلية موجمة أو سَالِيَةٌ.
2 e

الاول:

ال

کل وضوء

عبادة»

عاك

وكل عِبَادَةقَ بي

الاني :کل وُضُوءٍ عَبَادَة وکل عِبَادَةٍ لآ تَصِحٌّ بدُونٍ اله .
لالت  :بَعْض الْوْضوءِ عِبَادَةٌ وکل عباد 5ة نة

ا نض اربانذل ععِبأَادَةِ لا ت بون ر2

شيرح
( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو موافق لما ف
العضد على المختصر٦۹۰ /١ وبيان المختصر //١ا.1١1-9١١

()۲

«الشكل» ساقط من :ش.

ختصر
لمفي
اما
إفية وفي مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ١/۲۲: «و

أن لاإنتاج إلا

بالأول»؛ لأن الصور الباقية ترتد إليه بالعكس» فهي دائرة مع الأول وجوداً وعدماً
فادعاء من غير دليل».

1۳

20

كُبْرَاهُ تَبْقَى أَرْبَعَةٌ ويَلُانًِْجُ إلا سَالِبَة .أَاملّأاوَّلُ؛ فَلِوْجُوبٍ عَكس
E

إِْدَاهمَاء وَجَعْلِهَا الْكْبْرَى .فَمُوجَبَتَانِ بَاطِلُء وَسَالِتَانِ لآ يَتَلاقََانِ.
وَإِنْ

واا كُلَكَةُ الْكُبْرَى؛ نلانهَا إن كَانَتِ لي تَنْعَكَسٌءيت

عست الصُّغْرَىء قلا بُدَأَّنْ كود سَالِبَة؛ لِيَتَلآقَيَا .وَيَجَبُ عَكْسٌ

ليجو ولا تنكس ؛ لأنهَا تكُونُ جُزْيٌ سَاَِة.
الأو:ل ٠کان ری سَالِبَةٌ :الَْائِبُ مَجهُولُ الصَمَةَء وَمَا يَصِحٌ
الْعَائِبُ لَيْسَ مَعْلوم“ الصمَةَء وَمَا

المَّانِي :كُنكَتَانْء الْكُبْرَى 3

ین بعک
بيصصح ببََييِِْععَْهْهُهُُمَعْلُوممُ [الصمة  ۲وَلاَزِمُه گالاَوّل .وبي

الصّعْرّى»

وجَعْلِهًا ابر  9وعكس التَِبْجَةِ .
ّة سَالِبلَعة  :لبهَع لغض االلجعَايِبِ مَجهُو 9لء وما يص 2ح
ا تلقثالعث:ب جَعرهْئِييّلة عموجدابكة وَrكلي
موقم

كوا م

ببعة لم

شدقير

بِمَجهُولِء

وق

095

صم

فلازمه :بَعْضُ الْعَائِبِ لآيصح :بِيُعه» ویتبین بعكس

الكبْرّى .

الرَابع :زي سَالِبَة دكي مُوجَبَةٌ]4/1[ /:ببََععْضْْضٌالْغَائيِبِ َيس مَعْلُوم؛
وَمَا

يهُهمَعلُوم ووتيبن پک
يصح بِبْعْ

الْكُبْرَى ؛ تقيض مُفْرَكيهًا .وبين ّا

فيه » وقيجَمِيعصُرُويه؛الْخُلْب؛ أذ
بد  :عه

وَتَحجَعَلهُ الصغْرى»

ينيج تقيض

تقيض ليبج

وَهوّ  ::گل ایب

الصّغْرَى الصَّادِقَق

ولا َكَل إا

منتقيضالْمَطلُوبٍ مَالْمَطْلُوبُ صِذق
( )١فى :أ« :وإن انعكست» بدل « وإن عكست».

( )۲في :أ« :والكبرى؛ بالواو .أما في :الأصل» ش» والمنتهى ص٠۲ أيضاً بدون «و».
( )۳في :أء ش« :بمعلوم» بدل «معلوم».
( )4ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء ش .وما أثبته من :أ .وفي المنتهى ص١7 كما
أثبته.
( )5في :أ« :كبرى» بدون لام التعريف.
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ماع

و

ا

2

7

٤

8

8

7

0

ت

الشكل الثَالِتُ :شَرْطهٌ  00الصّعْرَّىء أو فى حكمه وَكَليهُ
إِخدَاهُمَا؛ تَبِقَى سِنَّه وَلآ ي إلا اجةز .
0-2

نا الأوّلُ؛ كَلأنهُ لآ مُِدنْ عفر إِحْدَاهُمَاء وَجَعْلِهَا الصَّغْرَى فَإِنْ

أ

َدَّرْتَ الصٌّغْرَى سالب رَعَكَسْتَهَا ل لا وَإِنْ كَانَ الْعَكسٌ في الْكُبْرَى»

وَهِيَسَالِبَة لَمْ قيا مُطْلَقَاء وَإِنْكَانَتْمُوجَبَةَ فلا بد مِنْعَكس التَتِِجَةٍ

ترنلَاعكسٌ .
خهاما لتکو جي ابی آجرا بتفسهاأذ يها
ک كل ا

راما اجه جُرْئيّة؛ فلا الصّغْرَى عَكْسُ مُوجَبَةِ أَبَدَاء أو في حُكمهًا.
مات
الأول :اهما كُلََةٌ مُجوَبَةٌ :ل ب
تعض
نيِح ::

|لْمُقْتَاتَ ربو  25بعك الصّعْرَى .

للك r
ع
0
الثان :ي جرئية مُوجَبَةٌ وک 1

تن كالول

وی

aD

أو وو
ع
موجبَة  ::بض البو مقتات›

2

ربوي»

3

عو شماه
وکل بر ربوي»

06

الثَّالِتٌ  :كك مُوجَبَةٌ وَجُرْيَكّةٌ مُو
فينج

وکل 'بر رِبَوىٌ؛

وَيُتَبَكنُ بعک

مله

 :کل ببرُ مُمَتَات» وَبَعْض الب

لی

وَجَعْلِهًا الصّغْرَىء وَءَ

o

الراببع ::ككُلَليَيةٌة ممُووجبَةُوَكلَةُسالبة :ل ب مُقْتَاتٌء ووكکلل ب لآ اء
جه
0

و0 2

ع

و

بِجِنْسِهو[ /؛/ب] مُتَفَاضِلاٌ فَينْتِح  :بَعْض الْمُقْتَاتَ ل باع

وبيل بكس
ي

الصّغْرَى .

ركةٌ سالالبم  :بض ا ويلبر رمهُف”تات و وكتل يه ل4ا
الْخَامِسٌ  :جوزبوة ومُوجَلبَهة وكل
باع بِجِنسِهِ ماضلا

يتخ

یين مله .
يس
و
و

( )١في :أ« :فالأول» بزيادة «ف».
بهين
تثل
يج م
وينت
( )۲فشيرح العضد على المختصر ١/7١٠ « :ف
من

النسخ لفظة

«مثله»

غير موجودة

وفي المنتهى ص

"16

١

كالأول» .وما بين يدي

غير موجودة

كذلك.

الَاوِسٌ :کله مُوجَبَةٌ وَجُرْئِيةٌ سَالِبَةٌ :كل بد مُقْتاتٌ» وَبَعْض الب 0

فينج يله تورينبعس الكُبْرَىعلى حم الموج
اح اجنو
بوجحلي الصُفْرَى» وَعَكسِ اة  .تين معجيه بِالْحُلْفٍ أَيْضَاء؛ٍ أ
2

۳

َا

وَيْتَبكَّه

تقيض الكَيجَة كُمَاتَقَدم إا كن

ت

عله اى

الكل الراب  :وَلَيِسَ تَقْدِيمًا وَتَأَحِيرًا لِلأَوّلٍ؛ لأَنَّ هذا نيِجَيْهُعَكْسُهُ.
ت
ھ

وَالْجَرْايكليةْدمَالِيَةٌ سَاقِطَةٌ ؛ لأنّهًاالآتتكس  .وان بَقِينا وَقُلِبَتَاء ِن كَانَتِ

اللَانِيَةَ لَمْنمقي وَإِنْ كَانَتِ الأولّى ال تصلخ لِلكبْرَى 2فَالنتِيِجَةُ

جَرْئية سَالِبَة وَلآ عَكْسٌ لَهَا .وَإِذَا گات الصُعْرَى مُوجَبَةٌ كُنَيّهَ كَالْكْبْرَى

عَلَى النَّآاثِ .
وَإِنْانت سَالِبَة كك

وَبَقَيّتُ› وجب

فَالْكْبْوَى مُوجَبَةٌ كك

جِعْلّهًا الصّغْرَى» وَعَكْسٌ لبَق

تَصلُحْلِلْكَبْرَى» وَإِنْكَانَتْسَالِبَة کک لمت“

لَه إن كانت جز

وَإِنْ عست

وَبيََققِيَتْء لَمْ

بووجهج.و

وان كَانَتْ مُوجَبَة جَرْئِية فَالْكُبْرَى سَالِبَةٌ 6585

لها إن كانت

مُوجَبَّةٌ

کا  3وَمَعَلْتَ الأول لم تَصْلّح الصّغْرَى لِلْكَبْرّىء وَإِنْفَعَلکْتَ ااي
صَارَت الْكُبْرَى جَرئية وَإِنْکات جِرْئية مُوجَبَةٌ فَأَبْعَد  ُ.فينتج مِنْه

الأَوّلُ :كَل عِبَادَةِ مُفْتَقِرَةُ إلىاليه  10/11 /وَل وُصُوءٍ عِبَادَة فيي :

بض الْمُفْمَقِرٍ وْضُوءٌ .وَين بالْقَلْبِ فِيهمَاء وَعَكْسٍ اليج .
( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .والزيادة من :ش» وفي المنتهى ص٠۴ كما
أثبته.

(؟) في :أ :ليتملاقيا.
( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» وما أثبته من :أء ش .وهو موافق لما فشيرح
العضد ١/5١٠. وبيان المختصر

١/951١. ورفع الحاجب لابن السبكي (ورقة  /۸أ)

والمنتهى ص٤ .

( )45في : :لم يتلاقيا.
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و

و
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اوم
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الثالث  :كل عبادة لا تَسْتَعْيِى
وه

و

وومةه

2000

[عن اكج

 2وت

24

 5وكز

مب

وضوءِ» عبادة»

ييج  :كل مُسْتَعْنِ ليس بوْضوء .وَبْتَييّنُ؟ بِالْقَلبِء وَعَكس الَيجَة.
2

و

رور

ور

o

0ر

ع

0.

وو

0029
2
مرو
الرَابع :كلمباج م
ستغنٍء وکل وضوءٍ ليس يمباح» فيج

المُسْتَعْني لبيوسْضوءء وسين بِعَكسِهمًا.
52

ف

ول

و

رو

زفق
ر
و
الخامس  :بَغض المباح مُسْتَعْنِ]' > وكل وضوء

6

"nbi

م
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رور

7

وھ

ع 0ا o

.

بعص

رر

رر

ليس بمباح .وهو

7

أله

ت

3

َrرَاءٌ
مےُقتَدمّاء وَالْج
امَمَ
 : rتاليا وَال
ْNتَا
ھدمَة النلّقارنهيَه  :إسْيَئ
َPرْ
°ئِئَة» وَش
oطaنتاجه أمن يلَشكُونَ

جم

الاسْيَثْتَاءٌ ب
م

ت

الْمَقَدْم قلازمه عَيْنْ التالىء أو بتَقَيض التالىء فلازمه

_-

آل

05

0

إن كَانَ هَذَا إِنْسَانًا فَهُوَ حيَّوَانُ وَأَكْمَدُ الأول ب «إذه والثّانِي ب« :لَّوْا.

سی ب الَو قياس الْحَلْفٍء وَهُوَ :إِنَاثُ الْمَطْلُوبٍ بِإِنطَالِ َقِيضه.

ررْط وَيُسَمَى الْمُنْفَصِلَء وَيَلرَمُهُتعَدَدُاالللآتزمنمََعاَنِي .
وَص
لبٌشبِع
اَرْ
َّيْ
فن تَنَاقَيَا إ|ثبانا ونميًا لزممِنْإِنْبَاتِ كل تقيضه
| َه .
r

9

78

2

مسك

00

.8

ا

م

31

5

2

.-

42

)0

 ٠وَمِنْ نَقِيضِهٍ عَيْنهُ
هال

5002

por

( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء وما أثبته من :أء ش .وهو موافق لما فريفع
الحاجب لابن السبكي (ورقة ۷

()

ب).

ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» وما أثبته من :أ ش .وهو موافق لما في شرح
العضد ١/5١٠١. وبيان المختصر ١/١۳1. ورفع الحاجب لابن السبكي (ورقة 7١/

ب).

( )۳في :أ :العين» بدل «بعين» .وفي المنتهى ص١١ موافق لما أثبته.

( )45في :أء ش« :نقيض الآخرا بدل انقيضه» .وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد
على المختصر ١/8١١٠. ورفع الحاجب لابن السبكي (ورقة 7١/ ب) .وبيان المختصر
وتعليق المحقق عليه.
0١
1۷

االير
أز لآ إمْرَة /1 /ب] .وَيْرَةٌالإشيفتاءب إلىل

بِأَنْب الْمَلْرُومُ

وَسَطاء وَالافيرَانيُ إِلَى الْمْتْمَصِلٍ ؛ بر مايه 0

وَالْخَطَأ في الْبْهَانِ؛ لماه وَصُورَتِهِ.
َالأَول :يَكُونُ فِي اللَّمْظِءِ لِلاشْيِرَاِء أو فِي حُرُوفٍ الْعَطْفٍ مِثْلُ:
الْحَمْسَهُ :روج ورد وَنَحوهُ :خُلوٌ حَايِضٌ » وَعَكْسُهُ :طَبِيبٌ ما
وَلاسْتِعْمَالٍ المتَبَايَةٍكَلْمَُرَاوَِِ» كَالسّيْفِ وَالصَّارِم وَيَكُونُ فِي الْمَعْنَى ؛

ار في اين .
وةالحم علىالس بشم التو .جيم م د
لالْتبَاسِهًابالصَّادٍ

جنل غَيْرٍالمَطمِيٌكَالْمَطْعِيٌّ » وَكَجَعْلٍ الْعَرَضِيٌ الات وَكجَعْلٍ النِيِجَةٍ
دكَّى الْمْصَادَرة“ see
مُقَدْمَةٌ بير  161وَويُسَ
( )١في :أ« :وإمًا» بدل «أو».
()۲

فى :أ ش:

«لكنه» بدون «و».

( )۳فى :أ« :الأخيران» بدل «الآخران» .وهو تحريف .ظاهر.

( )6ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في

شرح العضد على المختصر ١/111. وبيان المختصر ١/١٤٠. ورفع الحاجب لابن
السبكي (ورقة 8١1/1).

(©) المصادرة :يعرفها المناطقة بأنها :جعلٌ نتيجة الدليل نفس مقدمةٍ من مقدمتيه .مع تغيير
نيى.
ااير
منهم
ميسهتدل التغ
فاليلفظ يو
لٌ بي
عا ف
اهلم ف
فالغرض من المصادرة إيهام المستدل خصمّه بمغايرة النتيجة للمقدمة؛ لذلك فهي
وظيفة ممنوعة غير مقبولة في الاستدلال» وللخصم دفع الدليل بعلة المصادر فيه.

مدها لما فيها مانلتلبيس والإيهام .مثل :هذا أسدء وكل أسد
تعلا
يحق
وطالب ال
ليث فهذا ليث .فالنتيجة فى هذا الدليل هى نفس المقدمة الصغرى بتغيير لفظة أسد

بلفظة ليث والواقع األنلفظين بمعنى واحد؛ لأنهما مترادفان .انظر :شرح العضد

على المختصر ١/١٤٠١  .بيان المختصر ١/74١. ضوابط المعرفة ص.04١
1۸

م

A

(DA

ومنه المتضايفة

شعل رس

or

»٠وکل قِيّاس دوری

Wd

.

وَالَانِي أن يَخْرْجَ عَن الْأَشْكَالٍ.

3ع%د #

( )١المتضايفة هي:
جعل النتيجة مقدمة بتغيير مّاء مثل :هذا ذو أب» وكل ذي أب ابن»

فهذا ابن .فإن الصغرى عي
ن النتيجة .انظر :بيان المختصر ١0. شرح العضد على
المختصر ١/45١١- ١٠٠.

() القياس الدوري هو:
أن تثبت إحدى مقدمتيه بقياس متألف مننتيجة القياس الأول»
وعكس المقدمة ا
لأخرى .كما يقال :كل وضوء رفع الحدث» وكل ما هروفع
الحدث

يصح بالنية» فكل وضو
ء يصح بالنية .ثميستدل على قولنا :كل ما هو رفع الحدث
يصح بال
نية» بقولنا :كل ما ه
روفع

الحدث وضوءء

وكل وضوء يصح بالنية» فكل ما

هو رفع الحدث يصح بالنية
 .انظر :بيان المختصر ١/۷١٤٠. شرح العضد على

المختصر ١/ 6ل

حل

 2مبادئ الغ
وَمِنْنطف الله تَعَالَى إِحْدَاتٌ الْمَوْضُوعَاتٍ اللَعَويّة'"ْ .تَكَلَم عَلَى
8

ا

حدما

مره

600

وَأَقْسَامِهَاء
(fe

الأول"

529

وك
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0

7
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اه

دَعِهًاء وَطْرِيقٍ مَعْرِقَتِهَا.
وَإِبْتَدَاءِ و ض
7

عه

 :كل لمْظٍ وْضِعٌ لِمَعْنىَ.

العّانى : "9أَقْسَامُهًَا  :مُفْرَدُ مركب .

المُفْرَهُ :اللّمْظُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَهِ!“ .وَقِيلَ :مَا وضع لِمَعْنىَ وَلآ جَرْءَ لَه
رع

)o( .

يدل فيه .

1

وَالْمْرَكَبُ بِخْلافِهفِيهمًا" فَنَحْوٌ١ :بَعْلَبَك) مُرَكبٌ عَلَى الأول لا
الانيء رخو يَضْرِ ٠بُ' پلک ٠٠ ردَيلْرَمُهُمْ أن نَحْوَّ« :ضَارِبٍ وَمْخْرِجٍ»
52

مودس

هابر

له

لاله
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2

n

4

2-5

( )١قول ابن الحاجب« :ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية» .إشارة إلى أن
مذهبه في هذه المسألة التوقيف.
انظر  :بيان المختصر ١/١61.

(« )۲الأول» ساقط من :أء ش.
(« )۳الثاني» ساقط من :أء ش.

( )4هذا تعريف المفرد في اصطلاح النحاة .انظر :شرح الكوكب المنير ١/8١٠. بيان
المختصر ١/١١٠.
(ه) هذا تعريف المفرد في اصطلاح المناطقة والأصوليين .انظر :شرح الكوكب المنير ١/
 . 4بيان المختصر ١/١١٠.

( )1إن المركب عند النحاة :ما كان أكثر من كلمة .فشمل التركيب المزجي كبعلبك

وسيبويه» وخمسة عشر ونحوهاء والمضاف ولو علماً .وعند المناطقة ولامولي:

ما دل جزؤه على جزء معناه الذي وضع له .فشمل الإسنادي كاقام زيده»
والإضافي كاغلام زيد» والتقييدي كازيد العالم» .انظر :شرح الكوكب المنير ١/

40

(« )۷يضرب» مفرد على مذهب النحاة ومركب على مذهب المناطقة والأصوليين؛ لأن الياء=
۰

وين
ةْقسِمُ الْمَفْرَدُ إلى شم ء

وَفِعْلٍ؛ وَحَرْفٍِ

وَوِلاَلَيُهُ اللَّمْظِكَةُ في كمال مَعْنَاهَا :لاله مُطَابَقَةا'' وَفِي جُرْيهِ :لاله
e

.غَيْرْ اللفظكة  :التِرّام
تض 2من  (MDوَ
A1

وَقِيلَ :إِذَا كَانَ هي“ .
و«

.

م

.o

{fD

منه تدل على جزء معناه وهو المضارعة .انظر :شرح الكوكب المنير ١/9١٠. بيان
المختصر ١/١١٠. شرح ال
اعضد
لمعل
خىتصر ١//1١١ فما بعدها.

 00دلالة المطابقة هي :دلالة اللفظ على تمام معناه الحقيقي أو المجازي» وسميت
مطابقة ؛ للتطابق الحاصل بين معنى اللفظ وبي¿ن الفهم الذي استفيد منه .انظر :ضوابط
المعرفة ص.۸۲

 00دلالة التضمن هي د
:لالة اللفظ على جزء معناه الحقيقي أو المجازي» وسميت دلالة
تضمن ؛؛ لأن جزء المعنى قد فهمفي ضمن فهمتمامالمعنى إلاأنه
لميكن فهمتمام
المعنى مقصوداء

بل المقصودد هو فهم هذا الجزى

وحين جاء اللفظ دالا عليه وعلى

غيره أمكن التقاط الجزء المقصود الموجود في ضمن المعنى ال
يذشيتمل عليه وعلى
غيره .انظر :ضوابط المعرفة ص.۸۲
) (۳دلالة الالتزام هي :دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي .إلا
أنه لازم لهعقلاً أو عرفا وسميت دلالة التزام ؛ لأن المعنى المستفاد لم يدل عليه

اللفظ مباشرةٌء ولكن معناه يلز
ام م
لنه
عفي
قل
انظر :ضوابط المعرفة ص.۹۲

أو في العرف هذا المعنى المستفاد.

انظر تفصيل الكلام على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في :المستصفى ١/٠٠.
المحصول للرازي  .۱/۹۱۲-۱۲۲الإحكام للآمدي ١0. شرح العضد وحواشيه ١/

 ٠فما بعدها .بيان المختصر ١/886١.  .شرح تنقيح الفصول ص ٤. شرح المحلي
عالى
لج
جموعامع ۳۲
ح١/۸
اشمع
ية البناني .فاتلحرحملن ص
ب٥۴
عدفم
هاا.
)(f

لم يشترط الأصوليون اللزوم الذهني في دلالةلازام بل يطلقون اللفظ على لازم

المسمىء سواءً كان اللازم خارجياً أو ذهنياً .والمنطقيون يشترطون اللزوم الذهني» أي

كون المعنى الخارجي بحالة يل
تزمصمونر

المسمى تصوره» وإلالم يحصل الفهم؛

لأن الفهم إنما يحصل إذا كان اللفظ موضوعاً لذلك المعنى»ء أو يلزم من تصور
المسمى تصوره» ومهمناتفيان حينئذ ولا بيهشترطون اللزوم الخارجي؛ لحصول الفهم
دونه مثل :دلالة العمى على البصر .انظر :بيان المختصر ١/86١.
۲۲١

وَالْمُرَكبُ :جُمْلَةٌوَغَيْرُجُمْلَة.

فَالْجْمْلَةُ :ما وضع  ]1/[ /الإقَادة سبق ولا يتنَى إلافي إسْمَيْنء أو
في ِعْلٍوَإسْمٍء وَل يرد ::احَيّوَان اطي“ وَ١كَاتِبٌ» في  ::رَد كَاتِبٌ»)؛ لأنْهَا

م رغ لله ب
رَغاَيلْرُْجَمْلَةٍ بخلافه .وَيْسَكَى مُفْرَدَا أَيِضًا.
قر بِاعْتِبَارٍ وَحْدَتِهِ وَوَحْدَةٍ مَدُلُولِهِ وتَعَدّدِهِمَا :أَرْبَعَةُ سام:

َالآَوْلُ :شإْنتَرَكُ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ» فهو  3 :إلا فَحجزَزْ
ِن تَفَارَتَء كَالْوّجُودٍ لِلْحَالِقٍ وَالْمَحْلُوقِ فَمُضَف "02و kE
وَإِنْلَمْيرك فَجَُرْئِي وَيُقَالُ لسع أَيِضًاsnee :
انظر تفصيل الكلام على المركب في :بيان المختصر ١/١٠٠-۷١٠. وشرح الكوكب
المنير  ١١5/1١فما بعدها.
لق

الكلي :هو كلمفهوم ذهني لايمنع تصوره من وقوع الشركة فيه؛ وإن كانلا يصدق
في الواقع إلا على فرد واحد فقط› أو لا يوجد منه في الواقع أي فرد .انظر:

المحصول للرازي ١/۱۲۲. شرح الكوكب المنير 7١1/ .ضوابط المعرفة صه؟
و«الاشتراك» فى التعريف ليس بشرط» وتعبير ابن الحاجب يوهم شرطيته .وهذا ما

جعل الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ١/105 يقول« :هذا التعريف -إشارة إلى

تعريف ابن السبكي في جمع الجوامع« :اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه

الشركة» فجزني إلا فكلي»  -أحسنمنتعريف ابن الحاجبة.

()۲

هوم
الجزئي :هموفكل

راك»
تهن
شلذ
ايا
ابللف
يق

٠

ذهني يتميز بأنه محدود الأبعاد ضمن فرد واحدء أو هو ما لا

أو هوكلمفهوم ذهني يمتنع فرض صدقه على أكثرمن

فرد واحد بعينه .انظر :ضوابط المعرفة ص."٤ وانظر المحصول للرازي .17/

وشرح الكوكب المنیر ۱/١١٠.

()۳

يكوندجو
التشكيك  :هي نسبة وجود كلي في أفراده؛ وذلكحينم

ملفىهوم
اظلر إ
ان

لهفظ
لل
الذي واضع

في خا رر

الكلي .ضوابط المعرفة ص١ه. وانظر١ :

 .10شرح الكوكب المتیر 4١1/ .71-وتشنيف المسامع للزركشي 000

(؛) المتواطئ :هي نسبة وجود معنى كلي في أفراده؛ وذلك حينما يكون وجوده في

الأفراد متوافقاً غيرمتفاوت؛ نظراً اإلىمفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي .ضوابط
المعرفة ص.5١ وانظر :المحصول  .۱/۷۲۲شرح الكوكب المنير ۱/۳۳۱-٤١٠.
وتشنيف المسامع للزركشي ۱

يفف

جُزئيوَ.الْكلّن دا عرض“ كما َ0د
ت

الغّاني م الأرْبَعة  :مُتَقَابلة مُتَايكةٌ , "7
5

و

ut

8.

م

أي

الثالث  :إِنْ کان حَقِيقَةَ لمعدر

فُمشتَرك

2ك

عه

(52

الرَابعٌ :مَتَرَادِفَة

وة

كەو

7
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ےس

اله

إلا فَحَقِيقَة ومجاز.

 .وكلها مَشْتَقٌّ وَغَيْدُمُشْتَقّ صَِة وغَيْدُ صمَة.

کک

چگ

( )١الكلي قسمان:

قسم ذاتي :وهو الذي يخرج عن حقيقة ذات الشيء مثل :الحيوان بالنسبة إلى
الإنسان .
وقسم عرضي  :منسوب إلى العرّض مثل :الضحك بالنسبة إلى الإنسان؛ لأن الضحك
خارج عن حقيقة الإنسان.

انظر :تفصيل الكلام على الذاتي والعرضي في :الإحكام للآمدي ١/7١. شرح العضد
على المختصر /1/١ا٠ .84٠- شرح الكوكب المنير ۱/۲۳۱-۳١٠.
 00إذا تعدد اللفظ والمعنى جميعاً تسمى تلك الألفاظ «متقابلة متبايئة؛؛ لكون كل واحد
منها مبايئاً لل
مآخ
عرنفايه» مثل :الفرسء والبقرء والحمار .انظر :بيان المختصر ١/
 . 4والمحصول للرازي  .۱/۸۲۲وشرح الكوكب المنير ١/4١ فما بعدها .تشنيف
المسامع للزركشي ١/"*١4.
) (۳الترادف هو :إذا تعدد اللفظ واتحد المعنى كالليث» والأسد .والغضنفرء فإن كل
واحد منها وضع للحيوان المفترس .نظ بيان المختصر ١/١51١. والمحصول للرازي
۷
شرح الكوكب المنير ١/151١. تشنيف المسامع للزركشي ١/١٠٠. ضوابط
المعرفة ص 8ه.

Y۳

 82الد ت

و(

(مَسألة) الْمُشْئَرَكُ وَاقِعٌ عَلَى الأصع“ see
 (00للمشترك تعريفات منها:

«أالمشترك :كل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام بل على

احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفرادء وإن تعين الواخد مراداً به
انتفى الآخر» .أصول السرخسي ١/571.

ص.7 8
ج«-المشترك :ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق» .أصول الشاشي
ص.” 5
وانظر تفصيل الكلام على المشترك في :البرهان للجويني ١/١٠٠۲ فقرة (.)545
ميزان الأصول للسمرقندي ص ۷۳۳فما بعدها .المحصول للرازي ١/155-485.

الإحكام للآمدي  .۱/۰۲-۳۲بیان المختصر ١/751. فواتح الرحموت .۱/۸۹۱
التعريفات للجرجانى ص.۷۲٤ نفائس الأصول للقرافي ١/۸۲۷ فما بعدها .كشف

الأسرار للنسفى ١/441. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ١/٠٠. تشنيف
المسامع ١/404. شرح الكوكب المنير ١/41-041. المزهر للسيوطي ١/405.

إرشاد الفحول ص.٠۷۱-۸۱
حكى الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ١/674-174 سبعة مذاهب في وقوع
المشترك وعدمه حيث قال« :أصحها :أنه جائز واقع» وليس بواجب .الثاني :جائز

غير واقعء وحكاه -أي ابن السبكي -عن ثعلبة ومن معه كابن العارض المعتزلي في

كتابه «النككت»» وقيل :المعروف غيرها ولا الإحالة .والثالث :أنه غير واقع في القرآن
خاصة»

ونسب لابن داود الظاهري .والرابع  :في القران والحديث دون غيرهما.

والخامس :أنه واجب الوقوع .والسادس :أنه محال» وهو المراد بقوله -أي ابن

السبكي« :-وقيل ممتنع» أي :عقلاًء وهذا هو الفرق.بين هذا والقول المحكي عن

ثعلب؛ فإن ذلك منعه لغة .والسابع  :أنه يمتنع مع النقيضين خاصة وإليه صار الإمام -
أي الفخر الرازي.

وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب» وجعلها راجعة إلى قولين وهما :الوقوع
وعدمه .قال :لأن الوجوب هاهنا هو الوجوب بالغيرء إذ لا معنى للوجوب بالذات»
اجب بالغير؛ لأن الممكن ما لم يجب صدوره عن الغيرء لا
لعوهو
اواق
والممكن ال
يقع .فحينئذ لا فرق بينهما وكذا بين الممكن الغير الواقع والممتنع؛ قال أي
الأصفهاني « :-ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه» .وليس كما=
٤

0

َس

دمر

رادل

=

م

 :لو لم يَكُنْ؛ لَخَلَتْ ا
ك الْمُسَكَيَاتِ؛ لَه غير مَتَنَاهِيَةِ

قالء .فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب قولان ثابتان متغايران ولا يلزم من
أحدهما الآخرء نعم في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظرء فإن المنكر لوقوعه في

القرآن؛ الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضاً؛ لأن الشبهة شاملة» وقد صرح بذلك
صاحب «التحصيل»» واحتج في «المحصول» على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ

موضوعاً لنقيضين لوجود الشيء وعدمه» قال -أي الفخر الرازي« :-لأن سماعه لا

يفيد عند التردد بين الأمرين وهو حاصل بالعقلء فالوضع له عبث» .وأجيب بأنه جاز
أن يكون له فائدة وهي استحضار التردد بين الأمرين يغفل الذهن عنهماء والفائدة

الإجمالية مقصودة .انتهى كلام الزركشي .وانظر :بيان المختصر ١/451١ المحصول
للرازي ١/155. التحصيل للأرموي ۱/۹۱۲-٠۲۲.
( )١قال العضد في شرحه على المختصر ١/871: «قد اطرد اصطلاح المصنف في أنه
يعبر بقوله «لنا» عن دليل المذهب المختار الذي يرتضيه»).

وقال الأصفهاني في بيان المختصر ١/451: وقد علم باستقراء كلامه في هذا
المختصر أنه يشير بلفظ «لنا» إلى الدليل الصحيح على مطلوبه».
( )۲القرء :بفتح القاف وضمها هو« :مشترك للحيض والطهر .وقال أبو عبيدة( :إنه

موضوع للانتقال من الطهر إلى الحيض» أو من الحيض إلى الطهر؛ فلذلك إذا أطلق
على الطهر أو على الحيض كان إطلاقاً على أحد طرفيه» .انظر :تفسير التحرير
والتنوير لابن عاشور .۲/۰۹۳
وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته ص:855

«والقرء في الحقيقة :اسم للدخول في

الحيض عن طهر .ولما كان اسماً جامعاً لأمرين :الطهر والحيض المتعقب له أطلق
محدا؛
هوا
مىنكل
عل

لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منهما

إذا انفرد  . . .ثم قد يسمى كل واحد منهما بانفراده به .وليس القرء اسم للطهر
مجرداًء ولا للحيض مجرداً بدلالة :أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لها :ذات
قرء .وكذا الحائض التي استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك».
وانظر اختلاف الفقهاء في تحديد المراد من القرء في :أحكام القرآن للشافعي ١/
 .۲٤۷-۲أحكام القرآن للرازي الجصاص ١/۲۲ فما بعدها .أحكام القرآن لابن
العربي ١/481-081. جامع البيان للطبري ؟ .477-955/الجامع لأحكام القرآن
للقرطبي ١/١1-79١١. تفسير ابن كثير ١/8/904-084. روح المعاني للألوسي ١/
 .۱۳۳-١التحرير والتنوير لابن عاشور ۲/٠۹۳ فما بعدها .أضواء البيان للشنقيطى

 .0-091تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس ١/841-441.
( )۳قال العضد في شرحه على المختصر

١/87١:

32330

۰

«قد اطرد اصطلاح المصنف في =

وَالأَنْمَاظ مَُنَاهِية»

ن الْمْتَنَاهِي مَتَنَاةِ .وَأْجِيبٌ بمئع ذُلِكَ فى
وما تَوَكَّبَم ن

الْمُخْتَلِمَةٍ وَالْمْتَضَادٌةَء ولا يُفِيدُ في غَيْرِهَا وَلَوْ سل َالْمُتَعَفَلُ مُتَتَاو وَإِنْ
َْمْتَتَاهِي مساو  .وَأَسْيدَ ِأَسْمَاءِ الْعَدَدِ» وَإِنْ
ل قلا سل أ مركب ِنال
س ٠
سلمّ معت

التَانيَةٌ وَيَكُونُ کأنواع الواح

وَاسَمُدِلّ :لَوْ لَمْيَكْنْ؛ لَكَانَ الْمَوْجُودُ فِي الْقَدِيم وَالْحَاوثِ مُتَوَاطِئا؛
2

قِِييققَةٌَة فيهمًا.
ححََق

راا

المَّانِيَةُ؛ فَلأَنَّ الْمَوْجُود إِنْكَانَ الذَّاتَء قلا إِشَْرَاك وَإِنْ كَانَ

صَِةٌ فهِيَ وَاحِبَةٌ فی اقيم

قلا إشْيِرَاكَ  .وَأَْحِيبَ أن الْؤجُوبَ وَالإِمْكَانَ

1 /اب] لآ يَمْتَعُ التَوَاطوٌَء كَالْعَالِم وَالْمْتَكلُم .
سولق

ا

ع

َه

ل

0

1

8

21

د مُنِنَاوضع ٠ ق؛ُلْئَا :يُعْرَفْ
اوُضِعَتُ؛ +لأختلٌ|المَفْضُوة

وا وَوََعَ فِي الْمُرَآنِ عیَلَى اا كَقَوْلِهِ تَعَالَى :ئة قرو“
=

أنه يعبر  . . .وبقوله «استدل» عدنليل

المختار الذي يزيفه» .وقال الأصفهاني

في بيان المختصر ١/411: «وقد علم باستقراء كلامه في هذا المختصر أنه يشير
>

وبلفظ «استدل» إلى الدليل الفاسد على مطلوبه» .وقال الشريف الجرجاني

في حاشيته على شرح العضد
دليل المختار الذي يزيفه»:

١/۸۲۱ تحت
قد خالف

قول الشارح «وبقوله «استدل» عن

هذا الاصطلاح في مباحث

النسخ حيث

قال :واستدل بأن إبراهيم أمر بالذبح» فإنه قد أورد عليه الاعتراض وأجاب عنه.
فبقي أصل الدليل سالما».
( )١قال العضد فى شرحه على المختصر ١/87١: «قد اطرد المصنف في أنه يعبر بقوله.

« .قالوا» عن دليل مخالف» وإن كان المذكور واحدا نظر إليه وإلى أتباعه هذا إذا

كان المذهب المخالف متعيناء وإلا عبر عنه بذكر ذي المذهب باسمه أو بالنسبة إلى
المذهب» أو بذكر المذهب» فيقول مثلاً« :القاضي»» «الإمام» أو «المبيح» «المحرم»
أو «الإباحة» «التحريم؟

(؟) سورة البقرة الآية5 :؟؟.
A

مَُّا طَالَ بِغَيْرٍ كَائِدَقٍ
رونم ل أل راذب  .قَالُوا :إِنْوَكَع
وَغَيْرَ بين غَيْرُ مُفِيدٍ .وَأَجِيبَ:

ائه ِلها في الآجتاس» وَفِي الآحكام :الاسْيَغْدَاهُ امال إذآ بينَ.
26
36 3#

) (١سورة التكوير الآية.١9/ :
(؟) انظر :جامع البيان للطبري ١۳/۹٤ فما بعدها .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي/٠١ 
 47-477.تفسير الكشاف 5/*1١7. تفسير ابن كثير  .۷/۸۲۲-۹۲۲أنوار التنزيل
للبيضاوي ص ./58روح المعاني للألوسي ٠*/880. التحرير والتنوير لابن عاشور
د.1 56 /#
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قَالوًا :لو وقح لَعَريَ عَن الْمَائِدَةِ .قُلْنَا :فَائِدَتْهُ  :التَّؤْسِعَة 22 0وتَْسِيدُ
()

الترادف :هى نسبة لفظ إلى لفظ من جهة دلالة كل منهما على معنى واحد يشتركان

في الدلالة عليه ففي الترادف يتحد المعنى ويتعدد اللفظء أي :يكون للمعنى الواحد
عدة ألفاظ كل منها يدل عليه مثل :كلمتي «إنسان» و«بشر» فمعنى كل من اللفظين
واحد لهما .انظر :وبيان المختصر ١./١۷٠

ضوابط المعرفة صاه.٠

( )۲الترادف :واقع عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» خلافاً لتثعلب وابن فارس»
والإمام الفخر الرازي في الأسماء الشرعية.
قال الصفي الهندي رحمه الله« :القائلون بوقوع الترادف اعترفوا أنهخلاف الأصل» واحتجوا
عليهبأنهنادر؛ إذ الغالب تعدد المسميات عند تعدد الأسماء» يادللاعلسيتهقراء» ونلعاني

بكونه خلاف الأصل سوى هذا"  .انظر :البحر المحيط للزركشي ۲/١٠٠.
وقد حكى القاضى ابن العربى بسنده عن أبى على الفارسى قال« :كنت بمجلس سيف

الدولة بحلب» وبالحضرة جماعة من أهل اللغة ومنهم ابن خالويه» قال ابن خالويه:
«أحفظ للسيف خمسين اسما فتبسم أبو علي وقال« :ما أحفظ له إلا اسماً واحداً
وهو السيف .4قال ابن خالويه« :فأين المهند؟! وأين الصارم؟! وأين الرسوب؟! وأين

المخدم؟!» وجعل يعددء فقال أبو علي« :هذه صفات» وكان الشيخ لا يفرق بين
الاسم والصفة» .انتهى كلام ابن العربي .انظر :حاشية العطار على شرح جمع الجوامع
للمحلي ١/۹۷۳. وتشنيف المسامع ١/ ١54-١174.
انظر :تفصيل الكلام على المترادف في :المحصول للرازي 5١5/ .887-0الإحكام
للآمدي ١/۳۲ فما بعدها .التعريفات .للجرجاني ص .۷۷-۸۷نفائس الأصول للقرافي

5

فما بعدها .نزهة الخاطر العاطر 7١6/ .78-شرح الكوكب المنير ١/14١ فما
 .414-074روضة

بعدها .بيان المختصر ١/6/71. تشنيف المسامع ١2/04-505
المحبين لابن القيم ص.5-75١ المزهر للسيوطي ١/704-514.
( )۳تمثيل ابن الحاجب ب«جلوس وقعود؟ فيه نظر؛ لأن في قعد معنى ليس في جلس.

والقعود يكون عن قيام» والجلوس عن حالة هي دون الجلوس؛ لأن الجَلْس:
انظر :المزهر للسيوطي ١/4. ١5

هو.
نا ه
وعم
دفاع
المرتفع ' والجلوس  :ارت

) (٤التوسعة :هي تكثير الطرق الموصلة إلى .الغرض؛ ليتمكن من تأدية المقصود باحدى_ 
العبارتين عند نسيان الأخرى.

۲۸

لظ والکثر لري أو لزنو وَتْسِيرُ لجنيس وَالمُطابقة" .
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انظر :بيان المختصر 1//١ا.1١7 وشرح العضد على المختصر ١/١١٠١١١٠ مع حاشية

السعد والشريف الجرجاني.
( )١الروي :حرف القافية الذي تبتنى عليه القصيدة كاللام في قول امرئ القيس:

قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل.
49١-87
انظر :بيان المختصر ١//791. وشرح العضد على المختصر ١١/

مع حاشية

السعد والشريف الجرجاني.

( )۲تيسير التجنيس :هو تشابه الكلمتين في اللفظ نحو :رحب رَحْبَةُ .جُبّةُ لبرو جه

روء بأن يحصل التجنيس بأحد اللفظين دون الآخر .انظر :بيان المختصر ١/۷۷٠.

وشرح العضد على المختصر ١/41-81 مع حاشية السعد والشريف الجرجاني.
وأساس البلاغة للزمخشري "١/85 .
تيسير المطابقة :الجمع بين المتضادين بحيث يكون أحدهما موازيا للآخر كقول
الشاعر :

فلا الجود يفني المال والجد مقبل ولا البخل يبقي المال والجد مدبر.
انظر :بيان المختصر ١/۷۷۱. وشرح العضد على المختصر ١/٤١٠١١١٠ مع حاشية
السعد والشريف الجرجاني.
()۳

فى :أء ش:

« تعريف المعرف» بدل «تعريف للمعرف».

( )4قال الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ١/١74 « :قيل :الحد والمحدود مترادفان»

والصحيح تغايرهما؛ لأن كل مترادفين يدل كل منهما بالمطابقة على ما يدل عليه
الآخر بالإجماع .وليس فقط الحد والمحدود كذلك؛ لأن المحدود يدل على الماهية
من حيث هى» والحد يدل عليها باعتبار دلالته على أجزائها» .فالاعتباران مختلفان.
وأصل هذا الخلاف حكاه الإمام الغزالي في مقدمة المستصفى ١/١5 ثم زيف قول

من جعله خلافاً محققاً فقال١ : اختلف الناس في حد الحد فمن قائل يقول :حد

الشيء هوحقيقته وذاته .ومنقائل يقول :حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على

وجه يمنع ويجمعا.

وظن آخرون أن هذا خلاف» وليس كذلك؛ فإنهما لم يتواردا على محل واحد بل
الأول اسم الحد عنده موضوع لمدلول لفظ الحد .والثاني اسم الحد عنده موضوع

للفظ نفسهء والحاصل أنه باعتبارين .فمن نظر إلى الحقيقة في الذهن قال بالأول»
ومن نظر إلى العبارة عنها قال بالثاني .ولهذا قال القرافي في شرح تنقيح الفصول-
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(مسالة) يَمَعْ كل مِنَ الْمْتَرَادِميْنَ مَكَانَ الآخر؛ لاه بِمَعْتَاهُ ولا حجر

ص٠ « :وهو -أي الحد -غير المحدود إن أريد به اللفظء ونفسه إن أريد المعنى ولا
شك أن لفظ «الحيوان الناطق» الذي وقع في التحديد هو غير الإنسان» ومدلول هذا
اللفظ هو عين الإنسان».

وقال الزركشي في البحر المحيط 7/4١1١ « :والتحقيق أن الحد والمحدود إن لم يتحدا

في الذات» كذب الحد ولم يكن حداء وإن اتحدا صَدَقَ الحد .وليس هو المحدود؛

لاختلاف الجهة» ونظيره قول النحويين :يجب اتحاد الخبر بالمبتدإء وإلا لم يكن

خبراً» ولا ينبغي أن يكون هو هو من كل وجه» وإلا لم يكن كلاما البتة .اه.

 (000ما لا يستعمل إلا تابعا نحو« :عطشان نطشان» قيل :هما مترادفان» والصحيح المنع؛
لأن التابع لايدل على مايدل عليه المتبوع إلابتبعية الأول» وإذا قطع عنه لايدل

على شيء أصلاء بخلاف المترادفين فإن كل واحد منهما يدل على ما يدل عليه الآخر
وحده .انظر :البحر المحيط 7/411-9١1١. تشنيف المسامع ١/١٤٤.
انظر تفصيل الكلام على الاتباع والفرق بينه وبين الترادف في :بيان المختصر ١/491١.
شرح العضد على المختصر ١/۷١٠-۸۳٠ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني.
تشنيف المسامع ١/754-174. البحر المحيط  "1/15فما بعدها .المزهر للسيوطي
 .459--0١شرح منهاج البيضاوي لشمس الدين الأصفهاني ١/٠٠۲.

)( اختلف العلماء في أنه هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر أم لا؟ على
ثلاثة مذاهب.

المذهب الأول :يجوز مطلقاً وهو اختيار ابن الحاجب وابن عباد العجلي الأصفهاني
وتاج الدين السبكي وغيرهم مستدلين بأنه يجوز أن نقول :هذا قمح جيدء وهذه حنطة
جيدة ؛ لأن صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة المعاني وحجة في

التركيب .

المذهب الثاني :لا يجوز مطلقاً .وهو اختيار الفخر الرازي والأرْمَوِييْن .قال الفخر
الرازي :وهو الحق؛ لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ؛ لأنه يصح
قولك« :خرجت من الدار»» مع أنك لو أبدلت لفظة «من» وحدها بمرادفها بالفارسية

المذهب الثالث :إن كانا من لغة واحدة جاز وإلا فلا .وهو اختيار الإمام البيضاوي
وصفي الدين الهندي .واستدلا عليه :بأن صحة التركيب وفساده .متعلق بالمعنى دون=
۳۰

الوا :لو صح لَصَعَّ «حداي"' > أأَكْبَرا .وَأْجِيبَ الْيَرَامِهء وَبِالْمَرْقِ
باختِلاط ۱للب ۳

اللفظء فإذا صح المعنى لم يبق محذور .هذا إذا كانا من لغة واحدة» وأما إذا كانا من

ل؛
مإلى
عهمل
تم م
سزم ض
ما يل
لغتين» فلا يجوز؛ لثيللازم اختلاط اللغتين؛ ولئل

لأن

اللفظ يعتبر مهملاً بالنظر إلى أهل اللغة الأخرى الذين لا يفهمونه.
قول الإمام البيضاوي في المنهاج« :اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته؛ إذ التركيب يتعلق
بالمعنى دون اللفظ» .إشارة إلى أن الخلاف فى حال التركيب» أما فى حال الإفراد -
كما في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ بوهلا مقدم -فلا خلاف في الجواز.
انظر :تفصيل الكلام على هذه المسألة في :المحصول للرازي 9165/-587/١؟. الكاشف

عن المحصول لابن عباد الأصفهانى  ۲/۴۲۱فما بعدها .نفائس الأصول للقرافي ؟/

 5فما بعدها .السراج الوهاج في شرح المنهاج للإمام الجاربردي ١/108-8:6.
شرح المنهاج لشمس الدين الأصفهاني ١/٤٠۲-٦٠۲. شرح العضد على المختصر ١/

 ۷-۸۳۱مع حاشية السعد والجرجاني .البحر المحيط للزركشي ؟."15١/ شرح
المحلي على جمع الجوامع ١/۳۹۲ مع حاشية البناني .نهاية السول للإسنوي ؟.١١7/
الإبهاج في شرح  0للسبكي ١/7545. والحاصل مانلمحصول ١/7١١ فما
بعدها .التحصيل من المحصول ١/١١5. تشنيف المسامع للزركشي ١/۳٤٤ _ ..5574
)« (01خداي» معناه في الفارسية «الله» .و«خداي أكبر» مرادفها في العربية «الله أكبر؛.

اكالشفمعحنصول
انظر :ال

)(

للأصفهاني ؟4/؟.1

1

أجاب ابن الحاجب أولاً بمنع انتفاءالتالي والتزامه صحة «خداي أكبر» .وثانياً بمنع
الملازمة؛ لوجود الفرق بين أن يكون المترادفان من لغة واحدة» وبين أن يكون
المترادفان من لغتين؛ لأنه يلزم على التقدير الثاني اختلاط اللغتين .إلا أن الحنفية
يسلمون لزوم جواز «خداي أكبر؛ ولا يمنعون هذا الجواز.

انظر :مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ١/491. السراج الوهاج في شرح المنهاج
للجاربردي ۱

۲۳1

[ 82الحقيقة والمجاز]'"'
(مَسألَة) الْحَقِيقَة" اللفْظ الْمُسْتَعْمَلُ في وَضع أول» وهي لَعَوِية
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) 0هذا العنوان من عملي وهو غير موجود في جميع النسخ .وقد وضعته؛

<

لتوضيح

مباحث هذه المسألة.
) (Yالحقيقة فياللغة :فعيلة من الحق بمعنى فاعل؛ من حق الشيء إذا ثبت» أبومعنى
مفعول» من حققت الشىء إذا أثبته» نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها

الأصلي .انظر :لسان العرب  9/744فما بعدها .الصحاح للجوهري  4/0541فما

8 "8فما بعدها.
بعدها .المصباح المنير ص.٠٤۴ المزهر للسيوطي ١/
والتاء فيها لنقل الكلمة من الوصفية للاسمية» وقيل :إن التاء للتأنيث» وقد ضعفه
التفتازانى .انظر :المطول على التلخيص للتفتازانى ص ."85وانظر المحصول للرازي

فما بعدها .الإبهاج في شرح المنهاج ١/١۷۲. نفائس الأصول .۷/۹۷۲
0١
ايصطلاح فقد عرفت الحقيقة بتعريفات كثيرة منها:
لف
أاما

قااللشيرازي :كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل» وقيل :ما استعمل فيما
اصطلح على التخاطب به» .انظر :اللمع للشيرازي صه»

شرح اللمع للشيرازي ١/

اا
وقال الباجي« :وأما الحقيقة فهي :كل لفظ بقي على موضوعه» .انظر الإشارة ص
0
وقال البيضاوي« :الحقيقة فعيلة من الحق» بمعنى الثابت أو المثبت» نقل إلى العقد

المطابقء ثم إلى القول المطابق» ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح
التخاطب٠ . انظر السراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي ۳١./۳۳۳-٤۳
انظر تفصيل الكلام على الحقيقة في :المعتمد لأبي الحسين ١/51١. المحصول
للرازي ١/٠۸۲. الإحكام الآمدي ١/51. الحدود للباجي ص١ه. المنهاج في
ترتيب الحجاج للباجي ص.٠١ أصول الفقه للامشي ص ."8التلويح على التوضيح
للتفتازاني ١1/7١. شرح المنهاج للأصفهاني ١/677. شرح تنقيح الفصول للقرافي

ص .54نفائس الأصول للقرافي  ۲/۷۹۷فما بعدها .شرح الكوكب المنير ١/95١
فما بعدها .تشنيف المسامع ١/٦۳٤. الإبهاج في شرح المنهاج ١/٠۷۲. نهاية
السول للإسنوي  7/5657المزهر للسيوطي ١/809". نزهة الخاطر العاطز ١۲/۸ فما

بعدها .إرشاد الفحول ص .81-91نشر البنود على مراقى السعود لعبدالله العلوي
الشنقيطي ١/١51. نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي
فما بعدها.
۱
) (۳عبّر كثير من الأصوليين ب« :وضع له ابتداء» دون «في وضع أول» كما عبر به ابن=
ضرف
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وت

ولا بد

الحاجب؛ للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا؟ وإن قلنا :يستلزمه؛ لزم أن الحقيقة
تستلزم المجاز ولا قائل بذلك» وإنما اختلفوا في عكسه وهو استلزام المجاز الحقيقة.
وقد ضايق ابن عباد الأصفهانى فى الكاشف عن المحصول فى قيد «الأولية» وقال:

«إنه غير محتاج إليه» فإنه إنما احترز به عن المجازء ولا حاجة إلى الاحترازء فإن
لفظة «الوضع» تخرجه؛ لأن المجاز إن قلنا :إنه غير موضوعء فذاكء وإن قلنا:
موضوع» فهو غير الوضع المعتبر في الحقيقة» وهو استعمال العرف ذلك النوع» لا
استعمال آحاد النوع بخلاف الوضع في الحقيقة .انظر :تشنيف المسامع ١/۷٤.
والكاشف عن المحصول ؟.7/591-591
(00

الحقيقة لا بد لها من وضع» والوضع لا بذ له من واضعء فواضعها إن كان واضع
اللغةء فلغوية كالأسد للحيوان المفترس .أو الشرع فشرعية كالصلاة للعبادة
المخصوصة ,أو العرف المتعين أو المطلقء فعرفية» فالعرفية المطلقة كالدابة لذوات
الأربع» والخاص كمبتدإ» وخبرء وفاعل» ومفعول» ونعحت» وتوكيد في اصطلاح
النحاة» ونقض» وكسرء وقلب في اصطلاح الأصوليين .ووجه الحصر أن اللفظ إن

كان موضوعاً في أصل اللغة لمعنى واستمر منغير طروء ناسخ عليه» فاهلوحقيقة
اللغويةء وإن طرأ عليه ناسخ نقله إلى اصطلاح آخرء فإن كان الناقل الشرع» فهي
الشرعيةء أو العرف» فهى العرفية» فثبت أن اللغوية أصل الكل .انظر :تشنيف

المسامع ١/894.

1

 00المجاز في اللغة مشتق من الجواز» وهو العبور والانتقال» يقال :جزت الدار أي:
عبرتها .ويستعمل في المعاني» ومنه:

الجواز العقلي› وقيل :إنه مصدر ميميء

وقيل:

۲ .۷التعريفات للجرجاني ص76؟-
اظلرإ:حكام للآمدي ١/
اسم مكان وهو الأشبه .ان
 4المزهر للسيوطي ١/١٠٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي ص.٤٤ أصول الفقه
للامشى ص.۹۳

أما في الاصطلاح فقد عرف المجاز بتعريفات كثيرة منها:
قال القاضي أبو بكر الباقلاني« :وأما الضرب الآخر فهو المجاز من الكلام ومعنى
وصفه بأنه مجاز :أنه مستعمل في غير ما وضع لهء وأنه متجاوز به إلى غيره».

التقريب والارشاد ١/۲٠.
وقال الباجي« :هو كل لفظ تجوز به عن موضوعه» .المنهاج في ترتيب الحجاج
ص.۲۱
وقال اللامشي١ :هو اسم لما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره» .أصول

الفقه ص."8

۳۳

10

من

اة

.

وقال ابن السبكي « :المجاز :اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة» .تشنيف المسامع ١/
۸
انظر تفصيل الكلام على المجاز في الاصطلاح في  :التقريب والإرشاد للباقلاني ١/
 ”7المعتمد لأبى الحسين ١/٩ فما بعدها .المستصفى للغزالي ١/١٤". المحصول

للرازي ١/۹۸۲. الإحكام للآمدي ١/۷۲. شرح تنقيح الفصول للقرافي ص .44نفائس
الأصول للقرافي  .۲/۸4۷شرح العضد على المختصر ١/١١٠ مع حاشية السعد
والشريف الجرجاني .بيان المختصر ١/781. الإبهاج في شرح المنهاج ١/۳۷۲. شرح

الكوكب المنير ١/١١٠  .فواتح الرحموت ١/۴٠۲. حاشية البناني على شرح جمع
الجوامع للمحلي ١/١٠٠ فما بعدها .تشنيف المسامع ١/854. السراج الوهاج
للجاريردي ١5/"" .نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ١/١٠ فما بعدها .إرشاد الفحول
ص.7١
لها؟ أشار إلى هذا
مأن
عا ب
سبتله
تعر
ار ال
بن
تذ م
 00هل يكفي وجود العلاقة أاملعا ب
السؤال الإمام الآمدي في الإحكام ١/54. وبعده الإسنوي في نهاية السول ۲/١١٠
فما بعدها .وقد اختلف القائلون بالمجاز في هذه المسألة على ثلاثة أقوال.

القول الأول :لا بدّ أن تكون العلاقة المعتبرة ومستعملة عند العرب» ولا يكفيوجودها فقطء وبه صرح الفخر الرازيء وما فهم من قول البيضاوي» حيث قيدا
المجاز والعلاقة بالوضع» والاستعمال» والاعتبار .انظر :المحصول للرازي ١/٦١۸۲
فما بعدهاء ونهاية السول ؟.١55/
القول الثانى :أنه يكفى وجود العلاقةء ولا يشترط اعتبارها عند العرب وبه قال ابنالحاجب .انظر :بیان المختصر ا/١لخحذا.

القول الثالث :التوقف .وهو ما ذهب إليه الآمدي في هذه المسألة .انظر :الإحكام
للآمدي ١/54 .

والعلاقة المعتبر نوعها كثيرة:

قال صفى الدين الهندي« :الذي يحضرنا من أنواعها أحد وثلاثون نوعاً» نقله عنه
الإسنوي في نهاية السول .8/517

وقال شمس الدين الأصفهاني« :العلاقة المعتبر نوعها اثنا عشر وجها» انظر :شرح
المنهاج للأصفهاني ١/045.
وقال الإمام الجاربردي :لا بد من العلاقة المعتبر نوعها من العرب» وقد حصر

العلماء أنواعها في خمسة وعشرين» انظر :السراج الوهاج ١/7905.

وقال شمس الدين الأصفهانى« :قيل :إنها خمسة وعشرون نوعاً بالاستقراء .وقيل :اثنا

عشر .والمصنف -أي ابنالحاجب -ما ذكرمنها إلاأربعة أنواع:
۳4

5

رَقَد کون باشل > كَالإِنْسَانٍ لِلصُورَقٍ أزفي صِمَةٍطَاهِررةَ كَالآَسَدٍ /

 iNعَلَى الشّجَاعلا عَلَى الآبَخَر”"“؛ لِحَمَائِهًا؛ أَوْ لأنّهُ كَانَ عَلَيْهَا كَالْمَمْي
كَالْحَمْر أو للْمُجَارَرةٍ مل :
ذ ایل

جَرَى

الْمِيرَابُ .

a

لا يُشْتَوَط لتقلفي الآحَادٍ على الأصح .نّا :لو كَانَ تملا رقف
ه عليه
ر
هل ل َ

وَل يَتَوقََمُونَ.

وَاسْتّدِلٌ :ل کان تَفِْيّاء لما اقفررَإلى الّظر فِيالْعَلاقَةِ .وَأجيبَ
ع
3

اللَظْرَ؛ لِلْوَاضِعْء وَإِنْ سل ؛ لطاع عَلَى الْحِكَمَة.

قالوا :لو لَمْيَكْنْء لَجَارٌ« :تَخْلَة)؛ لِطويل غَيْر إِنْسَانِء وَشَبَكةٌ»؛
أحدها :المشابهة :وهي إما بالشكل» كالإنسان للصورة المنقوشة؛ لمشابهتها فى

الشكل .وإمام في الصفةء بشرط أن تكون ظاهرة» كإطلاق الأسد على الرجل
الشجاع؛ لمشابهته في صفة الشجاعة»

وهي مشهورة»

غير خفية .فلا يجوز إطلاق

الأسد على الرجل الأبخرء وإن كان مشابها للحيوان المفترس في صفة البخر؛ لأنها
فى الأسد خفية غير مشهورة.

ويسمى هذا النوع» أي :المجاز الذي بسبب المشابه :مستعاراً أيضاً.

ن
كباراما
والثاني :اتصاف المحل بالمعنى الحقيقي باعت

كتسمية المعمّق عبداً؛ باعتبار

أنه كان كذلك .وإليه أشار
بقوله« :أو لأنه كان عليهاء كالعيد».

الثالث :اتصاف المحل بالمعنى الحقيقى بحسب ما سيؤول إليه .كتسمية العنب بالخمر

باعتبار صيرورته خمراً .وإليه أشار بقوله« :أو آيل».
الرابع:المجاورة» كإطلاق الميزاب على الماء؛ لمجاورتهماء كقولهم :جرى الميزاب.
انظر :بیان المختصر ١//141-881.

وعدّها بعضهم في ستة وثلاثين نوعاً.
وسبب هذه القلة والكثرة في أنواع العلاقة؛ أن بعضهم فصل الأنواع على الاستقلال»
وبعضهم أدخل أكثر من نوع في نوع واحد .انظر :نهاية السول للإسنوي ١۲/٤۹١۱ فما
بعدها .والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ١/۳۷۲ فما بعدها .زوائد الأصول على

منهاج الوصول للإسنوي ص .۷۱۲شرح الكوكب المنير ١//181-0491١. شرح مختصر
الروضة للطوفي.1/5086١

)(1

الأبخر :من بَجْرَ العم بخرًا :إذا أنتنته ريځه»

لمجمع اللغة العربية بمصر ١/١4.
o

فهو أبخر .انظر :المعجم الوسيط

لصي وَدإْنُ»؛ للأب» وبالعكس"'" .وَأجِيبَ بالْمَانِع .
قَانُوا:لَوْ جَار؛ لكان قِيَاسَا أو إِخَيَرَاعًا .وَأَجِيبّ بِاسْتَفْرَاأءٍَنَّ الْعَلاَقَة
مُصَححَةٌ كَرَفْعالمَاعِل.

ق

يُعْرَفاُلْمَجَارُ بوْجُوو :بِصّحَّةٍ التَّنْيء كَقَوْلِكَ لِلْبَلِيدِ :لَبْسَ

رعءَكس الْحَقِيقَةِ؛ لإنيتاع «لَيْس بِإِنْسَانِ؛ .وَهُوَ

ا يُتَبِادَرَ
وبأ

2

ع  0الْقَرِيئَهٌ كس الْحَقِيقَةِ .
0

وَأُوردَ الْمُشْتَوَكُ إن أجِيبٌ باه تادر عير مُعَيّنِ٬ لَزِمَأَنْيکو

الْمُعَئنُ مار“ وَبِعَدَم اطْرَاوو» وَل عَكْسَ .وَأُورِة« :السَّخْنٌ» وَهالْمَاضِلٌ)
لِغَيْر الله [تَعَالَى]””» وَالْقَارُورَةُ» لِلدُجَاجَةٍ؛ فَإِنْ جيب الْمَانِع> قور
وَبِجَمْعِهِ على لاف جني الْحَقِيمَقه كّ امور جم «أَْر) لِلفِعْلٍ وَامْتِناع

«أَوَامِرَة .وَل عَكْسَ)٠ ويارام تَيييو» مثْل :جاح الذّلي”“ك وتار

الْحَوْبِ)َ .بتَوَققه عَلّى الْمُسَمََى الآحَر”" مِثْلُّ :ظوَمَكَرُوا وَمَكَرَ الل" .
) (١قوله« :بالعكس» أي إطلاق «الأب» على «الابن» .انظر :بيان المختصر.۱۹۱/۱ 
(؟) في قول ابن الحاجب :الزم أن يكون الْمُعَيَّنُ مجازا» تساهل في اللفظ؛ لأن المجاز

هو اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعيّن .لا المعيّن .انظر :بيان المختصر ١/591١.
( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .والزيادة من :أ.
( )٤قال ابن الحاجب« :بالتزام تقييده» ولم يقل« :بتقييده»؛ لأن المشترك قد يقيد في
تمزم التقييد فيه .انظر :بيان المختصر ١/١٠5.
ينهل ل
بعض الصورء لك
( )8سورة الإسراء الآية45 :؟.

( )5يعنى :أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد مدلوليه متوقفاً على استعماله فى المدلول الآخرء

لهمعدلىلول الآخر مجازاً» مثل قوله تعالى :
كبانلنسبة إلى مدلوله الذي توقف إطالاق
#وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله[ .آل عمران »]70 :فإن إطلاق لفظ «المكر؛ على المعنى المتصور
من الحق سبحانه» متوقف على استعماله في المعنى المتصور من الخلق» فيكون بالنسبة

إلى الحق سبحانه مجازاً» وبالنسبة إلى الخلق حقيقة .انظر :الصاوي على الجلالين ١/
؟-/
#5
6شور
 . ۷۷۱-۹۷تفسير التحريروالتنوير لابن عا
/۱
 4١روح المعاني للألوسي ۳

.رح الكوكب المنير ١١./74
 ۷بیان المختصر ١/٠٠۲ش
( )۷سورة آل عمران الآية٣ :

طرف

وَاللّْظْ يزالاسْتِعْمَالٍ لبَِيحَْسقَِيِقَةِ ولامَجَاز» وَفِي لرام المَجاز
الْحَمَيقَةً خلاف"» بخلافٍ |لع

©

( )١إن اللفظ إذا وضع لمعنى ولم يتفق استعماله» لا فيما وضع له أولاًء ولا في غيره
فهوم كل واحد منهماء وانتفاء
حكقنيقة ولا مجازاً؛ لأن الاستعمال جزء من
لم ي
الجزء يوجب انتفاء الكل .انظر :بيان المختصر  .۱/۱۰۲فواتح الرحموت ١/۸٠۲.
معحاشيةالبناني.
مع
امع
وج
ليجعلى
المحل
شرح الكوكب المنير ١/041. ا
المزهر للسيوطي ١/75". تشنيف المسامع ١/444. السراج الوهاج للجاربردي ١/
 .1إرشاد الفحول ص".3
لنماء في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ بمعنى أن استعمال اللفظ
( )۲وقع خالالفعبي
في غير وضع أول هل يكون مشروطاً باستعماله في وضع اول 5قبل هذا الاستعمال أم
لا؟ بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثاني» ولا يستعمل فيما وضع له أصلا؟

المختار عند
البديع 7/١5
قامت الحرب
الوضع لازم.

الإمام الآمدي وابن السبكي عدم الاستلزام» وعزاه
إلى المحققين حيث قال« :والمحققون لا يستلزم
على ساق» وشابت لمة الليل حقيقة» وهذا مشترك
فيقال :لو لزم» لوجب أن تكون موضوعة لمعان»

ابن الساعاتي في
وإلا كان لنحو:
الإلزام» فإن نفس
ثم استعملت في

غيرها وليست».

وذهب أبو الحسين البصري والقاضي عبدالجبار وابئنالسمعاني والإمام الرازي
إلى الاستلزامء محتجين

بأنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة» ورد بأنه

صلة
ضعيف؛ لأن الفائدة غير منحصرة في استعمال اللفظ فيما وضع له» بحلاهي
بالتجوز.
ومبنى الخلاف في المسألة كما قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة ١/

ايء
ذف
هلاف
 4عند الكلام على مسألة المجاز :هيلستلزم الحقيقة؟« :أما الخ
عنه
وفظضبي
انفكاك الوضع عن الاستعمال» وأن الل

ممكنان
فمهبوني على ما سإبق
واستعماله لا حقيقةٌ ولا مجازاً».
انظر :اختلاف الأصوليين في استلزام المجاز الحقيقة في :التقريب والإرشاد للباقلاني
 0١المعتمد  .۲۸/١الإحكام للآمدي ١/۲۳-۳۳. شرح مختصر الروضة ١/
7ه .870-شرح الكوكب المنير ١/481. فواتح الرحموت ١/۸۱۲. البديع لابن
شية البناني.
الساعاتي 7/١5. شرح المحلي على جمع الجوامة ١۸١۳ حامع
شرح العضد على المختصر ١/81. الكاشف عن المحصول للأصفهاني ؟ل/اه" فما
بعدها .تشنيف المسامع .55:-1/4

( )6لا خلاف في أن الحقيقة لا تستلزم المجاز إلا ماحكاه القاضي الباقلاني عن بعض
القدرية :أن كل حقيقة لا بد لها من مجازء وما لامجاز له فلا يقال :إحنقليهقة-.
يضف

الْمُلْرِمَْ :و لم 1N[ / يسَْلرَمْ؛ لَعَرِيَ الْوَضْعٌ عَنٍالْمَائِدَة.

اللّافي :لو اترم لَكَانَ لِتخو« :قَامَتِ الْحَدْبُ عَلَى سَاق» وَ«شَابَتْ
لَه“ اللَيْل) حَقِيقَةٌ وَهُوَ مُشْتَرَكُ الإرّام؛ روم الْوَضع .

وَالْحَقٌ أذ الْمَجَارَّ افلِْميُفْرَةِء وَلا مَجَارَ افلتيّرْكِيبٍ””"» .وَقَوْلُ
= انظر :الكاشف عن المحصول ١/۷٥٠ وتعليق المحقق عليه .شرح الكوكب المنير 4
 .4تشنيف المسامع ١/۷۳٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ١/۷٠۳ مع حاشية
بناالمختصر ١/٠٠۲. شرح العضد على المختصر  3مع حاشية السعد
لبناني ب.يا
والشريف الجرجاني .إرشاد الفحول ص"؟ .البديع لابن الساعاتي 7/١5 فما بعدها.

( )١اللْمَهُ :شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن .جمعه :لِمَمْ» ولِمَام .انظر :المعجم الوسيط
لمجمع اللغة العربية بمصر ؟ .046/بيان المخنصر ١/4١5.
(؟) قال التاج السبكي في الإبهاج ١/١۹۲: «وذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجاز في
التركيب وهو شاذ؛.
المجاز إما أن يكون في مفردات الألفاظ .كإطلاق الأسد على الشجاع» والحمار على
البليد ونحوه» ويسمى اللغوي» وإما أن يتكورنكفييبها وهو أن يسند الفعل إلى غير

من يصدر عنه بضرب من التأويل كقوله تعالى :و إِذَاليث عَلَيهِمْ آيَانْهُ رادنهم
إيمَائا) [الأنفال]۲ :ء رَبٌ إِنأْهَْضنْلَلنَ كَثِيرًا مِنَ الناس)[ .إبراهيم]۳١ :ء فإنه
استعمل كل واحد من ألفاظه المفردة فى موضوعه .لكن أسند الزيادة والإضلال إلى

الآيات والأصنامء فجعل المجاز في التركيب» ويسمى :المجاز المركب» والإسناديء
لي لا
قمر
عو أ
والعقلي؛ لأن التجوز فيه نسبة الفعل إلى غير من صدر منه» وه
وضعي» وأنكره السكاكي» ورده إلى اللغوي» فيكون المجاز كله لغوياً وتبعه ابن
الحاجب فى أماليه والمنتهى تصريحاًء واستبعده فى المختصرء لكن اختلفا فيما هو.
ويتلخص في( :أنبت الربيع البقل؟ أربعة أقوال.

1

القول الأول :إن المجاز في« :أنبت»ء وهو المسبب العادي» وإن كان وضعه للسبب

الحقيقي» وهو رأي ابن الحاجب .فالمجاز عنده في الأفراد .وقد وصف التاج السبكي
في الإبهاج ١۲/ ١۹قول ابن الحاجب« :والحق أن المجاز فاليمفرد» بالشاذ.
القول الثاني :إنه في« :الربيع» فإنه تصور بصورة فاعل حقيقي فأسند إليه ما يسند
إلى الفاعل الحقيقي وهو رأي السكاكي في كتابه «مفتاح العلوم» إنه من الاستعارة

بالكناية.
القول الثالث :إنه في الإسنادء وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي»› =
۴۸

عَبْدِالْقَامِرٍ في تخو« :أَحْيَانِيَ إكْتِحَالِي بِطَلْعَيِكَ :"0إِنَّالْمَجَازَ فِي الإسْتَادٍ
ر
ص

بَعِيدٌ؛ لااد جهيه .وَل قِيل  :لو ِسْتَلْرَمَ لَكَانَ لِلْفْظٍ «الصَحَملن) حَقِيقَة
po

سے

ا

2

ولحو « :عسّى) كان قويا.
وهذه وضعت لملابسة الفاعليةء فإذا استعملت لملابسة الظرفية أو نحوها؛ كانت

مجازاًء وذلك نحو :صام نهاره» وقام ليله» وهو رأي عبدالقاهر الجرجاني.
القول الرابع :إنه تمثيل؛ فلا مجاز فيه في الإسناد ولا في الإفرادء بل هو كلام أورد

ليتصور معناه» فينتقل الذهن منه إلى إثبات الله ليصدق فيهء وهو اختيار الإمام فخر
الدين الرازي في كتابه «نهاية الإيجاز» .قال القاضي عضد الدين الإيجي« :والحق أنها

تصرفات عقلية ولا حجر فيهاء فالكل ممكن» والنظر إلى قصد المتكلم».
انظر :تفصيل الكلام على المجاز في الإفراد والتركيب في :أسرار البلاغة في علم
البيان للإمام عبدالقاهر الجرجاني ص4١5 فما بعدها .المحصول للرازي  ۱/۲۲۳فما
بعدها .شرح العضد على المختصر ١/49١ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني.
شرح تنقيح الفصول ص 54فما بعدها .شرح مختصر الروضة ١/۲۴٠ فما بعدها.

الإبهاج في شرح المنهاج ١/495. نهاية السول ؟ .751-51/البرهان في علوم
القرآن للزركشي  .7/581معترك الأقران //١ا.87 شرح الكوكب المنير ١/٤۸۱ فما
بعدها .فواتح الرحموت ١/805. إرشاد الفحول ص .۳۲حاشايلةبناني على شرح
المحلي لج الجوامع ١/١1".
)« 0أحياني اكتحالي بطلمتك» حقيقته :سرتني رؤيتك» لكن أطلق لفظ الإحياء على
السرور مجازاً إفرادياً؛ لأن الحياة شرط صحة السرورء وهو من آثارها .وكذا لفظ

الاكتحال على الرؤية مجاز إفرادي؛ لأن الاكتحال جعل العين مشتملة على الكحل»
كما أن الرؤية جعل العين مشتملة على صورة المرئي .فلفظ الإحياء والاكتحال حقيقة

في مدلولهماء وهو سلوك الروح في الجسدء ووضع الكحل في العين» واستعمال
لفظ الإحياء والاكتحال فى السرور والرؤية مجاز إفرادي» وإسناد الإحياء إلى الاكتحال

مجاز تركيبي؛ لأن لفظ الإحياء لم يوضع ليسند إلى الاكتحال بل إلى الله تعالى؛ لأن
الإحياء والإماتة الحقيقيتين من خواص قدرته سبحانه وتعالى .انظر :شرح الكوكب
المثير 4١1/.841-5

عبدالقاهر الجرجاني هو :أبو بكر بن عبدالرحملن الجرجاني» الأشعري» الشافعي»
النحوي» الإمام المشهور .أخذ عن أبي الحسين بن عبدالوارث ابن أخت أبي علي
الفارسي» ولم يأخذ عن غيره .وكان من كبار أئمة العربية والبيان» أشهر كتبه «أسرار
البلاغة؛ و«إعجاز القرآن» و«المقتصد في شرح الإيضاح» و«الجمل» وغيرها .توفي سنة
 ١ه.انظر ترجمته فى :بغية الوعاة 7/75١٠. شذرات الذهب ٠4/"".# طبقات

الشافعية الكبرى 8/44١. طبقات المفسرين للداودي ٠١./١٠
۳۹4

ماق إا دَارَ اللّفْظُباَيلْنمََجَازٍ والاشيرقرا َالْمَجَارُ أَثْرث©2؛ لأنّ
مم> وبري !أ مسْتبعلد يِنضِدٌ أ
الاشْيَرَاكُ د ل بِالتَمَام
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الماد أَغْلتُء وَيَكونُ بل وَأَوْجَرَ وَأَوْفَقَّء وَيُتَوَصَّلُ به إلى

وَالْمُقَابَلَقَ

وَالْمُطَابَقَة

وَالْمُجَانَسَقٍ

والرّوِيٌ.

هِققاَاقق فَيَتّسِمُ
شْتت
ش
َرَاكِ باطْرَادِو قل يَضْطَرِبٌ بالاش
وَعَورض بتَرْجيح الاشتي
وَبِصِحَةٍ الْمَجَازِ فيهمًا؛

تنام الْمَائِدَةٌ

وَبِاسْتِعْنَائه عن

الْعَلاقَةَء

وعن

الْحَقِيفَق

وَعَنْ مُخَالَفَةِ ظاهِر» وَعَنِ الْعَلَطٍعِنْدَعَدَم الْقَرِيَة
وَمَا ذكرَ [بذ]"9

أأَبْهلَعُءفَمُشْتَرَكُ فِيهِمًا .وَالحَقٌ أَنّهُ يلُآَابلُ

 31که

( )١قال الإسنوي في نهاية السول 1١:/٠81-18

«الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم

يحصل من احتمالات خمسة وهي:

الاشتراك» والنقلء والمجازء والإضمارء والتخصيص؛ لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك

والنقل» كان اللفظ موضوعاً لمعنى واحدء وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمارء كان
المراد باللفظ ما وضع له» وإذا انتفى احتمال التخصيصء كان المراد باللفظ جميع ما
وضع لهء فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم .هكذا قال الإمام  .. .ثم قال
الإسنوي:

«وليس المراد بالمجاز هنا مطلق المجاز» وهو المقابل للحقيقة» بل المراد

به مجاز خاص» وهو المجاز الذي ليس بإضمار» ولا تخصيصء .ولا نقل؛ لأن كل

واحد من هذه الثلاثة مجاز أيضاً؛ ولهذا اقتصر بعض المحققين على ذلك التعارض
بايلناشتراك والمجازء وإنما أفرد هذه الثلاثة؛ لكثرة وقوعهاء أو لقوتها حتى اختلف
فيبعضها وهو التخصيص» هل سالب للإطلاق الحقيقي أو لا؟» .اه.

وقال الزركشي في البحر المحيط ۲/١٤۲: «وعند التحقيق فالعوارض المخلة بالفهم
ترجع إلى احتمال الاشتراك والمجازء ولهذا اقتصر ابن الحاجب وغيره على ذكرها؛
لأن النقل.

والإضمارء

والتخصيص

يرجع إلى المجاز.

فإن المجاز يكون بالنقصان»

والعام إذا خص يكون مجازاً في الباقي على الصحيحء فإذن المراد بالمجاز :الأعم
من ذلك لا المقابل للإضمار والتخصيص».اه .وانظر تفصيل الكلام في هذه المسألة
في :الإبهاج في شرح المنهاج ./۱

تشنيف المسامع  .1/96شرح العضد على

مختصر المنتهى ١/۷١٠. نهاية السول للإسنوي ۱١./ ١۸٠-١۸البحر المحيط للزركشي
411
(؟) ماالبمينعقوفتين ساقط من :الأصل .ش .وما أثبته من :أ.وهو الموافق لمافي
شرح العضد على المختصر ١/86 ١.
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(مَسْألَةُ) التّرْعِيه" راقع جلاكًا للْتَاضِي9؟.
()1

في :ش« :ما ذكرناه» بدل «ما ذكر».

( )۲الحقيقة الشرعية هي  :اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الشرع .انظر :المحصول
للرازي ١/۸۹۲. بيان المختصر ١/8١5. التحصيل من المحصول ١/4175.
( )۳تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا خلاف بين العلماء في إمكان وقوعهاء وإنما الخلاف في

وقوعها بالفعل.
قال صفي الدين الهندي« :اختلف الناس فى وقوعهاء

لا فى إمكانها؛ فإن ذلك مما

لا نزاع لأحد فيه» .وهذا ما ذكره الفخر الرازي في المحصول ١/۸۹۲. والآمدي في
الإحكام ١/۳. والزركشي في تشنيف المسامع ١/4884.

وفي وقوع الحقيقة الشرعية مذاهب.
المذهب الأول :إنكارها مطلقاء وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» وشيخه أبي
الحسن الأشعري» والمازري في شرح البرهان» وابن القشيري» وأبي حامد المروزي
من الشافعية» ونقله الساوردي في كتابه «الحاوي» عن الجمهور .وقالوا« :إن لفظ

الصلاة والصوم وغيرهما في الشرع مستعمل في المعنى اللغويء .وهو :الدعاء
والإمساك .لم ينقل أصلاء وأنها باقية على أوضاعهاء لكن الشارع شرط في الاعتداد

بها أمورا أخرى» نحو :الركوع» السجودء والكف عن الجماع والنية» فهو متصرف
بوضع الشرط لا بتغيير الوضع.

المذهب الثاني :إثباتها مطلقاًء وهو قول المعتزلة» وقالوا :ناقللشارع هذه الألفاظ من
الصلاة والصوم وغيرهما من مسمياتها اللغوية» وابتداء وضعها لهذه المعاني الشرعية من
غير مراعاة النقل إلى المجاز اللغوي» فليست حقائق لغوية ولا مجازات عنها.

المذهب الثالث :التفصيل بين الإيمان وغيره» وهو الذي اختاره أبو إسحاق الشيرازي
في «شرح اللمع» :أن الإيمان مبقى على موضوعه في اللغة» وأن الألفاظ التي ذكرناها
من الصلاة والصيام وغير ذلك منقولة» قال :وليس من ضرورة النقل أن يكون في

جميع الألفاظ .وإنما يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل.
لإفحيكام» والمختار عند ابنالسبكي في
ادي
«آم
المذهب الرابع  :الوقف» وإليه مال ال
صطوم والصلاة دون أصولها كالإيمان.
اعةلفق
كشري
ويع ال
رع ف
فوقو
جمع الجوامع .وال
انظر :تفصيل الكلام على هذه المسألة في :المعتمد لأبي الحسين البصري ١/۸۱-٠۲.
التقريب والإرشاد للباقلاني ۸١۳/ .۷التلخيص للجويني ١/۹٠۲. البرهان للجويني ١/
*”» .المستصفى للغزالي ١/١۲۳-۷۲۳. المحصول للرازي ١/۸۹۲. المحصول لابن
العربي ص ١۳-۳۳. شرح اللمع للشيرازي ١/781. الإحكام للآمدي ١/۳۳ فما-
۲٤١

وَأَنبَتَتِ الْمُعْتَرْلَةُ الديية“ أيْضًا.
ہے
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و

بعدها .شرح تنقيح الفصول ص.٤٤ التحصيل من الحاصل ١/٠۲۲. تشنيف المسامع
0
8

االسراج الوهاج للجاربردي ١/۸۳۳ فما بعدها .الإبهاج في شرح المنهاج ١/
فما بعدها .شرح طلعة الشمس للسالمي ١/811١ فما بعدها .سلم الوصول لشرح

نهاية السول للشيخ بخيت المطيعي ۲/۱١١٠ فما بعدها.
القاضي الباقلاني :هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الملقب بالباقلاني» البصري
المالكي الأشعري» الأصولي المتكلم وصفه القاضي عياض بقوله« :شيخ السنة ولسان

الأمة» .وقال ابن تيمية« :ؤهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم
مثله» لا قبله ولا بعده» .من كتبه «الإبانة»» «الاستشهاد)ء «التمهيد»ء «التقريب

والإرشاد في أصول الفقه»« ,الأحكام والعلل» وغيرها توفي سنة 4٠ه. انظر ترجمته
في :ترتيب المدارك ؟ .580/شجرة النور الزكية ١/79. مجموع فتاوى ابن تيمية /8
 .۸شذرات الذهب  .851/#وفيات الأعيان "/١0٠5.

 (00قسمت المعتزلة اللفظ إلى ديني وشرعي» فالأسماء الدينية ثلاثة :الإيمان» والكفرء

والفسق» وهي عندهم مستعملة في الشرع في غير المعنى اللغوي حقيقة ومجازاًء
وغرضهم أن الشرع استعمالها في غير ما استعملها الواضع اللغوي؛ ولهذا أثبتوا

الواسطة بين الإيمان والكفر.
وأما الشرعية :فهي عندهم أسماء لغوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها إلى أحكام
شرعية» كالصلاة» والحج»› والزكاة» والصيام» فقالوا :إن هذه الأحكام إنما حدثت
في الشرع» نقلت إليها هذه الأسماء من اللغة.

قال الأصفهانى فى بيان المختصر ١/5١5: «والفرق بين الأسماء الشرعية الدينية»

وغير الدينية عندهم» أن الأسماء الشرعية إن أجريت على المشتقات من الفاعلين»
كالمؤمن» والفاسق» والكافر» تسمى دينية» .انظر :المعتمد لأبي الحسين .۱/۸۱-۹۱

التلخيص للجوينى  ۱/۹۰۲فما بعدها .البرهان للجوينى ٠١./ ۳١٠-١١المستصفى ١/

٠

 ."۹-۷۲المحصول للرازي .۱/۸۹۲

المعتزلة :هم واحدة من الفرق الإسلامية الكثيرة التي تأثرت إلى حد كبير بالفلسفة
اليونانية» وكانت تعتمد فى تأويلاتها على العقل والجدل» نشأت هذه الفرقة لما اعتزل

واصل بن عطاء الغزال (ت ١١ ه) مجلس الحسن البصري (ت ١١١ه) بمسجد

البصرة لما اختلف معه في الرأي حول مرتكب الكبيرة .تقوم أصول مذهبهم على:

التوحيد» والعدل» والوعد» والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر .فمن اكتملت له وتحققت فيه هذه الأصول الخمسة فهو معتزلي حقا.
انظر :فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص.05-١71 الملل والنحل للشهرستاني ١/١٤.
موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية ص.555-"80
4۲

لَنا :الْقَطِمٌ بالإسْتقْراءِ أذ الصَّلاةَ لِلوَكُعَات وَالرَّكَاه وَالصَّوْمَ وَالْحَجٌ
كَذَلِكَ وهي في اللّعَة :الدَعَاءٌء وَالئَمَاءٌُ وَالإِمْسَاكُ مُطلَقاء وَالْمَضْدُ

مُطْلَقًا.]8/1[ / .

قَوْلهُمْ« :بَافِية» .وَالرَيَادَاتُ شروط  .رد بأنّهُ فِي الصّلاقٍء وهو غَيْرْ
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وإ
إن ريد اسْيَعْمَالٌ الشّارعلَهَاء فَهُوَ الْمُذّعَى» و

فَخْلاَفُ الظّاهِرِ؛ لأنّهُمْلَميَْعْرِقُوهَا .لهاتلع بي قر

الْمَاضِي”' :لَرْكائ كَذَلِكَء لَفَهّمَهَا الْمْكلف وَلَرْ فَهمَهَاء لَْقِلَ؛
لأا مُكَلّقُونَ مِثْلَهُمْ و الآحَادُ لا تُفِيدُء وَل نََائر .وَالْجَوَابُ :أَنْهَا قُهِمَتْ

بالتَفْهيم بِالْقَرَائِنَء كَالأطمَالٍ.

برَيّة؛ لأَنيّهُمَْضَلَعمُْومًا .وَأ
ر غََيْ
كَالُوكاا:َ:لاَونَْثء لَعكَاَنَت
اللَابيه؛ فَلأَنَهُ يَلْرَم أ يَكُوَنَّ المَرآن عَرَبيًا .وَأجيبَ بأنَهَا عَرَيية؛ يوضع

لا ها مَجَارّاء أ3وإا“ أنزلناء "”8ضَمِيرٌ السُورَةء وَيَصِحّ إطلاق
اشم القُرْآنِ عَلَيْهَاء كَالْمَاءِ وَالعَسَلٍ» بخِلافٍ نَخْو :الْمائَةِ وَاليَغِيفٍِ .وَلَرْ
اىلمِابة عَرَبِئٌّء كَشِعْر فيه
َلّ
سل فَيَصِحٌ إِطْلاقُ اش الْعَرَبِيّع عَ
3

a

فارسية

(

ماك

ر

ا

عر بيه .

الْمُعْتَزِلَةُ :الإِيمَانُ :التَصْدِيقُ .وَفِي اسع  :الْعِبَادَاتُ؛ لأَنّهَا الدينٌ
( )١انظر كلام القاضي الباقلاني في كتابه «التقريب والإرشاد» ۸١۳/ .۷والتلخيص للجويني
۱
( )۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش.
( )۳سورة القدر الآية١. : وتمامها# :إنا أنزلناه في ليلة القدري.
( )4لفظة «اسم» ساقطة من :ش.

( )8في :الأصل «أو» بدل «و» .وهو خطأ ظاهر.
Y€

الْمُعْتَبَدُ .وَالَدَينٌ  :الإسْلامُ» وَالِسْلامْ :الإيمَانُ؛ بِدَلِيلٍ :ظوَمَنْ يَبْتَغ غير
الاشلام دينً7"2؛ بت أنَ اّلإيمَانَ :الْعِبَادَاتُ" .

ال  :طتَأَخْرَجْنًا مَنْ کان فبا مِنَ الْمُومِنِين”” إلى آخِرِهًا
قل َمْويوا وَلَكن قُولُوا أسلّمتاه”" .وَكَانُوا :
وَعُورٍض قله :
ك

لَكَانَ قالع الطريقٍ مُؤْمِنَاء وَلَيْسَ بِمَؤْمِنِ ؛ له مُحْرَّى ؛بِدَلِيل :

لو َم يكن

من تذخِلِ النَّارَ ففَققَددَ اخخرّيتنه”0.

وَالْمُؤْينُ لآيُخْرَىبِدَلِيلٍ :يوم لآ

بُخْرٍي الله اللّبيءَ وَالذَينَ آَمَنُوا [مَئ4 ]4
ف
e
ن

/ .

ره

 .وَأُجِيبَ أنه لِلصَّحَابَقء أو

[/ب].

(مَسْأَلَةُ) الْمَجَارُ وَاقِمّجِ٠لانًا للأُسْتَاؤِ"©؛ بدَلِيل الأسَدِ لِلشَجَاعء
) (١سورة آل عمران الآية.۸٤ :

( )۲قصد المعتزلة من هذا أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً؛ لأنهم جعلوا بين
الإيمان والكفر واسطة وهي :الفسق .فقالوا :أما إنه ليس بكافر فبالإجماع» وأما

إنه ليس بمؤمن؛ فلأن فعل الواجب الذي منه كف النفس عن الشهوات قد أخل
به» فرأوا أن التعبير بالتسمية وقع من الشرع .وإن أراد به معنى لم ترده العرب»

وحملوا على ذلك ظواهر الأحاديث النافية للإيمان عن مرتكب الكبيرة نحو :ا

يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)» وإنه لم يرد نفي التصديق .انظر :البحر
المحيط للزركشى ۲/۸۹٠.

( )۳سورة الذاريات الآية :هم.

) (٤سورة الحجرات الآية.٠١ :
«قالوا» بدل «وقالوا».

()6

فى :ش:

)(3

سورة آل عمران الآية.791 :

( )۷ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .والزيادة من  :أ
()0

سورة التحريم الآية .۸ :

( )9ما عليه جمهور الأصوليين أن المجاز واقع في اللغة العربية .وقد نفى وقوعه الأستاذ

أبو إسحاق الإسفراييني» وأبو علي الفارسي» وابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ومحمد

الأمين الشنقيطي .
 النقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني مشهورء ذكره ابن برهان في الوصول إلىالأصول ١/۷4 والآمدي في الإحكام ١/١٠ والقرافي في نفائس الأصول -7/41984
٤4

وَالْجِمَارٍ لِلْبَيدِء وَشَابَتْ لِمَّهُ اللَيْل .الْمُخَالِف :يُخل بِالتََاهُم .وَهُوَ سْتَبْعَادٌ .
(مَسْأَلَةُ) وَهُوَ فِي الْمُرآن» جِلانًا لِلظَاهِريًة"؛ 0
=

والسيوطي في المزهر ١/458 والسبكي في الإبهاج1/7595١ وفي جمع الجوامع

وشارحه المحلى ومحشيه البنانى ١/790:#.

لكن قال إامالمحرمين الجويني في التلخيص ١/891: «والظن به -أي الأستاذ
الإسفراييني-أن ذلك لا يصح عنه .ووجه التحقيق في ذلك أن يقال :إن أراد في
المجاز بقوله :كلها حقائق أن الاستعمال في جميعها فهذا مسلم .وإن أراد بذلك

استواء الكل في أصل الوضع فهذه مراغمة الحقائق» .وبمثل قول الإمام الجويني قال

الغزالي .انظر :المنخول صه.۷
وأما النقل عن أبي علي الفارسي النحوي في إنكاره المجاز في اللغة ففيه نظر؛ لأن
عمدة الناقلين في ذلك ابن الصلاح في كتابه «فوائد الرحلة» عن أبي القاسم بن كج.

وما يفند هذا النقل أن تلميذ هه أباالفتح بن جني أعرف بمذهبهء وقد نقل عنه في

كتاب «الخصائص»  7/444أن المجاز غالب على اللغات كما هو مذهب ابن جنى.

انظر :تفصيل الكلام على هذه المسألة في :التلخيص للجويني ١/0491-891. الوصول

إلى الأصول لابن برهان ١/۷4. الإحكام للآمدي ١/04. نفائس الأصول ؟.448/
المزهر للسيوطي ١/45". الإبهاج شرح المنهاج ١/591. شرح المحلي على جمع

الجوامع ١/۹٠۳ مع حاشية البناني .كتاب الإيمان لابن تيمية ص .54-9شرح
الكوكب المنير ١/191. تشنيف المسامع ١/104. شرح طلعة الشمس للسالمي ١/
 .8مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 7/١457 فما بعدها .منع جواز المجاز في
المنزل للتعبد والإعجاز للشنقيطي ص 5-8طبع مع أضواء البيان المجلد العاشر.
أبو إسحاق الإسفراييني :هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران .والإسفراييني
نسبة إلى إسفرايي نن بلدة في نواحي نيسابور .أحد أئمة الدين أصولاً وفروعاً .كان ثقة
ثبتاً فيالحديث .أقر له أهل العلم بالعراق وخراسان بالتقدم والفضل .وكان يلقب

بركن الدين وهو أول من لقب من العلماء .كلتهاب

«الجامع فأيصول الدين»

و«مسائل الدور» واتعليقة فى أصول الفقه» وغير ذلك توفي سنة 8١4 ه وقيل7١4 :

ه .انظر ترجمته في :طبقات الفقهاء للشيرازي صفحة ١٠٠. الطبقات الشافعية الكبرى
لابن السبكي  .4/567شذرات الذهب /۹۰٠۲۳. وفيات الأعيان ١/۸.
( )١هذ
را ه
أوي

جماهير العلماء سلفاً وخلفاً .قال ابن ال
اسب
لكيإ ف
بيهاج

١/۷۹۲: «ومن

أنصف من نقسه» ونفى ال
كعصب
لية
اع
منهء
أقر بأن القرآن مشحون بالمجاز» وكيف لا؟
ونهووم
انبغ الفصاحة .وبدائع كلمات العرب» ولا يخلو القرآن عن ذلك .وقد قال

القاضي في مختصر التقريب :ال
إيلز
ثم م
بن
ات

المجاز في اللغة إث
ابالتهقفريان» .

( )5كما نسبه الإمام الشيرازي في اللمع صه لأبي بكر بن داودء و الغزالي في المنخول-
4°

= صل للحشوية .وابن برهان في الوصول ١/١٠٠ لأهل الظاهر والروافض .وابن

السبكي في رفع الحاجب (ورقة / 48ب) لأبي العباس بن القاص .وابن تيمية في

المسودة ١ص65 لأبى الفضل التميمي والخرزي وأبى حامد البغدادي ورواية عن

الإمام أحمد .والباجي في الإشارة ص٠١۸ لابن خويز منداد من المالكية وداود
الظاهري .وقال ابن السبكي« :وظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية أنهم ينكرون مجاز
الإستعارة كما صرح به ابن داود في كتاب الوصول».اه.

وظاهر كلام الشيرازي أن ابن داود يمنع وقوع المجاز ذفى القرآن خاصة .وهذا هو

المشهور عنه .إلا أن الفخر الرازي في المحصول  1/۳۳وأتباعه كالبيضاوي في

المنهاج مع نهاية السول ١/۴١٠ نسبوا إليه أنه يمنع المجاز في القرآن والحديث.

٠

وبناءة على ما تقدم تكون مذاهب الأصوليين في مسألة وقوع المجاز فاىلقرآن أربعة.

المذهب الأول :الجواز مطلقاً .وبه قال الجمهورء والرواية الصحيحة " عن الإمام أحمد
-رضي الله عنه -وأكثر أصحابه.

المذهب الثاني :المنع في القرآن خاصة» والجواز في غيره .وهو المشهور عن ابن
داود الظاهري وابن خويز منداد المالكي.

المذهب الثالث :المنع مطلقا في القرآن والحديث .وبه قال بعض الحنابلة ورواية عن
الإمام أحمد .وما نقله الفخر الرازي والبيضاوي عن ابن داود .وهو لازم لمذهب
القائلين بناءعلى نفيهم المجاز في اللغة مطلقاً.

المذهب الرابع  :لا يجوز استعمال المجاز في خطاب الله ورسوله إلا إذا ورد به

النص» أو قام عليه الإجماعء أو ضرورة الحس .وبه قال ابن حزم في الإحكام ١/
۷

حيث قال« .:فکل خطاب خاطبنا الله تعالى به أو رسوله يَكِِه .فهو على موضوعه

في اللغةء ومعهوده فيهاء إلا بنص» أو إجماعء أو ضرورة حس» تشهد بأن الاسم
لى
الله
عله ا
ت نق
قد

أورسوله ب

عن موضوعه إلى معنى آخرء فإن وجد ذلك أخذناه

على ما نقل إليه .وهذا الذي لا يجوز غيره .اه.

قال الإمام الغزالي في المستصفى ١/١٠٠ محاولاً التوفيق بين المنكر للمجاز والمثبت
له« :المجاز اسم مشترك» قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة لهء والقرآن منزه عن
ذلكء ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على المجاز .وقد يطلق على اللفظ
الذي تجوز به عن موضوعه .وذلك لا ينكر في القرآن» .اه .وقال نحواً من هذا في `
صلا.
«المنخول» ه

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :التلخيص للجويني ١/011-191. المنخول
للغزالي ص" .7التبصرة للشيرازي ص.١71/ اللمع للشيرازي صه .الإشارة للباجي

ص.١8891 الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/١٠٠. المحصول للرازي =١/۳۳۳.
الل

بدَلِيلٍ :لیس کمثل ۾ه سيچ
نمضي

اعد
دوا عَلَيهه',

لوَاسْأَلٍ لقَريةه" 1 .جدارًا] °بريد أَنْ
سَسيَكيَْ
وةقٌَة مهاي  .وه

شي .

ذا كَانَا

مَعّا لِلْحَقِيقَة .

قَالُوا:يَلْرَمُ أن يَكُونَ الْبَارِي تَعَالَى مُتَجَوّرًا .قُلنا :مله يرقف عَلَى
4

الإِذنٍ.
«منألة) في الْمَرَآنِ الْمُعَوَبُ) وَهُرّ عَنِ ابن عَبَّاسِ وَعِكْرِمَةَ .وَنْمَاهُ
الأكترون“ .

= المسودة لآل تيمية ص.١651 شرح الكوكب المنير ١/141 فما بعدها .التحقيقات في
شرح الورقات لابن قاوان ص .581الإحكام لابن حزم ١/١٤٤. إرشاد الفحول
ص .۹۰۲۰۱۲
الظاهرية :هم أتباع داود بن علي الأصفهانيء إمام أهل الظاهر» وكان أول من انتحل

الظاهرء وأخذ بالكتاب والسنة وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس»ء وهم يقولون:
إن دين الله تعالى ظاهر لا باطل فيهء وجهر لا سر تحته» كله برهان لا مسامحة فيه.

ومن كبار أئمته ابن حزم الظاهري الذي أحيا هذا المذهب في القرن الخامس الهجريء
ويأتي على رأس نفاة القياس .انظر :تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ أبي زهرة

ص .5056موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية ص.587
) (١سورة الشورى الآية9 :
( )۲سورة يوسف الأية.78 :

()۴
)(٤

()6
()5

ماالبميعنقوفتين ساقط من جميع النسخ» وما أثبته هو الموافق لما فيبيان المختصر
۱
سورة الكهف الآية٦ :
سورة البقرة الآية.۳۹1 :
سورة الشورى الآية۷ :

( )۷الْمُعَوْبُ :هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان فى غير لغتها .المزهر

1

للسيوطي ١/855.

( )۸اختلف العلماء في وقوع المعرب في القرآن الكريم على ثلاثة أقوال:
يحض

انتل ٌ :ةاَكْشِمْلا«(a

=

eens

EEN

القول الأول :وقوع المعرب في القرآن .وبه قال :ابن عباس -رضي الله عنهما-
وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وعطاء» وابن الحاجب وغيرهم.
القول الثاني :عدم وقوعه في القرآن .وبه قال أكثر العلماءء الشافعي» وأبو عبيدة»

وابن جريرء والباقلاني» والجويني» وابن فارس وغيرهم.
القول الثالث :الجمع بين القولين .تقل عن أبي عبيد أنه قال :والصواب عندي مذهب
فيه تصديق القولين جميعاًء وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية  كما قال الفقهاء -

لكنها وقعت للعرب» عرّبت بألسنتهاء وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت

عربية» ثم نزل القرآن  وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب  فمن قال :إنها
عربية فهو صادق» ومن قال :أعجمية فصادق.
ثم اختلف في عدد الألفاظ الموجودة فايلقرآن الكريم عند القائلين بذلك» فذكر ابن
السبكي في نظملهسبعة وعشرين لفظاًء وزاد ابن حجر أربعة وعشرين في نظمله.

وقال السيوطي في المهذب ٠ص١١ والإتقان ۱/۹۱۱-١١٠ :
«واستدركتٌ عليهما اثنين وسبعين لفظاً بعضها من مادة واحدة» فتكون بدون تكرار

ستون لفظاًء فبلغ ماعند الجميع مائة وسبع عشرة لفظة.
انظر اختلاف العلماءفي هذه المسألة في:التقريب والإرشاد للباقيلاني .۱/۹۹۳
التلخيص للجويني ١/۷۱۲. الإحكام للآمدي ١/54. فواتح الرحموت /١؟.5١ شرح
الكوكب المنير ١/7491-841. شرح العضد على المختصر ١/١7١. شرح المحلي
على جمع الجوامع ١/۷۲۳ مع حاشية البناني .مقدمة تفسير الطبري ١/1١٠. المزهر
 ١فما بعدها .معترك الأقران ١/891 فما بعدها .البرهان في علوم القرآن
فما بعدها .الإتقان ۲/١٠٠ فما بعدها .الصاحبي لابن فارس ص۷ه
للزركشي ١0

فما بعدها .المعرب للجواليقي ص؛ فما بعدها .معرب القرآن عربي أصيل للدكتور

جاسر خليل أبوصفية.

ابن عباس هو :عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» ابن عم النبي ب حبر الأمة .

وترجمان القرآنء دعا له النبياة بقوله« :اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» .توفي

بالطائف سنة  85ه .انظر ترجمته فى :الإصابة ١۳/۳۲. الاستيعاب ١٠. /۲ شذرات

الذهب ١/١۷. طبقات المفسرين للداودي ١/7"5.
قهاء مكة من
عكرمة هو :أبوعبدالله عكرمة بن عبدالله مولى ابن عباس» أفحد
التابعين الأعلام» أصله بربري من أهل المغرب .توفي سنة ١١4هء وقيل :غير ذلك.
انظر ترجمته فى :تهذيب :الأسماء واللغات ١/٠4". شذرات الذهب ١/091. وفيات

الأعيان  .7/77174طبقات المفسرين للداودي ١/ ٠۸۳.

) (١نقل السيوطي في المهذب ص۸۸

والإتقان في علوم القرآن من طريقين .الأول= :
۲4۸
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والجويي فی التلخيص
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والغزالى فی المستصفى
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والامدي

والوصول إلى الأصول لابن برهان ١/١١١.
كلمة

«استبرق ا وفي

القرآن الكريم في أربعة مواضع .وقد س

الجواليقي

حالم وأبو عبيد وآخرون .ولكنهم لم يتفقوا على أصل لها في الفارسية .فقال
بعضهم  :استبرّه وَإسْتَفرَه .وقال

ابن دريد:

أصلها  :سروه

وقالوا:

ستبّر واستبّر.

وتفرد أبو حيان من بين القدامى بنسبة اللفظ إلى الروميةء وذكر أن أصلها:

تبره .

ومن الواضح أ«نإلسفئظْةبَرْه» ليس لها جرس اللغة اللاتينية؛ إاذي
لعدنييباج في
اللاتينية(.)501:©6088
أما الزعم بأنها فارسية فتبطله الحقائق الآتية:
 ليس في الفارسية | س ت في أول الكلمة؛ إذ هذه سمة عربية خالصة» وهيف

الزيادة فى صيغة استفعل ؛ فيبقى من الكلمة ثلاثة أحرف

۲
ذ-
كر

ابن دريد أن تصغير استبرق :أَبَيْرق» وتكسيرها:

خى ل
امن
أخر
صيست
ئص
“*“ قال

شديدة

هی  :ب

ر ف.

أبَارِق .وهذه سمة عربية

الفارسية.

ابن الجني في (المحتسب):

«إن استبرق

صورة

الفعل البتة بمنزلة استخرج ›

وكأنه سمي بالفعل .وفيه ضمير الفاعل» فحكى كأنه جملة .وهذا باب إنما طريقه فى
الأعلام .كتأبط شرا وذر حا

وشاب

قرناه»

وليس الاستبرق علماً يسمى بالجملة

وإنما هو قولك :بِزْيَونَ = (سندس) .وعلى أنه إنما اسبرقٌ :إذا بلغ فدعا البصر إلى
البرّق .وقال الشاعر:

تبرق الأفق الأقصى إذا ابتسمت

لاح السيوف سوى أغمَّايها القُصُتُ

هذا إن شئت قلت :معناه :تستبرق أبصار أهل الأفق» وإن شئت قلت :تبرقهء أي :
تأتى بالبرق منه).

8
عرف

اه.

المعجم العربي الاستبرق بأنه الغليظ من الديباج» والديباج عربي خالص.

ا
-لاستبرق فى اللسان الفارسى ديبّاي سِتبر .و«ديبّاي» هي ديباج العربية بعد إبدال

الجيم ياء وه
يوعما
رف
م
ان
ستبرق

في العربية بالعجعجة .وأمثلتها في العربية كثيرة» فأي هذا

التى تدل دلالة وثيقة على معناها المشتق من اللمعان.
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والديباج في الفارسية  :ديبّاء بحذف الياء من آخرهاء أو جَامِهِ أبُريشمين كه تارٍ وبودٍ
أن هّمه ار ابرِيسَمْ باشدٌ.
والسندس في الفارسية  :ديباي تك

أو :دیباتَنْكَ.

هو

رفبيية
عَقٌ
لَّر
وقد تفسر استبرق بأنها جممٌ بين بَرَق وَسَرّق؛ ولاسيما أانالس
الحرير.
انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في :المهذب صالا .جمهرة اللغة ١/١04.
لسان العرب مادة برق» والمعرب ص.١١ المحتسب لابن الجني  ."7/40سر صناعة

0

(00

الإعراب ١/١۷٠. معرب القرآن عربي أصيل ص".4-84
قال سعيد بن جبير :إنها بالفارسية سنق وجَلُء أعربتها العرب فقالوا :سجيل .وقال
القرطبي في تفسيره  ۹/۲۸عن ابن عباس :السجيل :طين يطبخ حتى يصير مثل
مىعاني القرآن ؟*47/؟ :السجيل :الحجارة التي يعمل منها
الآجر .وقال الفراء ف

الأرحاء .وقال أبو عبيدة :هو الشديد من الحجارة الصلب .واستدل بقول الراجز:

صَيْبَايَسُلُ الكَمَمَ سشْلُولا ضَرْبًا طَلْحَمَافِيالْكُلى سِجبل

وقال الجواليقي في المعرب ص:81١ السجيل في الفارسية :سَنْكَ وكَلْء أي :حجارة
وطين .ؤفي المهذب ص : ۷۹سجيل

بالفارسية :أولها حجارة وآخرها طين .ورجح

الشيخ أحمد شاكر محقق المعرّب في ص ١81١ عروبتها؛ لأنها من الألفاظ القرآنية؛

ولأنها لكوانت

بمعنى حجارة وطين»ء لما جاءت وصفاً

»
لنق
جن س
وة ع
معرب

للحجارة؛ لأن لفظها حينئذ يدل على الحجارة فلا يوصف الشيء بنفسه .وأورد

النحاس في معاني القرآن 6/١77 الأقوال المختلفة في معنى «سجيل» ثم رجح أنها
رية الذاريات « :۳۳حجارة من طين) .ورد قول أبي
وف
سلى
لنه تعا
وطي
لنيقمن
تع
كوان
وهي أنه ل

ى»
رهة
خن ج
أد م
عبيدة فقال« :وقول أبي عبيدة ير

على قوله لكان

«حجارة سجيلا»؛ لأنه لا يقال حجارة من شديد؛ لأن شديدا نعت».

للفيسان
اال
وق

الر:ة
جلسجي
حل-ا
-في مادة سج

ينل
سدةجبي
كالمدر .وقرن أبو عبي

وسجين مستدلا بقول ابن مُقبل:
ورَجَلةٍ يُضربون البيض عن عرض

ضربًا توصب

به الأبطالٌ يجيئًا

أي ضرباً شديداً.

ها
جلا
رل ف
خسجي
يلة
وأيا كانت دلا

ذعلركومبنتها.

أما السجيل في الفارسية فهو  :سَلْكَّبَرْرَك» وواضح مكنلام اللغويين والفقهاء الخلط

بين الكاف التي يرسم فوقها شرطة وتنطق كالجيم المصرية» وهي عربية قديمة؛

والكاف بدون شرطة فوقهاء والجلٌ في العربية الطين» وما تزال مستعملة في العامية.
انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في معرب القرآن عربية أصيل ص
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واقسطاس» ٠ روميه.
( )١وردت كلمة «القسطاس» مرتين في القرآن الكريم في سورة الإسراء»٠٠: وفي سورة
الش
1عرا
8ء .:7واتفق القدماء والمحدثون باستثناء الثعالبي على أن القسطاس رومية

معربة .أماالثعالبي فقد ذكر أنهامما حاضر بهعلى أنهفارسي نسبه بعض الأئمة إلى
اللغة الرومية .وقد قال الأستاذ التهامي في تعليقه على المهذب ص:١١09 «يظهر أن

هذه اللفظة من أصل لاتينى» وهى كما يقول الأب رفائيل نخلة اليسوعى من مفردة

" "4120750التى تدل فی هذه اللغة على الحبس والحراسةء والإغلاق» وهي معان

لإمليش
يرها رفائيل نخلةء ولا أدري لماذا  . . .ولا يستبعد أن تكون تسربت إلى
اللغات الس
فامية
عم
لن ص
هيغة
ا؛

لآأنخفريها

سين» كما هو الشأن فى اللغة العربية

على الأقل» التي كثيراً ما تحفظ على كذا أصول الكلمات المأخوذة والفعل هو

" "515015110ويمكن أن يرد على هذا الكلام من وجوه:
-١قوله: «يظهر أن هذه اللفظة من أصل لاتيني «دليل على عدم تأكده من صحة ما

ذهب إليه الأب رفائيل نخلة اليسوعي؛ إذ لا تقبل هذه الصيغة في التأصيل اللغوي

الذي يقوم على أسس علمية لغوية دقيقة.

٠

-قوله« :ولا يستبعد أن تكون تسربت إلى اللغات السامية من صيغة فعلها؛ لأن فى

آخرها سين؟ يناقض قوله عن احتفاظ العربية بأصول الكلمات المأخوذة؛ فإذا كان
الأمر كذلك فكيف تحولت " "4120550إلى قسطاس؟

أما إذا كانت المشكلة في السين التي في آخر الفعل أو الاسم .فهذه السين عربية
أصيلة في اللغات العروبية القديمة والعربية الفصيحة» ويكفي أن يلقى الإنسان نظرة

عجلى على باب السين في لسان العرب؛ ليدرك حقيقة ذلك ولا سيما أن قُدْمُوس
الفنيقي هو الذي علم اليونان الكتابة والحضارة كما شهد بذلك مؤرخهم هيرودوتسء

والقدموس في العربية تعني :السيد وتعني :القديم.

-۳ما ذكره من دلالات " "41201500في اللاتنية صحيح» ويزاد على ما ذكر دلالة
ا
لرعاية والمراقبة .ولكن ليس في دلالتها ما يدل على الميزان أو العدل كما هو الحال
في «قِسَط؛ و(قسطاس» العربيتين .

واللفظة اللاتينية الأقرب إلى «قسطاس» العربية هي " "411115101وتعنى

العدل» وحب

العدل والمساواة والقانون والفضيلة .وهي محرفة عن اللفظة العربية «القٍسط» التى تدل

على العدل وعلى الميزان من باب تسمية الشيء بفعله .وهو من المصادر الموصوف

بها في العربية.
ومن أسماء الله تعالى «المُقُسِط؛ أي :العادل .فهل هذه

لاتينية؟

أما القسطاس في اللاتينية فهو " "4۸110۸۲وتعني  :الميزان» ومنه الفعل "022110187
يزن وفي اليونانية ""SOYUZ .
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قكَورْالَههُمْ:م اما إِتَمَقّ فيه اللَعْتَانِ «كالصابونِ»» و«التَنُور» بعيد.
کے

ت

وإِجْمَ الْعَربِيّةِ عَلَى أَنَّ تخو راهيم مُيْعَ مِنَّ الصَّرْفِ؛ لِلْعْجْمَةٍ
ور  #وو
وَالتّْرِيكٌ يو صحه .

أما الزعم بأنها فارسية» فلا يسنده شيء؛ لأن القسطاس ليس لها مقابل في معجم
الزمخشري .

ش

وأما الدليل على عروبتها فدلالاتها المختلفة في العربية وكثرة اشتقاقاتها.
قال ابن فارس« :القاف والسين والطاء أصل صحيح يدل على معنيين متضادين والبناء
حب المقسطين»
يله
واحد؛ فالقسط  :العدل ومنه أقسط يُقسط .قال الله تعالى :إن ال
[المائدة:

١٤]. والقّسط -بفتح القاف:-

يقال:

ق.
للح
عن
اعدو
الجور .والقُسوط  :ال

قَسَطْ إذا جَارَ يفط قَسْطًا والقّسَطّ :اعوجاج في الرجلين .ومن الباب الأول القسط:
النصيب» وتقسّطنا الشيء بيننا .والقسطاس الميزان» قال الله تعالى# :وزنوا بالقسطاس

المستقيم» [الإسراء٠٠٠ : الشعراء.]781 :
ومما ليس من هذا :الفط  ::شيء يُتبخُر به عربي  .وقال تعالى في دلالة الجور :

«وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» [الجن١٠]. : وقال القطامي :
على النعمان وابتدروا السطاعا؟.
أليسوا بالألي قسطوا جميعا
انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في :المعرب ص.95١ المهذب وحاشية المحقق
ص.١١5 غرائب اللغة العربية ص .۹۷۲فقه اللغة للثعالبي ص."٠50 المعجم اللاتيني
الإنجليزي ص.١841 لسان العرب مادة قسط .المعجم العربي اللاتيني "4/1؟ .معجم

مقايبس اللغة © .68-58 /الأضداد لابن الأنباري 6ص .86ديوان القطامي ص."5
 (00أجمع النحاة على عجمية إبراهيم دون سند لغوي» ودون أن يذكروا أصله .حتى الشيخ
عبدالغني النابلسي الذي نفى العجمة عن ألفاظ القرآن لم يستطع إثبات عروبة إبراهيم.

وحذا حذوه الشيخ أحمد شاكر الذي نفى العجمة عن ألفاظ القرآن حاشا الأعلام .وقد
تصدى لتأصيل لفظة إبراهيم» وإسماعيل» وإسرافيل» وبيان عروبتها أحمد نصيف
الجنابي في بحثه الموسوم ب «تأصيل عروبة لفظ إبراهيم؟.

ولدى إخضاع اللفظة للميزان الصرفي› وحذف الزوائد منهاء تبين أن جذرها الثلاثئي:
بَرّهء وفيه حرفان شديدان وحرف ضعيف وهو الهاء» ومثلها|إسماعيل  ::سَمِعَ)

وإسرافيل :سَرَفَ.فأحرف الزيادة في إبراهيم :الهمزة والألف والياء والميم .وذكر
الجنابي أمثلة من العربية على زيادة هذه الحروف في الكلام .والجذر:

بره عربي

أصيل» يشتق منه كلمات كثيرة .وفي المعجم السبئي تعني :بره  "33818":البينة والشهادة

والبرهان .وهذا دليل على عروبتها .ومن أدلة عروبتها أيضاً أن تصغيرها :بِرَيْه» تصغير
ترحخيم .أما منعه من الصرف؛

فلأنه على وزن إفعاليل وليس لعجمته.

YoY

الْمُخَالِف  :ما در في الشَّرْعية .وَبِقَوْلِهِ#:ءآغجمي وَعَرَبِنَ '"”4فُتَمَى

ن يَكُونَ مُتَتَوْعًا .وَأْجِيب بِأَنَّالْمَعْنَى مِنَّ الاق  :ام عَم ٠ حاطب
عَرَبيّ يلَفاْهَمُهُ 5وَهُمْ يَفْهَمُونَهَاء وَلَوْسُلّممی الشّويع .فَالْمَعَْى  :أَعْجَمِيٌ

لماهمه .
2

(مَسْأَلَةٌ) الْمُْكَُ :ماوَافَقَّضلا" بِحَرُوفِهِ الأضولي”" وَمَعْنَاة .2وَكَدْ
.

وو

ء

يزاد :بتغییر ا

.

یر

=

ر
رجه رما عه د
2
وذ بطر کشم القَاعِلٍِء وَغْيْرِهِ .وقد يَخْتَص ك «الْقَارُورَوَا

انظر تفصيل الكلام على هذه الكلمة في :تأصيل عروبة لفظة إبراهيم ص.841١ رسالة
تشريف ال
تتغر
نيبزفي
يه ال
اقرآ
لنتععنريب ص .751المعرب مع مقدمة المحقق

ص؟.١ المعجم السبئي ص ١". إبراهيم أبو الأنبياء للعقاد .معرب القرآن عربى أصيل

۳ص.۷۴-۸

) (١سورة فصلت الآية.٤١ :
()۲

قال المصنف« :ما وافق أصلاً؛ ؛ لينطبق على مذهب البصريين والكوفيين في كون
المصدر مشتقا مانلفعل» وعكسه؛ لأنه لو قال :اسماً اختص بمذهب البصريين» ولو

قال :فعلا اختص بمذهب الكوفيين .انظر :بيان المختصر ١/١147. شرح العضد على
المختصر ١/457١ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني .تشنيف المسامع ١/805 فما
بعدها.

( )۳قوله« :بحروف الأصول» يخرج الكلمات التي توافق أصلاً بمعناه بلحاروفه الأصول
كالحبس والمنع .انظر :بيان المختصر ١/١57. شرح العضد على المختصر ١/47١
مع حاشية السعد والشريف الجرجاني .تشنيف المسامع ١/804 فما بعدها.
( ):5وقول المصنف« :ومعناه» احترز عن مثل الذهب» فإنه يوافق أصلاًء وهو الذهاب في
حروفه الأصول» ولكن غير موافق في معناه .انظر :بيان المختصر 47١/١؟. شرح

العضد على المختصر ١/47١ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني .تشنيف المسامع
 ١فما بعدها.

( )5قال الزركشي عند قول ابن السبكي في جمع الجوامع« :ولا بذمنتغييرا أي  :بين

اللفظين بزيادة أو نقصان أو بهمافى حرف أو حركةأوففييهمهامءا والتغيير المعنوي إنما

يحصل بطريق التبعء وهذا أحسن من قول ابن الحاجب:

يوهم أن
تهممن
ام

الحدء وإن
شما
رهو
ط

وقد يزاد بتغيير ما4؛ فإنه

ذكر تمهيداً للقسمة التي ذكروها إلى خمس

عشرة صورة فصاعداً لا قيداً؛.

والتغيير إما أن يكون بالزيادة وحدهاء أو بالنقصان وحده» وبهما جميعاً .وحاصل ذلك
خمس عشرة صورة:
Yor

=  -١إما أن يكون بزيادة حرف مثل كاذب من الكذب .زيدت الألف.
أو بزيادة حركة مثل نَضّر من النضر .زيدت حركة الصاد.

أو بزيادة الحرف والحركة جميعاً نحو :ضارب من الضرب .زيدت الألف وكسرة
الراء.
و-
هو
۲

أن يكون التغيير بالنقصان» إما أن يكون بنقصان الحرف مثل :خف من

اهو.
لومن
اصت
الخوف .نق

أو بنقصان الحركة كما في الضرب على مذهب الكوفيين فإنه مشتق من ضرّب.

أو بنقصانهما مثل :غلّى من الغليان .نقصت منه الألف والنون وحركة الياء.
أن يكون التغيير بالزيادة والنقصان جميعاً.
فالزيادة والنقصان إما أن يكونا في الحرف فقط مثل :مسلمات .زيدت فيه الألف
والتاء» ونقصت عنها التاء التي في الواحد.
وإما أن يكون في الحركة فقط مثل :حذر من الحدّر .حذفت فتحة الذال» وزيدت
كسرتها.

وإما أن تكون الزيادة فى الحرف والنقصان في الحركة» مثل :عاد -بالتشديد من

العدّد .نقصت حركة الدال الأولى؛ للإدغام» وزيدت الألف.

وإما أن تكون الزيادة في الحركة والنقصان في الحرف» مثل :نبت من النبات .زيدت
فتحة التاء ونقصت الألف.
وإما أن تكون الزيادة فى الحرف والحركة كليهماء والنقصان في الحرف فقط نحو:

خاف من الخوف .زيدت الألف وفتحة الفاءء ونقصت الواو.

٠

اىلحرف والحركة كليهما والنقصان في الحركة فقط مثل:
وإما أن تكون الزيادة ف
اضرب من الضب .زيدت الألف؛ للوصل وحركة الراء» :ونقصت حركة الضاد.
ايلحرف فقط مثل :كال -بالتشديد من
وإما أن يكون النقصان فيهماء والزيادة ف
الكلال -.نقصت حركة اللام الأولى؛ للإدغام» ونقصت الألف باينللامين» وزيدت
الألف قبلهما.
وإما أن يكون النقصان فيهما والزيادة في الحركة فقط مثل :عد من الوعد .نقصت
الواو وفتحتهاء وزيدت كسرة العين.

وإما أن يكون بزيادة الحرف والحركة» ونقصانهما مثل :ارم من الرمي .زيدت ألف
الوصل وحركة الميم» ونقصت الياء وحركة الراء . .انظر :بيان المختصر ١/7417-
 ۳شرح العضد على المختصر  . ۱/۲۷۱تشنيف المسامع ۱/۹٠٤ فما بعدها .شرح
الكوكب المنير ١/۷٠۲. المزهر ١/۸٤۳ فما بعدها .حاشية البناني على شرح المحلي
لجمع الجوامع ۱/۳۸۲-٤۸۲.
o4

وَالدَيْدَانِ. "0

(مَسْألَةُ) إِشْيَرَاط بَقَاءٍ الْمَعْنَى فى كَوْنِ الْمُشْتَقٌّ حقيقةً" كَلِكُهًا :إِنْ كان
( )١أوضح الإمام البناني تعليل الاطراد وعدمه في الاشتقاق فقال« :المشتق إن اعتبر في
مسماه معنى المشتق منه على أن يكون داخلا فيه بحيث يكون المشتق اسما لذات

مبهمة انتسب إليها ذلك المعنى» فهو مطرد لغة» كضارب ومضروب.
وإن اعتبر فيه ذلك لا على أنه داخل فيه» بل على أنه مصحح للتسوية مرجح
لتعيين الاسم من بين الأسماء» بحيث يكون ذلك الاسم اسما لذات مخصوصةء
يوجد فيها ذلك المعنى» فهو مختص لا يطرد في غيرها مما وجد فيه ذلك
المعنى» كالقارورة لا تطلق على غير الزجاجة مما هو مقر للمائع» وكالدبران لا
يطلق على شيء مما فيه دبور غير الكواكب الخمسة التي في الثور وهي منزلة
من منازل القمر .اه .انظر :حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ١/
.YAf-YAY
وانظر :بيان المختصر ١/455. شرح الكوكب المنير ١/۲۱۲. شرح العضد على
المختصر ١/١۷٠ فما بعدها .تشنيف المسامع ١/١٤٤٠.
الدبران :في علم الفلك خمسة كواكب من الثور .يقال :إنها سنامه وهو من منازل
القمر .وقيل :نجم بين الثريا والجوزاء .انظر :بيان المختصر ١/٤٤۲. شرح الكوكب
المنير ١/7١5. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر ١/4955.
( )۲اختلف العلماء في أن بقاء معنى المشتق منه شرط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم
لا؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها :أنه مشترط مطلقاً .وبه قال الجمهورء وقال الفخر الرازي فى المحصول ١/

1

« ٠وهو الأقرب».

وثانيها :أنه غير مشترط مطلقاً .وبه قال الشيخ أبو علي بن سيناء وأبو هاشم وابنه أبو
علي .وقد شكك الإمام الأصفهاني في الكاشف عن المحصول  5/04في نسبة هذا

القول إلى ابن سينا وأبي هاشم كليهما .ونسب بعضهم هذا القول إلى أبي علي

الجبائى» وبعض الشافعية أيضاًء وبه قال بعض الحنفية وبعض الحنابلةء واختاره أبو
الطيب الطبري.

وثالثها :التفصيل وهو :أنه إن كان البقاء ممكناً اشترط» وإلا فلا .وبه قال القاضي أبو

يعلى» وأبو الخطاب وغيرهم.
قال ابن السبكي في الإبهاج ١/۸۲۲: «واعلم أن محل الخلاف في المسألة إنما هو

في صدق الاسم فقطء أعني هل يسمى من ضرب أمس الآن بضارب؟» وهو أمر
راجع إلى اللغة» وليس النزاع في نسبة المعنىء أعني في أن هذا الضارب أمس هل
هو الآن ضارب؟ فإن ذلك لا يقوله عاقل  . . .وأن الخلاف أيضاً ليس في الصفات=
Yoo

مُنْكناء شْتّرطً .اْمُشْكَرطَُ :وْ
كان34 /

>حَقِيقَة وقد إنْقَضْى لَمْيَصِحَّ

َْيهُ .جيب“ بأن
مَّ
نم  :الأخصٌ  .ل ينرم تل الأعم.
الوا:ومع بغت لَصَحَّ قَبْلّهُ .أجيبَ”'" إِذَا کان الصَّارِبُ مَنْتَبَتَ

لاَلهصَُّرْبُء ليََملْْرَمْ.
عةِلى صِحََةٍ «ضَارِبٌ أمْس» أنه ْم فَاعِلٍ.
النّافي  :أجْمَعَأَهْلُالْعَرَبِيّ
اجيب" باه  8كما فِي الْمُسْتَقبَلٍ بِتَمَاقِ.
0
ع

2

قالوا :صح  :اعَالِمٌ وَمُؤْمِن) لِلنَّائِ .م أجيت” 42مَجَارٌ ؛ لإمتناع «کافرٌ» ؛

حفر تدم
قَالُوا :دعدرر في ل  :امتكُلّم)» وَمُخبر» .اجيب“ باد الله لم ب
-

القارة المحسوسة كالبياض والسواد؛ لأن على قطع بأن اللغوي لا يطلق على الأبيض
بعد اسوداده أنه أبيض» .اه.
أود الإشارة إلى أن عبارة المحصول ١/١٠٤۲ بتحقيق الدكتور طه جابر فياض
العلواني « :والأقرب :أنه ليس بشرط»»ء والظاهر :أن لفظ «ليس» منخطأ الناسخ؛
ولأن
ايلمحصول بشرح الأصفهاني ۲
بدليل أنها شير موجودة ف

مذهب الرازي :اشتراط بقاء معنى المشتق منه في هذه المسألة» كما هو واضح
من استدلاله في المحصول نفسه»

وكما نسبه إليه الجاربردي في السراج الوهاج /۷

.58
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في  :المحصول للرازي "4/١؟. الكاشف عن
لجرل للأصفهاني 7

المسودة ص .758المحلي على جمع الجوامع مع

تىصر ١/571١. فواتح الرحموت ١/91.
خ عل
مضد
شايلةبناني ١//7147.شرح الع
شرح تنقيح الفصول ص .84السراج الوهاج للجاربردي ١/٤۸۲. شرح الكوكب المنير
إرشاد الفحول ص©.١5-١9
9

) (0فی  : :وأجيب.

(0

فى  :أ :وأجيب.

( )۳فى :أء ش :وأجيب.
 04فى :أ :وأجيب.
ك 4في :أ :وأجيب.
كه"

عَلَى الْمُسَاعَة فِي مِثْله؛ بدّليل صِحََةٍ الخال وَأيْضًا:

ع

ل

قإنه یجب

لظ علش ع

ألا يكون

كَذَلِكَ.
(مَسْألةً) م يشْتَقٌ سسْمُ الْمَاعِلٍ لِسَيْءٍء وَالْفِعْلُ قَائِمُ بغَيْرِو خلانًا

لِلْمُعْتَرَلَة 9"2لا١ :ا
قَانُوا :نَبَتَ «قَايِلٌ) .وَاضَارِتٌ»»

وَاأَمع 0

مول ُا“ ٠ اأ“

الاير وهُوَّ لِلْمَاعِل.
قَانُوا :أَطلِقَ الْخَالِقُ عَلَى الله [تَعَالنَى]” ؟ باعيِبًا ر ماوق وَهُوَ
الأر؛ لأنَّالْخَلْقَ  :الْمَخْنُوقُ وَإاًَم قِدَمُ الْعَالَمِ؛ أو النَمَلْسُؤُ”” وَأرَججِييبَ
2ه

ارلا

باه لَيْسَ بِفِعْلٍ قَائِمبِغَيْرِه ِ.

( )١قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/4١7: «وهذه المسألة ذكرها الأصوليون؛
ليردوا على المعتزلة؛ فإنهمذهبوا إلى مسألة خالفت هذه القاعدة .فإن أبا علي الجبائي
وكذلك الصفات التي أثبتها أئمة
ى»
لنه
ام ع
ععل
تي ال
وابنه أبا هاشم ذهبا إلى نف
الإسلام؟ .

لكن قال البرماوي:

هيما
به ف
تب
كحا
«تحرير النقل عن أبي علي وابنه -كما صر

الأصولية -أنهما يقولان :إن الْعَالِوِة بِعِلم .لکن علمّ الله تعالى عينٌ ذاته» لا أنه عالم
ت.
اية
في بق
صل ف
للقو
اا ا
بدون علم كما اشتهر في النقل عنهماء وكذ
وأما أهل السنة فيعللون العَالِمَ بوجود علم قديم قائم بذاته .وكذا في الباقي» انظر:
1
شرح الكوكب المنير ١/077.
انظر :تفصيل الكلام على هذه المسألة في :الإحكام للآمدي ١/844 شرح الكوكب
المنير ۱/۹۱۲-٠۲۲. شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه وتقريرات
الشربيني ١/٤۸۲ فما بعدها .شرح العضد على المختصر ١/١81 فما بعدها مع
حاشية السعد والشريف الجرجاني .فواتح الرحموت ١/791. شرح تنقيح الفصول
ص.8
4
( )۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ ش.
ة
للى
علة إ
ثةرة فيه» وتستند هذه الع
مىؤعل
( )۳التسلسل هو:أن يستند وجود الممكن إل
ملععلل دون نهاية .وهذا
مؤثرة فيهاء وهي إلى علة ثالثة مؤثرة فيهاء وهكذا تسلسلاً ا
جودمنهافعلاًمستحيل
التسلسل دون نهاية فيما وجد من الممكنات» أو فيماهومر
وا
ر قد
كقة
ذناط
عقلاً .والبداهة هي الحاكمة باستحالة التسلسل وإن كان الم

Yo¥

عدة=

وَنَانِها :اه“ ؛ لعي الْحَاصِلٍ باَليْنمََخْلُوقِ وَالْقُذرةحََِالَ الإيجَادِء
َلَمّا نيب إِلَى الْبَارِي تَعَالى؛ ص دح الاشْيفَاف :جَمْعًا ي الأولَة.
(مسألة) الأسْوَّدُ وتخحوه مِننَ المشتَى يدلعَلَىدات مُتََصِفَةٍ سواد ل

على خُصُوصٍ ِن جسم غير ِدَلِيلٍ صِحَّة« :الأسْوَدُ جسم '”.
صخ

هد

(sD

(مشألة)لا تنيت الله قِيَاسّاء خلافًا لِلْقَاضِيء وَإنن سُرَيْج" .وَلَيْسَ
0

ا -لخلاف ففيى تتخ نحور
خو««ررََججلُ)لءٍ

= براهين؛ لإثبات استحالة هذا التسلسل .أظهرها وأوضحها ما يسمى« :برهان التطبيق».

انظر :ضوابط المعرفة ص .717#-57#التعريفات للجرجانى ص*.۸
1
) (١حرف «آنه» ساقط من :أ
( )۲الأسود ونحوه من المشتقات كالأبيض» والضارب» والمضروب» يدل كل منها على

ذات نا متصفة بتلك الصفة .فإن الأسود مثلاً يدل على ذات ما متصفة بالسوادء ولا

يدل عل خصوص تلك الذات من جسم وغيره .فإنعلم منه شيء من ذلك فهو على
طريق الالتزام» لا باعتبار كونه جزءاً من مسماه .والذي يدل على ذلك أن قولنا« :إن
الأسود جسم» مستقيم .ولو دل الأسود على خصوص الجسم» لكان غير مستقيم؛ لأنه
حينئذ يكون معناه« :الجسم ذو السواد جسم» .وهو غير مستقيم؛ للزوم التكرار بلا
فائدة.

وما أحسن ما قرره ابن السبكي في جمع الجوامع بقوله« :المشتق لا إشعارٌ له

بخصوصية الذات» .فالأسود مثلاً ذات لها سوادء ولا يدل على حيوان ولا غيره»
والحيوان ذات لها حياة» لا خصوص إنسان ولا غيره».
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :بيان المختصر 88/١؟. شرح الكوكب
شعرح المحلي ١/0495-191. فواتح الرحموت ١/
المنير  .۱/۱۲۲جمع الجوامع م
 .شرح العضد على المختصر ١/78١ مع حاشية السعد والشريف الجرجاني.

(*) أجمع العلماء على ثبوت اللغة بالنقل والتوقيف .ثم اختلفوا في ثبوتها بالقياس على
قولين:
القول الأول :المنع مطلقاً .وبه قال :القاضي الباقلاني» وأبو بكر الصيرفي» وابن حاتم
تلميذ الباقلاني» وإمام الحرمين الجويني» وأبو الحسين بن القطان» والغزالي» وابن

القشيري» وإلكيا الطبري» والأمدي؛ وابن الحاجب» وابن خويز منداد» وابن برهان»
والحنفية.
القول الثاني  :الجواز .وبه قال :أبو علي بن أبي هريرة» وابن سريج»

والأستاذ أبو

إسحاق الإسفراييني» والقاضي أبو الطيب الطبري» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وهو=
لمه؟

=

المنقول عن الإمام الشافعي» نقله عنه الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب
«التحصيل» عن نص الشافعى حيث قال« :فى الشفعة :إن الشريك جار» وقاسه على

تسمية العرب «امرأة الرجل جارة» .وقال ابن فورك :إنه الظاهر من مذهب الشافعى»

إذ قال« :الشريك جار في مسألة الشفعة يقال :امرأتك أقرب إليك أم جارك؟» ونقله

سليم الرازي عن البصريين من النحويين» وقال الفخر الرازي في المحصول :۰/۹۳۳
«نقل ابن جنى فى الخصائص !/١ه". أنه قول أكثر علماء العربية كالمازنى وأبى على

الفارسي» .واختاره الإمام الفخر الرازي.

١

ا

وقال ابن فارس« :أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن في لغة العرب قياساً» وهو
قول ابن درستويه.

وفائدة الخلاف :أن المثبت للقياس فى اللغة يستغنى عن القياس الشرعى» فيكون

إيجاب الحد على شارب النبيذء والقطع على النباش بالنص» ومن أنكر القياس في
اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع.
وَعِمّ الآمدي في الإحكام ١/٠٠٠ وابن الحاجب في المنتهى ص5١ وفي مختصره»
وابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/١١٠١ ونظام الدين الأنصاري في مسلم الثبوت
وشارحه ابن عبدالشكور في فواتح الرحموت ١/١۸٠ والشوكاني في إرشاد الفحول
ص١4 في النقل عن القاضي» فنقلوا عنه الجوازء والذي صرح به في كتابه «التقريب
والإرشاد» ١/١١۳ إنما هو المنع .حيث قال« :ومنعه آخرون .وهو الصحيح الذي

نقول به».وكذا نقله عنه الغزالي في المنخول ص٠۲۷ انظر تفصيل الكلام في هذه
المسألة في :اختلاف الحديث للإمام الشافعي .ص١٠٠ التقريب والإرشاد للباقلاني ١/

 . 1التلخيص للجويني ١/٤۹۱ فما بعدها .البرهان للجويني ١/١١٠-١۲۳٠. المنخول
للغزالي ص.۷-۲۷١ اللمع للشيرازي ص.٠ شرح اللمع ١/١۸۱. التبصرة للشيرازي

ص .44المحصول لابن العربي ص ."#77-4المحصول للرازي  ."8/89الإحكام
4
للآمدي ١/05. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ."804المنتهى لابن الحاجب
ص55؟ .الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/١١1. شرح الكوكب المنیر -۱/۳۲۲
 .4فواتح الرحموت ١/881. تشنيف المسامع  .۱/۷۹۳-۸۹۳البحر المحيط
للزركشي 5١5/ .0الخصائص لابن جني ١//165. الصاحبي لابن فارس ص.٥۷ إرشاد

الفحول للشوكاني ص.١4
القاضي الباقلاني :سبقت ترجمته في ص.945

ابن سريج هو :أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضيء أبو العباس» الفقيهالأصولي المتكلمء .شيخ الشافعية في عصره» صاحب المؤلفات الحسان التي بلغت

أربعمائة» المشهور منها في الأصول «الرد على ابن داود في إبطال القياس؟ .توفي سنة=
1۹

2

وَرَفْع /4[ /ب] الْمَاعِل أيْ :لآ يُسَمَّى مَسْكوتٌ عَنْهُ؛ إِلْحَافًا بِتَسْمِبَةٍ
أ

لمعن

لِمَعْنَى يَسْتَلْرِمُهُ وُجُودًا وَعَدَمَاء كَالْحكَمْرٍ لِتِيذِ؛ِ لِلتَحْمِيرء وَالمَّارِقِ

لِلتّبَاش؛ لِلآجِدٍ حَفْيَة وَالرَانِي لِلائِطِ؛ للإيلاج الْمُحَدّم؛ إلا بِتَقْلء أو
لع

إسْتَفْرَاءِ لِتَعغميه”" .لَنا :إِنْبَاتُ اللَعَةِ بالْمُحْتَمل.

گاوا :دار الاسم مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا .قُلْكا :وَدَارَ مَعَ كَوْنِِ مِنَ الب
وَكَوْنِهِ مَالَ الْحَيّء وَقبّلاً.
ظ
قالوا :تَبَتَ شَرْعَاء وَالْمَعْتَى وَاجِدّ .قُلنَا :لَوْلاً الإِجْمَاعٌء لَمَا تَبَتَ.

طم الاش وَحد البيذِ؛ ما لوت التغميم» إا بالقِيّاسِء لآ لاله

سَارِقٌ» أو حَمْرٌ بِالْقِياسٍ .

<2

=

چچ

"50ه .انظر ترجمته في :طبقات الشافعية الكبري  .۳/۲وفيات الأعيان ١/44.

شذرات الذهب ۷٤۲/.۲ الفتح المبين ١/١٠٠.
)(١

في :ش :ابتسمية الْمُعَيّنِ؛ بدل ابتسمية لِمَعيّنِ). 

(؟) في :أء ش« :أو استقراء التعميم» بدل «استقراء لتعميم».
۰

 3#الخروف“

الْحُرُوف :مَغتى قَوْلِهِمُ :الْحَرْفُ لآ يَسْتَقِلٌ بِالْمَفْهُوميةِ  :أَنَنَّحْرَ «مِن»
وَ(إِلَى) مَشْرُوط فِي دِلألَيِهًا عَلَىمَعْنَاهًا الإثْرَادِيٌ ذِكْرُ مُتَعَلَّقِهَ"©) وتخو
«الابِيدَاء»)» و«الانتهّاءا ,وَابِتْدَأَف وال ھی

عير مَشْرُوطِ فيها ذلك

ا

 .وَامَا

( )1المراد بالحروف هنا :ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة لا
الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل؛ لأنه قد ذكر معها أسماء وظروف يكثر تداولها.

فأطلق «الحروف» على ذلك تغليباً باعتبار الأكثر أو لأنها أجزاء الكلام من باب إطلاق
الجزء وإرادة الكل .وهذا مصطلح الأصوليين والفقهاء.
قال الزركشي في البحر المحيط ١/۳٠٠: «وإنما احتاج الأصولي إليها؛ لأنها من

جملة كلام العرب» وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها .قال ابن السيد

النحوي؛ يخبر عمن تأمل غرضه ومقصده :فإن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم
الأدب» مؤسسة على أصولٍ كلام العرب» وإن مثلها ومثله قول أبيالأسود:

فإنلايكنهاأوتكنةٴفَللّة

أخوهاعَذتة امه بلبانهاه

انظر :الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف ص".5
السراج الوهاج للجاربردي ١/۷۸۳. شرح الكوكب المنير ١/۸۲۲. تشنيف المسامع
.۱/44

 )۳أي :أن الواضع نص على أن «من» و«إلى» إذا ذكر متعلقهما معاء كان معناهما:
الابتداء والانتهاء .وإ
ما
مذا ل
هذكر
عمي

مماتهعولقهما لم يكن لهما معنى أصلاًء لا

الابتداء والانتهاء ولا غيرهما.
واحترز ابن الحاجب بقوله« :الإفرادي» عن الاسم والفعل؛ فان كل واحد منهما في

دلالته على المعاني التركيبية أي :التى تكون له حالة التركيب» مشروطة بذكر متعلقه»

فإن كون الاسم فاعلاًء إنما هو باعتبار الفعل» وكون الفعل خبراً إنما هو باعتبار
المبتدأ .لكن لم يشترط في دلالتهما على معانيهما الإفرادية ذكر متعلقهما .انظر :بيان
المختصر ١/"7557. شرح الكوكب المنير ١/7557. شرح العضد على المختصر ١/

68
()۳

الاسم نحو «الابتداء» و«الانتهاء»» والفعل نحو «ابتدأ) و«انتهى» لم يشترط في دلالتها

على معانيها الإفرادية ذكر متعلقها؛ ولهذا يفهم معنى الابتداء والانتهاءء وكذا معنى
«ابتدأ» و«انتهى» بدون ذكر متعلقمها .بخلاف

«من» و«إلى» فإن معناهما

لا يفهم من

غير أن يذكر متعلقهما .انظر :بیان المختصر ١/7557. شرح الكوكب المنير ١/7577.
شرح العضد على المختصر ١/881١.
"55١

نحو «ذُواء وَفَُوقَ»» واتَحتَ)»

شرو

سے
1

لم تذْكَر إل بِمُتَعَلَقَهَا؛ لأمرء فير
وَإِنْ

فِيهًادَلِكَ؛لِماعُلِمَمِنْأن وَضْعٌالدُو؛ بمَعْئَى «صاجب»؛

لِيْتَوَصَّلَ به إلى الْوَضْفٍ بِأَسْمَاءٍ الأجناس» إِقْتَضَى ذِكْرَ الْمُضَافٍ  5ر
وضع «فَوْقٌ» بِمَعْنَى «مَكَانِ)؛ لِيتَوَصَلَ به إلى علو حاص فى ذلك

وكَدَلِكَ الْبَوَاتِي.

مسأل «لْوَاو لِلْجَمْع الْمُطْلَقِ!" ,لآ لِتَرْتِيبِء وَلاً مَعِيّوا" عِنْدَ

المحقق “°

.

لا :

اقل ع
ن الاأئِمَةَ نَاكَذَلِكَ.

( )۱احترز ابن الحاجب بقوله «بمعنى صاحب» عن اذو» الطائية التي لتاُفهم صحبة» بل
هي بمعنى الذي .

( )۲قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/٠۳۲: «والتعبير بكونها لمطلق الجمع هو
الصحيح .وأما من عبر بكونها للجمع المطلق -كالمرادي في الجنى الداني ص›٠١۷
ش
والزمخشري في المفصل ص٠٠٤ والآمدي في الإحكام ١/۷٥٠ وابن الحاجب هنا
افلىمختصرء والجاربردي في السراج الوهاج »١//714*7 وصاحب مسلم الثبوت ١/
 ۹۲وغيرهم” فليس بواف بالمراد؛ لأن المطلق هو الذي لم يميد بشيء» فيدخل فيه
صورةٌ واحدةٌ .وهو قولنا مثلاً« :قام زيد وعمرو» فلا يدخل فيه القيد بالمعية ا

بالتقديم ولا بالتأخير؛ لخروجها بالتقييد عن الإطلاق .وأما مطلق الجمع فمعناه:
جمع› فحينئذ تدخل فيه الصور كلها .اه.

حيكم واحد بدون
( )۴يعني :أن «الواو» يدل على جمع المعطوف والمعطوف عليه ف
ملاحظة ترتيب أو معية» فإن وجد ترتيب أو معية فإنما هو من خارج دلالة الواو.

( )٤اختلف العلماء في «الواو» العاطفة على ثلاثة أقوال:
يب
تلى
القول الأول :إنها لمطلق الجمع› أي :لا
تتد
رل ع

ولا معية .وبه قال:

سيبويه» وابن السراج» وابن جني» وابن هشام» وابن عقيل»وأكثر الحنفية منهم :
البزدوي» والسرخسي» والخبازي» وأكثر الشافعية منهم:الجويني» والشيرازي في آخر
علىء وأبو الخطاب»›
قوليه» والرازي» والمالكية» وأكثر الحنابلة منهم :أيبو
والمجد بن تيمية وهو قول ابن حزم.

القول الثاني  :إنها تفيد الترتيب .وبه قال :قطرب» وهشام الضريرء وثعلب» والمطرز
لعزمارهدء والرّبعِي فيمانقل عنهم وإن كان ابن الأنباري فميصنفه «المفرد)
أابو
قد شكك في هذا النقل عنهم» وقال ليس ببصحيح  »-واشتهر عن الشافعية منهم:
نقل عنه ابن السبكي  -والشيرازي في التبصرة» لكنه رجع عنه في =
ا
م-
يدي
فاور
الم

1Y

®con

-

واو هاه قافا فاه و و وا وداه

هاه وهاهو واو واه هفاه

هاه هافاو دوا وا فاه افده

وافاه هم ماهو واو واو واه ناماه

.اما مام

اللمع .والحلواني من الحنابلة نقله عنه المجد بن تيمية .ونسب هذا القول إلى الفراء
وقد أنكره السيرافي حيث قال« :لم أره فكيتاب الفراء».
قال ابن عصفور في «شرح الإيضاح» :الخلاف في أن «الواو» للترتيب» محله إذا كان
الفعل يمكن صدوره من واحدء فأما نحو« :اختصم زيد وعمرو» فلا خلاف أنها لا
تقتضي الترتيب».

رليىن١ :  -تبين مننقل مذهب القائلين بالترتيب إلى أن دعوى الإجماع
مع
أنبه
وأ
التي أطلقها أبو علي الفارسي» والسيرافي» والسهيلي من أن نحاة البصرة والكوفة
أجمعوا على أن «الواو» للجمع المطلق ولا ترتّب غير صحيحة.

"  -نسب الإمام السرخسي في أصوله ١/١٠٠ القول بالترتيب إلى الإمام الشافعي حيث قال :

«ذكره الشافعي في أحكام القرآن» .وقد تتبعت أحكام القرآن للإمام الشافعي بجمع الإما'
البيهقي وتحقيق الشيخ زاهد الكوثري بمشاركة الشيخ عبدالغني عبدالخالق» فألجمده فيه

وعزى ابنالخباز من النحويين الترتيب للشافعي وهو غلطء وقد اشتد نكير ابن السمعاني

والأستاذ أبيمنصور والفخر الرازي وغيرهم على مننسب ذلكللشافعي .
القول الثالث :إنها للمعية؛ ونسبه إمام الحرمين الجويني في البرهان للحنفية .وليس
مع
جأنه
لفي
لاف
الأمر كذلك .قال صاحب فواتح الرحموت الحنفي١ :لا خل
المطلق».

رفار:
سكش
ليأفي
احنف
وقال عبدالعزيز البخاري ال

«وهي عندنا لمطلق

العطف أي لمطلق الجمع» وبمثل هذا صرح الإمام النسفي في المنار وشرحه كشف
الأسرار .فعلم بذلك أن ما نسبه الإمام الجويني للحنفية غير صحيح.
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المسألة فيها خمسة مذاهب أخرى:

الأول :أنها تفيد الترتيب في الإخبارء والجمع في الإنشاءء وهو مذهب المبرد.
الثاني  :أنها للمعية» وهو منسوب إلاىلبحعنضفية.
الثالث :أنها لا تفيد جمعا ولا ترتيباء ذكره المجد بن تيمية.
الرابع  :أنهاللمعية برجحان» ولتأخر المعطوف بكثرة» ولتقدمه بقلة» وهو قول ابنمالك .
طنوف والمعطوف عليه شرطأ في صحة الآخر فهي
عم
مكل
لحة
ان ص
الخامس :إن كا
تفيد الترتيب .نقله المجد بن تيمية عن أبى بكر بن جعفر من الحنابلة .انظر :المسودة

لآلتيمية ص."٠٠ القواعد والفوائد الأصولية ص١١١ فم
رفار
لده
اا بع
أا.سكش

للنسفي ١/۹۷۲. وكشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ؟١51/.

انظر تفصيل الكلام على معاني «الواو» في :كتاب سيبويه ٤۲٤ ۱/۰۲۳ ۸۲٤
۸.  .5١6/54مغني اللبيب لابن هشام ١/850 فما بعدها .الأصول في النحو لابن
السراج ؟ .85/القواطع لابن السمعاني ص .55التلخيص للجويني ١/555. البرهان
للجويني ١/711. المعتمد لأبي الحسين ١/7 فما بعدها .التبصرة للشيرازي ص*١؟-

۳

وَأُسْفْدِلَ :لَوْ كا لِتَرتِبِء لَتناقَصٌ طإوَآدخلُوا اباب سد مع
الخأری ۰۱/1 /.وَل يصح « :تَقَائَلَ رَيْدٌ وَعَمْرّو) .وَلكَانَ[ :جائ]”" رَيْد
وعمرڙو بعد

الوا

:

ع

رر

تَكرِيرًاء قبل ََاقضًا .وَأَجِيبَ بانه مَجَار ؛ لِمَا 00

واركعُوا وَاسْحَدواه 0

ققللناا  :التَّدتِيبُ مُسْتَمَادْ مِنْغَيرو.

قَانُوا« :إنَّ الصَّفًا وَالْمَرْوَة ."”4وَكَالَ [عَلَيْهِ السَّلام] : "9اندر“

بمَابدا

الله 70

2

فما بعدها .اللمع ص "5المنخول للغزالي ص .868المحصول لابن العربي ص*.٠٠
المحصول للرازي ”١/57 فما بعدها .التفسيرالكبير للرازي  .4/۸#الإحكام لابن حزم
 . 0١تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص.٥۳ شرح الكوكب المنیر ۱/۹۲۲
فما بعدها .تشنيف المسامع ١/454. السراج الوهاج للجاربردي ١/۷۸۳. البحر
المحيط للزركشي ١/765. الإحكام للآمدي ١/0. الجنى الداني ص 16١-47١.
البرهان في علوم القرآن للزركشي  4/84فما بعدها .الإتقان في علوم القرآن ٠؟١/٠
فما بعدها.

الصاحبي ص۷۱۱

 .شرح تنقيح الفصول ص۹۹

فما بعدها.

المفصل

للزمخشري ص١". 4 معترك الأقران* .554/القواعد والفوائد الأصولية ص١١١١ .

شرح العضد على المختصر ١/441. المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني
 0.5فواتح الرحموت ١/4875. كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ؟١5١. / كشف
الأسرار للسفي ١/۹۷۲. أصول السرخسي ١/١٠2 فما بعدها.
(00

سورة البقرة الآية .۷ :وتمامها :لو ادخلوا الباب سجدا وقولوا ج

 00معقولهتعالى في سورة الأعراف  :ولوا عةو الوا اب سْجْدَاك.الآية:
(۳
لفك

ما يين المعقوجين س

من الأصل .وما أثبته من :أء ش.

سورة الحج الآية:

) (6أجاب ابن الحاجب عنه بأنا لا نسلم أن الترتيب مستفاد من قوله تعالى# :إرْكَمُوا

وَاسْجُدُوائ بل من غيرها وهو قوله يكله« :صلوا كما رأيتموني أصلي» .انظر :بيان
المختصر ١/955. شرح العضد على المختصر ١/19١ مع حاشية السعد والشريف
الجرجانى .

سورة البقرة الآية.١18/:

نفك
) (¥ماالبميعنقوفتين ساقط من  :الأصل» أ .وما أثبته من :ش.

) (Aفي  :أ« .أبدأ» بدل «ابدءوا» .وفي صحيح مسلم كما هو في :أ .أما بصيغة الأمر
«ابدءوا» كما هو في:الأصل» ش .فهي عند النسائي والدارقطني والبيهقي في سننهم.
) (4عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل :أن رسول الله كله لما دنا منع-

4

فنا لو کان لَهُ؛ لما احټیج إلى «إِبْدَعُوا»“ ,

الوا :رد عَلَىقَائِلٍ:
عصى

رو

وَمَن
عْعَصَ
َاهْمَ
واء ف
َُمَد
ىْ.

وَقَالَ :قُل :ومن

زفق

الله وَرَسُولَة."”4

الصفا قرأ# :إن الصفا وال
شمرو
عةامن
ئر

الله «أبدأ بمابدأ لله به قال اكبنثير في

تحفة الطالب 8
ص« : :6رواه مسلم وهذا لفظه» .

الحديث رواه مسلم فكيتاب الحج» باب حجة النبي كللِك .حديث )(94١ -7/7588
 .74والنسائي في كتاب المناسك .باب القول بعد ركعتي الطواف  8/7557مختصراً
بلفظ «فابدؤوا» .ورواه مختصراً أيضاً بلفظ «نبدأ» فى هذا الباب» وفي باب ذكر الصفا

والمروة ١/٠٠۲. وأخرج حديث جابر أيضا اً مختصراً في باب  :كيف يطوف أول ما
يقدم؟

وعل
ى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر؟ وفي باب :الرمل من الحجر إلى الحجر .وفي

باب :الق
كةعفي
رراء
تي
وفي باب :التكبير على الصفاء وباب التهليل على الصفا .ولم يذكر قراءته ية عند
الطواف.

الصفا .انظر :سنن النسائي 8/877-141؟ .وأخرجه أبو داود :في كتاب مناسك الحج.

باب صفة حجة النبي يا حديث رقم (۲/٥٥٤-٤٦٤ )۵۰۹۱ بطوله .وأخرجه
الترمذي :فأيبواب الحج»»>باب ما جاء أنه يبدأ با
الصف
لامقب
رلوة
حديرثقم
( ۳/۷۰۲ )054مختصراً ولفظه «نبدأ بما بدأ الله بها .وقال عنه« :هذا حديث حسن

صحيح».

والعمل على هذا عند أهل العلمء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» فإن بدأ

بالمروةقبلالصفالممةه وبدأ بالصفا».

وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج باب البدء بالصفا في السعي حديث رقم

 ۱/۲۷۴ (ADمختصرا ولفظه «نبدأ ٠. . .

(00

في  :أ« .أبدأ» بدل «ابدؤوا» .وفي صحيح مسلم كما هو في :أ .أما بصيغة الأمر
«ابدؤوا» كما ه
فوي:

الأصل .ش .فهي عند النسائي والدارقطني والبيهقي في سننهم.

 00عن عدي بن حاتم رضي الله عنه :أن رجلاً خطب عند النبي ب

فقال« :من

يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى؛ .فقال له رسول الله يَكخ« :بئس

الخط
يب أنت» قل :ومن يعص الله ورسوله» .هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب
الجمع
ة» باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث ( )84؟7/744ه .وأخرجه أبو داود فى

كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس .حديث )(484١1  ١/015.وأخرجه
أيضاً في كتاب الأدبء باب ()84

في كتاب 8

"5/1

حديث

)(۱۸۹٤

باب ما يكرهه في الخطبة ١9/.5

بلفظه ولكن بحذف آخره «فقد غوى».

%0

ه/وه؟

بنحوه .وأخرجه النسائي

وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده

وأخرجه أيضاً في المسند ٤/۹۷۳ =

أعْصِيئَهُمَا تلَوآْتِيبَ فِيهًا.
قلا :لرك إِفْرَادٍ إسْمه ِالتّحظِيم ؛ ِدَلِيلٍ مَ

قالوا :إِذَاقال لِعَبْر الْمَمْحُولٍ بها :أنْتِ طَالِقٌ» رَطَالِق؛ٌ وَطَالِقٌء وَقَعَتْ
وَاحِدَة پخلافِ أَنْتِ طَالِنٌ نّا  .وَأجيبَ بالْمَع» وهر الصَّحِيعُ .'0وقول
بلفظ « :جاء رجلان إلى رسول الله بل فتشهد أحدهماء فقال« :من يطع الله ورسوله

فقد رشدء ومن عصاهما فقد غوى .فقال رسول الله ية « :بئس الخطيب أنت».

قم .
ل.
جلى
رع
ابيلية
وقد اختلف العلماء في سبب إنكار الن
:له
قال الزركشي في المعتبر« :واعلم أن ابن عطية ذتكرففسيير قوله ت#عاولىال
ورسوله أحق أن يرضوه» .أنه عليه الصلاةوالسلام إنما ذم الخطيب؛ لأنه وقف في

«يعصيهما» فأدخل العاصي ففالىرشد .وهذا خلاف ما أجاب به ابن الحاجب من أن

الذم ؛ لترك إفراد اسمه تعالى بالتعظيم» مع مخالفته لظاهر الحديث ؛ لأنه ليس فيه أنه
وقف.

وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء« :إنما أنكر عليه؛ لتشريكه في الضمير

المقتضي للتسوية» وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه  . . .والصواب :أن
سبب النهي :أن الخطب شأنها البسط والإيضاح .واجتناب الإشارات والرموزا

وهذا الذي قاله القاضي عياض لم يرتضه الإمام النووي» وضعفه :بأن هذا الضمير قد
5له:
كهق8و
تكرر في الأحاديث من كلام رسول الل

.

.أن يكون الله ورسوله أحبٌ
«

إسليوهاممهاما» .وغيره منالأحاديث .ثمقال« :وإنما ئى الضمير هنا؛ لأنه ليس
بخلاف
ه.
ظإلى
فربَ
ح أق
هء كان
ظلَّ
فا ق
للم
خطبة وعظ› وإنماهوتعليمحكم.فك
بات
ثا م
خطبة الوعظ  :فإنه ليس المراد حفظهء وإنما يراد الاتعاظ به .ومما يؤيد هذ
في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ::علمنا رسول الله
بو خطبة الحاجة:

«الحمد لله نستعينه ونستغفره٠ .

من يطع الله ورسوله فقد رشدء

ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه) ...اه .

والرجل الخطيب هو:ثابت بن قيس بن الشماس الخزرجي .ذكره الزركشي في المعتبر
-نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص۸۰٦

انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في :

المحصول للرازي ١/95". شرح النووي .على صحيحٍ مسلم 5--١51. شرح

السيوطي على سنن النسائي وحاشية السندي عليه أيضاً ٠4-14. /5 البحر المحيط
للزركشي ۲/٠۲ فما بعدها .تحفة الطالب لابن كثير ص.68

لم
) (1أجاب ابن الحاجب بأنناسلا

تنين.
وقربي
صفر
ل ال
اقق
تح

فإن القول بأن في

.قع واحدة» ممنوع» بل تقع ثلاثاً أيضاً .وبهذا قال :بعض أصحاب
الصورة الأولى«::ت
مالك وأحمد بحننبل» وربيعة» وابنأبي ليلى» والليث بسنعد وأبو يوسف= .
۲٦

مَالِك« :والأظهرٌ َه مل ثام

اللاب وَل ينوي في اى

ناملاقَْاملََهُدِْيحُولٍ بهَاءيَعْنِي م

. ۸$ Nا

03

الغَالِثُ”"'  :إِبْتِدَءُ الْوَضع .لَيْسَبَيْنَ اللّمْظٍ وَمَدْلُولِهِ مُتَاسَبَةطٌَبِيِعِكة9
ومحمد بن الحسن» ونقل عن الشافعي قول قديم بوقوعه ثلاثاً وهو الصحيح عند ابن
الحاجب.
وقد أجاب عنه من منع وقوع الثلاث في الصورة الأولى بمنع الملازمة؛ بأنا لا نسلم
إذا كانت للجمع المطلق .لم يكن فرق بين الصورتين .وذلك لأن «ثلاثا» في الصورة
الثانية تفسير لما قصده بقوله« :أنت طالق؛ فيكون قوله« :ثلاثا» من تتمة الكلام

الأول فيقع الثلاث؛ لأن الكلام بآخره .بخلاف الصورة الأولى فإنه لم يقع قوله

...وطالق وطالق» تفسيراً لقوله« :طالق» .والإنشاءات مترتبة ترتب الألفاظء فوقع
« 3أنت طالق» واحدة .فبانت بهاء ولم يقع الطلاق عليها بعد البينونة .انظر:

الإحكام للآمدي ١/١5. شرح العضد على المختصر ١/۲۹۱ مع حاشية السعد

والشريف الجرجاني  .بيان المختصر ١/۳۷۲-٤۷۲.
)(1

عىترض
احاج
أجاب ابن ال
لبمعل

بأنه قال مالك  :إانهليثقعلاث با
صتوفرية المدخول

ييد»
كهف
أيت
تر ن
لعتب
امت
بهاء ول

إذا قال الزوج « :أردت به

كىيد؛
تلأعل
لحم
أي :لام ت

التأكيد»  .كمايقع الثلاث بالواو فيصورة المدخول بها.ولمتعتبرنيتهفي التأكيد» فتكون
الواو بمنزلة ثُمّفي صورة المدخول بهاء وفي عدم اعتبار نية التأكيد بهاء لا في صور غير

المدخول بها .فيللمزم عدم وقوع الثلاث بالواو في غير المدخول بها على مذهب مالك.
١/

خىتصر
لمعل
اعضد
انظر  :بداية المجتهد ؟١8. / المغني لابن قدامة  .۴/۳9۲شرح ال
۳۷۲١٤
/ ۷
۲تصر
.مخ
.يان ال
 7محعاشية السعد والشريف الجرجاني ب
الإمام مالك هو :مالك بأننس بن مالك الأصبحي» إمام دار الهجرة وأحد الأئمة
الأربعة» جمع بين الفقه والحديث والرأي» ولا يفتي أحد ومالك في المدينة» وكان

يعظم حديث رسول الله كل مناقبه كثيرة جدا جمع الحديث في «الموطأ» روى له

أصحاب الكتب الستة .توفى سنة ۹۷۱ه .انظر ترجمته فى :وفيات الأعيان .48/5۳
الديباج المذهب /١؟.5 شذرات الذهب  .۱/۹۸۲الفتح المبين ١/١١٠  .تذكرة
الحفاظ ۱١/۷٠۲.

) (۲أي  :الثالث من الأمور الأربعة التي وعد ابن الحاجب بالتكلم عليها .انظر :حاشية

التفتازاني على شرح العضد ١/781.
) (۳ذهب الجمهور إلى أن دلالة اللفظ على المعنى ليست لمناسبة بينهما؛ بل لأنه جعل

علامة عليه» ومعرفاً به وبطريق الوضع .وذهب عباد بن سليمان الصيمري» وبعض
علماء الحروف» وبعض المعتزلة إلى أن دلالة اللفظ على المعنى؛ لمناسبة طبيعية
لا"

الْمَطْعُ بِصِحَّةٍ وضع اللَّفْظِ لِلشَّيْءِ رَتَقِيضِهِ رَضِدَه .وَبِوُقُوعِهِ ك «الْقُرْءِه

َالْجَوْنِ) .

قَانُوا :لَوْتَسَاوَتْء لَمْتَحْمَصٌَ .فلا :تحص بردو الْوَاضِع الْمُحْتَارِ.

=

بينهما .وقد ذكر الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص091-١451 المسألة والخلاف

فيهاء ثم قال« :والخلاف أنه هل وقع في كلامهم اللفظ الواحد الموضوع للشيء
وضده؟ فذهب ثعلب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضاد» وصنف الزجاج في

ذلك مصنفاًء والأكثرون على أن اللفظة الواحدة للشيء وضده كالقشيب للخلق

والجديد»ء والسدفة للضوء والظلمة» والجؤن للأبيض والأسودء والقرء للحيض
والطهرء وقد صنف اللغويون في ذلك كتباً منهم الأصمعي وغيره».اه.

وقال الزركشى فى البحر المحيط ؟« :"4/والحق أن هذا القائل إن أراد أن هذه

الألفاظ علة مقتضية لذاتها هذه المعاني» فخارق للإجماع» وإن أراد أن بين وضع
الألفاظ ومعانيها تناسباً من وجه ما لأجلهاء حتى جعل هذه الحروف دالة على المعنى

دون غيره كما يقول المعللون للأحكام الشرعية :إن بين عللها وأحكامها مناسبات»
ه» فهو مذهب جماعة من أرباب علم
ارممن
لظاه
كو ال
وإنلم تكن موجبة لهاء وه
الحروف؛ إذ زعموا ألنلحروف طبائع في طبقات من حرارة وبرودة» ورطوبة»

ويبوسة تناسب أن يوضع لكل مسمى ما يناسبه من طبيعة تلك الحروف؛ ليطابق لفظه
ومعناه» وكذلك يزعم المنجمون أن حروف اسم الشخص مع اسم أمه واسم أبيه تدل
على أحواله مدة حياته لما بينهما من المناسبة .فإن عنى عباد -أي الصيمري -هذاء
فالبحث معه ومع هؤلاءء والرد عليه بما يرد مذهب الطبائعيين في علم الكلامء ولا

ينفع ما ردوا به من وضع اللفظ للضدين؛ لأنها مسألة خلاف».اه.
نسب الفخر الرازي في المحصول ١/١81 وغيره إلى عباد بن سليمان الصيمري

المعتزلي القول بأن الواضع هو المناسبة الطبيعية .يعني :أن اللفظ يدل على المعنى

بالذات وبالطبع .ويشير كلام الآمدي في الإحكام »١/55 وابن الحاجب في المنتهى
ص ۸۲۰وهنا في المختصر إلى أن أصحاب هذا القول وهم أرباب علم التكسير  أي

علم الحروف  -وعباد بن سليمان الصيمري المعتزلي المذكور إنما قالوا بوجوب
المناسبة الطبيعية في الوضع» ولم يقولوا بأن المناسبة هي الواضعة .انظر :المحصول
|  . 41١/١الإحكام للآمدي ١/55. وبيان المختصر ١1/577.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :المحصول للرازي ١/١181 فما بعدها.
الإحكام للآمدي ١/55. الخصائص لابن جني ١/791. شرح العضد على المختصر

١

وحاشية السعد والشريف الجرجانى .نهاية السول للإسنوي  .7/777-7البحر

المحيط للزركشي ؟ .75/تشنيف المسامع ١/485. سلاسل الذهب للزركشي
ص.891-١44 المزهر :للسيوطي ١/74. فواتح الرحموت ١/٤۸۱-١۸۱.
۸

(مَسألّة) قالَ لاذشري عَلَّمَهَا الله تَعَالَى بِالْوَحْيء أو بلق
الآَضْوَات» و ولم ضَرُورِيٌ .الْمَهْسَمَِه :وَضَعَهًا البَشَرُ وَاجِدٌء أو جَمَاعَةٌ

وَحَصَلَ التَّعْرِيكٌ ِالإِشَارَةٍ وَالقَرَائِْنِء كَالأَطْمَالٍِ .الأُسْتادٌ  :الْقَدْهُ الْمُحْمَاحُ إِلَيهِ
في التَّمْرِيفٍ وقي وَعَيْدُهُ مُحَتَمَلُ  .وَقَالَ القَاضِي :الْجَمِيعٌ مئ“ ا
( )1لم ينسب القاضي الباقلاني ا
فليتقريب والإرشاد ١/4١5 القول بأنها توقيفية لأبي
الحسن الأشعري» وكذلك إمام الحرمين في التلخيص ١/47١ والبرهان ١/012
والغزالي في المستصفى ١/۸۱۳. وهم المعتنون بنقل كلام الإمام الأشعري.
ونسبه الرازي في المحصول ١/١181 والزركشي في البحر المحيط ١/١٠ والشوكاني
في إرشاد الفحول لأبي الحسن الأشعري وابن فورك .وعزاه ابن السبكي في جمع
الجوامع لابن فورك وضكّف نسبته للأشعري» ونسبه للأشعري وأهل الظاهر وبعض

 95الآمدىٌ في الإحكام “1
ونسيه للأشعري ابن الحاجب في المنتهى ص۸۲
وهنا في المختصر .ونسبه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/١۸۲ لجماعة من
الحنابلة وأهل الظاهر والأشعرية.

( )0اختلف العلماءفي الواضع على مذاهب.
المذهب الأول  :الواضع هو الله تعالى وحدهء وأعلمها للخلق بالوحي إلى الأنبياء أو
بخلق الأصوات في كل شيء وبخلق علم ضروري لهم.وهو المحكي عن أبي الحسن
الأشعري وبعض أتباعه كابن فورك؛ وحكاه ابن جني في الخصائص ١/٠41 عن أبي

علي الفارسي .وجزم به ابن فارس.

المذهب الثاني :إنها إلهام من الله تعالى لبني آدم كأصوات الطيور والبهائم حيث كانت

أمارات على إرادتها فيما بينها بإلهام الله تعالى .حكاه الزركشي في البحر المحيط ١/
 4عن أبي علي الفارسي» ويشهد له ما أخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه عن
جابر أن رسول الله ككل تلا :لإقرآناً عربياً لقوم يعلمون» [فصلت:

"] .ثم قال :

«ألْهمَ إسماعيل هذا اللسان إلهاماً» ثقمال :صحيح الإسنادء وقال الذهبي في

((مختصره)  ::حقه
أنيقولعلىشرطمسلم.

المذهب الثالث :أنها اصطلاحية :على معنى أن وَاحِداً من البشر أو جماعة وضعها

وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن كتعريف الوالدين لغتيهما للأطفال .وبه قال

أبو
هاشم المعتزلي وأتباعه» وحكاه اب
جنني

النظر.

في الخصائص ١/٠١4 عن أكثر أهل

المذهب الرابع :أن بعضه من الله وبعضه من الناس ثم اختلفوا هل البداءة من الله
والتتمة من الناس؟ ونسبه القرطبي إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» وأما عكسه

فقد ذهب إليه قوم.
۲۹

-

المذهب الخامس :التوقف .بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة» وأما تعيين

المواقع من هذه الأقسام فليس فيه نص قاطع وبه قال القاضي الباقلانيء وإمام

الحرمين الجويني» وابن القشيري» وابن بَرهان» وجمهور المحققين كما قاله الرازي

في المحصول ١/7812 ومال إليه ابن جني في أواخر الأمر.
وقال الآمدي« :والحق أنه كان المطلوب في هذه المسألة تعيين الواقع» فالحق ما قاله

الشيخ -الأشعري-؟.
وقال ابن دقيق العيد« :الواقف إن توقف عن القطع فلا بأس بهء وإن أراد التوقف عن
الظن فظاهر الاية ينفيها.

اختلف علماء الأصول في وجود ثمرة للنزاع في كون مبدأ اللغات توقيفي أو
اصطلاحى؟

نقل ابن النجار في شرح الكوكب ١/۷۸۲ عن جمع من أهل العلم أنه لثامرة

للخلاف فيهاء وقالوا :إنها جرت مجرى الرياضيات .وقال بعضهم :إنما ذكرت؛
لتكميل العلم بهذه الصناعة .واتفقت عبارة الغزالي في المستصفى "١/١5 وابن قدامة

في روضة الناظر ص١7١ بقولهما« :لا يرتبط بالأمر تعبد عملي ولا ترهق إلى

اعتقاده حاجة» فالخوض فيها فضول لا أصل له» .ونقل المحلي في شرحه
على جمع الجوامع عن الأبياري في شرح البرهان أنه قال« :ذكرها في الأصول
فضول؛.

ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير عن الإمام الماوردي قوله :إن للخلاف
وهي :إن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل .ومن جعله
فيها ثمرة

اصطلاحاً جعله متأخراً مدة الاصطلاح .كما نقل عن بعض الحنفية جواز التعلق
باللغة عند الحنفية؛ لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع .وبنى الإمام

الإسنوي في التمهيد ص 81على الخلاف سبعة فروع فقهية» وذكر ابن السبكي في
الإبهاج ١0 بعض ما ذكره الإمام الإسنوي ونفى صحة بنائه على الخلاف في
المسألة.
البهشمية :فرقة من المعتزلة تنسب لأبي هاشم المعتزلي المتوفى سنة ۲۳١ه. انظر:

طبقات المعتزلة ص٠٠١ الطبعة التاسعة.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :التقريب والإرشاد للباقلاني ۱/۹٠۳ فما

بعدها .التلخيص للجوينى ١/471. البرهان للجويني ١/١١٠. المستصفى للغزالي ١/

 "4المحصول للرازي ١/١۸۱. الإحكام للآمدي ١/۷1. الإحكام لابن حزم ١/
 .١الخصائص لابن جني ١

فما بعدها .الصاحبي لابن فارس ص"١ فما بعدها.

إلى الأصول لابن برهان ١/171. فواتح الرحموت ١/۳۸۱. التمهيد للإسنوي-
الوصول
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َالُوا :أَلْهَمَهُ أ عَلَّمَهُ ما سَبَنَ .قُلنَا :جلاف الظّاهِر/٠١[ /.ب].

هؤْلاء” يي أن غلم لها وَالصَّمِيرَ لِلْمْسَكيَاتِ.
وَأَسْتْدِلٌ بِقَولِهِ :وَاخْتَلَافُ لتك

وَالْمُرَادُ :اللّعَاثُ بِاتّقَاقِ .قُلَْا:

لتقيف وَالإِقْدَارُ في ونه آي سَوَاءُ .
5-0

کا

ا

کے

الوسم

أ |5

4
عع
اعم
لَبْهْسَمِيّةَ :وما أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قومهه" دل على سبق

اللّعَاتَء وَإِلا لَرِمَ الدورُ .قُلْنَا :إا كان آَم هُوَ الذِي عُلْمَهَاء إِنْدَقَمَ الدّوْرُ.
وَأمَا جَوَارُ أن يَكونّ التَّوْقِيف بخلتٍ الأضواتء أو بعلم ضَرُورِيٌ» فَخلاف.
الْمُعْتا-د .

=

1

صض."١ نهاية السول للإسنوي  ۲/۲۲فما بعدها .شرح العضد على المختصر ١/49١

مع حاشية السعد والشريف الجرجاني .البحر المحيط للزركشي ١/51١. الإبهاج لابن
السبكي ١/89١ فما بعدها .شرح الكوكب المنير ١/١۸۲ فما بعدها .بيان المختصر
 ۱/7۷۲فما بعدها .المزهر للسيوطي ١/١١ فما بعدها .شرح المحلي على جمع
الجوامع ١/٠۷۲. إرشاد الفحول ص.١١
( )١قال ابن السبكي في الإبهاج ١/١۹۱: «وقال ابن الحاجب« :الظاهر قول الأشعري»ء
ومعنى هذا القول بالوقف؛ لعدم القطع بواحد من هذه الاحتمالات»

ويرجح مذهب

الأشعري بغلبة الظنء وقد كان بعض الضعفاء يقول:إن هذا الذي قاله ابن الحاجب
مذهب لم يقل به أحد؛ لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته» فالقول
بالظهور لا قائل به» وهذا ضعيف .فإن المتوقف؛ لعدم قاطع قد يرجح بالظن» ثم
إن كانت المسألة ظنية اكتفى بالعمل بها بذلك الترجيح» وإلا توقف عن العمل بهاه.
اه.

( )۲سورة البقرة الآية٠”. :
( )۳سورة البقرة الآية٠”. :

) (٤سورة البقرة الآية.#٠ :
(ه) سورة الروم الآي :ة ١
()

سورة إبراهيم الآية :ه.

۲۷۱١

الأسْنًا  0إن لَمْيکن المُختاج لإَي!ْهِتَوْقِيمًا؛ رم الدَوْرُ ؛ لِتَوَقَفْهِ عَلَى
اضطلاح سَابق”"ق'ُ.لنا :يُعْرَفُبِالتَّردِيدٍ وَالْقَرَائْنِء كَالأطمَالٍ .
يع or

2

هس

ه”

îT

2

يك
لقْبَلُ
االآيَ
الرَابعُ" :طَرِيمقنٌَعُْرِفَتهَا :التَّوَائْرُ فِيمَ
وَالأرْض»

والح

10

3

كَالسَّمَاءِ

والْبَدْدِ.

وَبِالآحَادٍ في عير“ .
) (1هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وقد سبقت ترجمته في ص.841

) (۲قد انلف في النقل عن الأستاذء فحكى الآمدي في الإحكام ١/85 وابن الحاجب هنا
عريف توقيفي» والباقي محتمل للتوقف
في
ايلهت
في المختصر عنه أن القدر المحتاج إل

وغیره» وحكى الفخر الرازي في المحصول ١/78١ عنه أن الباقي مصطلح وسبقه إلى
صور بانلقشيري .قال الزركشي فايلبحر المحيط ١/١٠١١١٠١ :
حكايته أيضاًنأب
«والصواب عنه الأول -أي ما حكاه عنه الآمدي وابن الحاجب  -فقد رأيته في كتاب
«أصول الفقه» للأستاذ أبي إسحاق» ونقله عن بعض المحققين من أصحابناء ثم قال:
إنه الصحيح الذي لا يجوز غيره» وعبارته « :أنهلابذ من أن يعلمهم أو يخلق لهم علماً
بمقدار مايفهم بعضهم من بعض لمعنى الاصطلاح والوقوف على التسمية»ف>إذا عرفوه

جاز أن يكون باقيه توقيفاً منهلهم عليه وجاز أن يكون اصطلاحاً فيهم ,ولا طريق بعده
إلى معرفة ما كان منه فيه إلا بخبر نبي عنه) .هذا لفظهء وكذلك نقله عنه ابن برهان فى

«الأوسط»ء والأستاذ أبو منصور البغدادي في كتابه» .اه.

١

) (۳أي البحث الرابع من مبادئ اللغة :في بيان طريق معرفة الموضوعات اللغوية.
) (€طريق معرفة اللغة قسمان:

القسم الأول :النقل الصرف» وهو إما متواتر كالسماء والأرض والجبال» والحر
والبردء ونحوها مما لا يقبل التشكيك .وهو يفيد القطع .وإما آحاد كالقرء ونحوه مما
يقبل التشكيك» وهو أكثر اللغة» فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية.

قال الفخر الرازي في المحصول ١/5١7: «والعجب من الأصوليين أنهم أقاموا الدلالة
على أن خبر الواحد حجة في الشرع» ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة؛.وكان

هذا أولى؛ لأن إثبات اللغة كالأصل للتمسك بخبر الواحد».اه.
قال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ١/١4٤: «واعلم أن هذا الكلام ضعيف
جداً؛ وذلك لأن الدليل الدالّ على أن خبر الواحد حجة في الشرع يمكن التمسك به

في تَقْلٍ اللغة آحاداًء إذا وجدت الشرائط المعتبرةفي خبر الواحد؛ فلعلهم -أي
الأصوليين -أمملوا ذلك؛ اكتفاء منهم بالأدلة غلى أن خدبر الواحد حجة في
الشرع».اه.

يفف

 nonceقدقاه

واوا

وقاهاة

واه .د ااه

.د هاه و هاو واعد ها عا هد هعفد و وا هاو

فاه م

هاو و فاه هد .اماه

ماو .ا .اها ها .امام

القسم الثاني :المركب من النقل والعقل :وهو استنباط العقل من النقل مثاله :كون

الجمع المعرّف «بأل»» فإنه مستفاد من مقدمتين نقليتين حكم العقلٌ بواسطتهما.
إحداهما :أنه يدخله الاستثناء .والثانية :أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ.
فَحَكُم العقل عند وجود

هاتين المقدمتين بأنه للعموم .قال ابن النجار في شرح

الكوكب المنير ١/١195: «ولا اعتبار بمن يخالف ذلك -هو الشيخ زين الدين الكناني
(ت ۸۳۷ه) ممن يقول :إذا كانت المقدمتان نقليتين كانت النتيجة أيضاً نقلية» وإنما
العقل تفطّن لنتيجتها ؛ لأنانقول :ليس هذا الدليل مركباً من نقليتين؛ لعدم تكرار الحد

الأوسط فيهما.
موركب
وإنما ه

من مقدمة نقلية» وهي الاستثناء  :-وهو إخراج بعض ما تناوله

:هي
اللفظ -ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى نقلية و

أن كل ما دخله الاستثناء عام ؛

لأنه لولميكن عاماً لميدخل الاستثناء فيه .ثم جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة
الأخرى النقلية .فصار صورة الدليل هكذا :الجمعٌ المحلى «بأل» يدخله الاستشناءء
وكل ما يدخله الاستثناء عام .ينتج  :أن المحلى «بأل» عام» .اه.

هذا القسم لم يذكره الآمدي في الإحكام» ولا ابن الحاجب في المنتهى» ولا هنا في
المختصر .وانظر نهاية السول للإسنوي  .7/91والمزهر للسيوطي ١/۷٥.
وزاد ابن جني طريقاً ثالثاً لمعرفة اللغةء وهو القرائن .قال ابن جني« :من قال :إن
قتعرلمائن أيضاً.افلإنرجل إذا سمع
االقد
بنه
اللغة لا تُعْلَمُإلانقلاًفقد أخطأء فإ
قول الشاعر:

قوم إِذَا المَّدٌ أَلِدَى تَاجِذَيْهِ

لَهُمْ طَارُوا إِلَيْه زَرَافَاتٍِ وَوِخَْدَانًا

يُعْلَمْ أن (زَرَافَاتِ) بمعنى جماعات.
قول ابن جني هذا غير موجود في كتابه الخصائص وقد ذكره السيوطي في المزهر ١/

 4وعزاه لابن جني في الخصائص  .ولعل طبعة الخصائص فيها نقص .
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :المحصول للرازي ١/07-405. الكاشف
عن المحصول للأصفهاني ١/*84. الإبهاج لابن السبكي ١/505. نهاية السول
للإسنوي  .۲/۸۲-۹۲المسودة لآل تيمية ص .4580شرح الكوكب المنير .۱/۰۹۲

تشنيف المسامع ١/1887-78". البحر المحيط 5/١5. المزهر للسيوطي ٥١۷/ء
۳

5١ل

%۳

 8الأخكام
الأخكامُ  :ل ياَحْكُمْ الْعَقْلُبِأَنّالفِغْلَحَسَنْ أو كَبِيحٌفي كم الله
تَعَالّى“ .وَيُطْلَّقُ لِكَلانأَةمُِور snee
اث
للق
ث يط
بقبح
( )١الحسن وال

اعتبارات كما نص على ذلك ابن الحاجب هنا في نص

المختصر.

أحدها :ما يلائم الطبع وينافره» كإنقاذ الغريق» واتهام البريء.
قال البناني -رحمه الله -في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع :40-/۱
«ليس المراد «بالطبع»  :المزاج» بل الطبيعة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع ودفع
المضار؛ .اه.

والثاني :صفة الكلام والنقص ..كقولنا :العلم حسن» والجهل قبيح» وهو بهذين
الاعتبارين عقلي بلا خلاف؛ إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهماء فلا حاجة

في إدراكهما إلى الشرع.

والثالث :ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلاً .والثواب أو العقاب آجلاً» فهو

محل النزاع.

فالمعتزلة قالوا :هو عقلي أيضاً يستقل العقل بإدراكه دون الشرعء إما لذات الفعل» أو
لصفة عائدة إلى الأحكام» أو لوجوه واعتبارات على خلاف لهم.
وأهل السنة قالوا :هو شرعي » أي  :لا يعلم استحقاق المدح أو الذم» ولا الثواب ولا

العقاب شرعاً على الفعل إلا من جهة الشرع.
وتوسط قوم فقالوا :قبحها ثابت بالعقل» والعقاب يتوقف على الشرع» وهو الذي

ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة» وذكره الحنفية»
وحكوه عن أبي حنيفة نضّاً .وقال الزركشي في تشنيف المسامع ١/75١: اوهو
المنصور؛

لقوته من حيث

الفطرة» وايات القرآن المجيدء

وسلامته من الوهن

1
والتناقض»  .اه.
إن المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكامء وإنما يقولون :إن العقل
يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدهاء فهو طريق
عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي› والحكم الشرعي تابع لهماء لا عينهماء فما كان

حسناً جوزه الشرع» وما كان قبيحاً منعه» فصار عند المعتزلة حكمان .أحدهما:
يهع-
نى
عقلي» والآخر :شرعي تابع لهء فبان أنهم لا يقولون :إن

العقاب والثواب -

ليس بشرعي أصلاً لما توهمه عبارة ابن السبكي في جمع الجوامع» ونقل صاحب

شرح الكوكب المنير ١/۴٠۳ عن ابن قاضي الجبل أنه قال« :ليس مراد المعتزلة بأنح-
V4

إِضَافِيّةا"" :لِمُوَاقَاقَةلِْعَرَض وَمُخَالَمَيه وَلِمَا أَمِرْنًا بِالنَنَاءِ عليه وَالذّم_
-

الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقبلة بالأحكام» ولا أن العقل هو الْمُوجِبُ أو المحرّمء

بل معناه عندهم :أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد.

وتحصيل المصالح .فالعقل أدرك الإيجابَ والتحريم» لا أنه أوجبّ وحرّم» فالنزاع
معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا؟ فخصومهم يقولون :ذلك جائز على الله تعالى»
ولا يلزم من الجواز الوقوعٌ ,وهم يقولون :بل هذا عند العقل من قبل الواجبات.

فكما يوجب العقلٌ أنه يجب أن يكوناللهعليماً قديراً متصفاً بصفات الكمال» كذلك
أدرك وجوب

مراعاة الله تعالى للمصالح وللمفاسدء

فهذا محل النزاع»  .وانظر في هذا

المعنى أيضاً :المستصفى ١/۷٥٠ الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/۸. شرح
.85١
ص١4 البحر المحيط ١/
تنقيح الفصول .
:لإرشاد للإمام الجويني ص.8095
انظر معنى الحسن والقبح وكلام العلماء فيه في:ا

المعتمد لأبي الحسين البصري ١/74". الإحكام للآمدي ١/۲۷ فما بعدها .الإحكام
لابن حزم 5

ص"۳۷٤  . ۷٤.شرح العضد على
فما بعدها .المسودة لآل تيمية -٤

المختصر ١/١٠٠7 مع حاشية التفتازاني والشريف الجرجاني .التعريفات للجرجاني
صلا١١ء١۲۲. . الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/55 فما بعدها .حاشية البناني
على شرح المحلي لجمع الجوامع ١/85-95. التلويح على التوضيح للتفتازاني ١/
 .٤الإبهاج لابن السبكي ١/75. مناهج العقول للبدخشي ١/75. نهاية السول ؟/
 .۲-۲4فواتح الرحموت 85/١؟.شرح الكوكب المنير ١/٠٠۳-٠٠. تشنيف المسامع
 .١٤١سلاسل الذهب للزركشي ص  .۷4كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري
18

0000
مىحمد بن كرام أبي عبدالله السجستاني
الكرامية :هم فرقة من المرجئة ينتسبون إل
المتوفى سنة ١٠٠ ه وقيل١١ :ه.

وكان يقول بالتجسيم والتشبيه .وهم اثنتا عشرة فرقة .انظر الملل والنحل للشهرستاني
ص8"1 المواقف للإيجي ص”*.75
.١١۳*١مقالات الإسلاميين ١.
البراهمة :هم قوممن منكري النبوات بأرض الهندء انتسبوا إلى رجل يقال له
«ابراهم  .وقد ميد لأتباعه نفي النبوات أصلاً» وقرر استحالة ذلك في العقول .انظر:

كتاب التمهيد للقاضي الباقلاني ص١٠. 4 والملل والنحل للشهرستاني ١/٠٠۲. كشف

الأسرار لعبدالعزيز البخاري  .7/415وفواتح الرحموت ١/١١.٠
الجبائية  :فرقة من المعتزلة ينتسبون إلى محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي .أحد
أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في عصره توفي سنة ۳٠۳ه. انظر :طبقات
المعتزلة .ص٠١4 والملل والنحل للشهرستاني ١/۸۷ فما بعدها.

( )١فى :شس «إضافة» بدل «إضافية» .وهو خطأ.
نمف

وَلِمَا لا حرج فيه وَمُقَابلِه  .وَفِعْلُ الله تَعَالَ ”© حَسَنٌ بِالاغْتِبَارَيْنِ الأجِيرَبْن.

وَقَالَتَ الْمُعْتَزِلَةُ والْكَدَامِئّةُ وَالْبَرَاهمةً"  :الْأمْعَال حَسَئَةٌ وَقَبِيحَةٌ
لِذَاتِهَا .فَالْقّدَمَاءُ:مِ:نْ غَيْرٍ صِمَةء وَقَوْمٌ بِصِفَة وَقَوْمّ :بصفِي الْقُبْح.
وَالْعْجَنَائِئَةٌ  :بوجوو وَاعْتِبَارَاتِ .لَنَا :لَوْ كَانَ ذَاتنًا؛ لَمَا اخْتَلّفَء وَقَدُْ وَجَبَ

الْكَذِبُ إِذَاكاد فيه عِضْمَهُ نبي 1١1/112 / وَالْقَئْلُ وَالضَوْبُ وغَيْرْمُمَاء وَ

أَيْضًا :لَوْ كَانَ دَايَّا؛ لأَجْتَمَعَ النّقِيضَانِ فِي صِدْقٍ مَنكَْالَ :لأَكْذِبَنَ غَدَا

وَأَسْئدِلَ :لَوْكان دَايا؛ رم قِيلَام
مُعن اغى ؛ لأ اخلسْنفعْلٍ
عل انغ

من

تعله وَيَلْرَمُوجوده:؟ ؛

رَائِد عَلَى مَفهُومه

َال

نَقِيِضْه دلا حَسنَا

وهر سَلْبٌ ولا استَلْرَمَ حصوله مح

لأ

مَوْجَوداء وَلَم

يكن اتا وَقَدْ وْصِفَ الْفِعْل بدء كُيلْرَمُ قِيَامُهُ به.
ور

2

وَأَعْتْرض بِإِجْرَائ في ا
0

الْوجُودٍ دور؛ لاله كذ يَكُونٌ

وَأسْبْدِلَ :

¢

گ2

َبأَنَّ الاسْتِدْلآلَ بِصُورَةٍ الكَفْي عَلَى
ا

ووي

٤

e

اي

موِنْقَسِمَاء فلا يفيد ذلك.

لتر مدع رہ اقلايونحَسَاولا بيالذب

فَإِنْ كاد جَائْ3رَ8اء فَإِنِ إفْتَمَرَ |
إِجْمَاعَا؛ لاه إن كَانَ لاما فُراوضخَاضِحٌ و
مُرَجح» عاد التَقْسِيمْء

إلا فهر تَمَاقٌَ

وهر

ضَعِيفٌ

()6
إن

لمم
بين

دض
ترق

الضروربة والاختيارية ضَرُورَةٌ ٠ .ويَلْرَمُعله فِعْل الَبَارِي تَعَالَىء ولد يُوضَفَ

(« )١تعالى» ساقطة من :ش.

(؟) في :أء ش «البراهمية» بدل «البراهمة» وهو خطأ .وما فى الأصل يؤيده ما فى بيان

المختصر ١/041. والملل والنحل للشهرستانی ١/08.2
)(۳

في  :أ «للزم» بدل «لزم).

١

1

( )5في الأصل" :ثبوتاً» .وما أثبته من :أء ش .ويؤيده ما في بيان المختصر للأصفهاني
()

 .0وحاشية السعد والشريف الجرجان يى ١/505.

في  :ش:

الأنا» بدل «فإنا .

ف

بشحَُنرول
ْاعقًحا .وَالتَحْقِيقُ أله يتَرجَحْ بالاخيّار.

عَلَى ا
ةهِ؛ لاولقَفحوَعسَْلنََاىلآْفمِغرلاأئذ قوَبأَحيِلضًِاعَ:يرٍَاولحطَسلْبنءالَمْيَكُنْ
علق الطّلَب لِتَفْسِ
َ لفِغل أذ

لبِاذحَاتاِلْمَوأْذجُولحصفعيَلّىلمجلاافيلنبالاْمرَعي
عِليلىرم المآُحخَْرتُاّرءَا في الْخكم؛ لا
ْ
ق
ُ
و
ل
َل اخَتَيّارٌ .وَمِنَ
السّمْع :وما كُنا مُعَذبينَ حَتّى ْمَك شر لاشرام مَذَمَبِهمْ
ہو

خلافه .

قَالُوا :ح م
ش الصَّدْقٍ افع وَالإِيمَانِء /١١[ /س] بح الكذب الضَاد
وَالْكَفْرَانِء

مَعْلُومُ ضَرُورَةٌ م ن
ن

غَيْرٍنَظرٍإلى غَرْفِ

َو شَرْعء َو غَيْرهِمًا.

وَالْجَوَابُ  :المع َل ما ذُكِرَ

قَانُوا :إِذَاسوبا في الْمَفْضُودٍمَع مَ قَطع لتر عن كل مُقَدَرِءِ آاثلْْرعََفْلُ
الصَدْق .وَأَجِيبَ باه تَقَدِيرٌ مُسْتَجِيلٌ ؛ فلذلك يُسْبَيْعَدُ من إیتار الصَّدْقِء وَلَوْ

سل ا ي
ََْ5مْفيالَْائبِ؛ ِلقطع باهلافح مِناَللتهعالى”"تفكيئ

الْعَبْدِ مِنَ الْمَعَاصِيءٍ وَيَفْبُحُ مِنا .قَالُوا :نكََواْنَ شَرْعِيّاء لَِمَ إِفْحَامُ
الوْسلٍ .فَيَمُولَ  :ل أاَنَظْرُفي مُعْجِرَكَ حَنَّىيَجِباَلنَظَرُوَيَمْكَسُء أز ل
يجب حَنَّى ييَنْببْتَْتَالشَّْعٌ :وَيَعْكُسُ .وَالْجَوَابُ أن وُجُوبَهُ عِنْدَهُمْ نَظرِيٌ .
ََقُوله *0بِعَيْيهء عَلَى أن النَطَرَ لا ينوك عَلَى وُجُوبِوء وَسلَُوْلّم فَالْوْجُوبُ
ِالشَّرْعَ نَظَرَأولَمْيَنْظْنْ نَيبََتَنأْولبَم
ْْتْ .قَالُوا :لكَوَْزاَدلِكَ09؛

ل

( )١لفظة «تعالى» ساقطة من :ش.
()۲

سورة الإسراء الأية١٠. :

( )۳لفظة «تعالى» ساقطة من :أ.
()6

فى :ش:

«الرسول» بدل «الرسل».

) (6في :الأصل « :فيقوله» .وما أثبته من :أ» ش .وهو الصحيح؛ لأنه الموافق لما في
المنتهى ص ۱۳وبيان المختصر ۱/۹٠".
()5

فى :أ« :ذلك» بدل «كذلك».
يفف

لَجَارَتِ الْمُعْجِرَّة مِنَ اكاب وَلآمَْتَمَ الحم بِقُبْح نِسْبَةِ الْكَذِبٍ على“ الله
َللقىبال الاكَلمسْمَءمْعء وواَاللكتَثتْللييثثءِ ووََأأَننْْوَواَءاع الاْكلُثكْرفر ممِِاننلََْعَالِاملعَالِمِ[[ببخخللاافهف]ه]”” ووأأججييب
أن الأول إِنِ امْتَنَعَ؛ َلِمَدْرَكِ آخْرَ .وَالثَانِي مُلْتَرَمٌ إِنْ أَرِيدَ التَّحْرِيمْ الشَرْعِيٌ .
13
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قنألتان على الْتَزّلٍ””"
)0

في :أ« :إلى» بدل «على».

)( مباين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ :الأصل» أء ش .والزيادة من بيان المختصر
 * 0وحاشية الجرجانى ١/5١5. قال الجرجاني« :أي :بخلاف ما ذكر من

التثليث وغيره» .وفي باعلضنسخ« :من العالم بحاله» أي الذي يعلم حاله تعالى؛

لث
ثنهاليس
وأ

ثلاثة ولا زوجة له ولا ولدة.اه.

:"١
) (۳قال الأصفهانى فى بيان المختصر ١/

«ومعنى التنزل ههنا :الانتقال من مذهب

الحق الذي هو أعلى مرتبة إلى مذهبهم الباطل الذي هو في غاية الانخفاض» .وانظر

نهاية السول للإسنوي 55/١؟.855/
) (£مسألة شكر المنعم فرع عن مسألة الحسن والقبح عند الأكثرية» وقال الزركشي في
سلاسل الذهب ص« : 4۹وخالف في ذلك الكيا الهراسي في تعليقه في الأصولء وابن
برهان في كتاب الأوسطء وقالا :هي عينها وليست فرعها؛ لأن الفرع قد يوجد بينه
وبين أصله مغايرة» ولا مغايرة هنا؛ لأنهم إن أرادوا بالشكر قولنا :الحمد لله
والشكر للهء فهو محالء فالعقل لا يهتدي إلى إيجاب الحكم .وإن أرادوا به معرفة الله

وأنها تجب عقلاء فهو باطل؛ لأن الشكر يستدعي تقدم المعرفة» ولأن المعرفة واجبة
كشكر الإنسان عليهاء فمن المحال أن تكون هي المعرفة وهي الشكرء فإن المراد

بشكر المنعم عندهم  أي المعتزلة  :-اتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه»

يه» فقد تبين بهذا التفسير أن
ارهعن
وزجا
نلان
والمراد به عندنا :اتباع أوامر الشرع» وا
هذه عين مسألة التحسين والتقبيح حذو القذة بالقذة» إلا أن العلماء أفردوها بالذكر
بعبارات شيقة فتبعناهم» .أه.

ويبحث الأصوليون من أهل السنة هذه المسألة على التسليم جدلاً بالحسن والقبح

العقليين مع أنهإذا بطل هذا الأصل لميجب شكر المنعم عقلا.
YA

شر الْمُنِهِم"" ليس بِوَاجِبٍ عَفلا؛ لاله لَوْ وَجَبَء لَوَجَبَ لايد وَإلاً
گان با وَهُوَكيح؛ راند لل تَعَاَى]”"؛ لِتَعَالِيهِ عَنْهاء َلآ لِلْعَبْدِ في

دياه لاملَسهَقَهّ ولَِللحنطّفْس فيي واَللآاًحفِريَةٍ؛ لِإِلذْْلعآمََجَفالَْلٍ
 000إن شكر المنعم ليس عبارة عن قول القائل « :الحمد لله» و«الشكر لله» وأمثالهما بل هو كما قال

المحققون« :عبارة عن صرف العبد جميع ماأنعم اللهتعالى بهعليه إلىماأعطاه لأجله»»
نمعذإالىرتلاقيته» والنظر إلى
إلس
وا
عات»
وعاني
نالم
صفهم
مإلى
لهن
االذ
ورف
كص
مصنوعاته ...وعلى هذا القياس ؛ ولذلك وصف الله تعالى الشاكرين بالقلة بقوله  # :وقليل من
عبادي الشكور [سبأ .]71 -انظرالسراج الوهاج للجاربردي ١191-741١ /۱ .نهايةالسول.1/555١
)(۲

اختلف الأصوليون في وجوب شكر المنعم أيكون بالشرع أو بالعقل؟ على قولين:
القول الأول :شكر المنعم ليس بواجب عقلا .وبه قال كثير من الأصوليين من أهل
السنة .قال الإمام البيضاوي في المنهاج« :شكر المنعم ليس بواجب عقلا؛ إذ لا

تعذيب قبل الشرع؛ لقوله تعالى :وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» [الإسراء-
 ٥ولأنه لووجب لوجبء إما لفائدة المشكور وهو منزهء أو للشاكر في الدنيا

وإنه مشقة بلا حظء أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها».
وقال الإسنوي في نهاية السول/١

دبة؛
ليمت
71-١17 « :و
فنعاأن
ئيج

لاأن
لتفلاكئدة لا

جائز أن تكون راجعة إلىالمشكور وهو الباري سبحانه وتعالى ؛ لأن الفائدة إما جلب منفعة أو
دفع مضرة» والباري تعالى منزه عنذلك ولا إلى الشاكر في الدنيا؛ لأنالاشتغال بالشكر

كلفة عاجلة ومشقة على النفس لاحظلهافيه» ولافي الآخرة أيضاً؛ لأ
قال
سعقل
ينال
تل
رية»
خة ف
آفائد
لة ال
ارف
بمع

أو بمعرفة الآخرة نفسها دون إخبارالشارع .اه.

القول الثاني :شكر المنعم يجب عقلاء لكن وجوب استدلال لا ضرورة .وبه قال
المعتزلة وبعض آهل السنة من الشافعية منهم :أبو العباس بن القاص» وأبو بكر القفال
الشاشي» وأبو عبدالله الزبيري» أ
وبو الحسين بن القطان» وأبو بكر الصيرفي» وفخر
الدين الرازي في بعض كتبه الكلامية كما نقل ذلك عنه الإمام الإسنوي .

قال القاضي عبدالجبار« :إذا سأل سائل فقال :ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل:
النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛لأنه تعالى لا يعرف بالضرورة» فيجب أن يعرف
بالتفكير والنظر» .انظر:شرح الأصول الخمسة ص ."4فواتح الرحموت ١/44.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان لجو ١0 المستصفى.5١/١

المحصول للرازي8١1-5 /١ ١١.
ا

للآمدي ١/۸۷. شرح العضد ١/5١5. حاشايلةبناني ١/١5. الإبهاج ١/

.١لمسودة ص.٤۳۷ شرح الكوكب المنیر .۱/۸۰۳-۹۰۳البحر المحيط ١/49141١.
ا
ام العقول للبدخشي  ۱/۷0ن.هاية السول ١/7*55. إرشاد الفحول ص.۷-٦

 (۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .والزيادة من :أء ش.
۷۹

فِي ذَلِكٌ .لهم  °الْفَائْدَُ :لمن مِنٍ اِحِْمَالٍ الْعَِابِ [١1/]] / في لَك
سني
لازم الْخُطْورِء مدو ' بمَئع الْحْطو في الأككر وَلَوْ
وذَّلِكَ

0فُ فى مِلْكِ غَيْروء أو أنه
3؛ لا تَصَدُ5
فَمُعَارَضٍ ِاحْيِمَالٍ لقاب عَلَىالشّكر۽ِ

كَالاسْيَهْرَاءِء كَمَنْ شَكَرَمَلِكَاعَلَىلَُقْمَقٍ ابللَلقْمَةُ بالدّسْبَةِ إِلَىالْمَلِكِأَككرد.
اة

الثانية

جم
ليع 2ه
واه
le
2
ور
.
ايَقْضِي العمل فيه بحسن ولا قبح .وثالثها:
لا خكم فِيمَال د

لاَلهُْموَْقْفٌ عَنِ الْحَظرِ وَالإِبَاحَةَ"” snee .
( )١قول ابن الحاجب« :قولُهم» مبتدأء وقوله« :مردودٌ» خبره.

( )۲المسألة الثانية في حكم الأشياء قبلالشرع على سبيلالتنزل معالمعتزلة .قااللإسنوي فينهاية

السول ١/7157 المأابطلالأصحاب قاعدةالتحسينوالتقبيمالعقايينلزممنإبطالها إبطال
وجوب شكر المنعم عقلاً» وإبطال حكم الأفعال الاختيارية قبلالبعثة»و.انظر :الوصول إلى
الأصول لابن برهان ١/ * ./شرح العضدعلى ابن الحاجب .۱/۹۱۲

( )۳أفعال العقلاءقبل ورود الشرع لا حكم لها عند الأشاعرة .أما عند المعتزلة فالأفعال
إما أن تكون اضطرارية كالئَّمسِ في الهواء ونحوه» أو لواا.لأولى:

بكونها مباحة .والثانية  :إماآلا يقضي

لابد من القطع

العقل فيها بحسن ولا قبح» أي  :لا يهتدي

العقل إلى حسنها وقبحهاء أو يقضي فيها بحسن أو قبح.
والأولى - :أي التيلايقضي بهالعقلفيها بحسن ولا قبح اختلف المعتزلةفيهاعلىثلاثةمذاهب.
زلة
تذهب
عم
موهو
:لحظر :
المذهب الأول ا

بغداد .وإليه ذهبت أيضاً طائفة من الإمامية» وأبو

اء الشافعية » وحكاية عنأبيبكرالأبهري من المالكية.
قهمن
فيرة
علي بن أبي هر

قال ابن التلمساني« :لا يريدون به باعتبار صفة في المحل بل حظر احتياطي كما
يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت بأجنبية).
المذهب الثاني :الإباحة :وهو مذهب معتزلة البصرة .وإليه ذهبت أيضاً طائفة من فقهاء

الشافعية وأكثر الحنفية.

ظر
لفحعن
اتوق
المذهب الثالث :ال

والإباحة» وهو حكاية أيضاً عن ابن المنتاب المالكي .

قالالزركشي في تشنيف المسامع ١/84١ « :والقائلون بالوقف أرادوا وقفحيرة؟.

٠

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في:التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني ١/۸۷۲
فما بعدها .المعتمد لأبي الحسين البصري /١ه". البرهان للجويني ١/1۸. التلخيص

للجويني 1
للآمدي 5/1

۷١٠

 ١51.المستصفى ١/55. فواتح الرحموت ١/44. الإحكام

الوصول إلى الأصول لابن برهان

تم

نهاية السول

هه

فما بعدها .الإبهاج للسبكي ١/75١ فما بعدها.
نفائس الأصول للقرافي 0
فما بعدها .بیان المختصر للأصفهاني ١/911 .8-815
تشنيف المسامع ۱
346

ونا َير فَانقَسَمَ عِنْدَهُم" إِلَى الْحَمْسَةٍ؛ٍكلأنَّهًاا ل
ئوتْ مَحْظُورَهٌ

وَفْرَضْئَا ضِديْن لكلف امال الأستَاة  : 0إذاً مَلَكَ جَوَادٌ بَحْوًا ليآرف
وَأَحَبَّمَمْلُوكه َطرَ ٠ة .نكيف يدْرَكُتَخريمُها عَقْلا.
قَالُوا :صرف فِييلك الْمَيْرُ .لْن َ:ا:ينبي عَلَى السّمْع .وَلَوْسُلّمَء

هين يَلْحَقهُصر ا ولوسَلَم عا ض
ر بالضرر اللَاجز  .ٍ.وَإِنْأرَادَاليح

أن لآ حَرَج فَمْسَلَمْ .وان أرآدَخِطَابٌ السّارع» فلا شرعَ» وان راد حم

لعفل اشير امرض أله ل م
اَجَالَلعفل فبه.

َالُوا:ح حَلَهقَهُ وَحَلَقَ الْمنْتَمَعَبو َالْحِكُمَةُفضي الإا قُ.لنَا :مُعَارَضُ

باه مِلْكُغَيْرِه وَخْلَقَهُ؛ لِيَصْبِرَكَيْتَابَ .وَإِنْأَرَادَ الوْوََاتِىفَُأل
تهَ©)؛
عارص الأولَةء قَمَاسَدٌ.
000

وهي

التي يقضي العقل

الخمسة؛ ؛
وجوده

لأن قفضاء

على تركه.

ترک 3

فيها بحسن

أو قبح؛ فعند المعتزلة تنتنقسم إلى الأحكام

العقل فيها إما بالحسن

وهو

المباح .أو يترجح

أو القبح .الأول إما
أأن لايترجح

وجوده

على ترکه»

وحينئذ

إما أن يلحق

در الواجب .أو
لا ادر امناو

لاء وهو المكروه.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :المعتمد ١/١١٠ فما بعدها .نفائس الأصول

 ١فما بعدها .تشنيف المسامع ١/١١۱ بيان المختصر ١/8١8. شرح العضد
على المختصر ١/8١7 فما بعدها وحاشية السعد والشريف الجرجاني.
)(۲

أفاد ابن الحاجب

بقوله::

اعندهم) أن تحقق

هذه الأحكام الخمسة

قبل الشرع على

رأي المعتزلة .وأما على رأي الأشاعرة فلا .فعلم من سياق كلامه أن مذهب الأشاعرة:
أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقاًء وإن لم يصرح به.
)(۳

الأستاذ هو :

أبو إسحا ٠
ق الاسفراييني وقد سبقت

ثر جمته ..وما ذكره ابن الحاجب

من

کلام الأستاذ هو مختصر
وإليك كلام الاس ك
كام
الة في البرهان 1/۷A:
بالجود؛ واستغنى عن وجو الملك.

الأستاذ :

ع

فى:ش:

دولا حاجة إلىههذا

وو

المن مع وضوح

«وَقْفٌ)» بدل (وَقَفَ).

۲۸۱

«من ملك

عطشان

مسالك

لاهفء

بحرا لا ينزف»

واتصف

والجرعة ترفغ ولتي

البرهان ٠7

ا8لخكم
الک  :قِينَ :حِطَابُ اللو [تَعَانَى]”" الْمْتَعَلّقُ بأمْعَالِ الْمُكَلَفِينَ””.

وَرَدَ مِثْل# :زاللة خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ فَزِيدَ :بِالإقْتِضَاءٍء أ التّخْميرٍ.
) (1الحكم في اللغة :المنع» والصرف»› والقضاء .يقال :حكمت عليه بكذا أي  :منعته من

خلافه» ويقال :حكمت الرجل عن إرادته» إذا صرفته عنهاء وحكمت بين الناس أي:
قضيت بينهم .ومنه الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد .انظر:

القاموس المحيط  .4/84المصباح المنیر 57/١؟. الصحاح .091 8/7

وفي الاصطلاح يطلق ويراد منه أحد معان ثلاثة:

الأول :الحكم العادي :وهو إثبات الربط بين أمروأمرء وجوداً وعدماً بواسطة التكرار
مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتةء وهو أربعة أقسام :ترتيب وجود
على وجودء

ووجود على عدم» وعدم على وجودء

وعدم على عدم.

الثاني  :الحكم العقلي :وهو إثبات أمر لأمرء أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار
ولا وضع واضع› وأقسامه ثلاثة :واجب» وممكن» ومستحيل.
الثالث  :الحكم الشرعي وهو الذي تعرض له ابن الحاجب.

انظر :المستصفى للغزالي 0

المحصول للرازي ١/44. شرح العضد على ابن

الحاجب ١/877. التعريفات للجرجاني ص .771إرشاد الفحول صه.

زفق

ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ ش.

افيف هذا تعريف الغزالي في المستصفى ١/865. واعترض عليه العلماء بأنه غير مانع؛ لأنه

يدخل فيه قوله تعالى #:والله خلقكم وما تعملون» [الصافات 5 :
الحد وليس بحكم»› فزاد العلماء على التعريف قيدا يخصصهء

فإنه داخل في

ويخرج عنه ما دخل

فيه .وهو قولهم :بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع؛ ليندفع النقض .فإن قوله تعالى:
«والله خلقكم وما تعملون» ليس فيه اقتضاء أو تخيير أو وضع .وإنما هو إخبار
حال» ولكن العضد الإيجي دافع عن التعريف بأن الألفاظ مستعملة في الحدود تعتبر
ب

للفين من حيث
للقمبأكفعا
اتع
رح بهاء فيصير المعنى :الم
ينصلم
فيها الحيثية» وإ
هممكلفون.

وقوله تعالى# :والله خلقكم وما تعملون» [الصافات »]59 :لم يتعلق به من حيث '

كلف وغيره .
لمعم
اذلك
ملكلف؛ ول
هاولفع
انظر :شرح تنقيح الفصول ص .75فواتح الرحموت ١/45. نهاية السول ١/۷٤. شرح
العضد على المختصر  .۱/۲۲۲التعريفات للجرجاني ص"؟ .1إرشاد الفحول صه.

) (4سورة الصافات الآية.59 :
YAY

ور كَوْنُ الشَّيْءِ دليلء وَسَيبّا وَشَرْطَاء قَزِيدَ :ار الْوَضْعْء قاسقا .
وق

 :بل هو راج
جع إلى الإقْتِضَاءٍ وَالتَّخْيِيرٍ.

وَقِيلَ :لیس

بخكم ٠
 .رقا

الحم :حِطَابٌاللّارعبابد شرج 1۲۱۱ /ب تَحْقَصُبو اي N
مله
:؛
4؛
لا نشا د حارج .

نگان
طلالغ عيرگت يَتِضُتَْكُهفُي جه

فيهسَباِلْعقًاب» فوْجُوبٌ.وَإِنِ
التعَضّفِعْلَّهُحاص لواب

قَنَدذْتٌ .وان كَانَطلبًا

لت عنله ه ی
ف فِ
لعْلّهُسياِلِْقّاب» َنَحْرِيم.

وَمَنْ يُسْقِط «عَيْر گت فِي الْوْجِوّبٍ يَقُولُ« :طَلَّبًا لِنَفي فِعْلٍ) فِي
 aوان
ن تقض الكت ا

لِلنَّوَابِء فَكَرَاهَة .ون كَانَتَخيِيرًاء

وَفِي تَسْمِيَةٌ اكلام في الأَوّلٍ خِطابًاء خللاف

.

( )١هذا تعريف للحكم في اصطلاح الأصوليين» أما في اصطلاح الفقهاءفهو :مدلول
خطاب الشرع وأثره .والسبب في اختلاف التعريفين :أن علماء الأصول نظروا إليه من
ناحية مصدره»

وهو

الله تعالى » فالحكم صفة

والفقهاءنظروا إل
نيها م
حنية

له

فقالوا:

إن الحكم خطاب

الله تعالى.

متعلقه» واهو
لف
معل
كلف» فقالوا :إن الحكم مدلول

الخطاب وأثره.

انظر :الإحكام للآمدي ١0. فواتح الرحموت ١/40. البحر المحيط للزركشي ١/
 .شرح الكوكب المنير
eC

( )0هذا تعريف الآمدي في الإحكام ١/68 وقد تصرف ابن الحاجب فيه فأسقط كلمة
«المفيد؛ وأضاف كلمة «تختص به».

وتعريف الآمدي بنصه هو« :خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية» .الإحكام ١/
.Ao

)9

ذكر المصنف  أي ابن الحاجب  اختلاف العلماء في مسألة :هل يصدق اسم

الخطاب على الكلام في الأزل أو لا
ت؟ر
من
جغي
يرح.
فقد ذهب الإمام الأشعري» والقشيري إلى أنه يسمى خطاباً .وذهب القاضي أبو بكر
ال
باقلاني والإمام الآمدي إلى أنه لا يسمى خطاباً؛ لعدم الْمُخَاطْبٍ حينئذ؛ بخلاف

تس
اميت
لهأفي
زل

أمرأ ونهياً ونحوهما.
YAY

أو

الوّجو

002
0

الَا

٠

ما ER

4

 :الوت وَالسُّقُوط  .وَفِي الاضطلاح ما تقدم
الف

600

زی

وَالوَاجِبٌ  :الفغل المتعّلق للوجوب

یں“ کیا َد00

تقدم

مبنى الخلاف:

 -الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطاباً وعدم تسميته مبني على تفسير

الخطاب .فمن قال :إن الخطاب هو :ما يقصد به إفهام من هو متهيئ للإفهام.

لايسمى الكلام في الأزل خطاباً؛ لأنه لم يقصد به إفهام متهيئ للفهم .ومن
قال :إن الخطاب ما يقصد به الإفهام» ولم يقيد بقوله «من هو متهيئ للفهم'
يسمى خطاباً؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة .انظر :بيان المختصر ١/۲۴".
حاشية البنانى وتقريرات الشربينى ١/٠۸. ويقول ابن عبدالشكور :والحق إنه
خلااف لفظي .

1

انظر :فواتح الرحموت

١/55. ويوضح ذلك الكمال بن الهمام بأن المانع

من التسمية هو :كون

فهذا ليس

طاب
خن
ل م
اراد
الم

التنجيزي

الشفاهي.

موجهاً في الأزل .أما إرادة طلب الفعل ممن سيوجد ويتهيأ لفهمه فيصح في

الأزل من هذه الحيثية من الأزلء ويوجه إلى المعدوم .انظر :تيسير التحرير /۲
. 1*3
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :التقريب والإرشاد ١/51١". الإحكام
للآمدي ١/751. تيسير التحرير 7/١5١ التقرير والتحبير ١/985. نهاية السول
 .A/1شرح تنقيح الفصول ص٦۷
.

فما

بعدها.

شرح الكوكب

المنير

-/۱

1
) (1الوجوب في اللغة :السقوط والثبوت» والاستقرار ومنه قوله تعالى :فإذا وجبت

جنوبها» [الحج.]"5 :ء أي :سقطت ثابتة على الأرض لازمة محلهاء والواجب
الساقط.

والثابت والمستقر.

قال في القاموس« :وجب يجب وجوبًا ووجبًا :لزم» ووجب يجب وجبةً :سقطء
والشمس وجبت وجبًا ووجوبًا :غابت؟.
انظر :القاموس المحيط ١/١١٠. المصباح المنير ۲/١4۸. الصحاح للجوهري ١/
 .۱-۲۳۲المعجم الوسيط ۲/١۳٠١٠.
) (۲وهو قولهَ« :إِنكَْانَطلبًالفغْلٍعَبِرٍكف هص تَرْكُهُفي جَمِيعوَفْتهِسَيَْالقاب

فوْجُوبٌ» .

) (۳في  :ش «بالوجوب» بدل اللوجوب».
)(€

الواجب:

الفعل الذي تعلق به الوجوب كما تقدم في قوله:من آنهفعل غير كف

ااًب؛
قسبب
عكه
لتر
لتهض
ين

لأنه هو الذي تعلق به.
A4

وما يُعَاقَبُ تار مَرُدُودٌ؛ بِجَوَازِ الْعَمُو .وَمَا أُوَعِدَ ِالعِقَابٍ عَلَى
تک

مَرُدُودٌ ؛ بِصِدُق إِيعَادٍ الله تَعَالَىء وما اف  3مَرُدُودٌ؛ بمًا َك فيه .

الْقَاضِي(:94

ا يدم َارِكُهُ شَرْعَا بِوَجْهِ ًا“ .

وَقَالَ« :بِوَّجْهِ ماا؛ لِيَدْخْلَ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّمُ وَالْكْمَايَة" .2حافظ عَلَى
عَكْسِه ؛ َأَحَلّ زد إِذيرد الاي وَالنَائِمُ وَالْمُسَافْمُ .

َإِنْ قَGnالَيَ:سْقْط الْوُجُوبٌُ بِدَلِكَ .قُلْنَا :وَيَسْقْطْبِفِعْلٍالْبَعْض .
C1

(WW ohr

ضْرَملاَو "

esen

) (۳) (۲) (١هذه التعاريف للواجب ذكرها كل من إمام الحرمين الجويني في البرهان/١ 
 ". ٠والغزالي في المستصفى ١/85-55. والرازي في المحصول.45/948/١ 
والآمدي في الإحكام 1/1A-VA. ثم ردوا عليها وفندوها جميعاً كما فعل المصنف

مف
ا-بن الحاجب _اهلنا
خىتصر.

(©) القاضي  :هو القاضي أبوبكر الباقلاني .وقد سبقت ترجمته في ص.741
() تعريف القاضي الباقلاني للواجب بالألفاظ التي ذكرها ابن ال
احاج
لبمهنا
خف
تيصر
موجود بتص
ارف
ليسي
مر ف
سي ك
تل م
صنفى

١/55. والمحصول للرازي ١/84. وعند

رجوعي إلى التقريب والإرشاد للقاضى ۱/٤۹۲ وجدت

«ما استحق الذم بتركه على وجه ما

القاضي الباقلاني يعرفه بقوله:

( )5انظر شرح تعريف القاضي في  :التقريب والإرشاد 9١5/ .797-4والتلخيص للجويني
. ١

والمستصفى للغزالي ١. والمحصول للرازي ١/84-59.

( )۷ال
افرلضلفغية:

فمَنرَّض يفرض فرضًا .ول
الفر
لضلفغية

عدة معان منها:

أ-التقدير :ومنه قوله تعالى# :إننصف ما فرضتم» [البقرة ]۷۳۲ :أي :ق:درتم .ومنه

قوله تعالى# :لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً» [النساء4١١] : أي :معلوماً.
ب-التأثير  :قال ابن فارس« :الفاء والراء والضاد أصل صحيح يدل على تأثير في

شيء؟ من حر أو غيره .فالفرض :الحز في الشيء.

ج-الإلزام :ومنه قوله تعالى# :سورة انزلناها وفرضناها» [النور١] :
أي :ألزمناكم
العمل بها.
د-الإنزال:
و
م
ن
ه
ق
و
ل
ه
'
ت
ع
ا
ل
ى# :إإن الذي فرض عليك القرآن لراك إلى معادك
[القصص

0A[ : أي  :أنزل عليك القرآن.

أكثر المفسرين».

قال البغوي في تفسيره o/ « : ٦A1هو قول

ه-الإباحة :ومنه قوله تعالى :هما كان على النبي من حرج فيما فرض اللهله= .#
Ao

00

وِان
وَالْوَاجِبُ مُتَرَاد
الح

 :ال
ْمَوْضَ :الْمَفُطْوعٌ به .وَالْوَاجِبُ الْمَظُْونُ. "9

[الأحزاب  ]۸۳ :أي  :أباحالله له.انظر :معجم مقاييس اللغة ٤/۸۸٤. ترتايلبقاموس
الصحاحللجرهري ۲
* ۲/۷لسان العرب ۷/۲١۲. المعجم ال 8
 .۷الإحكام للآمدي ١/۷۸. شرح الكوكب ال۳من٠ير١/١ فمابعدها.
) (1الفرض والواجب من حيث الاصطلاح الفقهي مترادفان أي :اسمان لمعنى واحد»
ولفظان يطلقان على مدلول واحد عند الجمهور -المالكيةء الشافعية والحنابلة -وهو:

الفعل المطلوب طلباً جازماًء أو مايذم شرعاً علىتركه.

انظر :التقريب والإرشاد ١/491. التلخيص للجويني ١/471. المستصفى للغزالي ١/

 3المحصولللرازي١  .۸4-الإحكام للآمدي ١/74. شرح الكوكب المنير ١/
مع ۱/٥٦۱۰ قد أخطأ ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/
تشلية
.١
ان اللحاءکی في القواغد والفوائد الأصولية ص٥۷ في نسبة التفريق بين
راب
 «Forو
الفرض والواجب للقاضي الباقلاني» بينما نجد القاضي الباقلاني يعقد فصلاً كاملاً في
روض» .انظر:
لبف ه
اواج
أن الواجب هو الفرض حيث يقول« :فصل في أن ال

التقريب والإرشاد للقاضي 44/١؟.
)(۲

لا خلاف في أن الفرض والواجب مختلفان في دلالتهما لغة .فالفرض معناه :التقدير›

أو الحرٌ .والواجب معناه :الثابت» أو الساقط» أو المضطرب.

واختلف العلماء في استعمالهما اصطلاحاً على مذهبين:
المذهب الأول :أن الفرض والواجب مترادفان» أي اسمان لمعنى واحد» ولفظان
يطلقان على مدلول واحد هو :الفعل المطلوب طلباً جازماًء أو الذي م تاركه شرعاً.
وبه قال المالكية والشافعية؛ والصحيح عند الحنابلة .حيث قالوا :إن هذا الفعل

الخاص يُسمى فرضاًء ويسمى أيضاً واجباً مطلقاً سواء أثبتبدليل قطعي» أثمبت

بدليلظني .
المذهب الثاني  :أنهما غميتررادفين»

ويدلان عن معنيين متباینین .فالفرض :مثابت

حكمه بدليل قطعي .والواجب :ما ثبت حكمه بدليل ظني .وبه قال الحنفية ورواية
عن الإمام أحمدء واختاره ابن شاقلاء والحلواني من الحنابلة وحكاه ابن عقيل عن
الحتابلة .حيث قالوا :إن هذا الفعل الخاص إما أن يثبت طلبه وذم تاركه بدليل قطعي

كالكتاب والسنة المتواترة» وإما أن يثبت بدليل ظني كخبر الواحدء فإن ثبت بدليل
كنون المقروء -
قطعي فهو الفرض› وذلك كقراءة القرآن في الصلاة بقطع النظر ع

ماركها بقوله تعالى #.:فاقرءوا ما
الفاتحة -أو غيرهاء فإنه قد ثبت طلبها الجازم» ودتم

تيسر من القرآن» [المزمل]۸۱ :ء وإن ثبت ذلك بدليل ظني فهر الواجب وذلك

كقراءة الفاتحة بخصوصها في الصلاة» فإنهقد ثبت طلبها الجازم ودم تاركها بحديث-

۲۸٦

-

البخاري ومسلم« :لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
وقالوا :إن الحكم الأول '-الفرض ' :-أنه يُكفر جاحده» وتفسد الصلاة بتركه .وحكم

الثاني '-الواجب" -أنه لا يكفر جاحدهء ولا تفسد الصلاة بتركهء وإن كان تاركه يأثم

به.
وقد حكى ابن عقيل عن الإمام أحمد :أن الفرض ما لزم بالقرآن» والواجب ما كان
بالسنة .قال المجد بن تيمية في المسودة ص« : 05وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أكثر

نصوصهء وقد حكاها ابن شاقلا».
وانظر :القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي صلاه.
وأما قول ابن رشد الجد فى المقدمات ١/١5: (إن الفرض عند الحنفي :ما ثبت

بالقرآن .والواجب ما ثبت بالسنة» .مخالف لنقل الأصوليين؛ لأن الدلالة قد تكون
ظنية من القرآن» وقطعية من السنة مع كونها متواترة .ويلزم من ذلك كما قال القاضي
الباقلانى فى التقريب والإرشاد ١/۸۹۲: أن لا يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسنة
كنية الصلاةء والعاقلة» ويلزم منه أيضاً :أن يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه من

المندوبات الثابتة بالقرآن فرضاًء وهذا لا يجوزه .ونقل كلام القاضي الإمامٌ الزركشي
في البحر المحيط ١1/.78
كيون هذا الخلاف .أهو حقيقي تترتب عليه ثمرة» أم لفظي؟
ثم اختلفوا ف
قد صرح السمرقندي في ميزان الأصول ص  55بأن الخلاف حقيقي حيث قال:
«ولهذا يكفر جاحد القسم الأول « -الفرض»  -دون الثاني

«الواجب»  .-وكذلك فعل

الخبازي في المغني ص  58حيث قال في الفرض« :يكفر جاحده» ويفسق تاركه بلا

عذر» وقال فى الواجب« :حكمه وجوب العمل لا الاعتقاد حتى لا يكفر جاحده

ويفسق تاركه؟.
وكذلك فعل السرخسي في أصوله ١/7١١.
صرح صاحب مسلم الثبوت الحنفي80/١ بأن الخلاف بين الجمهور والحنفية لفظي

وحلي
قسيقيا حيث قال( :إن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلافي التسمية لا في
المعنى» .وقال الشيخ بخيت الحنفي في سلم الوصول لشرح نهاية السول ١//الا:
«فكان هذا الخلاف خلافاً لفظياً راجعاً إلى التسمية والاصطلاح الفقهي».اه.
سيتصفى
مف
للي
اغزا
م :ال
هفظي
نل
ملاف
وقد صرّح كبار المحققين من الجمهور بأن الخ
 ١والرازي في المحصول ١/۸4۰ والآمدي في الإحكام ١/۸۸۰ وابن برهان في
الوصول إلى الأصول ١/٠42 عكس ما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ١/781

من أن ابن برهان قال :بأن الخلاف الحقيقي» وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/
#ه"ا .وابن السبكي في جمع الجوامع ١1/4١١ بشرح تشنيف المسامع» والزركشي في-
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 :ما فيل في وَقيِهِ المقدرٍ له أولا شر

وَالْقَضَاء""' :ما قُعِلَ بَعْدَ وَفْتٍ الأداءِء إِسْيَدْرَاكَا لِمَاسَبَقَ له
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ت

تشنيف المسامع »١/7151 وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص٠٥۷ وابن
هية الخاطر العاطر ١/١۲۹-۳4۹ والبدخشي في
زف
نان
قدامة افليروضة» وابن بدر

مناهج العقول »١/75 والإسنوي فنيهاية السول »١/57 والمحلي في شرحه على
١/4۹۸-٠۹۰ وابن تيمية

رياته
رنيي ف
تلشقربي
جمع الجوامع والبناني في حاشيته عليه وا

في المسودة ص.»6١٠ والعضد في شرحه على المختصر ١/772 والجاربردي في

1

يلضياءال,لامع ١/491.
السراج الوهاج 15١٠ والشيخحلولوف ا

رتب الحنفية على الفرق بينهما آثاراً كثيرة منها :أن حكم الفرض لازم علماً وتصديقاً
بالقلب» وعملا بالبدن.

وأنه من أركان الشرائع » ويكفر جاحده .ويفسق تاركه بلا عذر .أما حكم الواجب فهو
لازم عملا بالبدن لا تصديقاًء ولا يكفر جاحده» ويفسق تاركه إن استخف بهء أما إذا

سقط
تأوّل فلا .وإذا ترك المكلف فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاته» ويلا

في

عمد ولا في سهوء ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة .أما إذا ترك واجباً فإن عمله صحيح›
ولكنه ناقص» وعليه الإعادةء فإن لم يعد برئت ذمته مع الإثم.

انظر :أصول السرخسي ١/١١١-١٠١. فواتح الرحموت ١/80. القواعد والفوائد
الأصولية ص۸-٥۷ه. شرح البدخشي /١؟5 فما بعدها .تيسير التحرير ۲/١١٠. ميزان
العقول للسمرقندي ص9؟-١."1-

المسودة لال تيمية ص80

۰٥.

 00الأداء في اللغة :بمعنى الإيصال والقضاءء وأصله من أدى .قال في القاموس« :أذاه
تأدي :ة أوصلهء وقضاه .والاسم الأداء» انظر:معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١/4.
تايلبقاموس ١/571١.
ا تعريف الأداء عند الأصوليين في :المستصفى للغزالي ١/84: المحصول للرازي

0١

فما بعدها .شرح تنقيح الفصول ص" ."5الإبهاج لابن السبكي ١/۷. بيان

المختصر ١/8". شرح الكوكب المنير ١/65". فواتح الرحموت ١/04. تشنيف
المسامع ١.,.

التحقيقات شرح الورقات لابن قاوان ص؟.5١

 (22القضاء في اللغة :يأتي بمعان منها :الحكم» والصنعء والحتم» والإنقاذء والأداء
والإتمام .ولعل الأليق بالمراد بالقضاء هنا هو معنى الأداء والإتمام والإنقاذ .انظر:

معجم مقاييس اللغة  .8/94ترتيب القاموس .145/#
انظر تعريف القضاء عند الأصوليين في :المستصفى للغزالي ١/84. المحصول للرازي
فما بعدها .شرح تنقيح الفصول ص" .7الإبهاج لابن السبكي ١/١۷ فما
١
.رح الكوكب المنير ١//75. فواتح الرحموت
بعدها .بيان المختصر  148ش
 .0١تشنيف المسامع ١/191١. التحقيقات شرح الورقات لابن قاوان ص”.5١
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مِنْ فعله كَالْمُسَافِْنِ ynit /

أو لم يَتمُكنْ؛ لماع مِنَ الوْجُوب شَرْعًا؛ كَالْحَايْضِ» أو عَمّلا كَالتَائم.
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الأرَّلِء لآ الثاني إلا في قَوْلٍ ضَعِيفٍ.

وَالإِعَادَة : '"0ما قُعِلَ فى وَفْبِ الأَدَاءِ تان" ؛ snee
) 0اتفقت كلمة شُرَّاح جمع الجوامع -شرح المحلي ١/١٠٠. الآيات البينات للعبادي ١/
 ٠تشنيف المسامع للزركشي  .۱/۲۹۱الغيث الهامع لولي الدين العراقي (ورقة /۸
).
الضياء اللامع للشيخ حلولو ١/٠٠۲- على أن تعريف ابن السبكي للقضاء« :وهو

فعل ك
ل .وقيل :بعض :مخارج وقت أدائه؛ استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقاً»

أحسن متعنريف ابن الحاجب؛ لأن قول ابن السبكي « :مقتض للفعل» أي  :طالباً له:

يتناول الواجب والمندوب بخلاف عبارة ابن الحاجب التي تتناول الواجب فقط.

أ
قول :لاوجهلهذاالتفضيل ؛ لأنابنالحاجب بنىذلك على أصلمذهبه المالكى :أن

القضاء منخصائص الواجبات؛ أماالمندوبات فإنهالاتقضى عندنانحن المالكية إل الفجر

للزو
ال .وعليهفعبارة ابنالحاجب أحسن .قال الشيخ خليل فيمختصره« :ولايقضى غير
فرض إلاه -
ي أي صلاةالفجر -للزوال .انظر :مواهب الجليل للحطاب  ./7/4وشرح

الخرشي على مختصر خليل معحاشية العدوي عليه ۷١-۸1. /۲ وحاشية العلامة حمدون ابن
الحاج المالكي على شرح ميارة على منظومة ابنعاشر ١/81.

)( الإعادة في اللغة :
بمعنى الرجوع  .وأصله من عودء يقال :عاد إليه يعود عودة وعوداً:

إذا رجع.
انظر :ترتيب القاموس  .۳/۸۳۳لسان العرب ۳/١٠۴.
ا
نظر تعريف الإعادة عند الأصوليين في  :المستصفى للغزالي ١./ ١٠المحصول للرازي

 1/113فما
بعدها .شرح تنقيح الفصول ص كلا .الإبهاج لابن السبكي //١الا. بيان

المختصر ١/١14". شرح الكوكب المنير ١/85". فواتح الرحموت ١/08. تشنيف
المسامع ١/491١. التحقيقات شرح الورقات لابن قاوان ص”.5١

 (۳قالالشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول ۱/۹١٠ « :وظاهر هذا التقسيم -الأداء والقضاء
وال
إعادة -أن الأقسام متباينةوهومايقتضيه كلام ابن الحاجب في المختصرء ولکن شارحه
العضد
قال :إن الإعادة قسممن الأداء فيمصطلح القوم» وإن وقع فيعبارات بعض
المتأخرين خلاف» .اه .واعترضه السعد فقال« :لمنطلع على مايوافق كلامه» .اه.

اولاإععاتدرةضهقسياملاجًر لجلاأندياء أيلاضاًقسمباأًن ممناه .قاله خلاف ما ذهب إليه غيره من اسراح فإنهم جعلوا
 1ظ>

2ع

لخلل

(MW

.

سس

وف

تا

:

rs (DO

لعذر

.

لكن يؤيد كون الإعادة قسماً من الأداء لا قسيماً له عند الشافعية .إن صاحب «الشامل»

منهم لمانقل نصالشافعي أنهلوأحرم مسافر بالصلاة وهو يجهل أنله قصرها ثم

سلّم من ركعتين وجب عليه قضاؤها؛ لأنهعقدها أربعاًفإذا سلمعن ركعتين منها فقد
قصد إفسادهاء فجعل فعلها ثانياً فى الوقت قضاءء وهو ينقض تعريف القضاء والأداء.

أجاب عن ذلك بأن مراد الشافعي :وجوب الإعادة على كل حال لا القضاء بالمعنى
الاصطلاحي؛ لأن كلام الشافعي مسوق لبيان لغو الأولى» وبذلك كان إطلاق

الأصوليين إلا من شذ منهم» وأطلقه الفقهاء أيضاًء وجزم الشيخ في اللمع وشرحها

بأنها أداء» وهو الموافق للقواعد؛ لأن الوقت باق» وبإفساد الصلاة زال التضييق؛ لأن
فعله كلا فعل بدليل قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته:

«ارجع فصل فإنك لم

تصل» وإنما يظهر التضييق فيما لواستمرت صحيحة .اه فهذا صريح في أن فعل

العبادة ثانياً في الوقت بعد فساد فعلها أولا من قسم الأداء» فتكون الإعادة منهء

وبذلك تعلم اندفاع اعتراض السعد والسيد على المحقق العضدء وأن التحقيق :أن
الإعادة متى كانت في الوقت فهي قسم من الأداءء كما أنه لو أفسد العبادة بعد الوقت

كان فعلها قضاء وتكون قسماً منه .وهذا التقسيم اصطلاح للشافعية» .انتهى كلام الشيخ
بخيت .وانظر :شرح العضد على المختصر ١/۴۳۲. وحاشية السعد والشريف
الجرجاني .وبيان المختصر ١/١14".
وشرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني وتقريرات الشربيني ١/9١١1-
2

)(1

طء
أي :فيفعله أولاًكترك رشكنرأو

وذلك احترازاً عن صلاة من صلى صلاة

مستجمعة لشرائط الصحة مرة ثانيةفيوقتهاء فإنها لاتسمى إعادة علىهذا القول .قال
شهور
للمهو
اقو
المحلي« :وهذا ال

الذي جزم به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن

الحاجب» .والحنفية قيدوا الإعادة بخلل غايلرفساد في الفعل الأول؛ كترك ركن فهو

لنيمهعوتد به» ولايسمى إعادة.
الثا
يؤدي إلى الفساد عندهمء فالفعل الأول لغوء وا
انظر :تيسير التحزير  .۲/۹۹۱فواتح الرحموت ١/884. بيان المختصر ١/١14". شرح

خىتصر
لمعل
اعضد
ال
زفق

امع
ومع
ليجلج
امحل
١/  .7*7حاشية البناني على شرح ال

قال المحلي في شرحه على جمع الجوامع 0/7
حصول فضيلة لمتكن في فعله أولا».

١/1١١.

«من خلل في فعله أولآء أو

« ١٤۳وهو أعم من الخلل» ونسب ابن النجار
وقال الأصفهاني في بيان المختصر ١:/
في شرح الكوكب ١/845 هذا القول لأصحابه من الحنابلة .وانظر :شرح العضد على

المختصر ١7/.77

۹۰

لا :

(مَسْأَلَة) الْوَاجِبُ عَلَى الْكمَايَة'" عَلَى الْجَمِيعء وَيَسْقْط بِالْبَغغر . 9

نم الْجَمِيع بالتّركِ باتقَاقٍ.

۰

 (00سمي
واجب الكفاية؛ لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع

ف
ي وجود الفعل» ويكفي في سقوط الإثم على الباقين» مع كونه واجباً على الجميع.

انظر :شرح تنقي
ح الفصول ص٠٠١  .نهاية السول ١/۷۸٠ وبهامشه سلم الوصول

للشي
خ بخيت .التمهيد للإسنوي ص .۳۷البحر المحيط ١/741. نثر الورود على مراقي
السعود للشنقيطي .۱/۳۲۲
 00في :ش« :ويسقط
بفعل البعض» بدل «ويسقط بالبعض» .وما في :ش .موافق لما فى

المنتهى 4ص".

١

1

الواجب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين عند الجمهورء فالقادر عليه يقوم بنفسه به»

و
غير القادر يحث غيره على القيام به؛ لأن الخطاب موجه لكل مكلف

يتعلق بالكل عند الترك» لكنه يسقط بفعل البعض؛ لحصول المقصود.

وأن التأثيم

وقال
البيضاوي في منهاجه والتاج السبكي في جمع الجوامع والفخر الرازي فيما نسب

بإفليعهل :إانلك واجب الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة؛ لأنه لوتعلق بالكل لما سقطإلا

ل» وأنه يجوز الأمر لواحد مبهم اتفاقاً .كقوله تعالى #:فلولا نفر من كل
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين[ .التوبة7١]. :
كون الواجب الكفائي مختصًاً ببعض غير معين :نسبه المراغي  -فيما نقله عنه العبري

في شرحه للمنهاج ١وال2
إسنوي في نهاية السول ١/4491-6414 ومحقق

المحصول الدكتور طه جابر العلواني ؟ .781/ومحققا شرح الكوكب المنير /ه١لام

إلى الفخر الرازي.

أما العبري
فقد أنكر ذلك وبَِّنَ أن عبارة الرازي في المحصول صريحة في أنه فرض
على
الجميع كما هموذهب الجمهور .وقال الشيخ بخيت في سلم الوصول ١/8491:

«إن قو
ل الإمام  -أي الرازي  -في أول عبارته «وأما إذا تناول الأمر الجماعة لعالى

سبيل الجمع“ صريح في أن الأمر توجه إلى الجماعة وتناولهم لا على سبيل الجمع»

أي لاعلىسبيل الكل المجموع بلعلى سبيل الكل الإفرادي» فيكون الخطاب

محويجهثاًإلىالجماعة .كذلكفيكون الوجوب على الجميعلامنحيث الجمع بلمن
المحصوكلل وصاحرديء وهذا هو عين مذهب الجمهور .فمن أين تكون عبارة الإمام في
حة
فى أن المخاطب «البعض»؟ بل هي صريحة في أن المخاطب

ا«لابلاكقلي؛ن» ووإمنتىهم تتركىهحصل الغرض من الشيء المطلوب بفعل البعض سقط الطلب عن
الكل كان الكل ملزمين به» وقد تركوه جميعاً فيائمون جميعاً

فوج
وب فرض الكفاية على الكل الإفرادي والنص اقتضى أنه إذا فعله من فيه الكفاية

كان ذلك الفعل موجباً لفراغ ذمة من فعل وذمم الباقين» اه.
۲۹۱
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قالوا :سمط بالبَغض  .قلنًا :اسَتِبْعَادْ
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قالوا :كما اير بِوَاحِدٍ مبهم
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ايمر بعض مبهم.

.

i

قلنا:

ود

م

7

واج
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مبهم لا

واحتج القرافي في شرح تنقيح الفصول ١ص89 بقوله تعالى 89:فلولا نفر من كل فرقة

منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» [التوبة71١]. : على أن الوجوب متعلق بالقدر
المشترك؛ لأن المطلوب فعل إحدى الطوائف ومفهوم إحدى الطوائف قدر مشترك

بينها؛ لصدقه على كل طائفة.

وقال الإمام الشاطبي« :قول علماء الأصول إنه متوجه على الجميع» ويسقط بفعل

البعض صحيح من جهة كلي الطلب لا جزئيه .والضابط :أن الطلب وارد على
البعض» لا على البعض كيف كان» ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك» ودليله

الآية  :-فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين[ .#التوبة* :؟]١؛

يقال :إنه واجب على الجميع› يقرب من التجوز؛ لأن القيام بذلك
ولكن صح أن
فهم مأمورون بتحصيله » ولكن البعض بالمباشرة وهم القادرون»
قيام بمصلحة عامة.

والبعض بالأمر للقادرين .وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف» .انظر :الموافقات ١/
شْ
 184١-5بتصرف.
نقل ابن الصلاح في «فوائد الرحلة» عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والشيخ أبي

محمد والد إمام الحرمين :أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين .ونقل الإمام

:

النووي في «زوائد الروضة»»

والشيخ أبو علي السنجي في أول «شرح التلخيص لابن

القاص؟ عن المحققين :أن إمام الحرمين الجويني قال :إن فرض الكفاية أفضل من

فرض العين.

|

والتحقيق :لم يقل أَحَدٌ منهم- :الأستاذ وإمام الحرمين ووالده -إن فرض الكفاية أفضل

من فرض العين -كما عبربه ابن السبكي في جمع الجوامع  -بلقالوا :للقيام بفرض
ام بفرضص العين .وبين هذه العبارة وعبارة ابن السبكي في جمع
الكفاية مزية على القي

الجوامع وغيره تفاوت فليتأمل.

ش

ونص إمام الحرمين في الغيائي ص  :"8887-90اثم الذي أراه أن القيام بما هو من

فروض الكفاية أحرى بإحراز الدرجات» وأغلى في فنون القربات من فرائض الأعيان»
فإن ما تعين عَلَى المتعبد المكلف لو تركه» ولم يقابل أمر الشارع فيه بالارتسام؛

اختص المأثم به» ولو أقامه فهو المثاب .ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات

لعم المأثم على الكافة على اختلاف الرتب والدرجات» والقائم به كاف نفسه وكافة
المخاطبين الحرج والعقاب» وآمل أفضل الثواب» ولا يهون قدر من يحل محل
لمسلمين أجمعين في القيام لمهمة من مهمات الدين» .اه وانظر :تشنيف المسامع
ا
.or-0۲/1

14۲

قَالُوا« :فلؤلا نَمَو" قُلْنَا :يَجِبُْ تَأوِايللُهُْ عمَُلَسىْقِطِء جَمْعًا بَئْنَ
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(مَسْألَةُ) الأَمْرُ بِوَاجِدٍ مِنْ أَشْيّاء”” كَحِصَالٍ الْكَمَارَةِ مُسْتَقِيمٌ .وَكَالَ بض
الْمُعْمَِلَةِ :الْجَحِيعٌ وَاجِبٌ وَ.بَعْضْهُمْ  :الْوَاجِبُ :يمُافْعَلُ :وَبَعْضُهُمْ  :الْوَاجِبُ :
وَاحِد معن »

0
َ0رِ
وَيَسْقُطُ به وَيِالآخ

( )١سورة التوبة الآية١١٠:. وتمامها  :فلولانفرمن كلفرقةمنهمطاثئف
افةةلي
لتف
دقهو
يانفي
....

( )۲قال الأصفهاني في بيان المختصر 4١#/:447-8
عنه بأن الطائفة كما يحتمل

«أجاب المصنف -أي ابن الحاجب-

أن يكونوا هم الذين أوجب

اللهعليهم طلب الفقهء

احتمل

أن يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب بالمباشرةعن الجميع.

والاحتمال الثاني وإن كان مرجوحاء يحمل عليه؛ جمعاً بين الدليلين .فإنا لو حملنا
الطائفة على الذين أوجب الله عليهم .يلزم بطلان دليلناء وهو الإجماع على تأثيم
الجميع بتركه .ولو حملناه على المسقطين»

لم يلزم بطلان دليلناء ولا العمل بالاية -

وهي قوله تعالى# :فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليت
افقه
لوا
دفيين.
 [N۳م
فهتعين المصير إليه ؛ أن

الجمع بين

العضد على المختصر ١5/477-87

الدليلين واجب

[التوبة:

بقدر الإمكان» .وانظر :شرح

وحاشيتى السعد والجرجانى.

كالصلاة والحج» وواجب مخير أو مبهم كخصال الكفارة وغيرها .انظر :المعتمد ١/
6

المستصنى |1

الأصولية ص۸9
)(4

اختلف

العلماء۽

المحصول للرازي ”؟I .١981/

للآمدي ۱/4

.
أشياء متعددة كخصال

في أن الأمر بواحد من

الكفارة هل هو مستقيم

أم لا؟ على مذاهب:

المذهب الأول :الواجب واحد لا بعينه .وبه قال أكثر العلماء .قال القاضي الباقلاني
في التقريب والإرشاد 5/95١: «وقد أجمع الكل من سلف الأمة وأئمة الفقهاء على
أن الواجب من المخيّر فيه من الكفارات وغيرها واحد بغير عينه».

المذهب الشاني أ
:ن الجميع واجب_ ويسقط بفعل واحد .وعزاه الباجي في المنتقى
أيضاً وأصحاب أبي حنيقة .

نقلاً عن

أصحاب

المقالاات»

وذكره إمام الحرمين في

ثم شكك

البرهان

في النقل حيث

وو

عن

أبي هاشم

قال « :فإن النقل إن صح

علنه.)...

للا م
تجا
شلكيك

إمام الحرمين بعد نقل أبي الحسين البصري في المعتمد ١/47 النقل-
4۳

=

الصحيح عن أبي علي وأبي هاشم حيث قال« :وذهب شيخانا أبو علي وأبو هاشم

يير»
لةتعخلى
اجب
إلى أن الكل وا

ومعنى ذلك أنه لياجوز الإخلال بأجمعهاء ولا

ياجلبجمع بين اثنين منهما؛ لتساويهما في وجه الوجوب».
المذهب الثالث :أن الواجب معين عند الله تعالى فإن صادفه المكلف فذاكء وإن فعل

غيره فهو نفل يسقط به الفرض.
وهذا المذهب يسمى «مذهب التراجم»؛ لأنكلا من الأشاعرة والمعتزلة يرجم به
الآخر ويتبرأ منه» فهو مذهب مفترض لا قائل به .قال القاضي في التقريب والإرشاد

« : ۲واعلموا أنه ليس مراد الأمة والفقهاء بقولهم :إن الواجب من الكفارات

أوجبه دون غيره

ذوي
له
االى
الغلاث واحد بغير عينه» أفينها.واحداً بعينه عند الله تع

حتى لو فعل المكلف غير ذلك الواحد لم يجزئهء وكان بمثابة من فعل شيئاً غير
هىم:
لعن
وم
قكون
الكفارات الثلاث في أنه فعل غير الواجب وي

بغير عينه أنه معين

معلوم عنداللهتعالى تعلق الوجوب به دون غيره .وإن كان غيرمعلوم ولامتميز لناء

هذا ليس بقول لأحد من الأمة؛ لأن أقل ما فيه أن يكون معيناً وإن جهلناهء وأن
يكون غيره لياجزئ

ناه
لفقد
كون
إذا فعل؛ لأنه غير واجب .وأن يك

من غيره ولم يجعل لنا إلى تمييزه

واجباً وخصوصاً

سبيلاً وذلك باطل باتفاق» وقال الفخر الرازي في

المحصول ”0١/: «بل هاهنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلةء ويرويه المعتزلة
عن أصحابناء واتفق الفريقان على فسادهء وهو :أن الواجب واحد معين عند الله
تعالى غير معين عندنا إلا أن الله تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو
واجب عليه » .وقال أبو الحسين في المعتمد ١/4۷: «وإن قالوا  أي الأشاعرة  :-بل

الواجب واحد معين عند الله؛ غميعرين عندنا إلا أن الله سبحانه قدعلم أن المكلف

لا يختار إلا ما هو الواجب عليهء فالخلاف بيننا -أي المعتزلة -وبينهم -أي الأشاعرة-
ىمعنى».
فال

وقال تقي الدين بانلسبكي في الإبهاج ١0

اء
ؤةلمن
هحمل
قائل » .وهذا المذهب جدير بهذه ال

«وعندي أنه لم يقل به

؛أن القول به
الأئمة الأعلام ؛ل

يترتب عليه أشياء وهي :عدم إجزاء غيره» وكون المكلف جاهلاً بما كلف به» وكون

املمعكليفئباهً.

وكلها باطلة بإجماع الأمة.

'

المذهب الرابع  :الواجب منها واحد غير معروف وهو ما يفعله المكلف .قال الباجي

فى المنتقى ١

«وهذا أظهر عندي وأجرى على أصول المالكية؛ لأن

ا

يكفارة الواجب منها
قالوا :إن الأفعال المخير بينها كالعتق والإطعام والكسوة فال
واحد غير معين وللمكلف تعيين وجوبه بفعله .ولم يخالف في ذلك أحد من أصحابنا

غير محمد بن خويز منداد فإنه قال :إن جميعها واجبء فإذا فعل المكلف أحدها
سقط وجوب

سائرها».

523

=

وذكر الرهوني عن
ص۱١۲

الباجي عزوه لمعظم المالكية .وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول

« :الواجب المخير في موارده هو كالواجب

الموسع›

والإيجاب

فيه متعلق

بمفهوم أحد الخصال الذي هو :القدر المشترك بينهاء وخصوصيتها هموتعلق
بالتخيير) .

ثم إن الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة :لفظي عند الأكثر .قال أبو
الحسين في المعتمد ١/4۷: «ومعنى إيجاد الله إياهاء هو أنه أراد كل واحدة منهاء
وكره ترك أجمعهاء

ولم يكره ترك واحدة منها إلى الأخرى.

وعرّفنا ذلك .فإن كان

الفقهاء هذا أرادوا وهو الأشبه بكلامهم فالمسألة وفاق» .وقال الجويني في البرهان ١/

 0١افإن النقل إن صح عنه  أي عن أبي الهاشم  فليس آيلاً في التحقيق إلى

خلاف

معنوي » 2وقصاراه

نسمبة الخصم إلى الحيف في العبارة» .

وقال الفخر الرازي في المحصول ١۲/۹١١٠ « :قالت المعتزلة :الأمر بالأشياء على

التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير.
وقالت الفقهاء :الواجب واحد لا بعينه .واعلم أنه لا خلاف في المعنى بين القولين؛
لأن المعتزلة قالوا :المراد من قولنا :الكل واجب على البدل .هو :أنه لا يجوز
للمكلف

الإخلال بجميعهاء

موكولا إلى اختياره.

ولا يلزمه الجمع بينهاء

والفقهاء عنوا بقولهم:

ويكون فعل كل واحد منها

«الواجب واحد لا بعينه)  .هذا المعنى

بعينه  :فلا يتحقق الخلاف أصلا» .اه.
وقال السمعاني في القواطع ص”« :51واعلم أنه لا يتحصل خلاف معنى فى هذه
المسألةء وإنما الخلاف خلاف عبارة».
وقال ابن البرهان في الوصول إلى الأصول ١/۴۷۱: «والمسألة لفظية ليس فيها فائدة

من جهة الفقهء وذلك خلاف في العبارة» وحظ المعنى مسلّم من الجانبين».

وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٠٠٥۴ « :وقول المعتزلة :أنه متعلق
بالجميع معناه :بالجميع على وجه تبرأ ذمته بفعل البعض فلا يكون خلافاً
للمذهب

خلاف

الآخرء

وعند

التحقيق تستوي

المذاهمب

في هذه

المسألة.

وتبقى

لا

فيها».

المعنى) .اه.

وصرح بعضهم أن الخلاف معنوي .قال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول “/

« : 4فالذي يظهر من كلام الغزالي (المستصفى »)١/95 وابن فورك :أن الخلاف
معنوي» وهو اختيار صاحب الإحكام (وهو الآمدي في الإحكام »١/88)2 والتلمساني-
نا

لَئا :الْقَطعٌ بِالْجَوَاذِِ وَالنّصٌ دل عَلَيْهه وَأَئِضًا :جوب" تَويج
أحَدٍ الْخَاطِبَيْنِه وَإِعْنَاقِ وَاحِدٍ مِنّ جلي قَلَوْ كَانَ المّحْيِِرٌ يُوجِبٌ
الْجَمِيعَ» لَوَجَبَ تَرْوِيجُ الْجَمِيعو>َلَوْ كَانَ معا ؛ لِخْصُوص أَحَدِمِمَاء
امع الخ .
الْمُعْثَرل

يْرُالْمُعَيّ
عهَو

ىل

وی

و

قوع

ل

”

په.

نتب حَ-يْ.تٌ هق وَاجِبٌء وهر١ راح من المَّلانَقَ فَيَنْتَفَى
وَالْجَوَابُ آله م
ادت

۶إ

”fo

يه ةا .دجب
لا
قالوا:اللَوْكْوَاَنَاجِبُ وَاجِدًَا مِنْ ََدك ف أخذها
انْ*)
دفَإِ
دهًَا.
َحَدَُ
عهُوأََ
َْتُ
تْحَي
ن يکود الْمُحَئَدْ فيهوَاجِدًا /٠[ /ب] لآ بِعَيْنِهِ مِن
=

(وهو الشريف التلمساني في المفتاح ص )۷۹۳من المتأخرين».
ونقل الزركشي فى البحر المحيط ١/74١ عن الهندي أنه قال« :الصواب :أن الخلاف

معنوي» ويظهر له فوائد في الخارج» .ثم فعودائد تسعة .انظر :هذه الفوائد في البحر
المحيط ١/74١ والتمهيد للإسنوي ص- ۹۷
ومبنى الخلاف فى المسألة كما تصوره السمرقندي في ميزان الأصول ص٠١۹۲ -

٠١

حيث قال« :وهذه المسألة بيننا وبينهم 

أي المعتزلة » فرع لمسألة

أخرى» وهو أن التكليف يبتنى على حقيقة العلم عندهم» دون السبب الموصل

إليه» وإيجاب واحد من الأشياء غير عين تكليف بما لا علم للمكلف به؛ لأن

الواجب مجهول حال التكليف فى حق المكلف» فيكون تكليف ما ليس في

بب
الوسع .وعندنا التكليف يبتنى عسلى

على سبب
((

)(۲

في  :ش:

في :ش:

العلمء لا على حقيقة العلم .كما يبتنى

القدرة لا على حقيقة القدرة».
«اوجب»

بدل «وجوب».

الفيصحٌ) بدل «فص) .

( )۳في :الأصل« :منها» بدل «مبهما» .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما في شرح

العضد على المختصر ١/٠٠۲ وحاشية السعد والشريف الجرجاني» وبيان المختصر
1

( )٤في :أ ش« :تعدده بدل «تعددا» .وما في الأصل هو الموافق لما في شرح العضد

١

وحاشية الجرجاني  .۱/۷۳۲وبيان المختصر ١/94".
كو"

َالْؤجُوبٍا

يي

وَالْحَقُّ أن الَّذِيوجب

ل بحر فيه » وَالْمُحَدَدُ فيه  3يحب

لِعَدَم

التّغيير وَ
.الئَعَدُدُ يَأْبَو كَوْ ؛نَ المُت الَمْءَعَلّمَيْر وَاجِدًا .كَمَا لَوْ حرم وَاحِدَاء
عم

سا سم

وَأَوْجَبَ وَاحِدًا.

الوا ::يعم وَيَسْقُطْء وَإِنْ گان يلظ التّخْيِيرٍكَالْكِمَايَةِ.ال قإُِلْجناْ:مَاعٌ
ىَ

ئ

َث
ميمالْجَمِيع وَهََا بتَرْكِ وَاحد 0

ممََععَة
مَُول»

بخْلافٍ اَم عَلَىترك واج

وََيِضًا تيم وَاحِدٍلآبِعَيْنِهِغَيْرْ

من تلاك

قَالُوا :يَجِبُ أَنَْعَم الآمِرُ الْوَاجِبَ .قُلْنَا :يَعْلَمُهُ حَسْبّ ما أَوْجَبَهُ
وإ“ و
َير مَُيّنِ وَجَبَ أَنْ يَعْلَمَهُ غَيْرَ

قَالُوا :عَلِمَ مَا يُفْعَلُ فَكَانَ الْوَاجِبَ .قُلْنَا :فَكاد الْوَاجِتَ"؛ لِكَوْنهِ

وَاحِدَا ينها“ لآ لِخْصُوصِو” ؛ لقع بأد" الْحَلْقَ فيه سَوَاءٌ .
( )١في :ش« :بين الواجب وغير الواجب» بدل "بين واجب وغير واجب».
)0

في :أء ش« :اتحد؛ بدل «اتحدا» .وما في الأصل هو الموافق لما في شرح العضد
..
۱

وبيان المختصر ١/48".

( )۳في :ش« :يأبا» بدل «يأبى» .وهو خطأ؛ لأنه مخالف لقواعد الإملاء.
2

في شرح العضد ۱/١٣۲ في متن المختصر زيادة ١لا بعينه» بعد قوله «واحدا.

وهى

غير موجودة في المنتهى .

انظر :المنتهى ه
ص" .وهذه الزيادة لا تخل بالمعنى على رأي الجمهور وابن الحاجب
واحد منهم.
()4

فى :ش:

«فإذا» بدل «وإذا».

[9©6

في  :ش:

«أوجبه) بدل الأوجب».

( )۷في :ش« :فكان الواجبٌ» بالرفع وهو خطأ .والصواب ما أثبته من :الأصلء أ؛ لأنه
( )۸في :أ :ساقطة .وفى :ش« :مبهماً؛ بدل «منها» وهو خطأ.
()4

في  :أ ش:

()٠١فى:

ش:

(لا بخصوصه»

بدل لا لخصوصه».

«فإن» بدل «بأن».

"1

۳

الوس

(1

۳

0

٤ 4 الجَمهورٌ:

ب

2

إن جميع

اعةٌ

ع2
o

o

وفتٍ الظهر ونَخووا۳

ب

رفت

واي ,
0ن
ْقَاضِي :الْوَاجِبٌ  :الْفِعْلٌ؛ أو الْعَرْمُء و ع
ال

آحْر

,

 (00صدر العضد في شرحه على المختصر ١/١147 بلفظ١ :مَسْأَلَةٌ) الموسع
والصحيح عند الأصفهاني في بيان المختصر ١0 بدون لفظ (مَسْأَلَةُ) .حيث قال:
«جعله تابعا للواجب المخير ولم يذكره في مسألة منفردة».
وابنالسبكي أيضاً في رفع الحاجب (ورقة /١9ب) لم يصدرها بلفظ (مَسْأَلَةُ) .وكذا
البابرتي في شرحه على المختصر (ورقة ١5/بء /5١أ). وهذا أيضاً موافق لصنيع ابن

الحاجب في المنتهى ص ."8وقال القطبي« :كان المناسب أن يصدر ب (مُسْأَلَةٌ)
ويقول( :مَسْألَةُ) الموسع .وإنما لم يفعل بل جعله ردفاً للمخير؛ لرجوع الموسع عند
التحقيق إلى المخير» .انظر :النقود والردود (ورقة /١١5ب). نقلاً عن محقق بيان
المختصر الدكتور محمد مظهر بقا ١1/56*).
(0

الواجب الموسع هو« :الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه وأداءه طلباً
جازما في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه».

انظر :الواجب الموسع عند

الأصوليين ص؛.٠١4
افق أي  :ونحوه من وقت العصر والعشاء» وقت لأداء الواجب.
) (4هذا مذهب الجمهور :من الشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية وجمهور المعتزلة وأكثر
تصر
المالكية .وقال القاضي :عياض « :هو مذهب مالك» .ونسبه الطوفي في شمرحخ:
الروضة "١/76 إلى مالك والشاقعي وأحمد رضي الله عنهم.

انظر تفضيل الكلام عن مذهب الجمهور في :أصول السرخسي ١/١". ميزان الأصول
للسمرقندي ص.57١9 المحخصول لابن .العربي ص-15١؟.5 إحكام الفصول للباجي

 .۲۲۲-١المعتمد لأبى الحسين ١/671١. المستصفى ١/45. المحصول للرازي

5

فما بعدها .الإحكام للآمدي ١/74. البحر المحيط للزركشي  .۱/۹۰۲شرح

مختصر الروضة ١/۹۲۳ فما بعدها .الضياء اللامع للشيخ حلولو ١/١۴. الواجب
الموسع عند الأصوليين للدكتور عبد الكريم النملة ص.1-51١1١7
) (6قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد « :۲/۸۲۲إن جميع أجزاء الوقت وقت

له» وأن له تأخيره إلى وقت التضييق إما ببدل هو :العزم على أدائه» أو على أن يفعل

مثله فيما بعد .فمحال على هذا القول أن يكون نفلاً إذا فعل في أول الوقت» أو .
مراعى؛ لأنه لا يعلم أنهفرض أو نفل إلى دخول آخر الوقت» .اه.
قال ابن السبكي« :لا يعرف القول بوجوب العزم إلا عن القاضي ومن تابعه كالآمدي
(في الإحكام ۱

.

۲4۸

=

وبالغ ابن السبكي في تشنيع هذا القول على قائله حيث قال:

(وهو معدود من هفوات

القاضي ومن العظائم في الدين؛ فإنه إيجاب بلا دليل» .انظر :رفع الحاجب (ورقة

4إبء و5١ .)//وتشنيف المسامع 88/١؟.101-
وكأن ابن السبكي اعتمد قول الإمام الجويني في البرهان ١/١۷۱: «ثم زعم -أي
القاضي الباقلاني -أن البدل هو العزم على الامتثال في الاستقبال .وقال :من أخر

الامتثال غير مُخطر بباله العزم عصى ربه تعالى .ثم يتعرض له كذلك في كل وقت

يتعين ويتردد بين الامتثال وبين العزم إلى آخر وقت الإمكان .ثم ذلك الوقت يتعين
للفعل .وهذا خروج عظيم عن مسلك التحقيق» .وقد وجدت في قول إمام الحرمين ما
يخفف من شدة هذا التشنيع من ابن السبكى على القاضى الباقلانى .حيث قال الجوينى

في البرهان ١/771: «والذي أراه في طريقة القاضي رحمه الله :أنهإنما يوجب العزم
في الوقت الأول .ولا يوجب تجديده» ثم يحكم بأن ذلك العزم ينسحب حكمه على
يع

الأوقات المستقبلة» وهذا كانبساط النية على العبادة الطويلة مع عزوف النية .ولا

ينبغي أن يظن بهذا الرجل العظيم غيرُ هذا على أنا لانرى ذلك رأياء.
) (01هذا القول معزو لبعض الشافعية .عزاه إليهم الرازي في المحصول ؟ .571/والبيضاوي
في المنهاج» والجاربردي في شرح المنهاج المسمى السراج الوهاج ١/18١1-8612
وصاحب المصادر كما قاله الزركشي في البحر المحيط ١/۳٠۲.
والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص».١51١ وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت بشرح
فواتح الرحموت ١/٤۷ والشيخ الصديقي الميهوي الحنفي في شرح نور الأنوار على
المنار ١/۸۱1 وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص” .”#حيث قال« :قاله
طائفة من محققي الشافعية» .اه.

وقال ابن التلمساني في شرح المعالم ۱-١۳۳ « :هذا الوجه لا يُعرف من مذهب

الشافعي رحمه الله ولعله التبس عليه بوجه الإصطخري :أنَّ ما يُفعلُ فيما زاد على
بيان جبريل عليه السلام في العصرء والصبح مثا

يُعدّقضاءء وهو لا ينكر التوسعة»

وإنماقصرهاعلى بیانجبريلعليهالسلام».
وقال تةتقي الدين السبكي في الإبهاج ١/54: «وهذا القول نسب إلى بعض أصحابنا -
أي الشافعية .-وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه» ولا يوجد في شيء

من كتب المذهب» ولي حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول
أصحابنا :إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً».اه.

وقال الإسنوي في نهاية السول ١/١۷۱: «والمراد بقوله «ومنا» أي :ومن الشافعية»

صرح به الإمام في المعالم خاصة» فإن عبارة المحصول والمنتخب« :ومن أصحابنا».
يى مذهبناء ولعله الت
وهذا القول لا ييععررف ف
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الكَرْحِيٌ  :إلا أن يَبْقَى بصفة المكلفي» .فما قدمه واجب
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©.

أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار» .وانظر سلم الوصول
للمطيعي.1177/١ 
) (1هذا القول لمشايخ العراق من الحنفية .وهي رواية عن الكرخي ذكرها السمرقندي في
ميزان الأصول ص 8١57 وقال عنها«. :هذه الرواية مهجورة» .وانظر :فواتح الرحموت
.0

وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١1/91١.

)( ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ ش.
) (۳قال السيد الشريف الجرجانى فى حاشيته على العضد ١/١٤۲: ايسمى مذهبه  أي
الكرخي  -بالمراعاة» .اه.

00

قال السمرقندي فمىيزان الأصول ص:7١7 «فعن الكرخي ثلاث روايات عن أصحابنا
1

-أي الحنفية -رحمهم الله.

روى عنه الجصاص أن الوقت كله وقت الفرض» وعليه أداؤه في وقت مطلق من

جميع الوقت» وهو مخير في الأداءء .وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء» أو بتضيق
الوق فإن أدى في أوله يكون واجباًء وإن أخر لا يأثم؛ لأنه لم يجب عليه قبل

التعيين .وإن لم يؤد حتى لم يبق من الوقت إلا بقدر مياؤدى فيه» يتعين الوجوب»›

عيتمد عليها.
مه
لية
اوا
حيتأىثم بالتأخير عنه .وهذه الر

وروي عن الكرخي رحمه الله أيضاً أنه إذا أدى في آوله» فهو موقوف :فإن بقي 7
صفة المكلفين إلى آخر الوقت؛ بأنبقي حياًعاقلاً مسلماً ونحو ذلك يقع واجباً .وإ
فات شيء من شرائط التكليف».

يكون نفلا.

وفي رواية أخرى عنه أنه إذا أدى في أوله يقع نفلا لكن إن بقي إلى آخر الوقت
بصفة المكلفين» يكون ذلك النفل مانعا للوجوب في آخر الوقت» ويكون مسقطاً
للفرض عن ذمته .وهذه الرواية مهجورة».

اه.

والملاحظ أن ابن الحاجب هنا في المختصر حكى الرواية غير المعتمدة عن الكرخي.
انلحسن بن دلال بن دلهم» ولد سنة ١ه
عوبيد الله ب
الكرخي هو عبد الله أ
نتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بعدأبي حازم وأبي سعيد البردعي» وعنه أخذ

ا

الدمغاني وأبو علي الشاشي وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي .عده ابن

كمال باشا في طبقة المجتهدين في المسائل» كان كثير الصوم والصلاة» صبوراً على
ابب
حر كت
صا مدا
أعليه
الفقر والحاجة .لهفي الأصول رسالة ذكر فيها الأصول التي
أبي حنيفة .توفي سنة "٠ه. انظر ترجمته في:تاريخ بغداد ١٠/98. شذرات

الذه .ب  ."١۸/١الفتح

المب5ين ١/581. الفوائد الببهيهةية ص ص.١٠١8
.م

0
نّا  9الأمر ف

ب -جَمِيع الْوَقْتِ لخر وَالتّعْيِينُ حك ٠ وَأَئِ۶ضًا  :لو

كَانَ مُعَيَنَاء لَكَانَ زک في عَيْرِهِ مُقَدّمَاء فل يَصِدُ 0"2أو قَاضِيَاء
فَيَعْصِيِء [4١/] / وَهُوَ جلاف الإِجَمَاع .

الْقَاضِي :تَبَتَ فِي الْفِغل وَالْعَرْم كم حِصَالٍ الْكَمَارَةٍ"“ .وَأَجِيبَ باق
32

لماعل مُمْتَيل؛ لِكَوْنِهًا صَلاةٌ فطع لآ لأحد الأمْرَيْنٍ .وَوَجَوتٌ الحرم في

كل واج ين اكام الإيمانٍ.

الْحََفِيً  :لَوْكَانَ وَاجِبًا رَد قى بتَأَخِيرِه؛ لأنّهُ تَر  .قلنا:
كَحْصَالٍ

المأجيث وَالتَعْجِيلٌُ د

الْكَفَارةٍ

«مشأل”" مأََنخَْرَ مَعَ طَنَّالْمَوْتِ كَبْلَ se
2

( )1في :ش« :فلا تصح» بدل «فلا يصح .

(؟) قول القاضي الباقلاني ذكره الغزالي في المستصفى ١/١7 والآمدي في الإحكام ١/44

من غير أن ينسباه إلى القاضي.
وكلام القاضي هنا في المختصر مختصر جداً وبتصرف .وإليك كلامه بحروفه« :اعلموا
أن الواجب عندنا في أول الوقت أحد شيئين :إما فعل الصلاة أو العزم على إقامتها
في مستقبل الأوقات» فأيهما فعل فقد أدى ما كلف» فإن تركها عصىء

ويتنزل

المكلف في أول الوقت منزلة من تلزمه كفارة اليمين» وتخيره بين ثلاث خلال» وقد

يضيق عليه وقت التكفير.
ئلل :إن شيئاً من أقسام الكفارة ليس
قواقا
ضع .فل
اعض
وي ب
مق ف
لتضي
اد ي
وق
بواجب؛ لأنه لو تركه لم يعص بهء كان محالاًء بل الواجب أحدهما» .قد تكرر هذا
الكلام من القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد »۲/۷٤۱  ١۴۴. ۷۲۲وقد ذكره
بألفاظه إمام الحرمين الجويني في التلخيص ١/١٠٠٠.
( )۳انظر :فواتح الرحموت /١ه. وكشف الأسرار شرح المصنف على المناز ١/91١.
( )45في :أ» ش« :عصا» بدل «عصى» .وهو خطأ ظاهر؛ لأنه مخالف للقواعد الإملائية.
) (٥في :أ« :تَارِكى وفي  :ش١ :تَزْكه.
( )5في :أ« :التعجيل فيه والتأخير» بدل «التأخير والتعجيل فيه؛.

( )۷جعل العضد هذه المسألة مسألة رابعة؛ لأنه جعل «الموسع؛ قبل هذا مسألة مستقلة.
=

انظر :شرح العضد ۱/۳٤۲.
۳۰١

الْيغْإ "»

 0202يد

2

.

ل ور
َْمْتْتمفَعَلَهُفي وَقْتِه قا م
قان لَمي

ر .٠ 00

وقال البابرتي في شرحه للمختصر (ورقة /8١ب): الم يفرد المصنف  -أي ابن

الحاجب « -الموسع» بذكر مسألة» وجعله تابعا للواجب المخير مع بعد فيه» وأفرد
هذه المسألة عن الواجب «الموسع» مع شدة اتصالها به .وذلك تقريب للبعيد وتبعيد

للقريب» .نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/75".
كماالنوت
) (1كما لوكان محكوماً عليه بالقتل» وأن التنفيذ سيتم في ساعة معينة» وك
المرأة تعرف أن عادتها تأتيها فى ساعة معينة من الوقتء :فيتضيق الوقت عليهما .انظر:

المستصفى ١/04. الإحكام للآمدي ١/64. شرح العضد على المختصر ١/747. شرح
مختصر الروضة ١/٤۲". نهاية السول ١/9١1-051. التمهيد للإسنوي ص.1٤ البحر
المحيط للزركشى ١/815. القواعد والفوائد الأصولية ص ./۲۷-۳تيسير التحرير
70 ”٠

الضياء اللامع

.

) (۲في :أء ش« :عصا» بدل «عصى» وهو مخالف لقواعد الإملاء.

) (۳نقل هذا الاتفاق كثير من الأصوليين- :كالآمدي في الإحكام ١/04. وابن النجار في
شرح الكوكب المنير ١/۲۷۳.
والطوفي في شرح مختصر إلروضة ١/٤۲۳. وابن اللحام ذافلىقواعد والفوائد الأصولية
ص .۲۷والجاربردي في السراج الوهاج ١/١١٠  .والأصفهاني في بيان المختصر
وشرح المنهاج ١/4۷. والإسنوي في نهاية السول ١/9١١.
١
والزركشي في تشنيف المسامع ١/۲٠۲  -ولم يسلم لهم صاحب فواتح الرحموت هذه

الدعوى؛ لأن مذهب أكثر السفية:أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت؛  78يعصي بترك
ما لم يكن واجباً عليه .قال صاحب فواتح الرحموت ١/54: «لا بد لدعوى الاتفاق
مدنليل»

ولا يستقيم الحكم بالمعصية ی رأيناء كيف ولم يتوجه الخطاب عندنا في

غير الآخرء ولا معصية من غير مخالفة الخطاب .قال الإمام فخر الإسلام« :وفي
مسألتنا لم توجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيره في وقت الأداء فلا يلزمه الأداء إلا أن
يسقط خياره بالتضيق للوقت؛ ولهذا قلنا :إذا مات قبل آخر الوقت لا شيء عليه» .ثم

هذه الدعوى لا تستقيم على القول بالوجوب للأداء موسعاً أيضاًء وإن تعلق الخطاب

في أول الوقت؛ فإن الشارع وسع إلى الآخرء فالتأخير جائز ولا معصية في الجائزء
والقول بأن التوسيع ليس إلا عند عدم الظن بالموت تغيير للنص فلا بذ لذلك من
دليل)  .اه.

) (£اتفق الجمهور المثبتون للوقت الموسع على أن من أدرك الوقت وغلب على ظنه
الموت في جزء منه كالمستحضر للقتل بعد الزوال :أن الوقت بالنسبة إليه صار

مضيقاًء والاليتحل
ألخهير.

فإن أخر:عصى . .فإن تخلّف ظنهوعاش ففعلها في

الوقت المقدر لتلك العبادة بالشرع  :فذهب الجمهور إلى أنه أداء ؛ لصدق حذه عليه=

۳۲

وَكَالَ الْقَاضِي  :قَضَاء(" .
=

 أي لصدق حد الأداء على هذا الفعل؛ حيث إن الفعل قد وقع في وقته المحدد لهشرعاً  »-ولا عبرة بالظن الذي تبين خطؤه.

انظر :المستصفى ١/84. رفع الحاجب (ورقة /٠١أ). التمهيد للإسنوي ص».5١ الضياء
اللامع ١/58”.

( )١قال القاضي في التقريب والإرشاد ١/٠١۲: «وقد يتوقف الواجب على التراخى عند

غلبة الظن بحصول الاخترام قبل أدائه» ويكون المؤخر له عن ذلك الوقت مأثوماء
بدّن
تنهع ق
ويكون فعله فيما بعد واقعاً على سبيل القضاء لاعلى وجه الأداء؛ لأ
وجوب فعله بغلبة الظن؛ للاخترام» فيجب أن يكون ما يفعل بعد ذلك مع بقاء الظان
المكلف مفعولا على وجه القضاء .

وقول القاضي هذا نقله عنهالغزالي في المستصفى ١/04. وابن الحاجب في المنتهى ص٠٦

وهنافيالمختصر .وابنالسبكي فيالإبهاج ١/١۸ وفيرفعالحاجب (ورقة ١٠/).
حكى ابن السبكي في جمع الجوامع وفي رفع الحاجب (ورقة /5١أ)) وابن اللحام

في القواعد والفوائد الأصولية ص" :7أن القاضى حسين (ت 754ه) من فقهاء

الشافعية يقول بقول القاضي الباقلاني .والتحقيق :أنهلا يعرف عن القاضى حسين
التصريح بذلك .قال الزركشي في تشنيف المسامع ١/857-455: «وأما القاضي
حسين فلا يعرف عنه التصريح بذلك .والظاهر أن المصنف  ابن السبكي  أخذه
بالاستلزام من قوله :فيما إذا شرع في الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وقتهاء
كانت قضاء؛ لأنه بالشروع يضيق الوقت بدليل :أنه لا يجوز الخروج عنهاء فلم يبق

لها وقت شروعء فإذا أفسدها فقد فات وقت الشروع» فلم يكن فعلها بعد ذلك إلا
قضاءء وفيه نظر؛ لأن مأخذهما مختلف .فمأخذ القاضى أبى بكر فى أنها قضاء؛

لاعتقاده أن الوقت قد خرجء وأما القاضي حسين فإنه مع القول بأنها قضاء يقول:
إن الوقت باق»ء وبهذا صرح في باب صفة الصلاة من تعليقه .فقال :قد يكون
الظهر ظهراً في الوقتء ولا يكون أداء بأن يشرع فيها ثم يفسدهاء والوقت باق»

فيلزمه أن يصليها في الوقت ثانياً بنية القضاءء ثم قال مقتضى قول أصحابنا :أنه
ينوي القضاء؛ لأنه يقضي ما التزمه في الذمة؛ لأن الشروع يلزم الغرض في الذمة؛
بدليل :أن المسافر لو نوى إتمام الصلاةء وشرع فيها ثم أفسدها لا يقضيها
مقصورة» بل تامة؛ لأنه التزم الإتمام .قال :وعلى قول القفال يتخير بين نية القضاء
والأداء .وكذا لما ذكر المتولي في «التتمة» المسألة صرح بأنها قضاءء وإن فعلت في
الوقت»

ولا شك
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قاعدة

الأصول».

اه

وكلام الزركشي هذا نقله الشيخ حلولو في الضياء اللامع ١/۷۳۳ نقلاً عن ولي الدين
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فَالتَّحْقِيقُ لا بعص

°

) (١قال ابن الحاجب في المنتهى ص ۳٠بعد ذكره قول الجمهور وقول القاضي الباقلاني: 
يمعنى ما لم نَمل بنية القضاءء وتسميته أداء أولى؛ لأنه فعل في وقته
«ولا خلاف فال
المقدر له شرعا» .وبمثل قول ابن الحاجب قال الإمام الرهوني المالكي .نقله عنه
الشيخ حلولو في الضياء اللامع//١ ا".
ألزم الأصوليون القاضي الباقلاني حيث قالوا له :إذا قلت :إن هذا الفعل قضاءء
لزمك أن توجب إيقاعه بنية القضاءء وهو بعيد؛ لأن وقت الأداء بأصل الشرع باق»
ولا قضاء في وقت الأداء؛ لأن الأداء والقضاء متنافيان.
( )۳في :أ« :يعصي» بدل «فعصى» .وما أثبته هو الموافق لما في المنتهى ص”" .وبيان
المختصر ١/75*2  ١٠.وفي:ش:

«فعصا» بدل «فعصى» وهو مخالف لقواعد

الإملاء.

( )۳في :ش :افجئة» بدل «فجأة» وهو مخالف لقواعد الإملاء.

() اختلف العلماء في المكلف إذا غلب على ظنه السلامة فمات قبل الفعل .هل يعصي
أو لا؟ على قولين:

القول الأول :لا يعصي .وبه قال أكثر العلماء وعزاه الإمام الجويني في البرهان
إلى الشافعي والمحققين من أصحابه» وخالفه .وذكره الشيخ خليل المالكي في
١
مختصره.

القول الثاني  :يعصي.

وبه صرح

الجويني في البرهان

«والمقطوع به أن المخاطب إذا مات بعد الإمكان»

١/١۷1. حيث

قال:

ولم يمتثل لقي الله سبحانه

وتعالى عاصياًء وللفقهاء فى هذا اختباط طويل لسنا لذكره الآن .ولكن :ما رأيناه

مقطوعاً به أجزناهء ولا مبالاة بقول من يقول من الفقهاء :إنه مات غير عاص».
وبقول الجوينى قال أبو الخطاب من الحنابلة فى الانتصار  -نقلاً عن صاحب

القواعد والفوائد الأصولية ص 77حيث قال :الأنه إنما يجوز له التأخير بشرط

سلامة

العاقبة».

ورد بأن اعتبار سلامة العاقبة ممنوع؛ لأنه غيب.
أجاب الجويني في البرهان ١/١۷۱ بأن هذا النوع من الجهالة محتمل» وإنما الممتنع :
جهالة تمنع فهم الخطاب أو إمكان الامتثال .حيث قال« :وما ذكروه على ذلك من

ارتباط الأمر بجهالة في العاقبة تهويل لا تحصيل له؛ فإن هذا النوع من الجهالة

محتمل» وإنما الممتنع جهالة تمنع فهم الخطاب أو إمكان الامتثال .أما ما يمنع فهم=
4

»Jy
2.
i.
ملا ,
هنو
ٍفالخب ام

=
الخطاب فبيّن .وأما ما ينافي الإمكان .فهومثل أن يقال لشخص :أعتق عبداً من عبيد

الدنياء وهو معيّن عند الآمرء ولم يعينه للمخاطب .فإن وافق عتقّه تقديره كان ممثلا

وإن لم يوافقه عَرَضَه للعقاب .فهذا ينقدح وجه امتناعه» .اه.

ورد
بأن سلامة العاقبة متعلق الجوازء والجواز ليس بتكليف بل مباح» ولا يلزم من
ترك المباح تكليف ما لا يطاق» بل غايته أنه يلزمه الشك في الإباحة.

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ١/۴۲۳: «ليس سلامة العاقبة بشرط في جواز
تأخير الموسع .وإنما الشرط العزم فيه التأخير إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه
كأواخر أو
قات الصلاة بالنسبة إلى فعلهاء وإلى شعبان بالنسبة إلى قضاء رمضان فى

حق شاب٠ أو
اشي
لخجصحي
سحمء ليس بهسببعلة» ووالاسلنةسنتين بالنسبة إلى
الحج

في حق الشاب ونحوه .وبالجملة يختلف الظن باختلاف الأحوال» وقوى
ا
لرجال» فإذا غلب على ظنه البقاء إلى وقت» جاز تأخير الموسع إليه بمقتضى الظنء
وهو دليل شرعي ١ ومستند مرضي).

أه.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان للجويني ١/951-١71. شرح
مخت
صر الروضة للطوفي ١/۲۲۳-١۲۳. القواعد والفوائد الأصولية ص  .75/شرح

الكوكب المنير ١/۳۷۳. تشنيف المسامع للزركشي ١/457-055. المدخل إلى مذهب

الإم
ام أحمد لابن بدران ص.۱٤۱-۹٤۸ الضياء اللامع ١/878-048. جواهر الإكليل

شرح مختصر الخليل للشيخ الآبي الأزهري ١/”. البحر المحيط للزركشي ١/١77
فما بعدها.

( )١كالحج وما في معناهء مما هو مغياً بالعمر كقضاء الفوائت .فالخلاف إنما هو مفرع
على القول بعدم الفور وجواز التأخير .في المذهب المالكي قولان في الحج حكاهما

ابن ج
زي في القوانين الفقهية ص .58وصرح الأبياري بأن قضاء الفوائت عند المالكية

على الفور .وقال ابن رشد :لا ينبغي لمن عليه فوائت أن يشتغل بالنوافل إلا ما كان

منهامؤكداً كالفجرء ويقضي منحوائجه مالابدلهمنهءفاإلننصلاىفلة كانمثابا.
وذكر الإمام الزركشي فايلبحر المحيط ١/۲۲۲ أنها عند الشافعية على التراخي.
واختار الأبياري في صورة الحج أنه إذا مات بعد الإمكان أنه عاص لا باعتبار التأخيرء

بل من جهة ترك الواجب.
وقا
ل القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ؟« :577/يجوز التأخير بشرط العزم على

الفعل) .

وقال الأبياري« :وإنما يصح العزم إذا أخر إلى أمد يغلب على ظنه البقاء إليه».

ثم هناك مسألة وهي :هل تأخير الحج من سنة إلىسنةمما يغلب على الظن؟
قال أبو حنيفة -رضي الله عنه :-لا يغلب على الظن .وإذا توفرت شروطه فإنه يجب-

۳.0

«مسْألةٌ) ما لآ ايلمْوَاجِبُ ره بوء [وَكَانَ]”"' مَفَدُورَ" سرض
مع

وَاجبٌ .وَالأككد» َ :يرشَرْطٍ كَتَرْكٍ الأَضدَادٍ فِي الْوَاجِبٍء وَل ضِد في
على المكلف أداؤها فوراء ولا يجوز تأخيره بلا عذرء فإنه يأثم بهذا التأخير.

واقلاشلافعي  رضي الله عنه« :-يغلب على الظن في حق الشاب الصحيح دو
الشيخ والمريض».
وحكى أبو الكرم الحوزي (ت ١١هه) عن أصحابه الشافعية :تقدير التأخير المستنكر

ببلوغه نحو من خمسين سنة أو ستين؛ لأن العمر في الأغلب من الناس ستون؛

لقوله كَله« :أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعينء وأقلهم من يجوز ذلك» .أخرجه
الترمذي في سننه ٩/۷۱٥ وقال عنه :هذا حديث حسن غريب .ووقع عند المالكية كما

صرح الشيخ حلولو في الضياء اللامع ١/14": «أن مؤخر الحج إلى الستين مع

الاستطاعة غير مقبول الشهادة» .وهو مخرج على أصل مذهب المالكية :أن الحج١
يجب فوراً إذا توفرت شروطه.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :التقريب والإرشاد ۲/٠۲۲. المستصفى
للغزالي ١/١". البحر المحيط للزركشي  ۱/۰۲۲فما بعدها .تشنيف المسامع ١/٠٠٠.
الهداية للمرغيناني الحنفي  ."457-5/7#الضياء اللامع ١/04*-148. فواتح
الرحموت ١/۲۷. القوانين الفقهية لابن جزي ص .856الواجب .الموسع عند الأصوليين
ص.۲۱۲
) (1ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش .وفي .:ش« :فكان» بدل
«وكان» .وما أثبته هو الصواب» والموافق لما في بيان المختصر A وشرح
العضد 545/١؟.
)( مالايتم الواجب إلا بهينقسم إلى :ماليس مقدوراً للمكلف كالقدرة على الفعل»
واليد في الكتابة» والرجل في المشي .قال الغزالي في المستصفى
 -القسم  -لا يوصف بالوجوب»

١/١۷: افهذا

بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب من يجوز

تكليف ما لا يطاق وكذلك تكليف حضور الإمام الجمعة» وحضور تمام العددء فإنه

ليس إليهء فلا يوصف بالوجوب بيلسقط بتعذره الواجب».
واحترز ابن الحاجب بقوله« :وكان مقدوراً» من هذا القسم الذي هو ليس بمقدور.

) (۳في :أ« :شرطاً للوقوع» .وفي :ش« :شرطاً شرعياً» .وما أثبته من :الأصل» والأصل
خال من هاتين الزيادتين .وهو الموافق لما في بيان المختصر ١/85". وشرح العضد
على المختصر 515/١؟. ورفع الحاجب (ورقة /٠١ب)» حيث قال ابن السبكي « :وإنما

أطلق في الكتاب قوله« :شرطاً» ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمي العقلية والعادية
شروطا».
فق

فى :أ« :والأكثرون» بدل :والأكثر؟.

الحرم وَعْسْلٍ جُرْءِ مِنَ الرأسٍ  .وَقِيلَ :لآ فيه .
( )١محل الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة هو :ما يتوقف عليه إيقاع الواجب
وصحته بعد تقرر الوجوب .وقد اختلفوا في هذه المسألة على أربعة مذاهب:

المذهب الأول :واجب سواء كان سبباً أو شرطاً؛ كان ذلك الشرط عقليا كترك ضد

الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به .أو عاديا كغسل جزء الرأس لتحقق غسل الوجهء

فإنه لا يمكن عادة غسل الوجه بدون جزء الرأس.

وكذا إذا كان الإتيان به طريقاً إلى العلم بالإتيان بالواجب كالإتيان بخمس صلوات إذا

ذكر واحدة منها لا يعلم عينها.

وقد يكون الطريق إلى العلم بالإتيان بالواجب كفاء كما إذا تعذر عليه ترك المحرم إلا
بترك غيره .وهذا مذهب أكثر العلماء من فقهاء وأصوليين.
المذهب الثاني  :أنه غير واجب؛ لأن الأمر إنما اقتضى تحصيل المقصد فقط .وهذا
مذهب أكثر المعتزلة.

المذهب الثالث :يجب إن كان سبباً كالنار للإحراق؛ فإن الأمر بحرق شىء يتوقف

على إيقاد النار التي هي السبب في إحراقهء فالأمر بالإحراق يتضمن الأمر بإيقاد النار.

وهذا المذهب يعزى للشريف المرتضي ونسبه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٠١١

إلى الواقفية.

المذهب الرابع  :يجب الشرط الشرعي كالطهارة دون العقلي والعاديء فالأمر بالصلاة
متضمن الأمر بشرطها الشرعي دون شرطها العادي والعقلي .وبه قال إمام الحرمين

الجويني في البرهان ١/181-481. وهو المختار عند ابن الحاجب في المنتهى

ص٠۴٠ وهنافي المختصر.

١

وقد سكت إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/۳۸۱-٤۸۱ عن السبب .ونسب
الزركشي القول بالسبب لابن الحاجب في تشنيف المسامع ١/۸۴. حيث قال:
«وكلامه  أي ابن الحاجب  -يقتضي أن مراده بالشرط الذي أوجبه  :الشرط والسبب

جميعا؛ لاش
متراك
نهما
هف
مي ك
ال:

يل
عزمدمم
نه

العدم ؛ ولهذا لم يذكر في صدر

كلامه السہب».

وقرر ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۲١ب) من أن مراد ابن الحاجب بقوله:

«شرطاً؛ الشرط الشرعي احترازاً عن الشرط العقلي والعادي لا عن السبب .حيتث قال:

«وريما أوهم إطلاق المصنف أن السبب لا يجب» وإن وجب الشرط الشرعي .وهذا

لا يقوله أحدء فإن السبب أولى بالوجوب بلا شك» وإنما مراده أنه يجب الشرط

الشرعي دون ما عداه من الشروط العقلية والعادية» وهو رأي إمام الحرمين .وإنما

أطلق في الكتاب قوله« :شرطا؛ ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمي العقلي والعادي
شروطا».

اه.

۰۷

لَنَاَ :ؤلَميْچب الشَّرْطء لم يکن شَرْطا .في ثرو لو اتا

الْوَاچبوَجُوبَةُ رم عقن الْمُوجِبٍ لَه وَلَمْ يَكُنْ تَعلّنُ الْوْجُوب
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وَلْوَجَبَتْ يته .
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 :لو لَمْيَجِبْء لَصَحَّ دونه وَلَمَاوَجَبَ التَوَصَّلُ إلىالْوَاجِبٍ.
وَاجِبٌ بالإبجمَاء* .وَأَجِيبَ  :إن ايد ب دل يَصِعٌ) وَ«وَاجِبٌ)

ر

والحق أن ابن الحاجب أفصح في المنتهى ص

٦۳ بترجيح عدم وجوب

السبب»

فاندفع أن يكون مراد ابن الحاجب ما ذكره ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة
/١ب). والزركشي في تشنيف المسامع ١/4855.
وقد ذكر ابن التلمساني في شرح المعالم ١/٠٠٤٠ أن الخلاف في الشروط العقلية

والعادية إنما هو في وجوبها شرعاً؛ لوجوب مستلزمهاء وأما وجوبها عقلاً أو عادةٌ فلا
نزاع فيه.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في:المعتمد ١/۳۹ فما بعدها .البرهان
للجويني ١/781-441. المستصفى للغزالي ١/1۷. المنخول للغزالي ص١١۷
الإحكام للآمدي ١/54. بيان المختصر ١/85". المسودة لآل تيمية ص.05-15
رفع الحاجب

لابن السبكي (ورقة /٠١ب). السراج الوهاج للجاربردي

١/715١-

* .١16تشنيف المسامع ١/557-4955. الضياء اللامع "١/74 فما بعدها .حاشية
البناني على شرح المحلي مع تقريرات الشربيني ١/۳۹۱ فما بعدها .شرح المعالم
1

)(1
اف

.

في:ش« :ولعصا» بدل «ولعصى» وهو مخالف لقواعد الإملاء.
سيأتي قول الكعبي في (مشألّة)« :المباح غير مأمور به» خلافاً للكعيي »...ص.۸۲۳
الكعبي هو :عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي» أبو القاسم» رأس

طائفة من المعتزلة» تنسب إليه الكعبية» :ينكر صفات الله عز وجلء ويقول :إن

الصفة هي عايلنذات» أخذ الاعتزال عن حسين الخياط» له آراء في الأصول

والعقائد خاصة به .من مصنفاته« :المقالات» وكتاب «قبول الأخبار» و«معرفة
الرجال» .توفي سنة 91#هء وقال ابن خلكان وابن كثير :في سنة ١7ا"اه. انظر

ترجمته في :وفيات الأعيان  .504/شذرات الذهب ١/٠۸۲. البداية والنهاية
 0١الفتح المبين ١/07١.
م

عبارة :أ« :والتوصل إلى الواجب واجب بالإجماع» .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب (ورقة /5١أ).
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فاينَ دلیله؟ء وان سَلمَ الإِجْمَاعَء

فی الأسْبَاب؛ بدَلِيل /١4[ /ب] خارجي.
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( )١اختلف الأصوليون في مسألة :هل يجوز أن يحرّم واحد لا بعينه من أشياء متعددة أم
لقا؟وعللىين:

القول الأول :يجوز .وبه قال جمهور الأصوليين بدليل :أنه لا مانع عقلاً أنيقول

السيد لغلامه :لاتكلم زيداً أو خالداًء فقد حرمت عليك كلام أحدهما بلعاينه» ولم
أح
كرم
لع
الي
مكهما جميعاً .ولا كلام واحد بعينه .فليس المحرم مجموع كَلامِهمَاء
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ف
لم يبق المحرم إلاكلام واحد منهما لا
وبقول الجمهور قال أبو الحسين البصري من المعتزلة» حيث قال في المعتمد

« : ١فأما النهي عن الأشياء على البدل» فهو أن يقال للإنسان« :لا تفعل هذا إن

فعلتٌ ذلك» أو دلا تفعل ذلك إن فعلتٌ هذا» .وذلك بأن يكون كل واحد منهما

مفسدة عند الآخر .وهذا يرجع إلى النهي عن الجمع بينهما».
القول الثاني :لا يجوز .وبه قالت المعتزلة دون أبي الحسين البصري .وبه قال ابن حزم
في الإحكام ١/48". ونسب هذا القول في المسودة ص8١ إل
أىبي عبد الله
الجرجاني .وفي الضياء اللامع ١/٠۲۳ إلى الإمام الرهوني من المالكية.
قا
ل القاضي عبد الجبار المعتزلي في المغني -قسم الشرعيات۷١/١١٠ - « :إنه لا

يمتنع أن يأمر جل وعز بأشياء على طريق التخييرء ول
اا يج
لوز
نمثل
هه ف
يي؛

لأن .كل

واحد منها إذا قبح فجميعه يقبح لا محال».

هذا بالنسبة للمخير في المتعدد جمعاً .أما في المتعدد فرقاً كالنعلين تلبسان أو تنزعان

معا ولا فرق بينهما .فقد أجازه القاضي عبد الجبار .فقال تتمة لكلامه السابق( :إلا

أن يكون وجه قبح كل واحد انتفاء صاحبه .فلا يمتنع أن يقبح أفراده ولا يقبح إذا
وصجد
احمبعه».اه.

وبقول المعتزلة قال الإمام القرافيء حيث قال بصحة التخيير في المأمور به» وعدم

صحته في المنهي عنه؛ لأن القاعدة تقتضي أن النهي متعلق بمشترك حرمت أفراده

كلها .قال القرافی فى نفائس الأصول ٤/۸۸۷۱ عند شرحه لقول الفخر الرازي« :النهى
عند البدل»« :تقريره :أنه يرجع النهي عن المجموع كالأم وابنتهاء وإحدى الأختين لا

بعينهاء ومعناه المجموع»› وقد تقدم في حد الواجب .أن النهي على التخيير ليت
اصوّر

كما يتصور إيجاب أحد الأمور على التخيير».
وانظر :شرح تنقيح الفصول ص.١771

۳۰۹

= حكى ابن السبكي قولاًثالثاًمفاده :أن عدم جوازه هومن جهةاللغة» فإنها لمتردبه
كما وردت

بالواجب المخير.

وهذه الحكاية حكاها قبله القاضي الباقلاني عن بعض المعتزلة .مفاد قولهم:إن

عدم جوازه هو من جهة اللغة والدليل  -أي العقل  قال القاضي في التقريب
والإرشاد 5/١7: «باب :القول في النهي عن شيئين أو أشياء على وجه

التخيير .وبلفظه وهل يصح ذلك أملا؟ اختلف الناس في هذا الباب .فقال فريق

منهم  :لا يجوز النهي عن شيئين أو أشياء على وجه التخيير»

ولم يفصّلوا ذلك»

وزعموا أن هذا موجب اللغة والدليل .وأن القائل :لا تصحب فاسقاً أو خليعاًء
ولا تطع زيداً أو عَمْرآَء فهم من ذلك النهي عن صحبتهما جميعاً .قالوا :وعلى
هذا ورد قوله تعالى :ولا تطع منهم آئماً أو كفوراً» [الإنسان4 :؟] .يريد

«ولا كفوراً» .ولا بد أن يقدر في الثاني من المذكور حرف «ولا كفوراً» .قالوا:

نأما إيجاب الدليل لذلك فإنه ظاهر؛ لأن النهي عنهما قد اقتضى قبحهما ودلّ
على ذلك

من حالهماء

والنهي عن القبيخ واجب»

ومحال تخيير المكلف

بين

فعل متخير وإطلاق فعل أحدهما».اه.
وقال إمام الحرمين في التلخيص ١/١١۷٤: «وأنكر معظم المعتزلة ذلك وقالوا:
يستحيل وروده على التخيير .ثم اختلفوا فيما بينهم :فمنهم من يمنع ذلك في

مقتضى اللغة واللفظ» ومنهم من يمنعه من غير جهة اللغات .فأما .الذي منعوه

لفظا فقد تمسكوا في ذلك بألفاظ واستشهدوا بها .منها :قوله تعالى :ولا تطع

منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان١۲]. : قالوا معناه :ولا تطع آثماً وكفوراً .وكذلك

إذا قال القائل :لتاطع زيداً أو عمراء فلا يفهم من مطلق ذلك النهي عن
الطاعة في حق أحدهماء ولكن المفهوم النهي عن طاعتهما جميعاً .ومنهم من
قال :إنما يستحل ذلك من قضية العقلء فإن النهي إذا تعلق بالشيء اقتضى

ئدين
يأح
شق ب
قبحهء فإاذالتعل

لابعينه حتى يقدر القبح في كل واحد منهما

على حياده وإيراده» فيتصف إذاً كل واحد منهما بما يتصف به الثاني» وإن لزم
١

تقبيج أحدهما لزم تقبيحهما'.

قول إمام الحرمين ...« :فيتصف إذاً كل واحد منهما بما يتصف به الثاني» وإن
لزم تقبيح أحدهما لتزقمبيحهما» .ليس على إطلاقه عند المعتزلة حيث استثنى
منه القاضي عبد الجبار ألا يكون سبب القبح انتفاء الثاني مثل :النهي عن

المشي في نعل واحدء فإذا كان كذلك فلا يمنع أن يقبح إذا انفردء ولا يقبح

إذا وجد معه صاحبه .انظر :المغني -قسم الشرعيات۷١/١٠. -
۳1۰

وَهِىَ کا َ ۳

(مسالة) يَسْتَجِيلٌ كَوْنُ الشَّيْءِ وَاجبًا حَرَامًا مِنْ جهة وَاجدق إلا عِنْدَ
مھ

من بجر

لیف

ا ال

 .وَأمّ
ا الشَّيْءٌ الوَاحِدُ له جِهّتَانْ

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :التقريب والإرشاد ۲/٠۲۳. التلخيص
للجويني ١/١1794. التبصرة للشيرازي ص؛.٠١ المعتمد للبصري ١/١71١. قواطع
الأدلة لابن السمعاني ص 4؟ .751-655الإحكام للآمدي ١/44. الإحكام لابن حزم
 0.6الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/441. المنتهى لابن الحاجب ص.۷۴
المسودة ص.4١ بيان المختصر ١/۷۷۴. شرح العضد على المختصر  .۲/۲رفع

الحاجب لابن السبكي (ورقة /5١أ). الإبهاج ١/96  ١٠.نفائس الأصول ٤/۸۸۷١.
شرح تنقيح الفصول ص .۲۷۱شرح الكوكب المنیر ١/۷۸۳  .۸۸۳ -الضياء اللامع

“۱
۲
 00قول ابن الحاجب« :وهي كالمخير» يحتمل أن يكون معناه في المأخذ .فيكون إشارة
تشنیف المسامع ۱/۹٤۲  ١٠. -شرح المحلي على جمع الجوامع ١/0812

إلى الدليل وهو:

قياس ذلك
على الأمر بواحد من أشياء» فإنه لا يقتضي وجوب

الجميع» فكذلك بالترك في أحد شيئين لا يقتضي وجوب تركهما وإلحاقهما بالمخير.

انظر :الإحكام للآمدي ١/44. المنتهى لابن الحاجب ص.۷۳
ويحتمل :أن يكون في وجود الخلاف كما صرح به الأصفهاني في بيان المختصر
 1/۷7۳حيث

قال:

«وطريق

الخصم في الاعتراض

وطريقنا

في الجواب

كالواجب

المخير» .والعضد في شرحه على المختصر  .۲/۲حيث قال« :وهي كمسألة الواجب
المخير اختلافاًء ودليلاًء وشبهةًء وجواباً» .وبمثل قوليهما صرح ابن السبكي في رفع
الحاجب (ورقة ١5/).
 00فى :أ :ايجيز» بدل ايجورٌ).

) (۳الفعل الواحد بالشخص من جهة واحدة يستحيل كونه واجباً وحراماً؛ لتنافيهماء إلا

عند من يجَوَّرُ تكليف المحال عقلاً وشرعاً .وأما القائلون بامتناعه شرعاً لا عقلاً .فلا

يجوزونه؛ تمسكاً بقوله تعالى :لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة١۸۲]. : انظر
تفصيل الكلام على هذه المسألة في :المحصول للرازي ؟ .685/الإحكام للآمدي
 .۱فواتح الرحموت ١/5١٠. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد .
ص46١ شرح

الكوكب المنیر  .۱/۱۹۳تشنيف المسامع ١/٤۷۲. تيسير التحرير  .۲/۹۱۲شرح مختصر

الروضة للطوفي ١/۲۹۳. شرح العضد على المختصر  .۲/۲بيان المختصر ۱/٣۷۳ _

 ١٠رفع الحاجب (ورقة١ ؟/ب).

۳۹۱

كَالصَّلاةٍ في الدَارٍ الْمَعْصُوبَةء فَالْجُمْهُورٌ :صح“ .
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نَمِصح وَيَسْقط العلَّلَتُ لد"
وَالْقَّاضِى :لآ ت
)01

 .وأَحْمّدُ وَأَكْتَرْ

قالالإمامالجويني في البرهان ١ « :فالذي صار إليهجماهير الفقهاء  :أنهامجزئة صحيحة) .
ص١7
وقال الإمام أبو مظفر السمعاني في القواطع :

«وأما الصلاة في الأرض

المغصوبة :فنتكلم في هذه المسألة ابتداء حتى يظهر الواجب فنقول :مذهبنا ومذهب

أكثر أهل العلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة».

وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول الا اختلف العلماء فى الصلاة

في الدار المغصوبة» فذهب الفقهاء إلى أن الصلاة

ْ

وقال الأصفهاني في بيان المختصر ١/4/1*: «فذهب ا الفقهاءإلى أنه لا يجوز أن
يكون حراماً وواجباً من

جهتين.

 -وتصح الصلاة إذا أتى بها في الدار المغصوبة».

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /7١ب): «وأما الشيء الواحد الذي له
جهتان غميترلازمين» فإنه يجوز توارد الأمر والنهي عليه باعتبار جهتيه كالصلاةفي

الدار المغصوبة .مأمور بها من حيث إنها صلاة منهي عنها؛ منحَيْتُ أنهاشغل ملك

الغير عدواناً .فاقخدتلفوا فيهء فالجمهور قالوا :يصح).
وقال الزركشي في تشنيف المسامع « : 1كالصلاة في المغصوبة .فقال الجمهور  ::يصح .
ورواية عن الإمام أحمد أنها صحيحة لا ثواب فيها؛ لقوله :لا أجر لمن غزا على

فرس غصب .وشبهها أتباعه بالزكاة المأخوذة قسراً.

ثماختلف القائلون بصحة الصلا .ة هل يثاب فاعلها أو لا يثاب؟ على قولين:
القول الأول :لا يثاب فاعلها؛ عقوبة لهعليها من جهة الغصب» وهذامانقله أحمد بن
القاسم الحنبلي عن الإمام أحمدء وممن صرّح بعدم الثواب القاضي أيبوعلى» وأبو
اعمع
جيوجم
لي ف
اسبك
الخطاب» والشيخ تقي الدين تبينمية» وقدّمه التاج ال
القول الثانى :يثاب من جهة الصلاةء وإن عوقب من جهة الغصب» فقد يعاقب بغير
حرمان الغواب» أو بحرمان بعضه.
وهذا هو التحقيق كما صرح به المحلي في شرحه على جمع الجوامع ۱/۴٠۲.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في:

المحليعلىجمعالجوامعمع
شرح

المدخل إلى مذهب أحمد ص.٠١٤ شرح

حاشية البناني وتقريرات الشربيني ١
الكوكب المنير ١/59".

) (۲عبارة :ش« :ويسقط الطلب عندها لباها» .هذه الزيادة متِنمْام كلام الفخر الرازي
في المحصول ۲/٠۹۲. ومنقولة على أنها من كلام القاضي الباقلاني ولم أجدها في
التقريب والإرشاد.

) (۳حقيقة قول الباقلاني في التقريب والإرشاد 5/98
۳1۲

١٠۳ هو أن الصلاة في الدار=

الْمتكلمِينَ :لآ تَصِح ولا يمز .
و

ًْ

602

2

2

و

المغصوبة لاتقع مأموراً بهاء ولكن يسقط التكليف عند فعل الصلاة لابها؛ لأنها لا

تقع صحيحة .وقد عقب الإمام الجويني في البرهان ١/1١7 على قول الباقلاني هذا
بقوله« :وهذا عندي حائد عن التحصيل» غير لائق بمنصب هذا الرجل الخطيرء فإن

الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة» فالمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من
الامتثال ابتداءً ودواماً بسبب معصية لابسها لا أصل له فى الشريعة» .وعقب السمعانى

في القواطع ص ١٠7 على قول الباقلاني أيضاً بقوله« :وهذا هذيان» فأعرضنا عنه».
وانظر رفع الحاجب (ورقة /7١ب).
وقد وافق الفخرٌ الرازي القاضيّ الباقلانى فى هذه المسألة فى المحصول  ۲/۰۹۲حيث

قال« :الصلاة في الدار المغصوبة وإن لم تكن مأموراً بها إلا أن الفرض يسقط عندها
لا بها؛ لأنا بينا بالدليل امتناعَ ورود الأمر بها .والسلف أجمعوا :على أن الظلمة لا

يؤمرون بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبةء ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا

ما ذكرنا .وهو مذهب القاضي أبيبكر رحمه الله».

انظر تفصيل الكلام على قول القاضي في هذه المسألة في :التقريب والإرشاد ۲/٠٠٠

فما بعدها .التلخيص للجوینی ١/044 فما بعدها .البرهان للجوينى  ۱/۹۹۱فما بعدها.

القواطع لابن السمعاني ص١75. - ۹۱۲ المحصول للرازي  ۲/۰۹۲۔  .۱۹۲رفع
الحاجب لابن السبكي (ورقة /۲١ب).

 (00لتاصحء

هدا.
علعن
فطلب
ولا يسقط ال

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد  -رضي الله

عنه  وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية والجبائية وأبو شمر الجنفي المعتزلى.

وحكاه الإمام الماوردي عن أَصْبّعْ المالكي» وهو رواية عن الإمام مالك .ووجه
لأصحاب الشافعي.
قال ابن قدامة في الروضة  مع شرحها نزهة الخاطر العاطر ١/1١ : _ ١١٠
«فروي أنها لا تصحء إذ يؤدي أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباً .وهو

متناقض»

فإن فعله فى الدارء وهو الكون فى الدار» وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده

أفعال اختيارية» همعواقب عليهاء منهي عنهاء فكيف يكون متقرباً بمامهعواقب

عليه» مطيعاً بما هو عاص به؟ .ثم قال أي ابن قدامة   :ارتكاب النهي متى أخل
بشرط العبادة أفسدها بالإجماع» كما لو نهى المحدث عن الصلاة فخالف وصلى .ونية

التقرب بالصلاة شرط» والقرب بالمعصية محال» فكيف يمكن التقرب به؟ وقيامه
وقعوده في الدار فعل هو غاصب به .فكيف يكون متقرباً بما هو عاص به؟ وهذا
محال) .

وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :المستصفى ١/۷۷. الروضة مع شرحها نزهة
الخاطر العاطر ١/۷۲۱  ١١٠. -شرح مختصر الروضة للطوفي ١/۲۹۳  .۳۹۳ -المدخل-
۳1۴۳

لا :

ا

القطع إطاعَةالعَبْدٍوَعِصيَ َانِاو؟نِهِ ؛ يأرو" بِالْخْيَاطة فيهعنكان
6س

8

ا

إن

2١

َخْصُوصٍ للْجَهتَيْنِ>؛ وَأَيِضًاَ :ولم نصح لكانلخادالْمتعلقينِ؛ إذ لآ
مان سواه إِثَمَافَاء وَلاً انَحَادَءِ لأآنَّ الأمْرَ لِلصلاةء وَالنّهيَ لِلْعَضْبٍ .وَاخْتِيَارٌ

الْمُكَلّفٍجَمْعْهُمَالايُخْرِجْهُمَا عَن حَْقِيقَتهِمَا.
وَاسْتّدِلٌ  :لَوْلَمْنَصِجح 0ّ2لما تت“ «صَلاة مَكرُومَةً»؛ َلآسيم
كروةٌ)؛ لِتَضَادٌ الأخكام
م وجيب باه اك قحد

جوع اوهيَ إضِلَْىفِ أ“ قث

إل ل

مى

سح

إلا ا

يُفِذٌ؛

وَاسْيدِلَ :لَوْلَمْيَصِمَّ لَمَا سَقَطَ التّكلِيك.
=

إلى مذهب أحمد ص .491الإحكام للآمدي ١/١٠١٠. المسودة ص .88 ۴۸شرح
ملخىتصر  .۲/۴تيسير التحرير  .۲/۹۱۲المحليعلى جمعالجرايع
ل ع
اعضد
ال
شرح الكوكب المنير ١/195 .۲۹۳
07
وعن الإمام أحمد  -رضي الله عنه  رواية ثالثة :أن المصلي إن  "2التحريم لم

تصح.ء وإلا صحت .قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/۷۹۳: «ووجه
المذهب  -أي الحنبلي  -وهو عدم الصحة مطلقا (أي علم التحريم أو لا) أنه متى

أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدهاء ونية التقرب بالصلاة شرطء والتقرب

بالمعصية محال .وأيضاً من شرط الصلاة :الطاعة» ونيته بها أداء الواجب» وحركته

معصية» ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب محال .وأيضاً من شرط الصلاة إباحة'
الموضع» وهو محرمء فهو كالنجس؛ ولأن الأمر بالصلاة لميتناول هذا المنهي عنها.
فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى».
لير
سغ
م؛
مجاز
أقول :كلام ابن الن

إذ المنصوص عليه في كتب فروع الحنابلة

كالمنتهى وغيره :أن من صلى في غصب:

ثوباًأو بقعة أو حج بغخصب» عالماًذاكراً

لم تصحء وإلا صحت .انظر:شرح منتهى الإرادات  .7/754وقال الشيخ ابن تيمية
حمه الله  -في مجموعة الفتاوى « :۹۲/۳۹۲فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلمر
:

فقد أصاب» ومن لا أخطأ».

( )١فى :أ« :لأمره» بدل «بأمره».

) (۲في الأصل «يصح» بدل «تصح» وما أثبته من :أء ش.
()۳

في:

شتثبتت» بدل «ثبت» .

( )4عبارة :أ« :إلى وصف أمر فنفك».
"14

قال القَاضِي :وَقذ سَقَط بالإبجمَاع؛ لأنَهُمْ لَمْ يَأمْرُوهُمْ بِمَضَاءِ
-ه

الص1لوّات . ©00١
()

قول الباقلانى فى التقريب والإرشاد ؟/7هه:

إن كل من قال:إنها مجزئة صحيحة

يقول :إنها مسألة إجماع من السلف وأن مخالفة الإجماع خطأ مقطوع به على الله
سبحانه لياجوز القول به».
أقول :كلام القاضي مخالف للواقع؛ إذ نفى معظم الأصوليين وقوع إجماع على ذلك.
وفي مقدمتهم إمام الحرمين الجويني في البرهان ۱/۲٠۲ حيث قال« :ثم غاية القاضي

ر
ضي الله عنمه 
سف
ليكه

هذا :ادعاءٌ الإجماع على سقوط الأ
يمر
قعم
ينم

الصلاة

في البقعة المغصوبة» ثم أخذ يطول دعواه في ذلك .ويعرّضها قائلاً :لم تأمر أئمة
السلف  رضي الله عنهم  العٌّضَّابَ بإعادة الصلاة التي أقاموها في الأرض المغصوبة.
والذي ادعاه من الإجماع لا يسلّمء فقد كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون
بالقضاء بد
فونرمضاه القاضي  رحمه الوله
ت-
ق.
دير الإ
ظجما
هع م
وعر خلاف
السلف عسر .ثم إن صح عنهم ما ذكروه فكما نقل عنهم سقوط الأمر نقل عنهم أن
المُوقَمَ صلاة مأمور بها .فلئن كان يعتصم على الخصم بالإجماع .فلا ينبغي أن يجزيه

في عين ما ينقله .ولعل من ادعى الإجماع في أن الصلاة المجزية ليست معصية أسعد

حالاً فيدعوى الإجماع ممن يدعي وفاق الماضين على إسقاط الأمر بسبب معصية».

وقال ابن قدامة في ال
شروض
رة م
حعها نزهة الخاطر العاطر ١/0١ « 13١:وقد
غلط من زعم  -أي الباقلاني  أن في هذه المسألة إجماعاً؛ لأن السلف لم يكونوا
يأم
ارون
لمن
ظتا
لب م
منة
بقضاء ال
أصلا
مةافي
كن الغصب؛ إذ هبذا
حجقهل
يقة

الإجماع .فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصرء وعدم النقل عنهم ليس بنقل
الاتفاق .ولونقل عنهم أنهمسكتوا فيحتاج إلىأنهاشتهر فيمابينهم كلهم القول بنفي

وجوب القضاء فيلنمكروه .فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هإوجماع أو لا؟».
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ١/75": «وقيل :يسقط الفرض عندها أي :

عانلدصلاة في الدار المغصوبة لباها.

وهذا قول القاضي أبي بكر؛ لأنه لما قام الدليل عنده على عدم الصحة .ثم ألزمه
الخصم إجماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات» مع كثرة وقوعها

منهم في أماكن الغصبء .فأشكل الأمرُ عليه» فحاول الخلاص بهذا التوسطء فقال:
يسقط الفرض عند هذه الصلاة ؛ للإجماع المذكور لا بها؛ لقيام الدليل على عدم

قلت أي الطوفي   :وكأنه جعلها سبباً لسقوط الفرضء أوأمارة عليه على نحو من
خطاب الوضع» للاسعلقةوطه؛ لأن ذلك يستدعي صجتها.
قلت أي الطوفي   :وهذا مسلك ظاهر الضعف؛ لأن سقوط الفرض بدون أدائه-
"16
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قال الْقَاضِي وَالمْتَكَلمُونَ :لو صَحَتْء لاتحد المتَعَلمَانٍ؛ لان الكو
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شرعاً غيرمعهوه ,بللومنع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه .فإنه بعد على
الخصم أن يغبت أن ظالماً في زمن السلف صلى في مكان مغصوب وعلم به أهل
الإجماعء فضلاً عن أن يشثتثببتت ذلك في جميع الظلمة أو أكثرهم»› ولو سم ذلك» لکن

لا نسلم أنهم أقروا الظلمة على ذلك ولم يأمروهم بالإعادة» ولا يلزم من عدم نقل

ذلك عدم وجوده؛ لجواز أن الأمر بالإعادة جد ولم ينقل؛ لاستيلاء الظلمة
وسطوتهمء أو كون الحكم ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقل
الإنكار فيهء وأحسب أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع المذكور بنوه على مقدمتين:
إحداهما :أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا يخلو من إيقاع صلاة في
م.
ض
هن
بانعغص
مك
ب م

الثانية :أن السلف يمتنع عادة وشرعاً تواطؤهم على ترك الإنكار والأمر بالإعادة» بناء
مهنؤلاء على ما ظنوه مدنليل البطلانء وإلا فلا إجماع في ذلك منقول» تواتراً ولا
آخاداً .والمقدمتان المذكورتان فى غاية الضعف والوهاء؛ .اه.

انظر مناقشة ذلك في :البرهان ١/۲٠۲ فما بعدها .المستصفى ١/4. روضة الناظر مع
شرحها نزهة الخاطر ١/١١٠  ١١٠. -شرح العضد على المختصر ١/۴. شرح المحلي
على جمع الجوامع  ۱/۴۰۲۔ 40١5. شرح الكوكب المنير ۱/٤۹۳ -
) (01قال ابن النجار :قال ابن قاضي الجبل« :قال الباقلاني :لو لم تصح لما سقط

التكليف» وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروا بقضاء الصلوات .قيل:لا إجماع في

ذلك؛

لعدم ذكره ونقله» كيف

وقد خالف

الإمام أحمد ومن

معه»

وهو

إمام النقل»

وهو أعلم بأحوال السلف؟ ولأنه ينقض الإجماع بدونه» .أي :أن الإجماع لا يتحقق
بدون موافقة الإمام أحمد  -رضي الله عنه  -في هذه المسألة» وقد ثبت عنه أنه

هعة
زم
ناظر
خالف» فلا إجماع .اش روضة الن

الخاطر ١/081

 ١١٠.شرح

الكوكب المثير ۱/٤۹۳ -

) (۲قال القاضي باقلا فيتریب والإرشاد ؟« :*15//فصل :وقد حاول أيضاً بعض
الفقهاء الجواب عما قالوهء والاستدلال على صحة الصلاة في الدار المغصوبة بأن
قال :إن الصلاة في الدار المغصوبة طاعة لله عز وجل» وهي نعم منفصلة من الكون
فى الدار وغير له .قال :بدلالة أنهقديفعل الكون في الدار وإن لم يكن مصلياً فيهاء

ويكون في الدار المغصوبة ويفعل الكون فيهامنلايكون مصلياً فيهابأن يصلي في

غيرها .قال :فثبت أن الكون في الدار غير الصلاة فيها.

۳۹۹

ابو
وَأجيبَ ِاعْيِبارٍ اهتين يم س
قَالُوا:

لو مخت

صَوْمَبم الخ عير م

لَص  8يوم الگ

٠ ِالْجِهَتَيْنِ .وَأجيبَ بأد
ٌ2

عنلعزم يجو |(

كلم
اتلق لفي
فو])9

فيه
ر فيه تَعَدةْ إلالل حاص فيه
بر
ا
يلخريملا
جهَتانِ .أو يذتف ا
َه

٤ه

o

ا

وَأ

موا

و

وقد كان من حق هذا الكلام أن لا يتشاغل بذكره والنقض له؛ لظهور فساده وخطأ

قائله عند جميع محصلي علم هذا الباب من سائر المتكلمين؛ لأنه وإن جاز أن
يكون فيها ولايكون مصلياً بأن يكون مصلياً في غيرهاء فإنه لا يجوز أن يكون
مصلياً إلا بفعل الكون فيها .وإن جاز أن يفعل الكون فيها من لا يكون مصلياً له.
وهذا بمثابة من قال :إن القعود فى الدار المغصوبة وعلى صفحتها ليس هو الكون

فيها؛ لأنه قديكون فيها من ليس بقاعد بأن يكون قائماً أو مضطجعاً أو ماشياًء وقد
يكون فيها من يفعل قعوداً في غيرهاء فيجب أن يكون الجلوس في الدار غير الكون
فيها وهذا بعد عظيم من متوهمه» .وقد لخص الإمام الجويني كلام القاضي في
التلخيص ١/044  ١44فانظره .وانظر :البرهان ١/491 فما بعدها .ورفع الحاجب
(ورقة /۲۲ب).

حيحين وغيرهما النهي عن صوم يومي الوفاطرلأضحى .فعن أبي سعيد
صي
لف
) (1ثابت
الخدري  رضي الله عنه « :أن رسول الله يخ نهى عن صوم يومين:يوم الفطر
ويوم الأضحى».

أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داودء والترمذي»

واللفظ لمسلم.

أما البخاري فقد أخرجه في كتاب الصوم» (باب  )55صوم يوم الفطر ۲/۹٤۲ وفيه
زيادة.

ومسلم فكيتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى حديث رقم
()1£ |**.A
وأبو داود في كتاب الصوم .باب في صوم العيدين .حديث رقم ()۷۱۲

 ۲/۳۰۸وفيه

زيادة أيضاً.

والترمذي في كتاب الصوم
حديث

رقم ()۲۷

صحيحأ

.

باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحرء

.1 "#8وقال

أبو عيسى:

«حديث

أبي سعيد

حديث

حسن

) (۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .ش .وما أثبته من :أ» وهو الموافق لما في
رفع الحاجب (ورقة /۲۲ب).

) (۳في  :ش« :الأصوليين» بدل «الأصولي».
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هِيَةَ مََءعََالْخْرُوجء رلاني00
لعْص
اْمَ
َل الام بساْتِضْحَاب“ غك ل

 .ولا جِهَتيْن؛؛ عدر الامْيعَالٍ .
)(1

من توسط أرضاً مغصوبة فحظ الأصولي فيه أن يبين استحالة تعلق الأمر والنهي معاً

بالخروج عنها؛ لأن الخروج عنها ليس له جهتان يتعلق الأمر بإحداهما والنهي

بالأخرى .انظر :المستصفى ١/44. بیان المختصر ١/14"”.
«وقال أبو هاشم :خروجه كلبثه؛
:۸
_-۷
زفق قال الزركشي فتيشنيف المسامع - ۲
نهي عنه بهذا الاعتبارء
لأنه يتصرف في ملك الغير بغير إذنه» وذلك قبيح لعينه» فمهو
ومأمور به؛ لأنه انفصال عن المكث؛ وبناه على الفاسد في الحسن والقبح» ولكنه
أخل بأصله الآخرء وهو:

مكث عصى»

منع التكليف بالمحال»

فإنه قال :لو خرج عصىء.

ولو

فحرم عليه الشيء وضده جميعاً؛ .وقد عظم إمام الحرمين النكير على

أبي هاشم في البرهان .۱/۸۰۲
وقد حكى ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/54١ هذا القول عن أهبياشم وأبي
شمر المرجئي .وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/9498 إضافة إلى أبي
هاشم وأبي شمر المرجئي عن أبي الخطاب الحنبلي .وانظر :المستصفى للغزالي

 .0المسودة 8.ص .86البحر المحيط للزركشي ١/7155.
 أبوهاشم هو :عبدالسلامبن محمد بن عبدالوهاب الجبائي المتكلم» من رؤوسالمعتزلة .أكلتفباً كثيرة منها« :تفسير القرآن» و«الجامع الكبير» و«الأبواب الكبير
توفى سنة ١ااه .انظر ترجمته فى :طبقات المعتزلة ص.٠١٠١ وفيات الأعيان ؟."88/

شذرات الذهب  .۲/۹۸۲الفتح المبين ١/771. طبقات المفسرين للداودي ١/105.
) (۳في :ش« :بالأمر» بدل «للأمر».

) (4في :ش :الشرطه» بدل «بشرطه؟.
) (oفي :ش« :باصتصحاب» بدل «باستصحاب» .وهو تحريف ظاهر» من سهو الناسخ.

 (%0قال الإمام الجويني في البرهان ١٠١5: _ ۱/۹۰۲ «من تخطى أرضاً مغصوبة تُظرء فإن
اعتمد ذلك متعدياً فهو مأمور بالخروج» وليس خارجاً عن العدوان والمظلمة؛ لأنه
كائن في البقعة المغصوبة» والمعصية مستمرة» وإن كان في حركاته في صوب

الخروج

ممتثلاً للأمرء وهذا يلتفت إلى مسألة الصلاة في الدار المغصوبة؛ فإنها تقع امتثالاً من

وجه وعصياناً واعتداء من وجهء فكذلك الذاهب إلى صوب الخروج ممتثل من وجه
عاص ؛ لبقائه من وجه .فإن قيل :إدامة حكم العصيان عليه يُتلقى من ارتكابه نهياء =
۳1۸

'
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والإمكان معتبر فى المنهيات اعتبارّه فى المأمورات» فكيف الوجه فى إدامة معصيته
فيما لا يدخل في وسعه الخلاص منه؟ قلنا :تسببه إلى ما تورط فيه آخراً سبب

معصيته» فليس هو عندنا منهياً عن الكون في هذه الأرض مع بذله المجهود في
الخروج منهاء ولكنه مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه».
وقد استبعد كلام الإمام الجويني ابن الحاجب في المنتهى ص ۸۳وهنا في المختصر
حيث قال :ابعيد)ا .وضعفه الإمام الغزالي ففي المستصفى ١4/+؛

لاعترافه بانتهاء

النهي .فالمعصية إلى ماذا تستند؟ .وانظر :تشنيف المسامع للزركشي ١/۸۷۲. والبحر
المحيط للزركشي 7155/١؟. وشرح العضد على المختصر . 7
) (1الندب فى اللغة :مصدر ندب .يقال :ندب يندب ندبا .والمندوب :هو المدعو إليه.

قال في لسان العرب ١/487!: «ندب القوم إلى الأمر يندبهم ندباً :دعاهم وحثهم.

وانتدبوا إليه :أسرعوا .وانتدب القوم من ذوات أنفسهم دون أن يندبوا له .الجوهري:
ندبه لأمر فانتدب له أي  :دعاه له فأجاب .يقال« :ندبته فانتدب أي  :بعثته ودعوته

فأجاب».
قال قريط ربن أنيف العنبري :

اسألون أخاهم حينيندبهم
لي

في النائبات على ما قال برهانا

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم )(18١179  ۲/٠۳۲من رواية أبي

هريرة  رضي الله عنه  « :انتدب الله لمن يخرج في سبيله» أي :أجابه إلى غفرانه.
قال ابن الأثير فى النهاية « :"8/51يقال :ندبته فانتدب أي :بعثته ودعوته فأجاب».

والمندوب أصله المندوب إليه ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير».
انظر :معجم مقاييس اللغة 8/١4. ترتيب القاموس  ."4/84لسان العرب ١/487.

المصباح المنير ص .95/النهاية لابن الأثير  ."8/4شرح ديوان الحماسة ١/9. شرح
الكوكب المنير ١/7104.
أما في الاصطلاح :فقد عرّف بتعاريف كثيرة منها
تعريف القاضى الباقلانى :حيث قال فى التقريب والإرشاد ١/197: «المأمور به

ياللحاق
الذيلايلحق الذم والمأثم بتركه من حيث هو تركلهعلى وجهماء وم
الذم بتركه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى فعل بدل له».

ثم قال« :ولو حُدَّبأنه«ماكان فعلهخيراً من تركهمن غير ذم ومأثم يلحق بتركه» لم
يكن بعيدا .والأول أولى».
تعريف إمام الحرمين الجويني :حيث قال في الورقات بشرح التحقيقات ص ٤١٠ :
«والمندوب :ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه» .وعرفه في البرهان ١/١145

بقوله« :هو الفعل المقتضّى شرعاً منغيرلوم علىتركه».
۳14

 -تعريف الغزالي :حيث قال في المنخول ص« : ۷۳۱وأما المندوب فكل مأمور لا

لتومرعكلىه».
عريف الباجي :حيث قال في المنهاج في ترتيب الحجاج ص"١: ١١ت
«والمندوب إليه :هو المأمور به الذي في فعله ثواب» وليس في تركه عقاب من حيث
هو ترك له على وجه ماا.

عريف اللامشي الحنفي :حيث قال في كتابه «أصول الفقه» ص« :80ما يكونت

إتيانه أولى من تركه .وقيل :ما يكون في مباشرته ثواب» ولیس في تركه عقاب».

ت-عريف الآمدي :حيث قال في الإحكام ١  :اهو المطلوب فعلّه شرعاً من غير
ذم على تركه مطلقاً» .

 -تعريف ابن قدامة .:حيث قال في الروضة مع شرحها لابن بدران ١/7١١1 7١1:

كقه
ريلح
تلا
بور
رع مأم
لشفي
احده
«و

ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل».

عريف القرافي :حيث قال في شرح تنقيح الفصول ص:7١ «والمندوب ما رجحت

كىه
تهرعل
فعل

شرعا من غبر ذم».

وهذه التعاريف كلها متقاربة .وانظر مزيدا من تعاريف المندوب في :رفع الحاجب
للسبكي (ورقة /۳۲ب) .شرح الكوكب المنير ١/70٠1 " .04التحقيقات في شرح

الورقات ص١٠١4
(00

١٠٠.

اختلف الأصوليون في كون المندوب مأموراً به حقيقة أم مجازاً؟ على قولين:
القول الأول :المندوب مأمور به حقيقة .وبه قال :القاضي الباقلاني في التقريب
والإرشاد ١/۲۹۲. والغزالي في المستصفى ١/87. والآمدي في الإحكام ١/٠٠٠. وابن
قدامة في الروضة مع شرحها لابن بدران ١/5١١. وابن الحاجب في المنتهى ص۹۳
وهنا في المختصر .والطوفي في شرح مختصر الروضة "١/418 _  ١٠.وهو قول

الإمامين الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما كما ذكر ذلك ابن النجار في شرح الكوكب
المنير ١/804. وحكاه ابن عقيل الحنبلي عن علماء الأصول والفقهاء واختاره .انظر7 :
المسودة ص" ,.5لاء  .۸شرح الكوكب المنير ١/505. القواعد والفوائد الأصولية

ص8؟.١1

القول الثاني  :المندوب ليس بمأمور به» ولئن سمي مأموراً به فهو على المجاز.

وبه قال الشيرازي في التبصرة ص۳٠ وفي اللمع ص .۷وابن السمعاني في القواطع
ص ١١١  #١1. -والفخر الرازي في المحصول ١/٠٠۲. ونسبه الآمدي في

الإحكام ١/4١٠ وابنُ الحاجب في المنتهى ص "4وهنا في المختصرء وابن
السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۲١ب) إلى الكرخي وأبي بكر الرازي من
حب
اجد
صا ن
الحنفية .بينم

فواتح الرحموت

۲۰

١/١١١ ينسبه للحنفية مطلقاً .ونسبه ابن =

هع

قَالُوا :لو كَانَء لَكَانَ رکه مَعْصِيَ٠ة؛ ل مُخَالَمَةُ لآم وَلمَآ صح
I.

(DA

E

e

.

السبكي في رفع الحاجب (ورقة ”#رب) إلى الشيخ أبي حامد»
الطيب» وابن الصّبّاغْ .وابن السمعاني» والإمام الفخر الرازي وغيرهم من الشافعية.

والقاضي أبي

ونسبه الزركشي في تشنيف المسامع ١/557 إلى الخطيب البغدادي .ومال إليه
الإمام الجويني في البرهان ١/۸۷٠.
يرى الإمام الجويني في البرهان ١/۸۷۱ أن الخلاف في هذه المسألة لفظي وختمها
بقوله١ :وهذه المسألة ليس فيها فائدة وج
طدوى
رم
ينق
وتسميته أمراً يؤخذ من اللسانء ل
ما م
سنالك

أهل اللغة ف
ذىلك»

المعنى ؛ فإن الاقتضاء مُسلمٌ

العقول: .ولا يمكن جزم الدعوى على

فقد يقول القائل  :ندبتك وأمرتك؛ وهو يعني  :ما جزمت عليك

الأمرء ويققدول :أمرتك استحباباً .فالقول في ذلك قريب»

۰

اه وانظر :البحر المحيط .۱/۷۸۲

ومنتهاه آيلإاللىلفظ».

) (1فى :أ١ : لأنّهًا مُخَالَمَةَ لأمر» بدل «لأنّهًا مُحَالَمَة الأَمْرِ».
)(۲

عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال :قال رسول الله كك« :لو
ألاشأن
ق

على أمتي

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» .رواه البخاري في كتاب الجمعة» باب ( )۸السواك

يوم الجمعة ١/4١5 ولفظه (صمع
لك
الة) .وفي كتاب التمني» باب ( )۸كراهية تمنى

لقاء العدو  8/11مختصرا .وفي كتاب الصومء باب ( )55السواك الرطبواليابس
للصائم ١/٤۳۲ معلقا بصيغة الجزم» ولفظه (عند كل وضوء).
وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة»

باب السواك حديث

رقم ()54

١/١٠55 وفيه

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب السواك حديث رقم (١/04. )54

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء فايلسواك حديث رقم ()۲۲
ا
وأخرجه النسائي في كتاب ,الطهارة» باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم ١/١٠.
وأخرجه أيضاً في السنن الكبرئ في الصلاة وفي الصوم .وفيه زيادة .انظر تحفة

الأشراف للمزي ١٠/5351.

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة» باب ما جاء افليسواك حديث
رقم (45١١ و)١١8 الأول :مختصراً.
والثانيى :بلفظ (عند كل وضوء).

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠ 9/04ه ۰٠٤ ۹۹۳ ۷۸۲ ۹۵۲ ۹۲٤
۳۲١

)ُةَلَأْسَم( ُبوُدنَمْلا س بيلكتب الخ ذاَتسألِل َيِهَو 0”هيظفَل .
و

fo

ھاو

ت

ب

٠

.ءسثك

4

5

0-0

صم

=

#4

40 E

۷0

.

وفي بعض أحاديثه زيادة» وفي لفظ بعضها (عند

کل وضوء).

وأخرجه الدارمى فى كتاب الطهارة» باب في السواك ١/٤۷1. وفي كتاب الصلاةء

باب ينزل الله إلى السماء الدنيا ١/844 وَفيه زيادة.

1

( )١اختلف الأصوليون في أن المندوب هل يكون تكليفاً أو لا؟ على قولين:
القول الأول :المندوب ليس بتكليف .وبه قال :إمام الحرمين الجويني في البرهان
 ١والغزالى فى المنخول ص٠۲٠ وابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/١۷ -

 5والآمدي افليإحكام ١/١٠٠ وابن الحاجب في المنتهى ص ۹۳وهنا في

المختصرء وابن حمدان من الحنابلة» وابن السبكي في جمع الجوامع» وهو قول أكثر
العلماء.
القول الثاني  :المندوب تكليف .وبه قال:

القاضي الباقلاني فيما نقله عنه الجويني

في البرهان ١/882 والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وابن عقيل» وابن قاضي

الجبلء وابن قدامة في الروضةء والطوفي في شرح مختصر الروضة ١/۸٤۲ -
.4
ومما تجدر الإشارة إليه أن ما نقله علماء الأصول عن القاضي الباقلاني من القول

بأن :المندوب تكليف؛ لأن التكليف عنده :الأمر بما فيه كلفة .كَهُمْ فيه تبعاً لإمام
الحرمين الجويني في البرهان ١/۸۸. ولكن بعد رجوعي إلى التقريب والإرشاد للقاضي
وجدت القاضيّ يصرح بان التكليف عنده هو :إلزام ما فيه كلفة حيث قال:

«اعلموا أن الأصل فيالتكليف أنهإلزامماعلى العبدفيهكلف ومشقة» إمافيفعله
أو تركه من قولهم :كلفتك عظيماًء وتكلف زيد أمرأ شاقا» .كمقالة الجويني في
البرهان 0

تقريباً بلفظها ومعناها حيث قال« :والأوجه عندنا في معناه أنه إلزام ما

فكيلهفة».

والذي ترجح لدي هو لعلّ للقاضي قولين في المسألة والله أعلم .وانظر :البحر المحيط
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :التقريب
والضياء اللامع ١
07
والإرشاد ١/۹۳۲ فما بعدها .البرهان للجويني ١/۸۸. المنخول ص ١۲. الوصول إلى

الأصول ١/67  ٦۷.الإحكام للآمدي ١/٠٠٠. الروضة مع النزهة ١١٠ »۱/۹ شرح

مختصر الروضة ۱/۸٤۲ ۔  .445المنتهى ص ."4رفع الحاجب (ورقة /55أ) .بيان

المختصر ١/54". فواتح الرحموت ١/711. المسودة صه .شرح الكوكب المنير
 .0شرح تنقيح الفصول ص  .4تشنيف المسامع ١/575  .۷۳۲ -الضياء اللامع
۱-۷

ة لفظية أي :النزاع فيها مبني على تفسير لفظ التكليف .فإن أريد بالتكليف :ما=
( )۲والمسأل
فض

(مَسألَةٌ) امكو“ sn
يترجح فعله على ترکه» فالمندوب تكليف .وإن أريد بهأنهمطلوب طلباً يمنع

النقيض» فبهوتلكيلسيف.

1

وقد جعل الإمام الجويني في البرهان ١/۸۸ الخلاف لفظيًاً حيث قال« :إن الخلاف فيه

آيل إلى الم
عناق
بشةافي
رة الشرع».
وقد صرح ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/۷۷ أن الخلاف في هذه المسألة
لف
قظياحي
لث:
«غير أن الخلاف في هذه المسألة لفظي» فإننسالم لهم أنهإذا تركه
لايستحق الثوابب والخصم يسلم لناأن لاعقاب عليه فينار جهنم» فحظ المعنى

مال
نجانبين مسلمء ولا يبقى بعد ذلك إلا إطلاق عبارة التكليف» ولا مشاحة في

الإطلاقات ولا مضايقة في العبارات».
) (1المكروه في اللغة :ضد المحبوب» مأخوذ من الكراهة .يقال :كره الأمر» وكره المنظر

كراهة وكراهيةء فهركريهأي :قبيح .ويقال :كرهته أكرهه كُرهاً وكرهاً  -بضم الكاف
وفت
محها
كرفهو
وه

أي :ضد المحبوب .وقال الفراء :الكره  بالضم  :-المشقة.

وقيل :إن المكروه مأخوذ من «الكريهة» وهي :النازلة والشدة في الحرب.

انظر :لسان العرب 48/١ه فما بعدها .ترتيب القاموس  .4/54المصباح المنير
؟.6

۱

الإحكام للآمدي ١1  .شرح الكوكب المنير ١/7١14. شرح مختصر الروضة

أمافي الاصطلاح فقد عرف بتعاريف كثيرة منها:

ت
عريف القاضي الباحقلاني
ي:
ث

فع
وله
تنه
نيزفض
يله»
وأفضل منه) .

قال في التقريب والإرشاد « :۱/۹۹۲إنه منهي عن

ومأمور على وجه الندب بأن يفعل غيره ال
أذيوهلوى

ت
عريف الإمام الجويني :حيث قال في الورقات مع شرحها التحقيقات ص؟:١١
«و
المكروه :ما یثاب على تركه» .وقال في البرهان ١/١٠۲: «والمكروه :ما زجر

عنه» والمليل
إمع
قلدىام عليه».

1

 تعريف الغزالي :حيث قال في المنخول ص65؟:١ «كل منهي لا لوم علىفعله) .
ت-عريف الرازي :حيث قال في المحصول ١/4١٠: «هو الذي أشْعِرَفاعلّه بأنَّ تركه

خير من فعله» وإنلميكن على فعله عقاب».

ت
عريف ابن قدامة :حيث قال في روضة الناظر مع شرحها لابن بدران ١/751:(وهو :ما تركه خير من فعله).

ت
عريفالبيضاوي :حيث قال في المنهاج بشرح الإبهاج ١/05: «والمكروه :ما

يمدح تارکه» ولا يذم فاعله» .

۳۲۲

عريف القرافي  :حيث قال في شرح تنقيح الفصول ص:۷١ «والمكروه :ما رجحت
تركه على فعله شرعا من غير ذم.

ومعاني هذه التعاريف واحدة؛ لاشتراك جميعها في أن المفهوم منها :المطلوب تركه

ا غزيرم.
طلجباً
وانظر تعاريف أخرى للمكروه في :شرح مختصر الروضة ١/585  .885شرح
الكوكب المنير ١/714  5١4.التعريفات للجرجاني صض .۳۹۲بیان المختصر "١/549
 ۷رفع الحاجب (ورقة  .)//55الإبهاج ١/05. فواتح الرحموت ١/7١١. ميزان

الأصول للسمرقندي ص٠٤ ١4. - المدخل إلى مذهب الاماأحمد ص١4
إرشاد الفحول ص"

.661

.

 (0لم يصرح ابن الحاجب هنا في المختصر بوجود اختلاف بين الأصوليين في كون
المكروه منهيًا عنه .وإن كان قدر صرح به في المنتهى ص۹۳

حيث قال:

«واختلف

في كونه منهياً عنه؛ .ولهذا نجد العضد في شرحه على المختصر ١/5 ينبه .على ذلك
فيقول( :إنه  -أي المكروه  منهي عنه في الأصح .والكلام فيه كما في أن المندوب

مأمور به».

) (۲لم يصرح ابن الحاجب هنا في المختصر بوجود اختلاف بين الأصوليين في كون
المكروه مكلفا به .وإن كان قد صرح به في المنتهى ص ۹۳حيث قال « :واختلف في

كونه منهيّاً عنه ومكلفاً به» .وقد أشار العضد في شرح المختصر ؟/ه إلى هذا
الاختلاف حيث قال« :إنه ليس بتكليف خلافاً للأستاذه .وأشار إليه أيضاً الشيخ ٍ حلولو
في الضياء اللامع "١/5٠ بعدما ذكر اختلاف العلماءفي كون المندوب مكلفاً به أو
لا؟ حيث

قال « :وفي معنى المندوب

المكروه؛ أي  :أنه اختلف

في المكروه هل هو

ر -
ح
صكروه
مكلف به أو لا؟ ثقمال« :وبالخلاف فيهما  أي المندوب والم

الأبياري

عذنكمرن».
وقد اختلف الأصوليون في المكروه هل هو مكلف به أو لا؟ على قولين:

القول الأول :ليس بتكليف .وبه قال جمهور الأصوليين.

القول الثاني :تكليف .وبه قال القاضي الباقلاني فيما نقله عنه الجويني في
البرهان ١/۸۸. والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فيما نقله عنه العضد في شرحه
على المختصر  »8/5والحنابلة .قال صاحب شرح الكوكب المنیر ١/١١٤ :
«المكروه تكليف و منهي عنه حقيقة» .وقال في المسودة صه"« :#الأمر
المحمول على الندب والنهي للكراهة عدَّمُما ابن الباقلاني من التكليف.
 :والأمر في
وخالفه الجويني؛ لوجود التخيير فيهماء ثم قال أي الجويني 
ذلك قريب يؤول إلى مناقشة عبارة .والأول  -أنه تكليف  قول أصحابنا (أي-
>37

وَيُطْلَنُ أَيْضًا عَلى الْحَرَام وَعَلى ترك الأؤكى, 2
الحنابلة)» ذكره صاحب المغني في فصل شروط التكليف» .وابنُ عقيل فى الجزء

الثالث».

ا

۰

ما نقله الجويني في البرهان ١/۸۸ من أن القاضي الباقلاني يقول:إن المكروه من

التكليف؛ بانالهجويني على أن التكليف عند القاضي :هو الأمر بما فيه كلفةء

والنهي عما في الامتناع عنه كلفة؛».

وبعد رجوعي إلى التقريب والإرشاد للقاضي

١
وجدت القاضي يصرح بأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة حيث قال:
«اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما على العبد فيه كلف ومشقةٌ .إما في
فعله أو تركهه .وكلام الجويني في البرهان ١/88 عَيْنُ ما قاله القاضي الباقلاني في
التقريب والإرشاد ١/۹۲. ولهذا ترجح لدي أن للقاضي قولين في هذه المسألة
 -والله أعلم .-

انظر تفصيل الكلام على المكروه واختلاف الأصوليين فيه ه
مل ه
كولف به أو لا؟

في :التقريب والإرشاد ١/۹۳۲ فما بعدها .البرهان للجويني ١/۸۸. الإحكام للآمدي
 0/١المنتهى لابن الحاجب ص ه" .شرح مختصر الروضة ”١/58 .۳۸۳ -
المسودة ه"
ص”" .شرح الكوكب المنير ١/4١4 8١4.

 (00ذكر الإمام الغزالي في المستصفى ١/75  05 -أن المكروه لفظ مشترك في عرف
الفقهاء بين معانٍ:

أحدها :المحظور .فكث
ييرا
قً م
وال

الشافعي  رحمه الله

« :وأكره كذا» وهو يريد

التحريم.
الثاني  ::مانهي عنه نهي تنزيه :وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله» وإ
ين ل
كمن
عليه عقاب .كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه.
الثالث :ترك ما هو الأولىء وإن لم ينه عنه .كترك صلاة الضحى مثلاً لالنهي ورد

عنه» ولكن لكثرة فضله وثوابه .قيل فيه :إنه مكروه تركه.
الرابع  :ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه» كلحم السبع » وقليل النبيذ .وهذا فيه
نظر؛ لأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام» ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا
معنى للكراهية فيه إلاإذاكان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبه فقد

قال يي «الإئم حزاز القلب» فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة لما فيه من خوف
التحريم".

وانظر إطلاق المكروه على هذه المعاني في :التقريب والإرشاد ١/9495 _ ۲٠۳.
المحصول للرازي ١/٤٠٠  ..شرح مختصر الروضة |١
1 ١۸۳. ١التحقيقات في شرح
الورقات ص۱
۲۱.
-١1 الإبهاج ١/55. شرح الكوكب المنير ١/714 فما بعدها.
البحر المحيط ۱/٩۹۲.
Yo

(مشألة) يُطْلنْ الاك" على ال

ل

م

) (1الجائز لغة :هو العابر .من جاز المكان يجوزه جوزا وجوازاً :سار فيه .وأجازه
ش

بالألف :قطَعّه .وأجازه :أنفذه.

وجاز العقدُ وغيره :نفذ ومضى على الصحة .وأجزتٌ العقد :أمضيته .وجعلته جائزاً

نافذاً .انظر .:ترتيب القاموس ١/4180. معجم مقاييس اللغة ١/454. شرح الكوكب
المنیر ١/875 49-5؟.4

أما اصطلاحاً فسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى في ص."77
 (00المباح في اللغة :مشتق من الإباحة وهي :الإظهار والإذنء وفيه معنى السعة وانتفاء
العائق .قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة« :الباء والواو والحاء أصل واحد :وهو

سعة الشيء وبروزه وظهوره ...ومن هذا باب إباحة الشيء وذلك أنه ليس بمحظور

عليه فأمره واسع غير مضيق» .وقال في المصباح المنير :باحالشيء بحا  -من باب
قال  -ظهر ويتعدى بالحرف فيقال :باح به صاحبه .وبالهمزة أيضا فيقال :أباحهء وأباح
الرجل ماله :أذن فى الأخذ والترك» وجعله مطلق الطرفين» واستباحه الناس :أقدموا

عليه» .انظر معجم مقاييس اللغة ١/8١". ترتيب القاموس ١/476. المصباح المنير
.0

شرح الكوكب المنير ١/774.

لفايصطلاح فقد عَرّف بتعاريف كثيرة منها:
أاما
 تعريف القاضي الباقلاني :حيث قال في التقريب والإرشاد ١/۸۸۲: «ما وردالإذن من الله تعالى فيهء وتركه غير مقرون بذم فاعله أو مدحهء ولا بذم تاركه
ولا بمدحه».

 تعريف إمام الحرمين الجويني:خيث قال في الورقات بشرح التحقيقاتص:٠١/ «والمباح ما لا يئاب على فعله وتركه» .و عرفه في البرهان ١5/١؟
بقوله« :وأما المباح :فهو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء
ولا زجرا.

عريف الغزالى :حيث قال فاىلمستصفى ١/55: «الذي ورد الإذن من الله تعالىت
بفعله وتركه» غير مقرون بذم فاعله ومدحهء ولا بذم تاركه ومدحه».
 -تعريف الباجي  :حيث قال في المنهاج في ترتيب الحجاج ص« : ۴۱والمباح ما أعلم

الفاعلُ منجهة الشرعأنه لاثواب فيفعله ولاعقاب على تركه من حيث هو ترك
»ة.
ا جه
ممن
له

عريف الفخر الرازي :حيث قال في المحصول ١/7١٠ « :أما المباح فهو الذي أعلمت

فاعلّه أو دل على أنه لا ضرر في فعله وتركهء ولا نفع في الآخرة».
عريف اللامشي الحنفي :حيث قال في كتابه أصول الفقه ص« :75ما استوى فعلهت

وتركهفي الشريعة».
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الْمَمْكُوكِ فيه فِيهمًا بِالاميبَاريْن©.

(مَسْأَلهُ) الإبَاحةٌ :کم شرع
 تعريف ابن العربي  :حياثلقا
مل ف
حيصول

sn
ص« :۲۲ه
مو م
ُا ل
تيس
عله
لق

في

وع
ال
للى
قشرع
».
ت
-عريف

الاآمدي  :حيث قال في الإحكام //١ا:٠١ «هو ما دل الدليل السمعي على

خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل».و انظر تعريفات أخرى

للمباح في :رفع الحاجب (ورقة /45أ)» (ورقة 4؟/ب) .شرح مختصر الروضة

 0.5التقرير والتحبير  .۲/۲۹۱التحقيقات في شرح الورقات ص٠٠۷ 8١٠. -

شرح الكوكب المنير ١/۷١٤  ۸۲٤. -شرح تنقيح الفصول .ص"١ إرشاد الفحول
ص١ .

) (1والجائز في الاصطلاح يطلق على معان:

 يطلق على المباح الشرعي. ويطلق على ما لا يمتنعو
ج
و
د
ه
ش
ر
ع
ا
ً
.
فيتناول الواجب والمندوب والمكروه.
 ويطلق على ما لا يمتنع وجوده عقلاء فيتناول الواجب والممكن الخاص. -ويطلق على ما لا يمتنع وجوده وعدمه»

وهو المراد بقول ابن الحاجب:

«ما

استوى الأمران فيه فيهما؛ شرعاً كالمباح» وعقلاً كفعل الصبي .فيكون أخص ممن

قبله.
 ويطلق على ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار عدم الامتناع» وباعتبار الاستواء.وهو مراد قول ابن الحاجب« :وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين».

وفي الأخير نخلص إلى أن الجائز يطلق في الشرع على ما يشك أنهلايمتنع شرعاًء

وعلى مايشك أنه استوى الأمران فيهشرعاً .وفي العقل على مايشك أنهلايمتنع
عقلاً» وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه عقلاً.
انظر  :بيان المختصر ١/۷۹۳. شرح العضد على المختصر ۲/٦ مع حاشية التفتازاني.

شرح الكوكب المنير ١/874.
)( على معنى أن الشرع ورد بها كما قاله إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/۸۸ حيث

قال« :فإن قيل :هل تعدون الإباحة من الشرع؟ قلنا :هي معدودة منه» على تأويل أن

الشرع ورد بها» ..وانظر :بیان المختصر  .۱/۸۹۳رفع الحاجب (ورقة /٠١أ). المسودة

ص" .شرح الكوكب المنير ١/۸۲٤. تشنيف المسامع ١/015. شرح تنقيح الفصول
.ص١/
۳۷

جلانًا لِبَعْضٍ المُعْتَرلَة .لنا :آنا خِطَاتُ الشَّارع 9

قَالُوا :اني الْحَرَحُءوهو قَبْلَ الشّرْ .ع
(مَسْألةً) الْمَاحُ غََويهْرُمَأَمُورٍبو»

ععتضزلة 
لفم ب
( )١خاال

خلاقا لعي

.

اا
ل

ن الأمَد ظط

حه
رفي
شان
وهو الكعبي وأتباعه كما صرح بذلك ابن بدر

قالوا« :الإباحة ليست حكماً شرعياًء بل هي خكم عقلي؛على الروضة ١/5١١ ف
لأن المباح ما انتفى الحرج عن فعله وتركه» وذلك ثابت قبل ورود الشرع ومستمر

بعده» فلا يكون حكما شرعياء ومعنى إباحة الشيء :تركه على ما كان قبل الشرع».
انظر :المستصفى!/0/١ا شرح تنقيح الفصول ص*.٠ بيان المختصر ١/۸۹۴. رفع

الحاجب (ورقة /45أ).

والحق أن النزاع في هذه المسألة لفظي.
 قال الفخر الرازي في المحصول ١/١٠۲: «والحق :أن الخلاف لفظي». -وقال الأصفهاني في بيان المختصر ١/895 « :"949والحق أن النزاع فيه لفظي .فإن

أريد بالإباحة :عدم الحرج عن الفعل» فليست حكماً شرعياً؛ لأنه قبل الشرع متحقق»
ولا حكم قبل الشرع .وإأنريد به :الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج عن
الطرفين» فهي من الأحكام الشرعية».

 -وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /45أ)« :والخلاف لفظي تأنّى عن تفسير

الإباحة» .
 -وقال الزركشي في تشنيف المسامع ١/١٠۲: «والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير

المباح» هل هو نفي الحرج» وهو ثابت قبل الشرعء أو الإعلام بنفي الحرج؟.
وانظر :البحر المحيط .۸۷۲ - ۱/۷۷۲
وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان للجويني ١/۸۸. المستصفى
للغزالي /١ه./ المحصول للرازي 5/١5. الإحكام للآمدي ١/۷١٠. المسودة ص."5
رفع الحاجب (ورقة /55أ) .شرح تنقيح الفصول ص."١ فواتح الرحموت ١/7١١ -
.۴

شرح الكوكب المنير ١/174  .84974 -شرح العضد على المختصر  .5/5تيسير

التحرير  .5/877المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص.١651 الضياء اللامع ١/١٠۴.
 00في :ش« :الشرع» بدل «الشارع».
 6في :أ« :انتفاء» بدل «انتفيَ؛.وفي :ش« :انتفى» بدل «الْتَفِيَ.1
) (€اختلف الأصوليون في المباح .هل هو مأمور به أو لا؟ على قولين:

القول الأول :غميرأمور به .وبه قال الجمهور.
القول الثاني :مأمور به .وبه قال الكعبي وأتباعه» والبلخي كما حكاه عنه الغزالي في
المستصفى ١/٤۷.
۳۸

يَسْتَلِمُ التَرْجِيح» وَلآ تَرْجِيحَ .قَالَ :كل مُبَاح :ترك حَرَامء وَتَرْكَ الْحَرَام
=

قال السبكي في رفع الحاجب (ورقة /45أ« :0والمباح غير مأمور به خلافاً للكعبي»
وحقيقته حيث قالوا :المباح مأمور به دون الأمر بالندب» والندب دون الأمر

بالإيجاب .كذا نقل عنهم القاضي (في التقريب والإرشاد  ۱/۹۵۲۰الالاء »)۸۸۲
والغزالي (في المستصفى 87/١؟) وغيرهما .ثم لا يقولون :إنه مأمور به باعتبار ذاته»
بل باعتبار أنه يترك به الحرام .وقيل :بل أنكر المباح في الشريعة رأسا .وهذا ما نقله

عنه إمام الحرمين (في البرهان )١/٠٠٠ وابن برهان (في الأوسط نقلاً عن المسودة
ص 65والبحر المحيط )١/۹۷۲ والآمدي (في الإحكام ١/1 ) ١٠وغيرهم .والأول
2
عندي أثبت وعليه جرى المصنف» .اه.

وقال الأبياري في كتابه «التحقيق والبيان» نقلاً عن الضياء اللامع ١/۹٠۳: «وما ذهب
إليه الكعبي من أنه لا مباح ففي الشريعة له مأخذان:

أحدها : وهو

الصحيح عنه   :أن المباح مأمور به» ولكنه دون الندب» وبناه على

أن المباح حسن» ويصح أن يطلبه الطالب؛ لحسنه .وهذه الطريقة هي التي اعتمدها

الكعبي في الفتوى» وهي باطلة.
الطريايلققثةةانية :هي  :أن المباح يقع تركاً لمحظورء فيقع من هذه الجهة واجباً .وهذا
يمنع أن يكون التخيير ثابتاً في الشرع.

 3فاسد؛ لأدلة٠ :

أحدها :أن ذلك يفضي إلى تناقض؛ فإنه يترك بالفعل واجباً وحراماً .ويمنع أيضاً من

إثبات المندوب والمكروه» فترجع الأحكام إلى قسمين ثم يأتي التناقض في القسمين
أيضاء فإن هذا مخالف لإجماع الأمة».
وقال ابن التلمساني في شرح المعالم ١/4/9#: «والحق :أنه إن عنى :أن الفعل واجب
ونن
كع أ
ييمتن
من حيث أبيح فهو متناقض» وإن عنى :أانلمباح بحسب ذاته» لا

وسيلة من وجه إلى ترك مُحَرّم» فيكون واجبا من هذا الوجه ولا تناقض».

وقد اعتبر كثير من الأصوليين أن الخلاف في هذه المسألة لفظي.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4؟/ب)« :ثم الخلاف لفظي» وقال في جمع
الجوامع بشرح تشنيف المسامع « :۱/۹۳۲وأنه غير مأمور بهمن حيث هوء والخلف
لفظى) .

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ١/4۸۳: «قلنا :رجع الخلاف لفظياً؛لأنا لا
ننازعك  -أي الكعبي  -في وجوبه بهذا التفسيرء فأنت تقول :المباح واجب لغيره»

ونحن نقول :ليس واجباً لذاته» ولا تنافي بيئنا ...وإذاً تحقق أن النزاع في المسألة
نمااه.»..
كير ب
لذفظ

وقال الشيخ حلولو في الضياء اللامع ١/١٠۳: «فيكون الخلاف لفظياً كما صرح به--
احص

راچب» وما لا يم /1] /ب[

الْوَاحِبُ إلبه فهر وَاحِبٌ .وَتََكَلَ الإِجَمَاعَ

عَلَىذَاتِ يفي 7بالظر إِلَى يمَساْتلِْمُء جَمْعَا بين الأول .
أي الفهري -

وانظر :المحلي على جمع الجوامع ١/47١ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.
تيسير التحرير  .۲/۷۲۲التقرير والتحبير ۲/٤۹۱  .891 -الضياء اللامع ١/١٠". شرح
المعالم ۱/٤۷۳ /5 -ا".

وقد اعتبره ابن برهان والهندي معنوياً .قال المجد بن تيمية في المسودة ص: 95
ا(وقوّى ابن برهان مذهيه (الكعبي) بناء على تقدير صحة قول من قال :إن النهي عن
الشيء ذي الأضداد أمر بواحد منها .ور د الجويني (في البرهان )١/6١5 عليه برد هذا

الأصل .وهذا لا إشكال فيه».
وقال الزركشي في تشنيف المسامع 0

«وأشار الهندي إلى أنه معنوي من

جهة أخرى؛ فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟ فإن قلنا :في
رفع الحرج عن

الفعل أو في الإباحة»

فهو مأمور به» وإن قلنا:

حقيقة في

الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك .فليس بمأمور به» قال القاضي:
وهو إن أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجباًء ولا الإباحة إيجاباً؛.

وانظر البحر المحيط .۱/۹۷۲
وقد استشكل الإمام الآمدي كلام الكعبي فقال في الإحكام ١/8١1: وقد اعترّض
عليه من لا يعلم غور كلامه») م قال« :وبالجملة» دام استبعدة من استبعده» فهو في
غاية الغوص والإشكال» وعسى أن يكون عند غيري حلا .

) (1أجمعت الأمة على انقسام الأحكام الشرعية إلى إيجاب» وندب» وإباحة» وكراهةء
وتحريمء فمنكر المباح يكون خارقاً للإجماع .وأوَّلٌ الكعبي الإجماع بأنه إجماع على
وجود المباح باعتبار الفعل في ذاته» مع قطع النظر عما يستلزمه ويحصل به :من ترك
الحرام .أما ما يلزم عن الفعل من ترك حرام فلا إجماع فيه.

واحتج الكعبي بأن كل فعل يوصف بالإباحة يكون وسيلة لترك الحرام» وذلك
بالاشتغال به» وترك الحرام واجب» وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب.
وردعليه:

بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام» وإنما هو شيء يترك به الحرام» مع

إمكان ترك الحرام بغيره) فهو أخص من ترك الحرام .وأن كلام الكعبي يترتب عليه 5
المندوب يكون واجباً؛ لأنه يشغل به عن الحرام ؛ وأن يكون الحرام واجباً ؛ إِذَاشغل

به عن حرام آخرء وأن يكون الواجب حَرّاماً؛ إذا شغل به عن واجب آخر .انظر:
المستصفى ١/٤۷. الإحكام للآمدي ٠. ۱ المسودة ص .65شرح العضد على

المختصر  .۲/1فواتح الرحموت ۱/٤۱۱. تيسير التحرير  .۲/۹۲۲بیان المختصر ۱/۹۹۳
 .104شرح الكوكب المنير ١/6274.

۳۰

غر مُتَعَينٍلِذَلِكَء فليس بوّاجب .وَفِيهِ ىليه
اهما أنه

أن

 ١التي ِلْرَامُهُ أنَ اّلصَّلاةَ حَرَامٌ ذا ترك بها واج وَهُوَيَلْتَرْمُهُ
بغار الْجهَئَينِ .وَل مَخْلّصٌ إلا بادمَالآَم الْوَاجِبُ إلابهمِن عَْفْلِىٌّ» أو

دلق

في  :ش:

(التسليم» بدل الاتسليم» .

( )6في :أ « :إِذَاترك بها وَاجِباًه بدل «إِذَا ترك بها وَاجِبٌ؛.
( )۳قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/۸۸: «وقد قال الأستاذ رحمه الله« :إنها 

ن التكليف» وهي هفوة ظاهرة» .مع أن الإمام الجويني نقل عن الأستاذالإباحة م
أبي إسحاق الإسفرايينى أنه فسرها :بأنه يجب اعتقاد أن الإباحة من الشرع .حيث قال
الجويني  :الم فسر قوله :بأنه يجب اعتقاد الإباحة .والذي ذكره ردد الكلام إلى
الواجب» وهو معدود من التكليف»

وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/۸۷: «المباح ليس من قبيل التكليف»

خلافاً للأستاذ أبي إسحاق ...وعمدة الخصم :أن المرء يَفْتَقِرُ في معرفة المباح والفرق
أرمل
وىتنظ
بينه وبين المحظور إل

لفة ومشقة.
وذلك نكوع

وهذه زلة من كبيرء فإن النزاع إنما وقع في المباح الذي يعلم أنهمباح إن

فعله» هل هو من قبيل التكليف أم لا؟ أما النظر والاستدلال الذي أشار إليه -
أي الأستاذ  -فهو من قبيل طلب العلم .وطلب العلم فرض على الكفاية»
فالبحثان مختلفان».

يف»
لتحت
كخل
ت يد
ل هل
اباح
وقال الغزالي فايلمستصفى ١/٤۷: «فإن قيل :فالم
وهل هومن التكاليف؟ قلنا :إن كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك

لويف.
تهكفه
في المباح .وإن أريد به :ما عرف مجنهة الشرع إطلاقه والإذن في

وإن

أريد به :أنه الذي كلف اعتقاد كونه من الشرع› فقد كلف ذلك لا بنفس الإباحة بل

بأصل الإيمانء وقد سماه الأستاذ أبو إسحاق  رحمه الله تكليفاً بهذا التأويل
الأخير .وهو بعيد مع أنه نزاع في اسم».

وقال الفخر الرازي في المحصول ۲/۲٠۲: «المباح هل هو من التكليف آم لا؟.
والحق :أنه إن كان المراد بأنه من التكليف  هو :أنه ورد التكليف بفعله  : -فمعلوم=

۳۳۱

(مَسْألةً) الماح لَيِسَ بحن ِلْوَاجِبٍء بَلْ هُمَا نَوْعَانٍ ِللځ“  .لا :
َو گان جِنْسَهُ لاسْتَلْرَمَ انوع التّخْمِيرَ.
أنه ليس كذلك .وإن كان المراد منه :أنه ورد التكليف باعتقاد إباحته» فاعتقاد كون

ذلك الفعل مباحاًء مغاير لذلك الفعل في نفسه .فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون

تكليفاً بذلك المباح .والأستاذ أبو إسحاق سماه تكليفاً بهذا التأويل؛ وهو بعيد .مع أنه
نزاع في محض اللفظ؛.
وقال الآمدي في الإحكام ١/9١٠: «اختلفوا في المباح هل هو داخل تحت
التكليف؟ .واتفاق جمهور من العلماء على النفى خلافاً للأستاذ أبى إسحاق

الإسفراييني .والحق :أن الخلاف في هذه المسألة لفظى .فإن النافى يقول :إن

التكليف إنما يكون بطلب مافيه كلفة ومشقة .ومنه قوله :كلفتك عظيماًء أي :

حمّلتك مافيه كلفة ومشقة .ولا طلب فيالمباح ولاكلفة؛ لكونه مخيّرأ بين

الفعل والترك .ومن أثبت ذلك لم يُثبته بالنسبة إلى أصل الفعلء بل بالنسبة إلى

وجوب اعتقاد كونه مباحاً .والوُجوبُ من خطاب التكليف .فما التقيا على محر
واحدا.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 5؟/ب):
مراده وجوب

بلا ريب»

اعتقاد الإباحة»

«وقد قال

وهذا فيه رد الكلام إلى الواجب.

أي الأستاذ  :-إن
هو من التكليف

ثم الخلاف لفظي».

وانظر :المسودة صن ."5شرح العضد على المختصر  .۲/1البحر المحيط .۱/۸۷۲
تشنيف المسامع  .۱/۸۳۲فواتح الرحموت ١/7١1١.
)(1

اختلف الأصوليون في المباح هل هو جنس للواجب أم لا؟ على قولين:

القول الأول :ليس بجنس للواجب .وهو ما رجحه الغزاليء والآمدي» وابن الحاجب

في المنتهى وهنا في المختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع» وغيرهم من
المحققين.
القول الثاني :المباح جنس للواجب .وبه قالت طائفة من الأصوليين.
مبنى الخلاف  :والخلاف في المسألة مبني على حقيقة المباح:

فمن فسّره بأنه ماخيّر الشارع بين فعله وتركه .لميجعله جنساً له؛ لأن نوعه وهي
الواجب ليس كذلك فإنه يفارقه فى الترك .

ومن فسّره بأنه الجائز فعلهء أموا أذن ففعىله :جعله جنساً له؛ لاشتراك الواجب
معه فى ذلك.

١

والخلاف فى المسألة لفظي.

قال الآمدي في الإحكام ١/9١1: «وعلى كل تقدير فالمسألة لفظية» وهي في محل
الاجتهاد» .

FY

ًالوا :مَأدُونٌ فِيهما.

واختس
صّالْوَاجِبُ .

قلا :

ت

قصل الْمُبَا .ح
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وقال الأصفهاني في بيان المختصر ١/4١1 «:والحق أن النزاع لفظي؛ وذلك لأنه إن

أريد بالمباح :المأذون فقطء فلا شك أنه مشترك باينلواجب وغيره» فيكون جنساً.
وإن أريد به:المأذون م
ععدم المنع من الترك“ فلا شك أنه يكون نوعاً مبايناً
للواجب»

فلم يكن جنساً له).

وقال ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت

النزاع لفظي" .

١/١١ « :ولعل

وقال الشيخ حلولو في الضياء اللامع ١/۸٠۳: «والخلاف في المسألة لفظي».
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :المستصفى ١/۳۷. الإحكام للآمدي
 1المنتهى لابن الحاجب ص.4١
رفع الحاجب (ورقة 4؟/ب) .تشنيف المسامع ١/87  .477بيان المختصر ١/704 -
.4
فواتح الرحموت ١/١١. تيسير التحرير  .۲/۸۲۲شرح ال
اعضد
لمعل
خىتصر
 .۷ - ۲شرح الكوكب المنير  .475 - ۱/۳الضياء اللامع ١/۸٠۳.

rr

( )١يطلق الأصوليون على هذا النوع :الحكم الوضعي» أو خطاب الوضعء كما يطلقون

عليه خطاب الإخبار.
ووجه تسميته بخطاب الوضع؛ فلأن الشارع إنما قصد منه أن يكون علامة لشيء آخر؛

بأن يكون سبباًء أو شرطاًء أو مانعاًء أو غير ذلك .فهو إذاً موضوع وضعه الشارع
معرفاً لشيء آخر؛ ولذلك يقول الطوفي في شرح مختصر الروضة

 :لأما معنى

الوضع › فهو أن الشارع وضع› أي  ::شرع أموراً سميت أسباباًء وشروطاًء وموانع

تُعرف عند وجودها أحكامٌ الشرع من إثبات أو نفيء فالأحكام توجد بوجود الأسباب
والشروطء وتنتفي؛ لوجود الموانع» وانتفاء الأسباب والشروط» .اه.

ويقول القرافي في شرح تنقيح الفصول ص« :4۷ويسمى القسمٍ الآخر خطاب وضع
به؛ لأنه شيء وضعه الله تعالى في شرائعه آي جعله دليلاٌ» لا أنه أمر به عباده» ولا

أناط بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع».
"ه وضعه ونصبه علامة وأمارة للحكم
والذي أراه :أن سبب هذه التسمية هو  5الل
التكليفيء أي :أناط بواسطته الحكم التكليفي بالمكلفين .مثال ذلك :إن الزوال حكم
وضعي دال على إناطة الحكم الشرعي التكليفي بالمكلفين لقوله تعالى« :أقم الصلاة
لدلوك الشمس) [الإسراء .]۸۷ :فجعل الدلوك علامة لإناطة الحكم الشرعي
 :التكليفي» وهو وجوب

الصلاة عند الدلوك» فالحكم الوضعي هو علامة على إناطة

الحكم الشرعي وتنجيزه على المكلف.

أما وجه تسميته بخطاب الإخبار؛ فلأنه مجرد إخبار يفيدنا
التكليفية» أو انتفائها طلباً أو تخييراً بخلاف خطاب التكليف
إخباراً .وفي هذا المعنئ يقول الإمام الطوفي في شرحه لمختصر
«وأما معنى الإخبار :فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا
وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائهاء فكأنه قال مثلاً:

بوجود الأحكام
فإنه إنشاء وليس
الروضة ١/١٠٤ :
بوجود أحكامهء
إذا وُجِد النصابٌ

الذي هو سبب الزكاةء والحول الذي هو شرطه فاعلموا أني أوجبتٌ عليكم أداء
الزكاةء وإن وُجد الدَّيْنُ الذي هو مانع من وجوبهاء أو انتفى السوم الذي هو
شرط لوجوبها في السائمة فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة .وكذا الكلامٌ في

القصاص» والسرقة» والزنى» وكثير من الأحكام؛ بالنظر إلى وجود أسبابها
وشروطهاء وانتفاء موانعها :وعكس ذلك».
وبهذا الاعتبار يكون معنى الوضع الذي رأيناه في معنى الوضع ومعنى الإخبار هذا
مترادفين وبمعنی واحد.

والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقةٌ :أن الحكم في خطاب-

rs

:
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الْوَمْ

:

گا

و
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الْوَمُ م
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الوضع هو :قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباًء أو شرطاًء أو مانعاً .وخطاب
التكليف لطلب أداء ما تقرّر بالأسباب» والشروط» والموانع
وأما الفرق بينهما من حيث الحكم :أن خطاب التكليف يشترك فيه علمُ المكلف
وقدرتّه على الفعل» وكوله من كسبه كالصلاة» والصومء والحج» ونحوها .وأما
خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استئني.
انظر : :رفع الحاجب (ورقة /۲٤ب) و(ورقة ه/5أ) .بيان المختصر

5
00

{0

شرح الكوكب المنير ١/٤۳٤ ۔  .875شرح تنقيح الفصول ص٠۸. - ۹۷تشنيف

المسامع  .#1 ١57/١غاية المأمول للشيخ محمود هرموش ص4١ ١4. -
) (1القسم الأول من أقسام الخطاب الوضعي :السبب.

 السبب لغة :مياتوصل به إلى غيره.قال الجوهري في الصحاح ١/١٤٠: «السبب :الحبل» وكل شيء يتوصل به إلى أمر

من الأمورء فقيل :هذا سبب» وهذا مسبب عن هذا».
وقال الجرجاني في التعريفات ص٠١٤۴ « :السبب في اللغة :اسم لما يتوصل به إلى
مقصود) .

وقال الراغب في مفرداته ص:91١ «السبب :الحبل الذي يُصعد به النخلٌ»

أسباب» قال« :فليرتقوا في الأسباب» [ص »]4 :والإشارة بالمعنى إلى نحو قوله:
«أم لهمسلميستمعون فيهفلياتمستمعهم بسلطان مبين © [الطور١۳]» :

وسمي كل

مايتوصل به إلى شيء سبباًء قال تعالى« :وآنيناه من كل شيء سبباً * فاتبعسبباً»
[الكهف]۸٤ .۳۸ :ء ومعناه :أن الله تعالى آتاه من كل شىء معرفة» وذريعة يتوصل

بهماء فأتبع واحداً من تلك الأسباب» وعلى ذلك قوله تعالى# :لعلي أبلغ الأسباب
*سباب السماوات) [غافر ]۷۳ ,5# :أي :لعلي أعرف الذرائع والأسباب الحادثة
أ
في السماءء فأتوصّل بها إلى معرفة ما يدّعيه موسی) .
وقال ابن منظور في لسان العرب ١/٠: ٠

«السبب:

كل شيء يتوصل به إلى غيره...

والسبب الحبل».

وقال الحسين بن محمد الدامغاني في اصطلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم
ص9١6؟: (إن مادة» سبب" على أربعة أوجه:

الباب :ومنه قوله تعالى# :فليرتقوا في الأسباب» [ص]4 :ء يعني :في الأبواب.
المنازل :ومنه قوله تعالى« :وتقطعت بهم الأسباب » [البقرة١١١]» : يعني  :المنازل

التي يجتمعون فيها على معصية الله تعالى.
العلم :كقوله تعالى# :وآنيناه منكل شيء سبباً * فاتبع سببا© [الكهف]۸٤ .4« :؛

ro

الْوَفْييّة“.

كالروًال وَالْمَعْتَويَّةِ كَالإسْكَارِء وَالْمِلْكِء وَالضَّمَان

وَالْعْقُوبَاتِ .
امان

 :لِلْحكم ؛؛ لِجكمَةَ دفضي تقيض الْحُكم >ء كَالأبرَةٍ فى

الحبل :كقوله تعالى # :فليمدد بسبب إلى السماء» [الحج]٠١ :ء يعني :بحبل إلى
السقف» سقف البيت».
ه
نلى
وع
كمعي
صيطلاح :فهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل الس
أما االسلببا ف

معرفا لحكم شرعي.
أو :ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
انظر الإحكام للآمدي ١/١١١. شرح تنقيح الفصول ص ١8. رفع الحاجب (ورقة
/ب) و(ورقة  .)/85تعريفات الجرجانى ص.١469 بيان المختصر ١/604. تشنيف
8

المسامع ١/471. إرشاد الفحول ص .5غاية المأمول ص”.4
)(01

السبب ينقسم إلى وقتي» وإلى معنوي.
فالوقتي :هومالا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة كدلوك الشمس» فإينُهعرفٌ
به وقت وجوب الظهرء ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة على الفعل.
والمعنوي .:هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه بالحكم الشرعي كالإسكار فإنه أمر
معنوي جُعِلَ علة لتحريم كل مسكر .وكوجود الملكِ فإنهجُعِلَسبباً لإباحة الانتفاع.

وكالضمان فإنه جُعِلَ سبباً لمطالبة الضامن بالدّيْنِ .وكالعقوبات فإنها جُعِلَتُ سبباً
لوجوب القصاص أو الدية.

انظر :بيان المختصر ١/505. رفع الحاجب (ورقة 48؟/ب) و(ورقة 8؟/أ) شرح العضد

على المختصر ١/۷ مع حاشية السعد .وشرح الكوكب المنير ١/084
00

١64.

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «موافقة الخُبّْر الخَبّر في تخريج آثار المختصر؛ (لوحة
4

«كأنه يشير إلى حديث خباب بن الأرت.٠. . . وساق حديثه بإسناده.

وحديث خباب  -رضي اللهعنه  أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة» باب  :استحباب

له:
ا عن
قظه
تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرّة .حديث ( .)481ولف

«شكونا

اهلَصةلاة ة في الرمضاءء فلم يشكنا؛ .وفي الحديث رقم (٠(NTE °41
إلى رسول الل

فيُلشمْكناء أي  :ليُمزِلُ شكواهم .يقال :أشكيت الرجل إذا أزلت شكواه.
وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة» باب :وقت صلاة الظهر حديث رقم ()805
 10وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/۸٠٠  . ١٠١انظر:تحفة الطالب بمعرفة

أحاديث مختصر ابن الحاجب ص.٠٠ النهاية لابن الأثير مادة «شكا» ۲/۷۹٤.
الوق في :ش« :بالمانعية» بدل «بالمانع».

) (4القسم الثاني من أقسام الخطاب الوضعي :المانع.

۳۳٦

سے

الْقِضَاص

=

وَلِلسَّبّبِ ؛

لِحِكْمَةٍتخل بِحِكْمَةٍالسب

ی الرّکا.
في
كَالدَيْنِ ف

المانع في اللغة :يقوم على ثلاثة حروف أصول هي :الميمء والنون» والعين .وهي
اين العرب
سف
لظور
تدل على معنى واحد وهو :خلاف الإعطاء ؛ ولذلك قال ابن من
المنع :أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده» وهو خلاف
4
الإعطاء» .

وقال صاحب القاموس « :98/#منعه يمنعه  بفتح نونهما  -ضد أعطاه .فالمانع لغة
االحلائشليبئينين.»..
وانظر المصباح المنير ؟ .194//معجم مقايبس اللغة لابن فارس 8/870؟.
أما في الاصطلاح فهو :ما يلزم من وجوده العدمٌء ولا يلزم من عدمه وجود ولا
عدم لذاته.

ونده الوجود.
جم
وزم
بنب؛ ل؛أنه يل
سم
لراز
احت
فالأول :ا
لشرط؛ لأنه يلزم من عدمه العدم.
ان
والثاني :احتراز م
والثالث :احتراز من مقارنة المانع؛ لوجود سبب آخرّء فإنه يلزم الوجودٌ لا لعدم
المانع» بللوجود السبب الآخر.

كالمرتدٌ القاتل لولده .فإنه يُقَعَلُ بالردة» وإن لم يُقتل قصاصاً؛ لأن المانع لأحد
السببين فقط.
يىن:
سنعمعل
قلما
وا
القسم الأول  :مانع للحكم :وهو وصفٌ وجوديٰ ظاهرٌمنضبط مستلزِمٌ بحكمة تقتضي

نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبّب .كأبوة في قصاص مع القتل العمد
العدوان»

وهو كون الأب سبباً لوجود الولد فلا يحسنٌ كوه سبباًالمد فينتفي

الحكمم .وهو القصاص مع وجود مقتضيه وهو القتل.
م؛
كانع
ح بم
اميلذلك
وس

لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر.

مذهب الجمهور :أن الأبوة مانعة من القصاص مطلقاً؛ لقولهم :إنه كان سبباً في
إيجاده» فلا يكون الابن سبباً فى إعدامه» وهو مقتضى قول أشهب من المالكية :أنه
لا يقتص منه مطلقاً.

1

وقال ابن القاسم من المالكية :إن أضجعه وذبحه قُيَل بهء وإن رماه بحديدة
ونحوها وإن كان على جهة اللجاج والغضب :لم يقتل به .وقريب من ذلك قول
رضي الله عنه  وهو« :أن الأب لا يقاد بالابن إلا أن يضجعه
الإمام مالك
فيذبحه .فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله .»...إلخ .نقله ابن رشد في بداية
المجتهد .۲/۳۹۳

ويحتمل عند ابن القاسم بناء القولين على القولين إذا كان التعليل بالمظنة» وقطع
بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم للمظنة أم لا؟ وذلك إن وصف الأبوة مظنة=

ضف

1فَإِكنَْانَ الْمَسْتَلْرِمُ عكَمددَمَخهُم cفsهو لاثلشمَرْط"V"O فِيهِمَاء كَالْمُذرَةٍ عَلَى
م

ت

2ے o

الحنان والشفقة» فإذا أضجعه وذبحه فقد قطع بانتفاء الحنان هناء فهل يثبت انتفاء
القصاص اعتبارا بالمظنة؟ وهو قول أشهب .أو ينتفي للقطع بانتفاء الحنان في هذه

الصورة؟ وهو قول ابن القاسم.
قال الشوكانيى في إرشاد الفحول ص« :5وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل

الأصول نظر؛ لأن السبب المقتضى للقصاص هو فعله لا وجود الابن ولا عدمهء ولا
يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص» ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص
لفرع من أصل» والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن
المصلي أو ثوبه فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطا .فهاهنا قد
عدم شرط وهو الطهارة» ووجد مانع وهو النجاسةر لا عند من يجعلها واجبة فقطا.

:هو
القسم الثاني  :مانعلسبب الحكم :و
مِلْكِ نصاب :أن حكمة وجوب

وصف بل وجوده بحكمة السبب .كدَيْنٍمع

الزكاة في النصاب  -الذي هو السبب  -كثرةٌ تحمل

المواساة منه» شکراً على نعمة ذلك

لكن لما كان المَدِينُ مطالباً بصرف الذي يملكه

في الدّين صار كالعدم.

وسمي ذلك بمانع السبب؛ لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط.
انظر :الإحكام للآمدي ١/7١1. رفع الحاجب (ورقة /٠١أ). بيان المختصر ١/504
 .۷شرح العضد على المختصر ١/۷ مع حاشية السعد .شرح مختصر الروضة

 .0/7فواتح الرحموت ١/1١5.شرح الكوكب المنير ١/184  .805شرح المحلي
على جمع الجوانع ١٠٠ ۱/۹۹ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني .الضياء اللامع
.۱

 (000في  :أ« :فهو شرط» بدل «فهو الشرط».
)(۲

القسم الثالث من أقسام خطاب الوضع :الشرط.
:ل
فىه
#عال
والشرط لغة :العلامة؛ لأنه علامة للمشروط .ومنه قوله سبحانه وت

ينظرون

إلا الساعة أنتاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها) [محمد9١]. : أي :علاماتها اللازمة
؛أنه إذا بزغ يحصل علامة لازمة في
لكون الساعة آتية لا محالة .ومنه شرط الحجام ؛ل

موضع الحجامة» ومنه الشرطي حيث ألزم نفسه زب وهيئة لا تفارقه في أغلب أحواله
فكأنه لازم له

ومنه حروف الشرط عند أهل اللغةء فإن جوابها علامة لازمة لفعلها مثل :إن

أكرمتني أكرمتك .فهذا المثال .يجعل إكرام المخَاطبٍ علامة لازمة لإكرام
المخاطب.

وقال في المصباح المنير ۱/۲۷٤ ۔ ۳۷٤ « :الشرط  -مخمّف  -من القَّرّط وهو العلامة.
وجمعه :أشراط وجمع الشَّرط :شروط .ويقال له :شريطة وجمعه:

۴۳۸

شرائط».

1

3

ليم

والطهًارَة .

ص. ۹۹۱
أما الشرط في الاصطلاح:

فهو ما يلزم من عدمه

العدم و لا يلزم من وجوده

وجودٌ

ولا عدم لذاته.

فالأول :احتراز من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
والثاني :احتراز من السبب ومن المانع أيضاً .أما من السبب؛ فلأنه يلزم من وجوده
الوجود لذاته .وأما من المانع؛ فلأنه يلزم من وجوده العدم.
والثالث« :لذاته» :احتراز من مقارنة الشرط وجو السبب» فيلزمٌ الوجودٌء أو مقارنة

الشرط قيامّ المانع» فيلزمٌ العدمُ» لكن لا لذاته .وهو كونه شرطاًء بل لأمر خارج وهو
مقارنة السبب» أو قيامٌ المانع.

انظر تعريف الشرط اصطلاحاً في :الإحكام للآمدي ١/7١1. أصول السرخسي
|"

شرح مختصر الروضة ١/0"4. شرح العضد على المختصر ١/۷ مع حاشية

السعد .التعريفات للجرجاني ص.١551 شرح تنقيح الفصول ص .۲۸المدخل إلى
مذهب الإمام أحمد ص.١75 إرشاد الفحول ص".5
) (1إكنان الوصف يستلزم عدمّه حكمة تقتضي نقيض الحكم» يسمى شرط الحكم .وإن

كان الوصف يستلزم عدمّه حكمة تقتضي اختلال حكمة سبب الحكم» يسمى شرط
السبب.
مثال شرط السبب :القدرة على التسليم؛ فإن ثبوت الملك حكيْ» وصحة
البيع سبي ) وإباحة الانتفاع حكمة صحة

البيع» والقدرة على التسليم شرط صحة

البيع؛ لأن عدم القدرة على التسليم يستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب
لاختلال إباحة الانتفاع.
مثال شرط الحكم :الطهارة في باب الصلاة ؛ فإن حصول الثواب ودفع عقاب حكمء
والصلاة سببّهء وحكمة الصلاة التوجه إلى جناب الباري تعالى» والطهارة شرط

الصلاة؛ فَإِنَّعدم الطهارة يستلزم ما يقتضي نقيض الحكم» أي :عدم حصول الثواب
وعدم دفع العقاب مع بقاء حكمة الصلاة.

انظر :الإحكام للآمدي 9/١؟.١١ رفع الحاجب (ورقة /85أ) .بيان المختصر ١//905.
شرح العضد على المختصر ١/۷ مع حاشية السعد .فواتح الرحموت ١/15. المدخل

إلى مذهب الإمام أحمد ص؟.١51
) (۲الصحة لغة :يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة #/8١5: «الصاد والحاء أصل
يدل على البراءة من المرض

والعيب»

وعلى الاستواء .ومن ذلك

۳۳4

الصحة›

وهي ذهاب =

=

ال

والبراءة من كل عيب

ومن مجاز هذه الكلمة:

صح عند القاضي حقه»

صحت شهادته» وصح على فلان كذاء وصح قولهء ويقال :مذهب آهل العدل هو

النذمب الصحيح» وهو الحق الصريح» .وانظر :ترتيب القاموس  .۲/۹4۷لسان

العرب .9//9106
اء
زحيث
لهجمن
اصود
ايصطلاح :فهي عبارة عن كل فعل يتحقق مناطه ومق
لف
أاما
وبرا
ء
ة
ا
ل
ذ
م
ة
»
و
سقوط القضاء؛ وذلك بموافقة هذا الفعل لأمر الشارع؛بأن يفعل
مستكملاً لكل ما تتوقف عليه صحته.

ويختلف نظرالمتكلمين عن نظر الفقهاء فيتعريف الصحيح.
فالمتكلمون من الأصوليين يرون أن كل فعل له وجهان:

وجه يوافق الشرعء ووجه

يخالفه .فالذي يوافق الشرع هو الذي يكون مستجمعاً لما اعتبره الشارع فيهمن الأركان
والشروط .وهذا هو الصحيح .والذي يخالف الشرع هو الذي يقع غير مستجمع لذلك.

وهو الباطل.

فلذلك عرفوا الصحة بقولهم :هي موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعاً للشرع بقطع النظر
عما إذا أسقطت القضاء أو'لم تسقطه.
وذهب الفقهاء إلى أن الصحة في العبادة هي :إسقاطها القضاء بأن لا يحتاج إلى فعلها
ة
اقدمن
بواف
عما
لف
اية»
ثان



ذات الوجهيين  -الشرع ولميسقط القضاء يسمى صحيحاً

عند المتكلمين دون الفقهاءء وذلك كالصلاة ممن ظن أنه متطهر ثم تبين أنهلميكن
متطهراً فإن صلاته في حالة ظنه الطهارة صحيحة عند المتكلمين؛ لموافقة أمر الشارع
هء
لسب
اح
بالصلاةحعلى

ولكن يجب عليه القضاء إذا تبين أنهكانمخطناً في ظنه؛

لأنه عندئذ لا عبرة بالظن البين خطؤه.
وأما من ذهب إلى صحة العبادة إسقاطها القضاءء فقد قال :إن الصلاة في هذه الحالة

اء.
ضسقط
للقم ت
اها
لاتعتبر صحيحة؛ لأن

والحقيقة أن الخلاف لفظى؛ لأن صلاة من ظن الطهارة فبان حدثه هى صلاة واجبة

القضاء عند الجميع وإن سماها الفقهاء فاسدة.

١

قال الإمام الغزالي في المستصفى ١/81: «وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا

مشاحة فيها إذ المعنى متفق عليه .
هىة الخاطر العاطر ١/651: «والحاصل أن الصحة عند المتكلمين
زف
نان
وقال ابن بدر

موافقة الأمرء فكل من أُمِربعبادة فوافق الأمربفعلها كانقد أتىبها صحيحة وإن
الفقهاء؛ لأن كل صحة

ونل
قم م
ونطها أو وجد مانع .وهذا أع
رم
شرط
اختل ش
فقة الأمر صحة عندهم».
واكل
ميس
فهي موافقة الأمرء ول
انظر :المستصفى ١/44. الإحكام للآمدي ١/۲٠۱  ١1. -رفع الحاجب (ورقة /85أ)-.
3

وَالْبْطْهَانُ”" أو الْحْكمْ بِهِمَاء كَأَعمَْرٌْلِيٌ”"؛ لأنّهَا إا كَوْنُ الْفِعْلٍ
التعريفات للجرجاني ص.١۴۷ شرح مختصر الروضة ١/144. فواتح الرحموت
 0تيسير التحرير ۲/٠۴۲. حاشايلةبناني ١/١٠٠. تشنيف المسامع NAV .شرح
الكوكب المثير ١

فما بعدها .التحقيقات في شرح الورقات ص.٠١9 شرح تنقيح

الفصول ص۷٦  .۷۷ -البحر المحيط للزركشي ١/8١". الضياء اللامع ۱/۳٠۲ فما
بعدها .أصول الفقه للشيخ الخضري *ص.۸
) (1البطلان لغة :البطلان يقوم على ثلاثة حروف أصول هي  :الباءء والطاء؛ واللام .وهيٍ

أصل واحد .وهو ذهاب الشيء» وقلة مكثه .يقال :بَطلَ الشيء» ويبْطل بُطلاً وبُطولاً
وبُطلانا.
انظر :معجم مقاييس اللغة ١/8405. ترتيب القاموس ١/881. لسان العرب ١١/50.

المعجم الوسيط ١/151. للمجمع اللغوي بمصر.
أما في الاصطلاح :هو عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا .والبطلان هو ما لم
يجزئ ولم يبرئ الذمة ولم يسقط القضاءء وذلك بأن أديت ناقصة بعض الأركان أو

الشروط كالصلاة تؤدى بدون ركوع أو سجود أو طهارة.
والفقهاء يتفقون على أنه لا فرق في العبادات وما ألحق كالزواج بين الفاسد والباطل
منها .فهما مترادفان .ويعني كل واحد منهما عدم إجزائها وإبرائها للذمة وسقوط القضاء

ومخالفتها لما طلبه الشارع.

وأما الباطل في المعاملات فمعناه« :عدم حصول فوائدها شرعاً من الملك والحل
سواء كانت تلك المخالفة راجعة إلى نقص في شرط أو ركن».
انظر :المستصفى ١/44  .84المحصول للرازي ١/7١1. الإحكام للآمدي ١/١٠٠.
رفع الحاجب (ورقة /85أ) .المسودة ص*.۸٠ شرح مختصر الروضة ١/٥٤٤. شرح
المحلي على جمع الجوامع ١/١٠. بيان المختصر ١/804 ۔  .404شرح الكوكب
المنير ١/١۷٤. نزهة الخاطر العاطر ١/١٠٠. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
ص.١451 الحكم الشرعي لحسين حامد ص .54أصول الفقه لزكي الدين شعبان

ص .761أصول الفقه لعباس حمادة ص."“١ غاية المأمول للدكتور محمود هرموش
ص °٦ .
) (۲اختلف الأصوليون في اعتبار الصحة والبطلان من خطاب الوضع» أو التكليف؟ على
أقوال :

القول الأول :إنهما من خطاب الوضع .وبه قال أكثر الحنابلة وغيرهم من الأصوليين؛
لأنهما من الأحكام» وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير؛ لأن الحكم بصحة العبادة
وبطلانهاء وبصحة المعاملة وبطلانها :لا يفهم منه اقتضاءٌ ولا تخييرٌ .فكانا من خطاب
الوضع.

"4١

مُسْقِطًا لِلْقَضصَاءِء وَإِمًا مُوَاقَقَةُ أمرِ الشّرْع  .وَالْبْطْلانُ وَالْقَسَاد“ قيضي" .
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الْحَتوئة  :الْمَاسِدُ :الْمَشْروُوعٌ بِأْصْلِد الْمَمْنُوعٌ يضفي“

القول الثاني  :معنى الصحة:

الإباحة» ومعنى البطلان :الحرمة .وبه قال جماعة من

الأصوليين.
القول الثالث :إنهما عقليان غير مستفادين من الشرع فلا يكونان داخلين في الحكم
الشرعي .وبه قال ابن الحاجب وجمع من الأصوليين؛ لأن الفعل إما أن يكون مسقطاً
للقضاءء أمووافقاً لأمر الشارع فيكون صحيحاً بحكم العقل .وإنما أن لا يسقط
القضاء أو لياوافق أمر الشارع فهو باطل وفاسد بحكم العقل.
وهناك أقوال أخرى.

انظر :رفع الحاجب (ورقة /85أ) .شرح الكوكب المنير ١/554. بيان المختصر

 .480_54 ۱شرح العضد على المختصر ١/۷. فواتح الرحموت /١هف ٠٠١ء
١تيسير التحرير  .۲/۷۳۲تشنيف المسامع ١/751.
) (1الفساد لغة :قال الراغب الأصفهاني في مفرداته ص٩۳٦ « :الفساد:

خروج الشيء عن

الاعتدالء قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً .ويضاده الصلاح .ويستعمل ذلك في
النَّمْسء والبدن» والأشياء الخارجة عن الاستقامة .يقال :فسد قَسَادًا وقُسُودّاء وأفسده
غيره .قال تعالى# .:والله لا يحب الفساد» [البقرة١٠۲]. : وانظر :لسان العرب
. "5

الصحاح ؟.9150/

أما في الاصطلاح :الفساد والبطلان كلمتان مترادفتان .فكل فاسد باطل وبالعكس .فهما

عبارتان عن معنى واحد في الشرعء و هو ما يقابل الصحيح .سواء كان ذلك في
العبادات أو المعاملات .فهما في العبادات عبارة عن عدم الإجزاء» أو عدم سقوط.

القضاءء أو عدم موافقة الأمر .وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهما.

وكون الفساد والبطلان مترادفين فهو مذهب جمهور الأصوليين.
انظر :المستصفى ١/١٠. الإحكام للآمدي ١/١٠. المسودة ص.۸٠ رفع الحاجب
(ورقة 8؟/ب) .بيان المختصر ١/4904. شرح العضد على المختصر ١/۷. شرح

الكوكب المنير ١/”/94. الضياء اللامع .۱/۷۲۲
)(
) (۳أبو حنيفة وجمهور الحنفية يوافقون الجمهور فى أن الفاسد والباطل مترادفان فى
أي  :نقيض الصحة.

العبادات وباب النكاح» ولكنهم يفرقون بينهمافي المعاملات .وقال أبو حنيفة:
«الفاسد :ما كان مشروعاً بأصله دون وصفهء ويفيد الملك عند اتصال القبض به.
والباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه».
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 8؟/ب)« :ثم الفاسد عندهم (الحنفية) إذا

اتصل بالقبض أفاد ملكا خبيثاً.
EY

وان اة

snee

[111 / :

والباطل لا يفيد شيئاً .والخطب في هذه المسألة يسير؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح .فإن
اضعات
بميبع
اتلله
ثب

خظمطب
ليع
اما
الفاسدة شيئاً فليسموه بما شاؤوا .وإن

عند

متفقهة الشافعية إذا وردت بهم فروع فرق فيها الأصحاب بين الباطل والفاسد» حيث
يظنون بها مناقضتهم لأصلهم» .ثم سرد ابن السبكي بعض هذه الفروع وأفصح عن
سرها بالأجوبة الشافية.
وقال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر ص« :۷۳۳الباطل والفاسد عندنا في
العبادات مترادفان وفي عقد النكاح كذلك» وأما في البيع فمتباينان» .
انظر :أصول السرخسي ١/۸. تيسير التحرير  .9/5#5الإحكام للآمدي ١/7١1.
شرح تنقيح الفصول ص.۷۷

شرح العضد على المختصر ١/۷. شرح المحلي

على جمع الجوامع ١/5١٠. التعريفات للجرجاني ص.7١4 المسودة ص.8١
القواعد والفوائد الأصولية ص .854شرح الكوكب المنير ١/”94. الضياء اللامع

_

.۸۲۲

) (1الوْخْصَة  :والرّخْصَةٌ في اللغة :السهولة .قال في المصباح المنير ١/۴۳۲: «يقال

رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا.

وأرخص إرخاصاً :إذا يسره وسهّله .وفلان يترص في الأمر إذا لم يستقص» وقضيب
رخص أي :طري لين .ورّخْصٌ البدنُ رخاصة ورُخخوصة :إذا نَعُمَ ولآنَ ملمسّهء فهو
رخص».

وانظر :القاموس المحيط ؟ ."51/التعريفات للجرجاني ص.١145 المعجم

الوسيط للمجمع اللغة العربية بمصر ١/5#".
وأما في الاصطلاح :فقد عرفت بتعاريف كثيرة منها:
تعريف الغزالي :حيث قال فايلمستصفى ١/89: «عبارة عما وسع للمكلف فيه فعله؛

لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرّم» .
تعريف الآمدي :حيث قال في الإحكام ١/4١١: «الرخصة :ما شرع من الأحكام؛
لعذر مع قيام السبب المحرّم»

تعريف اللامشي :حيث قال في أصول الفقه ص« :85الرخصة :اسم لما تغيّر عن
الأمر الأصلي؛ بعارض إلى يسر وتخفيف» كصلاة السفر ترفيها وتوسعة على أصحاب
الأعذار» .
ث
ي:
حرافي
تعريف الق

قال في شرح تنقيح الفصول ص©« :68الرخصة :جواز الإقدام

على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا) .

تعريف البيضاوي :حيث قال في المنهاج بشرح السراج الوهاج ١/171: «الحكم
الثابث بخلاف الدليل؛ لعذر».

تعريف الطوفي :حيث قال فشيرح مختصر الروضة ١/904 « :والرخصة في الشرع- :
E

 EEEب
لهد

لِعُذْر
مَعَقِيّام ال حرم لَولاً الْعُْذُْ كأكل الْمَمْتَةٍ

وال 0

وَالْفِطر فی

ما ثبت على خلاف

دليل شرعي

السَّمَر وَاجِباء

؟ لمعارض

راجح

وَمَنْدُوباء

وما

.

.

تعريف الجرجاني :حيث قال في التعريفات ص« :741الرخصة اسم لما شرع متعلقاً
بالعوارض» أي  :ما استبيح؛ بعذر مع قيام الدليل المحرّم» .وقيل« :هي :مباني
۰
أعذار العباد عليه .

ومعنى هذه التعاريف متقاربة .وانظر تعاريف أخرى للرخصة في :أصول السرخسي

.9

شرح الكوكب المنیر ۱/۸۷٤. تشنيف المسامع ١/89١  .591 -الضياء اللامع

۱

(0

قال ابن الحاجب:

«فالمشروع» ولم يقل  :ما جاز فعلة؛

ليتناول الفعل والترك؛ فإن

الرخصة كما تكون بالفعل» كذلك قد تكون بالترك .انظر :الإحكام للآمدي ١/4١١. .
رفع الحاجب (ورقة 8؟/ب) .بيان المختصر ١/١٠5. شرح العضد على المختصر ۲/۷

 .۸ -مع حاشية السعد.

) (۲والمشروع الذي هو الرخصة قد يكون واجباًء كأكل الميتة للمضطرء فإنه واجب على
الصحيح الذي عليه الأكثر؛ لأنه سبب لإحياء النفس :وما كان كذلك فهو واجب»

وذلك لأن النفوس حق لله تعالى» وهى أمانة عند المكلفين» فيجب حفظها؛ ليستوفى

وىل:ا
«عال
اللهُ سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف .وقد قال الله سبحانه وت
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة٤۹۱]. : وقال تعالى# :ولا تقتلوا أنفسكم»
[النساء 480 :

وقد يكون مندوباًء كقصر المسافر الصلاة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع .خلافاً

للحنفية فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة» وليس له أن يصلي أربعاً.
وقد يكون مباحأء كالفطر للمسافر .وإن كان التمثيل بالفطر في رمضان من
الأصوليين لا يستقيم؛ لأنه إن تضرر بالصوم بات الفطر في حقه أفضل» وإن لم
يتضرر فالصوم أفضل» فليس للصوم حالة يستوي فيها الفطر وعدمهء ومن أمثلة
الرخصة :السلم والعرايا والإجارة والمساقاة ونحو ذلك من العقود؛ وذلك لأن
السلم والإجارة

عقّدان

على معدوم

مجهول»

وكذلك

العرايا وهي

بيع الرطب

بالتمر فهي جائزة للحاجة إليهاء وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه

أبو داود في سننه  6/185أن النبي ب« :رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب».
ومع كون هذه العقود من الرخص فهي مباحة لا طلب في فعلها وفي تركها؛
فيصدق عليها التعريف.
2

-

وقد اختلف الأصوليون في الرخصة والعزيمة .هل هما وصفان للحكم أو للفعل؟ على

قولين :
القول الأول :إنهما وصفان للفعل  -الذي هو متعلق الحكم   .وبه قال الفخر
الرازي في المحصول ١/١٠١2 والآمدي في الإحكام ۱٠١/١ء وابن الحاجب في
المنتهى ص»4١
السول

_

وكما يفهم هنا من كلامه في المختصرء

61 - ٠١۹/۱

وآخرون .وانظر :نهاية

سلم الوصول للشيخ بخيت بهامش نهاية السول.

۱/۹١٠

N

القول الثاني  :إنهما وصفان للحكم .ثم اختلف القائلون بأنهما وصفان للحكم على

قولين:
الأول :هما وصفان للحكم الوضعي» فيكونان من خطاب الوضع لا من خطاب
التكليف» وبه قطع ابن حمدان الحنبلي .انظر شرح الكوكب المنير ١/7144.

الثاني  :هما وصفان للحكم التكليفي لما فيهما من معنى الاقتضاء وبه قال الغزالي في
المستصفى  4۹ 48/١وتاج الدين الأرموي في الحاصل» وسراج الدين الأرموي
في التحصيل ١/۹۷1 والبيضاوي في المنهاج» والتاج السبكي في جمع الجوامع وفي
رفع الحاجب (ورقة 8؟/ب) .وانظر :نهاية السول  .۱/۹۲۱تشنيف المسامع ١/69١
فما بعدها.
انظر الكلام عن

0١

الرخصة

في  :المستصفى

.95 - ۱/۸۹

المحصول

للرازي

الإحكام للآمدي ١/4١١. شرح مختصر الروضة ١/055. تيسير التحرير

 .۳نهاية السول ١/۹١۲1. حاشية البناني
شرح تنقيح الفصول ص۸٠٥  .۷۸ -القواعد
شرح الكوكب المنير ١/۹۷٤  ١4٤6. -بيان
فما بعدها .الضياء اللامع ١/545.
0١

77١.
على شرح المحلي ١/١7١1
والفوائد الأصولية ص 45فما بعدها.
المختصر ١/١١4. تشنيف المسامع
أصول الفقه الإسلامي للدكتور أمير

عبد العزيز ١/۳۹.

تيهى
نا ف
منه
لع
اكلم
لم يتكلم الإمام ابن الحاجب عن العزيمة هنا في المختصرء وت
١ص4ء. حيث قال« :والعزيمة ما ألزم من الأحكام لا لذلك».

والعزيمة لغة هي :القصد المؤكّدُ.
قال في القاموس 4/١91١: «عزم على الأمر يَعَزِم عَزماً-ويضم  ومَعرَّمًا وعُرْمَانا
وعزيما وعزيمة» وعزمه واعتزمه

وتعرَّم أراد فعله» وقطع عليه» أو جد في الأمر» وعزم الأمرٌ نفسّه عُزْمَ عليه .وعلى
الرجل :أقسم» والراقي قرأ العزائم :أي الرّقى :وهي آيات من القرآن تقرأ على ذوي

الآفات رجاء البّرء .وأولو العزم من الرسل :الذين عزموا على أمر الله فيما عَهِد إليهم-
to

=

وهم :نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين».
وانظر :المصباح المنير 7/5؟ .5لسان العرب ١٠/۲۹۲. الصحاح 8

التعريفات

للجرجاني ص.۹۱٤
وأما في الاصطلاح فقد عرفت بتعاريف كثيرة منها:
تعريف الغزالي :حيث قال في المستصفى ١/84: «عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله
تعالى» .

تعريف الآمدي  :حيث قال في الإحكام ١/4١1: «عبارة عما لزم العباد بإلزام الله.
كالعبادات الخمس ونحوها».

تعريف ابن الحاجب :حيث قال في المنتهى ص٤١ « :والعزيمة ما ألزم من الأحكام
للاذلك».

احترز كل من الإمام الغزالي والآمدي ب «إيجاب» أو إلزام الله تعالى» عن النذرء ولم

يذكر الإمام ابن الحاجب هذا القيد في المنتهى.
تعريف اللامشي :حيث قال في أصول الفقه ص« :85العزيمة اسم للحُكم الأصلي في

الشرع على حسب ما يوجبه الدليل لا لعارض أمرا.
تعريف الطوفي :حيث قال في شرح مختصر الروضة ١//164: «هي الحكم الثابت؛
لدليل شرعي خالٍ عن معارض؟.

تعريف القرافي :حيث قال في شرح تنقيح الفصول ص:78

« طلب الفعل مع عدم

اشتهار المانع الشرعي».
تعريف ابن النجار :حيث قال في شرح الكوكب المنير ١/574 « :العزيمة :حكم ثابت
بدليل شرعي خالل عن معار سض راجح».

تعريف الجرجاني  :حيث قال في التعريفات ص« :441العزيمة :اسم لما هو أصل

المشروعات غير متعلّق بالعوارض».
قال الإسنوي في نهاية السول ١/01

« ١11:إن حد العزيمة في كلام المصنف 

أي البيضاوي  يدخل فيه الأحكام الخمسةء والإمام .فخر الدين في المحصول

( )11١/1وغيره جعلها تطلق على الجميع ما عدا المحرّم ...والقرافي (في شرح تنقيح
الفصول ص )۷۸خصها بالواجب والمندوب لا غير فقال في حدها :طلب الفعل الذي
قال :ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم فإن العزم هو
يع.
عمان
رفيه
شهر
لم يشت

الطلب المؤكد فيه.ومنهم من خصها بالواجب فقط وبه جزم الغزالي في المستصفى

( )48/١والآمدي في الإحكام )(١/4١١ ومنتهى السول» وابن الحاجب في المختصر

الكبير (ص.)4١ ولم يصرح بشيء في المختصر الصغير»ه .وانظر :سلم الوصول
بهامش نهاية السول ١/١۳۱ ۔ ١١٠.
۳٤٦

2

0أفقال
المخكوم فيه :02ال

0

[(مسْأله)]”" شَرْطُ الْمَطْلُوب :الإمْكَان,"0
 (00يطلق بعض الأصوليين على المحكوم فيه لفظ «المحكوم به؛.
فوعل
والمحكوم به ه

وذلك لأن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو

المكلف؛

منهي عنه  ..بينما يطلق أكثرعلماء الأصول على المحكوم به لفظ المحكوم فيه؛ لأن

الشارع جعل الفعل محكوماً فيه بالوجوب أو التحريم.

انظر :المستصفى ١/54. تيسير التحرير ١/٤۸۱. فواتح الرحموت /١؟.1 المسودة
ص١8 شرح العضد على المختصر ١/4. السراج الوهاج في شرح المنهاج ١/۸۱۲.
.
شرح المنهاج للأصفهاني ١/٤٤٠  .الإبهاج  ./0نهاية السول "١/84 مع سلم

الوصول للشيخ بخيت .شرح الكوكب المنير ١/٤۸٤. إرشاد الفحول ص.۸
 00ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل (م)» :أ .وهو الموافق لما في رفع الحاجب
(ورقة /55أ) .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في بيان المختصر ١/١٠٤. وشرح

لمعلخىتصر .۲/۹
اعضد
ال
) (۳هذه المسألة تُعرف عند الأصوليين بالتكليف بالمحال.
وبيان ذلك أن المستحيل يقع في عدة أقسام :

الأول :أن يكون المستحيل مستحيلاً لذاته» ويعبّر عنه  أيضاً  بالمستحيل عقلا.
وذلك كالجمع بين الضدين.

الثانى :أن يكون مستحيلا للعادة» وذلك كالطيران في الهواء من غير آلة.

الثالث  ::أن يمكسوتنحيلاً؛ لطرآن مانع» وذلك كتكليف المقيّدٍ أن يعدو.
الرابع  :أن يكون مستحيلاً؛ لانتفاء القدرة عليه عند التكليف مع أنه مقدور عليه عند
الامتغال»

علهاء على
لأنها غير مقدورة قفبل

وذلك ككل التكاليف؛

قول الأشاعرة؛

فإن القدرة عندهم لا تكون إلامع الفعل.

الخامس  :أن يكون مستحيلاً؛ لتعل العلم به» وذلك كالإيمان من الكافر الذي يعلم

الله سبحانه أنه لياؤمنء

ستحيل.فإن الإيمان منه  بذلك م

أما القسم الخامس :وهو مكاان مستحيلاً؛ لتعلق العلم به فهو جائز وواقع اتفاقاء
ومنوا
كل
وذلك أن الكفار إيذا

ن
كواما
أما القسم الرابع  :وه

راا
ض لم
عيمان
مأمورين بالإ

ر.
فلى
كم ع
لاره
اتمر
باس

مستحيلاً؛ لانتفاء القدرة عليه عند التكليف لا عند

الامتثالء وذلك بمقتضى الأصل الذي أضَّلَهُ الأشاعرة؛ فإنه عندهم واقع.
أما الأقسام الثلاثة الأولى :وهي المستحيل لذاته «المستحيل عقلا»» والمستحيل عادة»
لف
تقد
خ ف
اانع.
والمستحيل لطروء الم

الأصوليون فيها على أربعة مذاهب:

المذهب الأول  :جواز التكليف بها مطلقاً .وبه قال جماهير الأشاعرة من الأصوليين» -

۳4۷

=

واختاره ابن العربي المالكي في المحصول ص٠٠٥ والفخر الرازي في المحصول
 .,: 5والأبياري من المالكية في كتابه «التحقيق والبيان»» والطوفي من الحنابلة في

شرح مختصر الروضة .۱/۹۲۴

٠

١

٠

المذهب الثاني :عدم الجواز مطلقاً .وبه قال أكثر المعتزلة» واختاره ابن الحاجب»
والأصفهاني شارح المحصول؛ وحكي عن نص الإمامالشافعي» ونقله ابن السبكي عن
الشيخ أبي حامد الإسفراييني .قال الزركشي في تشنيف المسامع ١/١۸۲: الكن
ف» فمأخذ المعتزلة في المنعتل
خعرة
يأشا
مأخذهم -أي من قال بهذا القول من ال
لي» وعندنا لايقبح منالله
انهليقعبحقفي
التفريع على أصلهم في القبح العقلي؛ لأ
تعالى شيءء وإنما مأخذ المنع أن الفعل والترك لا يصحان من العاجزء فبطل تقدير
الوجود» .وانظر :البحر المحيط ١/4*".

المذهب الثالث  :إن كان ممتنعاً لذاته فلا يجوزء وإن كان ممتنعاً لغيره فإنه يجوز.
وبه قال معتزلة بغدادء واختاره الآمدي في الإحكام ٠٠١/١ء ومال إليه الغزالي في
المتخول ص»۲٤ وصرح به في الإحياء .قال الزركشي في البحر المحيط ١/88":
«وقد رأيت في «الإحياء» له التصريح بالجواز» .وابن دقيق العيد حيث نقل عنه
الزركشي في تشنيف المسامع ١/1872 وفي البحر المحيط ١/865 قوله« :والذي

نمنعه :المحال لنفسه لا المحال لغيره؛ .
المذهب الرابع :إن أريد بالتكليف طلب الفعلء فهو فيما لا يطاق محال من العالم

باستحالة وقوع المطلوب» وإن أريد به ورود الصيغة وليس المراد بها طلبأ كقوله
سبحانه وتعالى# :كونوا قردة خاسئين[ #البقرة .]41 :فهذا غير ممتنع .وبه قال إمام
الحرمين الجويني في البرهان ١/48. واختاره الغزالي في المنخول ص."4

قال الأبياري في التحقيق والبيان نقلاً عن الضياء اللامع ١/١٠۴: «وهذا التقسيم
باطل؛ فإن السؤال ليس عن مجرد صيغة «افعل»» وإنما تصح القسمة بعد الاشتراك في
الجهة والافتراق في غيرهاء ومجرد الصيغة لم يشارك التكليف في شيءء فلا معنى

,

للاستفسار في غير موضع الاحتمال».

لما ذكر الإمام الزركشي هذه المسألة في سلاسل الذهب ص871١ - ۷۳۴۱ قال:
«وأصل الخلاف يلتفت علىأمرين :
ادة
لطإ فريه
اتر
أحدهما :أن الأمر هل يش

ألوا؟ فالمعتزلة يشترطونهاء ونحن لا

نشترطهاء فلما اثشترطوا كون الآمر مريدا لوقوع ما أمربه؛ استحال عندهم تكليف

المستحيل؛ لأن الله تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل» فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه
لايقعء وم نن أصلهم  :أن الآمر يريد وقوع ماأمربه والجمع بيبين العلم بعدم
وقوعهء وإرادته بأن يقع متناف» ونحن لم ننكشترط ذلك فجوزنا.

"14

وَنُيِبَ خلاقة إلى الأَشْعَرٍ02
الثاني  :أن القدرة عندنا مع الفعلء وعندهم قبله».

هذا في الجواز .وأما الوقوع ففيه أربعة أقوال:

القول الأول :الوقوع مطلقاً .وبه قال ابن العربي في المحصولء والفخر الرازي في
المحصول» وأبو بكر عبد العزيزء وأبو إسحاق بن شاقلا من الحنابلة.
القول الثاني  :عدم الوقوع مطلقاً .وقد حكاه الاماالجريني في «الشامل» وفي الإرشاد
ص ۷۲۲عن الجمهورء واختاره القرافي في شرح تنقيح الفصول ص.٠٤۴
القول الثالث :التفصيلبينماهوممتنعلذاته كقلب الحجر ذهباًمعبقاءالحجرية
فيمتنع › والممتنع لغيره واقعء وهو ظاهر اختيار إمام الحرمين في الإرشاد ص7؟72

واختاره البيضاوي في المنهاج 1
1/7۳

مع الإبهاج .وقال ابن السبكي في جمع الجوامع

مع الضياء اللامع « :وهو الحق؟.

القول الرابع :وقوعه في أصول الشريعة لا في فروعها .وبه قال الطوفي في شرح
مختصر الروضة ١/0515.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :الإرشاد للجوني ص ٢۲۲ .۷۲۲ -
البرهان للجويني ١/۸۸ فما بعدها .المستصفى ١/54. المنخول ص .۲۲المحصول
لابن العربي ص© .6"5المحصول للرازي ۲/٠٠۲  4١5. -الإحكام للآمدي ١/١٠٠.

شرح مختصر الروضة ١55. - ۱/۹۲۲ الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/18١
فما بعدها .بيان المختصر ١/514. شرح الكوكب المنير ١/844. رفع الحاجب
(ورقة /55أ) .تشنيف المسامع ١/٠۸۲ فما بعدها .شرح المحلي على جمع الجوامع
۱

مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني .شرح العضد على المختصر 3

شرح تنقيح الفصول ص.۱٤۳۴ الضياء اللامع  .۱/۳۹۳البحر المحيط .۱/۸۸۳
السراج الوهاج ١/۸۱۲. شرح المنهاج للأصفهاني ١0

0

الإبهاج لابن السبكي

فما بعدها .نهاية السول "١/84 مع سلم الوصول للشيخ بخيت .إرشاد

الفحول ص.86
اطاقإلاىلإمااملأشعريرحمهاله
لي
) 0تردعدلماءالأصولفينسبجةوازالتكليفبما
فالغزالي في المنخول ص ۲۲جزم بهذه النسبة حيث قال« :ذهب شيخنا أابلوحسن -
رحمه الله إلى جواز تكليف مالا يطاق مستدلاً بقوله تعالى :ولا تحملنا مالا
طاقة لنا به» [البقرة]۸۲١ :ء ولا وجه للابتهال لو لم يتصور ذلك بالبال».ثم تردد
فقال:

«وهذا المذهب

لائق بمذهب

شيخنا أبي الحسن»

لازم له من وجهين..:

إلخ».

وقال في المستصفى ١/54: اوهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الاشعري_
رحمه الله وهو لازم على مذهبه من وجهين....إلخ

۳44

وَالِإِججْْممََااءعٌٌ ععَلَىَلَىص صِِححََةٍّةٍ التَكُاللتَِليِيففٍِ ببمًِماَعاَ عالِماَلله [تَعَالَى]"2

يَألَهملآَُ.ع

أما الآمدي في الإحكام ١/١٠٠ فقد صرح باختلاف هذه النسبة إلى الأشعري حيث

قال « :اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفياً وإثباتاً».

وأما ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة  )55/1فعبارته واضحة في عدم القطع بهذه

النسبة إلى الأشعري حيث قال« :ولم يصرح بهء ولكنه قضية مذهبه» .ويمثله صرح

في الإبهاج ١/7١ حيث قال « :فأما التجويز فهو المنقول عن أبي الحسن» وهو
لازم على قضايا مذهبه».

وأما الزركشي في تشنيف المسامع ١/٠۸۲ فقد صرح بهذه النسبة حيث قال« :واحتج

الشيخ الأشعري في كتاب «الوجيز» على القائلين باستحالته بقوله تعالى :ولا تحملنا

ما لا طاقة لنا به) [البقرة]۸۲١ :ء فقال :لو كان ذلك محالاً لما استقام الابتهال
أبو الحسن في كتاب «الوجيز» على الجواز» فإنه استدل على القائلين باستحالته بقوله

تعالى# :ولا تحملنا ما لاطاقةلنابه» [البقرة]۸۲١ :ء فقال :ولو كان ذلك محال
لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه».
وأما الجاربردي في السراج الوهاج ١/١٠7 فقد جزم بأن الأشعري لم يقل صريحاً:
التكليف بالمحال جائز حيث قال« :واعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري  رحمه الله

لم يقل صريحا :التكليف بالمحال جائزء بل نسبوا هذا القول إليه من قولين قالهما:
الأول :أن القدرة مع الفعل .والثاني :أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى .وهذان

القولان لا يقتضيان انتساب هذا القول إليه؟.
وأما الإسنوي في نهاية السول ١/۸٤۳ فقد صرح بتردد النقل في هذه النسبة حيث

قال« :وقد تردد النقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري.٠..

وهذا الاضطراب في النقل في حقيقة مذهب الإمام الأشعري  رحمه الله  -قد وضحه

إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/۹۸ حيث قال« :فقد نقل الرواة عن الشيخ أبي
الحسن الأشعري  رضي الله عنه  :-أنهكان يجوّز تكليف ما لا يطاق» ثم نقلوا
اختلافا عنه في وقوع ما جوزه من ذلك .وهذا سوء معرفة بمذهب

الرجل» فإن

مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعةٌ على خلاف الاستطاعة .وهذا يتقرر من وجهين:
أحدهما :أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل» والأمر بالفعل يتوجّه على المكلف
قبل وقوعه» وهو إذ ذاك غير مستطيع .ولا يدفع ذلك قول القائل :إن الأمر بالفعل

نهي عن أضدادهء والمأمور بالفعل قبل الفعل إن لم يكن قادراً على الفعل فهو قادر

على ضد

من أضداده ملابس له,)...

) (000ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في بيان
المختصر ١/7١4.

0٠

م

زا “ لَوْصح التلَكلِيفٌبالْمُسْتَحِيلٍ لکن مُسْتَدْعَى الْحْصُولٍ ؛

©

الطَلَبء وَل يصح ؛ 5 +لياضور وَقُوعُهُ .وَإِسْتِدْعَاءُ حَُصُولِه كَرْعُهُ؛ لاله لو
صووو
و

ناءلم َصَورُالأمرعَلَىلاف ماهو َه مَحَال .إن قيل:الَو

َميق
صصَوٌا يُعْلّمْ إِحَالَه الْجَمْعَيْنبَايلنصُدَّيْن©9؛ لان الل بِصِمَةٍ الشَّيْء
 2تَصَوُّرو .قُفلْلنَنا:ا:الجَمعالْمُمَصَرَّرُ جَمْعُ الْمُخْتَلَِاتِ”وَهُوَ الْمَحْكُومُ
ماه

7

ِنَمْيهِ» رل لزم من تاره ملي عن السَكئن ضور مُعِع(  .ف 2ن قِيل:
2

صر ذغئا؛نكم عليه لافيالْخَارج .لا َ :يَكُونُ الْخَارِجُ مُسْتَحِيلاَ:

لذي خلا وَأيضًا :يكنو لحكالاسْتِحَالَة عَلَىملََايْسَ بِمُسْتَجِيلٍ»

؛نَّ الْعَاصِيَ مَأْمُورٌء وَكَدْ عَلِمَ الله
المُحالِفَُ :و لَمْبَصِحّلَمَْعلآ
اتعالى]”

يمع وأ
أنه لا

ا

7:
ل يُؤْمِنٌ

ذلك

م

عَلِمَ مويه > وَمَنْ

تسح عله قَبْلَتَمَكَنِه؛؛ ولأ“ الْمُكَلَّتَ لآقُذْرَةَ لَهإلاحال الْفِعْل>ِ وَهُوَ
0

()1

في :ش« :بمعنی؟ بدل «معنی؟.

( )۲في :ش« :ضدين» بدل «الضدين».
)(۳
زفق

في « : :مختلفات» بدل «المختلفات' .
وفي قول ابن الحاجب:

وَل يرم مِنْتَصَوّرِهِ مَنِْيًاعَن الصَدَيْنِ تَصَوُرُهُ مَْبَتًاه نظر ؛

لأن تصور السلب موقوف على تصور الإيجاب؛ إذ السلب المطلق غير معقول ابتداء.
ولهذا قيل :الإيجاب أبسط من السلب .انظر :بيان المختصر ١/014. ورفع الحاجب
(ورقة

()

/ب).

في :أء ش« :بخلافه» بدل «خلافه» .

 )0ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في بيان
المختصر ١//914.
( )۷أي :أن الله تعالى أخبر أن الكافر لا يؤمن؛ لقوله تعالى# :إسواء عليهم آنذرتهم أم لم
ناون) [البقرة»]8 :
وهمم ل
يذر
تن
وقوله تعالى# :لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يومنون) [يس 5]2 :فوقوع
الإيمان منهم محال ولا يلزم كذب خبر اللهتعالى وهو محال .والكافر مكلف

فيكون التكليف بالمحال واقعاً.
( )۸في :أ« :بأن» بدل «لأن».
o1

بالإيمان

حِيئَيِذٍ عَيرمكلف ففذ كلف غَيْرَُشتطيع .وَلَأَنَّالأفُعَالَ مَحَلُوفَةٌ لله
or

هم

وار

ي

اتی

وَصِنْ هَذَيْن ديِبتَكُلِيفٌ الْمْحَالٍ إلىالأشععرر" .

رَأْجِيبَ 3[ /ب] بأ َلك لآ يَمْنَعٌ تَصورَ الْوُو ؛ع لِجَوَازِهِ مِنْهُ
َيْرمَُحَلالشرَاعٍ» وباد يلَِسْكتَلَزِمُ أن ليت كلها تيت بالننتجيل»
فَهُوَ

وَهُوَ بَاطِلٌ ِالإِجْمَع .
قَانُوا:كلف أب جَهْلٍتَضْدِيقَ* رَسُولِهِصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَنَّم](© في
بيع ما جا
ور

پو
د

وهه له ل بص
كه
ي

ع ول

كذ كلهبأد دق

في از ل

هيعو

يُصَدفَهُ :وَهو مسرم أن لا يصدقه.

وَالْجَوَابُ :م كُلَْقُوا بِتَضْدِيقِهِ .وخارَسُولِه [صَلَى الله عَلَيْهِ

وَس كَإِخْبَارٍ وح [عَلَيْه الد

وريََلحاًْرُحٌ الْمُمْكِنُ عَن الإمْكانِ

( )١في :أ« :لله عز وجل» بدل لله تعالى».
(؟) إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لقوله تعالى( :والله خلقكم وما تعملون»
[الصافات .]58 :

( )6ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن لا قدرة للفاعل على الفعل إلا
حال إيجاد الفعلء وأن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى .ومن هذين تسب التكليف
بالمحال إليه؛ لأنه يلزم من القول بواحد منهما التكليف بالمحال فضلا عن القول
بهما .انظر :الإرشاد للإمام الجويني ص۲۲٠ فما بعدها .ورفع الحاجب (ورقة 9؟/أ).
وبيان المختصر ١/١75.

()4

في :ش :ابتصديق» بدل «تصديق».

أ
بو جهل هو :عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي .أشد الناس عداوةللنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في صدر الإسلام .وهو أحد سادات قريش وأبطالها

ودهاتها في الجاهلية .كان يقال لو« :أبو الحكم» فلما أنكر الإسلام دعاه المسلمون «أبا
جهل» .قتل في غزوة بدر .الكبرى .انظر :الأعلام ١/۷۸. عيون التاريخ ا

(©) ماالبمينعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش.
)0

فى :أء ش« :أنه لاه بدل «أن لا».

) (v۷مابينالمعقوفتين ساقط من الأصلء أ .وما أثبته من :ش.
( )۸ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء» أ .وما أثبته من :ش.
( )9وإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يصدقونه» كإخبار نوح عليه السلام في

قوله تعالى :وأوحي إلى نوح أنه لن يومن من قومك إلا من قآدمن» [هود١۳]. :
YoY

بحر عأِولْم نَعَمْء لَعو كُِْللَمُْوما بَِعهْدَِمْء لاقت فَائِدَةُالتَكلِيفٍء ويله
(مناألة) حُصُولُ الشَّرْطٍ التَّرْعِت”" لَيْسَ شَرْطًا في التّكْلِيفٍ قَطعَاء
جِلافًا لأضحَاب الاي“ وَهِيَّ مَفْرُوضَةٌ فِي تَكْلِيفٍ الْكُمَارٍ
( )١المراد ب «الشرط الشرعي» ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعاً كاشتراط الإسلام لصحة
العيادات»

والطهارة لصحة

الصلاة

فخرج ما يتوقئف عليه وجوده

عقلا كالتمكن من

الأداء الزائل بالنوم» والفهم من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان فإن حصوله شرط في
صحة التكليف .انظر :المستصفى ١/14. الإحكام للآمدي ١/٤۲٠. شرح مختصر
الروضة ١/85١1. بيان المختصر ١/٤۲٤. شرح الكوكب المنير ١/*٠٠. تشنيف المسامع
0
()0

الضياء اللامع في
الشرط الشرعي هل هو شرط

من الأصوليين من عر بهذا الأصل .وهو :أن حصول

في صحة التكليف أو لا؟

من هؤلاء :الغزالي في المستصفى ١/١4 والفخر الرازي في المحصول ١/172

والآمدي في الإحكام 4/١؟»1 وابن الحاجب في المنتهى ص 54»2وهنا في
ومن الأصوليين من لم يعبر بتلك القاعدة»
«تكليف

الكفار

في المحصول

بالفروع» من هؤلاء:
ص۷۲۰

بل ذكر تلك المسألة ابتداءَ وهي

الغزالي في المنخول

والطوفي في شرح مختصر

في ميزان الأصول ص۹1٠
العاطر.

الروضة

ص."”١

وابن العربي

ل

والسمرقندي

وابن قدامة في الروضة ١/١٤٠ مع نزهة الخاطر

أصحاب الرأي :هم أهل العراق» أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت؛ وإنما
سموا أصحاب

الرأي لأن أكثر عنايتهم بتحصيل

وجه

القياس»

والمعنى المستنبط

من الأحكام» وبناء الحوادث عليهاء وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد
الأخبار .وقد قال أبو حنيفة  رضي الله عنه « :علمنا هذا رأي أحسن ما قدرنا
عليه» فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى ولنا ما رأينا» .وكانوا يكثرون من

الإفتاء في المسائل بالرأي ما دام لم يصح لديهم حديث في الموضوع الذي
يجتهدون فيهء وكان بعضهم لا يكتفي في دراسته باستخراج أحكام الواقعات التي
تقع بل يفرضون مسائل غير واقعية» ويضعون لها أحكام بآرائهم» ويسمى هذا:

لقد جرى على أقلام بعض العصريين أن أهل الحديث أكثرهم بالحجاز» وأكثر أهل
الرأي كانوا بالعراق» وأساس ذلك أن فقهاء المدينة كانوا يرمون فقهاء العراق ببعدهم-

or

افروع

000

وَالظاهِرٌ الْوْقُوعٌ.

5-9

عن السنة» وأنهم يفتون في الدين بآرائهم » وفقهاء العراق ينكرون ذلك .والحقيقة أن
الرأي كان بالعراقء والحديث أيضاً كان به» وكان بالمدينة رأي بجوار الحديث .بيد

۰

ين :
مانرفي
أترق
أنهما يف

الأمر الأول :في أن مقدار الرأي عند أهل العراق أكثر منه عند أهل الحجاز.
الأمر الثاني :في نوع الاجتهاد بالرأيء فأكثر الاجتهاد بالرأي عند أهل العراق كانوا
يسيرون فيه على منهاج القياس» وأما الرأي عند أهل الحجاز فكان يسير علي

منهاج المصلحةء وقد تبع ذلك أن كثرة التفريعات الفقهية فايلعراق والإفتاء فيما
لم يقع ؛ لاختبار الأقيسة وذلك ما يسمى

بالفقه التقديري» ولميوجد ذلك النوع

من الفقه بالمدينة؛ لأن الأساس كان المصلحة» وهي لا تح ق إلا في الوقائع»
فلا يجيء فيها الفرض والتقدير .انظر :الملل والنحل ٠"N. IV تاريخ المذاهب
الإسلامية للشيخ أبي زهرة ص۲١۹ ١٠۲. - الفكر السامي في تاريخ الفقه

الإسلامي للحجوي ١/١۸۳ _  ."88المدخل فى الفقه الإسلامى للدكتور محمد

مصطفى شلبي ص٠۷۲ 851١. - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد
الكريم زيدان ص١١4
00

١١١.

قبل الكلام على مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة لابد منتحرير محل النزاع فيها
فأقول:

 -لا خلاف بين العلماء أن الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعاً؛ لأن النبي كلل

بعث للناس كافة؛ ليدعوهم إلى الإيمان بل هم في مقدمة من أرسل الرسول يا
!

ب  -ولا خلاف بينهم أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات؛ ولهذا تقام عليهم
الحدود إذا كانوا أهل ذمة عند قيام أسبابها بالشروط المعروفة عند الفقهاء.

ج  ولا خلاف أن الخطاب الوارد بتنظيم المعاملات الدنيوية يتناولهم أيضاًء بل هم

أحرص الناس على أمور الدنيا؛ لقوله تعالى :ولتجدنهم أحرص الناس على حياة»
[البقرة ]84 :فهم أحرص الناس على التمتع الكامل بالدنيا.
 -ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم من حيث المؤاخذة في الآخرة؛ لأن

موجب الأمر اعتقاد لزوم الأداءء وهم ينكرون اللزوم اعتقاداًء وذلك كفر منهم بمنزلة
إنكار  التوحيد.
وبقي الخلاف قائماً في تكليف الكفار بفروع الشريعة على معنى أنه يضاعف لهم
العذاب؛ بتركها يوم القيامة .وهذا معنى قول العلماء :إنهم مأمورون بها .وليس معناه
أنهم مأمورون بأدائها في الدنيا حال كفرهم
وقد ذهب علماء الأصول في هذه المسألة مذاهب متعددة:
of

المذهب الأول :أنهم مخاطبون بفروع الشريعة .وبه قال جمهور الأصوليين» وعزاه ابن
الحاجب في المنتهى ص٤۲ للمحققين» ونسبه الباجي في إحكام الفصول ١/٠۳۲ إلى

الإمام مالك

و ادعى الأبياري والفهري من المالكية أنها نسبة غير مشهورة في

المذهب المالكي  »-ونسبه إمام الحرمين في البرهان ١/7142 والزنجاني في تخريج
الفروع على الأصول ص 84إلى الإمام الشافعي» ونسبه أبو يعلى في العدة ,9/80#
وأبو الخطاب في التمهيد ١/۸۹۲ وابن اللحام في القواعد والفوائد ص 54إلى الإمام
أحمد .وهو أصح القولين عن أحمد كما قاله الطوفي في شرح مختصر الروضة
 10وهو مذهب أكثر المالكية» وأكثر الشافعية» ومشايخ الحنفية العراقيين» وأبي
الحسن الكرخي» وأبي بكر الجصاص» وأكثر المعتزلة.
المذهب الثاني :أنهم غير مخاطبين .وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه» وجماهير
أصحابه البخاريين كما حققه ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت مع شرحه فواتح
الرحموت ١/87١١ ونسبه التفتازاني في التلويح ١/١١٠ إلى أبي زيد الدبوسي

والسرخسي والبزدوي .ونسبه صدر الشريعة في التوضيح ١/704 إلى مشايخ الحنفية -
ما وراء النهر  . -ونسبه السمرقندي في ميزان الأصول ص 49١ إلى بعض مشايخ
سمرقند .واختاره أبو حامد الإسفراييني كما نقله عنه الشيرازي في شرح اللمع ١/۷۷۲
والرازي في المحصول  .5//7وهو الذي مال إليه ابن خويز منداد المالكى كما ذكره

الباجي إفحيكام الفصول ١/0772 وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن اللحام في
القواعد والفوائد ص .54وهو ظاهر مذهب الإمام مالك على قول ابن خويز منداد

والفهري والأبياري.

ليقمفذيهب
اتحق
ال

الحنفي :

قال المحقق الحنفي ابن عابدين في رد المحتار 4/87١ (كتاب الجهاد)« :الذي تحرر

في المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالإيمان» وبالعقوبات سوى حد
الشرب والمعاملات .وأما العبادات قال السمرقنديون :إنهم غميخراطبين بها أداءً

واعتقاداً .قال البخاريون :إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط .وقال العراقيون :إنهم
مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد؛.
وقال ابن نجيم في فتح الغفار ١/١۷ " :۷۷ -ثم اعلم أن المسألة حيث لم تكن
منقولة عن أصحاب المذهب وإنما هي مستنبطة من شيء لا يشهدء فالراجح ما عليه

الأكثر من العلماء على التكليف؛ لموافقته لظاهر النصوصء فليكن هذا هو المعتمد».
المذهب الثالث :أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر .ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في
رواية عنه ذكرها أبو يعلى في العدة ١/١۲ والطوفي في شرح مختصر الروضة
 ١وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/4  »08وابن بدران في نزهة الخاطر=
oo

ىُحْدِثٍ وجب
َْانَ مشَرْطَاء لم تحب صَلاةٌعَلَ م
َنَا:لَوك

ال َلآ «اللة اک قبل ال

وَل كَل

وَل الام قبل الْهَمْرَقَ وَذْلِكُ بَاطِلٌ قَطعًا.

قَالُوا:لَوْلف بها ا
قالوا :أو صح“ لأمكنّ الامْيكَال وَفي الكَفْرِ لا يُمكِنٌ وَبَعْدَهُ يسه

العاطر  ٠٤١/١واختاره بعض الحنفية كما حكاه عنهم السمرقندي في ميزان الأصول
ص١44 ووصفهم بأهل التحقيق.
المذهب الرابع :أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي .نقله الإمام القرافي في شرح

تنقيح الفصول ص٠١١ عن الملخص للقاضي عبد الوهاب المالكي» والزركشي في
تشنيف المسامع ١/8872 وفايلبحر المحيط ١/704.
المذهب الخامس  :أنهم مكلفون بالفروع إلا الجهاد؛ لامتناع قتالهم أنفسهم .قاله

القرافي في شرح تنقيح الفصول ص.٠١١
وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية :الإبهاج لابن السبكي ١/5771

 6التمهيد للإسنوي ص.١571 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص- 44
 .١تشنيف المسامع ١/045  .۲۹۲القواعد والفوائد الأصولية ص.54
مبنى الخلاف :قال الزركشي في سلاسل الذهب ص٠١۱  -؟« :861وبنى الحليمي في

«شعب الإيمان» الخلاف فى هذه المسألة على الخلاف الكلامى وهى :أن الطاعات

هل هي من الإيمان؟ فإن قلنا :إنها إيمان لزم كون الكفار مخاطبين بها .وإن قلنا:
ليست من الإيمان .وإنه مخصوص

بالتصديق القلبي› فليسوا مخاطبين بها ...ثم قال:

وممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضي أبو زيد الدبوسي في كتابه
:منهم من جعلِ هذه فرعاً لمسألة الإيمان أنه قول وعمل» أو
اتقويم الأدلة» فقال :و

فول بلا عمل؟ فمن جعله قولاً وعملاً جعل الكل من الإيمان وهو مخاطب بالإيمان»

فكذلك العبادات .ومن جعله قولاً بلا عمل لم يخاطبه بهاإلاأنهساقط؛ لانسائر
المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بالله تعالى» والكافر مخاطب بها ابتداء لا تبعاً
للإيمان» .اه.

 000في  :أ ش «غيرة بدل «عين».قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۷۲ب):

«قلنا :عين  بالنون كذا ضبطه المصنف  محل النزاع» فإنا نجوز التكليف عقلاً بدون
الصحة شرعاً.
وفي بعض النسخ« :غير محل النزاع» .ووجه المغايرةء أنا لا نريد أنه مأمور بفعله
حالة كفره .نعم يصح منه بأن يؤمن» ويفعل كالمحدث» .اه.

۳٦

7دِيدِء فليس بيه
َ5جَبَ الْقَضَاءٌُ .قُلْنَا :الْمَضَاءُ -5جَ
لَو
قَانُوا :لَزْ
افا

ص

وَين وُقُوع التَكلِيفٍ ولا صِحَيِهِ ربط عَفْلِيٌ.
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مَسألة) لآ تيت إل بعل" َالْمْكَلَّتُ په فاِلينّهى  :کف الكل
(

:ي نر
غل  .وَعَنْ اي عَاشِم 700 /وكير تف
) 0سورة الفرقان الآية85 :
45

وتمام النص الكريم # :ولا يقتلونا
نلنفس التي حرم الله

إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً * يُضاعف

له العذاب يوم القيامة ويخلذ

فميههانا).

) (۲سورة المدثر الآية١٤. :
تصفىلهماس
افي
) (۳لاتكليف إلابفعل قاعدة معروفة انظر- :

١/04. الإحكام للآمدي

.رح الكوكب المنير ١/1494.جمع
 0١المسودة ص * .۸تيسير التحرير ۲/١١٠. ش

الجوامع  ۱/۷۷۳مع الضياءاللامع.تشنيف المسامع ١/۲۹۲. شرح المحلي على جمع
الجوامع ١/١٠1. القواعد والفوائد الأصولية صه٥ه.
إلا أن:٠الإماءالشاطبي اعتبر ذكر هذه المسألة في أصول الفقه عاد لأنه لا ينبني
لق
عليها فقه» ولا هي عون فيه .ح
وف
مال
ايث
ايفقات

١/54

 : ۳اكل مسألة

مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية» أو لا تكون عوناً
في ذلك» فوضعها في أصول الفقه عارية ...وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من.
المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها كمسألة ابتداء الوضع» ومسألة
الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم» ومسألة هل كان النبي ية متعبداً
بشرع أم لا؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل».اه.
) (4لخالاف أن المكلف به في الأمر الفعل» وأما المكلف به فى النهى ففيه مذاهب:

المذهب الأول :أن المكلف به في النهى :الكف» وهو فعل .ومعنى الكف :الانتهاءء
وهو الانصراف عن المنهي عنه .صححه الآمدي في الإحكام ۷۲ - ۱/۹۲۱ء وابن
الحاجب في المنتهى ص٤۴ وهنا في المختصر .وقال ابن النجار في شرح الكوكب
المنير /١؟:94 «وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيرهم».
المذهب الثاني :أن المكلف به فى ذلك هو فعل الضدء فإذا قال له :لا تتحرك

معناه :افعل مياضاد الحركة .وهو المنسوب إلى الجمهور.
الظاهر أن هذا هو مقصود المذهب الأول؛ لأن كف النفس من جزئيات فعل الضد
كما قاله الكوراني ونقله عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/۲۹٤.
المذهب الثالث :أن المكلف به هو :انتفاء الفعل  .فالمكلف به في لا تتحرك») هو- :
باه

لئا :لكوانء
2
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لكان مُسْتَدُعَى”  :خصوله مله ولا ييتصورٌ؛ لاله عَيِد
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ه.وَأجِيبَ بمَلْع آنهعير مُقدور له
مَقُدُور آل 8
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قَولّی لقا ©٠

کاحد

نفس «لا تفعل» وهو عدم الحركة .نسبه الآمدي في الإحكام ۱/١۲۱  7712 -وابن
الحاجب ةلد ص.٤۴ وهنا في المختصرء والبيضاوي في المنهاج  ۲/۹مع
الإبهاج إلى أبى
قال الزركشيمفي تشتنيف المسامع « :۳۹۲ - ۱/۲۹۲فالمكلف به في هذا المثال نفس
«لا تفعل» وهو عدم الحركة» وكأن الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف بهء وأبو
هاشم نظر إلى المقصودء وهو إعدام دخول المنهي عنه في الوجودة .وانظر :الإبهاج
٠
لابن السبكي  - 9/57لالا.
المذهب الرابع  :أنه يشترط في امتثال النهي قصد ترك المنهي عنه.

نقل صاحب الضياء اللامع ١/۸۷۳ عن ولي الدين العراقي قوله« :وهل يكتفي بنية
ليةء
مف
جيات
لمنه
اك ال
تر
 ٠قال:

أو لابد من نية خاصة في كل منهي عنه؟ فيه نظره .ثم

«وهذا القول غير معروؤف».اه.

المذهب الخامس :التفصيل بين الترك المجرد المقصود بنفسه من غير أن يقصد معه

ضدهء فالتكليف فيه بالفعل كالصوم»ء فالكف فيه مقصود؛ ولهذا وجبت فيه النيةء
وبين الترك المقصودمن

هور
ا ه
ظفصل
وهذا الم

جهة إيقاع ضده كالزنا وشرب

كلام الغزالي فايلمستصفى

١/04

الخمر فالمكلف فيه ا

حيث قال« :والصحيح أن

الأمر فيه منقسمء أما الصوم فالكف فيه مقصود؛ ولذلك تشترط فيه النية .وأما الزنا
والشرب فقد نهي عن فعلهما فيعاقب فاعلهماء ومن لم يصدر منه ذلك فلا يعاقب ولا
يثاب إلاإذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن» فهو مثاب على فعله .وأما من لم
يصدر منه المنهي عن فعله فلا يعاقب على فعله ولايثاب؛ لأنه لم يصدر منه شيء
ولا يبعد أن يكون مقصود الشرع ألا تصدر منه الفواحش» ولا يقصد منه التلبس

۰

بأضدادها» .اه.
وصرح الإمام الصيرفي في كتاب «الدلائل والأعلام» بأن الواجب على الإنسان في
المنهيات إذا ذكرها اعتقاد تحريمهاء وهو على أول الحال من الاعتقاد والكف .انظر:

تشنيف المسامع ٤۹۲. - ۱/۳۹۲ الضياء اللامع ١/۸۷۳.
)(1

في  ::ش:

المستدعياً) بدل اامستدعى) .

 00ذهب القاضي الباقلاني في أحد قوليه إلى أن نفي الفعل مقدور العبد ومكتسبه؛ ولهذا

يمدح المكلف بترك الزنا .انظر كلام القاضي في هذه المسألة في :البرهان للجويني
 70١الإحكام للآمدي ١/۷١۱. رفع الحاجب (ورقة /85أ) .بيان المختصر ١/١٤.
شرح العضد على المختصر  .سلم الوصول للشيخ بخيت ۲/۹٠۳ منعهاية

السول.
o۸

ورد ِأنّهُکان مَعْدُومَاء وَاسْثَمَرَ [الْعَدَمُ]!'" .2وَالْمْدْرتَةٌَقْمَضِي أنَرَا
و

(RI

عملا

3

وقمه

ت

.٠

(مشألة) قال ل ششعَرِيٌ :

ع اليف ول ا

 » +و>َمَنَعَهُ

الما ٠ وَالْمُعْمَرِكَةة*© .فَإِنْا ال
دشَّيْحْ أَنَّتَعَلَقَهُ لِتَفْسِوء قيَلناْمَطِمُ بَعْدَهُ
8

( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في بيان
المختصر ١/١١٤.
( )۲رد هذا الجواب بأن الفعل كان معدوماً قبل وجود المكلف» وبعده استمر العدم» ولم
يحصل بقدرته؛ لأنه لوحصل بقدرته لكان له أثرفي ذلك النفي؛ لأن القدرة تقتضي

أثراًعقلاًء وللالأث
مركلف فيه؛ لأن نفي الفعل بعد وجود المكلف على حاله قبل
وجوده .انظر :بيان المختصر ١/١٤. رفع الحاجب (ورقة /۸۲أ) و(ورقة 8؟/ب).

شرح العضد على المختصر ۲/١٠.
( )۴قال ابن الحاجب في هذا الرد نظر؛ لأنا لانسلم أن نفي الفعل غير مقدور للمكلف.
وذلك لأن نفي الفعل وإن كان متحققاً قبل وجود المكلف إلا أنهبعد أن وجد

المكلف ودعاه نفسه إلى الفعل ولم يطعها وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفي
الفعل» وهو أثر قدرة المكلف» فيجوز أن يكون نفى الفعل مكلفاً به من هذا الوجه.

انظر :بيان المختصر ١/١84. رفع الحاجب (ورقة /85أ) و(ورقة /۸۲ب) .شرح
العضد على المختصر .9/7
( )5قال ابن السبكي في الإبهاج ١/71: «نسب 

ابن الحاجب  -القول بانقطاع التكليف

حال حدوث الفعل إلى الشيخ وليس بجيد» فليس للشيخ في المسألة صريح كلام
وإن كان ذلك يتلقى من قضايا مذهبه».

كلام ابن السبكي هنا ليس دقيقاً فينسبته إلى الشيخ ابن الحاجب؛ لاأنلشيخ ابن
الحاجب نقل عن الإمام الأشعري عدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل .وعبارته
فاىلنص واضحة« :قَأَلَ الأشْعَرِي  :لآ يَنْقَطِعْ التَكلِيفٌ بفِغْل حال حُدُوثي» .فتأمل.

(ه) اختلف العلماء في أن المأمور متىيصيرمأموراً؟ والفعل المأمور بهمتىيصيرمأموراًبه؟
أي :أن الخلاف جر
لينهم
اى ب
زف
مين الذي يتوجه فيهالأمر إلى المكلف .هل يتوجه
إليه حال تلبسه بالفعل وعند تلبسه أو قبل تلبسه بالفعل؟ على مذهبين:
المذهب الأول :إن التكليف يتوجه عند مباشرة الفعل فقط .ولا يتوجه
قبلهاء فتكون الأوامر قبل المباشرة يقصد بها الإنذار والإعلام بحقيقة
الوقوع .أما عند المباشرة فالمقصود منها الإلزام .وبه قال الفخر الرازي
۲۳
والبيضاوي في المنهاج» والنجار من المعتزلة» ومحمد بن
الراوندي» وأبو عيسى الوراق.

إلى المكلفين
الوجوب عند
في المحصول
عيسى» وابن
>

۳۹

م

أيْصاء

02

2

2

e

ت

وإن اراد أن تنجيز

7

.٠

التكليي

موه

باق»

م

2.

فتكليف

ت

بإيجاد

؟مه

الْمَوْجوْدٍ

2

وهر

= المذهب الثاني  :إن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل مباشرة الفعل» وهو تكليف إلزام.

وبه قال جمهور الأصوليين.
ثم اختلف الجمهور القائلون بأنه يتوجه قبل المباشرة هل يستمر حال المباشرة أو لا؟
على قولين:

الأول :يستمر حال المباشرة .أي :أن التكليفف يتوجه إلى المكلف قبل مباشرة الفعل.
ويتوجه إليه عند المباشرة.
والتكليف في الحالتين :تكليف إلزام .وبه قال أكثر الأصوليين.
قال الآمدي في الإحكام ١/7171 « :اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل ,قبل حدوثه
سوى شذوذ من أصحابناء وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل» واختلفوا فى جواز تعلقه

١

بهفيأول زمان حدوثه :فأثبته أصحابنا ونفاه المعتزلة».

الثاني :لا يستمر حال المباشرة بل ينقطع التكليف بالفعل حال حدوثه .وبه قال إمام
الحرمين في البرهان ١/449١ ( 54١فقرة 584١1  74١).والغزالي فايلمنخول
ص .71 - ۲۲۱واختاره ابن الحاجب .وصرح به الطوفي في شرح مختصر الروضة
حيث قال« :وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف» الأصح ينقطع»›
١
خلافاً للأشعري» .وصرح به ابن بدران أيضاً في المدخل إلى مذهب أحمد ص١54
.هو
حيث قال « :وينقطع التكليف حال حدوث الفعل».و

قال أبو الحسين البصري في المعتمد

قول المعتزلة.

«وعندنا أن الأمر لا يجوز أن يبتدئ به

حال الفعل» بل لابد من تقدّمه قدراًمن الزمن يمكن معه الاستدلال به على وجوب
المأمور بهة .أه.

مبنی الخلاف في هذه المسألة :

ذكر الإمام الزركشي المسألة والخلاف فيها في سلاسل الذهب ص٠٤۴ء ثم قال:
«اعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله ؟
ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل؛ لأنها لو كانت قبله لكان الفعل موجوداً بقدرة
معدمة» وعند المعتزلة أنها سابقة عليهء فإن قلنا :إنها سابقة» فالتكليف قبل الفعل.

وإن قلنا :معه توجه التكليف .هذه قضية البناء» .وانظر :البحر المحيط ١/4974.
والمسألة كما قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۸۲ب)« :من عظائم الكلام
ودقائق أحكام القدرة .وهي قليلة الجدوى في الفقه» .وهي أغمض مسألة في أصول

الفقه كما قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص.١54
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان للجويني ١/49١1 .591
المستصفى ١/54. المنخول ص٠۲۲  .71 -المحصول للرازي ؟.77١/ المعتمد لأبي

الحسين ١/71. الإحكام للآمدي ١/771. الوصول إلى الأصول لابن بّرهان ١/4/71.-

۳۹۰

لبه
مُخال»

اه
ان
ب
م
ل
ما-
عوسة
وَلِعَدَمِ صِحة الابيِلاءِ؛ قَتَنْتَفِى فَائِده التكليف .

ب
e
5h
قالوا :مَمَدَورٌ حيئئِذ

کكرناه.
اذ
اكليف به .قلئا :عب"ل يَومْتَنِعٌ بِمَا
باتفاق  |٠جفرْيَصِحاَ الت
2ک

شرح المنهاج ١.

چگ

بيان المختصر ١/١۲۳٤. حاشية البناني على المحلي ١/۷٠۲.

شرح مختصر الروضة  .۱/۴۲۲المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص.١541 تيسير
التحرير 5/14١  ١٤٠.شرح العضد على المختصر 5/5١. شرح تنقيح الفصول
ص.١54 شرح الكوكب المئير ۱/٥۹٤. الضياء اللامع  . ۲تشنيف المسامع ۱

نهاية السول ١/۹۲۳ ومعه سلم الوصول للشيخ بخيت.

۳٣١

 8المخكوم علَيه :امكف“
«منألة) الْمَهُمُّ شَرْط التّكُلِيفٍ .وَقَالَ به بَعْضٌمَنْجَوَّرَ الْمُسْتَحِيلَ؛
حدم الإبتلاء .
لَنا :لَوْ
صَحَّ کات مُسْتَدْعَى حُصُوِلِهِ مئه طَاعَةَ كمانمدم

وَلْصَحَّ

ا سَوَاءٌ في عَدم امهم .
تكليف التهيمَة؛ لأنّ
تهُممًا

مَّ ليََمقَْعْ» وَقَدِ اعْتُبِطرََلاقُ السَّكْرَانِ(”" .رقف
ِمْ
ايَ:لصولَ
()

المحكوم عليه :هو المكلف» فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب؛ لأن التكليف
خطاب» وخطاب منلاعقللهولافهم محال؛ ولأن المكلف به مطلوب حصوله
من المكلف طاعة وامتثالاً؛ لأنه مأمور» والمأمور يجب أن يقصد إيقاعَ المأمور به
على سبيل الطاعة والامتثال؛ والقصد إلى ذلك إنما يُتصوّر بعد الفهم؛ لأن من لا
يفهم لا يقال له :افهم .ولا يقال لمن لآ ييسمع:

اسمع» ولا لمن لا يبصر :أبصر.

قال الغزالي في المستصفى ١/78: «المحكوم عليه :وهو المكلف» وشرطه؛ أن يكون
عاقلاً يفهم الخطاب» فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة»>
خبل
طاب

 ٠الذي لياميز؛

المجنون والصبي

لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتشالء ولا يمكن ذلك إل
باقصد

الامتثال» وشرط القصد :العلم بالمقصود والفهم للتكليف .فك
ملتخطا
ضبمن للأمر
بالفهم فمن لايفهم كيف يقالله :انهم؟ ومن لا ييسمع الصوت كالجماد كيف

يُكلّم ؟ وإن سمعالصوتكالبهيمة ولكنهلايفهم.فهرکمنلايسمع؛ ومن يسمع
وقد يفهم فهماً ما لكنه لا يعقل ولا يثبت كالمجنون وغيارلمميز» فمخاطبئّه ممكنة

لكناقتضاءالامتثالمنهمعأنه لا
يصحمنهقصدصحيح غير ممكن؛.اه.
()۲

قال الحافظ ابن حجر في موافقة الحْبر الحْبّر في تخريج آثار المختصر (لوحة /9ب):

«كأنه  أي ابن الحاجب  -اغتمد على ما في الموطأ (فى كتاب الطلاق» باب ۲۸

جامع الطلاق ؟ )880/عن الإمام مالك« :أنه بلغه أن سعيد بن المسيب والسليمان بن
يسار سئلا عن طلاق السكران .فقالا« :إذا طلق السكران جاز طلاقه وإذا قُتَلَ فل
به» .قال مالك :وعلى ذلك الأمر عندنا».
واقا
للحافظ

ابن حجر« :وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أن طلاق السكران لا

يقع» .وساق الحافظ أثرا بإسناده إلى ابن أبي ذئ
اببعن
ن شهاب قال :قال رجل
لععم
برد ب
ان
لعزيز :إني طلقت امرأتي وأنا سكران قال :فكان رأي عمر بن عبد
عيذب ر
عأيناء أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته» حتى حدثه أبّان بن عثمان عن أبيه
 :ليس على مجئون

ولا سكران طلاق .قال:

نض

فقال عمر بن عبد العزيز :كيف =

ري

ر

م

e

ےه

.

وَإنْلافَُ .وَأجِيبَ بان ذلك غَيْرُ تكليف .بل مِنْ فيل الأَسْبَاب» كقثل الطمل»
وام برو

لو :ا :ل 'ا ربوا الصَّلاة وََنتُمْ سُكارَى”"  .قُلنَا :يَجِبُ تَأُوِيلُهكث"9
إِما
ِل  :دلا مت
ال ت

کال 2

وَأَنْتَ ظَالِمٌك وَإِما عَلَى  3الْمُرَادَ

E

لِمَنْعِهِ

9

مناه وهم  :الأَنيََرُتَعَلَّنُ بالْمَعْدُوم لَمْ يُرَدْ تنجِيرُ التَُلِيفِ
=

تأمروني أن أفرق بينه وب عين امرأته ,وهذا يخبرني عن عثمان بهذا ؟ .قال :فجلده ولم

يفرق بينه وبين امرأته».
قال الحافظ ابن حجر« :وهذا موقرف صحيح أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن
أبي ذئب» .ثم قال بعد ذلك« :ويمكن الجمع بين القولين بالحمل على الطافح
والنشوان .والله أعلم» .وانظر :المصنف لابن أبي شيبة كتاب الطلاق باب من يرى

طلاق السكران جائزاً ٠/۹۳. وتحفة الطالب ص.74
) (١سورة النساء الآية.٤١ :

(؟) انظر تفسير الآية الكريمة فجيا:مع البيان للطبري 8/15

؟ .5الجامع لأحكام القرآن

للقرطبي 45١5. - ۰/۰۰۲ تفسير ابن كثير  .8495 7/7197روح المعاني للألوسي 6/88
۔  ."9تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس العلل
( )۳أي :أن المراد من السكران :الثّمَل .وهو الذي ظهرت منه مبادئ النشاطء والطربء

وما زال عقله .انظر :الإحكام للآمدي ١/11١. بيان المختصر ١/۸۳٤. شرح العضد
على المختصر ١/١٠.

( )4ناهيلثمل الثابت العقل سمي سكراً؛ لأنه يؤدي إلى السكر غالباً» وحكمة نهيه أنه
يمنعه التثبت كالغضب .وقد يقال للغضبان :اسكت حتى تعلم ما تقول أي :حتى تعلم

تصر
مدخعلى
للعض
اح ا
علماً كاملا وليس الغرض نفي العلم عنه بالكلية .انظر :شر
 .۲وبيان المختصر ١/۸۳٤.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في  :التقريب والإرشاد ١/٤٠٤۲. البرهان للجويني
1

المستصفى ١/718

 ٤۸.المحصول للرازي  .655 - ۲/۳۹۲الإحكام للآمدي

 70١۔  ۱۳۱ب
.یان المختصر ۱/۷۳٤ ٤
۔۸۳ شرح الكوكب المنیر ١/945. تفسير
ابن كثير  .۲/۳۹۲شرح العضد على المختصر ١/١٠ مع حاشيةالسعد .القواعد
والفوائد الأصولية 2ص."5 913

() المعدوم يجوز أن يكون مأموراً عند الأشاعرة» وفقهاء الحنابلةء خلافاً للمعتزلة وجمع
من الحنفية.
۳

وَإِنّمَا أريد التَعَلَقُ الْعَقْله, ©0
ل

4

لآل

2 40

7

8

ئا :لَوْ لَمْيَتَعَلّقْ بوه لَمْ٠0[ /ب] يَكُنْ راء لأَنَّ مِنْ حَقِيمَِه
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إِنَّمَايَنَصِفٌ بِذَلِكَ فِيمًا ل4ا
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اي

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :التقريب والإرشاد ؟ .891/البرهان

للجويني  .141/١المستصفى  .88/١المحصول للرازي ١/٠٠٠. الإحكام للآمدي
 .١شرح العضد على المختصر ١/١٠  .61 -المسودة ص
.7/13"5٠

البحر المحيط

/١لالا”. تشنيف

المسامع ۷

 .54الإبهاج في

رفع الحاجب

(ورقة

/#٠أ) و(ورقة #«٠رب). فواتح الرحموت ١/55١. بيان المختصر ١/9"4. شرح

الكوكب المنير ١/186. ميزان الأصول للسمرقندي ص.١495 إرشاد الفحول
ص

)(1

*.۱

ليس المراد من قولهم  :يجوز أن يتعلق الأمر بالمعدوم» أن المعدوم يجور أن يكون

مأموراً بالإتيان بالمأمور به حال كونه معدوماً؛ فإن المجنون والصبي عندهم غير

مأمورين» وهما أقرب إلى درجة المأمورين من المعدوم .بل المراد :التعلق المعنوي»

وهو تعلق الطلب القائم بذات الله تعالى بالمعدوم الذي هو ثابت في علمه تعالى في

ا.لأزل» بمعنى أنه إذا وجد واستجمع شرائط التكليف فحينئذ يصير مكلفاً بذلك الطلب
القديم من غير تجدد طلب آخر .انظر .:بیان المختصر ۱/۹۳٤. شرح الكوكب المنير
اه

رفع الحاجب (ورقة /٠أ) شرح العضد على المختصر ١/81

 51١.تشنيف

المسامع ./۱

) (۳لفظة «وخبر؛ ساقطة من النسخة :أ.
) (۳قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص:١”45 «ومن هذه المسألة قالت المعتزلة
بخلق القرآن .كما قال المازني؛ لأنهم لما أحالوا وجود أمر ولا مأمورء ولم يكن
مع الله سبحانه في الأزل أحدء فيأمره وينهاه» فيستحيل حصول الأمر؛ لانتفاء
المأمور .فيستحيل حصول الكلام .وهذه عمدة عظيمة عندهم اقتضت القول بخلق
القرآن» .ثم قال« :فالحاصل صعوبة هذه المسألةء فإنه إما أن ينشأ عنها نفي قدم
الكلام كالمعتزلة» وإما إثبات قدم الكلام وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين» أو إثبات
أمر ولا مأمور» وإما إثبات كلام قديم عار عن حقائق الكلام» .وانظر :المحصول
ش

للرازي  .٠١۷/۲البحر المحيط ١/18".

۳4

يرال  .وَقَالَ :الْقَدِيمٌ :الأماَلزْمُشْتَرَكة" .وَأُورِداَنها أَنْوَاعُهُ كَيَسْتَجِيا
رر

و

(ss

وجوده

قالوا :يَلرَمْ التَعَدَدُ .قلنًا :التَعَدْدٌ اعبار الْمُتَعَلْمَاتِ لآ يُوجِبُ تَعَذَدًا
00

2

2

2

0712

02

0

ےرہ

2

و

رت

) (1قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص٠۳۳ «
:أصل هذه المسألة :إثبات الكلام
النفسي» وأنه هل يسمى في الأزل أمراً ونهياً قبل وجود المخلوقين» واستجماع
شرائطهم للأوامر والنواهي أو لا؟
فذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو العباس القلانسى من أئمة السنة إلى أنهلا

1

يتصف بذلك حتى يوجد المأمور.

وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه لم يتصف بكونه أمراً ونهياً وخبراً .والمعدوم على
أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود» .وانظر :البحر المحيط ١/۷۷۳.
والمحصول للرازي ۲/۷٥٠. وتعليقات الدكتور طه العلواني على المحصول .805/
 ابن سعيد هو :عبد الله بن سعيد أو ابن محمدء المعروف بابن كلب القطانالبصري (وكُلاب كخطاف لفظاً ومعئى) أحد أئمة المتكلمين في أيام المأمونء توفي بعد

ل
٠١لهجرة .ل
اهت
لصان
ميفعفيا
تلر
زد عللىة.

منها :كتاب «الصفات»» وكتاب «خلق

الأفعال» وكتاب «الرد على المعتزلة» .انظر ترجمته في :طبقات الشافعية الكبرى
7

لسان الميزان #٠4

الفهرست لابن النديم 5ص .669ومعجم المؤلفين ٦/۹٥.

) (۲من أجل استبعاد تحقق الأمر بدون متعلق موجود في الخارج سامعللخطاب قال عبد

الله بن سعيد وأبو العباس القلانسي :إن الأمر والنهي والخبر إنما يتصف كلام الله
تعالى بها فيما ليازال الذي هنوقيض الأزلء ولم يثبت في الأزل شيء منهاء فلا
يكون واحد منها قديماً .بل القديم :الأمر المشترك بين الثلاثة  الأمر والنهي والخبر 
الذي هو الكلام .فقد جمعا بايلنمصلحتين :إثبات الكلام في الأزل» والحكم
بحدوث الأمر والنهي والخبر الموجب لرفع الاستبعاد.
انظر :رفع الحاجب (ورقة /٠أ) و(ورقة /#٠ب). بيان المختصر ١44
١/4
.74
شرح العضد على المختصر ١/6١  .51 -مع حاشية السعد التفتازاني.

) (۳أورد على قول عبدالله بن سعيد وأبي العباس القلانسي أن الأمر والنهي والخبر أنواع

الكلام ولا نوع له سواهء فحينئظٍيستحيل وجود الكلام في الأزل على تقدير كون

أنواعه حادثة؛ لأن الجنس لا يوجد إلا في أحد أنواعهء وإذا لم يتحقق واحد من
أنواعه في الأزل لم يتحقق هو فيه.
انظر :رفع الحاجب

(ورقة #٠ر/أ) و(ورقة

/#٠ب). بيان المختصر

شرح العضد على المختصر ١/١٠  ١١. -مع حاشية السعد التفتازاني.

۳16

١/١55

١٤٤.

(مَسْأَلَة) يص احلتَكلِيفٌ ِا عَلِمَ الآهرُ انِقَاءَ شَرْطٍ وُقُوعِهِ عند“ وَفْيه ؛
ار

فَِذَّيِكَ يُعْلَمْ قَبَْ الْوَقْتِءِ وَحَالَفَ الإِمَامُ وَالْمُعْتَرلَة0 )©"9
( )١في :ش «قبل» بدل «عند» وهو خطأ دل عليه السياق.
( )۲اختلف الأصوليون في:هل يصح التكليف بفعلٍ عَلِمَ الآمرُ انتفاء شرط وقوع ذلك
الفعل عن المكلف عند وقته أو لا؟ على قولين:

القول الأول :يصح .وبه قال أكثر الأصوليين.
القول الثاني :لا يصح .وبه قال إمام الحرمين في البرهان ١/09 (فقرة )۸۲ء
والمعتزلة .وعللوا ذلك بأنه تكليف .بالمحال لا فائدة فيه.

قال الزركشي فايلبحر المحيط ١/07": «والحق صحتهء

وأنه ليس بالمحال

في شيءء ويجوز من القديم تعالى أن يأمر عبده بما علم أنه لا یکون» وله فوائد
ثلاثة :

إحداها :اعتقاد الوجوب» ويجوز التعبد بالاعتقاد كما يجوز بالفعل.
الثانية :العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف» ومات على ذلك
فيثاب» أو لياعزم فيعاقب.
الثالغة  :جواز أن يكون فيه للمكلف مصلحة ولطف» ويكون فيه فائدة مصححة لهذه

القاعدة» وهو شك المكلف في بقائه إلى ذلك الوقت» فإنه وقت الخطاب» لا يدري

هل يبقى إلى وقت الفعل ألوا؟ وينقطع هذا التكليف عنه بموته» كانقطاع سائر
التكاليف المتكررة» .اه.
لأخلاف في هذه المسألة :
مانش
ومنشأ الخلاف أن فائدة التكليف هل هي الامتثال فقطء أو الابتلاء أيضاً؟ فعلى الأول
لا يصح › وعلى الثاني يصح.

ومن فوائد هذا الخلاف الفرعية :أن المجامع .في نهار رمضان إذا مات أو جن في

أثناء النهار هل يجب في تركته الكفارة؟ فعلى الأول نعمء وعلى الثاني لاء لأنه لم

يكن مأموراً؛ للعلم بانتهاء شرط وقوعه عند وقته.
وانظر فوائد أخرى في :تشنيف المسامع ١/4۹۹۲  ٠٠". -القواعد والفوائد الأصولية

|

ص۱٥۸۹  .شرح الكوكب المنير ۱/۷۹٤.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان ١/04. الإحكام للآمدي ١/7"1.

المسودة ص .860تيسير التحرير ؟ .7/011تشنيف المسامع ١/4997  *٠.القواعد
.رح الكوكب المنير ۱/۷۹٤. فواتح الرحموت ١/١١٠.
والفوائد الأصولية ص.1 86ش

حاشية البناني على شرح المحلي ١55. - ۱/۹۱۲ البحر المحيط le شرح العضد
على المختصر ؟.١51/

۳۹۹
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ا

أو ل يصح

ل يَحْصٍ اد

َْخْصُلْ شَْط وُقُوعِهِ مِنْ إِرَادةٍ قَدِيمَةٍ أو حَادِنَة > وَأيُضًاَ :و
م لَمي
أَبَذَا؛ لدَه

يعم
لم يَصِعَّ لَمْيُعْلَمْتَكَلِيفٌ؛؛ لا بَعْذَهُ وَمَعَهُ يَنْقَطِعْ › به لا

إن

رض تياا .ا  0را ا  0أَبَدّ٠اء ويك بالل
1ه
-

و
اني

ج02

وجو

ا

َ 0ح مَّتي الْوْجُوب والحريم بل لمكن" .
( )١مثل أن يقول السيد لعبده« :صم غداً» فإن هذا مشروط ببقاء العبد غداً .وهو مجهول
للآمر .ولا يتصور ذلك فى أوامر الله سبحانه وتعالى .انظر :بيان المختصر ١/444.
مع حاشية السعد .تشنيف المسامع ١/105.
شرح العضد على المختصر ۲
()۲

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /#١أ): «ونقل المصنف  -أي ابن الحاجب -

عليه الاتفاقء وفيه نظر».
وقال الزركشي في تشنيف المسامع ١/10": «وأما مع جهل الآمر بعدم وقوع الشرطء
كأمر السيد عبده بخياطة الثوب في الغدء فيصح بالاتفاق» كذا قاله المصنف  -أي ابن
السبكي في جمع الجوامع  تبعا لابن الحاجب»

لكن قال الصفي الهندي  :في كلام

بعضهم إشعار بخلاف فيه  .اه
()۳

أُتَوَسِطًاك وهو خطأ.
في :ش «مُوسعًا» بدل «مُتّسِعَاه .أما في « :م

( )6في :الأصل اقَرَضْنَا بدل «قَرَضْنَاهُ» .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب (ورقة /#١أ). وبيان المختصر ١/444. وشرح العضد على المختصر ١/١٠.

()5

في :أ اقَرَضَْاهُ زَمَنَا زَمَنَا وَالمَخْرِيم قَبْلَ النّمَكْنِ هذه الزيادة ليست في :الأصل» ش.
ولا محل لها هناء وإنما هي من كلام القاضي الذي سيأتي بعد قليل.

( )5كلمة «صلى الله عليه وسلم» ساقطة من :أء ش.
()۷

قال القاضي في التقريب والإرشاد « :۲/۲۸۲اعلموا  وفقكم الله

أنه لا خلاف بين

سلف الأمة  -قبل محدث الخلاف عليهم من القدرية  -في وجوب كون المكلف

عالماً بأنه مأمور بفعل العبادات واجتناب الذنوب والمحظورات» غير أنه عالم بأنه
مأمور بذلك بشريطة بقائه إلى حين وجوب الفعل .وكونه على صفة من يلزمه التكليف
على ما بيناه؛ ولذلك يقول المسلمون قاطبة :إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بفعل
العبادات في غَدٍ وما بعدهء وبترك المحرمات .ولا بد أن يكون أمره تعالى بذلك

مشروطاً ببقائهم .وكونهم على صفة المكلفين؛ لاعتقاد الجميع لزوال التكليف-
۳۷

=

وسقوطه مع الموت وما يجري مجراه» فثبت أنه مكلف بشرط ما وصفنا» .وانظر

كلام القاضي الباقلاني ملخصاً في تلخيص الإمام الجويني للتقريب والإرشاد ١/774
من (فقرة ١84 إلى ؟15؟).

وانظر الاستدلال بالإجماع في هذه المسألة في :المستصفى ١/١٠  ٠٠. -الوصول إلى
الأصول لابن برهان ١/951.

وقد رد الإمام الجويني هذا الدليل على القاضي الباقلاني حيث قال في البرهان ۱/۷۹٠
سلكين:
(فقرة ٠۹1١ء ١۹١۱): «وسلك القاضى  رحمه المله

يتضمن أحدهما:

التشغيب المحض» وذلك أنه قال :أجمع المسلمون قاطبة قبل أن أظهر المعتزلة هذا
الرأي على أن المكلفين على علم بكونهم مأمورين .ومن أبى ذلك» والتزم إطلاق
القول بأنه ليس على البسيطة من يعلم كوئّه مأموراًء فقد باهت الشريعة» وراغم أهل
الإجماع .وهذا الذي ذكره  رضي الله عنه  تهويل لا تحصيل وراءه؛ فإن إطلاقات
الشرع لا تعرض على مأخذ الحقائق» وإنما تحمل على حكم العرف والتفاهم الظاهر.

وهذا كإطلاق الشرع تحريم الخمرء وإنما المحرم تناولهاء وكإطلاق المسلمين إضافة
القتل إلى القاتل مع القطع بأن إزهاق الأرواح من الأشباح من مقدورات الإلله سبحانه '

وتعالى.
والمسلك الثاني للقاضي  :يلتفت إلى أصله في النسخ» فإن من مذهبه أن الحكم يثبت
تطعا ثم يُرفعبعدثبوته بالنسخ .فقال بائياً على ذلك :إذا توجه الأمر على
المخاطب»

ثم فرض

موته أول زمان إمكانهء

فقد تحقق

حكم الخطاب

ولا قطعا.

فإن انقطع الإمكان انقطع بانقطاعه ماكان ثبت قطعاً كما نبهناعليه في النسخ.

وهذا عندي في نهاية السقوط؛ فإن القاضي يسلم أن الإمكان شرط توجه الأمرء ولا
يؤمر إلا متمكن .فإذا تبين بعد تقرير اتصال الأمر زوال التمكن» .فكيف يعتقد ثبوت
التكليف ؟ وقد بان آخر أن لا إمكان .ولا وجه  -إذا بان ذلك إلا الإطلاق بأنا تبينا

اًء فلا يتوجه القطع بتوجه أمر التكليف إلا مع القطع
هكن
جمي
ول
تأمر
أمنال
بالإمكان» أو مع اعتقاد التكليف من غير إمكان .وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد
عليها .فقد خرج عن المباحثة أن المختار ما عَزي إلى المعتزلة في ذلك.5اه.
وقال في التلخيص ١/٥٤ (فقرة « :)704وأما نحن فإنا نزعم أن المكلف يعلم كون

نفسه مأموراًء ونقطع به في محل القطع» ويؤول توقفه في استدامة الوجوب إلى توقع
الاخترام والبقاءء فالدليل على ما صرنا إليه إجماع المسلمين قاطبةء فإن أهل الإسلام

جىه
و عل
تعوا
النهي عانلمحرمات على المكلفين وكذلك أجم
جىه
و عل
تعوا
أجم
الأمر والنهي على أحد من المخاطبين» وفي هذا أعظم الفرية» .وانظر:رفع الحاجب
=

(ورقة /۳١ب). بيان المختصر ١/١٤٤.

۳۹۸

الْمُعْعَرلة“ :لَر ص ل
يكن الإِمْكَانٌُ شَرْطا فِيهَ .أْجِيبَ بأد

الإِمْكَانَ الْمَمْدوطً أنيَكُونَ مما يَتَأنّى ِعْلَهُعَادَةَ عند وَقْتَه َاسْتَجمَاعٍ
شَرَائِطِهِ وَالإِمْكَانُ ِي هُوَ درط

انوا 1صح
التَّكُلِيفٍء

الوُقُوعَمَحَلالراع» وَأَيْضًا يلرم ألا يَصِحَ

دة
ت عِلْمالْمَأمُورٍَ .أْجِيبَ  [۸1/1] /بانيمًا فار
لَصَحَّ م

وَعَذَا يطيع وَيَعْصِي ِالْعَرْ؛م

وَالْبشْر وَالْكرَاهَة. 9

چک
2

)(1

في :ش «قالت

المعتزلة» بزيادة لفظة «قالت» وهي غير موجودة في  :الأصل› أ

ورفع الحاجب (ورقة /“١ب)» وبيان المختصر ١/١٤٤٠ وشرح العضد على المختصر
۲/1

فيه في :ش «مع جهل الآمر اتفاقأ» .بزيادة لفظة «اتفاقاً»» وهي غير موجودة في :
الأصل» أ وبيان المختصر ١/۷٤٤٠ ورفع الحاجب (ورقة /١١ب)» وشرح العضد
على المختصر ١/١٠.

اليف أجاب ابن الحاجب عن قول المعتزلة بالفرق؛ فإن محل الوفاق إنما لا يصحالتكليف

به؛ لانتفاء فائدة التكليف؛ لأن فائدة التكليف إما الامتثال أو العزم عليه .وإذا علم
المأمور امتناع الفعل يمتنع الامتثال منهء ولم يعزم على الفعل فلا يطيعولا يعصي.
بخلافمحل النزاع فإنه إذا لم يعلم المأمور امتناع الفعل قيدطيع بالعزم والبشرء وقد
يعصي بالترك والكراهة.
انظر :رفع الحاجب
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.رح العضد على المختصر ١/1١ مع حاشية السعد .البحر المحيط */١الا".
 ۱ش
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َoqاعَء وَالقِيَاسُء
وَالإِجم
1

ق

وَالاسْتِدُ لآل, 732
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وهي

2

م

راجعة

-

0
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تزفق

إلى الكلا م النْمسِيّ
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3

وهي

.ممه

يسبه

و

بين

و ۹ر

ممردين

م

»

قايئمة

ُْمْ بوء لَكانتٍ التُسْبَةَ
ِالْمُءَ مل وَالْعِلْمُ ِالتّسْبَة ضور وَلتَوَْلقَم
 -ص

مه

1

سه

fo

3522م

ا

or

( )١الاستدلال في اللغة :هو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلوب.
أما في الاصطلاح  :فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل» وسواء كان الدليل نصاً أو
إجماعاً أو قياساً أوغيره .ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلة وهو عبارة .عن

دليل لا يكون نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً.
انظر تعريف الاستدلال في :الإحكام للآمدي  ."4/15المنهاج في ترتيب الحجاج ٠
للباجي ص.١١ شرح تنقيح الفصول ص» .054التعريفات للجرجاني ص .”4تيسير
التحرير ٤/۲۷۱. شرح الكوكب المنير  .۲/۷۹۳ضوابط المعرفة ص.١44

( )0مسألة الكلام النفسي هي من أعظم مسائل أصول الدين» وهي مسألة طويلة الذيل حتى
قيل :إنه ريسم علم الكلام إلا لأجلها؛ ولذلك اختلف فيها أئمة الإسلام المستيرية
المقتدى بهم اختلافاً كثيراً متبايناً.

انظر الكلام على هذه المسألة في :التعريفات للجرجاني ص .۷۳۲شرح الكوكب المنير
 .5تشنيف المسامع  .514 - ۲/۱۲۹رفع الحاجب (ورقة ”/#أ) .بيان المختصر
 .f/۱فتح الباري .۳۷۲ - ۳۱/۲۷۲
)(۳

في  :أاوهوا بدل وهي .

)(4

الكلام النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم .ونعني بالنسبة بيبينالمفردين  -أي بين

المعنيين المفردين  -تعلق أحدهما بالآخرء وإضافته إليهعلىجهة الإسناد الإفادي» بحيث

طةابلبفظقها ويؤدي معناهاء كان ذلك اللفظ إسناداً إفادياً.
إذا عْبْر عنتلك الينسب
ومعنى قيام النسبة بالمتكلم ما قاله الفخر الرازي في الأربعين في أصول الدين 1ص: 47
«إنن الشخص إذا قال لغيره :اسقني ماء» فقبل أن يتلمّظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور

حقيقة السقي .وحقيقةالماءء والنسبة الطلبية بينهما .فهذا هو الكلام النفسي» والمعنى
.ه.
المادئم بالنفس » وصيغة قوله« :اسقني ماء» عبارة عنهء ودليل عنه) ا

()

:رح الكوكب المنير 7/١1١. فواتح الرحموت  .۲/۳شرح العضد على المختصر
وانظر ش
.۲/1
قال الباجي فايلمنهاج في ترتيب الحجاج ص١١ «:والعلم معرفة .المعلوم على ما هو=
مض

يهَةولاه قف حُصُوِلُهًا عَلَىتَعَقَلٍ
الْخَارِجِيَيةٌه إِذلْآ عَيرْمُمَاء وَالْخَارِججِم
ماع

2

الْمْْرَدَيْنِ وَهَذْهِ مُتَوَقَةٌ.

=

به .والعلم المحدث ينقسم قسمين:

ضروري ونظريء» فالضروري:

ما لزم نفس

المخلوق لزوماً لا يمكنه الانفكاك عنهء ولا الخروج منهء ولا التشكيك فيه.
والعلم النظري :ما احتاج إلى تقديم النظر والاستدلال» ووقع عَمَيِبَهٌ بلا فصل».

انظر تعريف العلم وأقسامهء وما قيل فيه في :التقريب والإرشاد ١/581.  ۸۸1فما
بعدها .الورقات للجويني ص٠۹۲ مع التحقيقات .البرهان ١/7١٠ فما بعدها.

 0المحصول للرازي ١/88. التعريفات للجرجاني ص.5٠١ المنهاج في
ا
.
۱4-5
ترتيب الحجاج للباجي ص . ۱۱تشنيف المسامع  .۱/۳۲۲بيان المختصر /٩٩
۳۷1

-١تاب
2ا8لك

الكِتَابُ :الْقُرَآن .0"2وَهْوَ اكلم الْمَزَّلُ؛ٍ لِلإِعجَازٍ بسُورَةٍ ي
وَقَوْلْهُم « :مَا نُقِلَ بَيْنَ دفي الْمْضْحَفٍ توانر"  .حد
ةف عَلَيْه ؛ ل وجَوددٌ الْمُضْحَفٍِء وَتَقُلَه فرعع تَصَوّرِ ادن
وق

2

.

للِلشَّيْءِ بِمَا

.

ش

( )١الكتاب هو القرآن» وتعريف الكتاب بالقرآن من قبيل التعريف اللفظى التفسيري» أي

أن القرآن والكتاب لفظان مترادفان عرفاً  أي في عرف أهل الشرع  وغايته أن القرآن
أشهر من الكتاب .وقد دل على أن الكتاب هو القرآن قوله تعالى# :وإذ صرفنا إليك

وه قالوا أنصتوا فلما قضي وَلُوا الى قومهم
رما
ض فل
حرآن
ااًلمجنن يستمعون الق
نفر
منذرين * قالوا ياقومناإن سمعنا كتاباًأنزل منبعد موسى مصدقاً لمابينيديه يهدي
إلى الحق وإلى طريق مستقيم» [الأحقاف ]41 - 87 :والمسموع واحد.
قال الدكتور محمد عبد الله دراز في النبإ العظيم ص؟ ١ :71

«روعي في تسميته

قرآناً كونه متلوَاً بالألسن» كما روعي في تسميته كتاباً كونه مدوناً بالأقلام» فكلتا

التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه.
وفى تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه فى موضعين لا في

موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاًء أن تضل إحداهما
فتذكر إحداهما الأخرى» فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من

الأصحاب المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة» ولاثقة
لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ماهو عند الحافظ بالإسناد الصحيح المتواتر.
وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيهاءبقي

املقحرآفنوظاً في حرز حريزإ؛نجازاً لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث قال« :إنا `

نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر »]۹ :ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية
من التحريف والتبديل وانقطاع السند».اه.
( )۲قال العضد في شرحه على المختصر ١/۸۱: «وقوله« :بسورة منه» إن أجري على
ظاهره» فلإخراج بعض القرآن؛ فإن التحدي وقع بسورة من كل القرآن» أي سورة
وإن أريد بسورة من جنسه فى البلاغة والعلوء فيتناول كل
ض.
عختصة
بر م
بت غي
كان

القرآن وكل بعض منه .وهذا أقرب إلى غرض الأصولي».اه.
ي المستصفى( )۳إن التعريف الذي زيه ابن الحاجب ذكره الإمام الغزالي  رحمه الله ف
 .١ونصه« :حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة
المشهورة نقلاً متواتر .
( )٤قول بعض الأصوليين ومنهم الغزالي في حد الكتاب:

VY

«ما نقل إلينا بين دفتي-

(مَسالَةٌ) متاقل خاد“ فليس قران ؛ 0
المصحف نقلاً متواترأًه حد للشيءبما يتوقف تصوره على ذلك الشيء؛ لأن معرفة
وىد
جعل
وقف
مانقل إلينانقلاًمتواتراً يتو

المصحف» وعلى ما نقل فيه؛ لأن الذي

نقل إلينا نقلاً متواتراً لا يتصور كونه منقولا إلا بعد وجود المصحف

ووجود المصحف

ونقله فرع تصور القرآن؛ لأن وجود المصحف

وبعد النقل.

فرع على إثبات

فتي
السور والآيات فيه .وإثباتها فرع على تصورها .وكذا النقل المضاف إلى ما بدين

المصحف لا يمكن إلا بعد تصوره» فيكون معرفة ما نقل إلينا متواتراً موقوفا على
وجود المصحف ونقله» وهما موقوفان على تصور القرآن» فيكون معرفة ما نقل إلينا

متواتراً موقوفة على تصور القرآن؛ لأن الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف
عنربيهفا
تقرآ
على ذلك الشيء .فيكون تعريف ال

باطل.

0

انظر :المستصفى

وماقف
تب
يشىء
لل

عليه .وهو

۰
١/١١٠. الإحكام للآمدي ١/۷۳۱. بيان المختصر ١/9841

0١54.

رفع الحاجب (ورقة ٣"/). شرح العضد على المختصر 9١ - 7/81 مع حاشية السعد.

زوائد الأصول للإسنوي ص”.5١7
) 0يراد بالآحاد هنا :ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر عند القراء.
انظر :الإتقان ١/١١57.
ومثاله  :قراءة ابن مسعود  رضي الله عنه « :-فاقطعوا أيمانهما» مع أن القراءة المتواترة
#فاقطعوا أيديهما» [المائدة.]"8 :
وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما « :وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة
غصبا» بزيادة صالحة وإبدال كلمة أمام من كلمة وراءهم  .مع أن القراءة المتواترة:
+وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا) [الكهف١۸]. :
)( على ذلك جمهور القرّاء والأصوليين .وممن قال به :ابن الجوزي» والسيوطي كما قال
به السرخسي» والغزالي» والأمديء وابن الحاجب» والنووي وابن السبكي» وابن
الهمام» والأنصاري» ونقله ابن الجزري عن مكي بن أبي طالب .انظر :النشر في

القراءات العشر ١/51١. البرهان للزركشى  ."۳۳ _ ۱/۲۳۳الإتقان ١/١١7 فما بعدها.

أصول السرخسي ١/4707

 ٠۸۲.المستصفى للغزالي ١/1١٠. الإحكام للآمدي

 .١المجموع للنووي  .۳/۹۲۳جمع الجوامع ١/١١۳ مع تشنيف المسامع .مفتاح
الوصول للتلمساني ص

١0". فواتح الرحموت FA غاية الوصول لزكريا الأنصاري

5
ص" .إرشاد الفحول للشوكاني ص.۷۲
وهناك قول بأن الآحاد من القرآن؛ حملا على أنه كان متواتراً ا
فى
لعصر

الأول؛

لعدالة ناقله ويكفي تواتر العصر الأول .انظر :شرح المحلي على جمع الجوامع
مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني .غاية الوصول ص."4
١
فض

ِل ع و

الْعَادَءّ َد ٍ

التَوَائر في تَفَاصِيلٍ ملي" .

مالجيم» مَتعَثِْن التڪفيرِناَلاين(.P
كه لشّهفةي ايش املد لوحن
وَالْمَطمُنهالم وار فِ أيَوَائِلٍالسّوَرِقهزآُناء فُلَيِسَتْ بقن فِيهماَطْعًاكير 9
= ويرى ابن الجزري أن ما نآقحلاداً يسمى قرآناً إذا توفرت فيه ثلاثة أركان:

 ١موافقة العربية ولو بوجه.
 - ۲موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.
ند.
ال صسحة
*"
وذكر أن بعض المتأخرين شرط التواتر ولم يكتف بصحة السند؛ لأن القرآن لا يثبت
إلا بالتواتر لا بالآحاد .قال في النشر ١/1: «وهذا مما لا يخفى ما فيه فإن التواتر
إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره .»..ثم قال« :أما الذي
صح نقله عن الاحادء وصح وجهه في العربيةء وخالف خط المصحف

فهذا يقبل ولا

يقرأ به» ولا يثبت به قرآن» .كما يرى أبو شامة في المرشد الوجيز ص١۷۱ - ۱۷۱ :

نتقل
لثب
«أن البقرآان ي

ونل الله هة  -ولا يلزم فيه تواتر بل تكفي
سع
رحيح
الص

الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة وموافقة خط المصحف».اه.
( )1١في :ش «لأن» بدل «بأن».

( )۲يريد أن القرآن مما تتوافر الدواعي على نقله؛ لما يتضمنه من التحدي والإعجاز حيث

إنه أصلٌ سائر الأحكامء والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك .انظر:شرح
العضد على المختصر 5/91١. بيان المختصر ١/755. الإتقان ١/١٠۲ فمابعدها .إرشاد
الفحول ص .۷۲جمع الجوامع ١/۹۲۲ مع شرح المحلي وحاشية البناني وتقريرات

الشربيني.
( )۳قال ابن النجار في شرح الكوكبٍ المنير 7/771١ :قال بُ الْحَاجِب :وَقْدَُ الشّبْهَةِ في
ايشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم» مَنَعْتْ مننّالتَكَفِيرٍ م نن الْجَانبيْنِ)  .قال بعضهم :لكن هذا

إنما هو إذا أثبتناها قرآناًقطعياء أماإذا أثبتناها حكميّاء فليس هنا مقتض للتكفير حتى
يدفع بالشبهة» .اه.
وقد حكى الإمام النووي في المجموع ” :"*/#أنه لا يكفرٌ النافي بأنها قرآن

إجماعاً» .وهذا الذي حكاه النووي نقله الآمدي في الإحكام ١/05١ والغزالي في
المستصفى ١/7١٠ عن القاضي أبي بكر الباقلاني.
()6

اختلف العلماء في البسملة :هل إثباتها في أوائل السور  غير براءة (التوبة)  -من

القرآن أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول :إنها ليست آية من القرآن .وبه قال الأكثر من الأصوليين والفقهاء .وعزاه
الإمام المازريء والإمام القرطبي في تفسيره ١/74. والشيخ الطاهر بن عاشور في-
V4

وَتَوَائَرَتُ بَعْض آيةفي «التَّمْلِ» فلماُحَالِفَ'"' .
التحرير والتنوير ١/۸٠ إلى الإمام ما
رلكضي
وذكر الشيخ ابن عاشور أنه ال
ممشه
ذورهمن
به

الله عنه .-
ومذهب أصحابه .ونسبه الإمام النووي

فايلمجموع ١/٤۳۳ _ أيضاً  -إلى الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد.

ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة هو المشهور عنه» صرح بذلك التفتازاني في التلويح

على التوضيح ١/۷٤.
وذكر بعض المحققين من الحنفية أن الصحيح مانلمذهب :أنها آية من القرآن.
وليست آية م
سنوكل
رة .انظر :أصول السف .
وكشف الأسرار لعبد

1

العزيز البخاري .۱/۹۳

وما نسب إلى الإمام أحمد هو رواية عنه ذكرها ابن قدامة في المغني ١/١442 وابن

النجار في شرح الكوكب المنير ۲/١١٠.
القول الثاني  :إنها آية في جميع أوائل ال
بسور
ر
اغ
ءير
ة 

 .وبه قال :عبد الله بن

المبارك» والإمام الشافعي في أحد قوليه  وهو الأصح عنه  كما نص على ذلك
الغزالي في المستصفى ١/١٠٠ والآمدي في الإحكام ١/١٤٠. وانظر :أحكام القرآن
للشافعي .

القول الثالث  :إنها آية مفردة أنزلت للفصل بين السور .وبه قال أبو بكر الرازي في

أحكام القرآن ١/۸ ١٠. -والمروي عن محمد بن الحسن الشيباني.
قال السمرقندي في ميزان الأصول ص« :8قال علماؤنا رحمهم الله :إن التسمية
الم
اكت
لوبة
مف
صياحف على رأس السور من القرآن لكنها ليست مانلسور؛ لأنه ثبت
بالتواتر أنها مك
اتو
لبةم ف
صياحف» ومتلوةالمع
سورء وما ثبتبالتواتر أن
اها
لسمن
ور.
وقد روي عن محمد بن الحسن  رحمه الله أنه قال :التسمية آية مكررة في للك

أنز
الت
لللف
سصلوبين
رء

وا
تلبد
بايرةكبهااً؛

ولهذا قال مش
رايخ
حنام-
هم

الله-

التسمية تكتب في المصاحف على رأس السورء وتتلى معها؛ لثبوتها بالتواتر» اکر

تكتب بخط على حدة» غير موصولة بالسور؛ حتى لياتوهم أنها منها».اه.

انظر تفصيل الكلام على البسملة في :المستصفى ١/١٠٠. الإحكام للآمدي ١/١٠٠.
تفسير القرطبي ١/9. أحكام القرآن للجصاص ١/8. المجموع للنووي ۳/٤۳۳. أصول
السرخسي

 .۲۸*/١كشف الأسرار للبخاري ١/4". المغنى لابن قدامة ١/١۷٤. تيسير

التحرير  ./التحرير والتنوير لابن عاشور ١/81١. رفع الحاجب (ورقة 7##أ).
(الرب) .الضياء اللامع  ۲/۸۲فما بعدها .شرح الكوكب المنير ۲/۲١٠ فما بعدها.
ميزان الأصول للسمرقندي ١/8/.

 00اتفق العلماء على أنها بعض آبة في سورة النمل في قوله تعالى# :وأنه بسم الله
الرحملن الرحيم» .وقد حكى هذا الاتفاق الإمام الآمدي في الإحكام ١/١٤٠.
Vo

ثيه

0

يما

رقع

ر

2

9

5ع

o

ےو

0

َه«

وا سردات

مكتوبة
بخط المصخفٍ» وقول ابن عباس [رَضِيَ الله تغالى

«سرَقّ التَّيِطَانُ
مِنّالنّاسِ آي . "562لا يُفِيدٌ؛ لان الْقَاطِمَ يقَاِلهُ.

( )١ما بايلنمعقوفتين ساقط من :الأصل .ش .وما أثبته من :أ.
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبير في كتاب الصلاة» باب افتتاح القراءة #بسم الله

الرحملن الرحيم» والجهر بها إذا جهر بالفاتحة ۲/٠٠ من حديث محمد بن جعفر بن

امال-
قهعنه
:
أكبثييرء قال« :أخبرني عمر بن ذر عن أبيهعن ابنعباس رضي الل
«إإن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن «بسم الله الرحملن الرحيم».
وقال« :كذا كان في کتابي» عن أبيه عن ابن عباس وهو منقطع».

قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخُبْر الحَبّر تفخيريج آثار المختصر (لوحة /٠١ب)
هثقي
يدي
بكر ح
لن ذ
اد أ
بع

هذا« :رجاله ثقات لكنه منقطع بين ذر  و هو ابن

عبد الله المرهبي  -وابن عباس» فإن بينهما سعيد بن جبير ...وقد أخرجه ابن خزيمة
ملة
بهسفي
لتاب
فايك

هكذا .وأخرجه في وجه أصح منه» من طريق أيوب عن عكرمة

عن أبن عباس بنحوه.

وكذا أخرجه ابن المنذر في الأوسطء .وأخرجه سعيد بن منصور من وجه ثالث عن
ابن عباس».

أها.

عنبد
وقال حافظ المغرب اب

ينن
صز ب
حلعزي
البر فى الاستذكار ١/١۸۱: «وروى عبدا

ئنممن
ة
أيطا
عن عمرو بن دينار عن ابنعباس قال« :سرق الش

المسلمين آيةمن فاتحة

اب الله# :بسم الله الرحملن الرحيم) ...وعبدالعزيز بن حصين
كلتمن
الكتاب» أو قا
وإن كانضعيفاًفإنهلميأتفي حديثههذاإلابماجاءبه الثقات» .اه.
وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص":9

«قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب

فضائل القرآن  :ثنا إسماعيل بن إبراهيم ع الليث عن مجاهد عن ابن عباس قال:

من كتاب الله أغفلها الناس وسم الله الرحملنالر حيم»؛ إسناده جيد.
توضيح  :إن المراد بالإغفال والاستراق هو:عدم الجهر بالبسملة في الصلاة كماعَنون

؛أن كتاب الله محفوظ بحفظ الله له من التبديل والتغيير قال تعالى:
لها الإمام البيهقي؛ل

هحانظون) [الحجر .]4 :وقوله تعالى :لا يأنيه الباطل
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنال ل

من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت١٤]. : وتلساتطيع مردة
الشياطين أن تسترق أو تسمع قال تعالى# :ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها
رق السمع فأتبعه شهاب
تن
سا م
اإل
للناظرين * وحفظناها من كل شيطان رجيم *
*ما
مبين» [الحجر١١ :ء ۷۱ء  .]81وقوله تعالى :وما تنزلت به الشياطين و

ينبغي لهم وما يستطيعون * إنهم عن السمع لمعزولون) [الشعراء۰٠۲۰ : ؟.]11١
وقوله تعالى« :وما هو بقول شيطان رجیم) [التكوير١۲]. :

#الإىن:ا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون[€الحجر .]4 :في= :
وانظر معنى قوله تع
۳۴۷٦

ولَّهُمْ :ليآفرط الور في الْمَحَلٌ بعد يوت يلو صَعِيفٌ يسرم

جَوَارَ سُمَوط كَثِيرٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُكَرّرِه وَجوَارَ إِْبَاتِ مَا لَيِسَ بفُرآن مِنهُ.

مِثْل« :رَيْل' وَهْبأَيّ» .لآ يُقَال :يَجُورُ وَلَكتَه'٠١1 /2ب انق تَرَائْدُ دَلِكَ؛
7-0
ع

لأا نَقُولُ :لو قطِعَّ النَظَرُ عَنْ ذَلِكَ الأضلٍء لَمْيُقْطعْ"'"'؟؛ بِالْيِمَاءٍِ السّقُوطِ

وحن نَفْطَعُ باه ل يَجُورُء وَالدَّلِيلُ نَاِضٌ؛ وَلأَنّهُ يَلْرَمُ جْوَارُ ذَلِكَ فِي

المُسْتَقبلِء وَهُوَ بَاطِل.

(مَسالة) الْقِرَاءَاثُ السَّبِعُ 9منوا
-

جامع البيان للطبري 4١/5

sn

 .۷الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠/5  .5 -أنوار

التنزيل للبيضاوي ص ."04 "44الكشاف للزمخشري  ۳/۸۲۱۔  .871تفسير ابن
كثير ٤/٤١٠. التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور ١7
1/7
.7

 -ابن عباس :هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» حبر الأمة وإمام التفسير» ولد

قبل الهجرة بثلاث سنين» كان كامل العقل ذكي النفس انتقل إلى دار الهجرة سنة

الفتح » دعا له َة فقال« :اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين» .قال عن نفسه« :مسح

النبي  -ب  -رأسى وبدعااللحيكمة» .وق
االلله
خعم
طر ب
انب 

رضى الله عنه :-

«لقد علمت علماً ماعلمناه» .توفي بالطائف سنة  "84وهقيل۷٦ : هان.ظر ترجمته
في :وفيات الأعيان ١/۲1. الإصابة في تمييز الصحابة ؟ .*0/شذرات الذهب ١/87.
البداية والنهاية 4/69؟.
1
( )١في :أ«ولکن» بدل «ولکنه».
)(۲

في  :أ«لم نقطع؛ بدل «لو يقطع؟.

م

القراءات السبع هي :

 ١ق-راءة عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبى المتوفى سنة ١١۸ه.

 - ۲قراءة عبد الله بن كثير الداري المتوفى سئة ١١١ه.

 - ۳قراءة عاصم بن أبي النُّجود المتوفى سنة ١11/ه.
 - ٤قراءة أبي عمرو بن العلاء المتوفى سنة ١48ه.
©

قراءة حمزة بن حبيب الزيات المتوفى سنة ٠١۸ه.

 1ق-راءة نافع بن عبد الرحمئن بن أبي نعيم المتوفى سنة ١85ه.

 - ۷قراءة علي بن حمزة الكسائي النحوي المتوفى سنة ٠۸١ه.

انظر :النشر ١/46. البرهان للزركشي ١/۷۲۳. الإتقان للسيوطي ١/٠٠٠.

(؟) يرى جمهور أهل القراءات وكثير من الأصوليين أن القراءات السبع متواترة .وممن قال
بذلك :الزركشي في البرهان ١/914. ونقله السيوطي عن البلقيني في الإتقان ١/١15.-
VY

=

وقال به ابن السبكي في جمع الجوامع  1/4بشرح المحلي.
وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/۷١۱ ونقله عن الأئمة الأربعة .كما قال به

زكريا الأنصاري في شرح لب الأصول ص۲٤ وابنالجزري في تقريب النشر ص."4

وغيرهم.
وانظر :بيان المختصر ١/954. تيسير التحرير #/١11. فواتح الرحموت ١/١٠. المدخل
إلى مذهب الإمام أحمد ص.١591 شرح مختصر الروضة للطوفي ۲/٠۲.
وقد قال الإمام النووي في المجموع « :۳/۹۲۳القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وكل
واحدة من السبعة متواترة» هذا هو الصواب» ومن قال غيره فغالط أو جاهل».اه.

ويرى بعض العلماء أن القراءات السبع .فيها متواتر وفيها غير متواتر» ويتزعم هذا
الرأي أبو شامة حيث قال في المرشد الوجيز ص« :571والقراءات المنسوبة إلى كل

قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى :المجمع عليه» والشاذء غير أن هؤلاء السبعة؛
لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق
ما ينقل عن غیرهم؟  .اه.

وقد ضعف أبو شامة قول من قال :إن السبعة كلها متواترة» أي :فيما رواه كل فرد

من هؤلاء الأئمة السبعة» وذكر في المرشد الوجيز ص« :۷۷۱أننا نقطع بأنها منزلة من
عند الله ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير

له مع أنه شاع واشتهر واستفاض» فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر
بعضها» .
وقد رجح الإمام الشوكاني رأي أبي شامة هذا ومال إلى أن هذه القراءات كل واحدة

منها منقولة نقلاً آحادياً فقال فى إرشاد الفحول ص« :۷۲وقد أدعى تواتر كل واحدة

من القراءات السبع »...وادعى أيضاً تواتر القراءات العشر...
وليس على ذلك أثارة من علمء فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلاًآحادياً
كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم» وقد نقل عن جماعة من
القراء على أن في هذه القراءاتٍ ما هو متواتر وفيها ما هو آحادء ولم يقل أحد منهم
كلواحدمنالسبعفضلاًعنالعشرءوإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول»
بتوائر

وأهل الفن أخبر بفنهم» .اه.
وهذا النفي من الإمام الشوكاني بأنه لم يقل أحد من القراء بتواتر كل واحدة من
السبع غير صحيح»

لسبع جماعة من أهل القراءات منهم:
في
فقد صرح بالتواتر ا

الزركشي في البرهان ١/۸۱۳. وجلال الدين البلقيني كما نقله عنه السيوطي في

الإتقان ١/٠٠٠. ونقله ابن الجزري عن غالب القراء في تقريب النشر ص.۳٤ وقد

رد ابن الجزري في تقريب النشر ص ۹۳ - ۸۳كلام أبي شامة القائل بأن القراءات=
۴7۸

فیا“ لَيْسَ من قبيل الأداءی کلمد وَالإمَالة,©9

0

السبع ليست متواترة وضعف هذا الرأي ووصفه بأنه ساقط.

والذي
وصرح
فساده».

يظهر أن ابن الجزري رجع بعد ذلك عن رأيه بأن القراءات السبع متواترة»
بهذا الرجوع فقال« :كنت أجنح إلى القول بأن القراءات السبع متواترة ثم ظهر
انظر :النشر في القراءات العشر ١/۹ ١٠.

أما الزركشي فقد ذكر أنها متواترة عن الأئمة السبعء أما تواترها عن النبي  -له  -ففيه
نظرء فإن إسناد الأئمة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات» وهي نقل

الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة .انظر البرهان

في علوم القرآن  .۱/۹۱۳وبمثل قول الزركشي قال الطوفي في شرح مختصر الروضة

 ./Yوانظر :شرح الكوكب المنير ١/۷١٠  .821 -والمدخل إلى مذهب الإمام
أحمد ص.١5491

والقائلون بأن السبع متواترة يرون أن هناك جمعاً غفيراً تواتر على نقلهاء وانحصار

الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم» فقد كان يتلقاه أهل كل بلد

يقرؤه منهم الجم الغفير عن مثلهم» وكذلك دائماً .فالتواتر حاصل لهم لكن الأئمة
السبعة الذين نسبت إليهم القراءات هم الذين اشتهروا؛ لاختصاصهم بالتصدي

للاشتغال بها وتعليمها لا لأنهم النقلةء وعدد التواتر كان موجوداً معهم في كل طبقة

إلى أن ينتهي إلى النبي  -ي  -ولأن المدار لحصول التواتر العلم لا العدد الخاص»
والعلم ثابت .وثبوت الشيء مستلزم لحصوله .انظر :مقدمة تقريب النشر ص.#4
تيسير التحرير ۳/١١  .۲۱ -شرح الكوكب المنير ؟.١871/ فواتح الرحموت ؟.51/
حاشية البناني على شرح المجلي .۱/۹۲۲

وهناك قول بأن القراءات السبع مشهورة لا متواترة ذكر ذلك ابن الهمام وابن نظام
الدين» وفسر أمير بادشاه في شرحه للتحرير بأن المراد بأنها مشهورة :أنها آحادية

الأصل متواترة الفروع .أما الأنصاري فقد قال عن هذا القول :إنه لا يعبأ به .انظر:

تيسير التحرير /١١: التقرير والتحبير  .۲/۰۹۲مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت
. ١6

)(1

عبارة «فِيمًا لَيْسَ يِن قُبيل الأدَاءِ كَالْمَدٌ وَالإمَالَةٍ وَتَخْفِيفٍ الْهَمْزِه ساقطة من :ش.

) (۲المَد :عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي ؛ وهو الذي لا تقوم ذات

حرف المد دونه .انظر :النشر في القراءات العشر ١/۳٠۴. وتقريب النشر ص.81

1

والإتقان .۱/۱۷۲

) (۳الإمالة :أن تنحو بالفتحة نحو الكسرةء وبالألف نحو الياءء والإمالة لغة تميم» وأسدء

وقيس .انظر :البرهان للزركشي ١/١55  .النشر في القراءات العشر ۲/٠۳. مناهل

العرفان ١/574.

1

۰

۴۷۹

وَتََحْفِيفٍ

اله

«وَنحوو»"

.

لا“ لو لم تَكُنْ کان بَعْضْ

الْقَدَآنِ عير

( )١تخفيف الهمز بين بين» ومعناه أن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي .منه حركتهاء

فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواوء أو مفتوحة فبين الهمزة والألف» أو
مكسورة فبينالهمزة والياءء وهذا يسمى إشماماً .انظر :البرهان للزركشي ١/١؟".
( )۲في«[ :الهمزة» بدل «الهمز؟.

( )۳هذا هو رأي ابن الحاجب  رحمه الله  -وتبعه الإسنوي في زوائد الأصول ص۲٠٠٦

ولم يشر ابن الحاجب إلى الخلاف» .فإنه يرى أن ما كان من قبيل الأداء فإنه ليس
فليمختصر في
بمتواترء وما ليس من قبيل الأداء فهو متواترء وأخذ برأيه ابن اللحام ا
أصول الفقه صالاء وابنالهمام في التحرير  ۲/۰۹۲مع التقرير والتحبير»و>ابن عبد

الشكور في مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت ١/١٠.
وخالفه جمهور الأصوليين القائلين  5السبع متواترة» وكذلك أهل القراءات فقالوا :إن
ما كان من قبيل الأداء :فهو متواتر أيضاً .وقال بهذا الزركشي في البرهان ١/91".
والسيوطي في الإتقان ١/75. وابن السبكي في جمع الجوامع  ۱/۹۲۲مع شرح
المحلى وحاشية البنانى» وقد حكى ابن السبكى قول ابن الحاجب بصيغة قيل .وانظر:

شرح لب الأصول هص" .شرح الكوكب المنير  1/871فما بعدها .والمدخل إلى
مذهب الإمام أحمد ص.١591
وقد قال الزركشى عن رأي ابن الحاجب هذا إنه ضعيف .والحق :أن المدء والإمالة

تتررك
شوا
لكف
لااش
ميت

يث هي
بينهماء  وهو المد من حيث همودء والإمالة حمن

إمالةء والخلاف فى تقدير المدء فأصل المد متواتر والاختلاف في كيفية التلفظ به
وكذلك الإمالة متواترة أيضاء وأما أنواع تخفيف الهمزة فكلها متواتر .انظر :البرهان

للزركشي  .۱/۹۱۳الإتقان  .۱/۴۲۲فواتح الرحموت ۲/١٠.
أم ابنالجزري فقدشن حملةعلىابنالحاجب في هذهالمسألةفذكرأن المد

بنوعيه الطبيعي والعرضي متواتران .ثم قال :كيف يجسر ابن الحاجب أو من هو أكبر
منه على أن يقدم على ما أجمع عليه فيقول :هموتغويراتر؟
وذكر أيضاً أن الإمالة لغة فاشية من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن» مكتوبة في

المصاحف» فكيف يكون في لغة أجمع عليها الصحابة والتابعون في كتابتها في

المصاحف :إنها من قبيل الأداء ؟
وأما تخفيف الهمزة ونحوه فمعلوم أنه من الأحرف السبعة ومن لغة العرب» فكيف
يكون غير متواتر أو من قبيل الأداء ؟ انظر :تقريب النشر ص."6
وقد تأول العلماء لابن الحاجب أنه لم يرد أن أصل المد والإمالة غير متواترين بل ما
زاد على ذلك أي من قبيل الهيئةء وفي ذلك يقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير=

۳۸۰

معن
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علد
 16ممه
ا
ت
كل اس و
اتر" ك «مَلِكِ) ومالك“ رَنخوهمًا .وَتَخْصِيصٌ أَحدِهمَا تَدحكٌَكومْ بيَااطِ*لُ؛

لاسَيَوَائِهمًا.

(مسالة) الْعَمَلْ بائ“ e
: ۲۳

«ومراده  أي ابن الحاجب  -مقادير المد وكيفية الإمالة لا أصل المد

والإمالةء فإن ذلك متواتر قطع
ااً»
.
ه.
وذكر البناني في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع ١/07 خلاف العلماء

لابن الحاجب في المسألة ثم قال« :والحاصل أنه إن أريد بتواتر ما كان من قبيل
الأداء  :تواتره باعتبار أصله كأن يراد تواتر المد من غلير
من
قظدراره» وتواتر الإمالة
كذلك» .فالوجه خلاف ما قاله ابن الحاجب؛ للعلم بتواتر ذلك وإن أريد تواتر

الخصوصيات الزائدة على الأصلء فالوجه ما قاله ابن الحاجب».اه.
 (00بيان الملازمة أن بعض القرآن» ك:ملك ومالك» قرأ بأحدهما بعض القراء وقرأ بعضهم
بالآخرء فإما أن يكون كل واحد منهما قرآنا فيلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر

إذا قلنا :إن السبع ليست متواترة» أو يكون بعضها قرآناً دون بعض» وهو تحكم
باطل؛ لأن كل واحد منهما مساو للآخر في كونه قرآناً وعدمه» ولا يكون واحد منهما
قرآناً فيلزم أن لا يكون بعض القرآن قرآناًء وهو باطل بالاتفاق.

خلاصة القول :إنه لاوللم
قتركن
اءات المذكورة متواترة لكان بعض القرآن غيرمتواترء
والملازمة تأتي من أن تخصيص بعض القراءات بكونها قرآناً دون غيرها تحکم» فإن

الكل نقلت على السواءء وأجمع الأئمة بجواز الصلاة بها؛ فكلها مُرْآنٌ.

انظر :بيان المختصر ١/١۷٤  ١۷٤. -شرح العضد على المختصر 5/١5. فواتح
الرحموت ۲/١١.

00

في :أء ش امَالِكِ وَمَلِكِْ؛ بدل همَلِكِ وَمَالِكِ؛.

يشير إلى قوله تعالى( :ملك بوم الدين) [الفاتحة ]۳ :فقد قرأها بالألف عاصم

ويعقوب والكسائي وخلف» وقرأها الباقون بغير ألف .انظر :النشر فى القراءات العشر

 .١حجة القراءات لابن زنجلة ص .۷۷التحرير والتنوير لابن عاشور ١/691.

)(۳

يراد بالشاذ :القراءة التي فقدت ركناً من الأركان الثلاثة:
 - ١موافقة العربية ولو بوجه.

 - ۲موافقة إحدى المصاحف ولو احتمالاً.

ند.
ل صسحة
ا-
۳
ويرى بعض العلماء أن الشاذ يطلق على ما وراء القراءات العشرة المشهورة .وقيل:
يطلق على ما وراء السبع.
وقال السيوطي في الإتقان ١5/١؟: «الشاذ :وهو ما لم يصح سنده».
۳۸1

قو

(0.

عير جار

م5ل # .:فَ3صيا ۶م ثلاeثةآأميّام eee

see

انظر أقوال العلماء فى القراءة الشاذة في :المرشد الوجيز ص١۷١  .النشر في القراءات

العشر ١/4. الإتقان ١/517. جمعالجوامع ۱-۳۳۲مع شرح المحلي وحاشية
البناني .فواتح الرحموت ا تيسير التحرير .5/#

) (0اختلف العلماء في :هل القراءة الشاذة حجة تثبت بها الأحكام أو لا؟ على قولين:
لمستصفى
اي
القول الأول :ليست بحجة» ولا تثبت بها الأحكام .وبه قال الغزالي ف
والآمدي في الإحكام  ۱/۸۳وابن الحاجب في المنتهى ص۳٦ وهنا في
9/0
المختصر» وهو المشهور عن مذهب الإمام مالك» ونقله الآمدي في الإحكام ۱/۸3
عن الإمام الشافعي» وقال الإمام الجويني في البرهان ١/۷۲٤ «:ظاهر مذهب الشافعي

أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراً لا يصوغ الاحتجاج بها» .وقد جزم الإمام
النووي في شرح صحيح مسلم 8/0١  ١١٠ -بما قاله الإمام الجويني في البرهان.
حيث قال« :مذهبنا  أي الشافعية  أن القراءة الشاذة لا يحتج بهاء ولا يكون لها
حكم الخبر عن رسول الله كله ؛ لأن ناقلها لمينقلها إلاعلى أنهاقرآن» والقرآن
لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع» وإذا لم يثبت قرانا لا يثبت خبرا» .وهو رواية عن

الإمام أحمد كما نص على ذلك ابن النجار في شرح الكوكب المنير 7/05١2 وابن
اللحام في القواعد والقوائد الأصولية ص.٠۴١
القول الثاني  :إنها حجةء تثبت بها الأحكام .وبه قال الحنفية» وهرواية عن الإمام

أحمدء وهو قول الإمام الشافعي حكاه .البويطي» وصححه بعض الشافعية كابن السبكي
في جع الجوامع 1/1

مع تشنيف المسامع .حيث قال« :أما إجراؤه  -أي الشاذ من

القرآن  -مجرى الآحادء فهو الصحيح».

وهو قول أكثر الحنابلة كما صرح بذلك ابن

قدامة في الروضة ١/184١ مع النزهة» وابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
ص۹۱٦

۔۷۹۱۰ -

والطوفي في شرح مختصر

الروضة ذف

٢۲۰

وابن النجار في

شرح الكوكب المنير  7/812وهو قول الإباضية كما صرح بذلك السالمي في شرح
طلعة الشمس ١/١1".

انظر أقوال العلماء في حجية غير المتواتر وعدم حجيته في :أصول السرخسي ١/185.

الروضة مع النزهة ١/181. الإحكام للآمدي ١/41. شرح مختصر الروضة للطوفي
0

 .۲١البحر المحيط ١/١۷٤ فما بعدها .القواعد والفوائد الأصولية ص١؟.١

حرحموت ۲/١۱. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص۹۱٩  ۷۹۱ -التمهيد
تال

لوي ا ص٠۱٤۲ دع الحاجب

(ورقة (Yo

بيان المختصر

۱

إرشاد الفحول

وهناك ملحوظتان مُهِمّتان أنبه عليهما:

الأولى :اختلفت نقول علماء الشافعية عن إمامهم في حجية القراءة الشاذة وعدمها.
FAY
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الاحتجاج بها  ::نقل البويطي في مختصره عن الإمام الشافعي قوله« :أخبرت أنه

مما نزل من القرآن» وهذا وإن لم يكن قرآناً يقرأفأقل حالاته أن يكون عن
رسول الله َة

 -؛ لأن القرآن لا يأتي به غيره».

وهذا ما يؤيده قول الإمام الشافعي نفسه في الأم ١/۷۲ حيث قال« :وإنما أخذنا
بخمس رضعات عن النبي -
يه ب-حكاية عائشة:

أنهم يحرمن»

وأنهن من القرآن».

وانظر :أحكام القرآن للشافعي ۱/۷٠٠.
وصحح هذا النقل الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع ١/١۲۳ مع تشنيف المسامع
حيث قال« :أما إجراؤه مجرى الآحادء فهو الصحيح» .وانظر :رفع الحاجب (ورقة
Cr

ع
-دم الاحتجاج بها :نقل الآمدي في الإحكام ١

عدم الاحتجاج بها إلى

الشايأحي ق
ثال" «واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحاداً كمصحف
أنه هل يكون حجة أم لا؟ فنفاهه الشافعي» وأثبته أبو حنيفة» .

ابن مسعود وغيره»

وعزاه الإمام الجويني في البرهان ١/774 إلى الشافعي حيث قال« :ظاهر مذهب
الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراء لا يصوغ الاحتجاج بهاء ولا تنزل
منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات؛ ولهذا نفى التتابع وَاشْيِرَاطهُ في صيام الأيام
الثلاثئة في كفارة اليمين»٠ ولم ير الاحتجاج بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في

قوله تعالى« :إفصيام ثلاثة أيام» متتابعات».

وقد على الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ١/۲۲۳ على قول الإمام الجويني هذا
بقوله« :وأغرب إمامالحرمين في البرهان فعزاه للشاقعي» مستنبطاً له من عدم إيجابه
التتابع في صوم كفارة اليمين»م
>ع علمه بقراءة ابن مسعود.ء وهذا لا يدل .فإن
الشافعي في الجديد أجراها مجرى التأويلء ولم يثبت عنده أنه قال على آنه قرآن»

نعم ذكر الماوردي في تفسيره أن الشافعي إنما أوجب التتابع في أحد قوليه؛ لأجل

قراءة ابن مسعود» فإن صح ذلك كان في المسألة قولان».اه.

قال الإسنوي في التمهيد ص٠۴١ 74١: - «والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب أنه
لا يحتج به» ونقله الآمدي عن الشافعي  -رضي الله عنه  »-وقال إمام الحرمين في

البرهان :إنه ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن الراوي لم ينقلها خبراًء والقرآن ثبت بالتواتر
لا بالآحاد . ..وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الإمام ...وما قالوه جميعاً خلاف

مذهب الشافعي ٠ وخلاف قول جمهور أصح
اابه
.
ه» .

وقال ابن السبكي في جمع الجوامع ۱/٠۲۳ مع تشنيف المسامع« :أما إجراؤه مجرى
الآحاد .ذفهو الصحيح» .اه.

والثانية :يوجب الحنفية التتابع في صيام كفارة اليمين بالقراءة الشاذة قراءة أبي بن-
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[مُتَتَابعَاتٍ ]ه 712وَاحْتَجّ په ُو خئيفةعد ل
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بينما لا يوجبونه  -أي

كعب وعبد الله بن مسعود# : :فصيام ثلاثة أيام© متتابعات».
التتابع  -في قضاء رمضان بالقراءة الشاذة المروية عن أبي بن كعب:

#فعدة من أيام

بأن قراءة ابن مسعود قد

أخر 4متتابعات!  .والسر في ذلك أنهم فرقوا بايلنقراءتين؛
بلغت حا الشهرة» .بينما قراءة أبيّ لم تكن كذلك .قال سعد الدين التفتازاني في

التلويح على التوضيح ١ « :والقراءة الشاذة لم تنقل إلينا بطريق التواتر» بل بطريق

حف
صاختص
مكما
بشهرة
الآحاد» كما اختص بمصحف أبىّ  رضي الله عنه » أو ال
ابنمسعود  -رضي اللهعنه .٠

١

وقال النسفي في كشف الأسرار ١/8١ امعشرح نور الأنوار« :وكتاب الله تعالى ما

؛أنه أصل الدينء وبه ثبتت الرسالة» وقامت الحجة على الضلالة؛
أوجب اليقينل؛
ولهذا لم يشترط التتابع في قضاء رمضان؛ لإفضائه إلى الزيادة على النص بخبر

الواحدء بخلاف قراءة ابن مسعود« :فصيام ثلاثة أيام) متتابعات»؛ لأنها مشهورة»
فيجوز الزيادة بهاء «وبلا شبهة» هذه القراءة؛ إذ المشهور آحادٌ الأصل متواتر الفرعء
حتى قيل :إنه أحد قسمي المتواترء ويزاد بمثله على الكتاب وهي نسخ».
وانظر :شرح نور الأنوار على المنار للميهوي ١/81  4١ -بهامش كشف الأسرار
) 0سورة المائدة الاية١39. :

 -قال الإمام أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن 4/١7١: «روى مجاهد عن

عبد الله بن مسعودء وأبو العالية عن أبيَّ# :فصيام ثلاثة أيام» متتابعات  .وقال
إبراهيم النخعي في قراءتنا# :فصيام ثلاثة آیام) متتابعات .وقال ابن عباس» ومجاهد.
وإبراهيم» وقتادة» وطاووس :هن متتابعات لا يجزي فيها التفريق» فثبت التتابع بقول
هؤلاءع.

ولم تثبت

التلاوة؛

لجواز كون التلاوة منسوخة

والحكم ثابتاً وهو قول

أصحابنا»  .اه .
۔؟. أحكام القرآن
انظر أقوال المفسرين في هذه القراءة في :جامع البيان للطبري ١ ۷/۰۲
لابن العربي ؟ ./أحكام القرآن للرازي الجصاص 4/١51١. الجامع لأحكام القرآن
۳ر۲/
۳ثي
٦ك
.بن
للقرطبي  :6/785الكشاف للزمخشري  . 7تفسير القرآن العظيم لا

اىلين
جيلعل
لاو
الص
معالم التنزيل للبغوي ١/805. ا

١/55. روح المعاني للألوسي

. ۷الجواهر الحسان للثعالبي الولاه .الجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوي

كام
حات
أآي
لير
افس
جوهري  .۳۸/۷۰۲تفسير المنار للشيخ رشيد رضا ٠۷/٠  .ت

للشيخ

السايس ١/۷٠۲. روائع البيانتفسير آيات الأحكام للشيخ الصابوني ١/٥٦٠.
 00واحتج به أيضاً الإمام أحمد بن حنبل» وهي رواية مشهورة عن الشافعي أخذ بها من =
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أتباعه  :الرافعي» والروياني» وأبو الطيب الطبريء وابن المحاملي» وابن يونس»
والرملي» كما قال بها ابن السبكي في جمع الجوامع ”١/١7 مع تشنيف المسامع»
ورفع الحاجب (ورقة /۳۴ب)» وصحح القول بالاحتجاج بالشاذء وقد قال هؤلاء :إنه

يجب الت
كتاب
فعافي
رة

اليمين» ولا يجزئ التفريق وهو مذهب ابن عباس .ومجاهدء

والنخعي» وقتادة» وطاووس .وقد عللوا وجوب التتابع  :بأن ذلك مسموع عن
النبي  ككل  -؛ لأنه رواه عدل جازم» وك
كلاما
ن مسموعاً فهو حجةء وأيضاً فهو
إما قرآن أو خبرء وكل منهما يجب العمل به؛ إذ يحتمل أنه سمع لفظ «متتابعات» من
النبي  -ا  -تفسيراً فظنه قرآناً فثبت له مرتبة الخبرء ولاينقص عن درجة تف

النبي ك-ل .-

انظر :أحكام القرآن للجصاص  .4/2171أصول السرخسي ١/185. فواتح الرحموت
 ۲كشف الاسرار للنسفي ١/9١ ١٠7
شم
رعح نور الأنوارعلىالمتللميهوي.
التلويح على التوضيح للتفتازاني //١ا.4 كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري //١ا".
التقرير والتحبير  .1/881القواعد والفوائد الأصولية ص.١7١ شرح مختصر الروضة
للطوفي ۲/٠٠  .55 -الروضة مع نزهة الخاطر العاطر ١/١۸1. شرح الكوكب المنير

 "58المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص١59  .791 -التمهيد للإسنوي ص.٠٤١
رفع الحاجب (ورقة /۳۴ب) .تشنيف المسامع  ۱/۱۲۳۔ .۲۲۴

ح
 أنبيوفة :هو الإمام الجليل النعمان بثنابت بزنُطى الكوفي» أحد الأئمة الأربعة»ولد سنة ١8 ه وكان قوي الحجة» حسن المنطق >.جواد الطبعء اتفق العلماء على
تق
ادم
له .
ففي
قه والورع والعبادة.ت
.وفي عام ١6٠ه وهو أعرف من .أن يعرف .وقد أفردت

ترجمته بمؤلفات مستقلة .انظر ترجمته في :البداية والنهاية ١٠/7١1. النجوم الزاهرة
 ."/7ميزان الاعتدال  .4/657و«آبو حنيفة» للشيخ أبي زهرة.
) (0قد رد الإمام الغزالي فايلمستصفى

١/7١٠ على مذهب الحنفية ومن وافقهم الذين

يعتبرون القراءة الشاذة بمثابة خبر آحاد فقال« :وقال أبو حنيفة يجب؛ لأنه وإن لم

لي
ابخ
يثبت كونه قرآناً فلاأقل من كونه خبراً» وال
وجب
اعمل
حبرد.
وهذا ضعيف؛ لأن خبر الواحد لا
كدل
ذيلبعلى
هء

وهو إجنعله مانلقرآن فهو خطأ

قطعاً؛ لأنه وجب على رسول الله بل  -أن يبلغه طائفة منالأمة تقوم الحجة

بقولهم» وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به» وإن لم يجعله مانلقرآن احتمل أن
يكون ذلك مذهباً له؛ لدليل قد دلّه عليه» واحتمل أن يكون خبرٌ وما تردد بين أن

يكون خبراً أو لا يكون فلايجوز العمل به وإنما يجوز العمل بما يصرح الراوي
بسماعه من رسول الله

کی » .اه.

وانظر :رفع الحاجب (ورقة /۳۴ب).

TAo

تا  :يبور ًن يَكُونَ مدهب وَإِنْ سُلَّمَ فَالْحَبْدُ الْمْطوعٌ بِحَطَيه"© لا
عي

۾

َه

0
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ْمَل ب“  3وَتَقْلَهُقرات خطأ.
إل (f)s 4 ٠.الْمُتّضر 0

لق

الْمَعْنَى .

قال البابرتي في شرحه لمختصر

ابن الحاجب

نقلاً عن محقق

بيان المختصر

«:١ولقائل أن يقول :إن ذلك قراءة أبيَّ وابن مسعودء وكان مشهوراً في

فتسميته
مناء
هب م
ن كت
ف
حم
ص كل
مصحف
وم
مياء
هاً ف
فتوب
حي مك
صثان
مرنال
الق
شاذاً ليس على ما ينبغي .وقوله  أي ابن الحاجب « :-يجوز أن يكون مذهب
الراوي» خطأ فاحش؛ إذ لا يظن أحد من جمال العوام أن يدخل مذهبه في
مصحفهء

ويدعي أنه قرآن» وهل هو إلا كفر .وكذلك نسبة الخطأ إلى الصحابة

نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى».اه.
زف
)(۳

في :ش «خطإه» بدل «خطئه» .وهو مخالف لقواعد الإملاء.

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ؟١/؟: «فيه بحث؛ لأن غايته أن يكون
ا؛
عطأ
طخ
قراً
كونه قرآناًخطا.وهو لايوجب أن يكون كونه خب
لم ينقل خبراً .ولا نسلم أن هذا يوجب القطع بخطئه» .اه.

لجواز أن يكون خبراً

وانظر :رفع الحاجب (ورقة /##ب).
) (4المحكم لغْةَ :مستمد من قول العرب :حاكمت وحكمت»

وأحكمت بمعنى رددت

ومنعت .وتقول :أحكمت السفيه :أي منعته من السفاهة .ومنه قول جرير:

أبني حنيفة أَحْكِمُوا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا
أي :امنعوهم .وقد سمي .الحاكم حاكماً باعتبار أنه يمنع الظالم ويرده عن ظلمه .انظر:
مفردات الراغب ص ١91. 847 المصباح المنير ١/575. القاموس المحيط 4/١٠١٠.
التعريفات للجرجانى ص”".57
أمافيالاصطلاح :فقد عرف بتعاريف كثيرة متقاربة منها:

 تعريف الإمام الجويني .حيث قال في البرهان ١/481: «المحكم :كل ما غلممعناه وأدرك فحواهة.

عريف الآمدي .حيث قال في الإحكام ١/4١: «إن المحكم ما ظهر معناهءت
وانكشف كشفاً يزيل الإشكال ويرفع الاحثمال؟.

ت-عريف الطوفي .حيث قال في شرح مختصر الروضة ١/١٤: «إن المحكم المتضح
المعنى؟ .

 9تعريف اللامشي الحنفي .حيث قال في أصول الفقه ص« :۸۷ما أحكم المراد به
قطعاًء ولا يحتمل إلا وجهاً واحداً».
 تعريف السالمي الإباضي .حيث قال في شرح طلعة الشمس ١/8451: «أما المحكم=ل۳۸٦

ns

“ةباَشُمْلاَو :

ٍ
فاهلوذي اتضح المعنى منه».
ت-عريف السمرقندي الحنفي .حيث قال في ميزان الأصول ص”« :"78ما أحكم المراد
هعا؟».
بقط

هذه التعاريف كلها متقاربة في معناهاء تصب في معنى واحد هو المتضح المعنى.
ووضوح الدلالة في المحكم يغنينا عن البحث عنه؛ لأن قراءتنا له كافية لإفهامنا المراد
منه.

) (01المتشابه لغةً :مأخوذ من الشبه .والشبه بمعنى المماثلة .تقول :فلان قد أشبه أباف أو

مأشابهه بأبيه بمعنى يماثله.
كقول الشاعر:

بأبواقتدى

عدي في الكرم

ومن

يشابه

أبه قماهة

وقد قال تعالى على لسان بني إسرائيل :إن البقر تشابه علينا) [البقرة .]41 :أي إن

البقر الموصوف بما ذكر كثير فاشتبه علينا .بمعنى التبس؛ لاشتباه بعضها بعضاً .وقال

تعالى أيضاً في وصف طعام أهل الجنة« :وأتوا به متشابها» [البقرة4 :؟] .أي يشبه
بعضه بعضا لونا لطاعما.

والحاصل أن التشابه باعتبار الممائلة يولد التباساً سببه صعوبة التمييزء وعدم التفريق
انظر :مفردات الراغب ص٤٤٤  .444 -التعريفات للجرجانى ص"6؟.

1

أما اصطلاحاً :فقد عرف بتعاريف كثيرة منها:

عريف القاضى الباقلانى .حيث قال فى التقريب والإرشاد ١/17": «ما اشتبه معناهت

على السامع» وفقد علمّه بالمراد بهه.

٠

عريف الجويني .حيث قال في البرهان ١/٤۸۲: «والمتشابه هو المجمل» .وقدت

عرف المجمل في البرهان ١/١۸۲ بقوله« :هو المبهم» والمبهم هو الذي لا يعقل
معناه؛ ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاه؛» .
عريف الباجي .حيث قال في المنهاج في ترتيب الحجاج ص:١١ت

«المتشابه هو

المشكل الذي يُحتاج في فهم المراد به إلى تفكير وتأمل».
عريفت

الطوفي .حيث قال في شرح مختصر الروضة ١/١٤ « :المتشابه هو غير

المتضح المعنى».

 تعريف السالمي .حيث قال في شرح طلعة الشمس ١/۲۷۱ « :مااختفى معناه» أي  :المراد به؛.عريف اللامشى .حيث قال فى أصول الفقه ص:/8ت

«والمتشابه :ما اشتبه به مراد

المتكلم على السامع؛ لاحتمال وجهين مختلفين».
تعريف الجرجاني .حيث قال في التعريفات ص۲٠۴ « :المتشابه هو ما خفي بنفس -

FAV

مقاب“ ِ إا لاشیرالو أو إجماں أو ظُهُورٍ تش
اللفظء ولا يرجى ذَرْكّه أصلاً».
هده التعاريف كلها متقاربة تصب في معنى واحد هو :ما التبس معناه على السامع.

وخفاء المتشابه جدير أن يشغلنا بعض الشيء؛ لكي نعرفهء ثم نجتنب الوقوع في

الفتنة أو التأويل الفاسد.
(00

في :أ» ش 'يُقَاِلُُه بدل «مُمَالهه .وما أثبته موافق لما في المنتهى ص.٤۷

 00كالعينء والقّرء ونحوهما من المشتركات
) (۳وهو إطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه كالمتواطئ في قوله تعالى  :إن الله يامركم أن

تذبحوا بقرة[ #البقرة١٦]. :
وعدم تقدير الحق في قوله تعالى# :وآنوا حقه يوم جصاده) [الأنعام١٤٠]. : انظر:

٠

رفع الحاجب (ورقة /4#أ) .بيان المختصر ١/٤۷٤ 81 -ا .4شرح الكوكب المنير

الل"
) (€كآيات الصفات وأخبارها مثل قوله تعالى# :يد الله فوق أيديهم) [الفتح]٠١ :ء

وقوله# :والسماوات مطويات بيمينه) [الزمر .]41 :انظر :رفع الحاجب (ورقة
 .)/٤بيان المختصر ١/414  ٥۷٤.شرح الكوكب المنير 7/141١.

ا

تنشمناشإبه :
لع
احة
لم
إن التشابه قد قُسَم باعتبار جهته إلى ثلاثة أضرب:
الأول :متشابه من جهة اللفظ.

الثاني :متشابه من جهة اللفظ والمعنى معاً.
الثالث :متشابه من جهة المعنى فقط.
تفصيل ذلك.
أولاً :المتشابه من جهة اللفظ .يتنوع نوعين:

 - ١ما كان التشابه فنياهشئاً من جهة الألفاظ المفردة ذاتها.
نسب إلى
آ  -إمالغرابتها باعتبار كونها قد تنسب إلى لغة من لغات العرب» وتهي

لغتهم بالذات» و لكنها لم تكن معروفة عند بعضهم؛ لقلة استعمالها ملثفلظة «الأب؛

:وفاكهة وأبا) [عبس١"]. : لهذا لما سثل سيدنا أبو بكر عن تفسيرها
في قوله تعالى #
قال« :أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله مالاأعلم» .وقد فسر
«الأب» :وهو الكلا الذي ترعاه البهائم بدلالة المقام» فقوله تعالى#:متاعا لكم
ولأنعامكم #قد ساعد على إزالة الغموض الذي بدا لأبي بكر

رضي الله عنه  .-قال

الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ۰۳/٤۳۱  :في الآية لف ونشر مشوش »
فالسامع بج که إلى ما يليق به؛ لظهور المراد».

مرة.
وغي
هنها
في أ
ميعن
والمهم أتنوقف أحد الصحابة أمام كلمة لا
FAA

أو أن غيرّه لا=

=

يعرفها؛إذ أن اللغةلايحيط بهاإلامعصوم قد أوتي جوامع الكلمة.
 -وإما لكونها تنسب

إلى «المشترك» وضعاً .ثل كلمة #اليمين' في قوله

تال# :فراغ عليهم ضربا بالبمين؟ [الصافات  .]4 :فهل يعني أن الضرب قد تم
باليد اليمنى باعتبار أن الضرب بها أشد؛ لأنها اليد الأقوى ؟ أو أن المراد :أن الضرب

قد وقع بسبب اليمين التي حلفها سيدنا إبراهيم عليه السلام .ونوّه القرآن بشأنها في
قوله تعالى :و تالله لأكيدن أصنامكم» [الأنبياء .]70 :أو أن المراد باليمين :العدل

الذي كان بايع الله عليه ياولميثاق ثم وفى له هاهنا, .
 ما كان التشابه فيه ناشئا من جهة كونه كلاماً مركباً.أ إماأينكون التشابه فيهمتأتياً من جهة اختصاره كقوله تعالى« :وإن خفتم أن لا
لوا
اسط
تق
يتفي
امى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء .]" :إن هذه الآية
جاءت مختصرة؛ إذ أن الأصل :وإن خفتم أن لتاقسطوا في اليتامى لتوزوجتموهن
فتلناكحوهن .فانكحوا ما طاب لكم من النساء .قال الشيخ مصطفى محمد الحديد
الطير« :إن الفاء واقعة فى جواب إن الشرطية» وهي فى الأصل عاطفة لما بعدها على

جملة مقدرة هي جواب الشرط .وتقدير الآية« :وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى
».
ءمن
اكم
سب ل
نا طا
لم
احوا
فتلناكحوهن» فانك
ب -وإما أن يكونالتشابهمتأتيامن جهةبسطهمثلقولهتعالى« :ليس كمثله شيء»
[الشورى .]9 :فوجود هذه الكاف جعلت الكلام ينححلل إلى ليس مثل مثله شيء؟.
وظاهر هذا يوهم بوجود المثل .قال القاضي عبد الجبار في تنزيه القرآن عن المطاعن

ص« :۳۷۳ربما قالوا فيه إن ظاهره يتناقض؛ لأنه يقضي أن لمثله مثلاًء ولو كان
كذلكلماصحالنفي؛لأنه يقتضي الإثبات» .والواقع أهنذا التركيب «ليس كمثله
شيء» أبلغ من «ليس مثلّه شيء» .وقد جرى ما في5

على عادة العرب .فتقول:

مثلك لا يفعل كذا .على قصد مبالغة فى نفيه عنه» فإذا تُفِىَ عمن يناسبه كان نفيه عنه

ار:
اقالضيج عببد
أولى» ثمسلكت هذه الطريقة فيشأن من لانفيله .قال ال
«وجوابنا أن ذلك وإن كان مجازاء فهو مؤكد للحقيقة على ما جرت به عادة العرب»

وهو أوكد من قول القائل« :ليس مثلّه شيء».اه.
جنهة اللفظ والمعنى :ويتنوع هذا القسم إلى ما يأتي
ثانيا :متشابه م
ة .كالعموم والخصوص مثل قوله تلعاإلفىا:قتلوا المشركين»
يهة
من ج
كم
لابه
١ا-تش
[التوبة .]© :فهل هذا اللفظ خاص بكل كافر بالله عابد للوث نن ؟ أو عام يتناول كل من
كفر بالله ؟ وهل يستغرق كافة الأفراد بما فى ذلك الصبيان والنساء والعجزة أو لا؟

ت۲شا
به من جهة الكيفية مثل :الوجوب والندب والإباحة .فقوله ت(عافلىان:كحوا ما-
۳۸۹

وَالظَامِرٌُ :الْوَْكُ عَلَى طوَالرَاسِحُونَ في العلمه'”"؛ لأنَّ الْخِطَابَ '
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ر

7

7

o

0

7

ت

طاب لكم من النساء» [النساء ]* :فهل الزواج مباح أو واجب أو مندوب ؟

* تشابه من جهة الزمان والمكان معاً كقوله تعالى# :وليس البر بأن تاتوا البيوت من
ظهورها» [البقرة ]۸۸۱ :فإن مَن لا يعرف عادات العرب يتعذر عليه شرحهاء وهو
أنهم كانوا إذا أحرموا بالحج أو العمرة جعلوا من أحكام الإحرام ألا يدخل المحرم
بنه»
ام
بته
بي

أو لا يدخل تحت سقف يحول بينهوبيامنلسماء .وكان المحرمون إذا

أرادوا أخذ شيء من بيوتهم تسلموا على ظهور البيوت» أو اتخذوا نقباً في ظهور
أنهل المدرء ويكون الدخول من خلف إذا كانوا من أهل الوبر
البيوت إذا كانوا م

ش

والخيام.

ثالثاً :متشابه من جهة المعنى فقط:
وهو ما كان التشابه فيه ناشئاً من جهة معانيه مثل :صفات الله وما يوهم ظاهره
حنساب
بالتشبيه» وأوصاف أحوال القيامة وما فيها م

وجزاء وجنة ونارء وكل ما

يتعلق بأمور الغيب .وقد نالت حيزاً كبيراً منالقرآنالكريم» وهي موضوعات لا يمكن
أن ندرك

حقيقة ماهيتها الذاتية» ولا أن نعرف كيفيتها .وقد عبر عنها الشيخ الطاهر بن

عاشور بكونها معاني عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغةٌ الموضوعة لأقصى ما هو
متعارف عند أهلها .فقد عبر عنتلك المعاني بأقصى مايقرب معانيها إلى الأفهام.

انظر :مفردات الراغب ص٤٤ ٤٤٤. - تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار
ه,7
ص
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 ._ 6مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح ص87 ١
) (1سورة آل عمران الآية.۷ :
) (۲الوقف على قوله تعالى :إلا الله) وإن جملة «والراسخون فايلعلم) مستأنفة.
مروي عن جمهور

السلف.

وهو مروي عن ابن عمر»

وعائشة»

وابن مسعود»

وأبي بن

كعب» ورواية طاووس عن ابن عباس» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء
والحسن .ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية» وهو مذهب الكسائي» والأخفش»

والفراء» وأبي عبيد» وأبي حاتم السجستاني .والحنفية» وإليه مال الفخر الرازي.
ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص.۸۲
واختاره الطوفي في شرح مختصر الروضة .7/85

أما الوقف على قوله تعالى« :والراسخون فايلعلم» فيكون معطوفاً على اسم

الجلالة» وفي هذا العطف تشريف عظيم كقوله تعالى#« :شهد الله أنه لاإللهإلاهو

والملائكة وأولوا العلم» [آل عمران81١]. : وإليه مال ابن عباس» ومجاهد»

والضحاك» والربيع بن سليمان» والقاسم بن محمدء وابن فورك» والشيخ أحمد
القرطبي»› وابن عطية» والزمخشري في كشافهء والقاضي الباقلاني فايلتقريب-

۴۹۰

سا

لآوو

0

رم
بعةةد
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والإرشاد  .۳۳۲/١والجويني في التلخيص ١/471. وفي البرهان ١/١۸۲. والغزالى فى

المستصفى ١/١٠٠. والشيرازي في اللمع ص."٠ والآمدي في الإحكام ١/٤٤٠

وصححه النووي في كتاب الأدب من شرحه صحيح مسلم ١١/۸۱۲ واختاره ابن
الحاجب في المنتهى ص٤۷ وهنا في المختصرء ونسبه الزركشي في البحر المحيط
0
لأبي الحسن الأشعري .وسليم الرازي» والمعتزلة.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :جامع البيان للطبري  ۲۳۸/۲۲۱۔ ۳١٠.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/5١  -7١.الكشاف للزمخشري ١/1751. معالم

التنزيل للبغوي ١/08". إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ١/50". تفسير ابن كثير

5  .٠١ -أحكام القرآن للرازي الجصاص  .481 - ۲/۳۸۲مفاتيح الغيب للفخر

الرازي ۷/١۷٠  .471 -روح المعاني للألوسي ١/۳۸  .54 -التحرير والتنوير لابن
عاشور  .951 - ۳/۳۹۱أضواء البيان للشنقيطى  ۱/۹۹۲۔  .۰۷۲تفسير المنار - ۳/۹۹۱

۰

 .5تفسير المراغي 4۹
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) (1اتفق العلماء على أن القرآن الكريم فيه آيات محكمات وأخرى متشابهات .واتفقوا أيضاً
على أن المحكم :هو الواضح الدلالة .والمتشابه :هو الخفي الدلالة .غير أنهم اختلفوا
في :هل يمكن معرفة المتشابه أيول
ماكن؟ وي
امك
لنآحص
رراء المختلفة فى

اتجاهات ثلاثة.

۰

الاتجاه الأول :

المتقدمون من السلف الصالح وهم :الصحابة والتابعون وتابعوهم إذ قرروا العجز عن
الإدراك» وفوضوا الأمر فيه إلى الله تعالى؛ لأنه  أي المتشابه  من الأمور التى

استأثر الله تعالى بعلمها .ولا سبيل البتة إلى معرفة تحديد المراد منها استناداً إلى قوله

تعالى :وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند

رينا»[ .آل عمران.]۷ :
إن هذا الاتجاه يوجب الوقف عند لفظ الجلالة «الله» #وما يعلم تاويله إلا الله© .

وأما قوله تعالى بعد ذلك« :والراسخون في العلم» فجملة مبتدأة خبرها (يقولون

آمنا به 8وليست معطوفة على لفظ الجلالة في قوله تعالى« :وما يعلم تأويله

إلا الله».

ومفاد هذا أن الله تعالى هو الذي استأثر بعلم المتشابه وبمراده منه.
أدلة الاتجاه الأول:

- ١
إن الأقوال التي حاولت تحديد المراد من المتشابه متعارضة ومتضاربة وليس

بعضها أولى بالترجيح من بعضها؛ لعدم استنادها على أدلة عقلية قطعية.

؟  ما جاء في قراءة ابن مسعود« :وإن تأويله عند الله والراسخون فى العلم .»..وكذا=
۳۹۱

بن»
عي ب
كأب
 -عن

فاهذلهرواية وإن لم تث تثببتت بها القراءة فهي تعد خبر آحاد بإسناد

صحيح» وهي تقضي بوجوب الوقف عند لفظ الجلالة «الله»» وعدم إمكانية العطف؛
لاختلاف لفظ الجلالة «الله» و«الراسخون» جراً ورفعاً.
 ۳ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة  رضي الله عنها  قالت« :تلا رسول الله

 -يكن  -هذه الآية :طهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب

وأخر متشابهات .فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
تاويله €. . .إلى قوله# :أولوا الألباب 4قالت :قال رسول الله« :فإذا رأيتٍ الذين
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم؟ .

5

:

ماروي أن رجلاً جاء من البصرة زمن عمر يقال له :ضبيع فجعل يسأل الناس

عن متشابه القرآن ...فأحضره عمر  -رضي الله عنه  -وضربه بعرجون حتى دمى رأسه
وكرر ذلك مرات إلى أن قال :حسبك يا أمير المؤمنين» فقد ذهب الذي كنت أجد
في رأسي .ثم أرجعه إلى البصرة» وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يمنع الناس من
مجالسته ومخالطته.
يقول ابن عاشور عن هذا الاتجاه فايلتحرير والتنوير #/55١: «هذه طريقة سلف
علمائنا قبل ظهور شكوك الملحدين أو المتعلمين وذلك في عصر الصحابة والتابعين»

ويعبر عنها بطريقة السلف .ويقولون :طريقة السلف أسلم أي :أشد سلامة من أن
يتأولوا تأويلات لا يدرى مدى ما تفضي إليه من أمور لا تليق بجلال الله».اه
الاتحاه الثاني :

يمثل هذا الاتجاه المتأخرون وهم الذين قالوا :إن الراسخين في العلم المتمكنين منه»
بحيث لا يتأتى تشكيكهم» يمكنهم أن يعلموا تأويل المتشابه؛ ذلك لأنهم جعلوا قوله

تعالى« :والراسخون في العلم» معطوفاً على لفظ الجلالة في قوله تعالى :وما يعلم
تاويله إلا الله» .ومفاد العطف هذا أن المتشابه يعلم تأويله الله تعالى والراسخون في

العلم أيضاًء ولم يروا أن الوقف لازم على قوله تعالى :وما يعلم تاويله إلا اله

فهذا الاتجاه يذهب إذن إلى :أن ليس فايلقرآن ما لا يمكن معرفته» وليس فيه مما
استأثر الله بعلمه .ويمثل هذا الاتجاه من السَلف ابن عباس» ومجاهدء والربيع بن

سليمان» والقاسم بن محمد وأبو الحسن الأشعري» وأحمد القرطبي» وابن عطية»
واختاره النووي والمعتزلة.
وقد عضد هذا الاتجاه رأيه بما يأتي

١

إن المقام القرآني مقام التنويه بشأن العلماءء فالراسخون هم أولئك الذين رسخت

أقدامهم في ميدان العلم .وتمكنت مداركهم من معرفة علم الكتاب .وكملت أفهامهم

في الوصول إلى تأويل محامله فإذا لم يعرفوا المتشابه» فلا يكون لوصفهم بالرسوخ=
۳4۲

= أي معنى» ولا التنويه بشأنهم أي مغزى.

قال أبو إسحاق الشيرازي« :ليس في القرآن شيء استأثر الله بعلمه .بل وقف العلماء

عليه؛ لأن الله تعالى أورد هذا مدحاً للعلماءء فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا
.
اامة»
الع
ه.

ن»
س
ار م
نكثي
لهن
اعلم
؟  إن الرسول  -ية  -قال« :وبينهما متشابهات لا ي

بمهات
اليل
تنا
اعل
الحديث على أن الق
من ال
لم
شس ي

وهم الراسخون.

َة  -دعا لابن عباس

 - ۳ثبت في الصحيحين أن النبي

فدل

فقال« :اللهم فقهه في

الدين» وعلمه التأويل» .فلو كان التأويل مما لا يعلمه إلا الله لما كان للدعاء أي
معنى .

وى ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال« :أنا من الراسخين الذين 5ر

سن.
أربي
يعلمون تأويله» وكذا قال مجاهد وال
نع ب

لم يذهب أحد من العلماء :من السلف أو الخلف إلى القول :بأن الراسخين في العلم
يمكنهم إدراك حقيقة المراد من المتشابه .بل ذهبوا إلى أن الراسخين ففي العلم يمكن

أن يؤولوه تأويلاً يحتمله اللفظ حسبما تقضي به خصائص اللغة في علمالبيان من
المجاز والاستعارةء» وهو لا يعدو حدود الظن.

والواقع أن من قال بإمكان التأويل (ومنهم الشافعية والمعتزلة)» بل من تكلم في
المتشابه وأوّله فعلاً من الأئمة .إنما قصد إلى أحد أمور ثلاثة .أو قصدها جميعاً.
قتضيه
أولاً :التوفيق بين ما يثبته ظاهر اللفظء ويما

ييثخلراج
مشابهة المخلوقات» بح

يه
زفى
ناد
تعتق
الا

الله تعالى عن

هذا التأويل عنمقتضى اللغة .كمالايتنافى مع

مقتضى العقيدة في التنزيه.

ثانياً :عدم فسح المجال أمام أهل الأهواء من المبتدعة الذين استبد بقلوبهم الزيغ›
فسلكوا سبيل التأويل البعيد المنافي للعقيدة بحمل المتشابه على ظاهره ابتغاء الفتنة.
ولعل هؤلاء هم الذين عناهم القرآن الكريم بقوله« :وأما الذين في قلوبهم زيغ
انالسففتينة والتشكيك
به مانبهتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) .فيوقعون ال
شوناما
تتبع
في

١

افليعقيدة التي يتقاسمهم فرقاً وأحزاباً.

ثالثاً :حرص هؤلاء العلماء على أن يدحضوا زعم من قال :بأن الله تعالى يخاطب
عباده بما لا يفهم معناه .ولا يمكن إدراك حقيقة المراد منه.

والقدر المتفق عليه بين العلماء قاطبة :أن إدراك حقيقة المراد من المتشابه أمر في حيز
المستحيل» وإنما التأويل على النحو الذي بيّنا محاولة للوصول إلى الظن فحسب»

دون خروج عن محتملات الألفاظ لغوياً أو منافاة لمقتضيات العقيدة؛ للأغراض التي
أشرتٌ إليها.

۳4۳

=

التأويل العقدي ومنشأ الاختلاف فيه عند الراغب الأصفهاني:
أشار الراغب الأصفهاني إلى منشإ الاختلاف فال
يتأويل العقدي .حيث يرى أن مرده

إلى اختلاف منهج البحث عند كلفريق .فمن تناول البحث مبتدثاً من اللفظ إلى

المعنى كما في قوله تعالى# :بل يداه مبسوطتان) [المائدة :؟ ]1أثبت الجارحة .ومن
بدأ البحث من المعنى إلى اللفظء حمل اللفظ على المجاز.
بحيث يجب -عند الراغب الأصفهاني أ
ن ينظر إلى اللفظ في معناه اللغوي مضافاًإليه الأدلة العقلية .واللغة وحدها  في نظره  قاصرة الدلالة على العقيدة» فلا بد من
أن يضاف إليه الدليل العقلي؛ ليؤول المعنى اللغوي على أساس من النظر العقلي.
الاتجاه الثالث :

يرى أن التوفيق بين الاتجاهين ممكن»> فهولا ينكر أن يكون في المتشابه ما لايعلمه
إلا الله .ويكون الغرض منه الإيمان به وأنه من عند الله .كما أنه لا ینکر أن من

المتشابه مايجوز أن يختص بحقيقة معرفته بعض الراسخين في العلم» ويخفى على
من دونهم .ويتأكد هذا الرأي» ويتقوى بما ورد من تقسيم المتشابه من .حيث معرفته
ثلاثة أضرب :

أ -ضرب لاسبيل للوقوف عليهء ولايمكن معرفته وهومما إستأثراللهتعالى بعلمهء
وهذا كوقت الساعةء وخروج الدابة» وظهور الدجال» والحروف المقطعة» وما يوهم
التشبيه من صفات
ب

 -ضرب

الله.

يمكن معرفته»

وللإنسان سبيل إلى الوقوف عليه»

وهذا ما يوجد في

القرآن من ألفاظ غريبة وأحكام مغلقة

ج  ضرب متردد بين الأمرين :يجوز لأن يختص بحقيقة معرفته بعض الراسخين في
العلم .ويخفى على من دونهم .وهو الضرب المشار إليه بدعائه ية لعلي بن أبي

طالب وابن عباس رضي الله عنهما بالقول( :اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل).

وبن
ااءٌ
لعلى
ر هذ
أاي الوسطء يكون الوقف على قوله تعالى :وما يعلمتاويلهإلاالله

ووصله بقوله تعالى# :و
االر
لاسخو
عنلفي
م) جائزين» وإن لكل واحد منهما وجهاً.
ومن هنا قال القاضي عبد الجبار في تنزيه القرآن عن المطاعن ص« : ۸وجوابنا أن
في العلماء من يتأوّله على ما تؤول إليه أحوال الناس في الثواب»
فبين تعالى أنه جل جلاله يعلم ذلك .وهو تأويله .وأن الراسخين
ولا يعرفون» ولم يّعن بذلك الأحكام والتعبد ...وقال .بعض

والعقاب .وغيرهما.
يؤمنون بجملة ذلك»
العلماء :المراد أن

الراسخين يعلمون  -أيضاً  -وهم مع ذلك يؤمنون به ...وكلا الجوابين صحيح؟  .اه .

والذي يمكن ملاحظته أن الرأي الثالث أسلمء وذلك لأنه انطلق من تقسيم المتشابهء
وتحديد نوعية الغوامض» وبيان مفاي.ها من تفاوت ..وعليه فمن الطبيعي أن يكون من-
۳4٤

= بين الغوامض غامض معقد لا يمكن للإنسان أن يعرفه» ولا يعرف كنهه إلا اللهء وأن
يكون منبينها  -أيضاً -التباس أو خفاء يمكن إزالته منقِبَل من رسخت أقدامهم في
البحث والنظر .قال الشيخ موسى شاهين لاشين في كتابه اللآلئ الحسان 1ص« :97لا

يميل الباحث المحقق إلى الرأي الأول بكل جموده فيمسك عن البحث خشية الزلل»
ويغلق على العقل باب التفكير منذ البداية ...ولا يميل إلى الرأي الثاني فيتخبط فى

تأويل الحروف وفي متشابه الصفات ويعتقد أنه أتى بالمعنى المرادا.
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انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :جامع البيان للطبري .71 - ۲۳۸/۲۲۱
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/5١  7١. -الكشاف للزمخشري ١/751. معالم
التنزيل للبغوي ١/٠۸۲. إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس ١/58". تفسير ابن كثير

۲  .٠١ -أحكام القرآن للرازي الجصاص  .4881 _ ۲۳مفاتيح الغيب للفخر
الرازي /اره/ا ١  .۸۷1مفردات الراغب ص ” 844 754روح المعاني للألوسي
 .54 _ ۳التحرير والتنوير لابن عاشور  .4951 - ۳/۳۹۱أضواء البيان للشنقيطى

_  .۵۷۲تفسير المنار 6/75١  .591 -تفسير المراغى ۳/۹٩۹  -؟.7١ تحقيقات
وأنظار في الكتاب والسنة للشيخ الطاهر بن عاشور ص٠۳ 7١-.
۳4°

8 [ - ١الشتة]“
مشا

ا

لايَمْتَن مْمعَ عَمْلاُ عَلَى الأنْبِيَاءِ صَلَى الله
اللأككد  :عَلَى كه ل١

مَعْصِيَةً .وَخَالَفَ الجَوَافِضٌء وَخَالَفَ الْمُعْقَوِلَهُ
رو

e

فِي

رهق

لوموافق لما في
وه
) 0ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أء ا
فق

بيان المختصر ١/۷۷٤ وشرح العضد .۲/۲۲
هذه المسألة كلامية» لكن جرت عادتهم بإيرادها صدر مباحث السنة؛ لشدة التصاقها بها.

وإن كان الأليق أن تورد في المبادئ الكلامية؛ لكونها من المبادئ العامة؛ لتوقف الأدلة
كلها على عصمة رسول الله يله

المقرون بكلمة التوحيد ١لاإلله إلاالله محمد رسول

الله» .انظر :البرزهان ١/917  ١۲۳. -المنخول ص .۲۲الإحكام للآمدي ١/541١.
"-٠
۹۲.
تيسير التحرير  .۳/۰۲فواتح الرحموت  .۲/۷4إرشاد الفحول ص
افيف عبارة «صلى الله وسلم عليهم» ساقطة من :ش .وفي :أ «صلوات الله وسلامه عليهم»
بدل «صلى الله وسلم عليهم؟.

) (£ذهب أكثر الأصوليين إلى أنهلايمتنع عقلاً أنيصدر قبل البعثة منالأنبياء عليهم
السلام صغيرة كانت أو كبيرة.

وخالفهم الروافض مطلقاً حيث قالوا« :لا يجوز أن يصدر عنهم عليهم السلام قبل
البعثة معصية صغيرة كانت أكوبيرة».

وخالفهم المعتزلة إلافي الصغائر حيث قالوا١ :لايصدر عنهم عليهم السلام الكبائر»
فض
و اأي
ريقين
لالفر
اتمد
ويجوز أن يصدر عنهم عليهم السلام قبل البعثة الصغائر» .ومع

والمعتزلة  :-التقبيح العقلي؛ لأنإرسال من لم يكن معصوماً منالكبائر  كما هوعند
المعتزلة  ومن الكبائر والصغائر  كماهوعند الروافض  -يوجب تنفير الطباع عنه» وهو

مناف لمقتضى الحكمة من بعثهم؛ فيكون قبيحاً عقلاً .انظر  :البرهان للجويني ١/917
 ١المنخول للغزالي ص ۴۲۲فما بعدها .الإحكام للآمدي ١/١٤٠. المعتمد لأبي
الحسين البصري ١/734". تيسير التحرير

#/١7. رفع الحاجب (ورقة /4أ) .بيان المختصر

لمعلخىتصر
اعضد
 .44 --(/١فواتح الرحموت ١٠٠. »84 ۲/۷۹۰ شرح ال

.۲/۲۲

 ."5شرح الكوكب المنير 7/95١.المواقف للإيجي ص5 "80

 الروافض :هم الذين رفضوا زيد بن علي لما سمعوا إجازته إمامة المفضول معقيام الفاضل؛ مدعين أنه خالف مذهب آبائه في الأصول والفروع .وعرفوا أنه لا يتبرأ

من الشيخين فرفضوه؛ فسمت رافضة .انظر :القَرْق بين الْفِرّق ص.۹۲
ومقالات الإسلاميين ١/88 -

۳۹٦

وَالِإِجْمَاعَ عَلَى عِصْمتِهِمْ ,بَعْدَ الوّسَالَّةِ مِنْ تَعَمّدٍ الْحَذِبٍ في الأخكام؛

لِدِلأَلَةِ الْمُعْجِرَةِ عَلَى الضذق .وَجَوَّرَهُ الْقَاضِي عَلَضَّاء وَثَالَ :دَلَّتْ عَلَى
الصَّدْقٍ اِغْتِقَادًا'" .
ن
وكا غير م ن

اة

الْمَعَاصِي :فَالإِجْمَاحٌ عَلَىعِضْمَتِهِمْ مِنَالْكبَائْر وَصَعَائِرِ

وَالأَككَرٌُ  ]41/1[ /عَلَى جَوَاذٍ غَيْرجِمَا.

( )١أماالببعدعثة

والرسالة فالإجماع منعقد على عصمتهم  عليهم السلام  من تعمد

السلام -

هم
لمي-
عقه
الكذب في الأحكام وما يتعلق بها؛ لأن المعجزة دلت على صد
فيها.فلوجازكذبهم  عليهم السلا -م فيهالبطلت دلالةالمعجزة.
انظر :المنخول ص“ .55الإحكام للآمدي ١/551. تيسير التحرير ١/٠۲. الوصول إلى
الأصول ١/865 فما بعدها .رفع الحاجب (ورقة si بيان المختصر ١/9/74. شرح

العضد على المختصر  .۲/۲۲تشنيف المسامع ۲/٠٠٠. المواقف للإيجي ص."80
شرح الكوكب المنير ؟.١951/

( )0وقع خلاف بين العلماء في جواز السهو والنسيان على الأنبياء ع-ليهم السلام -

يتعلق بالتبليغ» فقد نقل الإيجي في المواقف ص "80منعه عن الأستاذ أبي إسحاق
أعيهض-اً  -في رفع الحاجب (ورقة /۳٤ب) عن
الإسفراييني» ونقل ابن السبكي من
والده» وأبي إسحاق الإسفراييني» والقاضي عياض » وأبي الفتح الشهرستاني.

ونقل الآمدي في الإحكام ١
المختصر›

وابن الحاجب في المنتهى ص »84وهنا في

ختصر
ملى
ل ع
احه
والايجي ففى المواقف ص۳٣۸ وفي شر

 .۲/۲۲وابن

السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۳٤ب) عن القاضي الباقلاني تحويزه .ولكن الموجود

فى التقريب والإرشاد ١/۸۳٤ للقاضى الباقلانى جواز الغلط والنسيان فيما يتعلق بما

يخصهم من الفرائض» وليس فيما يتعلق بالتبليغ .حيث قال« :فليس في إجازة إصابة
السهو والنسيان فيما يخصه من الفرائض› وغير ذلكالمعاصي عليه أي الرسول و
بعد بلاغه وأدائه بقادح ففي العلم بنبوته وصدقه ولامنفر عن طاعته» .اه

) (۳أماغيرالكذب منالمعاصي» فالإجماع منعقد على عصمتهم من الكبائرمطلقاًء والصغائر
الدالة على خْسَّة فاعله ونقص مروءته» كسرقة لقمة» والتطفيف بحبة .قال ابن برهان فى

للأإلصىول ١/۸١۳: «اتفق المحققون من العلماء على أن الأنبياء معصومون عن
اوصو
ال
الصغائر»  .وانظر :الإرشاد للجويني ص ."8 5المستصفى  .7/15الإحكام للآمدي ١1/54١.
فواتح الرحموت ؟ .494/أصول السرخسي  .1/54تيسير التحرير  .11/#بيان المختصر

صر  .۲/۲۲شرح الكوكب المنير ؟.7/01/
تعلى
خضد
م الع
.١لشرح
ا
( )5أماجواز وقوع الصغيرة التيلاتوجب خسّة ولاإسقاط مروءة عمد أو سهواًففيهقولان:
۳4۹۷

(مسالة) فِعْلَهُ ي مَا وَضَحَ فيه أَمْرُ الجبلّة كَالْقِيَامء وَالْمُعُوق
القول الأول :جواز وقوع ذلك .وبه قال :القاضي الباقلاني» وابن عقيل الحنبلي»
والآمدي» وابنالحاجب» وأكثر الأشاعرة» وأكثر المعتزلة.
القول الثاني :عدم الجواز .وبه قال :الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وجمع من
الحنابلة» وابن مجاهد شيخ ابن فورك .والقاضي حسين الشافعي» وأبو الفتح

الشهرستاني» وابن عطية المفسرء والإمام البلقيني» والقاضي عياض» وابن برهان في
«الأوسط؛ .والإمام السبكي وولده التاج السبكي .وقال به ابن أبي موسى الحنبلي لكنه
فرق فجوز الهم ومنع الفعل.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في:التقريب والإرشاد للباقلاني ١/۸۳٤. الإرشاد
للجويني ص ."56المستصفى  7المنخول ص .۲۳۲الوصول إلى الأصول
 ١الإحكام للآمدي ١/551١. تيسير التحرير /١5. بيان المختصر ١/404. رفع
الحاجب (ورقة (tr

فواتح الرحموت ٠ .۲/41 شرح الكوكب المنير ا

٠ شرح /

المحلي على جمع الجوامع م
(00

الجبلة :الخلقة والطبيعة» وجبلهم الله تعالى :يجبّلُ ويجبلُ خلقهم .وجبله الله على
الكرم  :خلقه»

وهو مجبول عليه .قال تعالى« :واتقوا الذي خلقهم والحبلة الأولين»

[الشعراء .]481 :انظر :أساس البلاغة ص .815القاموس المحيط 5/#ه”.
لية :أي التي لميقصد بها التشريع من المباحات  كما قطع به الأكثر
جبية
لله
افعا
وأ
له ولأمته.

قال ابن النجار في شرح الكوب المنير ١/۹۷۱: «وما كان من أفعاله يك جبلياًء
كنوم واستيقاظ وقيام وقعود وذهاب

كثرء
قاطلعأبه

ورجوع .وأكل وشرب

اهً؛
ف في
اوا
لحك
خم ي
ول

اذلك
نتعبد به؛ ول
لىة»
جسب
لن
ب إل

ونحو ذلك فمباح»

يهع»
رد ب
شيقص
لكتلم
ان ذل
لأ

ولم

وهي الخلقة .لكن لو تأسى به متأس فلا

بأس» كما فعل ابن عمر رضياللهعنهما فإنه كان إذا حج يجر بخطام ناقته
حتى يبركها حيث بركت ناقته كلِِ؛ تبركاً بآثاره وإن تركه لا رغبة عنه ولا
استكباراً فلا بأس» .اه .

ونقل الغزالي في المنخول ص۲۲٠ عن بعض المحدثين« :أنه يندب التأسي به» ثم
قال الغزالي« :وهو غلط».
وقد أيد ابن تيمية القول بالندب؛ لاستحباب التأسي به كَللِ .حيث قال في المسودة
ص١9 «:دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلاً وصفةكالطعام والشراب واللباس
١

والركوب والمراكب والملابس» والنكاح والسكنى والمسكن والنوم والفراش والمشي
والكلام» .

وجزم الزركشي الشافعي  -أيضاً  -القول بالندب؛ لاستحباب التأسي به ب حيث قال-

۴۹۸

وَالأَكلٍ» وَالشَّرْبِء أز تَحْصِيصة :كالح
=

َالو"

sn

اما في الجبلي فالندب؛ لاستحباب التأسي به» وحكى

في تشنيف المسامع 5
الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين:
أحدهما :هذاء وعزاه لأكثر المحدثين» قال« :والأقل فيه أن يستدل به على إباحة
ذلك».

الثاني :أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة .فتصير الأقوال ثلاثة :مباح» ومندوب»
وممتلع.

انظر :المنخول ص.۲۲٠ المسودة ص.١9١ بيان المختصر ١/0844. شرح المحلي على
جمع الجوامع ١/۷4. البحر المحيط ١/۷۷١. رفع الحاجب (ورقة ER شرح

الكركب المنیر  .۲/۹۷۱تشنيف المسامع ؟.404/
( )١أي :ما اختص به ييه من أفعال دون آمته» وقد خص َيه بواجبات» ومحظورات»
ومباحات» وكرامات كما قال الإمام أحمد  رحمه الله تعالى  -وخصائصه بيه كثيرة

أفردت بالتصانيف .انظر :شرح الكوكب المنير  .1/871بيان المختصر ١/١۸٤. رفع
الحاجب (ورقة /“48ب) .تشنيف المسامع ؟.404/

(؟) فى :ش «كالضحى والأضحى والوتر» بدل «كالضحى والوتر» .وما أثبته هو الموافق

لمافيبيان المختصر ١/4704

/4رب)ء
ورفع الحاجب (ورقة #

لب
احفة
طي ت
لر ف
اكثي
( )۳قال ابن

وشرح العضد على المختصر .۲/۲۲

:
٠۹-۷
ص٥

«أما تخصيصه بالضحى والوترء فعن

ئض
اعلي
رهن
فاث
عباس قال :سمعت رسول الله يقةول« :ثل

وهن لكم تطوع:

الوترء والئحرء وصلاة الضحى».

هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة .وإنما رواه الإمام أحمد في مسنده»

والحاكم في مستدركه .وهو ضعيف؛ لأنه رواه أبو جناب الكلبي» .وأبو جناب هذا
ضعفه جماعة.
أخرجه أحمد في مسنده ١/٠۳۲. والحاكم في المستدرك في كتاب الوتر ١/00". وقال
اوب
ن -أب
جيى
الذهبي :قلت :ماتكلم الحاكم عليه وهو غریب منکر» ويح
:ي كتاب الوتر باب صفة
الكلبي  :-ضعفه النسائي والدارقطني  .وأخرجه الدارقطني ف
الوترء وأنه ليس بفرض ...؟.5١/ وفيه «وركعتا الفجر» بدلا من «وصلاة الضحى».
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى في كتاب «الصلاة» باب جماع أبواب التطوع وقيام
شهر رمضان

۲/46

 .وقال أبو جنات

الكلبي اسمه  :يحيى

وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس.

بن أبي حيَة  :ضعيف

›

وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج آثار المختصر (لوحة
/۲ب) :اوللحديث طرق أخرى»...

۳44

ل اللا

١

TO

r

۳

وَالتَهَجد”  3وَالْمُسَاوَدَهِ!  3وَالتََحَيير” 3

eee

وساقها بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي عن عكرمة عن أبن عباس بنحوه .ثقمال

الحافظ « :وهو أيضاً ضعيف؛ لضعف جابر بن يزيد.٠.. ثم قال“ :ويلعلىعد
وجوبها عل
تم
ايهء
ف
اق
عليه الشيخان (البخاري في «التهجد» باب  ۲من لم يصل
الضحى ورآه واسعاً 1 _ ۲/۳ه)( ,.ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة
الضحى.. .

حديث

()VV

١

) من حديث

سبح رسول الل
اهل
بضح-
ىسبح
.ة..».

عائشة -

رضي الله عنها  قالت:

«

ولمسلم (في المسافرين أيضاً) حديث )a

 ١عن
عبد الله بن شقيق قال« :قلت لعائشة  رضى الله عنها  :أكان رسول الله

 -يصلي الضحى؟ قالت:لا إلأان يجيء منمفييه».ولمسلم في المسافرين

حديث

(١٠ ۱/۷ )۸۷ عن معاذ عن عائشة قالت« :كان رسول الله یا  -يصلي

الضحى أربعاًء ويزيد ما شاء الله».فيجمع بين الأول والثالث بما دل عليه الثاني»

ولذلك كان في الدلالة على عدم المواظبة .وروى الترمذي (في أبواب الصلاةء  0ما

جا
صءلفي
اة

الضحى حديث )(۷۷٤  ۲/١٤۳عن أبي سعيد الخدري قال:

رسول الله كلب  -يصلي الضحى حتى نقول :لا ع؛ ويدعهاحتینقول:
3
يصلي») .قال أبو .عيسى « :هذا حد
غيث
ر ح
يسن
ب».

ثم قال الحافظ ابن حجر:

«ويدل على أن الوتر ليس واجباً عليه ك  :م ث
ابت في الصحيحين أنه كانيوترعلى

راحلته» ولا يصلي عليها مكتوباً» .انتهى كلام الحافظ.
 (00أماالتهجد فقد قال تعالى# :ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً
محموداًة [الإسراء.]409 :
وحديث عائشة  -رضي الله عنها  عند مسلم في صحيخه ١/"١19: «قالت:
فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة  المزمل . - .فقام

نب
ويال
بألهص
حها-به

حولا .وأمسك الله خاتمتها اث
شنيهعرشر
اً

في السماء.

حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوعاً بعد

فريضة».
لى ال
ا عل
دوديمن
والآية الكريمة عندي أدل
حمقص
ث.
 (0وأما المشاورة؛ فلقوله تعالى« :وشاورهم في الامر» [آل عمران.]9861 :
) (۳عن عائشة  رضى الله عنها  قالت« :لما أمر رسول الله كله  -بتخيير أزواجه بدأ

بي فقال« :إني ذاكر لك أمراً فلاعليك أن لتعاجلي» حتتسىتأمري أبويك» قالت:
وقدعلم أن أب
يواكيولمنا ليأمراني بفراقه .قالت :ثقمال« :إن الل
وهع
جزل قال

لي :ايا أيها النبيء قللأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن

وأسرحكن سراحا جميلاً * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد
للمحسنات منكن أجرأ عظيماً»ة [الأحزاب .45]0 - ۸۲ :قالت :فقلت :في هذاع-
f۵

راصال وَالرُيَادَةِ عَلَى ازب قَرَاضِحٌ .وَمَا سِوَاهُمَا إِنْوَضَحَ أَنَّهُ بيان
أستأمر أبويٌ ! فإني أريد الله ورسوله والذار الآخرة .قالت :نعم فعل أزواج النبي مثلما
فعلت) .أخرجه البخاري في كتاب التفسير في الأحزاب باب )(٤ قوله :فيا أيها
النبيءلأقزلواجك. »...
وفي باب ( )0قوله# :وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة5/١7 ) ... .۳۲

وفي كتاب الطلاق باب ( )5إذا قال فارقتك أو سرحتك ...إلخ» معلقاً بصيغة الجزم
مختصراً جداً .5/551

وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب بيان تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا ببينةء
حديث ( ۲/۳۰۱۱ )۲۲باختلاف يسير جداً فى ألفاظهما.
وأخرجه الترمذي في أبواب التفسيرء باب تفسير سورة الأحزاب حديث ()4070#
يسى« :هذا حديث حسن صحيح».
 ٥وقال أعبو
وأخرجه النسائي في كتاب النكاح» باب فيما افترض

الله  -عز وجل  -على رسوله...

إلخ  ..5و
.في كتاب الطلاق» باب التوقيت في الخيار 5/988١.
وأخرجه أبن ماجه في كتاب الطلاق» باب الرجل يخير امرأته حديث

(#ه١؟)

۱

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده5/*١1. : ۸٤۲. ۳۹۱
) (1ععنمابرن  رضي العله
نهما « :-أن رسول الله هة  -نهى عن الوصال فقالوا:
إنك تواصل فقال« :إني لست كأحدكم.إ
>ني أظل يطعمني ربي ويسقيني».
أحخر جه البخاري في كتاب الصوم .باب ( )84الوصال ومن قا
لليس

من الليل صيام...

إلخ .7/747

وأخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب النهي عن الوصال في الصوم حديث ()80

و(كه) 4ل/ا5لا.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصومء باب في الوصال حديث (7/557 )۰۹۳۲
وأخرجه الإمام مالك في الوطأ في كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصيام
حديث (/١١1. )۸۳
والوصال هو :المواصلة في الصوم.وهوأن يصوم يومينٍ أوثلااثة لا يفطرفيهما

خصائصه َه جواز الوصال .»...اه.
)(۳

قال

ابن كثير

والتواريخ

عشرة»›

أن

وجمع

في تحقة

النبي -

بين

الطالب

د

إحدى

-

ص٤

عقد

عشرة»

۰1

:

«وأما

عقده

على

ومات

عن

١

الزيادة

خمس

على

أربع :

عشرة

تسع بلا خلاف.

امرأق

كذا

ففي

كتب

ودخل

قال:

السير

بثلاث

سيف

بن =

ل أز تريئقم»كْل :حِصَُو ©"40وواه“

e

عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس واب نن عباس .وأجمع المسلمون قاطبة عن أن
الزيادة على أربع کان من خصائص ول اھ کک ولا عبرة لمخالفة الشيعة
في ذلك» .اه.

قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ١/١٦٠ عند تفسير قوله تعالى# :وإن خفتم

ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)[ .النساء :
« .]۳ذهب بعض الشيعة إلى أنه يجوز النكاح بلا عدد» كما يجوز التسري بلا عددء
ولیس الآية تدل على توقيت بالعدد» بل تدل على الإباحة».اه.

وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/9١ إلى ما أشار إليه ابن كثير.
والحق :أن البعض منهم لياجيزون ذلك» فقد عد اللي  -وهو من الشيعة  أن
الزيادة على الأربع من خصائصه بء

وأن الإجماع انعقد على حرمة الزيادة على

الأربع.

انظر :أحكام القرآن لابن العربي "١/71  .۳۱۳تفسير ابن كثير  .۲/۹۹۱الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي 8/1١. تحفة الطالب لابن كثير ص.٠١4 رفع الحاجب (ورقة
 .تفسير آيات۷۲
4/6۲
٤ب). تفسير المنار "5/١8  ٤۷۳.التحرير والتنویر 77
الأحكام للشيخ محمد علي السايس 5/471

١٠. ورائع البيان تفسير آيات الأحكام

للشيخ الصابوني 71/١؟.4
للف عن مالك بن الحويرث قال :قال لنا رسول الله ككل « :-صلوا كما رأيتموني
أصلي» .

أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ...إلخ.
 .وفي كتاب الأدب» باب ( )۷۲رحمة الناس بالبهائم .۷

وفي كتاب أخبار

الآحادء باب )(١ ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق  .8/71وأخرجه الإمام
مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب من أحق بالإمامة حديث

)(4۸9

.۱/4

وأخرجه الترمذي فى أبواب الصلاةء باب ما جاء في الأذان في السفر حديث )(١٠٠

 "1وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح» .وابن ماجه في كتاب إقامة

الصلاة والسنة فيهاء باب من أحق بالإمامة حديث (/8ا١/١1". )9
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳/٩٤٤ وه#/ه .وأخرجه الدارمي في الصلاة ١/5857.

 00عن جابر بن عبد الله قال :رأيت رسول الله َيه  -يرمي على راحلته يوم النحر

ويقول :التأخذوا مناسككم .فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه».
أخرجه مسلم في كتاب الحج»باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً...
حديث (۲/۳٤۹. )۰۱۳
۲

وَكَالْقَطع ممِنَ
الكوع"»

واعاعاعا ةافاةهم و

م وو ة ةيةه ة فاه ة ةيةه ةيهام

ف امام همان مم م مم مم

وأخرجه النسائي فكيتاب مناسك الحج» باب الركوب إلى الجمارء واستظلال
المحرم 8/١77 بلفظ « :يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لأاحج بعد
عامي هذا».

 00قال ابنكثير في تحفة الطالب

ص:٠١7 «أما القطع من الكوع فلم أحر ف
دييث

أن

رسول الله  -ي  -أمربقطع يدسارق منكوعه .إلا ما روى ابن عدي من حديث

خا
الد
لب
رن ع
حبد
ملن المروزي الخراساني :ثنا مالك عن ليث عن مجاهد عن عبد
ع
ل
ه
م
ب
ن
ال رو قال« :قطع النبي -
به ا
سالرقا
مًفمصنل» .وهذا إسناد حسن.
ومالك هذا هموالك بمِنعْوّل .وقد رواه البي
حهقي
دم
ينث جابر وعدي أيضاً .ونقل
عن
وأب
عي بك
مرر
أنهما قالا« :إذا سرق السارق فاقطعوا يكده
وم
عنه» .ولا يمكن
الاحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه بعضهم؛ لأن الم
خسألة
ل في
اهاف
قديم .قال في
الإبانة :وقال الخوارج :تقطع يد السارق من منكبه .وقال في المستظهر :و
-حكى

عن قوم من السلف  :-أنه يقطع أصابع اليد دون الكف .رواه الدارقطني عن علي».
أه.

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عنمحقق بيان المختصر ١/784 « :القطع من الكوع
رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه_ عليه السلام « :-أمر بقطع

السارق الذي سرق رداء صافوا
لنم م
فنصل' .وا
المر
لاد
كب
وهع .وله شو
راه
ودامن
ية
ابن عدي ورواية ابن أبي شيبة .وروى البيهقي عن أبيبكر وعمر أنهما قالا« :إذا
لا ي
سرق السارق فاق
من
كمين
اطعو
وهع
».
ومما تجدر إليه الإشارة أن:
 مانقله ابنكثير والزركشي عن أبيبكر وعمر  -رضي الله عنهما  من أنهما قالا:«إذا سرق السارق فاقطعوا يده من كوعه» .لم أقف عليه فيما رجعت إليه من مصادر
الحديث؛ لذا وجدتٌ الحافظ ابن حجر في التلخيص ١/١۷ يقول« :لم أجده عنهما».

ق
ول ابن كثير« :رواه الدعارقط
لني
يعن
».

لم أقف على هذه الرو
ساية
نفي
ن

الدارقطني .والذي وقفت عليه في المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني ٠6

طر
قيقتمع
امردعن
ة:

من

«أن عليّاً كان يقطع اليد من الأصابع» والرجل من نصف

القدم» .وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 46

والرجل» ف
ايقط
لع ا
ملي
فد م
صنل»

عن علي أنه كان يف
ارقلبي
يند

ويقطع الر
اجل
لم
قن ش
دطر
م.

ور
اوى
لع
ربزداق

في مصنفه ١٠/641 عن الثوري عن يحيى بن عبداللهالتيمي عن حبال بن رفيدة

التيمي « :أن علياً كان يقطع الرجل من الكف».

وذكر ابن حزم الظاهري في المحلى ٣/٤٠

ال
اأصا
لبعيمدنء

في القطع فقال « ::عن علي في ذلك قطع

اع ن
لمن
رالق
وقط
لصف
جدم
».
۳

وَمَا سواه إن عُلِمَتْ صِمَنْهء فَأْمَنّهُ مله وَقِيلَ :فِى الْعِبَادَاتِ2"9
72
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أمع؟ بدل «إلى» وهو خطأ؛ بدليل الآية الكريمة« :وأيديكم إلى المرافق»
في« :
[المائدة.]۷ :

)(
) (۳عن أبيهريرة  -رضي اللهعنه  أنهتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده

في  :ش «المرفق» بدل «المرافق».

اليمنى حتى أشرع في العضد» ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضدء ثم مسح

برأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق .ثم غسل رجله اليسرى حتى
ضأ
بو-
يت
أشرع في الساقء ثم قال :هكذا رأيت رسول الله

وقال :قال

رسول الله ككل « :-أنتم الغر المحجلون يوم القيامة بإسباغ الوضوء» فمن استطاع

منكم فليطل غرته» وتحجيله؟.

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» والتحجيل في الوضوء

حديث )(٤۳ 515/١؟.
وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء باب ( )۴فضل الوضوءء والغرٌ المحجلون

من آثار الوضوء "١/4 بنحوه مختصرا ولم يذكر فيه صفة وضوء أبي هريرة رضي الله
 .وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲/٤۳۳ ٤٠٠١ ,715#ء  #70بنحو حديث البخاري.

) (4دعوى الإجماع مع وجود المخالف ف«يالقطع من الكوع» باطلة؛ ولذا قال ابن كثير
في تحفة الطالب ص:٠١9 «ولا يمكن الاحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه بعضهم؛
لأن المسألة فيها خلاف قديم .قال في الإبانة :وقال الخوارج :تقطع يد السارق من
منكبه .وقال في المستظهري : وحكى عن قوم من السلف  :-أنه يقطع أصابع اليد
دون

الكف.

رواه الدارقطني عن علي؟ .

ماسوى ما تقدم إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله في الأصح

عند أكثر الأصوليين؛ لوجوب الاقتداء به .انظر :الإحكام للآمدي ١/١١٠. المسودة
ص .۷1أصول السرخسي  .۲/۷۸البحر المحيط  .4/741تيسير التحرير */17١. شرح
المحلي مع حاشية البناني ؟ .44/شرح الكوكب المنير ؟.١541/ تشنيف المسامع
 . 7/5بيان المختصر ١/484. رفع الحاجب (ورقة /4#ب) .إرشاد الفحول ص”” -

ْ

وف
د
ان
لي ب
خ عل
وإلا فلا .وهذا مذهب أبي
اء
هثله
يم
فمته
 00إن كان الفعل عبادة فأ
المعتزلي .انظر :الإحكام للآمدي ١/١١٠. المسودة ص .55بيان المختصر ١/444.
رفع الحاجب (ورقة /4#رب»)» (ورقة ه/#أ) .تشنيف المسامع ؟ .7/504شرح العضد
على المختصر Y/Y

شرح المحلي على جمع الجوامع 4

يق

'

وَقِيل  :كما لم تغل

.

وَإِنْ لَمْتُعْلَّمْ فَالْوُجُوبُء وَالئَّذْبُ وَالإِبَاحَةٌء وَالْوَقْفٌ .وَالْمُخْمَارُ :إِنْ
ظَهَرَ قَضْدُ المرب ذب إل١ا قبا .
( )١هو كما لمتُعلم صفته» أي :حكم ما علمت صفته كحكم مالمتعلم صفته .وإليه
ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني كما نص على ذلك ابن السبكي في رفع الحاجب
(ورقة ه“/أ) .ولم أقف عليه في التقريب والإرشاد للقاضي.

()0

في :ش «قصدٌ قربي بدل «قصد القربة».

( )۳إذا لم تُعلم جهة الفعل بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام» وبالنسبة إلى الأمة فقد
ذفيه ع
اختل
الى
هخمسة
مفوا
ب:

المذهب الأول :الوجوب .وبه قال :ابن سريج»

وابن أبي هريرة»

وابن خَيْرَان وأبو

سعيد الإصطخري من الشافعية» وجماعة من الحنابلة» وجماعة من المعتزلةء وبعض
الحنفية » وصححه

ابن السبكي في جمع الجوامع ورفع الحاجب.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ١/١٠۹: «قال ابن السمعاني :إنه الأشبه بمذهب
الشافعي  رضي الله عنه  وأنه الصحيحء لكنه لم يتكلم إلافيما ظهر فيه قصد

القربة»  .اه .
المذهب الثاني :الندب .وعزي للإمام الشافعي رضي الله عنه .قال الإمام الجويني في
البرهان ١/۲۲۳ (فقرة « :)۷۹۳وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدل على الوجوب»
ولكنه محمول على الاستحباب»

وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك)».

وقال الآمدي في الإحكام ١/941: «وقد قيل :إنه قول الشافعي» .وقال ابن السبكي
في رفع الحاجب (ورقة ه/#أ)« :ونسب إلى الشافعي رضي الله عنه» .وقال الزركشي

فايلبحر المحيط 4/١81: «إنه حكي عن القفال».

عزى الإمام الآمدي في الإحكام ١/۹٤1 والأصفهاني في بيان المختصر ١/584
القول بالندب إلى إمام الحرمين الجويني.

وهذا العزو ليس صحيحاً؛ لأن عبارة إمام الحرمين في البرهان "١/61 (فقرة )704
واضحة في اختياره الإباحة حيث قال« :فالمختار إذاً أن فعله لا يدل بعينه» ولكن

يثبت عندنا وجوب حمله على نفي الحرج فيه عن الأمة».
المذهب الثالث :الإباحة .واختاره إمام الحرمين في البرهان ۱/٣۲۳ (فقرة  )705حيث
قال« :يثبت عندنا وجوب حمله على نف
اي ال
لحر
أج ف
ميه
ةعن
».
مالك»

وهو قول الرازي الجصاص›

وا
المن
لقول
إمعن
ام

وهو المختار كما قال الخبازي في المغني في

بيان أحكام أفعال النبي -
َة ص.۲٠۳-
المذهب الرابع :الوقف في الكل حتى يقوم دليل على ما أريد منا .وعليه جمهور-
16

لنا :الْقَطْعْ بِأنَّالصَّحَابَةَ [رَضِيَ الله تَعَالَى ق

عله الْمَْلُوم صِمَنهُ .وَكَرْلهُ :لما قى إآلجىْرٍ

يَرْجِعُونٌَ إِلَى

وا لَمْتُعْلَمْ وَظَهَرَصكده اق بترَةببَِتَ الوّجْحَانُ 0قرم الْوقُوفٌ
ت.وَإِذَالَميَْظهَ>ر قَالْجَوَارُ وَالْوُجُوبُ
ْث
تنعيب
رَالْوْجُوبُ اة لم ت

عنده»

وَالتَدْبُ زِيَادَةٌلم تَنْبْتْ رََيِضَا :لَمّا تَقَى الْحَرَحَ بَعْدَ قَوْلِهِ [تَعَالّى] :
المحققين كالصيرفى» والغزالى وأتباعه» وصححه القاضي أبو الطيب» ونقله عن

الدقاق» وابن كج وقالوا :ليادرى أنه للوجوب» أو الندب أو الإباحة؛ لاحتمال
هذه الأمور كلهاء واحتمال الخصوصية به.
المذهب الخامس :التفصيل بأنه إن ظهر منه قصد القربةء فندب وإلا فمباح  .و
المختار عند الامدي وابن الحاجب.

مبنى الخلاف في المسألة :قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص:۳١١
«والخلاف يلتفت على أن الأمر حقيقة في القول والفعل» أو في القول فقط ؟
فمن قال :إنه يطلق عليهما حقيقة كان فعله  -عليهالصلاة والسلام  -دالاعلى
الوجوب .ومن قال :إن الأمر لا يطلق على الفعل إلا مجازاًء قال :إن فعله  عليه
الصلاة والسلام  لايدل على الوجوب» وقد أشار إلى هذا البناء القاضي عبد الوهاب
في مختصر له على مذهب مالك» ونقل عن أصحابه :أنه واجب وأنه أمر حقيقة كما
هقوضية

البناءة .اه.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان للجويني ١/۱۲۳ -
المستصفى 7/4١7  .815المنخول ص .555 ۹۰۲۲التبصرة ص.۲٤۲ اللمع ص."65
الإحكام للآمدي ١/4941١. أصول السرخسي  .۲/۷۸المسودة ص .781بيان المختصر

 0رفع الحاجب (ورقة ه /أ) .الإبهاج  .۲/۹۸۲تيسير التحرير  .۳/۳۲۱شرح
الكوكب المنير  .۲/۹۸۱فواتح الرحموت ۲/١۸۱. تشنيفف المسامع  -_ ۲آالق.
سلاسل الذهب للزرکشی ص."١65 البحر المحيط ٤/۱۸۱. إرشاد الفحول ص٣٣ -

4

۰

 (000ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في بيان

1

المختصر ١//144.
 000سورة الأحزاب الآية/ :ا .#وتمامها« :فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها).

فيه في :ش «فيلزم' بدل «فلزم» .وفي رفع الحاجب (ورقة //“١أ). وبيان المختصر

 . 0وشرح العضد « .۲/۲۲فيلزم».
) (£ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .ش .وما أثبته من :أ.

٦

لرْوَجتَاكهَاك''' مُهمَتٍ الإِبَاحَةُ مَعَ احتِمَالٍ الوْجُوب وَالتَدْبِ.
المُوجِبُ« :ومَا آنَاكُمُ الرَسول ي  .أجيبَ بأَنَّالْمَغْتى :ما

لِمُتَابَلةِ :وما تاک .

|مَرَكُمْ؛

الوا « :إواتبعغوة . 4أجيت* في الفغل عَلَى الْرَجْهِ الَّذِي فَعَلَف أز

۰

في مَل أ فِيهمًا.

قالوا :طِلَقَذْ گا إِلَى آجِرِهًا .أي  :مَنْ كاد يُؤْمِنُ فل فيه إِسْوَة.

قُلْنَا :مَعْتى التَأسّي :إيقَاع الْفِغْلٍ عَلَى الْوَجْو الَِي فَعَلَهُ.
قَانُواِ< :حَلَمَ تَغْلهُ لوse 4
)(١
()۲
()۳
()٤
()

سورة الأحزاب الآية :لا" .وتمامها :افلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها». 
سورة الحشر الآية .۷ :وتمامها :وما آناكم الرسول فخذوه».
سورة الحشر الآية .۷ :وتمامها :وما نهاكم عنه فانتهوا».
سورة الأعراف الآية861١. : وتمامها« :واتبعوه لعلكم تهتدون).
في :أ «وأجيب» بدل «أجيب».

( )5سورة الأحزاب الآية١۲. : وتمامها« :لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن
كان يرجو الله واليوم الآخر».

) (۷عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه  (أن النبي ب

صلى فخلع نعليهء فخلع

الناس نعالهم» فلما انصرف قال« :لِمَ خلعتم نعالكم ؟» قالوا :رأيناك خلعتَ فخلعنا.

فقال« :إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهِمًا خبثاً .فإذا جاء أحدكم المسجد نليقلب
نعليه» ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما»).
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعل حديث )(١٠٠ ١/574:

وأخرجه ابن خزيمة في جماع أبواب الصلاة على البسطء باب المصلي يصلي في

نعليه حديث (۲/۷٩۱ )۷۱۰۱ بنحوه.
وأخرجه' ابنحبان في كتب المواقيت» باب الصلاة في النعلين» وأين يضعهما إذا

خلع
(هما
5ح
0ديث
*)

ص.١٠١

1

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة ١/0552 وقال« :صحيح على شرط
مسلم؟» وأقره الذهبي على تصحيحه.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .07/#

وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في النعلين ١/١78. كلهم
باختلاف يسير في الألفاظ.
4۹¥

هعَُملَْى اسْتَذْلالي” ,وَبََنَ الْعِلَّةَ .قُلْنًا :ل عَلَيْهِ الصََلَةٌ
ل :060إصلواھ“ أو لِمَهُم الْقُرْبَةِ .قَانُوا :لما أَمَرَهُمْ /١5[ /ب]
ال ےمم تَمَسَّكُوا غل

 .قُلنا :لِقَوْلِهِ :جخدرا ."42أأ همالي

الوا لها اتيت" في الْغْسْلٍ ببم  ۷إنْرَالٍ سال عُمَرُعَائِشَةَ [رَضَىَ
( )١في :ش «على الاستدلال» بدل «على استدلالهم؟.
( )۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في بيان
المختصر ١/۳۹٤. شرح العضد على المختصر .۲/۳۲
()۳

سبق تخريجه في ص.٤٤٤

أمر من لم يكن معه
اع
دجة
وي ح
ة ف
ل
اي
اللهعنه « :-رآنسول الله
ي
ضر -
رجاب
( )٤عن
هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة» أن يحل مإنحرامه» وأن يجعل حجته

عمرة» وأن رسول الله هة ثبت على إحرامه» وأن الناس استعظموا ذلك»  .وأن

رسول الله ية قال« :لولا أن مالعهيَذْيَ لأخللكُ».
أخرجه البخاري في كتاب الح باب ( )۳۳التمتع والقران والإفراد ۲/١١٠. وفي
باب )(١۸ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ١/١۷. وفي كتاب
العمرةء باب ( )5عمرة التنعيم يذ ٠٠". وفي كتاب التمني» باب ( )۳قول النبي : 5
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟  . 4/871وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة»

باب ( )۷۲نهى النبي ب عن التحريم إلا ما تعرف إباحته ۸/١١٠.

وأخرجه مسلم في كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز الإفراد والتمتع والقران.
حديث ( )۸۳۱و()١151 و()۱٤۲ و(.)۱٤۳ وفی باب حجة النبي بل حديث )(۷٤۱ ۲/۲۸۸

 5وأخرجه أب دواود فيكتاب المناسك» بإافبفرياد الحج حديث ( )۷۸۷۱و()۸۸۷۱
 ." 7-7384وفى باب صفة حجة النبى كلل حديث (۲/٥٥٤ )8091 .555-

وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك» باب فسخ الحج حديث (1/794 )۰۸۹۲
مختصراً .وفى باب حجة رسول الله كله حديث ( ۲/۲۲۰۱ )”4/10۔ ۷۲١۱.
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص*:١١ «وهذه هي مسألة فسخ الحج إلى العمرة التي

۰

اختلف الأئمة فيها'.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :مجموع الفتاوى لابن تيمية ١۲/۰۸۲. فتح
الباري ۳/۹۱٤  4١4. -المجموع للنووي 79/45١  .751 -المغنى لابن قدامة ۳/٤۸٤.
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ١٤٠. - ۳۸/۴۳۱
()۵

سبق تخريجه في ص

؟.05

( )5فى :أ «لما اختلفوا» بدل «اختلف».

( )۷في :أ الغير» بدل «بغير».

۹۸

0

الله تَعَالَى عَلها]“ فَقَالَتْ :فَعَلْيُهُ أا وَرَسُولُ الله تلت مَاغْتَسَلْئَا"  .قوُلْنًا:
چ

نما

م

) (1ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما فى بيان

المختصر ١/١۹٠. وشرح العضد على المختصر .۲/۳۲
)(۳

۰

قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/٦۹٤: «أما سؤال عمرء
عندي
فرواه الطحاوي في مشكل الآثار عن عبد الله ب
بنة.
ام
نغسل
جال
لمر
اد ع
عن

بن الخيار قال :تذاكر الصحابة

فقال بعضهم :إذاجاوز الختان فقد وجب

الغسل .وقال

بعضهم  :الماء مالنماء .فقال عمر :قد اختلفتم وأننتتم أهل بدر الأخيارء فكيف بالناس
بعدكم؟ .فقال علي :يا أمير المؤمنين» إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبي

يله فسلهن عن ذلك .فأرسل إلى عائشة فقالت( :إذا جاوز الختانٌ الختانٌ فقد وجب

لأاسمع أحداً يقول« :الماء من الماء إلاجعلته نكالاً».

الغسل» .فقال عذمرلعنكد:

ورواه الطبراني في المعجم عزنيد بن ثابت» كان يقص فقال في قصصه :وإذا خالط

الرجل المرأة فلم يمن» فليس عليه غسل .فذكر لعمر بن الخطاب فاستدعاه وأنكره عليه
فقال :سمعته من أعمامي .فقال له على :أرسل إلى أمهات المؤمنين .فأرسل إلى حفصة

فقالت :لا أعلم .فأرسل إلى عائشة فقالت «إذا جاوز الختانٌ الختانّ فقد وجب الغسل».
ورواه مسلم عن أبي موسى ولم يذكر أن عمر هو السائل» ورفع« :إذا جاوز الختانٌ
الختانَ» .ولم يجعله من قولها.
( -مسلم في كتاب الحيض» باب مسخ «الماء من الماء»» ووجوب الغسل بالتقاء

الختانين حديث (١/١177 )48( :)88  ۲۷۲وفيه «مس» بدل «التقى»)  -وأما قولها:
«فعلته أنا ورسول الله ي فاغتسلنا» فلم يرد في جواب هذا السؤال» لكن رواه النسائي
( -في السنن الكبرى )١/١9١  »-والترمذي  (فى أبواب الطهارة» باب ما جاء إذا

التقى الختانان وجب الغسل حديث )(8١٠  ١/081.هكذا رواه موقوفاً على عائشة
رضي الله عنهاء وقال: :

وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن

خديج .وأخرجه أيضاً عن عائشةة رضيالله عنها مرفوعاً في الحديث الذي بعده رقم
()۹۰۱

 .۳۸۱وقال أبو عيسى :حديث
- ۱/۲۸۱

عائشة حسن صحيح)  »-وابن ماجه

عنها  (في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان
حديث (١/۹۹۱) )805  -قالت« :إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فعلته
أنا ورسول الفلهاغعتةسلنا».
قال الترمذي ( -في سننه

۱/۲۸۱

# -م١ا) :-

ااحسن صحيح؟».

وقال في علله:

قال

البخاري :هو خطأء إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحملن بن القاسم بن سلام.

ولميلتفت ابنحبان إلىذلك فأخرجه في صحيحه .وكذلك ابن القطان» .انتهى كلام الزركشي.
وانظر :تعليق الحافظ ابن حجر على قول الترمذي« :حديث عائشة حسن صحيح» في
التلخيص ١/471١. وتعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث في سنن الترمذي ١/١۸۱.

۹

اسْتْفِيدَ مِنْ :إا إِلْتَقَى الْخْتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اللي
كلثم ُنبا0

أو ل

أولاه بيان ون

شَ9دْط الصَّلاقٍ أو لِمَهُم الوْجُوب .قَالُوا :أُخْوّطً:

١

كَصَاقٍ وَمُطَلَفَةِلم َتَعَيكًا.

وَالْحَقُ :أَنَّ الاختِيَاطً فِيمَائَبَتٌ وُجَوبُُ أو كَانَ الأ“
كَالئّلائيت”'» قَأما ما اخْتَمَلَ لِعَيْر ذَلِكَ قَل.
( )١عن عائشة رضي الله عنها قالت( :إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل»

فعلته أنا ورسول الله ك فاغتسلنا» .أخرجه الترمذي :فى أبواب الطهارة» باب ما
جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل حديث )(8١٠  ١/١۸۱.هكذا رواه موقوفاً
على عائشة رضي الله عنهاء وقال :وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو

ورافع بن خديج .وأخرجه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً في الحديث
الذي بعده رقم )(9١٠ .81 _ ١/۲۸۱

وقال أبو عيسى:

«حديث عائشة حسن

صحيح" .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى

اا

الختانان حديث (.۱/۹۹۱ )805

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة» باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث
( )۲۷بلفظ «إذا جاوز الختان الختان؟.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/۱١۱ .

وأخرجه عبد الرزاق في كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل حديث )(١44 ١/5415.

(كلهم موقوفاً على عائشة رضي الله عنها).
() سورة المائدة الآية .۷ :وتمامها# :وإن كتتم جنباً فاطهروا».
( )۳الأضل :خبر كان منصوب» واسمها محذوف تقديره:
الأضلّ؛ .
انظر رفع الحاجب (ورقة “Ni بيان المختصر

«أو كان الوجوب

١/954.  ٠شرح العضد على المختصر

.£/

(؟) أو كان الوجوب هو الأصلء كيوم ثلاثين من رمضان .فإنه إذا عُمَّ يوم ثلاثين من
رمضان» يحتمل أن يكون يوم ثلاثين من رمضان» فيحكم بوجوب صومه؛ بناء على
أنه الأصل؛ لأن الأصل بقاء الشىء على ما كان عليه.

انظر :بيان المختصر ١/444. رفع الحاجب (ورقة /5أ) .شرح العضد على المختصر
 7/4مع حاشية المحقق التفتازاني.
()

في :أء ش «بغير» بدل الغير» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة
بیان المختصر ١/444. شرح العضد على المختصر ۲/٤۲.
5
5٠

النَدْبُ  :الو جوبيَسْتَلرم التَبْلِيعَ وَالإِبَاحَةُ منتَفيَة مولي
(CY
کان

 :ولذ

وَإل”
وسَخهُمس

الإبَاحَةٌ :هاُلوْمَْتَحَقَّىُ فَوَجَبَ الْوُقُوفٌ عِنْدَهُ .أجيبَ '9إِذَا لَمْيَظْهَرْ
(مَسْأَلةُ) إا عَلِمَ غل وَلَم يُنْكِرْهُ قاور فن كَانَ كَمُضِيٌ کا“
( )1١في :أ «لقوله» بدل «بقوله».

(؟) سورة الأحزاب الآية١۴. : وتمامها# :لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن
كان يرجو الله واليوم الآخر».
( )۳قال العضد في شرحه على المختصر « : 9/83وكذا الإباحة لقوله« :لقد كانلكم في رسول الله

إسوة حسنة) في معرض المدح» ولا مدحعلى المباح» فتعين الندب .وهو المطلوب» .اه
وانظر :رفع الحاجب (ورقة /5#أ) .الإبهاج  .7/7395بيان المختصر ١/٠٠٠.
)(٤

في  :أ «وأجيب» بدل «أجيب». 

() قال الطوفي فيشرح مختصر الروضة ۲/۳٦ « :نعم شرط كون إقراره حجة» بل شرط كون
تركه الإنكار إقراراً :علمه بالفعل» وقدرته على الإنكار ؛ لأنه بدون العلم لايوصف بأنه مقرأو
منكرء ومع العجز لايدلعلى أنهمقرء كحاله معالكفار فيمكةقبل ظهور كلمته؛  .اه .
إلا أن ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /5ب) اعترض على قول ابن الحاجب:
«ولم ينكره قادراً؛ حيث قال« :واعلم أن ما ذكره المصنف  أي ابن الحاجب  -من

اشتراط كون النبي ية قادراً على الإنكاز عندي غير محتاج إليه فقد ذكر الفقهاء أن
من خصائصه ي عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على نفسه» وعدم السقوط
في الحقيقة ؛ لأنه لايقع من خوف على نفسه بعد إخبار ربه تعالى بعصمته في قوله:

#والله يعصمك من الناس» [المائدة.»95]4 :اه.
وبمثل اعتراض ابن السبكي اعترض ابن النجار على قول ابن الحاجب:

«ولم ينكره

قادراً» .حيث قال في شرح الكوكب المنير « :7/7491وقيّد ابنُ الحاجب المسألة بكونه

قادراً عليه .ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن من خصائصه َه أن وجوب إنكاره المنكرّ لا
يسقط عنه بالخوف على نفسه».اه.

وبقول ابن السبكي وابن النجار قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص« :"5ولا بد أن
يكون التقرير على القول والفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم مع قدرته على الإنكار

كذا قال جماعة من الأصوليين .وخالفهم جماعة من الفقهاء فقالوا :إن من خصائصه

صلى الله عليه وآله وسلم عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف على النفس؛
لإخبار الله سبحانه بعصمة فى قوله# :والله يعصمك من الناس) [المائدة.45]4 :اه.

( )5ألحق الإمام الجويني بالكافر المنافق حيث قال في البرهان ١/۸۲۳ (فقرة « :)704فإنه=
5:١١

إلىكن مو قل ایر للشکرت ا

وبا عدَللَى الْجَوَاز” ,

0

 ondهو

و 6عقا وه وقهع وه

وو

عه هه موه

لا يبعد أن يرى رسول الله ية أبئًاعليه ممتنعاً من

ل

وهو معرض

القبول منه على أمرء فلا يتعرض

عنه؛ لعلمه بأنه لو نهاه» لماقَبِلَ هيه بل يأباهء وذلك بأن يكون من

يراه منافقاً أو كافرء فلا يُحمل تقريده هؤلاء,
وخالف

و 6عه هم و فاع و و عه وهم و مو

وه

وو

و وه

المازري إمام الحرمين حيث

وسكوته عنهم على إثبات الشرع» .اه.

قال« :إنا نجري على المنافق أحكام الإسلام

ظاهراً؛ لأنه من أهل الإسلام في الظاهر» .وأيّد الزركشي قول المازري في تشنيف
المسامع  4 ۲/۰حيث قال« :والقول بالاقتصار على الكافر ذهب إليه المازري» وهو

أظهر؛ لأنه أهل للانقياد في الجملة».
وقد أجاب الشوكاني في إرشاد الفحول ص۴٠ عن قول المازري« :بأن النبي صلى الله
اماي
قع
لعلمه أن ال
عليه وآله وس
تمو
مكثير
لكان
فسقط
الم
ناً
نعظفةعلهام».
ينن؛
)0
فق

فی  :أ اكنيسته» بدل «كنيسة).

حكى الاتفاق في هذه المسألة :الآمدي في الإحكام ١/١51. وابن السبكي في رفع
الحاجب (ورقة /۳١ب).

والأصفهاني في بيان المختصر ١/۴٠٠. والعضد في شرحه على المختصر ۲/٠٠.
)(

أي :إن لم يسبق تحريم ذلك الفعل دل عدم إنكاره  عليه الصلاة وال
عسلا
لم -
ى
جواز ذلك الفعل» مفناعله ومن غيره إذا ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على
الجماعة؛ كما قال العضد في شرحه على المختصر ؟8/؟.

وانظر :رفع الحاجب (ورقة /۳١ب). بيان المختصر ١/*05.
) (£إن كان الفعل أو القول الواقع بحضرته وزمنه من غير كافر قد سبق تحريمه» فسكوت
النبي بي عن إنكاره نسخ لذلك التحريم السابق» وإلا لزم أن يقع منه وخ ارتكاب
طول؛ لما تقرر من عصمته لاء فلايقرعلى باطل؛ وقد وصفه الله
ا وه
برم
مح

تعالى بقوله« :النبيء الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم فاليتوراة والانجيل يامرهم
بالمعروف وينهاهم عن المنكر[ #الأعراف١١٠]. : ذه عليهالصلاة والسلام ينكر
المنكر .ولأن فيه تأخِيرَ البيان عن وقت الحاجة؛ لإيهام الجواز والنسخ.

انظر :البرهان للجويني ( ۱/۹۲۳فقرة  .)805المنخول ص .۸۲۲الإحكام للآمدي
و تيسير التحرير ١/۸۲۱. رفع الحاجب (ورقة /١ب). بيان المختصر ١/۴٠٠.
تحالرحموت ؟ ./شرح الكوكب المنير  .7/441إرشاد الفحول ص."65
) (6وسار عليه الصلاة والسلام بفعل أو قول هو أقوى في الدلالة على الجواز.
انظر :البرهان للجويني ".١/497 (فقرة  .)404المنخول ص .۸۲۲الإحكام للآمدي=
41۲

َتَمَسَّكَ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله [تَعَانَى]”" فِي الْقِيَافَةٍ ِالاسْيَبْسَارِ وَتَرْكِ
الإنكار"؛ لِقَوْلٍ الْمُدْ 5وَقَدْ بَدَثْ لَه" أَقُدَامُ رَيْدِ وَأسَامَة« :إِنَّ هَذِهٍ
الأكُرًا

ص

م بَعْضُهًامِنْبَغض»”*)

رفع الحاجب

(ورقة ۳٦ب).

بيان المختصر

1

تیسیر التحرير YAY

0

فواتح الرحموت ١/۴۸۱. إرشاد الفحول ص ."5شرح الكوكب المنير

1
) (1ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ.
)(۳

ما تمسك به الشافعي  رحمه الله تعالى  -في القيافة تمسك به الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى  -؛ عخلافاً للحنفية.

انظر :البرهان للجويني ( ۱/۹۲۳فقرة  .)804شرح الكوكب المنير ۲/١۹1. فواتح
الرحموت  .5/781بيان المختصر ١/٤٠٠. رفع الحاجب (ورقة لا/#أ) .تشنيف المسامع

1

 -الشافعي هو :الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن

السائب بن عبد هشام بن المطلب» القرشي المطلبي الشافعي» الثقة الحافظء نسيب
رسول الله بو وناصر سنته» صاحب المذهب المشهور .ولد سنة ١٠٠ هء وتوفى

سنة 7١4ه  رحمه الله تعالى  .-انظر ترجمته في :سير أعلام النبلاء /٠١ه. تذكرة
الحفاظ ۲/۱٦۳. التقريب ۲/۳٤۱. التهذيب  .4/81الثقات  ."4/0كتاب «الشافعي»
للشيخ أبي زهرة.

) (۳لفظة «له» ساقطة من :أ.
) (6عن عائشة رضي الله عنها قالت( :دخل على رسول الله يل مسروراء تبرق أسارير
وجهه فقال« :ألم ترئ أن مُجَرّرًا نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال :إن

هذه الأقدام بعضها من بعض»).
أخرجه البخاري في كتاب الفرائضء .باب )(١۳ القائف 8/71١. و فى كتاب المناقب»

باب ( )۳۲صفة النبي ل ١/١١٠. وفي كتاب فضائل النبي ل باب ( )71مناقب
زيد بن حارثة مولى رسول الله 5/١7. 6
وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع» باب العمل بإلحاق القائف الولد حديث (,”4 872

AY - 1A1/Y (f°
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في القافة حديث (۲/۸41 )۸۹۲۲ »۷۹۲۲

3.-44

1

١

وأخرجه الترمذي في أبواب الولاء والهبة حديث (١87؟)  .4/054وقال أبو عيسى:
«هذا حديث حسن صحيح؟.

41۳

=

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب القافة 5/44١

١۸1.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام» باب القافة  .۲/۷۸۷وأخرجه الإمام أحمد في
مسنده  5/58و.۲۲٣
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7١1/50: «القائف :هو الذي يعرف الشبه ويميز
الأثرء سمي بذلك؛ لأنه يقفو الأشياء أي يتبعهاء فكأنه مقلوب من القافى .قال

الأصمعي :هو الذييقفو الأثر ويقتافه قفواً وقيافة» والجمع :القافة.اه

٠

وانظر :مفردات الراغب ص .8081التعريفات للجرجاني ص.1١9
في الحديث إشارة إلى قصة أسامة بن زيد  رضي الله عنهما  عندما تكلموا في
نسبه؛ لأنه جاء أسود شديد السوادء وكان أبوه زيد أبيض من القطن»ء فجاء م
المدلجي» وكان قد غطي كل من أسامة وزيد» فنظر إلى أقدامهما وقال :إن هذه

ك؛
لكل
ذنبي
بّ ال
الأقدام بعضها من بعض .فسر

لكونه كافاً لهم عن الطعن فيه؛

لاعتقادهم ذلك .

وفي هذا الحديث دليل على أن القائف الحاذق يعتبر قوله» ويلزم منه حصول التوارث
بايلنملحق والملحق به .انظر :فتح الباري ١١/۷٥.

 -مُجَؤزالمُذلجي :هو ابن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلىمدلج بن مرة بن عبد

نابننة .قال ابن حجر نقلاً عن ابن يونس في تاريخ مصر« :لاأعلملهرواية»
كاف
' من
وقد شهد الفتوح بعد النبي كلِ .وقيل له المجزز؛ لأنه كان إذا أسر أسيراً جر ناصيته
وأطلقه  رضي الله تعالى عنه  .-وكانت القيافة فيهم وفي بني أسدء والعرب تعترف

لهم بذلك» ..قال الحافظ ابن حجر ففيتح الباري « :71//16وليس ذلك خاصاً بهم
على الصحيح» وقد أخرج يزيد بن هارون فيالفرائض بسند صحيح إلىسعيد بن
المسيب أن عمر كان قائفا أورده فى قصته» وعمر قرشى ليس مدلجيا ولا أسدياء لا

أسد قريش» ولا أسد خزيمة .انتظررجمة المدلجى فى :الإصابة ۴/٠٠۴. الاستيعاب
00

 ١#له .تهذيب الأسماء .۲/۳۸

ز-يد :هاولصحابي الجليل زيدبن حارئة بن شراحيل الكلبي نسباًء القرشي
الهاشمي بالولاء .أبو أسامة حبرسول الله هة وأشهر مواليه .وقع في السبي فاشتر
و
فوهبته للنبي بي قبل النبوة»
دء
يجةلبنت
وخدي
خته
انم لعم
زب
حيم
حك

رليم
حتتىحنز

التبني» وآخى النبي كَل بينهوبين جعفر بن أبي طالب .وهو من

السابقين للإسلام .وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر.

وعينه الرسول كله أميراً على غزوة مؤتة فاستشهد سنة ثمان من الهجرة وهو ابن
خمس وخمسين  رضى الله تعالى عنه  .انظر ترجمته في :الإصابة ١/450.

الاستيعاب ١/445. تهذيب الأسماء ١/705.
٤

1

قة!" الْحَقٌ؛ وَالإِسْيِبْسَارَ بمَا يُلِْمُ
وأورد :إِنَّتَرْكَ الإنْكَارِ؛ ير قاَمَ
ِىهِ؛ لاد الْمُتافِقِينَ تَعَوَصُوا لِذَّلِكَ”" .وَأَجِيبَ بأد مُوَائَقَهَ
َضْضمَْعَللَ
الأْخَ
= _أسامة :هو الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل .أبو محمد»
يد.
ويقال :أزبو

جب

أمّرهُ الرسول ب

على جيش عظيم»وكان عمره ثماني عشر سنة أو عشرين .واعتزل

ن»
اتل
مد ق
ثبع
عتن
الف

رسول اللهكد وابن حبه .أمه أم أيمن حاضنة رسول الكلهلة.

وسكن المزة بدمشق ثم مكة ثم المدينة وتوفي بها في خلافة

معاوية سنة 41هه؛ روي عنه أحاديث كثيرة رضي الله تعالى عنه .انظر ترجمته في:
الإصابة ١/١". الاستيعاب ١/880. تهذيب الأسماء ١/"١١.
()

في :ش ابموافقة» بدل «لموافقة».

( )۲قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ( ۱/۹۲۳فقرة ٤١٠۸ء ١٠4): 48042 «استدل

الشافعي رضي الله عنه في إثبات القافة بتقرير رسول الله ية مُجَزّرًا المُدْلِحِىَ على

اىمة وزيد وهما تحت قطيفة» وقد بدت منهما أقدائُهما:
قوله» إذ قاللما نأظرسإل
إن هذه الأقدام بعضها من بعض .فاستبشر رسول الله وسرّه ما قاله .في القصة
المشهورة .وموضع الاستدلال للشافعي تقرير رسول الله ية ذلك الرجل.

قال القاضي :هذا فنيظهر؛ فإن قول مُجَزّزْ كان موافقاً لظاهر الحق» وكان المنافقون
يبدون غمزة في نسبة زيدوأسامة» قاصدين به أذى رسول الله له وكان الشرع حاكماً
بالتحاق أسامة بزید» فجرى قول مُجَزّزٍ منطبقاً على وَفْق الشرع  .والظاهر والأمر
المستفيض الشائع» وهو بمثابة ما لو قال فاسق مردود الشهادة :هذه الدار لفلان»

يعزوها إلى مالكهاء وصاحب اليد فيهاء فلو قرر الشارع مثل هذا الرجل على قوله لم

يكن ذلك حكماً منه بأقوال الفسقة في محل النزاع» وقيام الحاجات إلى إقامة البينات.
وإن انتصر منتصر للشافعي قائلا  :إن ما استدل الشافعي باهتزاز رسول ايلكللهِةِ .ومن

راه
س ل
يسول
تمام کلام الشافعي  :أن الر

إلا الحق» فإذا سره قول مُجَزّزِ تبين أنهمن

مسالك الحق .قيل  :يمكنأنيُحْمَلَذلكعلىعِلْم رسولاللهإل برجوع العرب إلى

أقوال القافة .والقيافة لم تزل عندهم مرجوعاً إليهاء وهي من الأبواب الكهانةء وكان
المغمز منهم» فلما رأى مايكذبهم سره ماساءهم.

فأقصى الإمكان في ذلك :أن الرسول لولميكن معتقداً قبول قول القائف لعده من الزجر
ضيع›
اب ف
وصا
من أ
والفأل» .والحدس والتخمين» ولما أبعد أن يخطئ في مواضع» وإ
فإذا تركه ولميرده كان الكلام على الأنساب بطريق القيافة» فهذا من هذا الوجه قديدل
مومكن في ذلك» .انتهى كلام إمام الحرمين.
له
اذا
سداب» فه
أهمنستن
عالىلأن
وانظر :المنخول ص .۸۲۲رفع الحاجب (ورقة لا#أ) .بيان المختصر ١/8056. شر
مختصر

الروضة للطوفي ٠ ۲/۹ شرح الكوكب المنير ۲/٦۹١٠  .فواتح ارحس

 . 58شرح العضد على المختصر ۲/٠۲. تشنيف المسامع .7/1304
4\٥

الْحَقّ ل تَمْنَعٌ إِذاکان الطَرِيقٌ مُتْكراء وَإِلْرَامم الْخَضْم حَصَل بِالقِيَافَةَ» قلا
يَضصْلحُ مَانْعا .

«مَسْألة) الْفِعْلَآَنِ لا [١٠/] / يَتَعَارَضَانٍ“ 9م «١صَوْمٍ) َأَكْل»؛ لِجَوَازِ
الأمرٍ في وَقْتٍء والوباخةٍ في آخرّء  0أَنْدل دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبُ تَكْرِيرٍ

الأول ل

له

لای َيَكُونُ الثاني ئاس
او

إن  7مقعول"

.

n

( )١قال الإسنوي في نهاية السول “/ه"« :التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه
يمنغ كل واحد منهما مقتضى صاحبه .ولا يتصور التعارض بين الفعلين بحيث يكون

أحدهما ناسخاً للآخرء أو مخصصاً له؛ لأنه إن لم تتناقض أحكامهما فلا تعارض»
وإن تناقضت فكذلك أيضاً؛ لأنه يجوز أن يكون الفعل في وقت واجباًء وفي مثل
ذلك الوقت بخلافه من غير أن يكون مبطلاً لحكم الأول؛ لأنه لا عموم للأفعال
بخلاف الأقوال» .اه.
ومما تجدر إليه الإشارة أن الشيخ ابن الحاجب لم يذكر تعارض القولين في هذه
المسألة» بل ذكرهما في باب التعادل والترجيح.
وانظر :الإحكام للآمدي ١/1751١. الإبهاج في شرح المنهاج  .۲/۹۹۲رفع الحاجب (ورقة
لا"أ) .بیان المختصر ١/506. شرح الكوكب المنير  .۲/۸۹۱تشنيف المسامع .97/714
( )۲قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 7/891١: «إن دل دليل على وجوب ثكرر

فعله الأول لهء أي :على وجوب تكرر الصوم عليه بي في مثل ذلك الوقت أو دل
دليل لأمته على وجوب التأسي .به فذيلك الفعل في مثل ذلك الوقت فتلبس بضده»
قكت» وهو الفطر مع قدرته على الصومء دل أكله على تسخ '
للوذل
ا مث
أي :في
دليل تكرار الصوم في حقىف

لا نسخ حكم الصوم السابق؛ لعدم افتضائه التكرار»

ورفع حكم وجد محال .أو أقر آكلاً في مثله أي :في مثل ذلك الوقت» فنسخ؛ لدليل
تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص :أتوخصيصه .وقد يطلق النسخ
والتخصيص على المعنى» بمعنى زوال التعبد مجازا» .اه.
وكلام ابن النجار هو في الحقيقة تلخيص لما قاله الآمدي في الإحكام ١/771. وابن
الحاجب في المنتهى ص*.٠ وانظر :شرح تنقيح الفصول ص .495وحاشية التفتازاني
على شرح العضد للمختصر ؟.7/55

( )۳إذا تعارض فعله ي وقوله؛ بأن كان كل منهما يقتضي خلافٌ ما يقتضيه الآخرٌ.

أوصل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲/٠٠۲ مسائل ذلك إلى اثنتين وسبعين
مسألة وأوصلها الشوكاني في إرشاد الفحول ص ”4  "6إلى ثمانية وأربعين»
وأوصلها بعضهم إلى ستين .وانظر :حاشية التفتازاني على شرح العضد .7/51
املف
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٠.

ان "+تَقَدّمَكَالْفِْلُاسح كَبْلَالتمَكْن علنددنا“ قان کان خاضًا يناقلا
 (00في  :أء ش «تکرير» بدل «تكررا.

 00لاتعارض في فعله وقوله حيث لا دليل على تكرر في حقه که ولاتأس به» والقول

خاص به وتأخر القول عن الفعل.

مثال ذلك :أن يفعل شيئاً في وقت» ثم يقول بعد ذلك لا يجوز لي مثل هذا الفعل
في مثل هذا الوقت ونحو ذلك.
ووجه عدم التعارض في حقه وحق أمته جميعاً؛ كون الجمع ممكناً؛ لعدم الدليل على

التكرار» ولم يكن رافعاً للحكم في الماضي ولا في المستقبل.
أما عدم التعارض في حقه ككلِْ؛ فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل»
والفعل أيضاً لم يتناول الزمان الذي تعلق به القولٌ .فلا يكون أحدهما رافعاً لحكم
الآخر.

أما عدم التعارض في حق الأمة فظاهر؛ لأنه ليس لواحد من القول والفعل تعلق
بالأمة.
انظر :الإحكام للآمدي ١/851. الإبهاج في شرح المنهاج  .۲/۹۹۲رفع الحاجب

(ورقة /ا/#أ) .نهاية السول ۳/٠۳ مع سلم الوصول للشيخ بخيت /#ه”

٠١4. شرح

الكوكب المنير ۲/٠٠۲. تشنيف المسامع ؟ .714/بيان المختصر ١/405. شرح العضد
على المختصر  ۲/۷۲مع حاشية المحقق التفتازاني.
) (۳في :ش «وإن؟ بدل «فإن».

) (4إن تقدم القول على الفعلء كما لوقالالنبي كلِ« :يجب علي الصوم غداً» ثم يصبح
مفطرأً» فالفعل ناسخ لحكم قوله السابق؛ لجواز النسخ قبل التمكن على الصحيح»
قعدول
لب
افعل
خلافا للمعتزلة الذين يقولون :لياتصور صدور مثل هذا ال

ئيرز
اغ
جمكن
سبيل المعصية؛ لأن النسخ قبل الت

عالى
إل

عندنا.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في  :المعتمد ١/05". الإحكام للآمدي ١/451.
رفع الحاجب (ورقة لا”/ب) .بيان المختصر ١/١75. شرح الكوكب المنير ۲/٠٠۲.

تشنيف المسامع ؟ .7/714شرح العضد على المختصر  ۲/۷۲مع حاشية التفتازاني .شرح
تنقيح الفصول ص .۳۹۲تيسير التحرير #/85١. إرشاد الفحول هص".
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أمرين :

الأول :لم يتعرض ابن الحاجب للفعل بعد التمكن إذا كان الفعل من مقتضى القول.

هيلكون النفاعلسخاً للقول أو لا؟
4۱۷

2ك كس

ra

 foوخ
0

(,NOW

9 .ق7ن TکEان ع/َ5ا2نًاللاَنَاوولله كفََمتََققَةَدٌم الْفِعْل ٤أو

الْمَوْلِ لَه وَللأمّة'” كما تَقَدَّمَ إلا أن يَكُونَ الْعَامّ ظَاهِرًا فِيِء فَالْفِعْلُ
وقد تصدى لهذه المسألة بالتنبيه والشرح الأصفهاني في بيان المختصر ١/١٠٠ حيث

قال« :وإن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القول» لا يكون الفعل ناسخاً للقول»
وب تكرر مقتضى القولء فإنه حينئظٍ يكون الفعل ناسخاً
جلى
ول ع
إلا أن يدل دلي
لتكرار مقتضى القول» .وانظر :شرح الكوكب المنير؟.7١7/ شرح العضد على
ٍ
المختصر  ۲/۷۲محعاشية السعد.
الثاني :لم يتعرض ابن الحاجب لمسألة :كون القول خاصًا به وجهل التاريخ هناء بل
تركها إلى القسم الرابع» ويذكرها مع نظيرتها .قال الأصفهاني في بيان المختصر

0

اوإن كان القول خاصًاً به وجُهل التاريخ» فحكمه مثل القِسْم الذي دل دليل

على وجوب التكرر والتأسي به» والقول خاص به وجهل التاريخ وإنما لم يتعرض

المصنف له؛ لذلك».اه.
الريخ»
تجه
لم
اإن
وقال العضد في شرحه على المختصر ١/۷۲: «و

ويكون القول

مختصاً به» فالمصنف لم يتعرض له؛ لأنه يذكره في نظيره من القسم الرابع مايعلم
به حكمهةا.اها.

وقال التفتازاني عند قول الشارح« :لأنه يذكره في نظيره» .وإنما خص القسم الرابع»
مع أن هذا حكم نظيره من الثاني والثالث أيضاً؛ لأن كلا من صورتي تقدم القول
وتأخره أيضاً يوافق الرابع دون الثاني والثالث» .اه.
) 0في :ش :عبارة زائدة في الهامش بعد «تقدم أو تأخر» وهي« :لعدم اجتماعهما في
محل واحد من جهة واحدة» ثم مكتوب بعدها« :صح أصل» بمعنى :هذه الزيادة

صحيحة في أصل المتن .لكن هذه الزيادة غير موجودة في :الأصل» أ.
ولا في بيان المختصر

لم6

ولا في رفع الحاجب (ورقة (¥

ولا في شرح

العضد على المختصر ۲/٣۲ ولا في المنتهى ص١  .6ويعد بحثي عن هذه الزيادة
وجدتها للآمدي في الإحكام 1

حيث قال« :وأما إن كان قوله خاصاً بناء فلا

تعارض أيضاً ؛ لعدم اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة».

)(Y

إن كان القول خاصًاً بنا فلا تعارض أصلاًء سواء تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم اجتماع
القول والفعل فى محل واحد؛ لأن الفعل خاص به بء إذ لا دليل على وجوب

التأسي به عليه السلام» والقول خاص بنا.

م

انظر :الإحكام للآمدي ١/451. نهاية السول  .74/#رفع الحاجب (ورقة لا#رب) .بيان
المختصر ١/110. شرح الكوكب المنير ۲/۲٠۲. تشنيف المسامع ۲/١۱4. شرح العضد
على المختصر  ۲/۷۲مع حاشية السعد .إرشاد الفحول هص".
في :أ «لأمته» بدل «للأمة».
1۸

كما سَيَأَتِي

تَخَصيصٌ .
2

فان َل دَلِيلٌ عَلَى كور وَتَأَسّ وَالْمَوْلُ خَاصٌ بو فلا مُعَارَضْة في

اا
وفي حَقّهِ الماح تاخ7

ِن جهل.

فَثَالِتّهًا اللممخْتَارٌ :الْوَقْف؛

 (00إن كان القول عاماً لناولهء فيلاخلو إما أن يكون القول شاملا لهبطريق التنصيص›
أو يكون شاملاً لهبطريق ظاهر -أي لباصريحه .-
أولا :إن كان القول شاملاً له ية  -بطريق التنصيص» مثل :أن يقول :وجب
علي وعلى أمتي فعل كذاء فحكمه :إن كان القول متأخراًء كأن فعل فعلاً ثم
قال بعده:
أصلاً,

لا يجوز لي ولأمتي مثل هذا الفعل في ذلك الوقت»

لا في حقه

کو

ولا في حق

أمته ؛ لعدم وجوب

فلا تعارض

تكرار الفعل.

ولعدم

وجوب التأسي به.
وإن كان الفعل متأحراً فلا تعارض بالنسبة إلينا؛ بعدم وجوب التأسي.
وأما بالنسبة إليه يي فإن كان التلبس بالفعل قبل التمكن فعلى الخلاف .فعند

الجمهور نسخ» وعند المعتزلة لا يتصور الفعل إلا على سبيل المعصية.
وإن كان بعد التمكن .فلا تعارض بالنسبة إليه بها أيضأ إلا أن يقتضي القول التكرار.

ثانيا :وإن كان القول شاملاً للرسول ي بطريق ظاهر أي :لا بصريحه مثل :أن
يقول :وجب على المسلمين كذا .فبالنسبة إلى أمته كما تقدم» وبالنسبة إليه ية يكون
الفعل مخصّصاً لذلك القول.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :المعتمد ١/05. الإحكام للآمدي ١/451١.
نهاية السول NE

 . .64شرح تنقيح الفصول ص 79؟٠7 .رفع الحاجب

(ورقة (¥

بيان المختصر ١/١10. شرح الكوكب المنير ۲/۴٠۲. شرح العضد على المختصر
۲

مع حاشية البناني.

00
) (۳إن كان القول خاصاً به» فلا معارضة في حت الأمة سواء تقدم القول أو الفعل؛لأن
سيأتى  -إن شاء

اللهتعالى -

في باب التخصيص:

أن فعلهية

مخصص للعموم.

ايلقتولنالم
وله.
انظر :الإحكام للآمدي ١/451١. رفع الحاجب (ورقة ا/#ب) .نهاية السول ۳/٠ مع
الإبهاج  .5/10شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/١٠٠ مع حاشية البناني.
5
تشنيف المسامع ۲/۳۱٩.
) (4وفي حقه عليه الصلاة والسلام المتأخر من القول أو الفعل .ناسخ للمتقدم منهما إن=
44

6
مت ٠ 0

رُتَأَخَرُ 3تاود"
نان خَاضًا با فلآ معُمعَارَصَةَ فيو  .ومَفِي الأمّ2ةِ الْم
2 ١گ
علم التاديخ؛إلا أن يتقدم القول على الفعل» .والفعل بعد التمكن من مقتضى القول»

=

والقول لم يقتض التكرار» فإنهحينئذ لا معارضة في حقنا أيضاً.

انظر :الإحكام للآمدي ١/451. رفع الحاجب (ورقة /۷۴ب) .نهاية السول  8/04مع
سلم الوصول للشيخ بخيت المطيعي .بيان المختصر ١/16. شرح الكوكب المنير
الإبهاج ١/٠٠. شرح المحلي على جمع الجوامع 7/١٠٠ مع حاشية البناني.
.
-1
۲/9
تشنيف المسامع ۲۱٩
) (1إن كان القول خاصاً به وجُهل التاريخ» فلا معارضة في حق الأمة؛ لعدم تناول القول
لهم .وفي حقه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقوال:

القول الأول :يجب العمل بالقول؛ لأن القول أقوى دلالة من الفعل؛ لوضعه

للدلالة؛و لعدم الاختلاف في كونه دالاً» ولدلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة؛
ولأن القول يدل على المعقول والمحسوس فيكون أعم فائدة؛ ولأن الفعل يحتاج إلى

القول في بیان وجه وقوعه .وهو ما اختاره الرازي في المحصول * .801/والآمدي في

الإحكام ١/١٠٠. والأسمندي الحنفي في بذل النظر في الأصول ص.00١ والشوكاني
1

في إرشاد

الفحول

ص۳٦

.

القول الثاني :يجب العمل بالفعل؛ لأنه أقوى في البيان» وأوضح في الدلالة.

القول الثالث :يجب الوقف حتى يتبين التاريخ؛ لأنه يحتمل تقدم الفعل على القول
وبالعكس» ولا ترجيح؛ لتقدم أحدهما على الآخرء فالجزم لوجوب العمل بأحدهما

علىالتعيين تَحَكُمٌء وهو باطل .وهو ما اختاره ابن الحاجب» وابنالسبكي في جمع
الجوامع » ورفع الحاجب (ورقة ل/ا/#ب)ء ومال إليه البيضاوي في المنهاج.

انظر :المحصول للرازي  .8891/#الإحكام للآمدي ١/١٠٠. بذل النظر في الأصول
ررير
حيسي
ت .5ت
ا۳ل4-
للأسمندي ص.0١89 بيان المختصر ١/*15. نهاية السول /٠٤
۳  .١البحر المحيط ٤/۸۹۱. شرح الكوكب المنير ۲/۲٠۲. شرح العضد على المختصر
 7محعاشية السعد .الإبهاج لابن السبكي ١/٠٠". إرشاد الفحول للشوكاني ص."5
زفق

إن كان القول خاصًاً بنافلامعارضة في حقه ككل تقدم القول أو تأخر؛ لعدم تناول
القول له.
انظر .:الإحكام للآمدي ١/451. نهاية السول /٤٤. الإبهاج ١/٠٠. شرح المحلي
خىتصر ۲/۷۲
لمعل
اعضد
جموعامع ١/١٠٠. تيسير التحرير ١/۸٤1. شرح ال
لج
عالى
مع حاشية السعد .بيان المختصر ١/410. شرح الكوكب المنير .07 1/4رفع الحاجب
(ورقة /۷۳ب) .تشنيف المسامع  .7/14إرشاد الفحول ص."6

) (۳في حت الأمة إن علم المتأخرء فالمتأخر ناسخ .سواء كان القول متقدماً والفعل-
42

کان“ جهن الها الْمُخْمَارُ :يُعْمَلُ بالقَؤل؛ لأنّهُ أَقْوَى؛لِوَضْعِهِ لِدَلِكَ؛
وَلخُضُوصٍ لفغلٍبِالْمَحْسُوسِ؛ وَلِلْخْلافٍ فيه؛ وَلإِبْطَالٍ الْمَوْلِ به جَمْلَةٌ
وَالْجَمْعْ ولو بوجه أَوْلَى .

مَالُوا :لفئةأفوَى””؛ لأنّهُ يُبَيَنُ '9به الْقَوْلُ مثل :صلواه
متأخراًء أو بالعكس» إلا أن يتقدم القول على الفعل» والفعل بعد التمكن من مقتضى
القول .والقول لم يقتض التكرار» فإنه حينئذ لا معارضة في حقنا أيضاً.
انظر :الإحكام للآمدي ١/451. نهاية السول  .44/#الإبهاج 5/0٠". شرح
المحلى على جمع الجوامع ١/١٠٠. تيسير التحرير #/84١. شرح العضد على
المختصر

£
ص57
)(1

 ۲/۷۲مع حاشية السعد .بيان المختصر

٠٤/١ه. شرح الكوكب المنير

رفع الحاجب (ورقة /۷۴ب) .تشنيف المسامع  .5/714إرشاد الفحول

فی  :شش «وإن» بدل «فإن) .

) (۳إن جهل التاريخ ففيه ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول :العمل بالقول .وهو الأصح عند الجمهور .وهو ما اختاره ابن الحاجب
في المنتهي ص١  .6وهنا في المختصر.

له؛
ون ب
قيتبي
لعل
االف
المذهب الثاني  :العمل بالفعل ؛ لأن الفعل أقوى دلالة من القول؛ لأن
لأنمثلقوله ية« :صلوا كمارأيتموني أصلي» و«خذوا عني مناسككم» .يدلعلى أن فعله
في الصلاة ومناسك الحج مبين لقوله« :صلوا» و«خذوا».
المذهب الثالث:

الوقف عن العمل بواحد منهما حتى يتبين التاريخ.

ه
م-
حني
رتازا
وقد ذكر المحقق التف

الله  -في حاشيته على شرح العضد  ۲/۸۲أدلة

القائلين بترجيح القول على الفعل» وأدلة المخالفين» ثم بين أدلة الترجيح للقول
المختار بالعمل بالقول.
وقال المحلي في شرحه على جمع الجوامع ؟:٠١7/ «وإن جهل المتأخر فالأقوال
أصحها في حقه الوقف .وفي حقنا تقدم القول».اه
انظر :الإحكام للآمدي ١/151. الإبهاج مه شرح المحلى على جمع الجوامع
ختصر
ملى
ل ع
اعضد
.رح ال
.١تيسير التحرير IAE ش
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مع ا

السعد .بیانالمختصر ١/. شرح الكوكب المنير ؟ .505/رفع الحاجب (ورقة
۷ب) .تشنيف المسامع ؟ .14/إرشاد الفحول ص."5
 (۳فى :ش «أولی» بدل «أقوى).
)(£
)(o

فی ::ا ابن بدل ايبن .
سبق تخريجه في ص٤٤. ٤

۲١

وَحِحَدوا عَني > "4وك
رخطوط الكْنهوَنتْدَسمَهةٍ ومكَغدَوياْرمِهَا .مق2لا :الْeقَ2وْلَ ەأركترء وَ0لَوْ سَلْ2مَ
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التساوي رجح يما دکرتاه» وَالْوَقْفَ ضعيف ؛ للتعبد بخلاف الأول .

ماخر تا

الك

 .إن جهل فَالتّكامة. 9

سبق تخريجه في ص١ ٠۲

( )۳إن كان القول عامّاً له ا

ولأمته .حكم ابن الحاجب بأن المتأخر ناسخ للمتقدم

ل.
صلم
فو
يقاً
مطل

وإليك تفصيل المسألة :إن كان القول عاماً له كله ولأمته .فإن علم التاريخ وتأخر

القول» فهو ناسخ؛ لوجوب تكرار الفعل في حقه» ولوجوب التأسي في حق أمته.
وإن تأخر الفعل» واشتغل بهقبلالتمكن منالإتيان بمقتضى القول» :نسخ الفعل القول
عند الجمهورء إلا أن يتناول القول له ظاهراًء فإنه يكون الفعل حينئذ 02
وعند المعتزلة لا يتصور هذا إلا على سبيل المعصية.

للقول.

وإن اشتغل بالفعل بعد التمكن من الإتيان .فإن لم يقتض القول التكرار» فلا
معارضةء لا في حقه  به  -ولا في حق أمته .وإن اقتضى القول التكرارء فالفعل
ناسخ للتكرار.
انظر :الإحكام للآمدي ١/551١. تيسير التحرير ١/١۹١٠ .بيان المختصر ١١/١ه٠ . شرح

الكوكب المنير ۲/۸٠۲. رفع الحاجب (ورقة /۷۳ب) .تشنيف المسامع  .1/19شرح
العضد على المختصر  5/87مع حاشية السعد .إرشاد الفحول ص."5
( )۳إن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة المحكية آنفاً:

المذهب الأول :العمل بالقول.
المذهب الثاني :العمل بالفعل .
المذهب الثالث  :الوقف.
والمختار منها  عند ابن الحاجب وغيره من الأصوليين  :-في حقه  عليه الصلاة

والسلام  -الوقف .والعمل بالقول في حق أمته.
انظر :الإحكام للآمدي ١/551. تيسير التحرير ۳/۱١٠. بيان المختصر ١۷/١ه. شرح
الكوكب المنير ١/۸  .۰رفع الحاجب (ورقة /۷۳ب) .تشنيف المسامع

 ..شرح

العضد على المختصر ١/۸۲ مع حاشية السعد .إرشاد الفحول ص."6

() إكنان القول خاصاً به ية -أو عاماً له عليه الصلاة والسلام  ولأمته» فلا
معارضة في حق الأمةء تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم تناول الفعل لهم.
4۲۲

لماه اسع في حقو

فَإِنْ ج
جهلَء فَالئَّلَانَة .":فَإِنْ كان خَاصًا /

[/ب
] الام ٠ قلا مُعَارَضَة. "7

ن دل الدّبِيلٌ؟ عَلَى تَأسّي الأ بو دُونتَكَرُرِهِ في حَقَهِ» وَالْمَوْلُ
و

َه

7

= انظر :الإحكام للآمدي ١/١١٠. تيسير التحرير  . ۴بی نان المختصر 73
الكوكب المنير ۲/١٠۲. رفع الحاجب (ورقة /۷۳ب) .ت تشنيف المسامع NA
73
العضد على المختصر ١/۸۲ مع حاشية السعد .إرشاد الفحول ص."65
( )١والمتأخر ناسخ للمتقدم في حقه  عليه الصلاة والسلام  -إن علم التاريخ .وهذا إنما
يستقيم إذا كان العام المتأخر ناسخاً للخاص المتقدم أو كان عموم القول له بطريق
التنصيص.

انظر :الإحكام للآمدي ١/551. تيسير التحرير ۳/۹٤٠ ب.يان المختصر ۷۱/١ه. شرح
الكوكب المنير ؟ .805/رفع الحاجب (ورقة /۷۴ب) .شرح العضد على المختصر
 5/8مع حاشية السعد .إرشاد الفحول ص."5

( )0إن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة :

المذهب الأول :العمل بالقول.
المذهب الثانى :العمل بالفعل.

المذهب الثالث  :الوقف .وهو المختار عند ابن الحاجب وغيره من الأصوليين.
قال العضد في شرحه على المختصر ١/۸۲: «والمختار :الوقف .وفيه نظر؛ فإنه لا
الا
تعارض مع تقدم الفعل .فنأخذ بمقتضى الأمر حكما بتقديم الفعل؛ لث
عارض
ليتقع
.ه .
المستلزم لنسخ أحدهما» ا
وقال التفتازاني عند قول الشارح «وفيه نظر؛ .قوله« :فيه نظر اختيار الوقف وإن الم
يكن صريحاً في المتن لكنه بعلم من قوله «فالثلاثة» إشارة إلى ما سبق .واعتراض
الشارح علیه» وعلى نظيره من القسم الأول ظاهر الورود؛ لادشتراكهما في عدم تكرير

الفعل» وعدم التعارض عند تقدمه بخلاف الثاني والثالث».اه.
انظر :الإحكام للآمدي ١١/١١۱ .ر
.فع الحاجب (ورقة /۷۳ب) .شرح
۲  .بيان المختصر ۷۱/١ه. شرح العضد على المختصر ١/۸۲ مع
( )۳إن كان القول خاصاً ا فلا معارضة أصلاً .لا في حقه  -ي
مته سواء تقدم الفعل أاولقول؛ لعدم توارد الفعل والقول على محل
انظر :الإحكام للآمدي ١/551.  ٠رفع الحاجب (ورقة /۷ب).

الكوكب المنير
حاشية السعد.
» ولا في حقواحد.

(ورقة 4#ر/أ) .شرح

الكوكب المنير ۲/۷٠۲. بيان المختصر ١۷/١ه. ش
.رح العضد على المختصر  ۲/۸۲مع
حاشية السعد.
( )6في :أ «دليل» بدل «الدليل».
YT
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قان كان خاصًا بالأمّوَء قلامُعَارَضَةَ فِيحَمَهء وَالْمْتَأَحَرُ نَاسَحْ في

م يدل على تكرر الفعل في
ل-
وكل
( )١إذا دل الدليل على وجوب تأسي الأمة به ك
ية  .-فإن كان القولٌ خاصاً به  -عليه السلام  »-وتأخر القولُ عن الفعل فلا
حقه -
معارضة .أما في حقه  عليه الصلاة والسلام -؛ فلعدم تكرار الفعل .وأما في حق

أمته؛ فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد.
انظر :المعتمد "١/98

 ."75الإحكام للآمدي ١/751. تيسير التحرير ۳/١١٠  .بيان

 .7037رفعالحاجب (ورقة م/#أ).

المختصر ١/410. شرح الكوكب المنير 5/5١7
شرح العضد على المختصر ١/۸۲ مع حاشية السعد.
( )0في :أء ش :عبارة زائدة هي« :والمتأخر ناسخ في حق الأمة» .هذه الزيادة غير
موجودة في :الأصل .وغير موجودة في رفع الحاجب (ورقة /8#أ) .ولا في بيان
المختصر ١/810. ولا في شرح العضد على المختصر ؟.55/

وهذه الزيادة مخالفةلماقررهالآمدي فيالإحكام ١0  .وابن الحاجب في المنتهى ص.6١
قال الآمدي في الإحكام ١/771: «وأما إن دل الدليل على تأسي الأمة به في فعله»
دون تكرره في حقه .فالقول إن كان خاضًاً به» فإن كان متأخراً عن الفعل فلا معارضة

هكونناسخاًلحك
نتقدمافالفعلٌالمتأخرعن ي
لافيحقه ولا في حق أمتهء وإن كا م
القول في حقه على ما ذكرناه من التفصيل دون أمته؛.اه.
وقال ابن الحاجب في المنتهى ص5١ « :فإن دل الدليل على تأسي الأمةبهدون تكرره في حقه»
والقول خاص به.فإن تأخرالقولفلامعارضة ء وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه خاصة»  .اه.
زفرفق

وإن تقدم القولٌ على الفعل» فالفعلٌ ناسخ للقول قبل التمكن من الإتيان .بمقتضى

القول .وفيه الخلاف المذكور بين الجمهور والمعتزلة.
انظر :المعتمد "١/98  ۲٦۳.الإحكام للآمدي ١/771. تيسير التحرير ۳/١١٠. بيان
المختصر ١/815. شرح الكوكب المنیر ۲/٣۰۲ ۔ ۷١۲. رفع الحاجب (ورقة /4#أ).
شرح العضد على المختصر  ۲/۸۲مع حاشية السعد.

( )٤وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة:

المذهب الأول :العمل بالقول.
ا:لمذهب الثاني :العمل بالفعل.
المذهب الثالث  :الوقف .وهو

المختار عند ابن الحاجب وغيره من الأصوليين.

انظر :الإحكام للآمدي ١/751. بیان المختصر ١/415. شرح الكوكب المنير 7/5١7 -
؟ .رفع الحاجب (ورقة /۸۳أ) .شرح العضد على المختصر  ۲/۸۲مع حاشية السعد.
٤4

 00إن كان القول خاضًاً بالأمة فلا معارضة في حقه  کو  2تقدم القول أو تأخر؛ لعدم
تواردهما على محل واحد .وفي حق الأمة المتأخر  -سواء كان فعلاً أو قول  -ناسخ

للمتقدم.

انظر :الإحكام للآمدي ١/711. بیان المختصر ١/915. شرح الكوكب المنير ۲/۷٠۲.
رفع الحاجب (ورقة ه/,#أ) .شرح العضد على المختصر ١/۸۲ مع حاشية السعد.
فم فإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة :

المذهب الأول :العمل بالفعل.
المذهب الثاني :الوقف.
المذهب الثالث :العمل بالقول .وهو المختار عند ابن الحاجب وغيره من الأصوليين.
انظر :الإحكام للآمدي ١/٦۹۱  .بيان المختصر ١/4915. شرح الكوكب المنير ۲/۷٠۲.
رفع الحاجب (ورقة  .)/۸۳شرح العضد على المختصر  ۲/۸۲مع حاشية السعد.

) (۳إكنان القول عام
واًلله
أك
ملا
تهء

فحكمه إن كان الفعل متقدماًء فملعاارضة في

حقه  عليه الصلاة والسلام -؛ لعدم وجوب تكرر الفعل .وفي حق أمته القول المتأخر
نلاسلخفعل قبل وقوع التأسي به ية  .-وبعده ناسخ للتكرار في حق الأمة إن دل

دليل على وجوب التكرار في حقهم.
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه  ييا -قبل التمكن من الإتيان بمقتضى
القول» إلا أن يتناول العموم له ظاهراًء فإنه يكون الفعل تخصيصاً للقول .وفي حق
أمته إن كان الدليل على وجوب التأسي مَخصوصاً بذلك الفعل» نسخ وإلا فتخصيص.

وبعد التمكن لامعارضة لا في حقه  عليه الصلاة والسلام  »-ولا في حق أمته إن لم

يقتض القول التكرار .ورن اقتضى التكرار يكون الفعل ناسخاً للتكرار.
انظر :الإحكام للآمدي ١/771. بیان المختصر ١/915. شرح الكوكب المنير ۲/۷٠۲.
رفع الحاجب (ورقة ه/,#أ) .شرح العضد على المختصر  ۲/۸۲مع حاشية السعد.

قال الأصفهاني في بيان المختصر ١/915: «واعلم أن في بعض الأقسام تفصيلاًء
وتختلف به الأحكام .والمصنف  -أي ابن الحاجب  -أهمله» ونحن قد تعرضنا لبعض

منهاء وأعرضنا عن البعض الآخر؛ اعتمادا على استخراج المحصل الفطن أحكامه بقوة
.
ه.
ااقى»
الب

{o

 - 2 8الإجماغ""'
الإِجْمَاعٌ :الْعَرْمُ وَالإِتَمَاقَ”"  .وَفِي الاشطلاح :اتَفَاقٌ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ
 00قدم ابن الحاجب الإجماع على القياس؛ لأن الإجماع معصوم من الخطأ بخلاف
القياس.
ويقدم الإجماع على باقي الأدلة لوجهين
ا٠لأنالأمة لا تجتمع على ضلالة.
الأول :كونه قاطعاً

الثاني  :كونه آمناً من النسخ والتأويل بخلاف باقي الأدلة.
كذا قاله الغزالي في المستصفى ١/۲۹۳. وابنالنجار في شرح الكوكب المنير ٤/٠٠٠
  .56١وانظرهفي اللمع ص١٠ل. مجموع الفتاوى لابن تيمية 9١/١1١5. ۷٣۲و
۲/۳
00

تيسير التحرير  .۳/۱۹۱فواتح الرحموت 5/191١. تشنيف المسامع /#هلا.

الإجماع في اللغة يطلق على معنيين :

الأول :العزم على الشيء والتصميم عليه .ومنه قوله تعالى# :فأجمعوا أمركم
وشرکاءکم) [يونس١7]. : وقوله تعالى# :فأجمعوا كيدكم ثاميتوا صفا) [طه:
* .]5وقوله تعالى# :وأجمعوا أن يجعلوهغفييابات الجب» اللوسف٥ : ومنه
قوله كَل  :الاصياملمنلميُجمع الصيام املنليل» .أي :يعزم الصيامبأن ينويه.
الثاني :الاتفاق :يقال أجمع القوم على كذا :إذا اتفقوا عليه .فكل أمر من الأمور
اتفقت عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة .انظر :المصباح المنير ١/١١١.
القاموس المحيط /١٠. مختار الصحاح ص.١551 لسان العرب ١/185 [مادة جمع].
مفردات الراغب ص١٠١؟. التعريفات للجرجانى ص.74

وكلا المعنيين أي الذي بمعنى العزم والذي بمعنى الاتفاق  مأخوذان من الجمعء
فإن العزم فيه جمع الخواطرء والاتفاق فيه جمع الآراء.
والفرق بين المعنيين :أن العزم يوجد من الواحد ومن الأكثرء أاملااتفاق فلا يوجد
لأن الواحد لايتفق مع نفسه.
دن؛
حر م
اأكث
وا من
إل
ثم اختلف العلماء في كون اللفظ حقيقة في كلا المعنيين أو في أحدهما فقط؟.

فذهب فريق منهم :الغزالي والفخر الرازي إلى أنه مشترك لفظي بينهما؛لأن اللفظ قد
استعمل فيهماء والأصل في الاستعمال الحقيقة» وذهب فريق آخر إلي أنه حقيقة في

العزم مجاز في الاتفاق؛ لأن اللفظ غلب استعماله في العزم» وقل استعماله في ٠
تلغبماله
سغ
الاتفاق» واما

أرجح» فيكون حقيقة في العزم؛ لأن الحقيقة راجحة.

وقال ابن برهان وابنالسمعاني :الأول

۰

أي  :العزم  -أشبه باللغة» والثاني - :أي :

الاتفاق  أشبه بالشرع.

انظر :البرهان ١/٤٤٤. ٠للعص .84المستصفى ١/7/9١. المحصول للرازي ٤=.41/
Ah

() ماه
هلو الأمَّةَ في عَضْرٍ عَلَى مر  ٠وَمَنْ يَرَى الْقِرَاضٌ العَضْرٍ يَزِيدٌ :إلى

انْقِرَاضٍ العَضر»

.

الإحكام للآمدي .1

رفع الحاجب (ورقة /۸۳آ) .شرح الكوكب المنير 9/١١7.

شرح مختصر الروضة للطوفي /ه .التمهيد للإسنوي ص.862١8 غاية الوصول

للأنصاري ص.١٠١7 إرشاد الفحول ص”".5
)0

انظر ش
./0١رحا التعريف ومحترزاته» وما يدخل فيه وما يخرج منه في :انظر :البرهان
للمع ص .84المستصفى ١/791. المحصول للرازي  .4/91الإحكام للآمدي

 ./0١رفع الحاجب (ورقة /۸۳أ) .شرح الكوكب المنير ؟.7١١/ شرح مختصر
الروضة للطوفي  .6/5التمهيد للإسنوي ص.80١ غاية الوصول للأنصاري ص.٠١۷

إرشاد الفحول ص" .5التحقيقات في شرح الورقات ص .704تشنيف المسامع ./0/
البحر المحيط  .4/8"5تيسير التحرير .577/#

 00اختلف الأصوليون في أنه هل يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر

المجمعين ؟ على قولين:
القول الأول :لا يشترط .وبه قال :الحنفية» والمالكية» وأكثر الشافعية .وقال ابن قدامة

في الروضة ١/555 مع نزهة الخاطر عن الإمام أحمد« :وقد أومأ إلى أن ذلك ليس
بشرط» .وقال ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص:81١ (إنه معتمد

مذهب أحمد .واختاره أبو الخطاب».

القول الثاني :يشترط  :وبه قال :الإمام أحمد  -رضي الله عنه  وأكثر أصحابه.

واختاره ابن قُورَكء وسُلَيِمُ الرازي» ونقله الأستاذ عن الأشعري» وابنٌ بَرهان عن
المعتزلة.
التحقيق في المعتمد من الروايتين عن الإمام أحمد  -رضي الله عنه  -في اشتراط
انقراض العصر وعدمه.

قال ابن قدامة في الروضة ١/١٠۳ مع نزهة الخاطر« :ظاهر كلام أحمد  رحمه الله

أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع وهو قول بعض الشافعية .وقد أوماً إلى أن
ذلك ليس بشرط» .أشار ابن قدامة إلى أن المنقول عن أحمد في هذه المسألة
روايتان :أحدهما قالها صريحاًء وهي أنه يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر

المجمعين .والثانية  :أومأ إليها إيماءً؛ وهي أنه لا يشترط ذلك .وهذا ما أكده الطوفي
في شرح مختصر الروضة  552/#وابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲/١٤۲. وما

ادعاه ابن بدران في نزهة الخاطر ١/۷۹۳ من أن الطوفي عكس القضية في شرح

مختصر الروضة وجعل عدم الاشتراط ظاهر كلام أحمد .واشتراط انقراض العصر أومأ
إليه إيماء .ليس بصحيح؛ لأنه مخالف لقول الطوفي في شرح مختصر الروضة >5/#

حيث قال« :المسألة الخامسة :الجمهور؟» أي :مذهب الجمهور أنه الا يشترط لصحة-
¥

=

الإجماع انقراضٍ «عصر المجمعين» وهو قول أبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة وأكثر
الشافعية؛ «خلافاً لبعض الشافعية» وبعض المتكلمين» منهم ابن قُورَكء «وهو ظاهر

كلام أحمدا» وقوله الموافق للجمهور أومأ إليه إيماء.وهو معنى قولي« :وهو ظاهر

كلام أحمد؛ ».أعني :اشتراط انقراض العصر «وأومأ إلى الأول» يعني عدم اشتراط
ذلك».

وبهذا يتبين أن الرواية :المعتمدة عن الإمام أحمد  رضي اللهعنه هي« :آن انقراض
العصر رط في صحة الإجماع؟ .

وفي المسالة أقوال غير ذلك.

أحدها :أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقاً .وهو قول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء
والمتكلمين.
الثاني  :أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي؛ لضعفه دون غيره .اختاره الآمدي
وغيره» ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي» وقال« :إنه قول الحذاق من أصحاب

الشافعية» وقال القاضي أبو الطيب :هو قول أكثر الأصحاب» ونقله أبو المعالي
الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق» واختاره البَنْدَنِيجِيء وجعل سُلَيْم الرازي محل
الخلاف في غير السكوتً .

الثالث :أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره» نقله ابن الحاجب عن
الجويني .ولكن ابن السبكي قال في رفع الحاجب (ورقة /٤۷ب): اوهو وَهْمْ) فإمام

الحرمين لا يعتبر الانقراض البتة».وهو ما أكده أيضاً ابن عبدالشكور في فواتح
الرحموت ۲/٤۲۲.
الرابع :أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواترء وإن بقي أقل من ذلك لم

يكترث بالباقي.
وحاصله :أنه إذا مات منهم جمعء وبقي منهم عدد التواتر» ورجعوا أو رجع بعضهم

لم ينعقد الإجماع» وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا أو رجع بعضهم لم يؤثر

في الإجماع.

الخامس  :أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم.

وهناك أقوال أخرى في اشتراط انقراض العصر وعدمه.
انظر :المنخول ص؟."١ المسودة 0ص”" .نهاية السول  ."61/#شرح الكوكب المنير
 > 7تشنيف المسامع  ۳۸/۲۱۱۔ ١١ .
ثمرة الخلاف :
قال ابن بدران فى نزهة الخاطر العاطرا« :۷1۳/ثمرة الخلاف أن من قال :لا يشترط

للإجماع انقراض عصر المجمعين يقول :متى انعقد الإجماع لا يسوغ لأحد خلافه=.
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يأهنه ا ت يَطَرِدُ؛ تَقْدِيرٍ عَدَم الْمُجْتَهِدِينَ» ولا ينْعَكِس؛ بِتَقْدِيرٍ
تاق

قِه ِ5مْعَلَى عمل

|

ومن قال :يشترط .يقول:

لا يتم انعقاد الإجماع إلا بعد انقراض عصر المجمعين»

.
ه.
اافه»
وحينئذ لو بلغ أحد رتبة الاجتهاد في أثناء العصر اعتد يخل

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان ١/444 (فقرة ١٤٠). المنخول
ص؟.5١7 المستصفى ١/791. المحصول للرازي 4//14١. الوصول إلى الأصول لابن
برهان ۲/۷٩. الإحكام للآمدي ١/97١1. الإبهاج ١/١٤٤. نهاية السول #/6١". البحر
المحيط 4/١٠15. سلاسل الذهب ص  ."54شرح الكوكب المنير ؟٠ .541/ رفع
الحاجب (ورقة /4#أ) .روضة الناظر ١/5 مع نزهة الخاطر .المدخل إلى مذهب

الإمام أحمد ص.81١ بيان المختصر ۲۲/١ه. شرح مختصر الروضة للطوفي ۳/٦٠
التحقيقات في شرح الورقات ص.54١

فواتح الرحموت

۲/٤۲۲. تشنيف

المسامع

۳-6
 00قال الأصفهاني في بيان المختصر ١/۲۲٥: «ومن قال :إن الإجماع لا ينعقد مع سبق
خلاف مستقر من ميت أو حيء أي :اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولى أهل

العصر الأول بعد استقرار خلافهم» لا ينعقد إجماعاًء وجوز وقوع هذا الاتفاق بعد
استمرار الخلاف من أهل العصر الأول» يزيد «لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر»؛

ليخرج عن الحد اتفاق آهل العصر الثاني ؛ ليكون التعريف مطابقاً لمذهبه .ومن لم

يجوز وقوع هذا الاتفاق من أهل العصر الثاني بعد استقرار الخلاف بين أهل العصر
الأول»> لميحتج إلى زيادة هذا القيد؛ لأن
ا ال
لقيد
تلا
عيزا
ردف
ييف؛
لخروج غير
المحدود د ال
اممتنعات)».

وانظر :التحقيقات في شرح الورقات ص٠٤٠

١٤. رفع الحاجب (ورقة //۸۳أ).

شرح العضد على المختصر .۲/۹۲

 00انظر :المستصفى ١/١۷١. ونصه« :اتفاق أمة محمد

ية  -خاصة على أمر من

الأمور الدينية» .

وكان ابن الحاجب قد أسقط «خاصة» من التعريف.
) (۳قال الآمدي في الإحكام ١/7171: «وقال الغزالي :الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد
خاصة على أمر من الأمور الدينية.
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أوجه :

الأول :أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة .فإن أمة محمد جملة
من اتّبعهإلىيوم القيامة» ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعم بعض الأمة لا
كلهاء وليس ذلك مذهباً له» ولا لمن اعترف بوجود الإجماع.

الثاني :أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أمة محمدء
غير أنهيلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقدء

وكان كل من فيه عامياً واتفقوا على أمر دينى أن يكون إجماعاً شرعيأء وليس

1

كذلك.

الثالث :أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون
إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية .وليس كذلك».اه.
وما أورده ابن الحاجب على تعريف الغزالى فى المنتهى ص .»75وهنا فى المختصر

۰

إلا تلخيصاً لقول الآمدي بعبارة دقيقة وموجزة .

 الغزالي :هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي» .أبو محمدالملقب بحجة الإسلام .قال ابن السبكي« :جامع أشتات العلوم» والمبرّز في المنقول
منها والمفهوم» ..صاحب التصانيف المفيدةفي الفنون العديدة ك «المستصفى»
و«المنخول» فأىصول

الفقه» و«الوسيط» و«البسيط» و«الوجيز» و«الخلاصة» في الفقه›

و«إحياء علوم الدين» واتهافت الفلاسفة» و«معيار العلم "و«المنقذ من الضلال» ..توفي
سنة ۵۰٠ ه .انظر ترجمته فى :طبقات الشافعية للسبكى 6/١4١2  ."48وفيات

الأعيان /#ه"م .شذرات الذهب 4/١1.

1

) (1في :ش «النضام» بدل «النظام» .وهو تحريف ظاهر.
) (۲في  :ش «الروافظ» بدل «الروافض» .وهو تحريف ظاهر.
)(۳

اختلف النقل عن النظام في ذلك

قل عنه أنه يقول بإحالة الإجماع كما في الوصول

إلى الأصول لابن برهان ۲/۷٦ وابن الحاجب في المنتهى ص 85وهنا في
المختصر» وشرح الكوكب المنير 7/١72 ونقله الإسنوي في نهاية السول ۳/۸٤۲ عن

ابن برهان في «الأوسط»» وتبعه الزركشي في البحر المحيط .4/055

٠

وتّقل عنه أنه يسلم إمكان الإجماع ويخالف في حجيته كما ذففى المحصول للرازي

 ٤وتبعه صاحب التحصيل  ۲/۹۳والآمدي في الإحكام ۱

ونقل الزركشي

في البحر المحيط 5/٠44 حكاية ذلك عن القاضي الباقلاني والقاضي أبي الطيب›

وإلكيا الطبري وغيرهم.
وقد حقق التاج السبكي في هذا النقل المضطرب عن النظام في :رفع الحاجب (ورقة
 )/۸والإبهاج شرح المنهاج  ۲/۳۹۳حيث قال« :ونقل ابن الحاجب أن النظام يحيل-
وى

تَانُوا :الْتِمَارُهُمْ يَمْتَعْ تاَقلْلَْحكُم إلَيْهِمْ عَادَةً .وَأْجِيبٌ بِالْمَنْع؛
ن

لجد مِم وَبَحْيْهِمْ
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قا | :إِنْ كَانَ ععَننْ قاد ؛ الا
الاتَمَاقُ فيه عَادَةً؛
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ققد 5

وَقَدْ يون الظَبّنٌ جَليًا.
ا

50

َالُوا  :يستجيل ثبوته عَنّْهِمْ عادة؛ لخفاء بُعْضهم 
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أو لانْقِطاعِه
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الإجماع» وهو خلاف نقل الجمهور عنه» وإنما هو قول بعض أصحابه» وأما رأي
النظام نفسه هو أنه متصورء ولكن لا حجة فيه» وقد صرح الشيخ أبو إسحاق في
شرح اللمع بأنه لا يحيله .وهو أصح الناقلين عنه» .بتصرف.

 النظام :هو إبراهيم بن سيار بن هانئ» أبو إسحاق» البصري» المعروفبالنظام» المعتزلي .كان أديباً متكلماً .وهو أستاذ الجاحظء .وتنسب إليه أقوال
شاذة ذكرها البغدادي والشهرستاني.

«النظامية» .وكان شديد الحفظء

وهو رئيس

فرقة من المعتزلة تسمى

حفظ القرآن والتوراة والإنجيل وتفاسيرهاء

والأشعار والأخبار واختلاف الناس في الفتياء وطالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم

بكلام المعتزلة .له مؤلفات كثيرة اشتهرت بين الناس بمصر والعراق والشام .منها:
كتاب «النكت»

في عدم حجية الإجماع .توفي سنة

۱۳۲

ه.

انظر ترجمته في:

تاريخ بغداد  .6//99فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص.458
للشهرستانى

١/5. روضات

الجنات

الملل والنحل

١/181.

) (1في  :ا البجدَّهِم) بدل الِجدّهِم).

)(۲

في  :شش اليمنع) بدل ايمتنع؟ .

) (۳في  :ش ١الاختلاف القرائح في المظنون» بزيادة «في المظنون» .وهذه الزيادة تفردت

) (4ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .أء ش .وما أثبته من :رفع الحاجب (ورقة
۸ب(

بیان المختصر ١/0590. شرح العضد على المختصر .۲/۹۲

) (0لخفاء بعض المجتهدين عند اتفاقهم بحيث لا يُعلم وجوده .وقد يكون هذا الخفاء
عمداً؛ لعلا تلزمه الموافقة أو المخالفة .انظر :دنع الحاجب (ورقة /۸۳ب) .بيان

المختصر ١/870. شرح العضد على المختصر ۲/٠

 (0فى :أء ش «أوٍ انقطاعه» بدل «أوْ لانقطاعه» .وما 53هو الموافق لما فى المنتهى

0ص1ل

س؛
نهاعن
لقطاع
الان
) (Vvأو

1

بطول غيبته فلايُعلم له خبرء أو عزلته عنهم؛ بحيث لا-
۳1

شرو أو حمُولِه .أو كبو“ اروجوعِو”*' قَبْلَ فول الآخر

ولو لم فَتَقُلهُ  ]15/1[ /مُسْتَجِيلٌ عَادَةَّءِ لأنَّ الآحَادَ لآ تفِيدٌ راء

بَعِيدٌ .'9وَأَجِيبَ عَنْهُمَا بالوفوع .نّا فَاطِعُونَ ِعَوَائْرٍ التّمْلٍ؛ بِتَقْدٍ
2

لص

لماع عَلَى الْمَظْنُونِ وَهُوَ ححبَةٌ عِنْدَ الْجَمْيع00002 .

يخالطهم بعد أن غلم وجوده.

انظر :رفع الحاجب (ورقة /“8ب) .بيان المختصر ۸۲/١ه. شرح العضد على
المختصر ۲/٠۳

 00أو وقوعه في الأسر فلم يتمكن من الالتحاق بسائر العلماء.
انظر :رفع الحاجب (ورقة /4ب) .بيان المختصر ١/8575. شرح العضد على
المختصر ۲/٠۳

00

أو خموله بحيث يجهل كونه من المجتهدين» وإن علم وجوده.
انظر :رفع الحاجب (ورقة /“8ب) .بيان المختصر ١/8506. شرح العضد على
المختصر ۲/٠۳

) (۳أو كذب بعض المجتهدين .بمعنى إفتائه بذلك الحكم على خلاف معتقده تقية من

مخالفة الجمهور.
انظر :رفع الحاجب (ورقة م/ب) .بيان المختصر ۸۲/١ه. شرح العضد على

المختصر ۲/٠٠
) (4أو رجوع بعض المجتهدين عما أفتى به؛ لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر بذلك الحكم.
انظر :رفع اجاج (ورقة /*8ب) .بيان المختصر

١/8586. شرح العضد على

المختصر ۲/٠۳

) (oقال الأصفهاني  .في بيان المختصر 8/١؟:8 «وإنما قيد بقوله« :قبل قول الآخرا؛ لأنه
.ه.
لو رجع بعد إفتاء الآخرين لم يعتبر؛ لكونه خارقاً للإجماع» ا
) 03يقول منكرو الإجماع :لئن سلمنا جواز العلم بثبوت الإجماع» ولكن لا ياقلععلم

بثبوت الإجماع ؛؛.لأن العلم بثبوت الإجماع إنما يحصل بالنقل» ونقل الإجماع مستحيل
عادة؛

لأنه إن نقار آحاداً لا يفيد؛

لأن خبر الواحد لا يكون موجباً للعلم .ونقله:

بالتواتر بعيد؛ لان التواترإنما يتحقق إذا أخبر جماعة تحيل العادة تواطؤه واتفاقهم
على الكذب على أن كل واحد من المجمعين قد أفتى بذلك الحكم .وأيضاً التواتر

فيما هو مختلف فيه جوازاً أو وقوعاً بعيد.
انظر :رفع الحاجب (ورقة /۸۳ب) .بيان المختصر ١/8580. شرح العضد على
المختصر ۲/٠۳

)(Vv

في  :شش «ولا خخا بدل عد

.

<Y

بالنّظام”'

وبعَعْضٍالْحَوَارِجِ'"5

0

)(۱

في  :شش «النضام» بدل «النظام»  .وهو تحريف ظاهر.

()

الخوارج لا يعترفون بالإجماع؛ لأن خروجهم كان على الجماعة» فكيف يتصور منهم

موافقة غيرهم في أمرمجتهد فيه الذي هومحل الإجماع ؟!
ريضي
 -الخوارج :هم الذين خرجوا على الإمام عل

حهي-ن
الله عن

رضي التحكيم

في خلافه مع معاوية .وهم عشرون فرقة يجمعهم القول بتكفير على وعثمان وأصحاب
الجمل»> والحكمين >.وكل من رضي بما صنع الحكمانء وبتكفير كلمن اقترف ذنباً
من المسلمين إلا النجدات الذين يرون أن الفاسق كافر :بنعمة ربه .كما أنهم جميعاً
أيضاً يرون الخروج على الإمام الجائر ولو في نظرهم فقط .وكا
ذنل
من
ك
حروب
وكان من زعمائهم ورجالاتهم :عبدالله بن وهب الراسبي ؛

كثيرة كما ه
موعروف.
وحرقوس بن زهیر البجلي ›و
>قد فقتل كلاهما في موقعة النهروان عام ۸۳ه» ونافع بن
الأزرق شيخ الأزارقة الذي مات عام 65ه .انظر ترجمتهم في  ::مقالات الإسلا

ص .68الملل والنحل للشهرستاني ١/4١1١. الفصل في الملل والأهواء والنحل .8/10
لب
ال
افرق
فينرق ص.84

عاَدلٌإّباضية فرقة املنخوارج خطأ وقعفيهغيرواحدمن العلماء والمؤرخين الذين
أرخوا أو تك
الم
لوا
إبعا
نضية

والحق :أن الإباضية يق
اولو
لنإبح
ججي
مةاع»

ولم

يكونوا فرقة من الخوارج في يوم من الأيام» بل نجدهم يتبرؤون منهم ومن أقوالهم
وأفعالهم.

لوصم م
وإليك هذه ال
عنص
انئهم

وى م
قعل
كشا
أهد
لا:

يقول الشيخ أبو المهدي عيسى بن إسماعيل الإباضي في رسالته التي يرذفيها

على الشيخ أبي علي بن أبي الحسن البهلولي« :فنبدأ بمسألة الصحابة رضوان الله
عليهم» وذلك قولك« :بلغنا عنكم أنكم تبغضون بعض الصحابة»» فيا سبحان الله
كيف نبغض الصحابة مع ورود النصوص في فضائلهم» والثناء عليهم كتابا
وسنة؟» يأبى الله ذلك والمسلمون» بل هم عندنا في الحالة التي ذكرهم الله عليها
من العدالةء

والنزاهة» والطهارة»

والشناءء والمحبة .قال الله عر وجل:

«كنتم

خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله) [آل
عمران:

١١١]. #وكذلك جعلناكم أمة وسطا

[البقرة:

74١]. #محمد

رسول الله والذين معه) [الفتح# .]51 :لقد رضي الله عن المومنون إذ
يبايعونك » [الفتح]۸۱ :ء إلى غير ذلك من الآيات .وهم بالحالة التي وصفهم
بها رسول الله بي إذ قال« :إن
أالله
صقد
حاخت
اار
اء
بلي
فجعل لي منهم
أصهاراًء وأختاناً .فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وقال
أيضاً  :دلا تۇذوني في أصحابي فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهياً ما بلغ أحدهم -

4

وال

)(N

ولا نصيفه» وقال أيضاً« :اقتدوا باللذين من بعدي»» وقوله عليه الصلاة والسلام:
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» .وغير ذلك من المدح والثناء
عليه اللهم زدنا حباء واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين ...بل لهم السهم

الأوفر» وسلكوا الطريق الأقصدء ولزموا السبيل الأرشدء فهم أئمة السناءء
ونجوم الهدى.

أعلام الدين ومنار الإسلامء» وكلامهم حكمة وسكوتهم حجة؛ |

ومخالطتهم غنيمة» والاستئناس بهم حياةء والاقتداء بهم نجاة .ويل للزائغ عن
طريقهم الراغب عن سبيلهم».

ثم يضيف أبو المهدي إلىهذا الكلام قائلاً« :کان أبي رحمه الله ينهى من ینکر ما
جرى بينهم إلا من يذكر عنهم خيراً رضياللهعنهم ورحمهم .فهذا اعتقادنا في
.نتهى كلام الشيخ أبي المهدي.
الصحابة رضي الله عنهم؟ .ا

ويقول أبو العباس الدرجيني الإباضي في كتابه الطبقات« :الطبقة الأولى :هم
أصحاب رسول الله بء وأفضليتهم أشهرء وأسماؤهم ومزاياهم أظهرء فلا يحتاج
إلى تسميتهم؛ لأنهم رضوان الله عليهم تحصل من سيرهم وأخبارهم في الدواوين
ومن آثارهم محفوظا في صدور الراوين ما أغنى من تكلف تصنيف وانتحال
تأليف وحسبهم ما قال رسول الله كل« . :لا يشقى من رآني» وقوله ككل« :أفضل
أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» .وأحاديث كثيرة في فضائلهمء فإذا
ثبت هذا فاعلم أن من الصحابة من لم يخالفنا في تقديمهم مخالف فقد امتلأات

بذكر فضائلهم الصحائف .ومنهم من لم ينل حظاً مانلإنصاف عند أهل
الخلاف»

وهم عندنا في جملة

الأكابر والأسلاف».

انتهى كلام أبي العباس

الدرجيني.

ويقول أبو الربيع سليمان الحيلاتي الإباضي« :وأما الإنكار على بعض الصحابة
فكذب وفرية عليناء
سيدنا محمد

وهذه كيفية صلاتنا على النبي يليه « :اللهم صل وسلم على

النبي الأمي وعلى ١آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل

نا
دلى
يع
سيت
جهمعين كما صل
بأيت

دلنا
يآ
سلى
إبراهيم وع

إبراهيم فاليعالمين

إنك حميد محيدا.

الإباضية بين الفرق الإسلامية

انظر:شرح طلعة الشمس للسالمي الإباضي 7
 ۳۲للأستاذ علي يحيى معمر.ص۳ ۲۲۳
) 0الإجماع من حيث كونه إجماعاً ليس له قيمة عند الشيعة الإمامية مالم يكشف عن
فول المعصوم .فإذا كشف عن قوله؛ فالحجة في قؤل المعصو الذي هو المنكشف›

لا بالإجماع الذي هو الكاشف؛ ولهذا قرر بعضهم :أ:نه إنما عد بين الأدلة تكثيراً لها
انظر :فرائد الأصول ص 44للشيخ مرتضى الأنصاري.
€

أَححمّدَ :هّن ادع الإِجْمَاعَ فَهُرَ كَاذِبٌ» .اسْيِبْعَادٌ؛
و

|

وقد قال الطوسي في العدة ۲/٤٠ _ بعد أن ذكر المذاهب في الإجماع « :-والذي
نذهب إليه :أن الأمة لايجوز أن تجتمع على خطأء وأن ماتجتمع عليه لايكون إلا

صواباً وحجة؛ لأن  عندنا  أنهلايخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ
للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع إليه كما يجب الرجوع إلى قول
الرسول ي
اةه.
.

 -الشيعة :هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوصء وقالوا بإمامته نضأ

ووصية إما جلياً أو خفياًء وأن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون

من غيره أو بتقية من عنده .ويعتقدون بثبوت عصمة الأئمة من الكبائر والصغائر .وهم

فرق منهم الغلاة كالرافضة»؛ ومنهم المعتدلون كالزيدية .وبعضهم يميل في الأصول إلى
الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم إلى التشبيه.
انظر ترجمتهم في  :مقالات

الإسلاميين ص٥ ۔ ٩۸. الملل والنحل للشهرستاني

 .١الفصل في الملل والأهواء والنحل ١/٠. الفرق بين الفرق ص.٠۲
 (000في« :
أادعا» بدل «ادعى» .وهو خطأ؛ لمخالفته قواعد الإملاء.

فق قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٠۲: - ۲/۳۲ «وأنكر النظام وبعض الرافضة
ثبوت الإجماع» وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه .وحمل على الورع؛ أو على

غير عالم بالخلاف» أو على تعذّر معرفة الكل أو على العام النطقي» أو عبلُىعْدِو

أو على غير الصحابة؛ لحصرهم وانتشار غيرهم».اه.

وقد زاد ابن بدران الحنبلي في المدخل ص١87 - ۹۷۲ المسألة وضوحاً؛ بحيث لم

يدع مجالاً لتأويلات المبطلين القائلين بأن الإمام أحمد رضي الله عنه ينكر الإجماع.
حيث قال« :وحكى أصحابنا أنه روي عن الإمام أحمد إنكارٌ الإجماع» واعتذروا عنه

بأنه محمول عن الورع» أو على غير عالم بالخلاف» أو على تعذر معرفة الكلء أو
على العام النطقي» إلى غير ذلك من الاعتذارات.

وعندي أن الإمام أحمد لم يوافق النظام على إنكاره؛ لأن النظام أنكره عقلاًء
والإمام صرح بقوله :وما يُدريه بأنهم اتفقوا؟ فكأنه يقول :إن كثيراً من الحوادث

تقع في أقاصي المشرق والمغربء ولا يعلم بوقوعها مَنْ بينهما من أهل مصر

والشام والعراق وما والاهماء فكيف تصح دعوى إجماع الكل في مثل هذا؟ وإنما

ثبتت هذه بإجماع جزئي» وهو إجماع الإقليم الذي وقعت فيه .أما إجماع الإمام

كما يفهم من قوله« :وما يدريه بأنهم اتفقوا؟» .وما ذلك إلا أن الإجماع على
المسألة التي اتفق جميعٌ مجتهدي الأمة عليها فرع العلم بهاء والتصديق مسبوق

بالتصورء فمن لم يعلم محل الحكم كيف يتصور منه الحكم بنفي أو إثبات؟-
fo

الأول“  :مِئْهًا :أَجْمَمُوا عَلَى القع ِتَحْطِئَةٍ الْمُخَالِفٍ”" .وَالْعَادَهُ

جيل إِجْمَاعَ هَذًا الْعَدَدِ الكثير مِنَ الْعُلَمَاءِ البق عَلَى فطعم" في شَرْعِيٌ

مِنْ غَيْرٍ اطع فَوَجَبَ تَقْدِيرُ ص فِيوء وَإِجْمَاعٌ الْمَلآسِفَقِ وَإِجْمَاعٌ ليود
وهذا هو الحق الذي يلزم اتباعه .فلا يتوهمن متوهم أن الإمام أنكر الإجماع إنكاراً
عقلياًء وإنما أنكر العلم بالإجماع على حادثة واخدة انتشرت في جميع الأقطار›
وبلغت الأطراف الشاسعةء

ووقف عليها كل مجتهد»

ثم أطبق الكل فيها على قول

واحدء وبلغت أقوالهم كلها مدعى الإجماع عليها .وأنت خبير بأن العادة لا تساعد
على هذا كما يعلمه كل منصف تخلَّى عن الجمود والتقليد .نعم يمكن أن يعلم

هذا في عصر الصحابة دون ما بعدهم من العصور؛

لقلت المجتهدين يومئذ»

وتوفر نقل المحدثين على نقل فتاواهم وآرائهم .فلا تتهمن أيها العاقل الإمام بإنكار
الإجماع مطلقاً فتفتري عليه» .انتهى كلام ابن بدران .وانظر :المسودة ص"١0
 ."51إعلام الموقعين ١/٠ .۰رفع الحاجب (ورقة /"8ب) .بيان المختصر

١/0٠*ه.

شرح العضد على المختصر ."”9/2

أحمد :هو أحمد بن محمد بن حنبل» الإمام الفقيه المحدث .ولد ببغداد سنة
كاه

ونشأ فيهاء

وكان أبوه والي س رخس .٠ قال ابن الْمَدِيني« :إن الله أعز الإسلام

برجلين :أبي بكر يوم الردة» وابن حنبل يوم المحنة» .وقال الشافعي رضي الله عنه
يمدح الإمام أحمد« :خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع» ولا أزهدء
ولا أعلم من ابن حنبل» .اشتهر الإمام أحمد بأنه من أنصار الحديث والسنة» فكان لا

يجنح إلى الرأي إلا عند الضرورة القصوى حين كان يبحث عن الأثر فلا يجده .ومن
أشهر كتبه١ : المسندا» واكتاب الزهد» .توفى رضى الله عنه سنة 41١ه. انظر

ترجمته في  :طبقات الحنابلة ١/  ١. 4تاريخ بغداد  .4/714حلية الأولياء .4/151
معجم المؤلفين ١/54. كتاب :الإمام أحمد للشيخ أبي زهرة.

للك انظر مزيداً من الأدلة والتفصيل فيها لحجية الإجماع في :البرهان ١/8"4. المستصفى
/١ط ١41. المنخول ص ."50الإحكام للآمدي ١/١71. أصول السرخسي
المسودة ص١7؟. شرح مختصر الروضة ١/١٠. تقريرات الشربيني على جمع
0

الجوامع  .۲/۷۹۱شرج الكوكب المئير ؟.5١8/ بيان المختصر ١/10. رفع الحاجب
(ورقة /۸۳ب)» (ورقة /”4أ) .التحقيقات في شرح الورقات ص .804شرح طلعة
الشمس للسالمي الإباضي A. - ۲/۷

زف

عبارة :ش «بتخطئة الواحد المخالف».

بزيادة «الواحد» .وهذه الزيادة تفردت بها

إفي 4في :ش «ظني» بدل «قطع» .وهو خطأ ظاهر؛ لمخالفته السباق والسياق واللحاق.

۳۹

وَإِجْمَاعٌ النّضصَارَىٍ و وارو .لآيُقَالُ:ابم الإبجماعبالإجماع» أز لبتم

لإِجْمَاعَ كص يُتَوَقُّ عَلَيِِْ لاأَلنَْمُّبِتَ كَوْئَهُ حُبةٌ) بوت بص عَنْ جود

صُورَةٍمِنْهب
ُطريقٍ عَادِيٌ لآ يَتَوَكَفْ وَجودُهًا وَل دِلأَلَتّهَا عَلَى ثُبُوتِ ؟ ونه

فلا دور

سید

وَمِنْهَا :أَجْمَعُوا عَلَىتَقْدِيِمِهِ جَلَى الْقَايلع٠قَدَلَّ [عَلَى] "”2ااهنهفَاطِعٌ.
إا تَعَارَض الإجماعار*؛ لأ الْقَاطِع مُقَدَمْ٠ .فَإِنْ قِيل :يَلْرَمُأَنْ

نكو المع عليه ده القرار؛لِتَضْمِّنٍ الدَلِيلَيْنَ دَلِكَ .قُلنَا :إِنْ سُلّمَمَل
ت

.

الشَافِعِيٌ [رَ0ضِي َ7اللهعََننْْههُُ]"
:(Oreو <Yنبم غَيِرَسَبِيلٍالْمُومِنِينَ»
بقاطع ؛

َ .سْيَلَو

لاحْيَمَالٍ في مُتَابَعَتِه٠ و مُنَاصَرَيَه › أوالاقتداء بهء أو فِيالإِيمَانِء مء
ار

دور ؛ لان لمك بالطَاإهءِنرّمَا يقب ٩ الإِجْمَاعء پخلافِ لمك يله في
شر

( )١ما
البيمنعقوفتين

ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش .وهوالمرائقلمفيرقع

الحاجب (ورقة /9#أ) .وبيان المختصر ١/٤۳٠. شرح العضد على المختصر ۲/٠٠
()0
(۳

في :أ «الاجتماعان» بدل «الإجماعان» .وهو تحريف ظاهر.
عقوفتين
ماالبمين

ساقط من:

الأصل  .ش .وما أثبته من  :أ .ُ.وهو الموافق لما في رفع

الحاجب (ورقة /٠١أ). بيان المختصر ١/٦٠۴٥.

( )٤سورة النساء الآية. 4 :

وتمامها :ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا».
()6

انظر أوجه الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية الكريمة بشكل مفصل وطويل مع

مناقشتها في :أحكام القرآن للشافعي ١/۹۳. البرهان للجويني ١/654. المستصفى
 >,المنخول صه .":المحصول للرازي “4/8
 .55الإحكام للآمدي

 .1۷١ -_ 0١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/١۸۴. شرح مختصر الروضة
 .۳فواتحالرحموت 5/4١5. رفع الحاجب (ورقة /٠١أ). شرح الكوكب المنير
5 _ ۲/01

۲/۸

بيان المختصر

١/۷۳٥ .85 -

إرشاد الفحول ص .65تفسير المنار 8/97١5. التحرير والتنوير لابن عاشور

.6/1°

()

شرح طلعة

الشمس للسالمي

في :ش اثبت» بدل «يثبت».2
۷

.رال لقولو :تَلجاْممِعْأك[تعيَلَى خط 4مِونَْجْهَيْن:
القاس ا
)(1

في  :ش «بقوله» بدل «لقوله؟.

) (۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وأثبته من :أ .وهو الموافق لما في
المستصفى ١/١۷٠.

) (۳هذا الحديث له طرق متعددة» وله ألفاظ مختلفة فمن أقربها:
أ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال :قال رسول الله يَكلةِ :إن الله أجاركم

نايدعوعليكمنيكمفتهلكواجميعاً.وأن لا يظهر أهل الباطل على
مثنلاث :أ ل
أهل الحق» وألا تجتمعوا على ضلالةي.
رواه أبو داود في كتاب الفتن والملاحم» باب في ذكر الفتنودلائلها حديث (78؟)4

5

.

وفي إسناد هذا الحديث نظر؛ لأن في إسناده محمد بن إسماعيل ,بن عياش الحمصي.
حدث عن أبيهبغيرسماع» وقد رواه هنا عن أبيف وفيه أيضاً  ::شريح بن عبيد عن

أبي مالك الأشعري» ولم يسمع منه .انظر :التقريب ١/84١.
ب  -عن عبد الله بن عمر قال :قال رسول الله كلل  :دإن اللهلايجمعأمتيءأو قال:
لذى النار».
ذش
أمة محمد بي على ضلالة» ويد الله مع الجماعةء ومن شإ
رواه الترمذي في أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة .حديث (9151؟)
 4ه .ثم قال« :غريب من هذا الوجه».
ج  عن أنس رضي الله عنه قال :سمعت

رسول الله ید يقول« :إن أمتي لاتجتمع

على ضلالةء فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم :الحق وأهله؛.
رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب السواد الأعظم حديث (۳/۳٠١٠. )۰۰۹۳
وهذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم عن معان بن رفاعة .وهذا

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن معين» وقال أبو
حاتم الرازي ليس بحجة» وقال فيه أيضا :منكر الحديث ليس بالقوي.

انظر :تهذيب التهذيب ١٠/105. الجرح والتعديل “/هلاا .؟.74
هذا الحديث مشهور» ويستشهد به الأصوليون للدلالة على صحة الإجماع .وقد جاء

من طرقكثيرة لاتخلو منمقال» وبلكعنضها يقوي بعضاً.
قال الحاكم في المستدرك ١/171: «وقد روي هذا الحديث عن المعتمر بن سليمان
فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيدء ثم
يهاث›
دمثل
حح ب
ل يص
اانيد
بأس

وجدنا للحديث شواهد من غير حديث معتمرء لا أدعي صحتهاء ولا أحكم بتهوينها
بل يلزمني ذكرها؛ لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام».اه.
وذكر أحاديث في الباب عن ابن عباس وأنس وغيرهما رضي الله عنهم .انظر:
المستدرك ١/71١. التلخيص الحبير ١۴/١١٠ وقد أخرج الشيخان :البخاري في التوحيد=
۸

أَحَدِهِمًا :تَوَائْرُ الْمَعْتَى؛ لِكَثْرِتَهًا كَسَجَاعَةٍ عَلِنَ [رَضِيَ الله ]00
جود حَايَم؛ وهو حَسَنٌ.
م

م فيه

الثاني  :تلقَى /١[ /ب] الأمّةِلهابِالقَبُولٍء وَذَلِكَلآيُحْرجهَا عَن ا4لحاو" .
6ه

r

کر

و

د كو

وو

و

باب ( 2١89/8 )٩4ملسمو يف ةرامإلا ثيدح ( ٠١١٤/۳ )۱۸٤نع ةيواعم يضر هللا

عنه قالعلى المنبر :سمعت رسول الله َة يقول« :لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر
اللهء لا يضرهم من كذبهم .ولامن خالفهم حتى يأتي أمرالله وهم على ذلك» .لفظ

البخاري» ولفظ مسلم« :لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله.٠... ولمسلم عن

ثوبان» والمغيرة بن شعبةء وجابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله نحوه.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص */١14١: «ووجه الاستدلال فيه :أن بوجود هذه

الطائفة القائمة بالحق إلىيوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة».اه.

) (1ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش.
) (۲أوجز الشيخ ابن الحاجب كلام الغزالي في المستصفى ١/57١ في عبارة موجزة ودقيقة
جدا.

وانظر :رفع الحاجب (ورقة

|/ب) .بیان المختصر ۱/۹۳٥.

 الإمام علي :هو علي بن أبيطالب بن عبد المطلبء أبو الحسن القرشيالهاشمي› ابن عم رسول الله كه ومن أول الناس إسلاماً .ولد قبل البعثة بعشر

سنوات» وري في حجر رسول الله كلِ .شهد جميع المشاهد إلا تبوك» استخلفه
الرسول به وقال له« :أوَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة».
وكان اللواء بيده في معظم الغزوات .اشتهر بالفروسية والشجاعة والقضاء .وكان عالماً
بالقرآن والفرائض والأحكام واللغة والشعر .تزوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله كا
وكان من أهل الشورى» وبايع عثمان رضي الله عنهماء فلما قتل عثمان بايعه الناس
سنة ١ه واستشهد في رمضان سنة ٤١ه. انظر ترجمته فى :الإصابة ؟10//ه.

الاستيعاب ۳/٠۲. أسد الغابة  .4/14صفة الصفوة ١/808
١
 -حاتم الطائي :هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الْحَشْرَّجء من طيئ .كان جواداً

شاعراً جيد الشعرء وكان حيثما نزل عرف منزله» وكان ظفراًء إذا قاتل غلب

وإذا عَيم أنهب .وإذا سُئل وهب» وإذا ضرب بالقداح سبق» وإذا أسر أطلق .قسَّم
ماله بضع عشرة مرة .قال أبو عبيدة :أجود العرب ثلاثة :كعب بن مامة» وحاتم
طيئ .وكلاهما ضرب به المثل» وهرم بن سينان صاحب زهير .وكانت لحاتم قدور

عظام بفنائه لا تنزل عن الأثافي» وإذا أهل رجل نحر كل يوم وأطعم .انظر

ترجمته في :الشعر والشعراء لابن قتيبة ص.١74 خزانة الأدب للبغدادي ١/۷١٠.

e۳۹

؛نَّ الْعَادَهَ اماع
وَاسْتَدِلَ :إختاعهم ذل عَلَى قَاطِع في الْحَكُمل؛آ
 3يلوم َل مَظْنُونِ .وَأَجِيبَ بِمَنْعِهِ فِي الْجَلِسٌوَأَحبَار الآحَادٍ بَعْدَ ليلم
جو بب الْعَمَلٍ بالظاهر .
الْمُخَالِفُ:

«يَبيَانًا لكل شيءِ ي ٠
ع

الظهُورٌ .وَبِحَدِيثٍ معادررد

()١

سورة النحل الآية.4 :

وتمامها:

ردو ٣
ا

جح

وَنحوه.

وَغَايْهُ

ا ا

00000

ا

«ونزلنا عليك الكتاب تبيان لکل شيء وهدى

ورحمة وبشرى للمسلمين).

( )۲سورة النساء الآية 80 :وتمامها« :فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن

كتتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا).

( )۳عمنعاذ أن النبي بيا لما بعثه إلى اليمن .قال« :كيف تقضي إذا عرض لك
قضاء؟» قال :أقضي بكتاب الله .قال« :فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال :فبسنة

رسول الله يكلِ .قال« :فإن لم تجد في سنة رسول الله بي ولا في كتاب الله؟»
قال :أجتهد رأبي ولا آلو .قال :فضرب رسول الله يل في صدري وقال« :الحمد

لله الذي وفق رسولَ رسول الله بء لما يرضي الله ورسول الله بل.
هذا الحديث رواه أبو داود فى كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء حد

(9وهم) و(#وه”)  .41 - 4/81باختلاف يسير في اللفظ.

١

ورواه الترمذي فأيبواب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف يقضي حديث
 7001و.۳/۷01 (۸۲۳1
ا الوجه».
هاذمن
فه إل
عرلا
نيث
وقال الترمذي« :وهذا حد
ورواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده ۲٤۲. ۹۳۴۲۰ ۵/۰۳۲۰ ورواه أبو داود
الطيالسي (منحة المعبود) 107

ورواه الدارمي .

وأخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله  .7/550وأخرجه الخطيب البغدادي في

الفقيه والمتفقه .۹۸1 - ۱/۸۸۱
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية .۲/۲۷۲
وقال البخاري في التاريخ الكبير « :۲/۷۷۲لا يصح هذا الحديث».
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ١/١۸۱: «وقال الدارقطني في العلل :رواه شعبة
عن أبي عون كذلك .وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه» والمرسل أصح».
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ؟« :77/هذا الحديث لا يصحء وإن كان
الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم » ويعتمدون

علية»

ولعمري إن كان

معناه صحيحا

إنما ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول .وأصحاب معاذ من أهل-
١

=

حمص

لا يُعْرَفون .وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته؛.

والحق أقول :إن الحديث وإن تكلم فيه بعض المحدثين بشيء من الجرح إلا أن الأمة

تلقته بالقبول؛ فيكون مقبولاً مفيداً للمقصود .وفيه يقول ال
اغزا
لليم ف
سىتصفى
« 5وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول» ولم يظهر أحد فيه طعناًوإنكاراًء وما كان

كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلاء بل لا يجب البحث عن إسناده .وهذا كقوله :دلا

وصية لوارث؛ و« :تلا
نكح المرأة على عمتها» و« :لا يتوارث أهل ملتين» .وغير
ذلك مما عملت به الأمة كافة».اه.

وقال ابن القيم فإعيلام الموقعين ١/۲٠۲: «هذا حديث وإن كان عن غميسرمَّيْن

فهم أصحاب معا
يذضفل
راه ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن الذي حدث به
الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم .وهذا أبلغ في الشهرة

من أن يكون عن واحد منهم لو سمي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين
والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ .ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب

ولا مجروحء بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لياشك أهل العلم بالنقل
فى ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث ؟ .وقد قال بعض أئمة الحديث :إذا
رأيت شعبة في إسناد حديث

فاشدد يديك به».اه.

وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه

١/89841١ « ١۹١۱:وقد قيل :إن عبادة بن

نسى رواه عن عبد الرحملن بن غنم عن معاذء وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون

بالثقة على أن أهل العلم قدتقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما
وقفنا على صحة قول رسول الله ية  :دلا وصية لوارث» .وقوله فى البحر« :هو

الطهور ماؤه .الجِلّ ميتته»» وقوله« :إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة

تحالفاء وتراذا البيع»و قوله« :الدية على العاقلة» .وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت
من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة عَنُوا بصحتها عندهم عن طلب

الإسناد لها .وكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً عَنُوا عن طلب الإسناد

لها.اه.

وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي ١/۲۷

الناس في هذا الحديث»ء فم
قنهم
ام
لن:

صحيح.

والدَّينُ :القول بصحته»

/#ا« :اختلف

إنه لا يصحء ومنهم من قال :هو

فإنه حديث

مشهور يرويه شعبة بن الحجاج»

ورواه عنه جماعة من الرفعاء والأئمة .منهم :يحيى بن سعيدء وعبد الله بن
المبارك» وأبو داودء والطيالسي» والحارث بن عمرو الهذلي الذي يرويه عنه .وإن

لم يكن يعرف إلا بهذا الحديث فكفى يرويه شعبة عنه؛ وبكونه ابن أخ

للمغيرة بن شعبة في التعديل له والتعريف به .وغاية حظه فميرتبته أن يكون من-
٤١

َرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه 1'2حَيْتُلَمْيَدذُكُوْه”" وَ.أَجِيب بأنّهُلَمْيکن حِيئيذٍحَُجّ .ة
= الأفرادء ولا يقدح ذلك فيه» ولا من أحد من أصحاب معاذ مجهولاً .ويجوز أن
يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة» ولا يدخله ذلك في حيز الجهالةء
وإنما يدخل في المجهولات إذا كان واحداً فيقول :حدثني رجل؛ حدثني إنسان.
ولا يكون الرجل للرجل

صاحباً حتى

يكون

له به

اختصاص

»

فكيف

زيد

وقد

تعريفاً بهم أنهم أضيفوا إلى البلد؟ .وقد خرّج البخاري الذي اشترط الصحة في
حديث

عروة البارقي:

«سمعت

الحي يتحدثون

عن عروة».

ولم يكن ذلك.

الحديث في جملة المجهولات .وقال مالك في القسامة« :أخبرني رجل من كبراء

قومه» ..وفي الصحيح على الزهري:حدثني رجال عن أبي هريرة« :من صلى
على جنازة فله قيراط؛.

اه.

مح ق بيانالمختصر ١/949: «قال ابن حزم:

تبر نقلاًعن
معفي
ازرلكشي
وقال ال

وأما حديث معاذ فإنه لا يجوز الاحتجاج به؛ لسقوطه وضعف سنده .وذلك أنه لم

يروه أحد قط إلا من هذا الطريق .والحرث بن عمرو مجهول لا يعرف من هو في
غير هذا الحديث أصلا .ثمعن رجال من أهل حمص غير مسمين ولامعروفين ولا

قلت:
يدرى من هم..

أعض
لب
ناس
امى
وس
الراوي عمنعاذ.

قردواه

الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه

الة
هع
لة
جالت
فقال :عن عبد الرحملن بن غنم عن معاذ .فز

وقال القاضي أبو الطيب فشيرح

لأن

الجدل :هو حديث صحيح؛

قوله« :أناس منأصحاب معاذ» يدل على شهرتهم وکثرتهم» وقد عرف زهد معاذء
والظاهر من أصحابه الثقة والعدالة .على أنه قد سمي رجل منهم» وهو ثقة معروف.
فروى عبادة بن نسى عن عبد الرحملن بن غنمء وهو ثقة .وقال أبو العباس بن القاص
فإن شعبة وصله مرة .وأرسله
هو
ضقي
مإن
في «كتابه رياضة المتعلمين» :ف
ب»›
طلر

أخرى» وفي إسناده من لايعرف اسمهء قيلله :في شهرة قصة معاذ عند أهل العلم.
ويكفي جميع حكام المسلمين هذا الحديث بالاستعمال كفاية عن الرواية» كما أخذوا
مه
سب
اعيل
إرد
بأن «لا وصية لوارث»؛ لشهرته عند أهل العلمء وإن كان تف

بن عياش

( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما فبيان

1

المختصر ١/74 .6
فق

عدمتعرض معاذ رضي اللهعنهفي مقالتهللإجماع كدليليُرجع إليهلاينفي أنهدليل

معتبر شرعاً؛ ذلك لأن الإجماع لم يكن لهوجود في عصرهكهكلة؛ لأنه المرجع

هأ.
بخط
وان
صا ك
للمسلمين .فماكان من رأيهم صواباً أقرف وم

جمد
وم ل
ين ث
وم

الإجماع كدليل شرعي إلا بعد وفاته ية
وقد استشكل القرافي في شرح تنقيح الفصول ص۳٠٤٠ ذلك فقال :إن وجود النبي 6هِ-
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fo
مشع
و
7
2
اذ
le
م
r
?sl
(مسالة) وقاق مَنْ سَيُوجَدُ يلُعآْتَبَدُ اماف  .وَالْمُخْتَارُ  :أَنَّالْمُمَنّدَ4
ے
س
Cn

رلك
لا يم
نع وجود الإجماع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شهد لأمته بالعصمة فقال١ :لا
تجتمع أمتي على خطأة .وشهادته ية لهم بالعصمة متن
زاولة
مل
اماف
نيه وما بعده .ثم
نقل عن أبي إسحاق وابن برهان في الأوسط جواز انعقاد الإجماع في زمانه ككلِ.
وما قاله
القرافي فيه نظر؛ لما سبق من أنهلا بذمن اتفاق كل المجتهدين كما هو

رأي الج
المجته مهورء فإذا اجتمع الصحابة ولم يكن الرسول الكريم كل معهم لم يكونوا كل
دين› وقوله :

ت
لج
اتمع أمتي على خطأة .لا دلالة فيه على ما قاله؛ لأن

اجتماع الأمة لم يتحقق أصلاً؛ لعدم تحقق شرطه» وهو اتفاق الكل.

انظ
ر :المحصول للرازي  .4/551العدة للقاضي أبي يعلى /١۲۸. التحصيل من

المحصول  .۲/۷۲المسودة ص .۲۳۴تشنيف المسامع .59/

) (00إذا اتفق أ
هل العصر على حكم انعقد الإجماع» ويلعاتبر فيه من سيوجد بعد انقراض
عصرهم .أو وجد ولميبلغ رتبة الا
عجته
صادرفي
هم بالاتفاق.
ٍ
وح
مل قول الشيخ ابن الحاجب :امن سيوجد» عليهما يصحح قوله :لا يعتبر اتفاقاً».

وأم
عن اد املنذي وُجد بعد اتفاق أهل العصرء وبلغ رتبة الاجتهاد في عهدهم» فتعتبر موافقته
ي
ش
ت
ر
ط
ا
ن
ق
ر
ا
ض
ا
لعصرء ولايعتبر عندمنلميشترط .فقول الشيخ ابن
الحاجب« :من س
يوجد؛ إن حمل عليه لم يصح قوله” :يلعاتبر اتفاقا" إلا إذا لم يَغتد

بمخالفة من اشترط انقراض العصر.
انظر :رفع ا
لحاجب (ورقة /94أ) .بيان المختصر ١/746. شرح العضد على المختصر
۲/۳
 00اختلف الأصوليون في موافقة العوام هل تعتبر أو لا؟ على ثلاثة أقوال:

ال
قول الأول :لا اعتبار بقول العوام وفاقاً ولا خلافاً؛ لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد

فلا عبرة بقولهم كالصبي والمجنون؛ ولأن قول المجتهد بالنسبة إلى العوام كالنص
باالنس
لبةم إجلتىهد .فكما أن حجية النص لا تتوقف على رضى المجتهدين فكذلك

حجية قولهم لا تتوقف على رضى العوام به .وهذا ما اختاره الأكثرون.

القول الثاني :يعتبر قولهم مطلقاًء أي سواء المسائل المشهورة والخفية؛ لأن قول الأمة

إنم
حاجكان
ة؛

لع
اصمت
لها
خع
طنأء

ولا يمتنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة

الاجتم
اعية من الخاصة والعامة» وحينئذٍ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها

للبعض .وهذا م
ا اختاره الآمدي في الإحكام ١/191. ونقله غير واحد عن القاضي

الباقلانى.

القول الثالث  :أنه يعتبر وفاقهم في المشهور دون الخفي كدقائق الفقه .وهو ما حكاه
القاضي عبد الوهاب في الملخص.
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وَمَيْلُ القاضي إلى اغبار

ا

.

وقي

0

 :يعبر

الأصولِيٌ.

ت

وق

:

قال الباجي في الإشارة ص:۷۲٠ «الأمة على ضربين :خاصة وعامة .فيجب اعتبار

أقوال الخاضة والعامة فيما كلفت الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه .فأما ما پنفرد
الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطلاق والنكاح› والبيوع والعتق» والتدبير
والكتابة» والجنايات والرهون وغير ذلك من الأحكام التي لا علم للعامة بها فلا اعتبار

فيها بخلاف العامة» وبذلك قال جمهور الفقهاءة.اه.
سل الذهب
لشيافي
سزرك
ح التنقيح 2ص١4 وال
رفي
شافي
وقد نقلهذا التفصيل القر
ص۳٤۳ والشوكاني فى إرشاد الفحول ص ۸۷عن القاضي عبد الوهاب» وحكاه

الزركشى فى البحر المحيط  4/454اعلنقاضي عبد الوهاب وابن السمعاني .قال« :وبهذا
التفصيل يزول الإشكال في المسألة» وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه».اه.

وقال اابلنسبكي في رفع الحاجب (ورقة « :)/54ولي أنا في المسألة تحقيق طويل

حاصله ذكرته في التعليقة .أنني أدعي الخلاف في أن العوام هل يعتبرون؟ ليس معناه

إلا أنا هل نطلق القول بأن الأمة أجمعت؟ وأنه لا خلاف في المشهور آنا نطلق هذا

القول فنقول مثلاً :أجمعت الأمة على وجوب الصلاةء وإنما الخلاف فيما قد يشذ
عن العوام ففيه مذهبان:
أحدهما :أنهم مدخولون في حكم الإجماع .فإنهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام»

فقد عرفوا في الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة حق .وهذا منهم مساهمة في
الإجماع.

والثاني :أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع؛ لأنهم غير عالمين» فكيف ينسب
إليهم القول ؟؟.اه.
انظر :تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان للجويني ١/054. اللمع صن.6١

لمستصفى ١/181. الوصول لابن برهان ١/٤۸. المحصول للرازي  .4/541الإحكام
ا
مدي ١/191. الإشارة للباجي ص67؟ .شرح تنقيح الفصول ص"4١ الإبهاج
للآ

5

سلاسل الذهب ص" ."4البحر المحيط  .4/154فواتح الرحموت .۲/۷۱۲

رفع الحاجب (ورقة /٤١أ). بيان المختصر ١/۷٤٥. شرح مختصر الروضة .7/15

تشنيف المسامع ١/۲۸. إرشاد الفحول ص.۸۷
) (1ميل القاضى البافلاني إلى اعتبار موافقة المقلد .نقله عنه الجويني في البرهان

 » 0والشيرازي في التبصرة ص٠۷۴١ والرازي في المحصول 4/591؛
والآمدي في الإحكام ١/1491 والباجي في الإشارة ص»۷۲٦ وابن الحاجب في

لمنتهى ص 50وهنا في المختصرء والزركشي في تشنيف المسامع ١/۲۸ وفي
ا
البحر المحيط ٤/١٦٤ والطوفي في شرح مختصر الروضة ۳/٠۳٠ والشوكاني في
إرشاد .الفحول ص.۸۷

33:

2

)غ0

(OND

في  :أ «الفرعي» بدل «الفروعي".

( )۲المجتهد الذي يعتبر ليس هو المجتهد كيف كان» باللهموجتهد مطلقاً أو المجتهد
داً في
هان
جلتو ك
مما
في ذلك الفن الذي يحصل الإجماع على مسألة من مسائلهء فأ
اعلامنيسبة إليه» فاعللىمهذعاتبر في
بنه
فن» فإنه لايعتبر قوله في فن آخر؛ لأ
مسائل الكلام إنما هو قول المتكلمين لا غير» وفي مسائل الفقه قول المتمكن من

الاجتهاد في الفقه لا قول المتكلمين.

واختلفوا في الأصولي الذي ليس بفقيه» والفقيه الذي ليس بأصولي» هل يعتبر في
الفروع ؟ على أربعة مذاهب:

المذهب الأول :يعتبر قولهما؛ نظراً لما لهما من الأهلية المناسبة بين الفنين.
المذهب الثاني :لا يعتبران؛ لعدم أهلية الإجماع .وبه قال جمهور العلماء؛ لأن
الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروعء فإذا انفرد أحدهما يكون شرط
الاجتهاد مفقوداء فلا ينبغي اعتبار واحد منهما حينئذ .كذا قاله الإمام القرافي في
شرح التنقيح ص٠۴٤۲ ونقله ابن السبكي في الإبهاج 1/774١ والزركشي في
البحر المحيط  4/554عن معظم الأصوليين .وقال ابن النجار في شرح الكوكب
المنير ؟/؟« :77وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه» وعند أكثر
العلماء؟ .

المذهب الثالث :اعتبار قول الأصولي دون الفقيه الحافظ للأحكام؛ لأنه أقرب إلى

مقصود الاجتهاد .واستنباط الأحكام من مآخذهاء وليس من شرط الاجتهاد حفظ
الأحكام .واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» والإمام الرازي .قال الرازي في المحصول

: 4

«وأما الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظاً للأحكام» فالحق أن

خلافه معتبر خلافا لقوم.

والدليل عليه :أنه متمكن من الاجتهاد الذي هو الطريق إلى التمييز بين الحق والباطلء

فوجب أن يكون قوله معتبراً؛ قيغاسياًرعهلى».اه.
المذهب الرابع :اعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي؛ لكونه أعرف
بمواقع الاتفاق والاختلاف.
وللغزالي في المسألة تفصيل دقيق ونفيس فليرجع إليه في المستصفى .781 - ۱/۱۸۱
مبنى الخلاف :وهذا الخلاف مبني على الخلاف في مسألة الاجتهادء هل يتجزأ أو
لا؟ فمن قال :يجوز تجزئة الاجتهاد اعتبر خلاف الأصولى الذي ليس بفقيهء أو الفقيه

الذي ليس بأصولي .ومن منع تجزئة الاجتهاد لم يعتد بخلاف أحدهما .انظر :سلاسل
الذهب للزركشي ص”."”7
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في  :البرهان للجويني ١/044. التبصرة للشيرازي-
{4٥

لَنا :لاورغتابعر لليمُمتيَصصَودَن وَأَيْضًا :الْمُخَالَمَةُ عَلَيْهِححرراامم فَعَايَتُهُ ممُججهتَهِدٌ
حالف وَعْلِمَ عِصْيَانُهُ .
«مسْألة) الْمُبْتَوِعٌ بِمَا يَتَضْمَّننٌ قراكَالْكَافِرٍعِنْدَ الْمُكَفْر َال

َكَغَيْرِوه وَبِغَيْرِ ٿالُها :يُعْتَبَرُ فِي نحَىمْسمِههِ فَقَط .©0لَنا :أن الأولة
2

ص .۱۷۳المستصفى  .۳۸۱ - ۱/۲۸۱المنخول ص.۴١١ المحصول للرازي .4/891
الإحكام للآمدي ١/*91. شرح مختصر الروضة  .۳/۷۴تيسير التحرير ۳/٤۲۲. فواتح

الرحموت ١/۷۱۲. رفع الحاجب (ورقة /٤١أ)» (ورقة /74ب) .شرح الكوكب المنير
 ۲۳تشنيف المسامع ۳/٤۸.
) (0اختلف الأصوليون في المجتهد المبتدع .هل يعتبر قوله في الإجماع أم لا؟
وإليك تفصيل هذه المسألة:

أ إن كان مبتدعاً بما يوجب الكفر بصريحه» فلا نزاع في أنهكافرء لمتعتبر موافقته
ولا مخالفته.
ول
أئصفي
لمخط
او ال
ب  -و إن كان مبتدعاً بما يوجب الكفر لا بصريحهء وه

1

بالتأويل» ففيه خلاف.

فعند بعض هو كافر؛ ومن ثم فلاتعتبر موافقته ولا مخالفته كالكافر .وعند بعض ليس

كافراً؛ فحكمه حكم المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفره» كالمبتدع بالفسق مثل
الخوارج الذين اجتاحوا الأنفس» وأحرقوا الديار» وسبوا الذراري» واستباحوا الفروج
والأموال .ففيه أربعة مذاهب:

المذهب الأول :يعتبر مطلقاً .وهو اختبارإمام الحرمين» والغزالي» والآمدي» وابن
الحاجب»

والقرافي» والسبكي»

وأبى سفيان الحنفي» وصححه

الهندي»

وابن

السمعاني ومقتضى كلامه أنه مذهب الشافعي رحمه الله» وكذا اختاره الإسفراييني»

وأبو الخطاب من الحنابلة وغيرهم.

المذهب الثاني  :لا يعتبر مطلقاً .وبه قال محمد بن الحسن» وأبو صالح السجستاني»
وأبو بكر الرازي وقال :هو الصحيح عندناء وابن الهمام من الحنفية» ورواه أشهب
عن مالك» وهو قول الأوزاعي» واختاره الأستاذ أبو منصور» والقاضي أيبعولى.
المذهب الثالث :يعتبر فى حق نفسه لا فى حق غيره .حكاه ابن الحاجب في المنتهى

ص 66وهنا في المختصرء والزركشي فسيلاسل الذهب ص٠٠١۸ وابن عبد الشكور

صلا.
في مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ؟1١9/؟2 والشوكاني في إرشاد الفحول ا
المذهب الرابع  :يقول بالتفصيل بين المبتدع الداعية فلا يعتد به» وبين غيره فيعتد به.

وهو اختيار السرخسي ونسبه السمرقندي في الميزان ص٤۲۹ إلى بعض مشاب
الحنفية.

٤٦

ت

لا

ود )1( *.
سشهص

عا يع

دونه .

قَانُوا :اس ميرد َوْلَهُ كَالكَافِرٍ وَالصَّبِيّ .وَأَجِيبَ بأ الكَافِرَ ليس مِنَ
هس

لأ وَالصَّبِىّ؛ بِقُصُورِوء وَلَوْسْلُمَيقل عَلَىنَنْسِهِ.

(مسألة) لا يحت الإِجْمَاعٌ بالصَحَابَة» وَعَنْ أَحْمَدَ قَولان".
اكتفى ابن الحاجب في المنتهى ص٠١٥ وهنا فى المختصر بذكر المذاهب الثلاثة فقط.

أما المذهب الرابع فقد ذكره السرخسي في أصوله» ونسبه السمرقندي إلى بعض

وقد حكم ابن حزم في الإحكام ١/07 على المذهب الرابع بأنه خطأ فاحش» وقول
بلا برهان .حيث قال« :وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية.
قال أبو محمد :وهذا خطأ فاحش وقول بلا برهان» ولا يخلو المخالف للحق من أن
يكون معذوراً بأنه لم تقم عليه الحجةء أو غير معذور؛ لأنه قامت عليه الحجةء فإن

كان معذوراً فالداعية وغير الداعية سواء كلاهما معذور مأجورء وإن كان غير معذور؛
لأنه قد قامت عليه الحجة» فالداعية وغير الداعية سواءء وكلاهما إما كافر كما قدمنا
وإما فاسق كما وصفناء وبالله تعالى التوفيق».اه

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان للجويني ١/744. المستصفى
 81/١الإحكام للآمدي ۱/٤۹۱. الإحكام لابن حزم ١/05. شرح تنقيح الفصول

ه
ص”" .الإبهاج لابن السبكي  .5/775البحر المحيط  .4/854العدة 4/4١1. إرشاد
الفحول ١صل. أصول السرخسي ١/١١۴. فواتح الرحموت  .۲/۷۲تيسير التحرير
 ..۳شرح الكوكب المنير  .۲/۷۲۲الميزان اللسمرقندي ص .794التحقيقات فى

شرح الورقات ص.4١5

)(1

في  :ش

1

١لا تنتهض» بدل ١لا تنهض».

)( اختلف الأصوليون في الإجماع المحتج به» هل يختص بإجماع الصحابة فقط ؟ على

قولين:
القول الأول :لا يختص الإجماع المحتج به بالصحابة» بل إجماع غيرهم حجة .وبه

قال أكثر الحنفية والشافعية والمالكية» وأبو الخطاب» وابن عقيل» وابن قدامة»
والطوفي من الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
القول الثاني  :يختص الإجماع المحتج به بالصحابة فقط .وبه قال الظاهرية» واختاره

الخلال» والحلوانيء والقاضي أبو يعلىء وإسماعيل بن عليةء وابن خويز منداد من

المالكية» وبعض الشافعية» وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه» وهو رواية عن
الإمام أحمد رضي الله عنه.
34

بْمَجاءٌ الصَّحَاب بَهة قَ فيبلْلَ
لئا :الأَيِلّةٌ الكَمْعِتَة .©"0قَالُوا :إِج
1
-

ممَجِعىءحٍي.5

التَابِاعِويریَ

قال ابن حزم في النبذ في أصول الفقه الظاهري ص“« :۳وصح بيقين لا مرية فيه» أن
الإجماع المفترض علينا اتباعه إنما هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط».اه.
وقال في الإحكام ١/8 « :قال أبو محمد :قال سليمان» وكثير من أصحابنا :لا
.
اهم»
ه.
إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عن

التحقيق في المشهور من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه في هذه المسألة.

نقل الروايتين عن أحمد كل من :الآمدي في الإحكام »١/641 وابن الحاجب في
المنتهى ص 65وهنا في المختصرء وابن قدامة في الروضة "١/86 مع نزهة الخاطرء

وابن تيمية في المسودة ص٠۳۳۳ والطوفي في شرح مختصر الروضة ١/۷٤٠ وابن
النجار في شرح الكوكب المنير  7770 - ۲/۲۳۲والشوكاني في إرشاد الفحول ص.۲۷
وغيرهم.
قال ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير 5/1؟« :لا إجماع للصحابة مع
مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه» .ثم قال« :وعن أحمد رواية
١
أخرى :أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعا».اه.

فقول ابن النجار :لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد
رضي الله عنه» .ظاهر في ترجيح هذه الرواية على الرواية الأخرى التي قال عنها :و

عن أحمد رواية أخرى :أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعاً».اه.

لكن الشوكاني في إرشاد الفحول ص ۴۷رجح بأن الرواية المشهورة عن أحمد هي:
لا إجماع إلا إجماع الصحابة .حيث قال« :وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع
بإجماع الصحابة:

داود الظاهري» وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه»

وهذا هو

المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل» فإنه قال في رواية أبي داود عنه« :الإجماع أن

يتبع ما جاء عن النبي ككل وعن أصحابه .وهو في التابعين مخير».اه.

وبالنظر إلى القولين يترجح قول ابن النجار؛ لأنه حنبلي وهو أعرف بأقوال إمامه من

غيره .وما زاد المسألة جلاء وحسماً هو قول المحقق الحنبلي نجم .الدين الطوفي في

شرح مختصر الروضة ! 4حيث قال« :المسألة الثانية :لا يختص الإجماع

بالصحابة» بل إجماع كل عصر حجة» خلافاً لداود» وعن أحمد مثله .قال الشيخ أبو
محمد :وقد أومأ أحمد إلى نحو من قولهء يعني :قول داود.

قلت أي الطوفي  :-المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولاً كقول الأكثرين؟.

يعني قول الجمهور القائل١ :لا يختص الإجماع بالصحابة» بل إجماع كل عصر
الله أعلم .-حجة» .و

 (000نحو قوله تعالى# :ويتبع غير سبيل المومنين» [النساء]1١5 :ء وقوله يَِ« :لا
تجتمع أمتي على الخطل» وقد سبق تخريجه في ص.٤۸۳
44۸

َغَيْرِم.عَ.لَى أَنَّ ما لآقط" فيه سَائِمٌ افلياهجتهَادُ .فالغوثير" عَيْدُهُمْ
خَولِفٌ إِجْمَاعُهُمْ  .وَتَعَارَضٌ الإِجْمَاعَانٍ
واچ بأ +نه لازم
فيالحا

قب ت
لَ
تحَمق
حقٍ إِجْمَاعِهِمْ فَوَجَبَ أَنْکون
o

قَالُوا:علبر لير تع اة فض الشحاة.وأجيب ققد
الإجماع م
ت

ق

ا
لات عل
ند مَعْتَرهَا.

(مَسْألَةٌ) لَوْ نَدَرَ الْمُخَالِفٌ مَعَ كَثْرَةٍ الْمجْمِعِينَ كَإِجْمَاعَ عَيْرٍ ابْنِ عَبّاسِ
عَلَى الول“ se
للك

في  :شش «قاطع» بدل «قطم .

( )۲عبارة« :
أون
أفلو اعتبر فيه غيرهم» .بزيادة «فيه» .وهذه الزيادة تفردت بها نسخة :د
سائر النسخ.

( )۳الْعَوْلَ في اللغة :مصدر عال يعول عولاً .ويأتي بعدة معان منها:
١ال-ميل في
ا ال
لحكم
جإ
ؤلى
ر.

وم
تنه
ع قاوللهى:

#ذلك أدنى ألاتعولوا» [النساء.]*:

۲
النقصان.

ا
۳ل-قيام بنفقة العيال :يقال :عال يعول :إذا كثر عياله.
 5الاشتداد والتفاقم :من قولهم :عال الميزان فهو عائل» أي  :مال وارتفع.

فالفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعاً فينقصهم.

والعول في اصطلاح الفقهاء .قال الجرجاني في التعريفات ص:۲٠١

«زيادة السهام

على الفريضة فتّعول المسألة إلى سِهام الفريضة» فيدخل النقصانعليهم بقّدر
حِصّصِهم!.

انظر :ترتيب القاموس /#لا” ."#لسان العرب ١١/154. الأسماء واللغات 4/6؟.
المصباح المنير ١/44*. مفردات الراغب ص .740التعريفات للجرجاني ص.5١5
معجم لغة الفقهاء 8ص”؟".

( )45عن ابن عباس رضي الله عنهما قال« :الفرائض لا تعول».
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفرائض .ففي الفرائتض من قال :لا تعول
حديث ( )۹۸۱۱۳كلكده؟,.

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه حديث (.)۳۳۰۹۱
44۹

)(8"#04١  ١٠/8065فما بعدها= .

وْمَض الووامؤضو (ء:WN ٠ ل١إمِجيشْكهَنمَ ماوسعً اسا
وَ5عهَيْرٍ ٣أبي موُو تسَى عَ1لَى أ2ن المناّووعْم يَن
=

وأخرجه الدارمى فى سننه باب فى عول الفرائض  "5/44بلفظ « :الفرائض من ستة

۰
ولا نعيلهاه٠ .
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب الفرائض» باب العول 1/18؟.

وأخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الفرائض» أول من أعال الفرائض عمر 4/٠4".
وقال« :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

ووافقه الذهبي»› وصححه

ابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير .۷/۷۲
وأخرجه ابن حزم في المحلى» كتاب المواريث مسألة (.4/7177 )۷۱۷۱
قال النووي رحمه الله في الأسماء واللغات مادة (ع .و .ل) 5/86؟( :أجمعت الأمة

على إثبات العول» وأهل الظاهر لا يعتد بخلافهم» وابن عباس محجوج بإجماع
الصحابة»  .اه.

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني مع الشرح الكبير 0//؟١ :لا نعلم اليوم قائلاً
بمذهب ابن عباس» ولا نعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله
ومَنّه  .اه.

وقول ابن الحاجب« :غير ابن عباس» مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه
محمد بن الحنفية» ومحمد بن علي بن الحسين» وعطاءء وداود الظاهري وأتباعه.

( )١روى ابن أبي شيبة بسنده في كتاب الطهارات .من قال ليس على من نام ساجداً أو
قاعداً وضوء ۱/٤۲۱: «أن أبا موسى كان ينام حتى يغط فينبه» فيقول :قد سمعتموني `
أحدثت ؟فنقول :لاء فيقوم فيصلي» .كذا نقل عنه ذلك النووي في شرح مسلم
»؛ وابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير 451/١غ؛
المجموع
 ٤4وفي
وغيرهم.

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص٠١٠ « :اختيار أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:

أن النوم لا ينقض الوضوء .فهو مشهور عنهء وأما انفراده بهذا القول دون سائر
الصحابة فمشكل .قال ابن حزم (المحلى ١/10”): ذهب الأوزاعي إلى أن النوم لا
ينقض الوضوء كيف كان .وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة» وعن .ابن عمرء
وعن مكحول»

وعن عبيدة السلماني .قال

أي ابن حزم  :-ولقد ادعى بعضهم

لامع على خلاف هذا؛ جهلا وجرأة.
قلت

أي ابن كثير  :-وقد حکاه ففي المستظهري عن عمرو بن دينارء وأبي مِجلّز

أيضاً .وحكاه أبو نصر في الشامل عن حميد الأعرج أيضاً .قال :وبذلك قالت الشيعة
الإمامية .4انتهى كلام ابن كثير.
وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/888: «رواه ابن أي شيبة
في مصنفه والبيهقي في سئنه» لكن دعوى ابن الحاجب أنهلميقلبه غيرأبي موسى-
f0٠

قَطعا"”"؛ لان الأيله لآ تَتَاوَلهُ .وَالظَاهِرُ آله حجّةٌ؛ لبعد أن يون الدَاجِحُ
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مُتَمَسََكَ الْمُخَالِفٍ .
مردودة .ثم ساق قول ابن جزم الذي ذكره ابن كثير.

 أبو موسى الأشعري :هاولصحابي الجليل عبدالله بن قيس بن سليم» مبننيالأشعرء مشهور باسمه وبكنيته معاء من الشجعان الفاتحين» ولد فى زبيد (باليمن)

وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم» وهاجر إلى أرض الحبشة.

٠

استعمله النبي ييه على بعض اليمن مع معاذء وولي إمرة الكوفة والبصرة لعمر
رضي الله عنهء كان من أحسن الناس صوتاً في القرآنء جاهد مع النبي کلف
ونقل عنه علماً كثيراً .توفي بالكوفة سنة 44ه على الصحيح .وهو ابن نيف
وستين رضي الله عنه .انظر ترجمته في الإصابة  .7/98#الاستيعاب  .5/177أسند

الغابة “84/؟ .طبقات ابن سعد  .4/470حلية الأولياء ١/387. سير أعلام النبلاء
.۸°/Y

) (01في :أء ش «قطعياً؛» وهو الموافق لما في بيان المختصر ١/480 وشرح العضد على
المختصر ۲/٤۳ بدل «قطعاً» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة
.(i/
00

اختلف الأصوليون في أن اتفاق الأكثر على حكم مع مخالفة الأقل» هل ينعقد إجماعاً
أو لا؟ على مذاهب:

المذهب الأول :لا بد من وفاق جميعهمء .فلو خالف واحد لم يكن قول غيره
إجماعاء وهذا مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية ٠ والحنابلة.
قال الزركشي في البحر المحيط « :هذا هو المشهور ومذهب الجمهورء وحكاه أبو بكر

الرازي عن الكرخي من أصحابهم».
المذهب الثاني :يضر الاثنان لا الواحد .نسبه ابن برهان في الأصول ۲/٤۹ إلى

محمد بن جرير الطبري.
م
المذهب الثالث :تضر خالفة الثلاثة لا الواحد ولا الاثنان .نسبه الجوينى فى البرهان

 01١والشيرازي في التبصرة ص٠۳٠١ والغزالي في المنخول ص۳٠١ والرازي
في المحصول ١/١۸۱ والأرموي في التحصيل ١/١۷٠ وابن النجار في شرح الكوكب

المنير ۲/٠۳۲٠ والسالمي في شرح طلعة الشمس ١/۸۷ إلى محمد بن جرير الطبري.

المذهب الرابع :إن خالف أكثر من ثلاثة اعتبرء وإلا فلا .وهو الذي نقله سليم الرازي

عن ابن جرير الطبري في كتابه التقريب في أصول الفقه.

المذهب الخامس  :إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه» وإلا اعتد به.
قال القاضي الباقلاني « :وهذا الذي يصح عن ابن جريرة.

المذهب السادس :إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف» كان خلافه=
٤٥١

=

معتداً به وإن لميسوغوا له الاجتهاد بل أنكروا عليه فلايعتد به .وهو مذهب أبي

عبد الله الجرجاني من الحنفية» وأبي بكر الرازي من الحنفية» واختاره أيضا السرخسي
١
١
في أصوله 00
المذهب السابع :الفرق بين أصول الدين والفروع .قال ابن الإخشاد من أصحاب
الجبائي١ :لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين» والتأئيم والتضليل بخلاف مسائل
ْ الفروع»  .اه.

المذهب الثامن :أن قول الأكثر حجةء لا إجماع .اختاره الإمام ابن حزم في
الإحكام ١ء وابن الحاجب هنا في المختصرهء وابن بدران الحنبلي في
المدخل ص.7/١

قال صفي الدين الهندي نقلاً عن تشنيف المسامع ١/۳4: «والظاهر أن من قال :إنه

إجماع فإن ما يجعله إجماعاً لا قطعياء وبه يشعر إيراد بعضهم» .وانظر :البحر
المحيط للزركشي ٤/٦۷٤ / -ا/ا» وإرشاد الفحول ص .۸۷

قال الغزالي في المستصفى ١/41١1 عن قول أصحاب هذا المذهب« :وهو تحكم لا
.
دليل عل
ايهه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة « :)]/#4وذلك ظاهر؛ لأنه إن لم يكن
إجماعاًء فيم يصير حجة؟) .اه.
المذهب التاسع :أنه إجماع وحجة .هو قول أبي الحسين من معتزلة بغداد» وابن

حمدان من الحنابلةء وإليه ميل أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين» وهو إحدى
الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
المذهب العاشر :أنه ليس بحجة ولا إجماعء لكن الأولى اتباع الأكثرء وإن كان لا

يحرم مخالفتهم .حكاه الزركشي في البحر المحيط ١/۷۷٤. والطوفي في شرح مختصر
الروضة .46/#

التحقيق في النقل عن ابن جرير الطبري في هله المسألة.
اختلف النقل عن ابن جرير الطبري» فالذي نقله الإمام الجويني في البرهان

وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة :ص"1١ والغزالي في المنخول ص"١١
١
والفخر الرازي في المحصول 4/١18١ والأرموي في التحصيل ١/٠۷ والسالمي في

شرح طلعة الشمس ١/۸۷ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲/٠۳۲: لا يعتد
بخلاف الاثنين؛ وعليهم ترك قولهما والرجوع للإجماع» ولا ينعقد الإجماع
بمخالفة الثلاثة فأكثر.

ونقل عنه سليم الرازي في كتابه «التقريب في أصول الفقه»  نقلاً عن رفع الحاجب
(ورقة  :_ )]/#4أنه لا يعتد بخلاف الثلاثة» ويعتد بخلاف الأكثر من ثلاثة.
يفف

(مَسْألَة) التَّابِعِنٌ الْمُجْتَهِدٌ مُعْتَبَدُ' مَعَ الصَّحَابَة!" »2فَإِنْ ئَشَاً بَعْدَ
3

ونقل عنه ابن حزم في الإحكام ١/١4۹٥ وابن برهان في الوصول إلى الأصول
 ۲/04وابن تيمية في المسودة ص٠۹۲۳ والجاربردي في السراج الوهاج ؟ :778/أنه
لايعتد بخلاف الواحد .ويعتد بخلاف الاثنين

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني  -نقلاً عن رفع الحاجب (ورقة /٤١أ) وإرشاد الفحول
ص« :- 4۷الذي صح عن ابن جرير أنه إن بلغ الأقل عدد التواترء لم يعتد
بالإجماع .وإلا اعتد به» .اه

هذا الاضطراب في النقل مرده إلى عدم وجود نص ثابت منقول عن
رهح-مه

الله »

وقد ببحثتٌ في تفسيره» وخاصة في الآيات التي استدل بها الجمهور مثل قوله تعالى :

ومن يتبع غير سبيل المومنين) [النساء ١١[ : فلم أقف على ما نسبه إليه

الأصوليون بالتحديد .وفي نظري عبارة القاضي الباقلاني« :الذي صح عن ابن جرير
أنه إن بلغ الأقل عدد التواترء لم يعتد بالإجماع .وإلا اعتد بها توحي بالتحقيق في

صحة المنسوب إليه - .والله أعلم .-
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في  :البرهان للجويني ١/054. التبصرة للشيرازي
صا.۳٠ المنخول للغزالي ص."١١ الإحكام للآمدي ١/441. الإحكام لابن حزم
 .7/١الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲/٤۹.شرح تنقيح الفصول ص ."5البحر
المحيط  .4/5!4تيسير التحرير * .575/المسودة ص .۹۲۳رفع الحاجب (ورقة ١٤/).

بیان المختصر ١/8090. شرح الكوكب المنير  .۲/۹۲۲تشنيف المسامع  .۳/۹۸شرح
مختصر الروضة * .75/ميزان الأصول للسمرقندي ص".54
)0

في  :أ ايُعْتَبْره بدل «مُعْتَبْرٌه.

زفق اختلف الأصو ليون في انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد الذي

أدركهم ؟ على قولين:
القول الأول :التابعي المجتهد تعتبر موافقته في إجماع الصحابة .وبه قال أكثر الحنفية
والشافعية والمالكية» ورواية عن أحمد  -رضي الله عنه  اختارها ابن عقيل» وأبو

1

الخطاب» وابن قدامة المقدسي.

القول الثاني  :التابعي المجتهد لا يعتبر قوله في إجماع الصحابة»

بل ينعقد إجماعهم

معمخالفته .وبه قال الإمام أحمد في الرواية الأخرى التي اختارها الخلال» والقاضي
أبو يعلى في العدة .والحلواني» واختاره جماعة من الشافعية» وإسماعيل بن علي

ونفاة القياس» وحكاه الإمام الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية.
والغريب أن الشوكاني في إرشاد الفحول ص؟ 7نقل عن ابن برهان أنه قال في الوجيز
بعدم الاعتداد  مع أصحاب القول الثاني  »-بينما نجد عبارة ابن برهان في الوصول
إلى الأصول  ۲/۲۹واضحة في اعتبار قول التابعي الذي حاز رتبة الاجتهاد في زمن-
for

إِجْمَاعِهِمْ فَعَلَى انْقرَاضِ العهضر" .
الصحابة  -رضي الله عنهم  -حيث قال« :المسألة الثامنة :التابعي إذا حاز ,رتبة الاجتهاذ
في زمن الصحابة يعتد بخلافهم خلافاً لبعض الأصوليين من المعتزلة» .اه.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان ١/055. التبصرة ص.485
المستصفى ١/١۸۱. المحصول للرازي  .5//7171إحكام الفصول للباجي ١/٠04.
الإحكام للآمدي ١7
 .شرح تنقيح
شرح مختصر

الوصول إلى الأصول .لابن برهان  .5/79المعتمد

ص”".
الفصول ه

الروضة hS

روضة الناظر "١/88 مع نزهة الخاطر.

المسودة

ص"

 .رفع الحاجب

(ورقة

۳ب(

تشنيف المسامع  .۳/۷4بیان المختصر ۵٩۱/۷ه. شرح الكوكب المنير .۲/۱۳۲
إرشاد الفحول ص.۲۷
 (00قول ابن الحاجب:

«فإن نشأ بعد إجماعهم» .أي  :صار مجتهداً بعد الإجماع ,فخلافه

مبني على أنه هل يشترط في الإجماع انقراض العصر؟ فمن شرط انقراضه قال :لا

فده.
لمايعت
خل
بترط
ينعقدإجماع الصحابة معمخالفته .ومن لم يش
قال القاضي عبد الوهاب نقلاً عن شرح تنقيح الفصول للقرافي صه””:

«الحق

التفصيل  :إن حدثت الواقعة قبل أن يصير التابعي مجتهداً وأجمعوا على أن الفتيا
فيهاء فلا عبرة بقولهء وإن اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهداً إحداث قول ثالث»

وإن توقفوا فله أن يفتي بما يراه .فهذه Sa أحوال» وإن حدثت بعد أن صار من أهل
الاجتهاد فهو كأحدهم» فصار للمسألة حالتان في إحداهما ثلاث حالات».اه.
وقد علق الطوفي في شرح مختصر الروضة ١/۲٠ على قول القاضي عبد الوهاب
حيث قال« :قلت :ونحوه اختار الآمدي (في الإحكام١/0 , والأشبه أنه متى
'عثّير قوله فيها اختلافاً أو اتفاقاً»  .واعلم أن هذه
أدرك الخلاف فيهاء أو التوقفء» ا

المسألة من جملة أفراد المسألة التي قبلهاء وهي « :مشألة) لَوْ َدَرَ الْمُخَْاِفُْ مَعَ
كَثْرَةٍ الْمْجْمِعِينَ...؛ولهذا قال الغزالى فاىلمستصفى ١/١۸۱: «هذه المسألة يتصور

الخلاف فيها مع من يوافق على أأننإجماء الصحابة يندفع بمخالفة واحد من
الصحابة» أما من ذهب إلى أنه لا يندفع خلاف الأكثر بالأقل كيفما كان .فلا
يختص

كلامه

بالتابعي» .

وقد ذكرت اختلاف العلماء في اشتراط انقراض العصر وعدمه في انعقاد الإجماع حجة

عند تعليقي على قول ابن الحاجب« :ومن يرى انقراض العصر يزيد :إلى انقراض
العصر» .فراجعه في ص.٤۷۲

انظر :المستصفى ١/68١. رفع الحاجب (ورقة /75ب) .بيان المختصر //١ا.68 شرح
الكوكب المنير 7/81؟ .تشنيف المسامع  .94/#شرح تنقيح الفصول ص  ."89شرح
ش
مختصر الروضة “/؟."1

o٤

0

لتا :مَا تَقَدَم”" .
سرعش

اورت

يك

كه

وه

ويو

ەوە

واستدل  :لو لم يعْتَبَرُء لم يسَوغوا
ےر 4
”)#

الْمْسَيِِّ”  5وشر ٠يح

5

( )97ره سرامم ,و
و

3

اجتهادهم معهم كسعِيلٍ بن

enen

ا

ا ا ا ا ا

ا

0

ا

) (1الدليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد مع مخالفة من أدركهم من التابعي المجتهد

وقت الإجماع» هو أن الدليل الدال على انعقاد الإجماع لا ينتهض دون التابعي؛ لأن

الصحابة بدون التابعي بعض المؤمنين» ولا يكون اتفاق بعض المؤمنين إجماعاً.

انظر  :رفع الحاجب (ورقة /٤۳ب). شرح الكوكب المنیر  .۲/۲۴۲بيان المختصر ١/860.
شر
احلتن
فقيح
صول ص ١. شرح مختصر الروضة  .۲تشنيف المسامع .۳/۷۹
)(

في :ش الم يصو بدل «لم يسوغواء .وهو تحريف ظاهر.

) (۳كا
ان س
لعي
مد ب
سنيب

رسول الله يلل

رضي اللهعنهقدملا المدينة فتاوي» وهي مشحونة بأصحاب

انظر :الإحكام للآمدي ١/4١5. رفع الحاجب (ورقة /#4ب) .شرح الكوكب المنير
لضف" بيان المختصر ١/١٥٠. شرح مختصر الروضة للطوفي .85/#

اسع
ليد
مب
سنيب:

هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن» المخزومى»

القرشي» المدني» سيد التابعين .الإمام الجليل» فقيه الفقهاء .قال الإمام أحمد« :سيد

التابعين سعيد بن المسيب» .وقال يحيى بن سعيد" :كان أحفظ الناس لأحكام عمر

وأقضيته»  .جمع الحديث» والتفسيرء والفقه» والورع» والعبادة» والزهد .توفي سنة
۳ه

وقيل:

۹٤ه. انظر ترجمته في :تذكرة الحفاظ

 ..١طبقات الحفاظ ص.١71 حلية الأولياء .9/151

١/45. شذرات الذهب

) (4كان شريح بالكوفة وفيها أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وحكم عليه

في خصومة عرضت له عنده» على خلاف رأي علي ولمينكرعليه.
والمسألة :أن شريحاً خالف علياً في رد شهادة الحسن له؛ للقرابة .وكان من رأي على
رضي الله عنه جواز شهادة الابن لأبيه.
1

انظر :الإحكام للآمدي ١0/. شرح الكوكب المنير  .۲/۲۳۲بيان المختصر ١/150.
شرح مختصر الروضة للطوفي .75/#

ش
ريح هو :أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي .المخضرم التابعي.أدرك النبي اد
ولم يلقه على القول المشهور .روى عن عمر وعلي وابن مسعود

وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم .ولأه عمر قضاء الكوفة» وأقرّه على ذلك من

جا
ء بعده» فبقي على قضائها ستين سنة .يقول النووي« :واتفقوا على توثيق شريح»ء
ودينه؛ وفضلهء والاحتجاج برواياته» وذکائه» وأنه أعلمهم بالقضاء .توفي سنة ۸۷ه.

وقيل غير ذلك .انظر ترجمته في :طبقات ابن سعد 6/04
{00

١٠٠. شذرات الذهب-

وَالحَسن" "و؛َمَسروق» واي وَائِلء والشَعپيّء

sn

 ١.حلية الأولياء ١/۲١٠. وفيات الأعيان٠١۷/١ 
) (1أخرج ابن سعد في طبقاته ۷/١۷۱ فتيرجمة الحسن البصري رضي الله عنه» عن

خالدبن رباح:أن أنس بن مالك ستلعن مسالةقال«:عليكم مولانا الحسن فسلوه.
فقالوا :يا أيا حمزة نسألك وتقول :سلوا مولانا الحسن ؟! فقال :إنا سمعنا وسمعء

فحفظ ونسينا»  .اه

يب
ذفى
هجر
تن ح
وأورده الحافظ اب

التهذيب  5/557بلفظ « :قال أنس بمنالك سلوا

الحسن فوإننهسحيفنظا»٠ .
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة « :75/#وروى الإمام أحمد في «الزهد» أن

أ عن
مساسسئل
لة
أن

فقال :سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرناء وحفظ

ونسينا» ا.ها.

لحسن البصري :هو أبو سعيد البصري» الحسن بينسارء كان يِن سادات التابعينا
وكبرائهم ٠ جع من كل فن» من علم وزهد»

وورع وعبادة» كان فصيحاً أريباً» وكان

عالماً فقيهاًء ثمقأةموناً ناسكاًء رأساً في العلم والعملءلقي عائشة وعلي رضي الله
عنهما ولم يسمع منهما» وسمع ابن عمر»
من

الصحابة رضي

روى
الله عنهم..

عله

وأنساء وسمرة»

خلائق من

وأبا بكرة» وعدداً كبيراً

التابعين وغيرهم ..مناقبه كثيرة .٠ توفي

سنة ١١١ه. انظر ترجمته فى:تذكرة الحفاظ ١/١۷. حلية الأولياء  .7/11طبقات
شذرات الذهب ١/5”"1١.
الحفاظ ص .۸۲وفيات الأعيان 4

)(

ار افا لوناا
دنلسنفي کاب
نحمب
اوه ع م
ا رابفتيام ز

جعلت ابني نحيراء ومسروق بين الأجدع جالس في المسجد فقال له ابن و
اذهب إلى ذلك الشيخ فسله»› ثم تعال قأخبرني بما يقول» فأتاه فسأله,
إن كانت

نفس

مؤمنة

تعجلت

إلى الجنة»

وإن كانت كافرة عج >لتها

فقال مسروق:
إلى النار» اذبح

كبشا فإنه يجزيك .فأتى ابن عباس فحدثه بما قال مسروق» فقال :أن آمرك بما أمرك
به مسروق».

أه.

مسروق هو :أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك» من همدانء الإمام الكوفي
١

القدوة

الفقيه العايد»

صاحب

ابن مسعود. .

روف

عن

أبي بكرء

وعمر»

وعليء

ومعاذ

هم .وروى له أصحاب الكتب الستة .كان يصلي حتى تورمت قدماه .قال
رضي الله عن
لشعبي « :ما رأيت أطلب للعلم منه»  ..توفي سنة ”1اه .انظر ترجمته في :طبقات ابن
ا
سعد

٦/٦۷  ٤۸. -تهذيب التهذيب ٠

الذهب ١.

طبقات الحفاظ ص.٠٤

٤٥٦

 . ١١١تذكرة

الحفاظ

١/45. شذرات

8

ون

()9

وابنِ جبير

و

ي

>غيرهمء
و

رو

وعن

<r

ابي سَلمَة « :تَذَاكَوْتٌ ممَعَ ابن عَنّاسٍوَأبي

هُرَيْرَةَ في عِدَةٍ الْحَامِلٍ لواو فَقَالَ ابن عباس « :اَبِعَدُ الأَجَلَيْن» .وَقُلْتُ
r

اتا :

اوضع  .قَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ« :أنَا مَعَ ابن أني»”" .

) (1أخرج ابن سعد في طبقاته  5/587عن ابن جبير قال« :جاء رجل إلى ابن عمر يسأله

عن فريضة فقال« :ائت سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني» ويهوُفرض منها ما
أفرض»).اه.

وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول :أليس فيكم ابن

أم الدهماء ؟  يعني سعيد بن
ا جب
نير
ظ-
ر:
الحفاظ ١/57

تهذيب التهذيب 4/١١  4١. -تذكرة

 .۷۷طبقات الحفاظ للسيوطي ص.”8

أ-بو وائل هو :شقيق بن سلمة الأزديء الكوفيء ثقةء مخضرمء توفي في خلافة

عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء وله مائة سنة .انظر ترجمته فى :الإصابة .9//151

۰

أسد الغابة ۲/۷۲ء .تقريب التهذيب ١/٤٠٠.

ا-لشعبي هو :عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الحميري» أبو عمرو راوية من
التابعين» يضرب المثل بحفظهء اتصل بعبدالملك بن مروان فكان نديمه» وسميرهء
ورسوله إلى ملك الروم» وسئل عما بلغ حفظه فقال« :ما كتبت سوداء في بيضاءء
ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته» وه
روج
من
ال
الحديث الثقات» استقضاه
عمر بن عبدالعزيز .قال ابن خلكان« :جليل القدرء وافر العلم» عالم الكوفة» وكان

ضتئيلاً نحيفاًء وكان مرّاحاً» .له مناقب مشهورة» توفي بالكوفة فجأة سنة ١١هء
وقيل غير ذلك .وقد أدرك خمسمائة من الصحابة أو أكثر .انظر ترجمته فى :وفيات

الأعيان ۳/١٠
”5

 ١٠.تذكرة الحفاظ ١/4. تاريخ بغداد  .۲۱/۹۲۲حلية الأولياء

طبقات الحفاظ ص”" .شذرات الذهب ١/57١1.

س-عيد بن جبير هو :أبو عبدالله سعيد بن جبير الأزدي بالولاء» الكوفي» تابعي»

كان من أعلمهمء وهو حبشي الأصل أخذ العلم عن عبدالله بن عباس وابن عمر

رضي الله عنهم .قال الإمام أحمد« :قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد
إلا وهو مفتقر إلى علمه» ..ولد سنة 84ه ومات مقتولا سنة 84ه .انظر ترجمته فى :

طبقات ابن سعد ١/۸۷۱. تهذيب التهذيب 45/١١  451١. -تهذيب الأسماء واللغات
 ...۱شذرات الذهب ١/۸٤۱. طبقات الحفاظ ص."8

أللوفات» بدل اللوفاة» .وهو تحريف ظاهر.
) (۳فى  :ا

علبمدةابلنرحملن»
) (۳عن سلمة بينسار :أن أبا س

وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة

وهما يذكران المرأة تَنْفَسٌ بعد وفاة زوجها بليالء .فقال ابن عباس:

عدتها آخر

الأجلين» وقال أسبلومة :قد حلّت .فجعلا يتنازعان ذلك» قال :فقال أبو هريرة :أنا=
لاه

ى ابن عباس  -إلىأم.سلمة يلهاوًل
ميبا
= مع ابنأخي  يعني أباسلمة »-فبعثوا كُر
عن ذلك .فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت :إن سَبَيْعة الأسلمية تُفِسَتُ بعد وفاة
زوجها بليال» وإنها ذكرت ذلك لرسول الله بل فأمرها أن تتزوج».
هذه القصة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة

المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل حديث (9/7711١. )90
وأخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب (« )۹۲وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن

حملهن .#لكن بدون ذكر القصة.

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطلاق» باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا
كانت حاملاً .حديث ( 9/885 )۳۸وفيه القصة.
أبو سلمة هو :أبو سلمة بن عبدالرحملن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلامء
ليس له اسمء وقيل :اسمه عبدالله» وقيل :إسماعيل» وقيل :اسمه وكنيته واحد .ذكره

ابن سعد في الطبقة الثانية من المدنيين» وقال :كان ثقة فقيها كثير الحديث .وقال

الزهري :أربعة وجدتهم بحوراً :سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء وأبو سلمة بن
عبدالرحملن» وعبدالله بن عتبة .4وقال ابن حبان في الثقات :كان من سادات قريش

روى عن أبيهء وعثمانء وطلحة» وعروة» وروى عنه ابنه عمر» وأولاد إخوته

سعد بن إبراهيم بن عبدالرحملن .توفي سنة ۹٤ه» وقيل14١ 5 :ه. انظر ترجمته في:

تذكرة الحفاظ ١/5. تهذيب التهذيب ١١/81١1. طبقات الحفاظ ص .۳۲شذرات
٠الذهب

.٠١6/١

أ-بو هريرة هو:عبدالرحملن بن صخر الدوسي اليماني» كان اسمه في الجاهلية عبد
شمس» فسماه الرسول ب عبدالرحملن .وكناه أبوه بأبي هريرة؛ لأنه كان يلعب بأولاد

هرة وهو صغيرء واشتهر بكنيته حتى غلبت على اسمه .وقد قالله الرسول كخ« :يا
أبا هر» كما نداه« :أبا هريرة» .

أسلم أبو هريرة قديما قبل الهجرة وهو بأرض قومه» على يد الطفيل بن عمروء
وهاجر إلى المدينة مع ثمانين بيت من دوس ورسول الله ل بخيبرء فلحقوا بهء فأسهم
لهم مع المسلمين.

كان رضي الله عنه حريصاً على العلم» دعا الرسول ب له بالخفظ وأمّن على دعائه
بأن يؤتيه الله علماً لا ينسى» وقد استجيبت دعوته» فكان أكثر الصحابة حفظاً ورواية
عن الرسول وَل
استعمله عمر بن

الخطاب رضي

اللهعنهعلى البحرين» ثم عزله عنها .وبعد ذلك

دعاه

عمر ليوليه فأبى» كان بعيداً عن الفتن» متمسكاً بالسنة كريماء قوالاً بالحق» اهتم بنشر
العلم وصيانة الحديث وتعليمه .توفي أبو هريرة رضي الله عنه بالمدينة سنة ۹ه على-
f0۸

وَأجِيب باتهم إِنْمَا سَوَعُوهُ مَعَ الخيلافهع”" .
«مَسْألة) إِجْمَاعٌ الْمَدِيئَوا" مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ حُيَمةٌ عِنْدَ مَالِكُ
[رَحِمَهُ الله تَعَالَى]. 9
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محمول على ان روايتهم ٠ متقدمة.
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وَقِيل :على المَنْمَولاتِ

لْمُسْتَمِجَوء كَالأَدَانٍ وَالإقام(“ e
=

الأرجح وقيل :غير ذلك .وهو ابن ثمان وسبعين سنة» ودفن في البقيع.

أاخطلأمبع
ؤضلفين وذ
إكسرلأن
امه كان عام خيبرء والصواب أن إسلامه كان قبل
الهجرةء وبيعته للرسول يكو وهجرته إليه كانت عام خيبر؛ لذا وجبت الإشارة إلى هذا.
انظر طبقات ابن سعد  .4/771الإصابة ١/۷۸۲ ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسى» وانظر

كتاب «أبوهريرةراويةالإسلام؛ ص ۷6۸8
 -للدكتور محمد عجاج الخطيب٠ .

وانظر ترجمته في :الإصابة 8//؟ .4الاستيعاب  .4/8571تذكرة الحفاظ ۲/۲٠.

تهذيب التهذيب 5١/155. سير أعلام النبلاء ؟« .8/10/أبو هريرة راوية الإسلام؛
للدكتور محمد عجاج الخطيب.

( )١أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن الصحابة رضي الله عنهم إنما سوغوه مع اختلافهم لا
مع
اتفاقهم .وأما الصور التي نقلوها إنما هي صور وقع الخلاف فيها بين الصحابة .ولا

يلزم من اعتبار قولهم في صور الخلاف» اعتبار قولهم في الإجماع.

وقد اعترض ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /54أ) على جواب ابن الحاجب.

حيث قال« :وفيه نظر؛ فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم» وكانوا
لا يسألون قطعا»  .اه.

(0

في :ش «إجماع أهل المدينةه بدل «إجماع المدينة؛.

) (۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ .وفى :ش «رحمه الله» بدل

«رحمه الله تعالی».

06

في :اش «روايته؛ بدل «روايتهم» .وهو خطأ.

() قال ابن القصار الملكي في المقدمة في الأصول صه"« :ومن مذهب مالك رحمه الله

العمل على إجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف من الرسول كل أو أن يكون

الغالب منه أنه عن توقيف منه عليه الصلاة والسلامء كإسقاط زكاة الخضروات؛ لأنه

معلوم أنها قد كانت في وقت النبي كله ولم ينقل أنه أخذ منها الزكاةء وإجماع أهل

المدينة على ذلك فعمل عليه وإن خالفهم غيرهم».اه.
وقال القاضي عبدالوهاب المالكي في المعونة ١/١٤۷۱: «إجماع أهل المدينة نقلاً-
Î

= حجة تحرم مخالفته» ومن طريق الاجتهاد مختلف فكيونه حجة» والصحيح عندنا أنه
يرجح به على غیره» ولا يحرم الذهاب إلى خلافه» .اه.

تهصفى
سصر
ممخت
لدلفى
وقال ابن رش

المسمى ب«الضروري في أصول الفقه» ص٩۳ :

«لكن حذّاق المالكيين إنما يرونه  أي إجماع أهل المدينة ح-جة من جهة النقل»

وهذا إذا بنيفيهأن يجعل حجة فيما يظهر لي» فينبغي أن يصرح فيهبنقل العمل قرا

صتىل
ونِح
يقَرْ
بعد

بذلك إلى زمن رسول الله بء فيكون ذبلإكقحجرةاره لهكك

مثل أن يقولوا :هكذا وجدنا آباءنا يفعلون» إلى أن يتتهي ذلك إلى زمن رسول الله وَل
مثل ما اتقفق لمالك مع أبييوسف في حضرة الرشيد فيمسألة الصاع».اه.

لدق
ط فق
أدينة
وقال الإمام الباجي المالكي في الإشارة ص18١؟: «وآما إجماع أهل الم
أصحابنا هذا اللفظء وإنما عوّل مالك رحمه الله ومحققو أصحابه على الاحتجاج بذلك

فيما طريقه النقل :كمسألة الأذانء والصاع» وترك الجهر ببسم الله الرحملن الرحيم في
الفريضة  .وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل» واتصل العمل بها في المدينة على
وجه لا يخفى مثله» ونقل نقلاًمتواتراً .وإنما خصت المدينة بهذه الحجة دون سائرالبلاد؛
لناد؛
لابم
اره
لوجود ذلك فيها دون غي

لأنها كانت موضع التبْرّة» ومستقر الصحابة

والخلافة بعده بء ولو تهيأ مثلذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك أيضاً؛ .
وقال أيضاً في إحكام الفصول ١/545: «قد أكثر أصحاب مالك رحمه اللهفي ذكر
إجماع أهل المدينة والاحتجاج به وحمل ذلك بعضّهم على غير وجههقُتَشَنمَ به

اب
صونحمن
أحقق
المخالف عليهء وعدل عما قرره فى ذلك الم

مالك رحمه الله.

وىال أهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل:
قعل
أّل
وذلك أن مالكاً إنما عر
كمسألة الآذان» وترك الجهر ببسم الله الرحملن الرحيم» ومسألة الصاع» وترك إخراج
الزكاة من الخضروات» وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها
في المدينة على وجه لايخفى مثله .وتّقلنقلاًيَحُجّويقطع العذر .فهذا نقل أهل
المدينة عنده في ذلك حجة مقدّمة على خبر الآحاد وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل
الحكمّ في هذه الحوادث أفراد الصحابة وآحادٌ التابعين .وقد سلم هذا أبو بكر

الم وخالف فيهبعض أصحاب الشافعي» وأصحاب أبي حنيفة فقال بعضهم بنفي

وجود هذا الخبر جملةء وقد بيّنا وجوده» وقال بعضهم :ليس بحجة وإن وجدا .ثم

ال آهل المدينة مانقلوه من سنن رسول الله ل من
قال# :والضرب الأثانقيومن

مه بي
لفي
عفرق
انء
طريق الآحاد أأودمراكوه بالاستنباط والاجتهاد .فهذا لا

المدينة

وعلماء غيرهمفيأن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح؛ ولذلك خالف مالك

فمسيائل عدة أقوالَ أهل المدينة .هذا مذهب مالك في هذه المسألة و.به قال محققو
أصحابنا كأبي بكر الأبهري وغيره»

۰

وَالصّجيځ النَّعْمِيمُ"" .لَئا :أَنَّ الْعَادَه فضي بأ" مِثْلَ هَذَا الْجَمْع
o

الْمْنْحَصِرٍ مِنَالْعُلَمَاءِ اللأحَقّينَ بالاجْتِهَادٍ لآ يُجْمِعُونَ إلاعَنْرَاجِحِ .ن
3

o

قيل:
الْعَادءُ يتَجَُقوْزٌضى)أ52ن بياکطولدامعُتاَلمَأسفّركُ/غَي]ْ۲رِ/بهمِ[مْcأنجرعاءلاوَكلَافيٍِط فغيمعالًيّه
سبَعْ
سضْهُ ٠مْ قلنا:
وقال به :أبو بكيرء وابن القصارء وأبو تمام .وهو الصحيح .وقد ذهب جماعة ممن

ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة
حجة في ما طريقه الاجتهاد .وبه قال أكثر المغاربة» .ثم قال« :لم يحفظ عنه  أي:

الإمام مالك
عندهة.

من طريق» ولا وجه أن إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد حجة

انتهى كلام الباجي.

وقال أيضاً في :المنهاج في ترتيب الحجاج ص:1٤۴ «وأما التعلّق بإجماع أهل
نةباط» فلا يكاد يصح من جهة النظرء ولا ينتصر بجدل».اه.
سنتجه
لنةا م
امدي
ال

انظر مزيدا من التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة عند علماء المالكية في:المقدمة
في الأصول لابن القصار هص" .الإشارة ص.87١ إحكام الفصول للباجي ١/584.
المنهاج في ترتيب الحجاج ص.١51 المنتقى للباجي ؟.١17١/ ترتيب المدارك ؟.884/
الضروري فى أصول الفقه لابن رشد ص" .9المعونة للقاضى عبدالوهاب #/74/91١.

نفائس الأصول للقرافي  11شرح تنقيح الفصول ص.۳۳٤ فتح الودود على مراقي
السعود للولاتي ص.١1"١ نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي
.شر
دلضةة ن

البنود على مراقي السعود للشيخ العلوي الشنقيطي Y/FA

يخ
لحشعند
اصحي
) (1ال

ابن الحاجب :التعميم» أي أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينةء

قىولات
نعل
مان
لك
ااء
سو

هواء
رأ
يمرة
غمست
ال

رثرية.
غ اأك
مضاً
الل أي
حجة .وبه قا

انظر :المقدمة في الأصول لابن القصار ص.۷٥ الإشارة ص.81١ إحكام الفصول للباجي
71١

ارك
ديب
ل.مترت
ا171
 .المنهاج في ترتيب الحجاج ص1١. 51المنتقى للباجي ؟١/

هىاب
ولقاض
لنة ل
المعو
د .79ا
بص
ع رشد
لضروري في أصول الفقه لابن
ا.
5

١7486ا.ئس الأصول للقرافي ١/١٠۸۲. شرحتنقيح الفصول ص  ."4فتحالودود على
نف
مراقي السعود للولاتي ص.١1"١ نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين
الشنقيطي ١/١۳٤. نشر البنود على مراقي السعود للشيخ العلوي الشنقيطي ؟.78/
00

في  :أ« ش «تقتضي؟ بدل «تقضي».

ليف في  :أ «أن» بدل «بأن».
)(£

في  :أء ش «تقتضي» بدل «تقضي».

) (6انظر تفصيل الكلام عن اختلاف العلماء في حجية إجماع أهل المدينة في :البرهان
للجويني ١/954. التبصرة ص . 85المستصفى ١/741. المنخول ص."٠٤ المحصول-
a

وَاسْيدِلَ :بِنَحْو  ::جِإِنّالْمَدِيئَطةََوبَة 0'2تلفي کاچ"

وَهُوَ بَعِيدُ.
ا

وَبِتَشْيهِ عَمَلِهِمْ " بِرِوَابتِهِمْ
= للرازي /4؟ .51الوصول إلى الأصول لابن برهان ؟ .171/الإحكام للآمدي ١/٠٠٠.

النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم .ص١4 الإحكام لابن حزم ١/005. المقدمة
في الأصول لابن القصار 8ص" .الإشارة ص.85١ إحكام الفصول للباجي ١/544.

المنهاج في ترتيب 'الحجاج ص.٠٤١ المنتقى للباجي ١/١۷١. ترتيب المدارك للقاضي
عياض  .5/084الضروري في أصول الفقة لابن رشد ص؟ .9شرح تنقيح الفصول

ص."۳٤ نفائس الأصول ١/١٠۸۲. أصول السرخسي ١/١٠". المعتمد ؟ ."4/رفع
الحاجب (ورقة /44أ) .شرح الكوكب المنير ٠ .۲/۷۴۲شرح طلعة الشمس ؟ .4/شرح

مختصر الروضة r  . ٠إرشاد الفحول ص .۲۷فاتلحودود على مراقي السعود
السعودللشيخ محمد الأمينالشنقيطي
قىي
اعل
ررود
مالو
لول ص.١51١ نثر
 . 5نشر البنود على مراقي السعود للعلوي الشنقيطي ؟.78/
الى

في  :ش «طَيْبَة بدل «طَيبّة.

(0

غند
لء م
ا جا
عن جابر قال :جاء أعرابي فبايعه  -يعني النبي يه -على الإسلام» ثم
محموماء

فقال  :أقلني بيعتي فأبى» ثم نجاءه» .فأبى» ثم جاء فقال:

أقلني بيعتي ٠ فأبى»

فخرج الأعرابي .فقال النبي ب « :إنما المدينة كالكير تنفي خبثهاء وينصع طيبها».
أخرجه البخاري في كتاب فضائل المديتة» باب )(١٠ المدينة تنفي الخبث .۲/۴۲۲

وفي كتاب الأحكام» باب )(١٠ بيعة الأعراب .وفي باب ( )14من بايع ثُمَّاستقال
البيعة 4/4؟.١ وفي كتاب الاعتصام» باب )(5١ ما ذكر النبي ككلل .: .إلخ ۸/١١٠.
وأخرجه مسلمفي كتابالحج» باب المدينة تنفي شرارها حديث رقم (9/5١١١. )984

وأخرجه الترمذي فأيبواب المناقب» باب في مناقب المدينة حديث (١/٠٠۷. )۰۲۹۳
وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح.1

وأخرجه النسائي في كتاب البيعة» باب استقالة البيعة /8/18١. وأخرجه أأيضاً في السنن
الكبرى» فاىلسير .انظر تحفة الأشراف .۲/۳۷۲
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ .في كتاب الجامع» باب ما جاء في سكنى المدينةء
والخروج منها حديث )(٤ ۲/٦۸۸.

وأخرجه كلهم بألفاظ متقاربة من لفظ حديث جابر.
افر في :ش «عِلْيهم؛ بدل «عَمَلِهم» .وفي شرح العضد ؟/ه"« :واستدل بتشبيهه علمهم
بروایتهم؟  .قال السعد التفتازاني في الحاشية ؟« :*"5/قوله :ابتشبيه .عملهم» كذا في

جميع النسخ أي اجتهادهم واتفاقهم .وكأنه وقع في انسخة الشارح  -أي العضد 

علمهم ف.فسره برأيهم وعقيدتهم»..وفي المنتهى ص« :710/بتشبيه عملهم بروايتهم؟.
۲

ورد بأنهُ تَمْئِيلٌء لآ دَلِيلٌ» ممَعَأن الرّوَايَةَ تْوَجََحْ ِالْكَئْرَق بجلا
عو

-

ن

الاجِيَهَادٍ .

(مَسْأَلَةُ) يلَنآعَقِدُ الإجْمَاعٌ بِأَهل الْبَيْتِ وَحْدَمُم .لاا لِلشَّيعة"9
) (1أهل البيت هم :عليّء وفاطمة» والحسن» والحسين رضي الله تعالى عنهم؛ لما

أخرجه الترمذي في المناقب عن عمر بن أبي سلمة  -ربيب النبي ي  -قال :نزلت
هذه الآية على النبي ككلِ« :إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
طةمة
اي
فبي
بييت أم سلمةء فدعا الن
تطهيرا» [الأحزاب .]۳۳ :ف

وحسناً وحسیناًء

فجلّلهم بكساءء وعليّ  خلف ظهره  فجلله بكساءء ثمقال« :اللهم هؤلاء أهل بيتي
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» .قالت آم سلمة :وأنا معهم يا رسول الله؟
قال« :أنت على مكانك» .وأنت إلى خيرا.
انظر :سنن الترمذي ۹/۲٤۳ حديث ( .)48879قال أبو عيسى« :وفي الباب عن أم
سلمة» ومعقل بن يسارء وأبي الحمراء» وأنس بن مالك» .ثم قال« :هذا حديث

حسن غريب من هذا الوجه».
كما أخرجه في تفسير سورة الأحزاب» حديث رقم )(۳٠۲۳  ۸/٤٤۳.وقد أخرج

الحاكم نحوه بلفظ آخرء ومن طرق أخرى» وصححه على شرط الشيخين .انظر
المستدرك ١/١٤۱  4851١. -وانظر :تحفة الأحوذي  .4/55تفسير الطبري  .71/0تفسير
ابن كثير .8/7164
زفق

خلافاً للشيعة الزيدية والإمامية .على ما قاله الفخر الرازي فى المحصول »5/951

وعبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار  .50/وخلافاً للرافضة على ما قاله الشيرازي
في التبصرة ص۰ ."85

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :التبصرة ص ."85المحصول للرازي
4

الإحكام للآمدي ١/۹۰۲. بيان المختصر ١/950. شرح مختصر الروضة

 . ۴السراج الوهاج للجابردي  .5/504شرح العضد على المختصر  ."1/5رفع
الحاجب (ورقة /٤٤ب). شرح الكوكب المنير ۲/٠١۲. التحقيقات في شرح الورقات
ص .774شرح تنقيح الفصول ص ."”4كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري *5/ه".

البحر المحيط  .4/045تشنيف المسامع #/7١٠. إرشاد الفحول ص.۷٤
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ص٤٥4 « :والتشيع محبة عليّء وتقديمه

على الصحابة» فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه» ويطلق عليه

رافضي» وإلا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك السب والتصريح بالبُغْض فغال في
الرفض» وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشدّ في الغلو» .اه.
وقال في التهذيب ١/٤۹ « :التشيع في عرف المتقدمين هو:

۳

اعتقاد تفضيل عليّ على -

ِالأَبمَّةٍ الأَرْبَعَة“ عِنْدَ الأئرين" جِلانًا لأحمَد .ولا بأبي بكر
ا

عثمان»

وأن علياً كان مصيباً في حروبه» وأن مخالفه مخطىئ.

مع تقديم الشيخين

وتفضيلهماء

وربما اعتقدبعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول اللهكَل وإن كان

معتمّدا ذلك

وَرِعاً دين

صادقاً مجتهداًء

فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان غير

داعية.

وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو :الرفض المحض  -أي السب والشتم  -فلا تقبل
رواية الرافضي الغالي ولا كرامة».اه.

أفرد الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص٥۷ الكلام عن إجماع أهل البيت بمسألة
مستقلة»٠ بينماأدمج معهاهن ف
اي المختصر مسألةمستقلةفي المنتهى ص 88وهي:
إجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر .فأصبحت المسألتان في
المنتهى مسألة واحدة هنا في المختصر لها ثلاثةمباحث :المبحث الأول :إجماع أهل
البيت» والمبحث الثاني  ::إجماع الخلفاء الأربعة» والمبحث الثالث :إجماع الشيخين

أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
 (000لو عبر ابن الحاجب ب «الخلفاء الأربعة» كما في المنتهى ص 85لكان أحسن من
تعبيره ب «الأئمة الأربعة»؛ لأنه أظهر في إرادة :أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي

رضي الله عنهم .و.التعبير ب«الأئمة الأربعة» ذكره الرازي في المحصول ٤/٤۷١ ٠
والآمدي في الإحكام ١/١١52 فتابعهما ابن الحاجب هنا في المختصرء وخالفهما في
المنتهى.
 00في  :أ «الأكثر» بدل «الأكثرين».

) (۳مذهب أكثر العلماء :أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة .وهذا المعتمد عند الأئمة
الأربعة.
وذهب الإمام أحمد في رواية عنه حكاها ابن النجار في شرح الكوكب المنیر : 7/87
أنه إجماع وحجةء واختاره ابن البناء من الحنابلة» والقاضي أبو حازم من الحنفية.
وفي رواية ثالثة حكاها ابن بدران في المدخل ص :#787أنه حجة وليس إجماعاً.

واختارها.

1

التحقيق في الصحيح والمعتمد من الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
حكى ابن النجار في شرح الكوكب المنير  ۲/۹۳۲قولا عن الإمام أحمد :إن قول
الخلفاء الأربعة ليس إجماعاً ولا حجة.
وحكى رواية أخرى عنه أن قولهم رضي الله تعالى عنهم إجماع وحجة»ء واقاخلت:
اره

ابن البناء من أصحابنا  -أي الحنابلة .-
أشار ابن قدامة  -في الروضة "١/85 مع نزهة الخ
إاطر
ل-
ى

أن هذا النقل  -أي إجماع

وحجة  خطأء وإلى أن الإمام أحمد لم يقل بأن قولهم رضي الله تعالى عنهم إجماع» =
a

o
مر [رَضِيَ الله FG
وع

FO

علد الأكَترين"

.

غاية ما ذهب إليه في هذه الرواية :أن قولهم رضي الله تعالى عنهم حجةء ولا يلزم
من كل ما هو حجة أن يكون إجماعاً.

وقد أيّد ابن بدران فى نزهة الخاطر ١/٦٦۳ وفى المدخل ص” 87هذا التحقيق من
ابن قدامة» حيث قال« :وهذا هو الحق».

بعد ما تبين أن الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد هي :أن قولهم  رضي الله تعالى

عنهم  حجة .لم أقف على تفصيل من علماء الحنابلة على أن قولهم  رضي الله
تعالى عنهم  حجة» قطعية أو ظنية ؟ إلاما وجدته من تفصيل عند الطوفي في شرح

مختصر الروضة ١/١٠٠ حيث قال« :فبان بما ذكرناه ضعفٌ القول بأن اتفاق الأربعة أو
الشيخين إجماع» وأن حمل ما ثُقل عن أحمد مما يدل على ذلك؛ على أن قولهم

حجة ظنية لا قاطعة متعين» والله تعالى أعلم» .اه.
انظر تفصيل الكلام عن إجماع الخلفاء الأربعة واختلاف العلماء فيه في :اللمع
ص*.٠٠ المستصفى ١/7181. المحصول للرازي 5/511١. الإحكام للآمدي 5١١/١؟.
أصول السرخسي ١/7١5. روضة الناظر ١/١٠٠ مع نزهة الخاطر .شرح تنقيح الفصول
ص" .86المسودة ص ٠١4". الإبهاج  .5/404رفع الحاجب (ورقة /44ب) .بيان
5
المختصر ١/4955. شرح مختصر الروضة  .94/#شرح الكوكب المنير  .۲/۹۳۲المدخل
إلى مذهب الإمام أحمد ص* .85تشنيف المسامع ١/١٠٠. شرح العضد على
المختصر  5/55مع حاشية السعد .التحقيقات في شرح الورقات ص.٤٤٤ القواعد

والفوائد الأصولية ص."4١0 فواتح الرحمؤت  .۲/۱۳۲السراج الوهاج ۲/۸٠۸. شرح
طلعة الشمس  .7/14إرشاد الفحول ص"./
) (1ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ ش .وهو الموافق لما فى بيان

المختضر ١/۸٦٥٠ وشرح العضد على المختصر .9/55

1

)( لا ينعقد الإجماع بأبي بكر وعمر وحدهما عند الأكثرينء خلافاً للإمام أحمد في رواية
نقلها عنه الطوفي في شرح مختصر الروضة  ۳/۹۹حيث قال« :فنقل عنه  -أي الإمام
أحمد  -انعقاد الإجماع باتفاق الأربعة» وباتفاق الشيخين فقط؛.

وعن الإمام أحمد رواية أخرى :أن قولهما  رضي الله تعالى عنهما  حجة
وليس إجماعاً .اختارها ابن بدران فى المدخل ص” .85وقال« :وهذا القول هو
الحق).اه.

1

وقد حمل الطوفي في شرح مختصر الروضة ۳/١٠٠ ما تقل عن الإمام أحمد من أن
عهنتعهالمىا  حجة» على أنهحجة ظنية لاقطعية.
ي الل
ض-
رهما
قول
انظر تفصيل الكلام على إجماع أبي بكر وعمر  رضي الله تعالى عنهما  واختلاف
العلماء فيه في :الإحكام للآمدي ١/١١5. بيان المختصر ١/070. الإبهاج ؟-.14١/
0

الوا :ليم بستني وَس الْحْلَمَاءءِ الراشڍين ي۾ِنبغڍي 4افو
Eo

اللَذَيْن مِنْ بَغْدِي "”4فا :يَدُلُ عَلَى أَمْلة اتباعالْمُمَلَِ sn
دفع الحاجب (ورقة /٤٤ب). نزهة الخاطر ١/55". تيسير التحرير r
مختصر

"١٠

الروضة ۳

شرح

 .التحقيقات في شرح الورقات ص” .775فواتح| الرحموت

نلضفة  ٠شرح العضد على المختصر ۲/٣٠۳ مع حاشيةالسعد .التحصيل من المحصول

.

ص ."0شرح طلعة الشمس 5/١4. تشنيف المسامع #/8١٠.
سلاسل الذهب 6

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص”.85
) (1عن عبدالرحملن بن عمر السلمي» وحجر بن حجر قالا« :أتينا العزباض بن سارية -

:
هزل
ين ن
ف مم
هو

ولا على الذين إذا ماأتوك لتحملهم قلت لا أجدُ ما أحملكم

عليه» [التوبة:

]”9 فسلمناء وقلنا :أتيناك زائرين» وعائدين» ومقتيسين .فقال

العرباض« :صلى بنا رسول الله كلخ ذات يومء ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغةء
ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل :يا رسول الله كأن هذه موعظة
مودعء فماذا تعهد إلينا؟ قال« :أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة .وإن عبدا
حبشياء

فإنه من

يعش

منكم فسيرى

اختلافاً كثيرأًء فعليكم

بسنتي»>

وسنة

الخلفاء

المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ .وإياكم ومحدثات الأمور.
فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة».

أخرجه أبو ذاود في كتاب السنةء باب في لزوم السنة .حديث (١/١٠. )91054
وأخرجه الترمذي في أبواب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع.
حديث (5/915؟)  .80/44وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح؛:

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين .حديث (؟٤۳ .)4ء
V - 10/1 (f€
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ١/54 بنحوهء وقال« :على شرط
الصحيحين»

ولا أعلم له علة؛ » .ووافقه الذهبي على تصحيحه.

وأخرجه الإمام أحمد 4/57١  77١. -وأخرجه الدارمي في المقدمةء في باب اتباع
السنة.45/١ 
وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/٠۲۲ و٠٠١/٠١ وصححةه».

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص 8"١: «وقال شيخ الإسلام الأنصاري  أي الحافظ
الهروي  :-هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه»  .اه.

) (0عن حذيفة بن اليمان قال :قال رسول الله ككِ« :اقتدوا باللذين من بعدي أبيبكر
وعمر؟.

أخرجه الترمذي في أبواب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
حديث ( .)955”7وحديث (٥/4۹۰٦ )۳۹۹۳ ۔ لك
٤٦

مع

سسا"

(DN

08

ىس

-

ٌّ

وَمُعَارَض"'“ بمِئْلٍ< :أضحابي كَالنُجُوم."”4

(

7

4

3

2

وَوخذوا شَطر دِينِكُمْ

ىا

م

عَنِ

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فضائل أصحاب النبي كله فضل أبي بكر
١
١
رضي الله عنه .حديث (.۱/۷۳ )78
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۹۹۳٠ ۰/۰۸۳۰  .504وابن حبان في كتاب المناقب»
باب في فضل أبي بكر رضي الله عنه .حديث ( .)۳۹۱۲موارد الظمآن ص"8ه.

وأخرجه البيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص ٠"4.
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص:١5 «ورواه الترمذي أيضاً (حديث ١٠۸۳.
0/70

من حديث

ابن مسعود» لكن في سنده يحي بن سلمة بن كُهَيْل وهو

ضعيف .وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولا يصح أيضاً؛.اه.
 (00في :أ اويُعَارَض» بدل «ومُعَارَض».
زفق

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :قال رسول الله جل « :سألت ربي فيما

اختلف فيه أصحابي من بعدي» فأوحى الله إلى يا محمد :إن أصحابك عندي بمنزلة
النجوم في السماء» بعضها أضوء من بعض» فمن أخذ بشيء مما هم عليه من
اختلافهم فهو عندي على هدی).

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص« : ۸۳۱هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب
الستة .وهو ضعيف» .ثم قال« :وقد روي هذا الحديث من غير طريق من رواية ابن
عمر» وابن عباس وجابر» ولا يصح شيء منها .وقد يفهم من كتاب عثمان بن سعيد
الدارمي في أول كتابه الرد على الجهمية تقويتهة.اه.

وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريج آثار المختصر

(لوحة ”/#أ) بإسناده إلى نعيم بن حماد به .وقال« :هذا حديث غريب أخرجه ابن
عدي

وأخرجه البيهقي» » .وذكر طريقيهما إلى نعيم ابن حماد به .ثم قال« :وقد سئل

اليزار عن هذا الحديث فقال :لا يصح هذا الكلام عن النبي يكبل  .اه.

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص:١4٠ «وحديث جابر رواه

عبدالله بن روح المدائني» وثنا سلام بن سليمان عن الحارث بن عُصين عن الأعمش
عن أبي سفيان عن جابر قال :قال رسول الله ي« :مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم
بأيهم اقتديتم اهتديتم» .وسلام بن سليمان هذا وثقه العباس بن الوليد .وقال فيه أبو
حاتم :ليس بالقوي .وقال العقيلي :في حديثه مناكير .وقال ابن .عدي :هو عندي منكر
الحديث» وعامة ما يرويه حسان إلا أنه لا يتابع عليه» .ثم قال« :والحارث بن غصين

مجهول الحال لا أعلم من ذكره بجرح ولا عدالة» ثم إنه منقطع» فإن البزار صرح

في مواضع من مسنده بأن الأعمش لم يسمع من أبي سفيانء ثم هو شاذ بمرة؛ لكونه
من رواية الأعمش» وهو ممن يجمع حديثه» ولم.يجئ إلا من هذه الطريق» .انتهى
كلام الزركشي.
۷

إاو مرا

(مسْأَلة) لا يُمْتَرَطُ عَدَدُ التوَاثْر عِانْلدَأكة © e
دطيرنكم عن الحميراء» فهو:
( )١قال ابن كثير« :وأما الحديث الثاني وهو« :خذوا ش

غريب جداًء بل همونكر .سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه»
وقال :لم أقف له على سند إلى الآن .وقال شيخنا أبو عبدالله الذهبي :هو من
الأحاديث الواهية» التى لا يعرف لها إسناد» .

وقد ذكر ابن الأثير هذا الحديث في النهاية (في مادة حمر) ١/۸۳٤. وهو يدل على أن
له أصلاًء لكن اشتهر بين الحفاظ أن هذا الحديث لا أصل له.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث أيضاً في الموافقة (لوحة /4ب)» ونقل كلام
الحافظ ابن كثِيْر عن المزي والذهبي» وقال« :ورأيته أيضاً في كتاب الفردوس» لكن
يث
حهدمن
بغير لفظه» .ذكر

أبس بغير إسناد» ولفظه « :خذوا ثلث دينكم من

الحميراء».

وذكره الإمام العجلوني في كشف الخفاء ١/444  ١٠٤٠ونقل كلام الحافظ ابن
كثير .ثم قال« :وقال ابن الغرس :رأيت في الأسئلة على الأجوبة الطرابلسية لابن قيم
الجوزية :أن كل حديث فيه« :يا حميراء» فهو كذب مختلق...

اء»
رعن
يكم
مدين
حطر
لش
اذوا
وكحديث « :خ

 .وكذاقالهابنالقيمفيالمنارالمنيف ص.5١

وقال الإمام للزركشي في الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص:0١ «سألت
شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير  رحمه الله تعالى  عن ذلك فقال :كان شيخنا

قول :كل حدیث في ذكرحافظ الدنيا أبو الحجاج المزي  رحمه الله تعالى ي
الحميراء باطل إلا حديثاً في الصومء في سنن النسائي (الكبرى)» .ثقمال  -أي ابن

كثير « :-وحديثاً آخر في سنن النسائي أيضاً عن أبي سلمة قال :تالتعائشة« :دخل
الحبشة المسجد يلعبون فقال لي” :يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم ؟» وإسناده
صحيح؟ .٠ انتهى كلام الزركشي.

:تح الباري 7/٠5١. النهاية لابن الأثير (مادة حمر) ١/۸۳٤. شرح المواهب
وانظر ف
اللدنية للزرقاني /9/5١. تحفة الطالب ص.١54 تعليق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة في

المصنوع ص؟7 ١ .17
( )۲لا يشترط في المجمعين بلوغهم عدد التواتر عند الأكثرين الذين استدلوا على حجية

الإجماع بالسمع؛لأن أدلة الإجماع السمعية تدل على عصمة المؤمنين؛ والأمةمطملقماً
لضي
لراني  -فيما
القا
بأابيقبك
من غير فرق بين بلوغهم حد التواتر أم لا خلافاً ل
حكاه عنه القرافي  »-والإمام الجويني الذي استدل على حجية الإجماع بالعادة» ٠حيث

قال في البرهان ١/44 « :ذهب بعضص أهل الأصول إلى أنه لا يجوز انحطاط علماء
العصر عن مبلغ التواترء فإنهم قِوَمَةٌ للملةء وحفظة للشريعة» وقد ضمن قيامها=

A

لَنَا:

دَلِيلُ الس

السّمْعِك”"'.

وَقِيلَ :

م«0
ةٌ؛ لِمَضْمُونٍ
.99قَلَؤْلَمْ
يَبْقَإلاوَاحِدّء فَقِيلَ :حُبّ م
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لمَئَْ

الالجتماع””

.

ودوامهاء وحفظها إلى قيام الساعة» ولو عاد العلماء إلى عدد لا ينعقد منهم التواطؤء
فلا يتأتى منهم الاستقلال بالحفظ.
وقال الأستاذ :يجوز بلوغ عددهم إلى مبلغ ينحط عن عدد التواترء ولو أجمعوا كان
إجماعهم حجة» ثم طرد قياسه فقال :يجوز ألا يبقى في الدهر إلا مفت واحدء ولو

اتفق ذلك» فقوله حجة كالإجماع.
والذي نرتضيه  و هو الحق  -أنه يجوز انحطاط عددهمء بل يجوز شغور الزمان عن
العلماءء وتعطل الشريعة» وانتهاء الأمر إلى الفترة ...فأما من قال :إن إجماع

المنحطين عن مبلغ التواتر حجة فهو غير مرضي» فإن مأخذ الإجماع يستند إلى طرد
العادة ...ومن لم يحسن إسناد الإجماع إليه لم تستقر له قدم فيه».اه.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان للجويني ١/١٤٤. المنخول
ص.۳٠۳ المستصفى ١/881. المحصول للرازي  .4/441الإحكام للآمدي ١/۲٠۲.
الوصول إلى الأصول  .5/88التحصيل من المحصول  .5/58المسودة ص*.٠ أصول
السرخسي ١/۲٠۴. شرح تنقيح الفصول ص."4١ رفع الحاجب (ورقة /٤٤ب). بيان

المختصر ١/7710. شرح الكوكب المنير ؟781/؟ .تشنيف المسامع #//١٠. إرشاد
الفحول ص ةلا.

) (1مثل قوله تعالى# :ويتبع غير سبيل المومنين) [النساء »]5١١ وقوله عليه الصلاة
والسلام١ :لا تجتمع أمي على الخطأة .عام يتناول عدد التواتر ودونه؛ لأن «الأمة»

و«المومنون» أعم منهماء ولم يظهر مخصص»› فيجري على عمومه.
انظر :رفع الحاجب (ورقة /45ب) .بيان المختصر ١//98. شرح العضد على

المختصر ۲/٦۳. شرح الكوكب المنير ؟785/؟ .شرح تنقيح الفصول ص."4١ تشنيف
المسامع “//1١٠.
) (۲في :أ» ش «السمع» بدل «السمعي».
) (۳لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحدء ولم يصر مخالف أهلا حتى مات ذلك

الواحدء فهل يكون قوله حجة؟ اختلفوا فيه على قولين:
القول الأول :إنه حجة .وبه قال الأستاذ أبو إسحاقء والفخر الرازي» والسراج
الأرموي صاحب التحصيل» وأكثر الحنابلة» وعزاه الهندي للأكثر .وقال الزركشي في

البحر المحيط « :4/510وبه جزم ابن سريج في كتاب الودائع ...ونقل ابن القطان عن
.
ه.
اة)»
أبي علي ابن أبي هريرة أنه حج

القول الثاني :ليس بحجة .وبه قال القاضي الباقلانيء وإمام الحرمين الجويني»›
والغزالي في المنخول» وابن السبكي ١
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(مَسألةً) ذا فی وَاحِدُ وَعَرَفَدًا بو ولم يلکره۾ أَخحَددٌقَبْلَ اسْ تَقمُْرَا

الْمَدَاهب» جاع أو ححبّة.

وَعَنِ الشَافِِيّ [رَضِيَ اتلَلعَهالَى عَنة) ليس إِجْمَاعَا ولا حجة .وَعَنْهُ
قال الْجُبَائِيُ :إِجْمَاعٌ بِشَرْطٍ الْقِرَاض العَصرٍ .ابن هأُريَيْرَة :إن كَانَ

والشيخ زكرياء الأنصاري وغيرهم.
وخكى الآمدي في الإحكام ١/١7  »-وابن الحاجب في المنتهى ص »885وهنا في
المختصر القولين من غير ترجيح لأحدهما .وذهب الغزالي إلى أنه إن اعتبرت موافقة
العوام» وساعدوه» فهو إجماع الأمة» ويكون حجة .وإن لم يلتفت إلى قول العوام»

فلاوجد مايتحقق بهاسمالإجماع؛ لأنه يستدعي عدداً حتى يسمى إجماعا .قال
الغزالي افليمستصفى ١/881١ «:فإن قيل :فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقدء
فلو رجع إلى واحد فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة؟ قلنا :إن اعتبرنا موافقة

العوام» فإذا قال قولا وساعده عليه العوام» ولم يخالفوه فيه» فهو إجماع الأمة»
فيكون حجة؛ إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطاإ .وإن لم

نلتفت إلى قول العوامء فلم يوجد ما يتحقق به اسم الاجتماع والإجماع؛ إذ يستدعي
ذلك عدداً بالضرورة حتى يسمى إجماعاً» .اه.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسالة في :المستصفى ١/881. المنخول ص."١١
المحصول للرازي  .4/441الإحكام للآمدي ١/١5. التحصيل من المحصول .۲/۲۸
تيسير التحرير ۳/٤۳۲  ١۴۲.رفع الحاجب (ورقة /45ب) .بيان المختصر ١/٤۷٥.
شرح تنقيح الفصول ص."4١ شرح الكوكب المنير ۲/۳٠۲. شرح العضد على

المختصر  ."6/5فواتح الرحموت 7١/5؟. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟.781/
تشنيف المسامع #/9١٠١. البحر المحيط .4/510
) (1ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في بيان
المختصر ١/٦۷٠ وشرح العضد على المختصر ؟//ا".
) (۲إذا ذهب:واحد من المجتهدين إلى حكم في حادثةقبل استقرار المذاهب على حكم

تلك الحادثة» والمجتهدون عرفوا بأن ذلك الحكم صدر عن ذلك المجتهد» ولم ينكر
أحد .ففيه مذاهب:

المذهب الأول. :أنه ليس بإجماع ولا حجة .حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن الإمام
الشافعي رضي الله عنه» واختاره» وقال :إنه آخر أقواله .وقال إمام الحرمين :إنه ظاهر=
GV

=

مذهب الشافعي» واختاره» وقال في البرهان ١0 افالمختار إذا مذهب الشافعي»
فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة« :
:لا ينسب إلى ساكت قول» .« .وقال الغزالي في
المنخول ص:"١6

«قال الشافعى رضى الله عنه فى الجديد:

لا يكون إجماعا؛ إذ لا

يُنسب إلى ساكت قول» ».واختاره .وقال فى المستصفى ١/1491: «والمختار :أنه
ليس بإجماع ولا حجة» .وقال الفخر الرازي في المحصول « :4/81فمذهب
الشافعي رضي الله عنه و هاولحق أنه ليس بإجماع ولا حجة» ..وحكاه الزركشي في
البحر المحيط  45/4585عن الشريف المرتضى».

وعيسى

ابن أبان .ونقله الآمدي في

الإحكام ۱/٤۱٣۲ عن داود الظاهري وبعض أصحاب أبي حنيفة .واختاره القاضي أبو

جعفر السمناني المالكي شيخ الإمام الباجي.
المذهب الثاني  :أنه إجماع وحجة .وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وأكثر
الحنفية» والإمام أحمد وأصحابه.
ونقله ابن برهان في الوصول ۲۱٤/۲ء 5١7١ عن أكثر المتكلمين» واختار .واختاره

الشيرازي في التبصرة ص."14١
واختاره الباجي في إحكام الفصول »١/٠845 وقال« :وبه قال أكثر أصحابنا المالكيين

كأبي تمام وغيره» والقاضي أبو الطيب» وشيخنا أبو إسحاق» وأكثر أصحاب الشافعي

رحمهم الله؛ ..وقد حكى الأستاذ أبو إسحاق القول بأنه حجة وإجماع عن الشافعي
رضي الله عنه .وقال النووي في شرح الوسيط« :الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة

وإجماع» وهو موجود في كتب العراقيين؟ .اه
المذهب الثالث :أنه حجة لا إجماع .وبه قال الصيرفي» ونسبه للإمام الشافعي
رضي الله عنه وقال« :هذا هو الأشبه بمذهب الشافعي» بل هو مذهبه» .واختاره

الآمدي في الإحكام ١/١5. واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص#۸ه .حيث قال:
«فهو حجة وليس بإجماع قطعي» .وتردد هنا في المختصر حيث قال« :فإجماع أو
حجة ؟ .ونسبه ابن تيمية في المسودة ص۴١ لابن برهان .وبه قال بعض الحنفية»

وبعض الشافعية.

وقد نبه الإمام الآمدي في الإحكام ١/۷٠۲ في مسألة انقراض العصر على شرط فيه
وهو :ما قبل انقراض العصر .فأما بعد انقراضه فإنه يكون إجماعاً.
المذهب الرابع  :إجماع بشرط انقراض العصر .وبه قال أبو علي الجبائيء والبندنيجي

الشافعي .ونقله الطوفي في شرح مختصر

الروضة ۳

عن الإمام أحمدء ونقله ابن

فورك عن أكثر الشافعية وصححه .ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذّاق منهمء
واختاره ابن القطان على ما في البحر المحيط ٤/۸۹۳٠ وارتضاه الشيرازي في اللمع
ص

95-2

.086

۷1

-

المذهب الخامس :إجماع إن كان فتياء لا إن كان حكما .وهو قول ابن .أبي هريرة

الشافعي .كذا حكاه عنه الآمدي في الإحكام ”١5/١ء دابن الحاجب .في المنتهى
ص ».5 8والذي فايلمحصول للرازي ١/١۳١٠ «:وقال أبو علي بن أبي هريرة« :إن
كان
هذاالقولمنحاكملميكن إجماعاًولاحجة.وإ
حن لم
ا يك
كن م
منء كان"
إجماعاً وحيجة» .اه

وبين ما حكاه الآمدي وابن الحاجب عن ابن أبي هريرة وما نقله الرازي عنه

فرق؛ إذ لا يلزم من صدوره من الحاكم أن يكون قاله على جهة الحكمء فقد
يفتي الحاكم.
المذهب السادس :إجماع إن كان حكماًء لا إن كان فتيا .عكس المذهب الخامس.
وبه قال :أبو إسحاق المروزي» وحكاه ابن القطان عن الصيرفي على ما في البحر

المحيط  4/006وإرشاد الفحول ص.۷٥ وقد علل أصحاب هاذلامذهب قولهم بأن

الأغلب أن الصادر عن الحاكم يكون عن تشاور.

المذهب السابع :إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم» واستباحة فرج كان
إجماعا وإلا فلا .حكاه ابن السمعانى» وحكاه الزركشى فى البحر المحيط ٠١/١ه.
`

ولم ينسبه لأحد.

المذهب الثامن :إن كان فى عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا .حكاه
١

الماوردي.

المذهب التاسع :إن كان الساكتون أقل كان إجماعاً وإلا فلا .حكاه السرخسي في
أصوله ١/7٠2 واختاره أبو بكر الرازي الحنفي.
انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في:البرهان للجويني ١/854. التبصرةة ص 1ة.8

اللمع ص44

 .05المنخول ص."١8 المستصفى ١/191. المحصول للرازي 4/61١.

الإحكام للآمدي ١/45١1. الوصول إلى الأصول ١/٤١. إحكام الفصول للباجي
0
.4

المسودة صه”" .رفع الحاجب (ورقة /54ب)» (ورقة /85أ) .البحر المحيط
شرح مختصر الروضة  .۳/۹۷شرح الكوكب المنیر ؟ .587/شرح تنقيح

الفصول ص*"" .الإبهاج  .7/774أصول السرخسي ١/*٠". تيسير التحرير “55/؟.

بيان المختصر ۷٦/١ه. شرح العضد على المختصر ١/۷۳. إرشاد الفحول صه.۷
التحقيقات في شرح الورقات ص.٠٤١
 5الجبائي هو:

محمد

بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي البصري » الفيلسوف المتكلم.

رأس المعتزلة وشيخهم» وإليه نسبت الطائفة «الجبائية» .له آراء ومقالات انفرد بها في
المذهب .أشهر مصنفاته «تفسير القرآن» و«متشابه القرآن» .ولد سنة ©7ه وتوفى سنة

۳هم .انظر ترجمته في :وفيات الأعيان  .۳/۸۹۳شذرات الذهب  .5/145طبقات-
A

لا :

كُوتُهُ۾مْ ظَاهد في مُوَافْمَِهِمْ 
سُ

فَكَانَ كقَوْلِهِمْ :

«الظاهر tr

۳

دَلِيل السّمْع .
0

ا

ت

)*

1

جمد

)4

of

alr

٤

000

ر

5

المفسرين للداودي ١/۹۸۱. الفرق بين الفرق ص”.١81 فرق وطبقات المعتزلة ص.۸٥
-

ابن أبي هريرة هو:

الحسن

بن

الحسين»

أبو على

المعروف

بابن أبي هريرة»

عرف

بذلك؛ لأن والده كان يحب السنانيرء ويجمعها ويطعمها .وهو الإمام القاضي أحد
أصحاب الوجوه عند الشافعية» وإليه انتهت رئاسة المذهب الشافعي ببغداد» له مسائل

محفوظة في الفروع» كان معظما عند السلاطين فمن دونهم .أخذ عن ابن سريج وعن
أبي إسحاق المروزي .درس ببغداد وأخذ عنه أبو على الطبري» والدارقطني وخلق
كثير .شرح «مختصر المزني» .توفي ببغداد في رجب سنة  6ه .وقال ابن كثير سنة
هلالاه .انظر ترجمته فى :طبقات الشافعية الكبرى للسبكى  .7567/#طبقات الفقهاء

للشيرازي ص.١١7 وفيات الأعيان ١/88". البداية والنهاية ١

تذكرة الحفاظ

.AoVvr

شفينتهض) .
) (01في :أ افينهض» .وفي :ا
)(۲

المخالف :هو القائل بما نقل عن الإمام الشافعي أولاً :بأنه ليس إجماعاً ولا
حجة.

) (۳سقطت «لم» من :أ .وسقوطها أثر في معنى العبارة.
جلتمهد بعد.
) (4أي يحتمل أن يكون سكوت من سكت؛ لأينه
انظر :إحكام الفصول للباجي ١/0844. المحصول للرازي ١/١٠٠. الإحكام للآمدي
رفع الحاجب (ورقة /54أ) .شرح العضد على المختصر ١/۷۳. بيان المختصر
١إلالاه. شرح الكوكب المنیر ؟.505/
لكة؛
أ تل
ميسحكم
لف ف
اوق
) (6أو

لأنه اجتهد ولم يصل إلى حكم.

انظر :إحكام الفصول للباجي ١/084. المحصول للرازي  .4/*81الإحكام للآمدي
 .١رفع الحاجب (ورقة /54أ) .شرح العضد على المختصر ١/۷۳. بيان المختصر
/١لالاه. شرح الكوكب المنير ؟.565/
جتهاده.
 (0أو خالف ما أفتى به المفتي ذفاي

يتمكن من إظهار الخلاف.

إلا أنه تروّى» أي تفكر في طلب وقت

انظر :إحكام الفصول للباجي ١/084. المحصول للرازي 4/81١. الإحكام للآمدي
 .١رفع الحاجب (ورقة /٤١أ). شرح العضد على المختصر ١/۷۳. بيان المختصر
/١لالاه. شرح الكوكب المنير ؟.565/
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فلا إِجْمَاعَ .وَلا ححجّة .قلنا :جلاف الظاهر؛ لأن عَادَتَهُمْ ترك
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۾
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أيه ع اسع

ت

) 0أو وقر القائل؛ لأنه اعتقد أن كل مجتهد مصيب» فترك الإنكار عليه.
انظر :إحكام الفصول للباجي ١/0845 المحصول للرازي 4/781١. الإحكام للآمدي
 0١رفع الحاجب (ورقة /54أ) .شرح العضد على المختصر ١/۷۳. بيان المختصر

 ./1١شرح الكوكب المنير ؟.587/
زفق أو هاب القائل؛ لأنه إذا أنكره لم يلتفت إليه .كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما

قيل له في إنكار القول« :هلا قله وعمرٌ ؟ح2ي .4فقال :هبته» وكان رجلا مَهِيبًا"..
وقد رد الباجي في إحكام الفصول ١/١1844.  885على هذا الاحتمال ودليله حيث

قال« :والجواب أن هذا خطأ؛ لأن المعروف من الصحابة أنهم كانوا يأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكرء ولا يخافون في الله لومة لائم؛ ولا يجوز أن يخافوا

في إظهار الحق مضرة مع كونهم متناصرين على إظهاره؛ ولذلك ظهر منهم مخالفة

بعضهم بعضاء ورد بعضّهم على بعض» ولم يخافوا من ذلك مضرّة» .ثم قال« :ولم

يحفظ عن أحد منهم أنه خاف في ذلك ولا هاب ولا رهب؛ ولذلك ما رُوي عن

محمد بن مسلمة أنه قال لعمر رضى الله عنه« :للَوقمَِولَْتَّمْتَاكَة .فقال عمر« :الحمد

لله الذي جعلني في أمة إذا ملت قرّموني» .فبطل ما قالوه» .اه.
ويرد أيضاً بقول معاذ لعمر لما رأى جلد الحامل« :ما جعل الله على ما فى بطنها

سبيلا» .فقال عمر« :لولا معاذ لهلك عمر؛ ..وكقول امرأة لما نفى المغالاة فى
المهر« :أيعطينا الله بقوله« :وإن آنيتم إحداهن قنطارا» [النساء١٠]. : وَيَمْئَعُنَا
عمر؛ .فقال« :كلّ أفقه من عمر حتى المخدرات فى الحجال» .وكقول عبيدة لعلىّ

لما قال« :تجدد لى رأي فى أمهات الأولاد أنهن يُبعن :رأيك فى الجماعة أحب إلينا
1
من رأيك وحدك» ..انظر :شرح العضد .۸۳ - ۲/۷۳
وانظر :إحكام الفصول للباجي ١/085

 .86844المحصول للرازي ٤/١١٠٠. الإحكام

للآمدي ١/٤٠۲. رفع الحاجب (ورقة /54أ) .شرح العضد على المختصر .۸۳ - ۲/۷۳
بیان المختصر ١/8/12. شرح الكوكب المنير ؟.5857/

) (۳قال الباجي في إحكام الفصول ١/884: «قالوا  المخالفون  :يجوز أن يكون
الساكت سكت لما يخاف فيه من الضرر على الأمة؛ ولذلك قال أبو هريرة« :لو

حدّئتكم بكل ما سمعّه من رسول الله يكل لقطعتم هذا البلغوم!» .وقال ابن عباس لَمّا
قيل له في إنكار القول« :هلا قلته وعمرٌ حي ؟» فقال« :هبته وكان رجلا مهيبا».

والجواب أن هذا خطأ؛ لأن المعروف من الصحابة أنهم كانوا يأمرون بالمعروف-
V٤

الآخَوة' :2دَلِيلٌ ظَاهِرٌ مادکره .
الْجَبَّائِيُ:انْقِرَاضْ /5[ /أ] الْعَضْرٍ يُضَعّفٌ الاخْيَمَالَ .ابن أي هُرَيْرَة:
الاد في امنيا لافي الحكم.وَأجيبَبأ الْمَوْض قَبْلَ اسْتَفْرَارٍ الْمَذَاجِبٍ.
وَأَكَا إذَا لَمْيشر فَلَيْسَ بحْجَة عِنْدَ لیر .
وينهون عن المنكرء ولا يخافون في الله لومة لائم» ولا يجوز أن يخافوا فإيظهار
الحق مضرة مع كونهم متناصرين على إظهاره؛ ولذلك ظهر منهم مخالفة بعضهم

بعضاء ورد بعضهم على بعض» ولم يخافوا من ذلك مضرة .وقول أبي هريرة لا

يعترض على المعلوم المقطوع به .ولو سلمنا ذلك لحمل على أنهسمع منالنبي وَل
ذكرقوم بشربأعيانهم وأسمائهم من أهلالفتنة ممن علم أنهلايعتصم منهم» فخاف

من ذكر ذلك .ولا يجوز أن يحمل على أنه قد سمع شرائع وأحكاماً من النبي
صلی اللهعليه وسلم خاف منذكرها ونقلها .ولوجاز ذلكلجاز أيضاًأن يسمع غيرٌه

اندها
وسوراً يإخايفرم

ونقلها.

لتقمرنآن
ايا
ةاً كثيرة» وشرائع وآ
كيايم
حنب
مأنال
قطااللمواه» .اه.
وفي هذا إب
) (1قال العضد في شرحه على المختصر ١/۸۳: «المخالف الآخر :وهو القائل بأنه
إجماع» .تعقب عليه التفتازاني في حاشيته على الشرح ١/۸۳ فقال« :والعلامة لما فسر

الآخر بالقائل بكونه حجة لإاجماعاً قرر الدليل بأن سكوتهم دليل ظاهر على

)(

ره
تهاما
خعين
اا ب
الموافقة» فيكون حجة وإن لم يكن إجماعاً .ويلتمنبه أن هذ
المصنف  أي ابن الحاجب .2اه.
لما كانهذا المذهب موافقاً لما ذهب إليه ابن الحاجب لم يجب عنه.

)(۳

فقول الشيخ ابن الحاجب« :وأما إذا لم ينتشره عطف على قوله« :وعرفوا به» في أول

المسألة.
) (£إذا أفتى واحد ويلنمتشر بين أهل عصرهء ولم يعرف له مخالف .ففيه مذاهب:

المذهب الأول :أنه إجماع وحجة؛ لأن الظاهر وصوله إليهم مع الانتشار فيكون
كالسكوت مع العلم به.

المذهب الثاني :حجة مطلقا سواء انتشر أم لا .وهو ظاهر كلام القاضي عبدالوهاب

المالكي» وحكاه عن مالك كذا قاله الزركشي في البحر المحيط .4/4056
المذهب الثالث :ليس بحجة .حكاه الآمدي في الإحكام ١/١٠۲ واختاره .وحكاه ابن
الحاجب في المنتهى ص٥۹

وهنا في المختصر ولم يرجح.

المذهب الرابع :التفصيل .إن كان فيما يعم البلوى كان كالسكوت؛ إذ لابد لمن
مظهر وإلا لميكن إجماعاً ولا حجة؛ لاحتمال ذُمُول-
اتشرفيهممنقول لكنهل ي
{Vo

(مَسْألة) ننُهقِرَاض الْعَضْرٍغَغيلْرُممََُكشْتَرّط عل دد الْمُحَمَقِينَ .وَقَالَ أَحْمَدُ وابنْ

فُورَك :يُسْتَرَط .وَقِيلَ :في اشرت وَقَالَ الإِمَامُ :إِنْكان عَنْ قًِا

ق 006

لا  :دَلِيلٌ السّمْع .
البعض عنه .وبه قال الرازي في المحصول ٠١١/١ء واختاره صاحب التحصيل ۲/۷1
واختاره

البيضاوي في المنهاج دقف

مع شرح الإبهاج.

انظر تفصيل المسألة في :المحصول للرازي  .4/451الإحكام للآمدي ١/7١7. رفع
الحاجب (ورقة /44أ) .التحصيل من المحصول ١/۷1. الإبهاج في شرح المنهاج
.ي شرح العضد على المختصر ١/۸۳ مع حاشية السعد .البحر المحيط .4/4056
تشنيف المسامع ۳/۹١٠.
) 0اختلف الأصوليون في أنه هل يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر

المجمعين ؟ على قولين:
القول الأول :لايشترط .وبه قال :الحنفية» والمالكيةء وأكثر الشافعية .وقال ابن قدامة

في الروضة "١/55 مع نزهة الخاطر عن الإمام أحمد« :وقد أومأ إلى أن ذلك ليس
بشرط» .وقال ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص:87١ (إنه معتمد
مذهب أحمد .واختاره أبو الخطاب» .اه.

القول الثاني :يشترط .وبه قال :الإمام أحمد  رضي الله عنه  وأكثر أصحابهء
واختاره 5 8

وسُلَيْمْ الرازي» ونقله الأستاذ عن الأشعريء وابنٌ برهان عن

المعتزلة.

التحقيق في المعتمد منالروايتين عن الإمام أحمد  رضي الله عنه  -في اشتراط
انقراض العصر وعدمه.

قال ابن قدامة في الروضة ١/١٠۳ مع نزهة الخاطر« :ظاهر كلام أحمد  -رحمه الله -
أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع وهو قول بعض الشافعية .وقد أومأ إلى أن
ذلك ليس بشرط» .أشار ابن قدامة إلى أن المنقول عن أحمد في هذه المسألة
روايتان :أحدهما :قالها صريحاًء وهي أنه يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر
المجمعين .والثانية :أومأ إليها إيماء» وهي أنه لا يشترط ذلك .وهذا ما أكده الطوفي
في شرح مختصر الروضة ۳/٦٠ وابن النجار في شرح الكوكب المنير  .1/755وما

هبن بدران في نزهة الخاطر ١/155 من أن الطوفي عكس القضية في شرح
ادعاها ا
مختصر الروضة وجعل عدم الاشتراط ظاهر كلام أحمدء واشتراط انقراض العصر أومأ
إليه إيماء .ليس بصحيح؛ لأنه مخالف لقول الطوفي في شرح مختصر الروضة *55/

حيث قال« :المسألة «الخامسة :الجمهور؟ء أي :مذهب الجمهور أنه «لا يشترط
لصحة الإجماع انقراض «عصر المجمعين» وهو قول أبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة=
٤۷٦

= وأكثر الشافعية؛ «خلافا لبعض الشافعية» وبعض المتكلمين» منهم ابن فُورّك» «وهو

ظاهر كلام أحمد»» وقوله الموافق للجمهور أومأ إليه إيماء .وهو معنى قولي« :وهو

ظاهر كلام أحمد»٠ . أعني :اشتراط انقراض العصر «وأومأ إلى الأول؛ يعني عدم
اشتراط ذلك».

وبهذا يتبين أن الرواية المعتمدةالعإنمام أحمد  رضي الله عنه هي« :أن انقراض
العصر شرط في صحة الإجماع».

وفي المسالة أقوال غير ذلك.

أحدها :أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقاً .وهو قول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء
والمتكلمين.
الثاني  :أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي؛ لضعفه دون غيره .اختاره الآمدي
وغيره» ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي» وقال« :إنه قول الحذاق من أصحاب
الشافعية» وقال القاضي أبو الطيب :هو قول أكثر الأصحاب» ونقله أبو المعالي
الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق» واختاره البَنْدَنِيجِيء وجعل سَلَيْم الرازي محل

الخلاف في غير السكوتي.
الثالث :أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره» نقله ابن الحاجب عن
الجويني .ولكن ابن السبكي قال في رفع الحاجب (ورقة /ا/4ب)« :وهو وَهْمْء فإمام

الحرمين لا يعتبر الانقراض البتة» .وساق ابن السبكي في الإبهاج ؟ 744/كلام
الجويني بطوله من البرهان ١/844 ثم قال« :وعرفت من كلامه أن الانقراض في نفسه

عنده غير مشروط ولا معتبر في حالة من الأحوال» وهو خلاف مقتضى نقل ابن
الحاجب عنه» .وهو ما أكده أيضاً ابن عبدالشكور في فواتح الرحموت ۲/٤۲۲.
الرابع :أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواترء وإن بقي أقل من ذلك لم
يكترث بالباقي .و حاصله أنه إذا مات منهم جمع»ء وبقي منهم عدد التواتر» ورجعوا
أو رجع بعضهم لم ينعقد الإجماع» وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا أو رجع
بعضهم لم يؤثر في الإجماع.

الخامس  :أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم.
وهناك أقوال أخرى في اشتراط انقراض العصر وعدمه.

اانظلرم:نخول ص."١7 المسودة .ص"١7 نهاية السول /6١". شرح الكوكب المنير
 . ۲۳تشنيف المسامع .711 - ۳/۲۱۱
ثمرة الخلاف :قال ابن بدران فى نزهة الخاطر العاطر:۷1۳/١ « ثمرة الخلاف أن من

قال:لايشترط للإجماع انقراض عصر المجمعين يقول :متى انعقد الإجماع لا يسوغ
لأحد خلافه .ومن قال :يشترط .يقول :لا يتم انعقاد الإجماع إلا بعد انقراض عصر=
VY

وَاسْتُدِل :ائه يُوَدِي إِلَى عَدَم الإجمَاع؛ل؛لنّدحق .وَأَجِيبَ بان الْمُرَادَ
عَضرٌ الْمُجْمِعِينَ الأَوَّلِينَ؛ د“ لامَدْحَلَ لِلاحِقٍ.
الوا :ينرم إِلْعَاهالْحبرٍال ي طبرلاطي علب فلا :ي
وَيتَقُدِيروء قلا انرلَهمَمءََعَالماع ككَممَاالّ اونْقَرَ
قَانُوا :لَوْلَْمْيُشْتَرَطء لَمُيْعَ  55مِنَالؤجُوع عن اجتهاده!"
2

ّا :ا
ر

لِقِيَام الماع" .
 :لو لم غ
0ت

مك ل
لف

لَمْعبر مخسالرفقة م ل
َنْمَاتَ؛ ل

لباقي ی

 0ل قَدِ اَم بَعْضٌ .وَالْمَرْقُ أنّ هذا قَوْلُ مَنْ وُجِدَ مِنْ الأأمةٍ3

=

المجمعين» وحينئذ لو بلغ أحد رتبة الاجتهاد في أثناء العصر اعتد بخلافه».اه.

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان ١/444 (فقرة ٠45). المنخول
ص."١7 المستصفى ١/741. المحصول للرازي 4//15١. الوصول إلى الأصول لابن
برهان  .5//19الإحكام للآمدي ١/7152 الإبهاج ١/١٤٤. نهاية السول “/6١". البحر

المحيط 4/١75. سلاسل الذهب ص  ."54شرح الكوكب المنير ؟ .545/رفع
الحاجب (ورقة /74ب) .روضة الناظر "١/55 مع نزهة الخاطر .المدخل إلى مذهب
الإمام أحمد ص.81١ بيان المختصر 7/١؟.0شرح مختصر الروضة للطوفي ۳/٦٠
التحقيقات

في شرح الورقات

ص٠

قف

 .فواتح الرحموت

ف
يف
ني
شن
تش
ت

المسامع

NEF
) (١في :أء ش «و» بدل (إذ .4وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر2888/١ 

حرشو دضعلا ىلع رصتخملا .۳۸/۲
()۲

فى :أ «الاجتهاد» بدل «اجتهاده» .

()۳

« i:المانع؟ بدل «الإجماع؟.

١

: ١ابن قُورَك هو :محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري» الأصبهاني» الشافعي» أبو

بكر» متكلم» فقيه» مفسرء أصولي» أديب» نحوي» لغوي» واعظء عارف بالرجال.

صاحب التصانيف النافعة .أقام بالعراق مدة» وورد الري» وكثر سماعه بالبصرة
وبغداد» وحدذث بنيسابور .توفي سنة 4٠5ه. انظر ترجمته في :طبقات الشافعية

الكبرى لابن السبكي 4/77١. شذرات الذهب A  .78-1وفيات الأعيان /4؟.77
الأعلام للزركلي .6/78
7۸

(مشألة) للااإِجْمَاعَ إلاعَنْ مسر )۽؛ لأنهُيَسْتَلْرِمُالخَطأء ر
مُسْتَجِيلٌ عاد" .
٠

2

قَانُوا  :لوگا عَنوَْلِيلٍلَمْتكن افلََاهئِدَةٌ .قُلًْا :فَائِدَتهُ سُمُوط
الْبَحْتْ وحر2مه الْمُخَالْمَق

وَأيْضا:

نه يُوجِبٌ أَنْيَكُونَ عَنْ عير دَلِيل؛ وَل

قَائْل به.
ون ورو

sf

4)2(-

الوقوع

.

( )١ذهب المحققون إلى أنه لا يحصل الإجماع إلا عن مستند شرعي»› سواء کان دليلا

أو أمارة .وهو قول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وغيرهم من الفقهاء والأصوليين.

قالوا :إذا كان النبي ية لا يقول ما يقوله إلا عن وحيء فالأمة أولى أن لا يقولوا
ما يقولونه إلا عن دليل .و قال قوم :يجوز انعقاد الإجماع عن توفيق لا عن

توقيف» أي :يوفقهم الله سبحانه وتعالى لاختيار الصواب من غير مستندء لكن
سلموا أن ذلك غير واقع كما نقله الآمدي في الإحكام  .۱/۳۲۲وقول هؤلاء القوم
حكاه القاضي عبدالجبار كذا قاله أبو الحسين في المعتمد ٦/١ه. وحكاه ابن :برهان
في الوصول 1/4١١. وابن تيمية في المسودة ص ."”0وابن النجار في شرح
الكوكب المنير 1/498؟ .عن بعض المتكلمين .وانظر :البحر المحيط للزركشي
. 564

انظر تفصيل المسألة في :البرهان ١/804. المعتمد  .1/50المحصول للرازي .4//181

الإحكام للآمدي  .۱/۱۲۲أصول السرخسي  .۱/۱۰۳شرح تنقيح الفصول ص.""4
التحصيل من المحصول  .5/87الإبهاج  .7/7174تيسير التحرير  .7687/المسودة
ص” ."0شرح الكوكب المنير  .7/987رفع الحاجب (ورقة /84ب) .بيان المختصر
البحر المحيط  .4/005تشنيف المسامع ۴/۲١٠.
0١
( )۲في :ش «ولا» بدل «ولأنه» .وهو تحريف ظاهر.
( )۳في :ش «عاد» بدل «عادة» .وهو تحريف ظاهر.

( )٤اختلف الأصوليون في جواز الإجماع عن قياس على أقوال:
القول الأول :أنه جائزء وواقع .وعليه الجمهور منهم :الأئمة الأربعة» وهو اختيار أبي

الحسين البصري في المعتمد ١/۹ وأبي إسحاق الشيرازي في التبصرة اصلالاء

والغزالي في المستصفى ١/١۹۱ والباجي في إحكام الفصول ١/٦٠٠ وابن برهان في
الوصول 7/8١1١ والرازي في المحصول  ,.4/481والآمدي في الإحكام ۲۲١/١ء='
۹

ئا :الْمَطعْ ِالْجَوَارٍكَغَيْرِو) وَالطّاهِه  :الْوْقُوعُ”" كَإِمَامَةٍ أب |ي بک
الأكثرين»

ونقله عن

وابن الحاجب

في المنتهى ص ۰

وهنا في المختصر .قال

الزركشي في البحر المحيط ١/١٥٤ # :ونص عليه الشافعي ففي الرسالة وهو قول

الجمهور» .وانظر الرسالة فقرة (١۷٤6).
القول الثاني :جائز غير واقع.
القول الثالث :أنه غير ممكن؛ إذ لا يتصور اتفاق الخلق الكثير في مظنة الظن» وهو
قول داوود وابن حزم الظاهريَيِنِ؛ لكنهما تبنياه على أصلهما في منع القياس .وقال به
القاشاني من المعتزلة»

والحاكم صاحب المختصر من الحنفية»

ونسېه الأمدي في

الإحكام ١/115 للشيعة» وحكاه الأستاذ أبو منصور عجنعفر بن مبشر من القدرية.
وهو قول ابن جرير الطبري .قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /٤۸ب): «وهو

غریب منه  أي ابن جرير -؛ لأنه من القائلين بالقياس».

القول .الرابع :إن كانت الأمارة جليةجازء وَإِلاًفلا .قال الزركشي فايلبحر المحيط
: 4

«وهو ظاهر مذهب أبي علي الفارسي» .وقال أبو منصور البروي الشافعي
«عندي لا يستحيل ذلك في العادةء لكن بعض صور الإجماع تتشعبب

(ت۷۹/م):

فيها الظنون» فيستحيل عند عدم ظهور الظنء ودقة النظر ففي الواقع الإجمع علىذلك

الظن البعيد عادة» .
انظر تفصيل المسألة فى :المعتمد ۲/4ء .التبصرة ص ."۲۷المستصفى ١/541.

المنخول ص١8  .إحكام الفصول للباجي ١/505. الوصول إلى الأصول ؟.1١81/
المحصول للرازي  .4/481الإحكام للآمدي ١/477. شرح الكوكب المنير .7/155
أصول السرخسي ١/10". التحصيل من المحصول  .۲/۹۷تيسير التحرير  .587/رفع
الحاجب (ورقة /۸4ب) .بيان المختصر ١/785. الميزان للسمرقندي ص.٠۳۲ الإبهاج

 . 7شرح العضد على المختصر  ."7/48تشنيف المسامع .711/
 (00قال الشيخ ابن الحاجب« :والظاهر الوقوع»؛ لاحتمال أن تكون هذه الإجماعات

صدرت عن النصوص ولم ينقل إلينا.
فق

قال .الزركشي في المعتبر نَم عن محقق

بيان المختصر

۸۸/١ه:

(روى

البيهقي

نسعودقال« :لما قبض رسول الله كَل قال
فيسنن عهن زو بنلخبيشعناب م
الأنصار :منا أميرء ومنكم أمير .فأتاهم عمر فقال :يا معشر الأنصارء ألستم
تقولون إن رسول الله ي أمر أبا بكر أن يؤم الناس» فأيكم يطيب نفسه أن
يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا :نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر» .وقال الذهبي في مختصره:
(سئدذهة

جد

.

ثم أورد الإمام الزركشي إشكالاً على الإجماع؛ بتخلف علي وبني هاشم» وسعد بن

؟قيل بالنص»-
عاد ثم قال :اختلف في إمامة أبي بكر هل ثبت بالنص أو بالإجماع ف
A

و

e

وتحريم

شحم

1

9

)(0

الخثرير

سو نرلدس

هم

7

> وَإِرَافَةَ نحو الشيرج

زفق

وذهب آخرون إلى أن ولايته بإجماع الصحابة .قال النووي في شرح مسلم :وهو قول

أهل السنةة .اه.

وروی ابن سعد في الطبقات الكبرى  ۳/۳۸۱عن الحسن قال« :قال علي :لما قبض

لياة فرضينا لدنيانا
صف
لكر
ااب
النبي با نظرنا في أمرناء فوجدنا النبي ية قدقدمأب
من رضي رسول الله كك لديننا فقدمنا أبا بكر» .وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير

الف
وقال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي ١/491: «أخرج ابن
شاهين في شرح مذهب أهل السنة من حديث عليّ قال« :لقد أمر رسول الله كيك أبا

اس»
نلي
ليص
براأن
بك
رضي به النبي ب

وإني شاهد  ما آنابغائب ولا بي مرض  -فرضينا لدنيانا ما

لديننا» .اه.

قال الباجي في إحكام الفصول ١/709: «ومما يدل على ذلك إجماع الأمة على تقديم
أبي بكر رضي الله عنه من جهة الاجتهادء فمنهم من قال« :نصبه رسول الله ك
للصلاة وهي

عماد الدين ؛ ومن

رضيه رسول

الله عل لديننا وجب

أن نرضاه لدنيانا» .

تنج بِنَوْلِهِ كله« :إن ُوَلُوهاأبابكرتجدوه قوياًفيديناللهعز وجل,
حم
انهم
وم
ضعيفاً في بدنه» .ومنهم من رضيه فعقد له» .وكذلك أجمع المسلمون في غزوة مؤتة

على تأمير خالد بن الوليد من جهة الاجتهادء وأقرّهم على ذلك رسول الله يل
وصوّبه من رأيهم» .اه.
انظر إجماعات أخرى أثبتوها بالقياس في :المعتمد  .85/40التبصرة ص"؟لا".

المستصفى ١/341. المنخول ص.١80 إحكام الفصول للباجي ١/505. الوصول إلى
الأصول  . 1/6المحصول للرازي  .4/481الإحكام للآمدي ١/٤۲۲. شرح الكوكب
المنير 7/١155. أصول السرخسي ١/10". التحصيل من المحصول  .۲/۹۷تيسير

التحرير " .191/تشنيف المسامع #/١1.

رفع الحاجب (ورقة /84ب) .بيان المختصر ١//71886. الميزان للسمرقندي ص".775

الإبهاج ۲/۷۳٤. شرح العضد على المختصر ؟."9/

) 0أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تحريم شحم الخنزير بالقياس على لحمه .ولحم
الخنزير حرم بقوله تعالى # :حرمت

عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير »©[المائدة:

٤].

) (Yأجمع الصحابة أيضاً على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا وقعت فيه فأرة بالقياس
على السمن.
روى البخاري في كتاب الوضوءء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء ١/45

بسنده عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي يي سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال:
«ألقوهاء وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم) .

A1

022ت

(مَسْألَة) ذا مع

عر

الشيرج هو:

زیت

قَوْلَيْن /[ /ب]
عَلَى ؟

السمسم.

ول تالت
7دِث ق 0
3خ

انظر المعجم الوسيط

۱/۲

مكَعَُ E ۱

لمجمع اللغة العربية

بمصر .
( )١إِذَا اختلف أهل العصر على قولين؛ فهل لمن بعدهم إحداث ثالث ؟ فيه مذاهب.

المذهب الأول :المنع مطلقاً .وعليه الجمهور منهم :أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة
0
ص 787وابن برهان في الوصول 5/8١٠., وأبو الحسين في المعتمد »5/44
والغزالي فاليمنخول ص٠۲۳٠ والباجي فإيحكام الفصول ١/١٠٠ وقال« :هذا قول
كافة أصحابنا كأبي تمام وغيره» وقول أصحاب الشافعي» .قال إلكيا الهراسي( :إنه
الصحيح وبه الفتوى» وجزم به القفال الشاشي» والقاضي أبو الطيب الطبري»

والروياني؛ والصيرفي» .على ما في البحر المحيط  »4/050ونص عليه محمد بن

الحسن من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه كما فى تيسير التحرير  6/0954والتقرير
والتحبير ۳/۳6۱

٠

١

١

المذهب الثاني  :الجواز .نسبه أبو الحسين في المعتمد ١/٤٤ والباجي في إحكام

ا:لفصول ١/۴٠٠ والغزالي فايلمستصفى ١/4412 والرازي في المحصول 4/9712
والآمدي في الإحكام يق لأهل الظاهرء وأنكر ابن حزم هذه النسبة في الإحكام
2

ص۷۸۳۰
ونسبه الشيرازي في التبصرةة

وابن برهان في الوصول ۲/۸۰۱

لبعض المتكلمين .ونسبه الآمدي في الإحكام ۱/۷۲۲

۲

وابن السبكي في الإبهاج

لطائفة من أصحاب أبي حنيفة» ولبعض الشيعة.

نسبة جواز إحداث قول ثالث مطلقا إلى الحنفية غير صحيخ» بل قال السرخسي في

أصوله ١
(إن المذهب عندنا عدم الجواز» .وذكر ابن الهمام» وابن
عبدالشكور :أانلبع
ن
حضنفية جوز
كهاإن
اختلافهم على قولين فيما بعد عصر
الصحابة» وأما إن كان الاقتصار على قولين من الصحابة فلا يجوز إحداث ثالث عند
جميع الحنفية كالجمهور.

انظر :تيسير التحرير *65٠0/؟. مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت  .5/8"5التقرير
والتحبير #/7145١.
المذهب الثالث :التفصيل .إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه كان خارقاًء فيكون حراماًء
وإلا جاز .وهو ما اختاره الفخر الرازي في المحصول ۸۲1/١ء والآمدي في الإحكام
١ء وابن الحاجب في المنتهى ص»5١ وهنا في المختصر في عبارته الجائية:
«والصحيح التفصيل» .والبيضاوي في المنهاج مع شرحه الإبهاج ١/١٠٤ والقرافي في
شرح تنقيح الفصول ص"۲٠ والطوفي في شرح مختصر الروضة  »79 - ۳/۲۹وابن
السبكي في رفع الحاجب (ورقة /44أ) وفي الإبهاج ١/١۳٠٤ وابن بدران في المدخل

ص .۲۸۲وهو مقتضى كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة فقرة (١١۸۱).
SAY

=

و

كَوَطءِ البكرء قيل :يَمنَعْ الد وَقِيل  :مع الأرزش ©

فالرد مََانًاء الى

انظر تفصيل المسألة في :البرهان للجويني ١/184. التبصرة ص ."78المعتمد ؟.44/
إحكام الفصول للباجي ١/06. المستصفى ١/491. المنخول ص."5١ الوصول إلى
الأصول 5/8١٠. الإحكام لابن حزم ١/0580. المحصول للرازي  .45/751الإحكام
للآمدي ١/۷۲۲. التحصيل من المحصول ۲/4٥. الإبهاج ؟ .14/رفع الحاجب (ورقة

/۸ب)» (ورقة /41أ) .أصول السرخسي ١/032  .۹۱۳تيسير التحرير .081/#
التقرير والتحبير ١/١٤٠. المسودة ص ."65شرح تنقيح الفصول ص" ."69شرح

مختصر الروضة  .79/#فواتح الرحموت  .۲/۰۴۲شرح الكوكب المنير  .7/455بيان
المختصر ١/015. شرح العضد على المختصر  .۲/۹۳تشنيف المسامع YV

التحقيقات في شرح الورقات ص.94١ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران
ص .۲۸۲إرشاد الفحول ص.۷٦
 (0010الأرش بالهمزة المفتوحة وسكون الراء» جمع أرُوشء ويطلق على معانٍ:

ا-لجرْح ونحوه.
 -الدية :ومنه أرش الجروحات» وأرش الكسور.

 ماوجب من المال في الجناية على ما دون النفس. مايسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب .و يقدر بعشر القيمة .وهذا المعنىالأخير هو المقصود من الشيخ ابن الحاجب .انظر :فواتح الرحموت ۲/٠٠٠. معجم
لغة الفقهاء ص٤  .6المعجم الوسيط ١/۴٠ لمجمع اللغة العربية بمصر.

 00إذا وطئ المشتري الجارية البكر ثم وجد بها عيب» فالمروي عن علي وابن مسعود:
أن وطء الجارية يمنع ردها.

والمروي عن عمر وزيد بن ثابت :يرد الجارية مع أرش البكارة .فالقول بردها مجاناء

أي بلا أرش قول ثالث خالف أقاويل الصحابة» وكفى بإجماعهم حجة عليه.
قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير #/74١: «قال شيخنا الحافظ :وفي هذا المثال
نظر؛ فإن الذي يروى عنهم ذلك من الصحابة لم يثبت عنهمء وأما التابعون فصحت

عنهم الأقوال الثلاثة.

الأول :أي أن وطء الجارية يمنع ردها  عن عمر بن عبدالعزيز» وروي عن الحسن
البصري.

والثاني  :أي أن يرد الجارية مع أرش البكارة  -عن سعيد بن المسيب» وشريحء

ومحمد بن سيرين» وعدد كثير.
والثالث :أي أن يردها مجانا بغير أرش البكارة  -عن الحارث العكلي وهو من فقهاء

1

الكوفة من أقران إبراهيم النخعي» .اه.

ثم قال ابن أمير الحاج « :والذي نقله ابن المنذر أن شريحا والنخعي كانا يقولان :إن=
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قِيلَ :امال كُلَّهُ وَقِيلَ :الْمُقَاسَمَةُ فَالْجرْمَانٌ“ تار“
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كانت بكراً ردها ورد معها عشر قيمتهاء وإن كانت ثيبا ردها ورد معها نصف عشر

قيمتهاء ثمنقله عن ابن أبيليلى أيضاًء ونقل عن ابن المسيب أنه يرد معها عشرة
دنانير» وقال :وروينا عن علي أنه قال :يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب

أو الداء من ثمنهاء وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري وإسحاق ويعقوب والنعمان»

ونقل عن مالك والشافعي إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئاًء وإن كانت بكرا ردها

وما نقصها الافتضاض من ثمنها عند مالك ولم يردهاء بل يرجع بما نقصها العيب من
الشمن عند الشافعى .وقال ابن السبكى :إن مذهب الشافعى جواز الرد وبذل الأرش»

والبقاء وأخذ الأرش» فإن تشاحا فالصحيح يجاب من يدعو إلى الإمساك» والرجوع
بأرش العيب القديم» وحكى ابن قدامة عن أحمد في الثيب روايتين لا يردها كما قال
أصحابنا  أي :الحنفية  »-ويردها بلا شىء كما قال مالك والشافعيء وأنها
الصحيحة).

اه.

١

١

انظر :بيان المختصر ١/190. التقرير والتحبير /74١. رفع الحاجب (ورقة /44ب).
شرح الكوكب المنير ؟ .855/فواتح الرحموت ۲/٠۴۲. شرح العضد على المختصر

5

مع حاشية السعد.

) 0في  :ش «والحرمان» بدل «فالحرمان».
) (۲اختلف الصحابة في توريث الجد مع الإخوة على مذهبين:

المذهب الأول :يُسْقِطُ الجدٌّ جميعَ الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم
الأب .وبه قال أبو بكر الصديق» وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن الزبير رضي الله

عنهم» وروي ذلك عن عثمان» وعائشةء وأبي بن كعب» وأبي الدرداء» ومعاذء وأبي

موسى» وأبي هريرة رضي الله عنهم» وحكي أيضاً عن عمران بن حُصين» وجابر بن
عبدالله» وأبى الطفيل» وعبادة بن الصامت.

وعطاء.

وطاووس»

وجابر بن زيد» وبه

قال قتادة وإسحاق» وأبو ثورء ونعيم ابن حماد» وأبو حنيفة» والمزني» وابن شريح»›
وابن اللبان» وداودء وابن المنذر.
المذهب الثاني  :يرثون معه»

ولا يحجبهم .وبه قال عليّ» وابن مسعود»

وزيد بن

ثابت رضي الله عنهم .وبه قال مالك» والأوزاعي» والشافعي» وأبو يوسف» ومحمدء
ومسروق» وعلقمة» وشريح» وهو مذهب زيد وأحمدء وبه قال أهل المدينة» وأهل
الشام» والنخعي» والحجاج بن أرطاة» وأبو عبيد .وأكثر أهل العلم.

انظر :المحلى لابن حزم  ۹/۲۸۲فما بعدها مسألة رقم (١۳۷١). بداية المجتهد

۳

المغني لابن قدامة ۷/6٤1 فما بعدها.

قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ١/١٤۱: «قال شيخنا الحافظ  :وفي هذا المثال=
Af

وَكَالنيّة فيالطهَارَاتٍ”' قِيلَ :نعْتَبَرُ وَقِيلَ :فذِيالْبَعْضِ  .فَالتَّعْمِيمٌ بالنّفي

لك"  .وكالقشخبالقبوب الْكَمْسة” قيل:بُْمَحبُها.قز  :لا َالْمَرَقُ»
أيضاً نظر؛ فإن الأقوال الثلاثة المشهورة عن الصحابة حجبه لهم :عن أبي بكر

الصديق» وعمرء وعثمانء وابنعباس» وابنالزبير وغيرهم ثم رجع بعضهم إلى
المقاسمة وهو قول الأكثرء وجاء حرمانه عن زيد بن ثابت» وعلي بن أبي طالب»
وعبدالرحملن بن غنم» ثم رجع زيد وعلي إلى المقاسمة.
قلت  -أي ابن أمير الحاج  :-اللهم إلا أن يثبت إجماع من بعدهم على بطلان الثالث

الذي هاولحرمانء

فالقول به بعد من بعدهم يكون ثالثا رافعاً لمجمع عليه فلا يسمع؛

بناء على أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق6ة .اه.

انظر :المحلى لابن حزم  ۹/۲۸۲فما بعدها مسألة رقم (071١). بداية المجتهد
 1/7المغنى لابن قدامة  9/455فما بعدها .بيان المختصر ١/140. التقرير والتحبير

 .6/741رفع الحاجب (ورقة  .)/44شرح العضد على المختصر  ۲/۹۳مع حاشية
السعد .فواتح الرحموت ؟.8"7/
) 0في :ش «الطهارة» بدل «الطهارات».
)( النية في الطهارات :تعتبر في جميعها

أعني الوضوء والغسل والتيمم وبه قال الجمهور.

وتعتبر النية في التيمم دون غيره وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي .وأما القول بتعميم
النفي» وهو أن لا تعتبر في شيء من الطهارات» فقول ثالث.
انظر :الفتح الباري ١/١1١1. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١/١٠. نيل الأوطار

 .١حاشية الطهطاوي الحنفي على مراقي الفلاح ص .84بيان المختصر ١/910.
رفع الحاجب (ورقة /44أ).

) (۳العيوب التي يفسخ بها عقد الزواج هي:
١

البَرّصي :بفتح الباء والراءء مرض يُحدث في الجسم قشرا أبيض» ويسبب

للمريض حكا
؟الجُذام:
ی انظر:
 الجُنون:ا

مؤلما .انظر :مفردات الراغب ص.١١8 معجم لغة الفقهاء ص.٠١5
بضم الجيمء داء وبيل» تتهافت منه الأطراف» ويتناثر اللحم من شدة
المعجم الوسيطٍ ١. معجم لغة الفقهاء ص.١51١
مصدر جُنَّ يُْجَنٌّ» زوال العقل؛ لآفة» ومظهرهجريان التصرفات القولية

على غير نهج العقلاء.

انظر :التعريفات للجرجاني ص.٠٠۷ مفردات الراغب ص.۲٠٠ معجم لغة الفقهاء
ص۹۱٣۷ .
سولي من
اعض
نع ال
تقط
لبه
ااد
َبّ :بفتح الجيم» مانلجشبيء :قطعه .وير٤الج
الذكر .انظر :مفردات الراغب ص .۲۸۱معجم لغة الفقهاء ص.١496

ا©لعْنّة :مصدر عُنَّ الرجل عُنَّهَ :عجز عن الجماع؛ لمرض يُصيبهء فمهعونون» =
ه/ظ
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 :لت ما ببقفےي .لمق
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تال“ ,

وَالصَحِيح  :التفصيل .إن كَانَ الثَالِتُ يَرْقَعُماَنامق عَلَيْهِ فمَمْنُوعٌ كَالبكرٍ
وَكَالْ'جَدٌ رَالطَهَارَات»

5

إا فَجَائْرٌ كمشخ الاح ِبَعْضٍ0

N

5

فإنه يُوَافِقٌ

وعَنين» وعِنّين .ويقال :امرأة عِثينة :لا تشهي الرجال .انظر :المعجم الوسيط ۲/۲۳٠
مجن اللغة العربية بمصر .معجم لغة الفقهاء ص.۲۳۳

القّرّن ::بفتج القاف والراء» قَرِنَت المرأة قرنا؛ إذا كان في فرجها قَرْنَء وهو
ع أو عُدَة مانعة من ولوج الذكر .انظر :مفردات الراغب ص.1٩۷ معجم لغة
0

ص.۳٦۱

ا-لرتّتقق ::بفتح الراء والتاء»ء مصدر رَيّقت المرأة :إذا التحم فرجها.و
.هو انسداد فرج
لم بِعَضَلَة ونحوها بشكل لا يمكن معه الجماع .انظر :مفردات الراغب ص"4١ .

معجم لغة الفقهاء ص.۹۱۲
 (000فسخ التكاح بالعيوب الخمسة التي هي  :البرص› والجذام» والجنون .والجّب» والعنة

في الزوج» والثلاثة الأولى :البرص» والجذام» والجنون مع القَرَنِ والرَّنَّى في الزوجة.

ذهب بعضهم إلى الفسخ بالعيوب الخمسة .وذهب بعضهم إلى عدم الفسخ بشيء منها

فالقول بالفرق» وهو الفسخ ببعض دون بعض قول ثالث.
لم يفرق العضد في شرحه على المختصر ١/١٠ في هذه العيوب بين الزوج والزوجة
وتعقب عليه التفتازاني وقال بمثل ما أشرنا إليه.
انظر :بيان المختصر ١/104. رفع الحاجب (ورقة /84أ) .شرح العضد .على المختصر
 .۲الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي  ۷/۷۱فما بعدها.
 00في  :ش «القُلْثُه بدل سنت .
لوق وكالأبوين مع زوج وزوجة في الميراث» ذهب بعضهم إلى أن ثلث جميع المال للأ

وذهب بعضهم أن ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة للأمء فالقول بالفرق»
إيحدى الصورتين» وثلث الباقي في الصورة
وهو أن يكون للأم ثلث المال كله ف

الأخرى» قول ثالث .انظر :بيان المختصر ١/790. شرح العضد على المختصر 7/١4
مع حاشية السعد.
رفع الحاجب (ورقة  .)//44التقرير والتحبير “/75١. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور

وهبة الزحيلي ۸/٤٠۳ فما بعدها.
) (£عبارة :أ» ش «ببعض العيوب» .بزيادة «العيوب».
4۸٦

فصيُوكرلَةٍ مذ“ .

دي
 َ۶لإجەچماع”" .م
ن ٣الأو۹ل مُحَالَمَة
ر

فيل :

بخل 4افٍ ال0لاي  .كَمَا 0لَوْ

مُسْلِمٌ بِذِمَىٌ ولا يصح بَيْعْ العّائِب .وفِيل  :يهَل › ويصح› 

لَميُْمْتَْيُقْتَلُء وَلا يَصِحٌّ» وَعَكَسه باتماق.
.
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قالوا :مَضَّلَ و“ لم فصل أَحَدّء كَقَدْ حالف الإجمَاع” .قلا :عَم
الْمَوْلٍ به لَيْسَ قَؤْلاً تيد إلا امْتتََتَتعََعَ الْقَوْلُ في وَاقَعَة تَتَجَدّدُ.وَيَتَحَقَّنُ
( )١الصحيح عند ابن الحاجب في هذه المسألة التفصيلء أي إن كان القول الثالث يرفع ما

اتفق القولان عليه» فهو ممنوع .كوطء البكرء فإن القول الثالث وهو الرد مجانا يرفع
ما اتفقا عليه؛ لأنهما اتفقا على امتناع الرد من غير أرش.
وكالجد مع الأخ»› فإن القول الثالث وهو حرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه؛ لأنهما قد
اتفقا على عدم حرمان الجد.

وكالطهارات» فإن القول الثالث وهو نفي التعميم يرفع ما اتفقا عليه؛ فإنهما قد اتفقا
عالشىتراطها فاىلبعض.
وقوله« :وإلا فجائز» أي وإن لم يكن القول الثالث رافعاً لما اتفقا عليه .فهو جائزء
كفسخ النكاح فإن القول الثالث وهو الفسخ ببعض العيوب دون بعض لم يكن رافعاً
لما اتفقا عليهء فإنه يكون موافقا لكل من القولين في صورة.

وكالأم» فإن القول الثالث وهو أن للأم ثلث جميع المال في إحدى الصورتين؛ وثلث
الباقي في الصورة الأخرى يوافق في كل من الصورتين مذهياً.
انظر :هامش رقم )(١ من هذه المسألة ص٤4١ والمحصول للرازي ٤/۸١٠.
الإحكام للآمدي  .۱/۸۲۲الإبهاج ۲/١٠٤. شرح تنقيح الفصول ص .6855شرح
مختصر الروضة  .۳ - ۳/۲۹رفع الحاجب (ورقة /484أ) .المدخل إلى مذهب الإمام

أحمد ص.۲۸۲
( )۲عبارة :ش «مخالفٌ للإجماع» بدل «مخالفةٌ لإجماع».
أقَيْمْئَمُ» بدل ١قَمْيِمَ.2
( )6في« :
( )6في :أ«أو» بدل «وا .وهو تحريف ظاهر.

(ه) قال المانعون مطلقاً :القول الثالث فصل بين العيوب الخمسة مثلاًء ولم يفصل واحد
من الفريقين» فيكون القول بالفصل مخالفاً للإجماع .انظر :رفع الحاجب
(ورقة /44أ) .شرح العضد على المختصر  5/04مع حاشية السعد .بيان المختصر
. 1/6

ينك

بعالتي الذي وَالْعَای

.

قالوا:يسرم دنخلتةكَلكريق» وَهُمْكل الأمةُ .لتا :اله مْتَنِعٌتَخْطِيَةٌ

كُلّالأ فِيمَ اتَمَقُواعَلَْه .الآخر" :اخيَلافدهَُملِيل زیا“ أنَهَا
اجَتِهَادِيةٌ .قُلْنَا :ا تنك

وليل بلتر
آم ينوا فيو ولو شم ه ك

إجْمَاعٍ ماني هله .
ان لأكر لماوَكَعَ.وَقَدْقَالَابنسِيرِينَفيمَسْأَلَةِالام م
قالوا:گلو
روج واب مَل ابن عَبّاسِ .وَعَكْسَ خر  .45/16[ / .قُلْنَا :لأنّهَا كَالْعْيُوبِ
( )١أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن الفرقين لم يقل واحد منهما بالفصل» وعدم القول
بالفصل ليس قولاًبنفي الفصل؛ لأنه لوكانعدم القول بالفصل قولاًبنفي الفصل؛
امتنع القول بحكم في واقعة متجددة لميكن فيها قول لمن سبق؛ لأن عدم القول
ليس قولاً بالعدم» فلا يكون القول بالفصل مخالفاً للإجماع.ويتحقق ذلك بمسألتي
الذمي والغائب» حيث جوز فيهما الفصلء وإن لم يقل واحد من الفريقين بالفصل.

فلو كان عدم القول بالفصل مستلزماً للقول بعدم الفصل» ليمجمعوا على جواز
التفصيل في المسألتين .انظر :رفع الحاجب (ورقة /44أ) .شرح العضد على المختصر
بذاك مع حاشية السعد .بيان المختصر ۹٤/١ه.

(؟) هم أصحاب المذهب القائل بجواز إحداث قول ثالث مطلقاً .انظر :رفع الحاجب
(ورقة /44أ) .شرح العضد على المختصر ١/١٠ مع حاشية السعد .بيان المختصر
./۱

( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما فى بيان
1

المختصر ١/840.

( )5القائلون بجواز إحداث قول ثالث مطلقا قالوا :لكوان إحداث القول الثالث ممتنعاً؛
لأنكر إذا وقع؛ لأن عادة المجتهدين إنكار ما يكون منهياً عنه .وقد اختلف الصحابة
في مسألة زوج أو زوجة وأبوين .فقال ابن عباس رضي الله عنهما« :للأم ثلث جميع
المال افليصورتين» .وقال الباقون« :للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو
الزوجة» .اه
وأحدث التابعون قولاً ثالثاً .فقال محمد

بن سيرين في صورة الزوج « :اللأم ثلث جميع

المال» .وفي صورة الزوجة« :للأم ثلث الباقي» .وعكس تابعي آخر  يهزويد

بن

هارون كما في السئن الكبرى للبيهقي ١/۸۲۲ فقال للأم في صورة الزوجة« :ثلث=
SAA

الْحَمْسَقَ وي SEI

لإجْمَاء”"”"

.

«مشألة) يَجَورُ إِخدَاتُ دَلِيلٍ حر أز اويل  121علد
الأک )(٤ ,
ت

جميع المال؛ ..وفي صورة الزوج« :ثلث الباقي» ».ولم ينكر أحد .انظر:

الحاجب (ورقة  .)44/1شرح العضد على المختصر ١/٠٤ مع حاشية السعد3 .
المختصر ١/5498  .۷۹السنن الكبرى للبيهقى .5/875

) (١في :ش اللإجماع؛ بدل «لإجماع».

٠

ا-بن سيرين هو :محمد بن سيرين الأنصاري بالولاءء أبو بكرء البصريء مولى

أنس بن مالك» التابعي الكبيرء الإمام في التفسير والحديث والفقه .وعبر الرؤياء

والمقدم ففي الزهد والورعء لم يكن بالبصر ة أعلم منه بالقضاءء وأريد على القضاء
فهرب إلى الشامء وكان بزازاً .ولد سنة “ااه

في:وفيات الأعيان 4

وتوفي سنة ١١١ ه .انظر ترجمته

تاريخ بغداد ١/٠۳۳. حلية الأولياء ؟ .57/تذكرة

الحفاظ ١/۷۷. طبقات الحفاظ ص."١
( )0أجاب الشيخ ابن الحاجب بأنه إنما لم ينكر أحد؛ لأن هذه المسألة كالعيوب الخمسة؛
لأن القول الثالث فيها لا يكون رافعا لما اتفقا عليه .انظر:رفع الحاجب (ورقة /٠٠أ).
شرح العضد على المختصر ؟.5٠/ بیان المختصر ١//190.
()۳

عبارة «أو تأويل آخر' ساقطة من :أ

( )٤أضاف بعض الأصوليين ومنهم :أبو الحسين
تنقيح الفصول ص٠۳۳۳ وابنالسبكي في
 WFوالشوكاني في إرشاد الفحول ص۷۷
هل يجوز لمن بعدهم إحداث علة أخرى؟

في المعتمد ۲/١١ والقرافي في شرح
جمع الجوامع بشرح تشنيف المسامع
للمسألة أنه إذا علل أهل الإجماع بعلة
ولم يذكرها ابن الحاجب؛ ذلك لأن

الخلاف في هذه الصورة قد يكون أشدّ للخلاف في جواز تعلييلل الحكم بعلتين.

( )٠عبارة «شيجوز إحداث دليل آخر عند الأكثرء أو تأويل آخر».
 )١إذا استدل المجمعون بدليل على حكم .أو ذكروا تأويلا أقر عليه» فهل يجوز لمن
بعدهم إحداث دليل أو تأويل ؟

فإن كان فيه إلغاء الأول» وإبطاله لم يجز؛ لأنه يقتضي إبطال ما أجمعوا عليه» وخرق
الإجماع حرام:

وإن لميكنفيهذلكفقداختلف العلماءفيهعلىأقوال:

القول الأول :الجواز .وبه قال الأكثرون منهم :الصيرفي» وسليم الرازي» وأبو الحسين
البصري› والفخر الرازي»›

۸۹

=

والآمدي» وابن الحاجب» وابن السبكيء وابن الهمام» والزركشي» وغيرهم» وحكاه

ابن القطان عن أكثر الشافعية .قال الآمدي في الإحكام ١/٠۴۲: «ذهب الجمهور إلى
جوازه؟ .
القول الثاني :عدم الجواز .وبه قال بعض الشافعية كما قاله ابن القطانء والإمام
الزركشي في البحر المحيط  4/8802والشوكاني في 'إرشاذ الفحول ص.۷۷
ومن الغريب حقاً ما قاله الشيخ ابن تيمية في المسودة ص« :۹۲۳إذا تأول آهل
الإجماع الآيةَ بتأويل» ونصوا على فساد ما عداهء لم يجز إحداث تأويل سواهء وإن
لم ينصوا على ذلك فقال بعضهم :يجوز إحداث تأويل ثان إذا لم يكن فيه إبطال
الأول» وقال بعضهم :لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث» وهذا هو

الذي عليه الجمهور» ولا يحتمل مذهبنا غيره» .وهذا مخالف لما في روضة الناظر

0

مع نزهة الخاطرء وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/۹۸ والمدخل إلى

مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص.۸۲٤
القول الثالث :التوقف .حكاه ابن بدران في المدخل 5ص 48ولم ينسبه.

القول الرابع  :التفصيل بين النص فيجوز إحداثه» وبين غيره فلا يجوز .قال به ابن حزم
وغيره.

القول

الخامس  :التفصيل

بين الدليل

الظامر

فلا يجوزء

وبين

الخفي

فيجوز؛ لجواز خفائه على الأولين .قاله ابن برهان في الوصول إلى الأصول
. 11
والكلام في إحداث علة مثل الكلام في الدليل» هذا كله إذا لم يتعرض السابقون
هم»
تجز
فم ت
له ل
اساد
خى ف
معل
لذلك الدليل؛ فإن نصوا على صحته فلا شك فيه» أو
وإنما محل النزاع حيث لم ينصوا على ذلك.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :المعتمد ؟ .150/المحصول للرازي 4/921١.
لوصول إلى الأصول 5/1١1  5١١. -الإحكام للآمدي ١/١۲. التحصيل من
> المحصول ۲/۷٦.شرح تنقيح الفصول ص .۴۳۳روضة الناظر ١/۷۷۴ مع نزهة
الخاطر .شرح مختصر الروضة  .۳/۹۸تيسير التحرير ۳/۴٠۲. رفع الحاجب (ورقة
 .)/بيان المختصر ١//190.شرح العضد على المختصر ١/١٤ مع حاشيةالسعد.

شرح الكوكب المنير  .7/955تشنيف المسامع ۳/١٤٠. التحقيقات فشيرح الورقات
ص" .5البحر المحيط  .4/876فواتح الروت  ۲المسودة ص ."87زوائد
5
الأصول للإسنوي ص ."55المدخل ُُمذهب الإمام أحمد ص .485إرشاد الفحول
صلالا.

4۰

ا لذ محَالمَةلَهُمْ جا وََئِضًا :لولَمْيَجُرْلأنْكِرٌ .وَلَمْيَرَلٍ
الْمُتَأَحَدُونَ يَسْتَحْرِجُونَ الال وَالنَأْوياآتِ.

أالاوااع 3عيسيل المؤيين .فا مُVووsّAل" ف`ِايتمَْماَهقكُواا ."0وَإرِلآلَ1مرِمَ
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لوا :امرون ِالمَِرُوفٍ» ١ ق.لئا :مُعَارَض”'(' DOبِ0قَ3وْلِهِ:.

#وَcيَنْeهَyوْنَ

منرا لوا عَنْهُ.
عن لمرد فلو“ کا

(مَسْأَلَةُ) قاق الْعضر انى عَلَى أَحَدٍ ولي الْعَضْرٍ الأول بَعْدَ

0١ 0

۹ك

قال الأشعَرِيٌء وَأَحْمَدُء وَالإمَام وَالْمَرَالِيٌ  :مُمْتَيْعٌ .وَقَالَ بَعْضُ

( )١في :ش «مُأَوّلُه بدل «مُوَولٌ؛ .وهو تحريف ظاهر؛ لأنه مخالف لقواعد الإملاء.
(؟)

في :ش «فيما اتفقوا عليه» .بزيادة «عليه» .وجميع النسخ خالية من هذه الزيادة إلا
نسخة رفع الحاجب (ورقة /٠١أ).

( )۳سورة التوبة الآية :؟لا.
( )45في :أ ايُعَارَض» بدل امُعَارَض».
( )6سورة التوبة الآية :؟لا,
(5

في  :أ «ولو» بدل «فلو».

( )۷إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة على قولين» واستقر الخلاف بينهم»
صار أحد القولين مذهباً لبعض»

والأخر مذهب للبافين» هل يمتنع أن يتفق أمل

العصر الثاني على أحد القولين أو لا؟ اختلفوا فيه على قولين:
القول الأول:ي:متنع .وبه قال :الإمام أحمدء والأشعري» والقاضي الباقلانيء وإمام

رن الجويني» وأبو تمام؛ وابن خويز منداد من المالكية» وأبو بكر الصيرفي»

بن أبي هريرة» وأبو علي الطبري› وأبو حامد الْمَرْوَرُوذِي» وابن القطان» والآمدي»

راا أبو يعلى» وقال إمام الحرمين في البرهان ١/4154 ن ومیلالشافعي رضي الله
عنه في أثناء مايجريه إلى هذا) » .ونقله القاضي الباقلاني عرن

والفقهاء .وقال سليم الرازي« :وهو قول أكثرهم » وأكثر اشر

افليتبصرة ص:۸۷۳

جمهور

 :وقال الشيرازي

.ه.
الم تصر المسألة إجماعاً في قول عامة أصحابنا» ا
۹۱

المتكلمين

وَالْحَقُ أَنَهُ بَعِيدٌ إلافالِْيقَلِيل"› كَالاخيلافٍ فِيأَامٌولي" ئ
القول الثاني :يجوز .وبه قال :أكثر الحنفية منهم :محمد بن الحسن» وأبو يوسف»
والكرخي وغيرهم» وأكثر المالكية» وكثير من أصحاب الشافعي» واختاره الباجي»

وابن الحاجب» والقرافي» والإصطخري» والفخر الرازي وأتباعه» والقفال الكبير وابن
خَيْرَانَء وابن الصباغ» والحارث المحاسبي» والقاضي أبو الطيب» وأبو الخطاب»

والطوفي» وتُّقل عن أبي حنيفة والمعتزلة .وبه جزم ابن حزم» واختاره الشيرازي في
اللمع ص

۲

١86 76 -ء ونصره في التبصرة ص879*2

واختاره البيضاوي في المنهاج

مع نهاية السول» ونقل الإمام الزركشي القولين في البحر المحيط  4/575عن

الإمام الشافعي وقال« :أصحهما الأول».

ثم المجوّزون اختلفواء فقال الأكثرون :إنه حجة .وقالت شرذمة :إنه ليس بحجة.
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان للجويني ١/104. التبصرة
ص .۸۷۳اللمع ص١اه 

 .780المستصفى ١/705. المنخول ص*."۲٠ الوصول إلى

الأصول 5؟ .705/المحصول للرازي 5/81١. الإحكام للآمدي ١/۳۴۲. الإحكام لابن

حزم ١/05. إحكام الفصول للباجي 9ه

المعتمد ١/٤٠. أصول السرخسي

 ..١تيسير التحرير  .۳/۲۳۲نهاية السول ۲/٦۸۲. رفع الحاجب (ورقة /٠١آ)ء

(ورقة ٠ه/ب). بيان المختصر ١/005. شرح تنقيح الفصول ص ."۹۲المسودة
ص.۲۳٠ شرح الكوكب المنير  .۲/۲۷۲التحقيقات في شرح الورقات ص.٤٥ شرح
مختصر الروضة  .049/#تشنيف المسامع ۳/٠۲٠. البحر المحيط  .5/55إرشاد
الفحول ص.۷٦

) (1قال ابن الحاجب :والحق أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين بعيد إلا في

المخالف القليل؛ وذلك لأن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لا يكون إلا
عن دليل قاطعء أو جليٌ .والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع أو الجليء أ

إذا كان المخالف قليلاء فلا تمنع العادة عدم اطلاع القليل على القاطع أو الجلي.

انظر :رفع الحاجب (ورقة /٠١ب). بيان المختصر ١/005. شرح العضد على
المختصر 7/١4 مع حاشية السعد.
) (۲أم الولد هي :التي حملت من سيدهاء واڏعاه» وهي تعتق بموت سيدها من رأس
المالء ولا يجوز بيعهاء ولا التصرف فيها بما ينقل الملك .وهذا هو مذهب عامة

فقهاء الصحابة منهم :عمرء وعثمان» وعائشة  رضي الله عنهم  »-ونقل عن علي بن

أبي طالب» وابن عباس» وابن الزبير بيعهن.

روى أبو داود في العتقء باب في عتق أمهات الأولادء حديث رقم )(404

6/7

عن جابر بن عبد اللّه قال« :بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله كه وأبي بكر.
فلما كان عمر نهانا فانتهينا» .
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انظر :الأم للشافعي  .۸/۲۳۳المغني مع الشرح الكبير ١١/١۹٤ فما بعدها .تحفة
الطالب ص١. 54 نيل الأوطار .5/54

 00قال ابنكثير فتيحفة الطالب ص:١54 «قوله  أي ابن الحاجب « :-كالاختلاف فى

أم الولد ثم زال» .يشير بهذا إلى أنه كان وقع خلاف بين الصحابة في جواز بيع

أمهات الأولاد ثم زال .وذلك كما روى حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن

عبيدة السلماني قال« :كتب إلى عليّء وإلى شريح يقول :إني أبغض الاختلاف

فاقضوا كما كنتم تقضون  يعني في أم الولد  -حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما
مات صاحباي»..

وروى البخاري  في كتاب مناقب أصحاب النبي يل باب (ا)۸
ل قبصيةعة» والاتفاق

علثىمان بنعفان ٤/۸۰۲  -مثلهمن روايةعَبيدة عنعلى وليسفيها ذكرأم الولد.

قال الخطابي :واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق» وانقراض العصر عليه» صار
إجماعا.
قلت أي ابن كثير  :-وحكاية الإجماع هاهنا مشكل» فإن ابن جريج قال :أنا عطاء
قال« :بلغني أن عليا كتب في عهده :وأني تركت تسع عشرة سُرَّيّة فأيّتهن ماكانت
ذات ولد :قوّمت في حصة ولدها مني» وأيّتهن لتمكن ذات ولد :فهي حرة  ذكره
ابن حزم في المحلى عن ابن جريج ١٠/1097 .-
وبهذا يقول ابن مسعودء وابن عباس في رواية . انظر المحلى .- 765 - ۰۱/۱۵۲
وممن قال بجواز بيع أمهات الأولاد :عمر بن عبدالعزيز» وداود بن علي وأصحابهء

وهو قول لأبي عبدالله الشافعي .فاليلسمفسيألة إجماع؟ .انتهى كلام ابن كثير.

ي
عواز
وذكر الزركشي في المعتبر نقلاًعنمحقق بيان المختصر ١/107 قول الج
لعن
ورجوعه عنه ثم قال« :وقول ابن الحاجب« :ثم زال الخلاف» أي خلاف الصحابة»

وإلا فللشافعي قول بجواز بيعهن» وهو مذهب داود» وعمر بن عبدالعزيز» .اه.

وذكر الشوكاني في نيل الأوطار  5/44أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثمانية
أقوال» فكيف يدعى الإجماع بعد ذلك ؟ .وذكر أن اب
كنثير قد أفرد هذه المسألة
بمصنف مستقل .وانظر حاشية السعد على شرح العضد .5/14
) (۲في شرح العضد على المختصر « : 5/14أن عمر كان يمنع من المتعة» .وتعقب عليه
شف
الت
ييته ۲/۲٤
حفتاز
ااني
وقال« :الصواب أن عثمان كان ينهى» على ما في المتن» دون عمرء على مفاى
الشرح».اه.

۰

1

) (۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لمافي بيان
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) (1عبارة :أ «كان ينهى الناس عن المتعة» بزيادة «الناس .6وهذه الزيادة انفردت بها
نسخة  :أعن سائر النسخ.

)(۲

الْمُنعَةُ :بضم فسكون» من :مَتَعَ جمع مُتَع .الانتفاع بالشيء على وجه يكفل إرواء
الحاجة ويدوم طويلا.

وفي اصطلاح الشرع بحسب إضافتها.

م-كانهمتاعلةذايلحهجو :فأينه يفأين ايبلحارلمع.مرفيأشهرالحج»ثميتحللمنهاء ثميحرمبالحجمن
متعة

التكاح  :نکاح المرأة لمدة مؤقتة على مهر معين.

 متعة الطلاق :كسوة يرسلها الزوج لمطلقته بعد الطلاق.انظر :مفردات الراغب صااهل .معجم لغة الفقهاء ص٠٠٤ "0١5. - المعجم الوسيط

_  ۸٠۳لمجمع اللغة العربية بمصر.
۲
ة الطالب
ففي
حير
تن كث
تعة» :متعة الحج»› وهي التي عناها الحافظ اب
لمب
ااد
«مر
إن كان ال
كخاري
ايب الحجء باب التمتع والقران والإفراد» وفسخ الحج
»ص451١ فقد رواها الب
تف
لمن لميكن معه هديء حديث رقم )(956١ 2

عن مروان بن الحكم قال:

شهدت عثمان وعلياً» وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يُجمع بينهما ٠ء فلما رأى علياً أهل

بهمالبيك اللهم بعمرة وحجة .قال :ماكنت لأدع سنةالنبي بي لقول

أحده.اه.

ورواها مسلم في كتاب الحج» باب جواز التمتع حديث رقم (۲/٦۹۸ )881 من
هنى
ن كا
يمان
أن عليا رضي اللهعنه كان يأمر بالمتعة» وعث
ق:
ين
ق ب
شالله
حديث عبد
عنها .فقال عثمان كلمة» فقال علي | :لقدعلمتَأناتمتعنامعرسولاللهول؟ فقال:

أجل ولكنا كنا خائفين».اه.

قال النووي في شرح مسلم
التمتع المعروف

في الحج»

هىا
عتيننه
۸/۲٠۲: «المختار أن المتعة ال

عثمان :هي

وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه؛

لا تحريم»

وإنما نهيا عنها؛ لأن الإفراد أفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل»
وينهيان عن التمتع نهي تنزيه؛ لأنه مأمور بصلاح رعيتهء وكان یری الأمر بالإفراد من
جملة صلاحهم».

اه.

 وإن كان المراد ب«المتعة» :متعة النكاح» كما قال الأصفهاني في بيان المختصر ١م فلا توجد هذه الرواية في صحيح

البخاري» وإن وجدت

في صحيح مسلم

في كتاب النكاح» باب نكاح المتعة حديث رقم (5/77١٠ )۷۱ عن أبي نضرة قال:

«كنت عند جابر بن عبدالله» فأتاه آت فقال :إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في
ان.بفقا
رل:
جتعتي
الم

فعلناهما مع رسول الله كل ثمنهانا عنهما عمرء فلم نعد

لهما».

۹٤

 Gnل الْبَعَوىٌ  :مُه صَارَ إِجمّاعًا(" .
وروى مسلم مثله أيضاً في كتاب الحج» باب في متعة الحج» حديث رقم )(49١
.۲/4
والمراد ب «المتعتين» متعة الحج ومتعة النكاح كما قال الشارحون .قال التفتازاني في
حاشيته على العضد ١/١۲٤: «وجمهور الشارحين أن المراد :نكاح المتعةة .اه.

وقال العضد في شرحه على المختصر ١/١٤: إن المراد :متعة الحج».اه.
وقال التفتازاني # :وهو الحق»ة.اه.

وقال الكرماني في النقود والردود  -نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/705 " :-قوله -
أي العضد  -في الصحيح أي فيما يروى في الصحيح أن عمرء وفي بعض النسخ

وهو موافق للمتن» عثمانء وفي بعضها :متعة العمرة إلى الحج» .ثم قال
الكرماني« :اعلم أن عمر نهى عن المتعة .كذا ورد في صحيح مسلم .وهذا الحديث
مما انفرد به مسلم .فالسهوء أي ذكر عثمان من قلم الناسخ أو المصنف» وليس»

فالسهو منه .ذكره البخاري في باب الحج عن مروان بن الحكم قال :شهدت عثمان

وعلياء وعثمان ينهى عن المتعة وأن يُجمع بينهما .فالسهو من الشارح لا من
المصنف» .اه.

ثم قال« :وحمل المتن على متعة الحج أولى؛ ليكون مثلاً للجواز؛ إذ الأول للحرمة.
ولأن «عثمان كان ينهى» مشعر بأنه مخالف لجميع الصحابة» وهو قليّل بالنسبة إليهم»
فيصح مثالا لقوله« :إلا في القليل؛؛ إذ لو حمل على النكاح المؤقت يكون اتفاقا على
قول القليل» وهو بعيد»؛.اه.

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/١٠1: «قلت :وفي كلام
ابن الحاجب هنا كلام من وجهين:

أحدهما :بمسألة بعد الاتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول .وإنما يتم لو
لم يرجع عثمان» وقد ورد ما يقتضي رجوعه( .كما رواه الدارقطني).

الثاني :أن المتعة في الحج تطلق على ثنتين :أحدهما :على الاعتمار في أشهر الحج
قبل الحج ...والثاني :على فسخ الحج إلى العمرة .اختلف في أن نهي عثمان عن
المتعة هل المراد به الأول أو الثاني ؟ .وعلى كل منهما فلا يستقيم «استقر الإجماع؟
فإن الأول يخالف فيه الحنفية»ء والثاني يخالف فيه أكثر الحنابلة» والمحدثين»

والظاهرية»  .اه.

1

 (00قال البغوي في شرح السنة 4/١٠٠ « :اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة» وهو
كا
الإ
لجم
ماعسلبيمنين».اه
وبصريح عبارة البغوي التي نقلها ابن الحاجب بمعناها يترجح في نظري أن المتعة
المقصودة هي متعة النكاح .والله أعلم.
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الأَشْعَريٌ  :الْعَادَةٌ تَقْضِي بِامْتِنَاعِهِ .

وَأْجِيبَ بمئع الْعَادَق وَبالْوقُوع .

اَر انهم"
رَْراَر
ة 2تعاض الإِجْمَاعَانٍ ؛ لآنَّاسْيَهَفر
حجُهج )
 ::لَوْوَكَعَ» لكا ح
الوا

ليل ِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَسْوِيغْ,o كل مِنْهُمًا .وَأَجِيبَ ِمَنع الإختاع الأوّلِ .وَلَو
تَوجلاهع.
نتَقِر
>عمَا لَوْ لَمْيَسْ
سل فَمَشْرُوط ِانْتِمَاءِ لقاكَ
المج5ذ : 9وَلَيْسَ بِبحَبَّة .لو کان ح*ُجّةً لَتَعَارَضٌ الإِجْمَاعَانِ وَقَدْ

هم. 
 ١لم يَحْصلٍ الاتْمّاقٌ  .وَأْجِيبَ أ يلرم إِذَالم يَسْتَقِرّ خلافعهُ

سيدنا عثمان هو :عثمان بن عفان بن أبى العاصء القرشي الأموي» أمير

المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين» ذو النورين» أسلم قديما عندما دعاه أبو بكر إلى
الإسلام» وهاجر الهجرئّين إلى الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة بزوجته رقية بنت
رسول الله ي

وبعد وفاة رقية تزوج أم كلثوم بنت رسول الله كل بويع بالخلافة

سنة 581هء وفتح في عهده شمال إفريقيا وفارس .وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة
رضي الله عنهم .قتل شهيدا سنة ٠١ه.

انظر ترجمته في :الإصابة0؟/؟ ..54الاستيعاب  .195/#تاريخ الخلفاء للسيوطي
ص١. 75 إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص۱٤۲ .

 -الإمام البغوي هو :الحسن بن مسعود بن محمد

البغوي الشافعي» أبو محمدء

المعروف بالفراء» والملقب بمُځيي السنة .قال الداودي « :کان إماماً في التفسير» إماماً

في الحديث» إماماً في الفقه» جليلاً ورعاً زاهداً» .نسبته إلى «بغا؟ من قرى خراسان»
بين هراة ومرو .أشهر مصنفاته «معالم التنزيل في التفسير» و«شرح السنة» و«مصابيح
السنة» و«التهذيب»؛ فى الفقه الشافعى .توفى فى مَرْوَ رُوذامن مدن خراسان سنة

۰ه وقيل512 :هء وقيل11 :هه .اتنظررجمته في :طبقات المفسرين للداودي
البداية والنهاية  .71/91طبقات الشافعية الكبرى //ه/ا .شذرات الذهب

.0
.

) (1في :أ «خلافهم» بدل (اختلافهم؛.

) (۳في :ش «تسوغ» بدل «تسويغ».
) (۳هو القائل بكون اتفاق العصر الثاني على أحد القولين جائزا وليس بحجة.

انظر :رفع الحاجب (ورقة /١١ب). بيان المختصر ١/505.شرح العضد على
المختصر  7/74مع حاشيةالسعد.
) (£في :أ «إذ لو“ بزيادة «إذ» .وجميع النسخ خالية من هذه الزيادة.
۹٦

00

قَالُوا :لَوْكَانَ حب لَكَانَ مَوْتُ الصَّحَابِيٌ /42[ /ب] الْمُخَالِفٍ يُوحِبُ
چ

000

و

e

85

كٌُ

7
ر
كدعو
سه
ذلك؛ لأن الْبَاقِيَ كل الأمّةِ الأخيّاء .وَأجِيبَ بالاليرّام» وَالأكئرُ على خلافه

الآخَر
7

:,

لو ل يكن ح
۶ه

لأدّى إلى أَنْتَجْتَمِعٌ الا د
ه الآحيَاءُ على

الْخَطْإِء وَالسَّمْعِكُ”"© ابا  .وَأَجِيبَالْمَن ٠ع وَالْمَاضِي ظَاهِرُ الدَّحُولل؛ لِتَحَقّق
fie
3

قَوْلِهء بخلافِ م لن لم يات .

(مَسْأَلَةُ) اماق الْعَضْرِعَقِيبَ الاحتِلآف .إِجْمَاعَ وَحَجَة وَلَيْسَ بير“
( )1هو القائل بكون اتفاق العصر الثاني على أحد القولين جائزاء وهو حجة.
انظر :رفع الحاجب (ورقة ١ه/ب). بيان المختصر ١/۷٠1. شرح العضد على
المختصر ١/١٤ مع حاشية السعد.
( )0في :أ ش «والسمع» بدل «والسمعي» .وما أثبته من :الأصل (م)» وهو الموافق لما
في بيان المختصر ١/1052 ورفع الحاجب (ورقة /١١ب)» وشرح العضد على
المختصر ١/١).

( )6إذا اختلف أهل ال
قعصر
وع
للى
ين»

ثم اتفقوا هم بعينهم عقب الاختلاف من غير أن

يستقر الخلاف .ففيه قولان:

القول الأول :إنه إجماع وجحة .وبه قال الجمهور؛ لرجوع الصحابة إلى أبي بكر
الصديق فى قتال مانعى الزكاة بعد سبق الخلاف فيه.

القول الثاني :ليس إجماعا .وبه قال القاضي الباقلاني كما نقله عنه الجويني في البرهان
 .0والصيرفي كما حكاه عنه الفخر الرازي في المحصول 4/8١١ وأبو الحسين
البصري في المعتمد ١/٤٠ والبيضاوي في المنهاج» نهاية السول ١/٠۸۲ والقرافي
في شرح تنقيح الفصول ص۸۲۳

والطوفي في شرح مختصر الروضة ##لاةء

والزركشي في تشنيف المسامع /8١1. والهندي» وغيرهم .وبه قال القاضي
عبدالوهاب كما حكاه عنه ابن تيمية فى المسودة ص4؟".

بينما قال الشيرازي في اللمع ص:9١ «صارت المسألة إجماعية بلا خلاف» .ووافقه
الزركشى فى البحر المحيط .5/076

انظر تفصيل المسألة في :البرهان ١/١٠٠. المعتمد  .5/45المحصول للرازي 4/881١.
اللمع صاه.
الروضة “.19//
الكوكب المنير
الحاجب (ورقة

شرح تنقيح الفصول ص ."85نهاية السول  .۳/۱۸۲شرح مختصر
المسودة ص."۲٤ البحر المحيط  .5/085التحصيل  .5/153شرح
۲/٤۷۲. الإبهاج  .1/914التحقيقات في شرح الورقات ص .5954رفع
١ه/ب). بيان المختصر ١/8405. شرح العضد على المختصر ۲/۳٤ مع

حاشية السعد .تشنيف المسامع ١/۸۱۱. إرشاد الفحول ص.۷٦

4۹۷

ر

مَابَعْدَ اسْتَفْرَارِهِ فَقِيلَ:

,

مَمَْيِعٌ.

وَقَالَبَعْض الْمُجوَزِين

( )١إذااختلف اهلعصرعلىقولي >ن؛فهل يجوز لأهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار
الخلاف» الاتفاق على أحد القولين» والمنع من المصير إلى القول الآخر؟ في المسألة
ثلاثة أقوال :

القول الأول :لا يجوز مطلقاً  ..وبهقالالقاضي الباقلاني على ماحكاه عنهإمامالحرمين في
البرهان ١/٤٠٠ واختاره الجويني في البرهان »804
ا١/
لوما
ملإلي
سهالغ
تزالي
صفي
فى
 3و جزم به الشيخأبو إسحاق الشيرازي في اللمعص0١ و نقلهابنبرهانفي الوجيز
عن الشافعي نقلاًعن الزركشي في البحر المحيط 4/٠ °0واختاره الإمام الآمدي كما هوفي

الإحكام ۱

خلاف مانقلعنهمن القول بالجواز.

ما نسبه ابن السبكي في جمع الجوامع ۲/٦۸۱ بشرح المحلي»> وفي الإبهاج ۲/4

وفي رفع الحاجب (ورقة ؟ه/أ)  7الإمام الفخر الرازي والإمام الآمدي من المنع
والجوازء وتابعه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع “١71.0 وفي البحر المحيط
ل

والشوكاني في إرشاد الفحول ص"

غير دقيق.

فقد جوز الإمام الرازي في .المحصول 4/54١ الاتفاق بعد استقرار الخلاف من علماء
العصر .قال الفخر الرازي:ا
:ومنهم :من جلعه إجماعا يحرم خلافه .وهو المختار».

اه .ومنعه الإمام الآمدي في الإحكام ليق حيث قال« :ومنهم من منع ذلك
مطلقاء ولم يجوز انعقاد إجماعهم على أحد أقوالهم» وهو المختار .٠ اه .
وقد أشار العلامة الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع  ۲/۷۸۱إلى ذلك فقال. :
«وفيما نسبه المصنف -أي ابن السبكي  -إلى لا  -أي الفخر الرازي  -والآمدي

انقلاب» والواقع أن الإمام جوزء والآمدي منع؟ .

القولالثاني  :يجوز .نقله إمام الحرمين في البرهان e عن معظم الأصوليين.
ثم المجوزون اختلفوا .فقال بعضهم :حجة .وهو اختيار الفخر ال
اراز
ليمفح
يصول
 ESوابن الحاجب في المنتهى ص ٠۳ء وهنا في المختصر في قوله« :إلا أن

كونه حجة أظهرا » .وجزم به القرافي في شرح تنقيح الفصول ص4؟".
وقال بعضهم :ليس بحجة.

القول الثالث :يجوز إن كانمستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد» ولادليلقاطع.
انظر تفصيل المسألة في :البرهان للجويني ١/704 فما بعدها .المعتمد ؟.88/
المستصفى ١/٠٠٠. اللمع ص١ء. المحصول للرازي 4/54١. الإحكام للآمدي
ا ./ش
.رح تنقيح الفصول ص ."595رفع الحاجب (ورقة /٠١أ). الإبهاج ۲/١٤.
بيان المختصر ١/۸  .جمع الجوامع ۲/١۸۱ 1
 ۷۸-بشرح المحلي .شرح العضد

على المختصر ۲/١٤. التحصمل r التحقيقات في شرح الورقات ص*.٠ البحر

المحيط 45/١  .76تشنيف المسامع ١/٠۲٠. إرشاد الفحول صن.6

4۹۸

َكُلَّمَن اِشْعرْطَ اقرا الْعَضْرٍقَالَ:إِجْمَاء”' .2رَهِيَ التي قَبْلَهَاء 

إلاا كَأوَْئهظُْحهبَرُء للاِلهكلثْاكَروِْلَهِمْ م على خلا .
(مَسْألَةُ) اخجتَلََقُوواَفاِيذٍ عَدَم عِلْم الأمّةِ بِخَبَر» أو كليل راجح إا
المُجَوْرُ :ليس إِجْمَاعَاء كَمَا لَوْلَمْيَحَكُمُوا فِي وَاقِعَةِ .الناِي :انَبْعُوا

عاَليْرمَسُيؤْلمِنِينَ".
( )١من اشترط انقراض العصر قال :إجماع؛ لأن هذا الاتفاق لم يكن رافعا لمجمع عليه؛
لأن اختلافهم وإن دل على تسويغ الاجتهاد في الحكم لكن لا يدل على انعقاد
إجماعهم على ذلك؛ ضرورة انتفاء شرط انعقاد الإجماع الذي هو انقراض العصر
“انظر :البرهان للجويني ١

١

فما بعدها .المعتمد ؟ .85/اللمع .ص١0 المستصفى

فما بعدها .المحصول للرازي 4/55١. الإحكام للآمدي 89/١؟. شرح تنقيح

الفصول ص4؟" .رفع الحاجب (ورقة  .)//58الإبهاج 7/١75. بيان المختصر ١/905.

شرح العضد على المختصر ١/۴٤. التحقيقات في شرح الورقات .ص٠#5 البحر
المحيط  .5/:50إرشاد الفحول ص.۷٦

(؟) هذه المسألة كالمسألة التى قبلهاء اختلافاً .واحتجاجاًء واعتراضاًء وجواباً .إلا أن كون

الاتفاق حجة هاهنا أظهر من ثمة؛ لأن هاهنا لا قول لغيرهم على خلاف واتفقوا عليه

حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة .بخلاف ثمة؛ فإن أهل العصر الثاني
بعض الأمة؛ لأن لغيرهم قولا على خلاف ما اتفقوا عليه.
انظر :الإحكام للآمدي ١/٠۲. رفع الحاجب (ورقة /58أ) .بيان المختصر ١/905.
شرح العضد على المختصر ؟ .75/شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۷۸1مع
حاشية البناني وتقريرات الشربيني.

أي بلا معارض  »-وقد عمل على وفق ذلك
( )۳إذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح -
الدليل» أو الخبر بدليل آخر .فهل يجوز عدم علم الأمة به أو لا؟ فيه قولان:
القول الأول :الجواز؛ بدليل أن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر أو
الدليل الراجح لم يوجب محظوراً؛ إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم به
إجماعا حتى يجب متابعتهم» بل عدم علمهم بذلك الدليل» أو الخبر كعدم

حكمهم في واقعة لميحكموا فيها بشيء .فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك
الدليل أو الخبر؛ ليعلم.

القول الثاني :عدم الجواز؛ بدليل أن الدليل الراجح هو سبيل المؤمنين» وقد عملوا

بغيره» فقد اتبعوا غير سبيل المؤمنين.
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(مَيْألَةٌ) الْمُخْتَارُ  :امتنآع ارَْدَادٍ الام HU
52

5

1لا  :دليل ب تر

۳

انظر تفصيل المسألة في :الإحكام للآمدي  .۱/۳۸۲تيسير التحرير * .187/شرح تنقيح
الفصول ص."٤٤ رفع الحاجب (ورقة /58أ) .البحر المحيط  .4/804شرح مختصر

الروضة #/74١. شرح الكوكب المنير  .۲/۴۸۲تشنيف المسامع ١/١٤٠. التحقيقات في
شرح الورقات ص .574شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/٠٠٠ مع حاشية البناني.

بيان المختصر ١/١15. شرح العضد على المختصر .؟ .75/إرشاد الفحول ص.۷۷
)(01

ارتداد الأمة في عصر من الأعصار جائز عقلاً؛ لأنه ليس بمحال» ولا يلزم منه محال
لذاته.

قال الآمدي في الإحكام ١//717: «ولا شك في تصور ذلك عقلاً» .اه.
وقال الإسنوي في زوائد الأصول ص« :"55يتصور عقلا ارتداد كل الأمة».اه.
أما ارتدادها سمعا ففيه قولان:

القول الأول :إنه ممتنع  سمعاً .وبه قال :الفخر الرازي في المحصول 4/5١52
والآمدي في الإحكام ١/۷۴۲ وابن الحاجب في المنتهى ص  .#5وهنا
افليمختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع ١/١١٠ مع تشنيف المسامع» وفي
رفع الحاجب (ورقة /٠١أ)» (ورقة 7ه/ب)» وابن الهمام في التحرير ۳/۸١٠ مع
التيسيرء والتقرير والتحبير ٠٠١/١ء

والطوفي في شرح مختصر الروضة 951/#ء

وابن النجار في شرح الكوكب المثير ۲/۲۸۲٠ ونقله عن ابن مفلحء .كما
اختاره ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۲/٠٤۲ بشرح فواتح الرحموت»
وغيرهم.

القولالثاني :غير ممتنع سمعاً .وبه قال :ابنعقيل من الحنابلة على ماحكاه عنه ابن
النجار في شرح الكوكب المنير  7/7870وغيره .وهذه المخالفة حكاها الرازي في
المحصول» والآمدي في الإحكام» وابن الحاجب في المنتهى» وهنا في المختصرء
مسلم الثبوت.

انظر تفصيل المسألة في  :المحصول للرازي 5/50١5. الإحكام للآمدي ١/۷۳۲. المنتهى
لابن الحاجب ص" .77رفع الحاجب (ورقة ؟ه/أ)( ,.ورقة ؟ه/ب) .جمع الجوامع
بشرح تشنيف المسامع .تسیر التحرير ۳/۸۹٠. التقرير والتحبير ۳/١١٠. شرح
۳

مختصر الروضة ۳/۳٤۱. شرح الكوكب المنير  .۲/۲۸۲فواتح الرحموت ؟ .151/بيان
المختصر ١/١١5. زوائد الأصول للإسنوي ص ."655التحقيقات في شرح الورقات
ص.٤۷۲ شرح العضد على المختصر ؟ .5"/التحصيل ؟.58/

) (۲سبق ذكر الأدلة الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ بالتفصيل في :أدلة الإجماع»
فراجعها في ص.8"4
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عع

ع

لاه

2

(FWN

وَاعْثْر ض أن الإِرْيَدَادَ يُحْرجَهُمْ .وررد بأنه يَصْدُقٌ أن
وَهوّ

نل

1

٠

الامة

مه
ازئدت»

ل

(مَسْأَلَةٌ) ”ينل قول السَّافِعِيٌ””  :إن دي الْيَهُودِيٌ الثُلْثُ .0*2لآ يصح
3

o

اَمَك ِالإِجْمَاع رفھ4
()۱

a

ر

ےھ

2:

و

0

,

فى :ا «بادّ» بدل 00

( )9قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /٠١ب): «إن هذه المسألة هي الملقبة بالأخذ

بأقل ما قيل».اه.
( )۳قال الإمام الشافعي :إن دية الكتابي ثلث دية المسلم؛ أحذاً بأقل ما قيل في
دیته» .فظن بعض العلماء أن الإمام الشافعي يعتبر ذلك إجماعاً وأنه استند على
ماع .وهو غير صحيح كما بينهالمحققون منعلماء الشافعية في كتبهم
الإج

«ولعل

الأصولية .حتى قال القاضي الباقلاني نقلاً عن تشنيف المسامع #/*7١:
الناقل

عنه

زل في كلامه»».

المستصفى:7١/١

وقال

الإمام الغزالي رحمه

الله في

اوهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله» ..وأشار إلى ذلك أيضاً

الكمال بن الهمام رحمه

الله في التحرير.

انظر :المستصفى ١/5١5. الإحكام للآمدي  .۱/۷۳۲تيسير التحرير  .805/#التقرير

.واتح الرحموت  .5/147تشنيف المسامع  .6/*11شرح المحلي
والتحبير ۳/۱١٠ ف
على جمع الجوامع NNA مع حاشية البناني.

( )٤اختلف العلماءفي دية الكتابي على ثلاثة أقوال:
القول الأول :كدية المسلم .روي ذلك عن عمرء

وعثمان»

وابن مسعود»

ومعاوية 

رضي الله عنهم _ وهو قول :علقمة» ومجاهد» والشعبي» والنخعيء والثوري» وأبي
حنيفة »>وغيرهم.
القول الثاني  :نصف

دية المسلم .روي ذلك عن عمر بن عبدالعزيزء وعروة» ومالك»

وعمرو بن شعيب» وهأوصح الروايتين عن الإمام أحمد.
القول الثالث :ثلث دية المسلم .روي ذلك عن عطاءء

والحسن»

وعكرمة»

وعمرو بن

دينار» وإسحاقء وأبي ثورء وسعيد بن المسيب» والشافعي» وغيرهم.

انظر :بدائع الصنائع  . ۷المهذب للشيرازي  .9/7185بداية المجتهد ؟."٠١/

المغني لابن قدامة  ./779مغني المحتاج  .4/70الفقه الإسلامي وأدلته 5/١18.

()

قال الآمدي في الإحكام ١

افمن حصرها في الثلث كالشافعي رحمة الله

عليه اختلفوا فيه فظن بعض الفقهاء أنه متمسك في ذلك بالإجماع» وليس

كذلك».اه.
أده

: :

f

.

`

0

3

1

(مألة) يَجِبٌ الْعَمَلُ بالإجمَاع بتَفْلٍ الْوَاجِدٍ .وَأَنْكَرَهُ 1٠۲/1 / العَرَاة“
)(1

القائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين :وجوب الثلث» ونفي الزيادة عليه» ولا بد من

نفي الزيادة من دليل آخر .انظر :تيسير التحرير  .8895/#التقرير والتحبير /181١. بيان
المختصر ١/١5. رفع الحاجب (ورقة ؟7ه/ب)» (ورقة #ه/أ) .شرح العضد على
المختصر ۲/۴٤. شرح الكوكب المنير  .7/7167تشنيف المسامع  .771/شرح المحلي

) (۲فإن أبدى وجود مانع من الزيادة كالكفرء أو انتفاء شرط لها كالإسلام» أو عدمالأدلة
الدالة على الزيادةء فيستصحب

قياس على عدم وجوب

الأصل وهو البراءة الأصلية›

أو غير ذلك

نص أو
من ن

الزيادة» فليس من الإجماع في شيء » بل هي أمور خارجة

عنه.

انظر :تيسير التحرير .895/“ .التقرير والتحبير ۳/١١٠. بيان المختصر ١/15. رفع
الحاجب (ورقة ١ه/ب)» (ورقة ١ه/أ). شرح العضد على المختصر ١/55. شرح
الكوكب المنير 7//16؟ .تشنيف المسامع 6/7١. شرح المحلي على جمع الجوامع
۲

مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.

) (۳اختلف علماء الأصول في الإجماع المنقول بالآحاد» هل هو حجة أو لا؟ على

قولين:
القول الأول  :حجة .وهو قول جمهور

آهل الأصول .وممن

قال به :أبو الحسين

البصري في المعتمد ١/۷٠ وصححهء واختاره السرخسي في أصوله ١/70 وخطأ من
قال :إنه ليس بحجة»
روضة

كما قال به الرازي في المحصول

الناظر ينكين مع نزهة الخاطرء

من الشافعية»

وقال به ابن الحاجب

ل

وابن 'قدامة في

ونقله الآمدي في الإحكام 1/۸۳

عن جماعة

في المنتهى ص . "4وهنا في المختصر»

والمجد بن تيمية في .المسودة ص»٤ وعزى إلى ابن عقيل قوله :إن أكثر الفقهاء
قالوا به» وهو قول أكثر الحنابلة» وقال به البزدوي ونقله عبدالعزيز البخاري .في كشف

الأسرار  ۳/۲۹۳عن كثير من العلماءء كما قال به البيضاوي في المنهاج ۳/۸۱٠۳ مع
الجوامع ۲/۰۸۱

مع شرح المحلي.

وابن الهمام في التحرير U

o۰۲

0

مع التيسير»
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مُبالطاهِر.4
وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت  1/747مع شرحه فواتح الرحموت» والشوكاني .في
إرشاد الفحول ص 4۷وقال« :وبه قال الماوردي» وإمام لر

والآمدي» .اه

القول الثاني :ليس بحجة .وبه قال الغزالي» وجماعة من الشافعية» وبعض الحنفية
وبعض شيوخ الحنابلة.

قال الغزالي في المستصفى ١/١٠٠: «والسر ف:يهأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على
الكتاب والسنة المتواترة» وخبر الواحد لا يقطع به» فكيف يثبت به قاطع ؟.4اه.

انظر تفصيل المسألة فى :المعتمد  .5//15أصول السرخسى ١/70*. المستصفى

0

المحصول للرازي  .4/181الإحكام للآمدي ١/۸۳۲. شرح تنقيح الفصول

ص””" .المنتهى لابن الحاجب ص .45المسودة ص .”44كشف الأسرار FA
نهاية السول ١/۸۱۳. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟ .081/تيسير التحرير

 .۳التقرير والتحبير /61١. زوائد الأصول ص  ."95شرح الكوكب المنير
 5فواتح الرحموت ۲/۲٤۲. بيان المختصر ١/415. إرشاد الفحول ص.۹۷
 2000في  :ش دالآه بدل «أَزْلَى.

يريد بذلك أن نقل الدليل الظني الدلالة كالخبر الواحد يجب العمل به قطعاً .فالقطعي
المنقول آحاداً الذي هو الإجماع أولى بأن يوجب العمل .انظر :المعتمد ۲/۷٦.شرح
العضد على المختصر ؟ .44/كشف

الأسرار  .۳/۲۹۳بيان المختصر ١/41١5. فواتح

الرحموت ۲/۲٤۲.
وقد رد الغزالى فى المستصفى ١/6١5  5١5 -على ذلك بأنه« :إنما ثبت العمل بخبر

الواحد اقتداءً بالصحابة وإجماعهم عليه» وذلك فيما روي عن رسول الله كاف أما ما
روي عن الأمة من اتفاق .أو إجماع» فلم يثبت فيه نقل وإجماع؛ .اه.

ههل الأصول.
بهأ
الهج ب
) (۳قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ١٤٠  :هذا الحديث كثيراًم ي
عزير»قه».
يلم
.ا
مجاج
للح
فا ا
اهفظ أب
لتحعن
األ
ولم أقف له على سندء وس

وقال الحافظ ابن حجر فى الموافقة (لوحة ”/4أ)« :هذا الحديث اشتهر بين الأصوليين

والفقهاء وتكملته (والله يتولى السرائر) .ولا وجود له فى كتب الحديث المشهورة» ولا
1
افليأجزاء المنثورة.
وقد سئل المزي عنه :فلم يعرفه .والذهبي قال :لا أصل له .قال ابن كثير« :يؤخذ
معناه من حديث أم سلمة في الصحيحين؟  .ثم قال« :قلت رأيت في الأم للشافعي»

بعد أن أخرج حديث أم سلمة رضي اللّه عنها :فأخبر بل أنهإنما يحكم بالظاهرء

وإن أمر السرائر إلى الله؛ .فظن بعض من رأى كلامه أن هذا حديث آخرء وإنما هو
كلام الشافعي» استنبطه من الحديث الآخر .اه.

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق تحفة الطالب ١ص54 « :هذا الحديث اشتهر-
o:

قَانُوا :إِنْبَاتُ أضليٍبالظاهِر" .2فُلئا :الْمُعَمَسَّكُ 0الأولاة
وَا
لكَانِي©) َنب  - 80ا

في كتب

الفقه وأصوله.

اشْيِرَاطٍ ال لع

وقد استنكره جماعة

.

من

وَالْمُ
عْتَرِضِ مُسْتَظْهرٌ مِنّ

الحفاظ متهم  ::المزي»

وقالوا :لا أصل له .وأفادني شيخنا علاء الدين بن مغلطاي 

والذهبي»

رحمه اللّه  أن الحافظ

أبا طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بأنبي القاسم الجنزوي رواه في كتابه «إدارة

الحكام؟ في قصة الكندي والحضرمي» اللذان اختصما إلى النبي كَل وأصل حديثهما

في الصحيحين .فقال المقضى عليه :قضيت على والحق لى .فقال رسول الله كلك :

«إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر» قثامل :وله شواهدة.

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة سا «وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن
أبي القاسم الجنزوي في كتابه «إدارة الحكام» أن هذا الحديث ورد في قصة الكندي

والحضرمي .»..ثقمال « :قال شيخنا :ولم أقف على هذا الكتاب» ولم أدر أساق له
إسماعيل  01إسنادا أم لا؟؛.اه.
كما ذكر الحديث العجلوني في كشف الخفاء  97772 - ۱/۱۲۲وابنالديبع في تمييز
الطيب من الخبيث ص٠۳١ والشوكاني في الفوائد المجموعة 2ص١٠3 وکلهم ذكروا
أن الحديث باللفظ المذكور لا أصل له.
 (000هذا من الخصم رد على الدليلين» ويريدون بذلك أن هذين الدليلين من قبيل الظواهر؛
لأنه قياس على خبر الواحدء

وقد أريد إثبات أصل كلي بهماء وهو العمل بالإجماع المظئون ثبوته» والأصول لا

تثبت بالظواهر؛ لوجوب القطع في العمليات .انظر:رفع الحاجب (ورقة ۳ه/ب) .شرح
العضد على المختصر ١/٤٤. بيان المختصر ١/8١5. زوائد الأصول ص/١ا"

 00في :ش «التمسك» بدل «المتمسك».

) (۳أراد بالمتمسك الأول :المستند الذي تمسك به أهل الإجماع؛ فإنه قطعي؛ لما مر في
أول الإجماع.

انظر :بيان المختصر ١/615. رفع الحاجب (ورقة ه/ب) .شرح العضد على

المختصر ؟ .54/زوائد الأصول ص."۷١
) (4لفظة« :والثاني» ساقطة من :أ
) (0في ::أ «مبنتي» بدل اينبني» .
 050وأراد بالمتمسك الثاني  :الحديث والقياس؛ فإنهما ظنيانء وإفادتهما المطلوب مبنية

على اشتراط القطع في هذه الأصول فمنهم من شرط؛ لأنها من باب الاعتقادات لا

يتعلق بكيفية العمل» ومنهم من لم يشترط؛ لكونها طرقا إلى الأعمال.
انظر :بيان المختصر ١/515. رفع الحاجب (ورقة ۳ه/ب)ء (ورقة /45أ) .شرح

العضد على المختصر ١/٤٤. زوائد الأصول ١صلا".
5ه

of

(WD

(مَسْألَة) إِنْكَارٌ كم الإجْمَاع لمطم َالئها :الْمْخْمَارُ:
الْعِبَادَاتِ الْخَمْسء يك" .

e
CN

( )١المراد من قوله« :المعترض مستظهر من الجانبين» .إن للمعترض أن يمنع في الأول
ويقول :لا نسلم أن المستند قاطع؛ إذ من الجائز أن لا يكون كذلك؛ لأن دليل
الإجماع قد يكون ظنيا .وأن يمنع في الثاني الدليل المتمسك به على عدم اشتراط
القطع.

انظر :بيان المختصر ١/۷11. رفع الحاجب (ورقة #ه/ب)( .ورقة 4ه .)|/شرح
العضد على المختصر ١/٤٤ مع حاشية السعد .زوائد الأصول ص/١ا".
( )۲هو النطقي المتواتر المستكمل الشروط .أو هو :ما ثبت الحكم المراد به شرعيا على

©)

انظر :شرح مختصر الروضة  .51/#كشف الأسرار ۴
تشنيف المسامع .51/#
اختلف الأصوليون في تكفير من أنكر حكم الإجماع القطعي على ثلاثة أقوال:

القول الأول :إن من أنكر حكم الإجماع القطعي يكفر .وبه قال :ابن الهمام في
التحرير ۳/١١٠ مع شرحه التقرير والتحبيرء وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۲/۳٤۲

مع شرحه فواتح الرحموتء ونقله عن أكثر الحنفية» وعزاه المجد ابن تيمية في
المسودة 0ص 4435وابن النجار في شرح الكوكب المنير  7/757إلى ابن حامد من
الحنابلة» كما حكاه الآمدي في الإحكام ١/۹۳۲ والعضد في شرحه على المختصر
۲/44
وعبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ۳/٠۸۳ وابن السبكي في رفع

الحاجب (ورقة 4ه/أ) 2.والزركشي في تشنيف المسامع ١۴/۷١٤٠.
القول الثاني  :إنه لياكفر.

وهذا قول جمع كثير من الفقهاء» وممن قال به :إمام

الحرمين الجويني في البرهان ١/754 حيث قال« :فشا فى لسان الفقهاء أن خارق

افليإجاملانعقل يكثفمرء وهذاباطل قطعا ...نعم من اعترف بالإجماع» وأقر بصدق المجمعين
أنكر ما أجمعوا عليه» كان هذا التكذيب آيلا إلى الشارع عليه السلامء

ومن كذّب الشارع كفرء والقول الضابط فيه :أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم

يُكمْر ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره» كان منكراً للشرع» وإنكار جزئه

کإنکاره كلهةا.اه.

كما قال بأنه لا يكفر :الغزالي في المنخول ".
ص490١ والفخر الرازي فى المحصول

 ٤ورجحه العضد في شرحه على المختصر ١/٤٤ واختاره الإسنوي في نهاية

السول “71/؟ .7كما قال به القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ۷۳۳في حق من أنكر
حكم الإجماع في الأمور الخفية» ونقله المجد بن تيمية في المسودة ص۳٤٤ عن-
0.6

=

جمهور الحنابلة» وعزاه ابن النجار في شرح الكركب المنير  757 - ۲/۲۹۲إلى
القاضي» وأبي الخطاب وجَمْع» حيث قالوا :إنه يقسق.
القول الثالث :إن كان الإجماع في أمر علم قطعاً كونه من الدين كالعبادات الخمس»
وابن
كان إنكار حكمه يوجب الكفر وإلا فلا .وبه قال :الآمدي في الإحكام

الحاجب في المنتهى ص 45وهنا في المختصرء والإسنوي في زوائد الأصول
ص4۸1۳

والطوفي في شرح مختصر الروضة #/5"١.

لم يرتض الزركشي» وابن الهمام» وابن عبدالشكور تثليث الأقوال في هذه المسألة من

ابلنحاجب .وهي التكفير» وعدم التكفير» والتفصيل .فقد قال الزركشي في
الآمدي وا
البحر المحيط ١/۷۲٥: «واعلم أن كلام الآمدي وابن الحاجب في غاية القلق؛ فإنهما
حكيا مذاهب في منكر حكم الإجماع القطعيء ثالثها :المختار أن نحو العبادات

الخمس يكفرء وهذا يقتضي أن لها قولا بالتكفير في الأمر الخفي» وقولا بعدمه في
1
1
١
نحو العبادات الخمسء وليس كذلك» .اه.
وقال ابن الهمامء بعد أن ذكر القولين الأولين« :ويعطي الإحكام  للآمدي  وغيره
ثلاثة» هذين والتفصيل وهو ما كان من ضروريات الدين يكفر وإلا فلاء» وهو غير

واقع؛ إذ لا مسلم ينفي كفر منكر نحو الصلاة» وكذا قرر البهاري».اه انظر :تيسير

التجرير ۳/۹١۲ وفواتح الرحموت 5/445١ والتقرير والتحبير /18١.
وقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير  7/55عن ابن مفلح نحو هذا.
قال أمير بادشاه في تيسير التحرير۳/۹١۲: . «وكان غير واقع؛ لأنه يلزم منه عدم إكفار :
نحو منكر الصلاة عند البعض» وهذا لا يتصور في الواقع إلا قولان :أحدهما:
التكفير مطلقاً» والثاني :التفصيل المذكورة.اه.

ثم خرج كلام الآمدي وابن الحاجب ومن نقل مثل نقلهما في أن منكر الإجماع

رء خرجه على وجه وهوأنه لايكفر منحيث إنهمنكرللإجماع» غاية
كيفلا
يقطع
ال
الأمرأنه يلزمعليه عدمتكفير منكر الصلاة من حيث الإجماع» وهذا لاينافي تكفيره
من حيث الضرورة الدينية» وصاحب القول الثالث يجعل الضرورة راجعة إلى الإجماع.

انظر :تيسير التحرير .981/

٠

حيكم القطعي .حيث
لف
ااف
وقد ذكر ابن السبكي المسألة ولم يشر إلى وجود خل
قال« :جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعاه..انظر :جمع
الجوامع ۲/۲٠۲ مع شرح المحلي.
قال المحلي في شرحه على جمع الجوامع ۲/۲٠۲: «وما أوهمه كلام الآمدي وابن
الحاجب من أن فيه خلافاء لبيمسراد لهما».
وزاد البناني في حاشيته على شرح المحلي 7/7١٠7 عبارة المحلي «ليس بمراد لهماا-
كمه

(مَسْألَة)
لمك ِالإجْمَاع فِيمَا لا تتوقف صِحَنْهُ علو صَحِيحٌ .كرؤية
باي تَعَالَىء وَتَفْي الشَّرِيكِ  .وَلِعَبْدٍ الْجَبَار في الدنْيويةِ ولان .
ا

د

رو

الم

= توضيحاً حيث قال:
اقوله« :ليس بمراد لهما» أي  :بل مرادهما أن الخلاف الذي
ذكراه» إنما فيما لم يعلم
الدين بالضرورة مما أجمع من الدين بالضرورة من المجمع عليه» وأما ما علم من
ع
ليه» فلا خلاف في كفر جاحدهة.اه.

انظر تفصيل المسألة فى:
البرهان للجويني ١/754. المنخول ص."٠490 المحصول

للرازي
4ص4؟  .4/400الإحكام للآمدي ١/۹۳۲. شرح تنقيح الفصول ص .006/المسودة
 .كشف الأسرار “68/
" .نهاية السول ۳/۷۲٣ مع سلم الوصول للشيخ بخيت

المطيعي .بيان الم
ختصر ١/۷۱1. فواتح الرحموت  .441 6/41شرح الكوكب
المنير ۲/۲٦۲ .55 -
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/۲٠۲ مع حاشية البناني.

تيسير التحرير  .49891/#التق
رير والتحبير ۳/١١٠. رفع الحاجب (ورقة 4ه/أ) .زوائد

الأصول ص ."85البحر
المحيط .4/710شرح مختصر الروضة .8/51تشنيف

المسامع ۳/۷٤٠. شرح العضد على المختصر ١/٤٤.

() لا يصح تمسك بإ
جماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه كوجود الباري سبحانه
وتعالى»
وصحة الرسالةء ودلالة المعجزة؛ لاستلزامه عليه لزوم الدور.
وأما غيره فإن كان دينيا صح
اتفاقا .كرؤية الباري تعالى لا في جهةء ونفي الشريك»

ووجوب العبادات ونحوها.

وهذا الاتفاق نقلهال
آمدي في الإحكام ١ وابن الحاجب في المنتهى ص1٤ والطوفي
فيشرح مختصر ال
روضة ١/۲۳٠٠ والزركشي في تشنيف المسامع  6/114وابنالعراقي
وابن
قاضي الجبل كمانقلهعنهما ابنالنجار فيشرح الكوكب المنير .۲/۸۷۲
وإن کان دنيوياً
الجمهورء واختاركهرأي في حرب» وتدبير أمر جيوش» وأمر الرعية صح أيضاًء وبه قال
ابن
الهمامء تيسير التحرير ١/۲۹۲٠ والفخر الرازي في المحصول

۲
والآمدي في الإحكا
م ١/0152 وابن الحاجب في المنتهى ص۰٠٤ وهنا في
المختصرء والإسنوي في نها
ية السول 45/#؟ 2وابن عقيل» وابن حمدان» وأبو

الخطاب من الحنابلة.

١

وقال القاضي عبدالوهاب نقل
اً عنشرح تنقيح الفصول ص:۳٤٤ «والأشبه بمذهب مالك

أنه لاتجوز مخالفتهم في
ما اتفقوا عليه منالحروب والآراء» غير أنيلأاحفظ فيه عن

أصحابنا شيئاً»
 .»/5وصحح»ه و.به خقلاافلاًأيلضالًقااضلزركشي فتيشنيف المسامع  6/01وفي البحر المحيط
ي عبدالجبار من المعتزلة» فإن له فقيوهلان:

القول الأول :كالجمهور.

القول الثاني  :المنع؛
وليس بحجة .وبه جزم أيضاً أمير بادشاه في تيسير التحرير

۳

وأبو إسحاق الشيرازي
في شرح اللمع ؟ 485.2/واللمع ص٠٤۹ والغزالي في-
0۰¥

02

لَنَا :وَلِيلٌ السّمْع”"'.
المنخول ص۱۳۰٦

وإلكيا وصححه

ابن السمعاني»

ونسبه ابن النجار في شرح

الكوكب المنير ۲/٠۸۲ إلى جمع من الحنابلة.
قال الزركشي في تشنيف المسامع « :8/01وللقاضي عبدالجبار فيه قولان» ووجه
المنع أن المصالح تختلف بحسب الأزمانء فلو كان حجة للزم ترك المصلحة وإثبات
ما لا مصلحة فيهء وقطع به الغزالي» وقال ابن السمعاني إنه الأصحء لا لهذا المأخذ
المعتزلي» بل ذكره غيرة» .اه.

« أما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش» والعمارة»
قال ابن السمعاني في القواطع 9
والزراعة وغيرها من مصالح الدنياء فالإجماع ليس بحجة فيها؛ لأن الإجماع فيها ليس
بأكثر من قوله يلف وقد ثبت أن قوله ية إنما هو حجة في أحكام الشرع دون

مصالح الدنياء ولهذا قال النبي ككل« :أنتم أعلم بأمور دنياكم .وأنا أعلم بأمور
دينكم» .وقد كان النبي يلل إذا رأى رأيا في الحرب راجع الصحابة في ذلك» وربما
نزل رأيه برأيهم»  .اه.

انظر تفصيل المسألة في :المستصفى ١/771. المنخول ص."١5 شرح اللمع ؟.84485/
اللمع ص .44المحصول للرازي 4/8٠١5 الإحكام للآمدي ١/045. المعتمد ؟/ه".
لمنتهى ص.٦٤ شرح الكوكب المنير  .۸۸۲ - ۲/۷۷۲تيسير التحرير  .۳/۲۹۲شرح
ا
تنقيح الفصول ص ."44شرح مختصر الروضة 6/17١1  . ١۳١٠البحر المحيط .4/10
شرح العضد على المختصر ١/٤٤. بيان المختصر ١/81١5.
.
تشنيف المسامع ۴
رفع الحاجب (ورقة /85ب) .فواتح الرحموت  51/547المسودة ص."١7 نهاية السول
.۳

ص.45
التحقيقات في شرح الورقات 4

 القاضي عبدالجبار هو :عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بنأحمد بخنليل الهمذاني الأسد أبادي» أبو الحسن» درس الحديث» وأصول الفقهء
هي» وينتحل مذهب الشافعي في
نف
ملة
زعتز
والتوحيد» وعلم الكلام» وصار إمام الم

الفروع» وكانت له مكانة عظيمة اجتماعية وعلمية» وله مصنفات كثيرة مشهورة في

أيصول الفقهء و«المغني» في
الأصول» وعلم الكلام» والتفسير وغيرهاء منها «العمد» ف

أصول الدين» و«متشابه القرآن»» و«شرح الأصول الخمسة» .توفي سنة 814ه .انظر
ترجمته في  :طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي  »9//19شذرات الذهب “/7١72 تاريخ
بغداد ١1/١1. طبقات المعتزلة ص ه .الأعلام للزركلي .۳/۳۷۲

 (010إن الدليل السمعي دل على التمسك بالإجماع مطلقاً من غير تقييد» فوجب المصير
إليه؛ لأن الأصل عدم التقييد.
انظر :رفع الحاجب (ورقة /٠١ب). بيان المختصر ١/815. شرح العضد على
المختصر ١/٤٤.
م46

ح______ __ +
س

[ 9اشتراك الأدلة الشزية الثلاتة  .الكيتابء والشتة
وَالإِجْماع 

في السََد والمثن]“

وَيَشْتَرِكُ الْكِتَابُ وَالسيهُ وَالإِجْمَاعٌ في المد" وَالْم“.
ا

وَالْخَبَرُا“ :قول مَخْصُوصٌ لِلصَّيعَةِ وَالْمَعْمَ ٠ فَقِيلَ :للآع
بد
ُشرو.
) (210هذا العنوان من
عمليء وليس في الأصل .أ ش .وقد استخلصته من كلام
المصنف»

وكلام الشراح.

انظر :رفع الحاجب (ورقة هةإب).

بيان المختصر

القلى

المختصر ". 4

شرح العضد على

( )9السند في أصل اللغة :ما ارتفع من الأرض» أو المعتمد.
أما في الاصطلاح:
فكما عرفه المصنف» أو طريق متن الحديث» وسمي سنداً؛
لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه.
انظر  :المصباح المنير
١/٤٤٠. القاموس المحيط ١.. شرح الكوكب المنير
" .88/تدريب الراوي
١/14. توجيه النظر ١/4۸. ظفر الأمانى صه؟ .قواعد في
علوم الحديث للتهانوي ص.۲٦

©) المتن في أصل
اللغة :راجع إلى معنى الصلابة» ويقال لما صلب من الأرض
وارتفع  :متن» والجمع مِتَ
انَ .ويسمى أسفل الظهر من الإنسان والبهيمة متناء والجمع

متّون.

أما في الاصطلاح :فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني.
انظر :المصباح المنير
 .9/554القاموس المحيط ٤/١۷۲. شرح الكوكب المنير
1

تدريب الراوي ١/34.
قواعد في علوم الحديث للتهانئري ص ."5توجيه النظر

.۱/4۸

©( الخبر في أصل اللغة :النبأء أو هو :اسم ما يُنقلء ويُتَحَدّثْ به.

انظر :المصباح المنير /١؟
.51 مفردات الراغب ص .۳۷۲التعريفات للجرجاني

والعدم» .قال
الشارح الجلال المحلي« :لان كلا من الأربعة ضروري.
إلى تعريفه.

۲

_

وقيل  :لعسر تعريمه)ا.

0
8ه

انظر:

شرح

المحلي على جمع

فلا حاجة
الجوامع

”ww

0(„ 7

وقيل

8

و

واس

<-

م
مه

لانه ضَرُورِيٌ مِنْوَجْهَيْنِ

42

.

أَحَدِهِمًا :أَنَّ كُلَّ أَحَديٍَعْلَمُ آله مَوْجُودٌ ضَرُورَةَ .كَالْمُطْلَقُ أؤلى © .
و

وَالاسْتِدُلآل عَلَى اد الْعِلْمَ صَرُورِيء ل يفي كوه ضَرُورِيّاء جلاف

ه ضرُورَةٌ  ..ورد باه يَجُورُ أَننْيَحْصّلَ ضَرُورَةَ وَلآ
الإشيذلالِ عَلَى حصول ۾
سےوء(4ة)
ب
دصو ره

¢

2ه

2

ور

|و تَقَدّم نصورة

 foreعا

3

امه

.

و

)(0

والمعلوم ضُوُورَةٌ ثبو > أو

مها .

الثاني  :رة يبه وب
بي ۰

()0

َه بيه وَبَيْنَ غَيْرِهِ ضَرُورَةً.

م

و 2

ثبوتهَا غعَيْرُتَصَوّرِهًَا.

وذ تمم و“

و

قد

ء

.

القائل هو الإمام فخر الدين الرازي» ومن عادة ابن الحاجب أنه يذكر قول الإمام فخر
الدين الرازي بلفظ «قيل» 2ولا يسميه؛ تبعا للإمام الآمدي .قاله الزركشي في المعتبر.

قق بيان المختصر ١/١14.
ماً
حعن
نقل
( )۲هذا قول الفخر الرازي بتصرف من المصنف .انظره بطوله في المحصول ٤/۱۲۲ -
۲

()۳

۰

في :أء ش «أَوْلآ» بدل «أَْلَى.1

( )5في :اأيَتَصَوَّرُةُ 42وفي :ش ابتَصَوٌّرِو)  .وما أثبته من الأصل» وهو الموافق لما في

خىتصر
لمعل
اعضد
بيان المختصر ١/1152 وشرح ال

زه

في  :ش

.1/84

١

١  3بدل مأ وهو سهو من الناسخ.

( )6قال التفتازاني فحياشيتهتعهلى العضد ؟« :54/وقد قدم مثله» إشارة إلى ما ذكر في
العلم»› ولمالم يذكرفي المختصر هذاالدليل الثانيفيبحث

العلم حمل جمهور

الشارحين كلامه في هذاالمقام من المختصر على أنهغفل>» فظن أنهقد ذكر هذا
السؤال والجواب في العلم كما في المنتهى (ص42

١). وذهب بعضهم إلى أنه إشارة

يرتلواقف على
إلىماذكر في جواب الاستدلال السابق من أن العلم بحصول أم
تصور حقيقته» فهاهنا أولى أن لا يتوقف العلم بحصول التفرقة بين هذه الحقائق على

تصوراتهاء فاستحسنه المحقق (أي العضد» .انظر :شرح العضد على المختصر
۲
والمنتهى ص›٤ ©» .65
وقال التاج السبكي في رفع الحاجب (ورقة 5ه/أ)« :قال القطب الشيرازي وغيره:

وهذا سهو من المصنف›> فإنهلميتقدممثلهإلافي المنتهى الذي هذاالمختصر
مختصر منه .قلت :ويحتمل أنه يشير به إلى ما تقدم في العلم؛ إذ قيل :إنه ضروري
جهين.)..اه.
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قَالَ الْقَاضِ © وَالْمُعْمَرِلَةٌ :الْخَبَرُ :الْكَلمُ الذي يَدَخُنُهُ الصذى
وَالْكَذِبُ .
وَاعْْرِض بِأنّهُ يَسْتَلزِمُ اجْيِمَاعَهُمَاء وهو مُحَالء لآ سما فى حبر الله
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لِلْخْبّر /5[ /ب]» وَالْكَذِبَ نَقِيضهُ.
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فَيّرد
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()١
قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد « : 5/51الظاهر على ما عرف من دأبه من

هذا الكتاب أنه القاضي أبو بكرء لكن صرح الآمدي (في الإحكام )۲٠١/۲ء وجمهور
الشرحين بأنه القاضي عبدالجبار وهو من المعتزلة» .اه.

وقال التاج السبكي في رفع الحاجب (ورقة /٠١أ): «وقال القاضي عبدالجبار والمعنزلة

إلا شذوذ منهم :الخبر :الكلام الذي يدخله الصدق والكذب».اه.

وتعريف ا
لخبر عند القاضي أبي بكر هو« :إنه كلام يصح أن يدخله الصدق .أو
الكذب».انظر :التمهيد للباقلانی ص."/4

( )۲قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة « :)55/1وهذا الاعتراض ذكره القاضي أبو
بك
ررضي

الله عنه  .ولكنه لم يقل :يستلزم» بل قال :موهم» أي والتعريف

وضع؛ لإزالة ال
إبهام وبلوغ النهاية في الإيضاح» فينبغي أن يصان عما يوقع في
التشكيك» واعت
ر
ف
م
ع
ذ
ل
ك
تضمنه» لكن قال :أن يقال ما يتصف بكونه

صدقا أو

كذباء وكذا فهم عنه إمام الحرمين في البرهان ()۷۹۳/١ء والغزالي في المستصفى

كلل

ولم يقل أحد منهم :يستلزم» .اه.

( )۳القاضي هو :القاضي عبدالجبار المعتزلي كما سبقت الإشارة إليه .قال التاج السبكي

في رفع
الحاجب (ورقة /58أ)« :أجاب القاضي عبدالجبار بصحة دخوله لغة أي :أن

االملاخدةبر افيلصامثدلق عيكصح دخول الكذب عليه منحيث مفهومه لغةمنغير اعتبار خصوص
سه الكاذب».

اه.

( )4قال أابلوحسين في المعتمد ١/٤۷: «وأجاب قاضي القضاة رحمه اللّه بأن مرادنا
بقولنا« :ما دخله الصدق والكذب» هو ما إذا قيل للمتكلم به« :صدقت» أو «كذبت»
لم تحضره اللغة»؛.اه.

)(٥

في  :أ «يأبا» بدل «يأبى»  .وهو تحريف ظاهر.
°۱۱

.

اور 2rولأ أبي ا؟لْعحدسهَيْنn « :كلام يفِيد بهسه ن3ش
وَأَقْرَبهَا ق
IF

ابكفيو»؛

ل  1جَ مع

وه -
ع
ووِ
ضضْ
ى فيد نسيّة ممَعّالْمَوْ
وه
ويرد عَلَيهِبَابُ قا

«قَايْ» ؛ y5

 1ککلِمَةَ عِنْدَهُ :کل

29

ونحوة؛

4<

(e)2

إنه

لاان

.وده

کلام يُقِيدُبِنَفْسِهِ ادسه 0ة )

ت

الْقِيَاممَْسُوب؛ وَإِما لان الطْلَبَ مَنْسوت.
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كلام النَفْسء قَنَحْوٌ« :طَلَبْتٌالْقِيَامَ» :حُكمٌ بد
(W4

وہ

وَيُسَمَّىغَيْرُالْحَبَرِإنْشَاء”"

ا ا ا ا ا ا

ا

ا ا ا ا ا ا

ا ا

ا ا ا ا

ا ا

ا

00

( )١نص قول أبي الحسين في المعتمد ؟« :8/والأولى أن نحد الخبر بأنه «كلام يفيد
بنفسه إضافة أمر من

الأمور إلى أمر من الأمور نفياً أو إثباتاً» .

 -أبو الحسين هو :محمد بن علي بن الطيب» أحد أئمة المعتزلة› كان مشهوراً في

علمي الأصول والكلام» وكان قوي الحجة والمعارضة في المجادلة والدفاع عن أراء
المعتزلة .قال ابن خلكان في وفيات الأعيان ٤/١۷۲: «كان جيد الكلام» مليح العبارةء

غزير المادة» إمام وقته» .وله تصانيف منها« :المعتمد؛ في أصول الفقه» و«تصفح
الأدلة» و«غرر الأدلة» و«شرح الأصول الخمسة؟» و«نقض الشافي» في الإمامة» و«نقض
المقنع؟  .توفي سنة 574ه .انظر ترجمته في :وفيات الأعيان 4/11؟ .شذرات الذهب
#روه؟ .فرق وطبقات المعتزلة ص06؟.١ تاریخ بغداد 1

( )۲في :ش «وقال» بدل «قال».

( )۳في  :أ «لا» بدل «لأن» .وهو تحريف ظاهر يَفْسِدٌ معه المعنى.
( )5قال أبو الحسين في المعتمد ١/١۷ ما نصه« :وإنما قلنا« :بنفسه»؛ لأن الأمر يفيد
وجوب الفعلء لا بنفسه .وإنما يفيد هو :استدعاء للفعل لا محالة .لايفيد إلا ذلك
بئفسهة.

أها.

() فى :أ «بأنه» بدل «فإنه».
( )5أولى الحدود عند الشيخ ابن الحاجب للخبر أنه« :الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية)
وهو ما اختاره في المنتهى ص٦٦

٠

وهنا في المختضر.

( )۷قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/٠٠۳: «سمي إنشاء؛لأنك ابتكرته من غير

أن يكون موجوداً قبل ذلك في الخارج» .وحقيقة الإنشاء كما قال القرافي في الفروق
١

(إنه القول الذي بحيث يوجد به مدلوله في نفس الأمر أو معلقه» .وانظر- :
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وَالنْهِيّ  والاستمهام» والتمَني› والترجي› والقَسَم›

وَالتّدَاء .
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وَاطلقتٌ» اليَى يقصد بها

ترتيب الفروق واختصارها للباقوري .۱/۷۷۲

يقع الفرق بين الخبر وإنشاء من وجوه:
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العقود إنشاءات:
مدلولاتها ومنطوقاتهاء بخلاف الأخبار.
الثاني :أن الإنشاءات يتبعها مدلولهاء والأخبار تتبع مدلولاتهاء فإن الملك والطلاق
مشلا يثبتان بعد ضدور صيغ البيع والطلاقء وفي الخبر قبله» فإن قلنا :قام زيدء تبع

لقيامه في الزمن الماضي.
الثالث :أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب.

الرابع :أن الإنشاء يقع منقولاً غالباً عن أصل الصيغ في صيغ العقود والطلاق والعتاق

ونحوها؛ ولهذا لو قال لامرأتيه :إحداكما طالقء مرتين» يجعل الثاني خبراً؛ لعدم
الحاجة إلى النقلء وقد يكون إنشاءً بالوضع الأول كالأوامر والنواهي» فإنها للطلب

بالوضع اللغوي» والخبر يكفي فيه الوضع الأول.

ويفترقان أيضاً من جهة أن الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم بالأعيان
والجنانء فإنه إذا قام بالنفس طلب مثلاء وقصد المتكلم التعبير عنه باعتبار العلم
والجنانء قال :طلبت من زيدء وإن أراد أن يعبر عنه لا باعتبار ذلك قال :افعل أو

لتفاعل.

انظر :الفروق للقرافي ١/۴۲. ترتيب الفروق واختصارها ١/۸۷۲. البحر المحيط
 ٣٤شرح الكوكب المنير ۲°
)(1

قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/٠٠۳: «وسمي تنبيهاً؛ لأنك تنبه به على

مقصودك» .وقد قال قبل هذا« :وغير الخبر من الكلام إنشاء وتنبيه» وهما لفظان
مترادفان على مسمى واحدة.اه.

قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ؟٠١*/ مع شرحه فواتح الرحموت:

«وتسمية

الجميع بالتنبيه كما في المختصر غير متعارف» .وقال بعضهم :الت
انبي
له ي
قطل
َقّعل
سىَم
والنداء .وقال المناطقة :يطلق على القَّسَمِ والنداء» والتمني» والترجي كما هو رأي
الزركشي في تشنيف المسامع ؟ .574/وزاد بعضهم:

الاستفهام .وقال ابن الحاجب

وغيره كابن النجار في شرح الكوكب المنير ؟:٠0/ «كل ما ليس بخبر يسمى إنشاءً

وتنبيهاً»ة .وانظر :بيان المختصر ١/975.
 000لفظة «نحو؛ ساقطة من :أ.

o۱۳

لوقع ِنْمَاءُ؛ اها“ لا حارج لَهَاءٍ وَلأتّها لآ تَقبَلُ صِدْكًا وَلاً كَذِبَاء وَلَوْ
كَانَ حَبَرًا لَكَانَ مَاضِيّاء وَلَه "0يَقْبَل التَعْلِيقَ؛ وَلأنّا تَقْطعْ بِالْمَرْقِ بَيْنَهْمَا؛
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الْخَبْر :صِدْقُ و" كَذِبٌ؛ لأنَّ الحكم نا مُطَابقٌ للْخَارجت» أو لا" .

الْجَاحِظ  :إن مُطَابِقٌ مَعَّ الاميِقَادٍ وَنَفِيِهه أو لآ مُطَابِقَ مَعْ الاعْتِقَادٍ
ت

I

وَبنَفْيهِ .كَالئَانى فِيهمًا لَيِسَ بِصِدْقٍ ولا كَذِب”"؛
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( )١في :أ «لأنه» بدل «لأنها» .والسياق يدل على أن ما أثبته هو الصواب.
زفق

في :ش «ولا» بدل «ولم؟.

( )۳لفظة «طلقتك» ساقطة من :أ.
( )5قال العضد في شرحه على المختصر « : 5/44ولذلك لو قال للرجعية طلقتك سئل.
فإن أراد الإخبار لم يقع طلاق آخرء وإن أراد الإنشاء وقع .قوله «للرجعيةٍ» احترز به
عن البائنة» فإنه لا يقعء وإن أراد الإنشاء؛ لعدم قبول المحل له فلا يكون للسؤال
فائدة» .اه وانظر :رفع الحاجب (ورقة /٥۷أ)» وشرح الكوكب المنير ۲/۳٠٠ وبيان

المختصر ١/1"75.
(ه) في :أ «أو» بدل «و».

( )5ذهب الجمهور إلى أن الخبر لا يخرج عن كونه صدقاً أو كذباً؛ لأنه إما أن يطابق
المخبر عنه أو لاء والأول صدق والثاني كذب» والعلم باستحالة حصول الواسطة
بينهما على هذا التفسير ضروري.
انظر :المعتمد /5هل .الإحكام للآمدي ؟ .05/المسودة ص .۲۳۲رقع الحاجب

(ورقة /78أ) .شرح تنقيح الفصول ص۳٤۷ شرح العضد على المختصر ؟..6٠/5 بيان
9لتمهيد للإسنوي ص .0"1تيسير التحرير  .۳/۸۲الفروق للقرافي
المختصر ا
 0فواتح الرحموت 5//1١1. البحر المحيط  .۲/۲۲۲تشنيف المسامع ۲/۲۳٠.
شرح المحلي على جمع الجوامع  .۲/۲۱۱شرح الكوكب المنير ۲/۹٠. إرشاد
الفحول ص."۹

( )۷وذهب قوم منهم الجاحظ إلى أن الخبر لا ينحصر في الصدق والكذب» بل بينهما
واسطة .ثم اختلف القائلون بالواسطة على مذاهب:
أحدها :قول الجاحظ» صدق المخبر :مطابقته للخارج» مع اعقاد مطابقته» وكذبه:
عدم مطابقته» مع اعتقاد المخبر عدم مطابقته» .وغيرهما ليس بصدق ولا كذب.

فأثب الواسطة في أربع صورء وهي :ما إذا كان مطابقاًء وهو غير معتقد لشيء» أو
مطابقاً» وهو معتقد عدم المطابقة» أو غير مطابق :وهو يعتقد المطابقة» أو غير=
o14

=

مطابق» ولا يعتقد شيئاً .فالأربعة ليس بصدق ولا كذب.
قال أبو الحسين في المعتمد ؟ « :57/وقد أفسد قاضي القضاة  أي عبدالجبار  -قول

أبي عثمان  أي الجاحظ ب
-أن ظن المخبر واعتقاده يرجع إليه» لا إلى الخبرءفلم

يكن شرطاً في كونه كذباً» .اه

الثاني  :صدق الخبر :مطابقته لاعتقاد المخبر.ءسواء طابق الخارج أو لا .وكذبه:
عدمهماء ولو كان صواباً .وعلى هذا فالخبر الذي لا اعتقاد معه» أموعه اعتقاد

العدم» واسطة.
قال الزركشي في تشنيف المسامع ١/۴۳۳۹: «أصل هذا القول غريب» قيل :إنه لم
يحكه سوى صاحب الإيضاح البيّاني» .اه.
الثالث :وهو قول أبي القاسم الراغب الأصفهاني في كتاب «الذريعة» :أن الصدق التام
هو:

المطابقة للخارج» والاعتقاد مع

فإن انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً تام

بل إما أن لا يوصف بالصدق والكذب .كقول المبرسم الذي لا قصد له :زيد في
الدار»ء فلا يقال له :إنه صدق ولا كذب .وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب
بنظرين مختلفين إذا كان مطابقا للخارج غير مطابق للاعتقاد» كقول الكفار  أي :

المنافقين :#-نشهد إنك لرسول الله) [المنافقون١] : فإن هذا يصح أن يقال فيه:

صدق؛

لكون المخبر عنه كذلك»

ويصح أن يقال :كذب؛

لمخالفة قوله ضميره؛

فلهذا كذبهم اللّه تعالى» وكذلك إذا قال من لم يعلم كون زيد في الدار :إنه في
الدار» يصح أن يقال :صدق» وأن يقال :كذب بنظرين مختلفين .انظر :الذريعة إلى
مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص.۷۲٠
مبنى الخلاف في المسالة:

قال الزركشي في البحر المحيط « :5/777ومنشأ الخلاف في هذه المسألة تعريفهم
الصدق والكذب» وقال ابن الحاجب :الخلاف في هذه المسألة لفظي .وقال الهندي:
إنه الحق؛ لأنه إن عنى بالخبر الصدقمايكونمطابقاً للمخبر عنهكيفما كان»
وبالكذب ما لا يكون مطابقاً كيفما كان»ء فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما
ضروري» وإن عنى بهما ما يكون مطابقاء وغير مطابق لكن مع العلم بهماء فإمكان
حصول الواسطة بينهما معلوم أيضاً بالضرورة» وهو ما لا يكون معلوماً؛ لمطابقته

وعدم مطابقته ؛ فثبت أن الخلاف لفظي.

قلت :يتفرع على هذا الخلاف ما لو قال :لا أنكر ما تدعيهء فهو إقرارء وهذا بناء
على
أنه لا واسطة بين الإقرار وعدم الإنكارء فإن قلنا :بينهما واسطةء وهي السكوت

فليس بإقرار» وهو اختيار بعض المتأخرين» .اه.
انظر :المعتمد ۲/١۷ 5لا الإحكام للآمدي ١۲/۳٠۲. المسودة ص .۲۳۲رفع الحاجب-
o10

لِقَوْلِ يهِ تَعَالَى« :أنترى  13 /عَلَى الله كَزبًا م بهج4

.

وَالْمُرَادُ :الْحَضْرٌء قلا یو صِدْقَاءٍ لأنَهُمْ لآيَعْتَقِدُونَهُ .وَأجيبَ بأد
الْمَعْنى  :ری 71ير يكُونُ مَجْنُونَا؛ لأنَّ الْمَجَبْرُنَ لا افْيرَاءَ لَهُ أو

نصَدَ املممذ

كتا عَائِسَةُ[رَضِيَ الله تَعَالَى عَنها]« :مَا كدب وَلَكِنهُ
واه ال
و  .وَأَجِيبَ بتأييل« :مَا كَزَّبَ عَمْدَا» .وَقِيلَ :إِنْ كان مُعْتَقِدًا مَصِذْقٌ
إل

ت

=

ختصر
ملى
ل ع
اعضد
(ورقة /۷أ) .شرح تنقيح الفصول ص۳٤۷ شرح ال

؟ .05/بيان _

المختصر ١/۲1. التمهيد للإسنوي ص.١671 تيسير التحرير ١/۸۲. الفروق للقرافي
 ۱فواتح الرحموت 1//1١1. البحر المحيط  .4/795تشنيف المسامع  .۲/۲۳۹شرح
 ..شرح الكوكب المنير  .۲/۹۰۳إرشاد الفحول ص."4
المحليعلىجمعالجوامع5
الجاحظ هو :عمرو ببنحر بمنحبوب» أبو عثمان» الكناني» الليثي» .البصريء العالم
ول الدين» وإليه تدسب الفرقة
صفي
أالة
المشهورء صاحب التصانيف في كل فن» وله مق
لام والاعتزال .ومن
لًكفي
اسا
نر العلم» رأ
حمو
باً
زلة» كان بحر
من
ميةعت
لحظ
اجا
ال

تصانيفه « :الحيوان» و«البيان والتبيين؟ و«العرجان والبرصان والقرعان» .وله مصنفات في
7ن١ةهء وتوفي بالبصرة
التوحيد وإثبات النبوة» وفي الإمامة وفضائل المعتزلة .و5ل1د س
سنة86؟ه .انظر ترجمته في :وفيات الأعيان ۳/۰۷٤. شذرات الذهب 7/1؟.١1 تاريخ

بغداد  .۰۲۲ - ۲۱/۲۱۲فرق وطبقات المعتزلة ص”الا .بغية الوعاة .۲/۸۲۲
ْ

( )١ةروس أبس :ةيآلا .۸
( )۲لفظة« :افترى» ساقطة من :ش.

( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في بيان
المختصر ١/٤۳٦٠ وشرح العضد على المختصر ؟.086/
ل:
قهاَة
( )٤ععنبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الل

«إن الميت ليعذب ببكاء

أهله عليه؛ ,فلما بلغ ذلك عائشة رضي اللّهعنها قالت « ::والله ماكذب ابن عمر
ولكنه وهم».إ.نما قال رسول الله ة« :إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه».
أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ( )”7قول النبي كه« :يعذب الميت ببكاء

أهله»» إذا كان النوح من سنته ...إلخ ؟ .18/وفي باب )(١۳ ما يكره من النياحة على
الميت ...الخ ؟.78/

وأخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه .خديث (- ۲۲
1
TE 5/0945 (VY
 5وأخرجه النسائي في كتاب الجنائزء باب النياحة عن الميت 4//9١.

كلاه

لوََكَإالذاِيًُموَنَكَذفِبيٌ؛ش لِقَْلِهِ« :وَاللةم يكَشْ7هَ0دُ  ,إن المُتافِقِينَ لَكَاذِبُون ."4وَأَجِيبَ:
َهَادَيَهِمْء وهي لمظية

قم إلى ما بعلم صذفة .وإلى ها غلم كن وَإلىلماامشل

راج يها

َالأوّلُ :صَرُورِيٌ فيه
كَ
ورفالأوؤل:كب ضرَراُلورِيٌ يفيه كَااللْمُْمعَُوتََاوتَِراهتِرِه ووََببِعَِغيَْريهْرِهِ كَاللْمُْموَُاوفَِاقفِقٍ للِللصَفرُورِيءٌ
له تَعَانَىَ© وَرَسُوَلِهِ [صَلَى

الله عَلَبْهِ وس

َالْمُوَافِقٍ لطر" .
ا

$

والإجماع

(DV

وَالغَاني  :الْمُخَالِت لِمَا عَلِمَص
صد
دقه .

) (١سورة المنافقون الآية.١ :
( )5قال الزركشي في البحر المحيط « :4/77ومنشأ الخلاف في هذه المسألة تعريفهم
الصدق والكذب» وقال ابن الحاجب :الخلاف فى هذه المسألة لفظى» وقال الهندى

إنه الحق؛ لأنإهن عنىبالخبرالصدقمايكونمطابقاًللمخبرعنهكيفماكان
وبالكذب ما لا يكون مطابقاً كيفما كان» فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما
ضروريء»

وإن عنى بهما ما يكون مطابقاًء وغير مطابق لكن مع العلم بهماء فإمكان

حصول الواسطة بينهما معلوم أيضاً بالضرورة» وهو ما لا يكون معلوماً؛ لمطابقته
وعدم مطابقته؛ فثبت أن الخلاف لفظي.

قلت :يتفرع على هذا الخ
قلاف
اما
للو
 :لا
تأن
دكر
عمياه» فهو إقرارء وهذا بناء
على أنه لا واسطة بين الإقرار وعدم الإنكار» .فإن قلنا :بينهما واسطةء وه
ايلسكوت

فليس بإقرار» وهو اختيار بعض المتأخرين» .اه.

( )۴في :ش «نضري» بدل «نظري» وهو تحريف ظاهر.

النظري هو :ما يتوقف حصوله على تأمل ونظر في الأدلة التي ينتقل الذهن فيها أو

بواسطتها من المعلوم إلى المجهول» فهو إذن :ما يحتاج في تحصيله إلى عملية من

عمليات الاستدلال الفكري» كالتصديق بأن العالم حادث.

انظر :التعريفات للجرجاني ص٠٠٠ وضوابط المعرفة ص”".5
( )٤لفظة «تعالى» ساقطة من :ش.
الأصل.

ره(

ما بين المعقوفتين ساقط من:

()

في :أء ش «للنظري» بدل «للنظر» .وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على
المختصر ١/١٠٠ ورفع الحاجب (ورقة  58/00وبيان المختصر ١/5"5.
o۱۷

وَالئّالِتُ :قَدْ ُن صِدْقُُ كَحَبَرٍ الْعَدْلِ" .وَقَدْ يُظَنُ كَذِبُهُ كَحَبَرٍ
2
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وقد شك كَالْمَجَهُولٍِ. 92
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وَمَنْ قال :كل خبر لم يعلم صدقه فكذِب قطعا؛

وچ

ب

لأنه لو كَانَ

صِدْفًا لَنْصِبَ عَلَبْهِ دَلِيلٌ» كَحَبَرٍ مُذَّعِي الرّسَالَّةٍ» فَاسِدٌ بِمِئْلِهِ فِي
30

الكَقَيض ^

.

2

.

وَلْرُوم کذب

5

ر

شاهد»

73

وَكْفْر 5

الْمُدَعِى ؛ لِلْعَادَةِ.

مُسْلِمء

ر

وَإِنَمَا کذبَ

1
<2

چک

( )١المراد بالعدل :من له مَلّكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة .انظر :قواعد فى

علوم الحديث للتهانوي ص ۳۳توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ١/44. أسباب
اختلاف المحدثين ١/75.
( )۲في :ش «الكاذب» بدل «الكذاب».
( )9عرف الخطيب البغدادي المجهول في الكفاية ص١44 بقوله« :المجهول عند أصحاب

ل ععرفلهماء به» ومن لم
الحديث :هوكلمنلميشتهر بطلب العلمفينفسه» والا
يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد)ا.اه.

والمجهول على ثلاثة أقسام:

أحدها :مجهول العدالة ظاهراً وباطناً.
ثانيها :مجهول العدالة باطناً لا ظاهراً .وهو المستور.
الثها :مجهول العين» وهو كل من لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة
راو واحد.

انظر :تدريب الراوي ١/51١". قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص.٠٠٤ الرفع
والتكميل للكنوي ص.١٠١ أسباب اختلاف المحدثين ؟.144١/
( )6النقيض من التناقض» والتناقض هو :نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم
إمكان اجتماعهما معاء

وعدم إمكان ارتفاعهما معا في شيء واحد وزمان واحد.

أي :هما متعاندان فلا يمكن اجتماعهما فى شيء واحد في زمان واحدء

ولا

يمكن ارتفاعهما معا عن ذلك الشىءء فلا بد من وجود أحدهما أو ثبوت
1
أحدهما وانتفاء الآخر.
انظر :مفردات الراغب ص.74١ ضوابط المغرفة ص.66
01۸

0

[تَفْس

ِيمْ آخَرَ للخبر ]7

وي
ينهْفَس
ِمُ إلى مُتَوَاتِر واحاد.

 00050خر جَمَاعَةٍ مُفِيدٌ كمه اليل بِصِدقِهِذا

للك هذا العنوان من عملي .وليس بالأصلء أء ش .وقد استخلصته من كلام التاج السبكي
في رفع الحاجب (ورقة /88أ) والأصفهاني في بيان المختصر ١/9552 والعضد في
ختصر ؟.76/
ملى
لع
احه
شر

) (۲التواتر في اللغة :التتابع» تقول :واترتٌ الكَتّب فتواترت» إذا جاء بعضها في إثر بعض

قنطغيارع.
وتراً واترنأ م
والمواترة المتابعة .ولا تكون بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة» وإلا فهي مداركة

ومواصلة .ومواترة الصوم :أن تصوم يوماً وتفطر يوماً أو يومين» وتأتي به وتراً .ولا
يراد به المواصلة ؛ لأنهمن الوتر.

وتَثْرَى :أصلها وَنْرَى) ويجوز فيها التنوين وتركه» قال تعالى# :ثم أرسلنا رسلنا
دٍ بفترة بينهماء وتواترٌ الخبر :مجىء
حعد
اً ب
وحدا
تترى[ #المؤمنون »]55 :أي وا
١

المخبرين به واحداً بعد واحدٍ من غير اتصال.

انظر :القاموس المحيط ۲/١١٠  .المصباح المنیر ۲/۲٠٠٠  .التعريفات ص .555مفرداً
الراغب ص”.١51 توجيه النظر ١/8١١.
أمافي الاصطلاح:

فالمتواتر هو خبر عن

محسوس

أخبر به جماعة بلغوا ذفي الكثرة

مبلغاً تحيل العادة تواطؤّهم على الكذب فيه.

والتواتر ينقسم إلى قسمين :لفظي ومعنوي:
اتر
فاللفظي :هو ما تواتر لفظه ومعناه معا .والمعنوي :هتووما

معناه دون لفظه.

وزاد الحافظ ابن حجر في تعريف المتواتر بعد «تحيل العادة تواطؤّهم»» أو توافقهم.
وفرّق بينهما؛ بأن التواطوّ هو أن يتفق قوم على اختراع شيء معن بعد المشاورة

والتقرير؛ بأن لا يقول أحد خلافٌ ما يقوله الآخرٌء والتوافق :حصولٌ هذا من غير
مشاورة بينهم ولا اتفاق .انظر :شرح النخبة ص.5١
انظر :المحصول للرازي 45//1؟ .5الإحكام للآمدي  .5/805البحر المحيط .4/197
التحصيل  .5/84تيسير التحرير #/٠". أصول السرخسي ١/585. شرح تنقيح الفصول
ص4ة4؟ .تشنيف المسامع ؟ .744/شرح الكوكب المنیر  5/4175تدريب الراوي
 .۲ظفر الأماني ص ."4قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص."١ توجيه النظر
مل
)(۳

فی  :ش

«لصدقه»

بدل «ابصدقه).

6_8

وَقِيلَ« :بَِفْيِه؛؛
5 Cy

 80عَادَةٌ)

وال

(۲
زفق

حرف

افيه

لِيَخْرُْجَ عمُالِمَ صِدْقُهُمْ فيو" بِالْقَرَائْنَ الزَائِدَةِ عَلَى مَا
عبرا

ار ئ

ساقط

من:

سن .

عنى.
ملى
لع
اثر
حرف «لا 4ساقط من :ش .وسقوطه يؤ

إفيف في :ش «خالف» بدل «خالفت» .وكلاهما جائز.

) (€قال أبو يعلى في العدة ١/١٤۸ وابن تيمية في المسودة ص”*. :77قيل :هم السمنية»
وقيل :هم البراهمة.

وممن نسب هذا القول إلى السمنية وحدهم :الجويني في البرهان ١/7١32 هلالا
وابن برهان في الوصول ١/۹۳۱ والغزالي في المنخول ص٠۲٠ وفي المستصفى
 »٠1"/١والرازي في المحصول  »4/8575وابن قدامة في الروضة ١/445 مع نزهة

الخاطرء وابن الحاجب هنا في المختصر» والبيضاوي في المنهاج ۲/۳٠۳ مع
الإبهاج» والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص٠٠٠ والزركشي في تشنيف المسامع
.۲/4

وممن نسبه إلى البراهمة :أبو الخطاب في التمهيد ١/١٠ والشيرازي في التبصرة
١
1
ص ۱۹۲وفي اللمع اصل.
ونسب الآمدي في الإحكام  ۲/45۲وابن الحاجب في المنتهى ص ۸1والطوفي في
شرح مختصر الروضة »١/٤۷ وعبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ۲/٤۲٠

والعضد فى شرحه على المختصر ۲/۲٥۰ والزرکشی فى البحر المحيط »٤/۸۳۲

والشوكاني في إرشاد الفحول ص»4١ إلى السمنية والبراهمة معا.
ومنهم من نسبه إلى السمنية وجعلهم فرقة من البراهمة كصاحب مسلم الثبوت حيث
انظر :فواتح الرحموت ؟.1١/
ةن».
مة م
هسمني
اً لل
رافا
بق خل
لح
اواتر
قال« :العلم بالت

 السمنية :قوم من الهند عبدة «سومنات» وهو اسم لصنم :كسره السلطان محمود بنسبكتيكين سنة ٤١١ه»

والاستدلال»

وهم قائلون بالتناسخ» وقدم العالمء وإنكار النظر

ويحصرون العلم في الحوامن .قيل :إنهم فرقة من البراهمة» والمشهور

أنهم فرقة أخرى غير البراهمة.

وقد رجح محقق بيان المختصر أن السمنية فرقة من البراهمة ؛ لأن المذهب الهندوكي
يقسم الناس أربعة طبقات:

شُؤْدْرُ وهم الخدامء ووبْش› وهم التجار» وكَثْرِي » وهم

المقاتلون الذين يدافعون عنهم .وَبِرْهَمَنْ

جمعه 0

 »-وهم العلماء وقادة اناس

ي زعمهم -في العبادات .ولا يجوز في المذهب الهندوكي أن يقرأ كتبهم المقدسة ف
ويرأس الناس في العبادات غير البراهمة .وكانت السمنية علماء وقادة الناس في-
o۰

وَهُوَّ بهت ؛ فنا جد العِلمَ ضَرُورَةٌ بالبلآدٍ التَائِيَِ وَالأمَم الْحَالِيَقَ
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فا

عباداتهم؛ لذا رجح أنهم من البراهمة.
قلتٌ :نقل الأستاذ أحمد أمين في ضحى الإسلام ١/١١۲ عن البيروني كلاما ينقض ما
رجحه محقق بيان المختصر .حيث قال« :وقد ذكر البيرونى أناها
ل
سمنية  -فرقة

شديدة البغض للبراهمة» .وما صرح به صاحب فواتح الرحموت « :5/11والمشهور
أنهم فرقة أخرى غير البراهمة» .وما صرح به أيضاً عبدالعزيز البخاري في كشف

الأسرار ؟« :578/وذهبت السمنية :وهم قوم من عبدة الأصنام» والبراهمة وهم :قوم
من منكري الرسالة بأرض الهند» .وهذا ما يجعلني أرجح أن السمنية فرقة أخرى غير
البراهمة.
انظر :القاموس المحيط 4/5؟ .المستصفى ١/۲۳٠. فواتح الرحموت ۲/١٠١. كشف
الأسرار شرح البزدوي ٠٤/١ه. شرح مختصر الروضة ۲/٥۷. روضة الناظر ١/447 مع
نزهة الخاطر .الفرق بين الفرق ص.۲٠۴ تيسير التحرير  ."13/ضحى الإسلام ١/147.

 (00الأخبار المتواترة تفضي إلى العلم خلافاً للسمنية والبراهمة في قولهم :إن الأخبار
المتواترة لا تفضي إلى العلم؛ لأنهم حصروا العلم في الحواس الخمس.
وقال الفخر الرازي في المحصول  »5/875والإسنوي في نهاية السول ٠/#ل/اء
والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص ”١8": 08 إن بعض السمنية تعترف بحصول
العلم في الأخبار عن الحاضرات؛ لأنها معضودة بالحس» فيبعد تطرق الخطأ إليهاء
وأنكروه في الماضيات؛ لأنها غائبة عن الحس» فيتطرق إليها احتمال الخطأ والنسيان.

وأما إمام الحرمين في البرهان ١/7١٠ فقد نسب للسمنية أن أخبار التواتر تفيد العلم

حيث قال#« :حكى أصحاب المقالات عن بعض الأوائل حصرّهم مدارك العلوم في
الحواس» ومصيرهم إلى أن لا معلوم إلا المحسوساتء ونقلوا عن طائفة يعرفون

بالسمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار التواتر» ونفوا ما عداهاك».ء وفي  ۱/۵۷۳من

البرهان قال« :ونقل النقلة عن السمنية أنهم قالوا :لا ينتهي الخبر إلى منتهى يُفضي

إلى العلم بالصدق .وهو محمول على أن العددء وإن كثرفلايُكتفى بهحتى ينض

إلى ما يجري مجرى القرينة من انتفاء الحالات الجامعة».اه وحاصله :أن الخلاف

لفظي .وأنهم لا ينكرون وقوع العلم على الجملةء لكنهم لم يضيفوا وقوعه إلى مجرد

الخبرء بل إلى قرينة» ووقوع العلم عن القرائن ليناكره عاقل .انظر :البحر المحيط
4/0

زفق

البَهْتُّ :الكذب المفترى» والمكابرة» والباطل.
انظر :مفردات الراغب ص.١86 المعجم الوسيط ١/". بيان المختصر ١/145. رفع
الحاجب (ورقة /88أ) .شرح العضد على المختصر ؟.76/

o1

وَالأَنِْيَاءِ وَالْخْلَّمَاءِ /۲١[ /ب] بمجد الإخبار .وَمَا مودو مِنْ أنه كَأَكلٍ

ام وَاحِدِء وَأَنَّ الْجْمْلَةَ مُرَكَبَةٌ مِانلَْوَاحِدِ َيُوَدي إِلَىناض

هردقاریفي :جلا ي بغي وَين

المَعْلُومَيْنِ؛ إلىيي

مرق بَيْنَ الصُرُورِيٌ وَبَيْئَهُ ضَرُورَةٌ وباد الصَّرُورِيّ يسوم 1قاق مَرْدُودٌ0
از

و

ع

2

مب

(O

والجمهور على أنه ضروري

.

) (١في :أ «الطعام» بدل «طعام»» وهو خطأ؛ لأن الملازم للإضافة لا يحلى ب« ال.٠
( )۲أورد السمنية وغيرهم  ممن قال بقولهم  وجوها في بيان التواتر لا يفيد العلم منها
أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن سيدنا موسى أو سيدنا عيسى أنه قال :
«لا نبي بعدي»٤٤ وهو ينافي نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ فيكون ياطلا .لا

نسلم لزوم تصديق اليهود والنصارى» وإنما يلزم لو تواتر خبرهم» وهو ممنوع؛لأن
القاطع دل على كذب خبرهم .وخبر الجمع العظيم إنما يكون متواتراً إذا لم يكذبه

قاطع.
انظر :اعتراضات السمنية ومن قال بقولهم والردود عليها في :البرهان للجويني
هلا .التلخيص للجوينى ١/٠۸۲. التبصرة للشيرازي صض .۲۹۲المحصول
١

للرازي ٤/۸۲۲. الإحكام للآمدي  .5/055الوصول إلى الأصول ۲/١٤٠. شرح

مختصر الروضة ؟ .57/بيان المختصر ١/745  ١٤1. -شرح العضد على المختصر

 .۳رفع الحاجب (ورقة 8ه/ب).
( )۳قول السمنية ومن قال بقولهم :إن الضروري يستلزم الوفاق» مردود؛ لأن السوفسطائية
ينكرون الضروريات.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 7ه/ب):

«قوله:

«مردودة أي جميع ما أوردوه من هذه الاعتراضات مردودء ولما كان وجه رده واضحا

الم ينطلق بذكره» .اه.
انظر :رفع الحاجب (ورقة ؟7ه/ب) :بيان المختصر ١/455. شرح العضد على
المختصر ؟.70/

( )6ذهب الجمهور إلى أن العلم في التواتر ضروري» لا على معنى إنه يعلم بغير دليل»

بل معنى إنه يلزم التصديق فيه ضرورةء إذا وجدت شروطه .كما يلزم التصديق
بالتتيجة الحاصلة عن المقدمات ضرورة» وإن لم تكن في نفسها ضرورية.
انظر :التلخيص للجوينى  .5/485البرهان للجويني /١ها". التبصرة صن”79؟.

المستصفى ١/#81١. المنخول ص .55المحصول للرازي  .46/05الإحكام للآمدي
المعتمد  .5/184شرح تنقيح الفصول ص١ه". أصول السرخسي ١/785.

تيسير التحرير  .۳/۲۳شرح الكوكب المنير ؟ ."55/بيان المختصر ١/445. رفع=
فين

او
ااه
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وَالْكَعْبيٌ وَالْبَصْرِيٌّ :نَظرِيٌ 0
الحاجب (ورقة 8ه/ب) .شرح مختصر الروضة  .۲/۹۷البحر المحيط 4/95؟ .تشنيف
المسامع 7

االتحقيقات في شرح الورقات ص”.54

) 0ذهب الكعبي» وأبو الحسين البصري المعتزليان (المعتمد  7/18)2وأبو بكر الدقاق من

الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أن العلم الحاصل عقيب خبر التواتر كسبي

وهناك تنبيهان تجدر الإشارة إليهما:

 0صرح إمام الحرمين في البرهان ١/١۷۳ ۳
 ١۷بموافقته الكعبي» لكنه نزلهأن العلم الحاصل عقيبه من باب العلم المستند إلى القرائن» والمقدمات الحاصلة.
حيث قال« :وذهب الكعبي إلى أن العلم بصدق المخبرين تواترا نظري» وقد كثرت

المطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة الحق» والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة

المخبرين على النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائهاءفلم يَعْنِ الرجل نظرياً عقلياء

وفكراً سبرياً على مقدمات ونتائج» وليس ما ذكره إلا الحق».اه
وانظر :التلخيص للجويني  .۲/6۸۲رفع الحاجب (ورقة |۸ب الإبهاج ؟."1١6/
نهاية السول  .۳/۲۷تشنيف المسامع ۲/١١٠
الثاني  :نقل الفخر الرازي في المحصول ١/٠۳۲ وتبعه البيضاوي في المنهاج ۲/١٠٠
مع الإبهاج عن حجة الإسلام الغزالي أن العلم الحاصل عقيب التواتر نظري» وفيه
نظر؛ ذلك لأنه لميصرح بما يفهم منه أن العلم الحاصل بخبر التواتر نظري» بل
صرح بما يفيد أنه قسم من الضروري؛ لأن الضروري عنده قسمان:

القسم الأول :ضروري ذو واسطة مفضية إليه سواء التفت إليها الذهن أم لم يلتفت»
وهو :ما كان مقنبيل القضايا في قياساتها معها نحو قولنا« :العشرة نصف العشرين»
فنحن فيهذا لانحتاج إلىالشعور بتوسط واسطة مفضية إليه» مع أنها حاصلة في
الذهن :فيحصل العلم بهذا دون التفات إلى أن العشرين ع
عبارة
ش ع
رنة

وعشرة؛

ولذلك كانت العشرة نصف العشرين .ومن هذا القبيل حصول العلم بخبر التواتر.
القسم الثاني :ما لا واسطة له أصلا.

والواسطة التي أشار إليها الغزالي في العلم بالخبر المتواتر نحو« : :أدنى تأمل يحتاج
إليه؛ ليعرف أن هؤلاء لا يكذبون»» وهذا لا يصير للم بمثله نظرياً؛ إذ لو كان
كذلك «لقيل :والمدركات معلومة بالنظر؛ إذ لا بد من ففتتح الجفون .والتحديق»
وارتفاع الموانع وغيرها».اه.

ومن الوسائط التي يحتاج إليها ولا تجعله نظريا أيضاً« :القرائن الدالة على الصدق»
الحاسمة لخيال الكذب» .انظر :المنخول ص۳۲٣ .۷۴۲ -
ثم قال عن الكعبي« :فإن كان أي الكعبي  يعني «بالنظر توقفه على الاطلاع على =
اوفك

وَقيل :بالْوففٍ'"'
القرائن بالبحث والتأملء فهذا مسلّم له» ووراء الاطلاع على القرائن يحصل العلم.

ضروريا من غير نظر وتوقف؛ وهذا لا ينكره الكعبي» فقد التقت المذاهب وعاد

الخلاف إلى اللفظ» .انظر :المنخول ص:۸۳۲

وقال في المستصفى ١/۳۳۱ -بعد أن عرض لتفسير النظري والضروري « :-وتحقيق

القول فيه:إن الضروري إن كان عبارة عما يحصل بغير واسطة كقولنا :القديم لا
يكون محدثاء

والمحدث

الموجود لا يحصل معدوماء

فهذا ليس بضروريء

فإنه

حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين» وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة

في الذهن» فهذا ضروري»
توسطهاء

وحصول

باسطة
وربو

حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بوجه

العلم بواسطتها  فيسمى

أولياً  »-وليس بأوَلىٌ كقولنا« :الإثنان

نصف الأربعة؟ .فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة» وهو :أن النصف أحد جزئي الجملة

المساوي للآخرء والإثنان أحد الجزئين المساوي للثاني من جملة الأربعة» فهو إذن

نصف» فقد حصل هذا العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن حاضرة» .اه.

قال ابن السبكي في الإبهاج ١/١٠۳: «وهذا الذي ذكره الغزالي هو الحق».اه.

وقد عقب ابن السبكي على قولي إمام الحرمين» والغزالي بقوله في رفع الحاجب
اوإذا اتحد رأي إمام الحرمين والغزالي وكان هو
(ورقة 4ه/ب) والإبهاج 5
رأي الإمام أي الرازي  -والجمهورء ونزل مذهب الكعبي عليه كما صنع إمام

الحرمين لم يكن بينهم اختلاف» وهذا التنزيل هو الذي ينبغي أن يكون ولا يجعلٍ
المسألة نزاع».وهذا الذي انتهى إليه الطوفي قبله في شرح مختصر الروضة - ۲/1۸
 7حيث قال« :والخلاف لفظي؛ إذ مراد الأول بالضروري :ما اضطر العقل إلى
والضروري منقسم

تصديقه» والثاني بديهي  ::الكافي في حصول الجزم به تصورطرفيه»
إليهماء فدعوى کل غير دعوى الآخر» والجزم به حاصل على القولين» .اه .وقال

المحلي في شرحه على جمع الجوامع ١/١١۱: «فلا خلاف في المعنى أنه ضروري؛
لأن ترقفهعلىتلكالمقدماتلاينافكونه ضرورياً».
وقال ابن بدران في المدخل ص؟:7١7 «والخلاف لفظي؛لأن القائل بأنه ضروري لا
يُنازع في توقفه على النظر في المقدمات» والقائل بأنه نظري لا يُنازع في أن العقل
يضطر إلى التصديق به .وإذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على ما يقوله في

حكم هذا العلم وصفتهء لم يبق نزاع بينهما إلا في اللفظ» .وهذا ما أيده شيخ

الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص.495

_

) 0توقف السيد الشريف المرتضى (ت 5"4ه) .والإمام الآمدي .قال الآمدي في

الإحكام ؟ ...« :855/وإذا عرف ضعفٌ المأخذ من الجانبين وتفاوت الكلام بين-
o4

ا نَ:لطوكََراِنَيًا لافْتتمَرََوإَلسىَّطٍ الْمَُدَمَتَيْنِ» وَلَسَاعٌالْخِلافُ فيه عَفْلاً.
١

1بُوالْحْسَيْنِ  :لوکان ضَرُورِيًا لما اهْتَمَرٌَ ولايَْصُلُإلابَعدْدَعِلْمأنه

مالِْنمََحْسُوسَاتٍء وَأَنّهُمْ عَدَدْ لآ حَايِلَ لَهُمْء وَأَنَّ مَا كان كَذَلِكَ ليد ©
بزب ييللرمرماقيض " .وَأجيبَ املع بَلْإِذَا حَصَنَء عُلِمَ تٌ ۳لآ
حَايِلَھن> لآ أنهمُ مْقعَقِرٌإلىسبق عل ذلك َالْلْمْ پالصدق ضرُوريٌٰ›

وَصُورَةُ الريب مُمْكِنَةٌ يفي كر ضَرُورِيٌ.
قَانُوا :لَوْ كَانَ ضَرُورِيًا لَعْيمَ َه ضَرُورِئٌ ضَرُورَةَ .قُلْنًَا :مُعَارَضٍ

بوثله .وَلاَ يَْرَمْ من الشعُورٍ بالِلم صَرُورَةٌ الشّعُورُ صقي

وَشَرْطُ الْمَُوَاتِرِ» :تَعَدَهُ الْمُخْبِرِينََعَدّدا يَمْتَمُ لاماق وَالتَوَاطُو»*0
مُسْئَيدِينَ إلى الحسٌ”" 2مُستوین" في ^ الطرَبةن sn
الطرفين» فقد ظهر أن الواجب إنما هو الوقف عن الجزم بأحد الأمرين» .اه
وهناك مذهب رابع وهو :أنه بين المكتسب والضروري»

وهو أقوى من المكتسب

وليس في قوة الضروري .قاله صاحب الكبريت الأحمر .كما حكاه عنه الزركشي في

البحر المحيط 4/15؟.
(0

شفليس»
في « :

بدل «ليس».

( )۲نقل ابن الحاجب لكلام أبي الحسين بتصرف كبير» وباختصار شديد .انظر نص كلامه
كاملا في المعتمد *Y/  Aا كى

( )۳في :أ «أنه» بدل «أنهم».
( )6في :أ» ش «التواتر» بدل «المتواتر»

( )5في« :أالتواطى» بدل «التواطؤة .وهو لخطأ.
( )5شرط التواتر أن يسندوا ذلك إلى الحس» فلو استندوا إلى دليل عقلي لم يفد قطعا.

انظر :البرهان الحو المستصفى ١/48١ .المحصول للرازي  .4/8095الإحكام
للآمدي  .۲/۷۹۲تيسير التحرير ۳/٤۴. شرح تنقيح الفصول 8ص ."#البحر المحيط
 ۴٤رفع الحاجب (ورقة ه/أ) .بيان المختصر ١0/7 .شرح العضد على

المختصر ؟ .75/فواتح الرحموت ١/١٠٠ ا
.لتحقيقات في شرح الورقات ص .0554ظفر

الأماني "ص.4

( )۷في :ش «مُسْتَوَيَيْنَ) بدل «مُسْنَوينَ».
()۸

حرف الجر «فى» ساقط من :أ.
606

وَالْوسَطِ”" وَعَالِمِينََ :9عيير مُحْتَاجٍ ِلَب لأنّهُ إِنْأَرِيرَالْجَمِيعٌ»
يه النظر ١/١١1: «ولما كانت الأخبار المتواترة في
وريجفي
تزائ
( )١قال الشيخ طاهر الج
الغالب متعددة الطبقات» قال العلماء :لا بد في الخبر المتواتر من امنتواء الطرفين -
فالطرفان هما :الطبقة الأولى» والطبقة الأخيرة  والوسط وهو :ما بينهما .والمراد
بالاستواء :الاستواء في الكثرة المذكورة» لا الاستواء في العدد؛ بأن يكون في كل

ارختلاف فيه إذا كان كل عدد منها فيه الكثرة المذكورة»
 ٠طبقة مستوياًء فإنه لااليض
مثل أن يكون عدد الطبقة الأولى ألفاًء وعدد الثانية تسعمائة» وعدد الثالثة ألفاً
بللمغوا افليكثرة المبلغ المشروط في الخبر
وتسعمائة .وبما ذكر يُعلم أن الرواة إيذا
رسمهم متواتراً» ,
بيُ
خلم
>
يع الطبقات أو فىبعضهاء
جكمفي
المتواتر» سواء كان ذل
وإنما يسمى مشهوراً».

اه.

قال الغزالي ففاىلمستصفى
في هذه

الصفات»

وفي

١/5١:

كمال

الأعصارء ولم تكن الشروط

«الشرط الثالث أن يستوي طرفاه وواسطته
فإذا نقل الخلّف عن

العدد»

قائمة في كل عصرء

لأن خبر كل عصر مستقل بنفسه.

لم يحصل

فلا بد فيه من الشروط؛

السلف»

وتوالت

العلم بصدقهم ؛
ولأجل ذلك لم

يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى صلوات الله

عليه تكذيب كل ناسخ لشريعتهء ولا بتصديق الشيعة والعباسية والبكرية في نقل
النص على إمامة عليّء أو العباس» أو أبي بكر رضي الله عنهم» وان كثر عدد
الناقلين في هذه الأعصار القريبة؛ لأن بعض هذا وضعه الآحادٌ أولا ثأمفشوه.

ثم كثر الناقلون في عصره وبعده .والشرط إنما حصل في بعض الأعصار» فلم
تستو فيه الأعصار؛ ولذلك لم يحصل التصديقٌ بخلاف وجود عيسى عليه الصلاة
والسلام وتحديه

بالنبوة»

ووجود

أبي بكر وعلي.

وانتصابهما

للإمامة؛

فإن كل

ذلك لما تساوت فيه الأطراف والواسطة خصل لنا علم ضروري لا نقدر على

تشكيك أنفسنا فيهء ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما
الصلاة والسلام وفي نص الإمامة» .اه.

( )۲شرط بعضهم :كونهم عالمين بما أخبروه» وهذا غير محتاج إليه .كما نبه عليه
المصنف؛ .لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل؛ لأنه قدلا يكون جميعهم عالمين»

بل يكون بعضهم
إلى تعرضه؛

ظانين»

ومع هذا يحصل العلم .وإن أريد.علم البعض فلا يحتاج

لأن علم البعض لازم مما

قيد من

الشروط›

وهو الشرطٍ الثاني 5

امستندين إلى الحس» ؛ لأن الاستناد إلى الحس يوجب أن يكون الْمُحِسُّون

عالمين به.
انظر :رفع الحاجب (ورقة /٥١أ). بيان المختصر ١/445. شرح العضد على المختصر
.
Î

ص

فَبَاطِلٌ :٠وك أَرِيدَعض
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عشر

أالبعض» بدل «بعض».
) 0في « :

 (0قول القاضي الباقلاني ذكره إمام الحرمين في التلخيص 5/0٠0٠": «فإن قال قائل :قد
ذكرتم أن عدد التواتر يزيد على أربع» فما أقله ؟ وهل يتحدد بعدد؟ قيل :قد اختلف

أرباب الأصول في ذلك على مذاهب مختلفة» ونحن نومئ إليهاء ثم نذكر ما
نختاره ...ما ارتضاه أهل الحق أن أقل عدد التواتر مما لا سبيل لنا إلى معرفته
وضبطهء وإنما الذي نضبطه ما قدمنا ذكره أن الأربع فما دونه ليسوا عدد التواترء فأما

كنْفي
فوق الأربع فلا نشير إلى عددء قَتَ
وعن
نهه أقل التواترء وكذلك لا نشير إلى عدد
مرنا
مجصور فنزعم أنه الأقل .فإن قيل :فلو اتفق أن يخب
دنة»
امسة
شخ
هع
فيضطر
إلى العلم بما أخبروه» فهل يقطع عند اتفاق ذلك أن أقل عدد التواتر خمسة ؟ قيل:
لو اتفق ذلك كما وصفتموه؛ لقطعنا القول بما ذكرتموه بيد أن ذلك لم يتفق على
استمرار العادة.)»..

اه.

وقال الجويني في البرهان ١/٠۷۳: «وقال القاضي :اعلم أن عددهم يزيد على أقصى
العدد المرعيّ في بيانات الشريعةء وزعم أن إخبار الأربعة لا يتضمن العلم؛ فإنه عدد

بينة الزنا .ونحن نعلم أن البينات في تفاصيل الحكومات لا تثمر العلوم» وما زال
القضاة مكتفين بغلبات الظنون في أقضيتهم» ثم لم يقطع القاضي بأن إخبار الخمسة

يوجب العلم ولم ينفه» وإنما محل قطعه أن الأربعة لياوجب إخبارهم العلم».اهم
وانظر :المحصول للرازي .4/0557

فو
)(£

في ::اش «اثني» بدل «اثنا»  .وهو خطأ ظاهر.

اختلف العلماء في أقل عدد التواتر.
ف
قيل  :خمسة .نسبه الشيرازي في التبصرةص۹۲٩تشنيف المسامع ۲
عن ابن السمعاني قوله« :ذهب أكثر أصحاب الشافعي

إلى الجبائي» ونقل الزركشي في

رضي اللهعنهإلىأنهل ي
اجوز التواتربأقلمنخمسة؛ وما زاد .فعل
يى ه
جذا
ز
ولا
أن يتواتر بأربعة؛ لأنه عدد معين فايلشهادة الموجبة لغلبة الظن دون العلم»؛ واختاره
الباجي في إحكام الفصول  ۱/4۳حيث قال« :لا بد أن يزيد هذا العدد على

ه.
أرب
اعة»
.
و
قيل :عشرة .قال الزتركش
شينفي
يف

المسامع ١/۷٤۹: «فقيل :يشترط عشرة»

ونسب للإصطخريء والذي في القواطع لابن السمعاني ١/55": «قال الإصطخري :لا-
oV

يجوز أن يتواتر بأقل من عشرةء وإن جاز أن يتواتر بالعشرة فما زاد؛ لأن ما دونها
جمع الآحادء فاختص بأخبار الآحاد» والعشرة فما زاد جمع الكثرة» .اه وانظر:

تدريب الراوي .۲/۷۷۱
قيل :اثنا عشر؛ بعدد النقباء لقوله تعالى# :وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا»و
[المائدة١١]. : وبه قال بعض المالكية.
انظر :نثر الورود  "7/18للشيخ الأمين الشنقيطي .فتح الودود ص٠٤٤ للولاتي .نشر
البنود "1

للعلوي .الشنقيطي.

) (1قيل :عشرون؛ لقوله تعالى :إن يكن منكم عشرون صابرون) [الأنفال .]55 :نسبه

الجويني في التلخيص 5/0٠ إلى العلاف .وهشام بن عمرو الفوطي من المعتزلة .وبه
قال ابن القاسم من أصحاب مالك.
وقال الإمام سحنون من المالكية« :يحد بأكثر املنعشرين» فلا يكفي .العشرون
.ه.
عنده) أ

وقال الإمام ابن أبي زيد المالكي« :يحد بثلاثين» لا يكفي عنده أقل منها؟ .اه.

انظر :نثر الورود ١/١۸۳ للشيخ الأمين الشنقيطي .فتح الودود ص١54 للولاتي .نشر
البنود ۲/٤۲ للعلوي الشنقيطي.

فق قيل  :أربعرن؛ بعدد الجمعة .واشترط بعض الإباضية أن يكون في الأربعين ثقة.
انظر :تشنيف المسامع ؟ .844/تدريب الراوي ١/۷۷1. شرح طلعة الشمس للسالمي
ص٠١
 .۲ظفر الأماني 5.
) (۳وقيل :سبعون؛ لقوله تعالى# :واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا© [الأعراف:
.] ١٠66

 -وقيل :ثلاثمائة وبضعة عشر بعدد أهل بدرء وأصحاب طالوت.

قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص٠1 « :والذي يؤكد ضعف هذه الأقوال أنه

يلزم منها إثبات قول بثمانية» كقوله تعالى# :وثامنهم كلبهم» [الكهف .]۲۲ :وإثبات
قول تسعة عشر لقوله تعالى# :عليها تسعة عشر» [المدثر]۳١ :ء ولم يصيروا إليه؛
فدل على فساد حجتهم'  .اه .

انظر :التلخيص ١/٠٠". تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص .55تشنيف المسامع
 .تدريب الراوي ١/۷۷۱. التحقيقات في شرح الورقات ص .454ظفر الأماني
ص.4١
) (€والصحيح أن ذلك العدد غير معين» ويختلف بحسب المخبرين والوقائع» وغير ذلك.
انظر :التلخيص 5/0٠0٠". المعتمد ۲/٩۸. المستصفى ۳۱٤/۱ء ۳۱١۷ء  .81المحصول=
o۸

وَضَابطَهُ ماحَصَلَ الْعِلْمٌ عِنْدَهٌ"؛ لأنّا نَفْطَمُ الوم مِنْ غَيْرِ عِلْم
ده

جم

بعَددٍ

ره

وء

و

مخصوص ›٠ ف ت
ا
فلن ولت
ااخزوَيَخْتَلِفْ؛؛ باختلاف قَرَائِنَ

التَعْرِيفٍء وَأَحْوَالٍ الْمُخْبِرِينَ وَالاطلاع عَلَيْهِمَاء وَإِذْرَاكِ الْمُسْتَمِعِينَ
وَالْوَمائع.

وَشَرَط قَوْمٌ :الإِسْلامَ وَالْعَدَانَة"؛ لإخْبَارٍ النَصَارَى بِقَبْل الْلمَسِيح.

وَجَوَابُةُ احْتِلآلٌ فى الأضل وَالْوَسَطٍ.
للرازي 4/955؟ .الإحكام للآمدي ۲/٠۷۲. أصول السرخسي ١/491. تأويل مختلف
الحديث لابن قتيبة ص .55شرح تنقيح الفصول ص09١؟. شرح العضد على المختصر
؟ ./رفع الحاجب (ورقة وه/ب) .بيان المختصر ١/195. شرح الكوكب المنير

 . ۲۳تشنيف المسامع ۲/۸٤۹.
()۱

المختار الذي قال به الجمهور :إنهغير منحصر في عدد مخصوص بل يختلف بحسب

المخبرين والوقائع وغير ذلك.
وضابطه  :ما حصل العلم عنده» ففمتى أخبر هذا الجمع .وأفاد خبرهم العلم »٠ علمنا

أنه متواتر وإلا فلا.
انظر :البرهان للجويني ١/07. التلخيص ١/*٠۳. المعتمد ١/۹۸. الوصول إلى

الأصول ؟ .441/اللمع ص.٠٠ المستصفى ١/451. المحصول للرازي .4/415

الإحكام للآمدي  .۲/۱۷۲أصول السرخسي ١/445. شرح تنقيح الفصول ص١ه".
تيسير التحرير  ."41/#شرح الكوكب المنير  .۲/۳۳۳البحر المحيط  .4/757فواتح
الرحموت »۲/١١١  .411المسودة ص .”"8شرح مختصر الروضة  .5/04بيان
المختصر ١/١٠٠. شرح العضد على المختصر  .1/40تشنيف المسامع ؟.1//744
رفع الحاجب (ورقة 4ه/أ)( .ورقة 9ه/ب) .شرح طلعة الشمس للسالمي ١/١٠.
التحقيقات في شرح الورقات ص٤٥۹ ١54. -

(؟)

في :ش العدد» بدل «بعدد».

( )۳وقد اشترطهما البزدوي من الحنفيةء وابن عبدان من الشافعية» والجمهور لم يشترطوا
ذلك.
قال الزركشي في تشنيف المسامع 4
الا يشترط في ناقل التواتر الإسلام خلافاً
لابن عبدان من أصحابنا  أي الشافعية  .قال ابن القطان :وإنما غلط؛ لتسويته بين ما
طريقه الاجتهاد .وما طريقه الخبرة .اه.

وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار « : 7وقوله  أي البزدوي :
«وعدالتهم» يشير إلى اشتراط الإسلام والعدالة .كما قاله قوم؛لأن الإسلام والعدالة-
KÎ

وَقَوْمٌ :اختلاف النَّسَبِء والدين"» وَالْوَطَنِ”” .
ضابطا الصدق والتحقيق» والكفر والفسق مظنتا الكذب والمجازفة» فشرط عدمهما.
وعند العامة ليس بشرط للقطع» .اه
وانظر :فواتح الرحموت 5/4١12 وشرح الكوكب المنير  7/8872وظفر الأماني
ص.٤٤
) (1وممن اشترط ذلك البزدوي .قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ۲/١۳۲٥ :
«وقوله  -أي البزدوي« :- .وتباين أمكنتهم» آي تباعدهاء يشير إلى اشتراط اختلاف
بلدانهم» أو أوطانهم»

؛أنه
ومحلاتهم .وهو مختار البعض ؟ل؛

أشد تأثيراً في دفع إمكان

التواطؤ .وعند الجمهور لا يشترط ذلك أيضاً؛ لحصول العلم بأخبار مُتَوَطني بقعة
واحدة أو بلدة واحدة» .اه.

وقد عرف السرخسي في أصوله ١/۲۸۲ الخبر المتواتر فقال« :أن ينقله قوم لا يتوهم
اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب؛ لكثرة عددهمء وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم.
هكذا إلى أن يتصل برسول الله كله فيكون أوله كآخره» وأوسطه كطرفيه» .فاشترط

في التغريف تباين الأمكنة.
قال عبدالعزيز البخاري في كشف

الأسرار 5/4؟« :8وكان الشيخ -

أي

نما أشار إلى هذه المعاني (الإسلامء العدالة» واختلاف الأوطان)؛البزدوي إ

لأنها أقطع للاحتمالء وأظهر في الإلزام على الخصومء لا لأنها شرط حقيقة
بحيث يتوقف ثبوت العلم بالتواتر عليهاءبل.

الشرط فيه حقيقة ما ذكرناه دكا

والدليل عليه أنه أجاب .عن أخبار المجوسء

وأخبار اليهود بأن استواء

الطرفين لم يوجدء ولم يجب بأنهم كانوا كفرة» فلا يكون تواترهم موجباً
للعلم» .اه.

وانظر :فواتح الرحموت ١/۹۱۱ وظفر الأماني ص.44
) (۲قال الفخر الرازي في المحصول ٤/۸۹۲: «هذا الشرط اعتبره اليهودء وهو باطل؛ لأن
التهمة لو حصلت لم يحصل العلم  سواء كانوا على دين واحدء أو على أديان .وإن
يف كانوا».اه:ارتفعت حصل العلم ك
 (۳نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير  "7/14عن ابن مفلح قوله« :وشرط قوم
اختلاف النسب» والدين» والوطن؛ لتندفع التهمة .وهو أيضاً باطل؛لأن التهمة لو
حصلت

»واء كانوا على دين واحد» ومن نسب واحد» وفي وطن
لم يحصل العلمس

واحدء أو لم يكونوا كذلك» وإن ارتفعت حصل العلم كيف كانواة.اه.
خرف
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( )١في :ش «الإمام المعصوم» بزيادة «الإمام».

(؟) وبه قال ابن الراوندي أيضاً .قال الفخر الرازي في المحصول 4/95؟« :شرط ابن
الراوندي وجود المعصوم في المخبرين؛ لثلا يتفقوا على الكذب» وهو باطل؛ لأن

المفيد حينئذ قول المعصومء لا خبر أهل التواتر» .اه.
وقال الآمدي في الإحكام ؟1/7/؟« :شرطت الشيعة وابن الراوندي وجود المعصوم في

خبر التواترء حت
اى لا
ليتف
كقوا
ذعلى
ب»

وهو باطل أيضاً؛ لمابيناه من أنهلو اتفق

أهلبلد منبلاد الكفار على الأخبار عنقتل ملكهم أو أخذمدينة» فإن العلم يحصل

بخبرهم» مع كونهم كفاراً فضل
كاً
ن
وعن

الإمام المعصوم ليس فيهم .ثم لو كان

كذلك .فالعلم يكون حاصلا بقول الإمام المعصوم بالنسبة إلى مَنْ سمعه لا بخبر
التواتر» .اه.
()۳

في :أ «للتواطي» بدل «للتواطؤ».

( )٤قال الآمدي في الإحكام ۲/١۷۲: «شرطت اليهود في خبر التواتر أن يكون مشتملا

على أخبار أهل الذلة والمسكنة؛ لأنه إذا لم يكن فيهم مثل هؤلاء .فلا يؤمن تواطيهم
على الكذب لغرض من الأغراض» بخلاف ما إذا كانوا أهل ذلة ومسكنةء فإن خوف

مؤاخذتهم بالكذب يمنعهم من الكذب .ولو صح لهم هذا الشرطء لثبت غرضهم من

إبطال العلم بخبر التواتر بمعجزات عيسى ونبينا عليه السلام» حيث إنهم لم يدخلوا

في الأخبار بهاء وهم أهل الذلة والمسكنة .لكنه باطل بما نجده من أنفسنا من العلم

بأخبار الأكابر والشرفاء والعظماء إذا أخبروا بأمر محس» وكانوا خلقاً كثيراً» بل ربما

كان حصول العلم من خبرهم أسرع من حصول العلم بخبر أهل المسكنة والذلة؛
لترفع هؤلاء عن رذيلة الكذب؛ لشرفهم وقلة مبالاة هؤلاء به؛ لخستهم» .اه.

أأبو» بدل «أبي» .وهو خطأ ظاهر.
( )5في« :
ألغيرها» بدل «بغيرها».
( )5في« :
( )۷ونص أبي الحسين البصري في المعتمد ؟« :19/فأما أن كل عدد وقع العلم بخبرهم
لجماعة .فإنه يقع العلم بخبرهم لغير تلك الجماعة» ويقع الع
هلم ب
ؤخبر
ل مث
الء

المخبرين» فالدليل عليه عندنا هو :أن العلم إنما يقع بخبرهم؛ لأنهم اختصوا بشروط

معلومة تؤدي إلى العلم بصدقهم» وهي مقررة عند كل من عرف العاداتء وإن لم-
o1

5

05

ا

رت سےا سے

ن .يتساو

صَحِيحٌ › بک

عاد

ول

وَذْلِكَ بَعِيدٌ عَا ا

مننْ کل وجه.

(مسألةٌ) إِذَااَلَف الْمُتَوَاتَرُ فاِىلوه ان ٠ع كَالْمَعْلُومُ مَانموا عَلَيْهِ
افا

من

و ارام كَوَقَائِع حاتم وع
) أ

,

يَالله
[رَضِ90

يعتبر عنها كثير منهم .فإذا حصلت هذه الشروط في عدد آخرء وجب أن يؤدي خبره

إلى مثل ما أذى إليه خبر الأولين» .اه.

 (00لفظة «بشرط» ساقطة من :أ» ش .وما أثابتلهمهووافق لما في شرح العضد على
المختصر ١/١٠ وبيان المختصر ١/405.
( (۲في  :أ ش «إن تساويا» بدل «أن يتساويا» .وأمثابته هو الموافق لما في شرح العضد
على المختصر ١/١٠ وبيان المختصر ١/4685.
) (۳عبارة« :وذلك بعيد عادة» ساقطة من :ش.

قال ابن الحاجب :قول القاضي وأبي الحسين صحيح إن تساوياء أي :العددان من

كل وجه

القرائن العائدة إلى الخبر والمخبرين

من

جميع ما ذكر مستبعد

بحسب

والسامعين.

واستواء

العددين في

العادة.

انظر :الوحكام للأمدي 8-0 .1/الحاجب ٠ (ورقة n بيان المختضر ١/405.

يلوقائعء”واختلف فيهاء لكن كل واحد نها يشتمل
 (0اعلم أنه إذا كثرت الأخبار فف ا
على .معنى مشترك بينها تضمناً أو التزاماًء حصل العلم بالقدر المشترك» ويسمى
المتواتر من جهة المعنى .كوقائع حاتم الطائي فيما يُحكى من عطاياه»
علي رضي

ووقائع سيدنا

اللهعنهفيمايُحكى من غلبته في الحروب» فإن الأولى تدل على جوده؛

والثانية على شجاعته تضمناً أو التزاماً» وقد تواتر ذلك» وإن كان شيء من تلك
الجزئيات لم يبلغ درجة .القطع.
والتحقيق  :أن الواقعة الواحدة لا تتضمن السخاوة والشجاعة» بلا القدر المشترك
الحاصل مانلجزئيات» وهو متواتر لا لأن أحدها صدق قطعاء بل بالعادة.
انظر تفصيل

الكلام عن التواتر المعنوي في :شرح اللمع 5

المحصول

للرازي  .4/955الإحكام للآمدي  .۲/۲۷۲تيسير التحرير  .6/55شرح تنقيح
الفصول ص ه“"" .الإبهاج ؟45/؟" .رفع الحاجب (ورقة /٠١أ). البحر المحيط `
48

المسودة ص

8*99؟ .شرح الكوكب المنير  ."*”7/73بيان المختصر ١/41065.

شرح العضد على المختصر

ف

 95مع حاشية

مباي بنين المعقوففتتيینن ساقط ممننال:أصلء
1/401

السعد.

ته
بما
أأث .و
.

وشرح العضد على المختصر

غرف

التحقيقات

في شرح الورفات

ههوو الموافقفى لما ففيي بيان

المخة

حبر الواحد
م

2

(0

ميا ل
تمه
41

o

عه

إلى التواتر
1

2

)(0

 .وقيل :مأفاادَ الظنْ .وَيَبطل
مس

”

-

کے

00

رە

2

عَكْسُهُ بِحَبّر لآ يُقِيدُالظ.
وَالْمُستَفيض”" ما راد مله عَلَى لئ ,
م

()

ليس المراد ما يرويه واحد فقطء بل المراد منه:

الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتر.

انظر :كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ١۲/۸۴٥. تشنيف المسامع  .5/864شرح

الكوكب المنير ١/٠٠. توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ١/8١٠.
(؟) وخبر الواحد يسمى أيضاً خبر الآحاد .وهو :الخبر الذي لم تبلغ نمه في الكثرة مبلغ
الخبر المتواترء سواء كان المخبرٌ واحداًء أو اثنين» أو ثلاثةء أو أربعة» أو خمسة

إلى غير ذلك من الأعداد التي لانشور بان الخبر دخل بها في حير التواتر.
وان
اظر ت
لعري
أف خ
صبر ا
ولآحا
لد ع
يندين
والمحدثين في  :البرهان للجوينى ١/۸۸۳.

المعتمد  ./4/المستصفى ١/04١. شرح اللمع ۲/۸۷ه .الإحكام للآمدي  .۲/۳۷۲تيسير

التحرير  .۳/۷۳شرح تنقيح الفصول ص .”58البحر المحيط 4/881؟ .شرح الكوكب المنير
فد

رفع الحاجب (ورقة /5١أ). تشنيف المسامع ؟ .804/بيان المختصر ١/865.

شرح ال
اعضد
لمعلخىتصر

ص .۹۳قو
عاعد
لف
ويم

.7

التحقيقات في شرح الورقات ص
ا4١
ل.7أمظفارني

الحديث للتهانوي ص“" .توجيه النظر ١1/8١١

(۳
) جاء في المصباح المنير « : 7/844فاض كل سائل :جرى» وفاض السيل يفيض
فيضا :كثر وسال من شفة الوادي...

واستفاض الحديث :شاع في الناس وانتشرء فهو مستفيض :اسم فاعل» وأفاض الناس
فيه أي  :أخذوا».

وانظر :القاموس المحيط ؟."4١/ المعجم الوسيط ۲/٤۳۷.

(؛) اختلف الأصوليون والمحدّثون في تحديد معنى المستفيض اصطلاحا:
ف
-قيل :هووالمتواتر بمعنى واحد.

و-قيل :هومازادنَقَلَنُهعلى ثلاثةعدول .فلا بيدكأوننوا أربعة فصاعداً فيالأصح.
 -وقيل :هو ما زاد نقلته على الاثنين.

و-قيل :هو مازاد نقلته على واحد فلا بد أن يكونوا اثنين فصاعداً.
و
-قيل:

وهو الشائع عن أصل.

 وقيل :هو ما ارتفع عن ضعف الآحاد ولم يلتحق بقوة التواتر.انظر :البرهان ١/۸۷۳. أصول السرخسي ١/۲۹۲. الإحكام للآمدي ١/۳۷۲. البحر
المحيط 4/41؟ .كشف الأسرار  .۳شرح العضد على المختصر  .7/80تدريب
الراوي  .7 57/7790تيسير التحرير  .۳/۷۳فواتح الرحموت 5/١١١. غاية الوصول ص.04
ظ
فر الأماني ص .۳۴۷۲قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ."۲توجيه النظر ١/7112

كل

TTN الال

=

فد

(مَسْأَلَةُ) كَدْصل الْعِلمُبخَبَرٍالْوَاحِدٍ الْعَدْلِ بِالقَرَائْن لِمَيْرٍ النَّْرِيفٍ.
وَقِيل  :وَبِعَيْرِ ریز وَقَالَ أَحَمَدُ  :يرد

بعَیْرس"
oc

6
2

ام

=

(MD,

يئَة
وَالأككة  :ل بِقَرِي
ةٍ وَلآ / 1 /ب]

.

7

وقد يسمى المستفيض مشهوراً .قال الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص:79

«وقد يسمى المستفيض مشهورا».
وقد عرف العلماء المشهور :بما كان في الأصل خبر آحاد» ثم انتشر في القرن الثاني
بل
قأمة
لال
اقي
ب تل
وهل.
والثالث» مع

فيكون بينه وب ١ين المستفيض  -وهوعلىقول يت

الحاجب :ما زاد نقلته على ثلاثة» من غير أن ينتهي إلىالتواتر ع-موم وخصوص

من'

وجه؛ لصدقهما فيما رواه ني الأصل ثلاثة» ثم تواتر فايلقرن الثاني والثالث» وانفرادٍ
متوائفري القرانلثاني
صل لالهشم ل ي
أفي
لواه
اا ر
هور فيم
مشعن
لفيض
امست
ال
والغالك» وانفراد المشهور  .عن المستفيض فيما رواه ففي الأصل واحد أو اثنان» ثم
اىلقرن
تواتر ف

الثاني والثالث.ومن

العلماءمن فرقبينومابوجهآخر .والمهم الانتباه

لاختلاف الاصطلاح؛ حذراً من وقوع الوهم.

انظر :تدريب الراوي  . 7/7ظفر الأمانى ص .757توجيه النظر ١/7112 7١12

۳۴

 .۱۷١قواعد في علوم الحديث ص.۲۴

( )١اختلف العلماء في خبر الواحد العدل» هل يفيد العلم أو لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول :إنه يفيد العلم مطلقاً .وبه قال ابن خويز منداد» ونسبه إلى الإمام
مالك» وهو رواية عن أحمدء وبه قال آهل الظاهر كداود وابن حزم» وحكاه ابن حزم

عن الحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسبي» وانتقد الإمام الزركشي
صحة النسبة للأخير .وبه قال بعض أهل الحديث.
قال ابن بدران في نزهة الخاطر ١/٠٠۲: «والذي يظهر من كلام المصئف -أي ابن

قدامة  أن هذه الرواية مخرجة على كلام الإمام أحمد في أحاديث الرؤية» لا أنها
صريح كلامه؛ لأنه تقل عنه أنهقال في أخبار الرؤية :يقطع على العلم بها.

والذي أراه أنه لا يفهم من كلام الإمام إلا التخصيص بأخبار الرؤية» فكأنه يقول :إن

أخبارها وإن لم تبلغ حد التواتر لكنها احتفت بقرائن جعلتها بحيث يحصل العلم بها
وتلك القرائن .هى ظواهر الآيات القرآنية المثبتة لها .وإلى نحو هذا أشار المصنف فيما

بعد حيث قال :قال بعض العلماء ...إلى آخر البحث .ساد القول الثاني إلى الإمام

ب»
لمام
جبنْ
حأحمد
اي للإ
متنقغي
يريدء فيه نظر .وكذلك ما نسب إليه  أ
ا ا
والواسطي وغيرهما من أنهقال :يحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل» وإن لم
يكنكَمَّقرينة .فإنهغير صحيح أصلاً .وكيف يليق بمثل إمام السنة أن يدعي هذه
الدعوى؟ :وفي أي كتاب رويت عنه رواية صحيحة؟ ورواياته رضي الله عنه كلها-
orf

ا  :لو حَصَلَ بَِيْرٍ قَرِيَقِه لَكَانَ عَاوِيّاء ميرد وَلَأَدّى إلى اض
= مدونة معروفة عند الجهابذة من أصحابه» والمصنف  -أي ابن قدامة  رحمه الله من
أولئك القوم» ومع هذا أشار إلى أنها رواية مخرجة على كلامهء ثم إنه تصرف بها
كما ذكره هنا .فحقق ذلك» وتمهل أيها المنصف» .اه .وانظر :شرح مختصر الروضة
للطوفي ۲/٤٠٠.
 -القول الثاني :لا يفيد العلم مطلقا .وبه قال الجمهور .وذكر الإمام الآمدي حجج

هذا
القول .وناقشها وردها في الإحكام ؟/ه0/ا؟ .وقال الشوكاني في إرشاد الفحول

ص« : 44وقيل :لا يفيده» وهذا خلاف لفظي؛ لأن القرائن إن كانت قوية بحيث

يحصل كل عاقل عندها العلم» كان من المعلوم صدقه» .اه.

 -القول الثالث :إنه يفيد العلم بالقرائن .وبه قال :إمام الحرمين» والغزالي»

والفخر الرازي» وابن برهان» والأمدي» وابن الحاجب» والنظامء وابن قدامة»

وابن حمدانء

والطوفي» والبيضاوي» وابن السبكي .ورواية عن أحمد .وأيّد هذا

القول الشيخ زكريا الأنصاري .واحتج له الآمدي بحجج كثيرة» وشرح هذه

الحجج أبو الحسين البصري.

اضطربت عبارة الإمام الباجي في نسبة القول الصحيح للنظام .فمرة قال« :وذهب
النظام إلى أنه يقع العلم بخبر الواحد إذا قارنته قرائن» إن عَريّ عنها .لايقع العلم

به .4وأخرى قإال
حكام

الفصول ۱/٤۳۳ _« :بل النظام» وأحمد بن حنبل» وابن

خويز منداد يقولون :إن العلم يَقَعٌ بخبر الواحد».

والذي رأيئُه في كتب الأصول التي تقلت قولّه :أن خبر الواحد العدل يفيد العلم

بالقرائن .وهو النقل الصحيح في نظري.

انظر هذه الأقوال والأدلة والمناقشات في :البرهان  .۱/۲۹۳التبصرة ص .۸۹۲شرح
اللمع ۹۷/١ء. المستصفى ١/551١. المحصول للرازي  .4/581المعتمد .9/99

الإحكام
للآمدي ۲/٤۷۲. الإحكام لابن حزم ١/١٠٠. إحكام الفصول للباجي

١

فما بعدها .تيسير التحرير  .77/الوصول إلى الأصول .- 5

الفصول ص۴۰٠٤

شرح تنقيح

اه" .التحصيل  . ۲/۸۰۱البحر المحيط  .4/755شرح المحلي

على جمع الجوامع 2/١71١. بيان المختصر ١/١٠. شرح العضد على المختصر
مه

رفع
الحاجب (ورقة /٠١أ)» (ورقة /5٠ب). العدة  .۳/۸۹۸الروضة مع

النزهة ١/057 فما بعدها .شرح مختصر الروضة 6/١1
 4١٠.شرح الكوكب
المنير ۲/۸٤۳. فواتح الرحموت ١/5؟.١1 غاية الوصول ص .74نهاية السول .05/#
تشنيف المسامع ١/٠٦4. التحقيقات في شرح الورقات ص.74١ إرشاد الفحول
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لو أحبّرَمَك بِمَوْتٍ ولد مشرف مع صراخ
وَاما خصوله بِمَريَة :ف
و رر
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وَجَكَارَةِ وانْيِهَاكٍ حريم ولخو" لَقَطْعْنا بِصِحَيه .وَاغْثْرِض بائ حصَّل
ِالمَرَائِنِ .

ورد بأنه لَوْ لآ الْحَبَدُ لَجَوَّرْنًا مَوْتَ آخر.

قا2لوا :اuولك 2تَeأْبَاهُ .قُلْ0مَا :الْكَ0مَّى" الأرَّلُ؛ لأنّهُ مُطردٌ فِي مِثْلِه.
ص

<

وا<ن8تفى "0

ny

الثاني ؛

ۇنھه ي oستجيل(%9

حُصّول مِثْلِهِ فِي النّقِيض .

الكَّلِتُ؛ٍ لاا نحط الْمُخَالِفَ َو وَقَمَ.
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الإِجْمَاءُ”""" .واه مُؤَوّلَ فِيمَا الْمَطلوبٌ فيه الْعِلَمْ مِنَ الدينٍ.
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(منألة) إِذا أَخْبَرَ وَاجِدٌ خضرت ل
()١

لفظة

«ونحوه؟

2

2

وَلَمْ نكر لَمْ يذل عَلَى

ساقطة من  :ش.

( )۲في :أء ش «انتفا» بدل «انتفى؟.
( )۳فى :أء ش «انتفا» بدل «انتفى».
) (٤فى :أ «تستحيل» بدل #يستحيل». 
)( في :أء ش «انتفا» بدل «انتفى».

( )5ما بين المعقوفتين وهو لفظ الجلالة «الله» ساقط من :الأصل» ش.
( )۷لفظة «تعالى» ساقطة من :ش.
( )۸سورة الإسراء الآية ."5 :تمام الآية الكريمة « :ولا تقف ما ليس لك به علم»..
( )9سورة النجم الآية.85 :
( )۰۱فی  :ش «قَنَهَىٌ؛ بدل «فنهى».

( )۱۱في :شُ ردم بدل «ودمً.1

( )١9قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /٠١ب): «والمراد بالإجماع هنا الاتفاق بين

الخصمين  :القائل بأنه يفيد العلمء وأنه يفيد الظنء وإلا ففي الأمة من يمنع العلم
بخبر الواحد» أو يقال :إن خلاف ذلك لا يعتد به .4اه.

o٦

هقدص

IH ۴

) - (00إذا أخبر واحد بينيديالنبي با وسكت النبيكَل عنتكذيبه » فهل يدل على صدقه ؟ ففيه

أقوال:

القول الأول :إنهيدل على صدقه ظناًلاقطعاً .وبهقال :ال
اآمد
لي»حوا
ابنجب»

وابن

الهمام» وابن عبدالشكورء وابن النجار وغيرهم.
القول الثاني  :إنه يدل على صدقه قطعا .وبه قال :أبو إسحاق الشيرازي» والقاضي أبو الطيب»
وس
ولي
ام ا
للر
بازي
ا»جي» وابن السبكي» والزركشي» وغيرهم .القول الثالث :إ
عنهي
لدل
ى
صدقه قطعاًبشرط أن يدعي علم النبيعليهالصلاةوالسلام بهءول ياكذبه .وبه قال:الأستاذ

أمبنوصور» وابنالسمعاني.
القول الرابع :إن كانخبراً عن أمرديني» دل على صدقه .وبهقال :الغزالي» والفخر الرازي»
شي ل
وابن القشيري» وال
رکن
بهند
وط

:

أحدها :أن لايكون قدتقدم بيانذلك الحكم» فلوتقدم لميكن السكوت دليل الصدق ؛

لااحلتمااسلتغناء عن الإنكار بالسابق.
ثانيها :أن يجوزتغييرذلك الحكم عمابينه»فلولميكنممايغير؛ اندفعاحتمال النسخ» فلم
لن ا
ص مو
يك
للسك
دهما
توت
يق.

ثالثها :أن يكون ذلك المخبر ممنلميعرف عنادهللنبي ية وكفربه»فإنعرف لمينفعفيه

الإنكارء فل
إمنيجكب عل
ايه
ره بالنسبة إليه» وأما بالنسبة إلىغي
أرهيفلضاياجبً؛ لاحتمال أن

يكون ذلك الوقت لم يكن وقت الحاجة إلي .ه

القول الخامس  :إن كان خبراً عنأمر دنيوي فأهيوضاً ي
صدل
دعل
قىه»
ارالزيمفحيصول لكن بشروط :
ال
أحدها :أن يستشهد بالنبي ب وإلالميدل؛فإنه لايجب عليه بيان الأمور الدنيوية» وفيه
وهو اختيار الفخر

نظر؛لأنهوإنلميجب عليه ذلك ؛ لكن يجب عليه المنعمنتعاطي الكذب.

ثانيها :أن يعلمأنهية عالمبالقضيةء وإلالميكن دليلاً على صدقه؛ لاحتمال أن سكوته؛
لأنهلميعلم حقيقة الحال فيه.
ثالثها  :أن يكون المخبر ممنلايعلم أنهلاينفعفيهالإنكار» فإنعلم أنهلاينفع سقط الأمرعن

الإنكارعليه

انظرتفصيل المسألة والأدلة والمناقشات في :المستصفى ١/151١. شرح اللمع .7/440المحصول
للرازي  .4/685الإحكام للآمدي ؟ .85/إحكام الفصول للباجي ١/57". المعتمد "//ال .تيسير

التحرير */١7. التقرير والتحبير ؟/؟ ."8البحر المحيط  4/74؟ .المسودة ص ٤۴. نهاية السول
مع سلم الوصول  .۴/۲1شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۸۲۱مع حاشية البناني .بيان
المختصر ١/155. رفع الحاجب (ورقة /٠٠ب)ء (ورقة /5١أ).غاية الوصول ص  .۷4تشنيف
المسامع ؟ .7164/التحقيقات فيشرح الورقات ص ۳۷٤  .شرح الکوکبالمنير .8 7/16
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(مَسْألة) إذا أخبرَ واجد بِحَضرَةٍ خلتي كير ولميكذبوه»

رو

ع

>

وَعَلِمَأنه لو

كان" كنبا لَعَلِمُوهُ وَل حَامِلَ عَلَى السَّكُوتِء فَهُرصََادِقٌ قَطعًا؛ لِلْعَادَة. ”9
أعليه» بدل «علمه» .وهو تحريف ظاهر.
( )١في« :
( )۲لفظة «كان» ساقطة من :أ
( )6إذا أخبر واحد بحضرة جمع كثير بحيث لا يخفى على مثلهم عادة» وسكتوا عن
تكذيبه» ولا حامل لهم على سكوتهم من خوف» أو طمع أو غير ذلك .ففيه أقوال:

القول الأول :إنه يدل على صدقه قطعاً .وبه قال :إمام الحرمين» والقاضي أبو
الطيب» وسليم الرازي» وأبو إسحاق الشيرازيء والأستاذ أبو منصورء وابن القشيري»
والغزالي» وابن الصباغ» وابن السبكي في جمع الجوامع» وزكريا الأنصاري من
الشافعية » والباجي» وابن الحاجب من المالكية» والكمال بن الهمام» وابن عبدالشكور

ملنحنفية ورجحه الشيخ بخيت المطيعي.
ا
اقولالثاني  :إنه يدل على صدقه ظناً .وبه قال :الرازي» والآمدي من الشافعية»ء وابن

النجار وابن مفلح من الحتابلة.
القول الثالث :التفصيل بين أن يخبر بأمر ضروري» فيدل على صدقه قطعاًء وإن أخبر
بأمر نظري فسكتوا لم يكن سكوتهم بمثابة تصريحهم بالحكم؛؛ لأن المحل محل

الاجتهاد .وبه قال :القاضي الباقلاني» وابن القشيري في رواية عنه.

كمنه
نهر
م يظ
رم›
القول الرابع  :التفضيل بين أن.يتماذى على ذلك الزمنالطويل» ولا
فيدل على الصدق قطعاًء وإلا فلا .وبه قال :ابن السمعاني» واختاره ابن السبكي في
رفع الحاجب (ورقة i

انظر تفصيل المسألة والأدلة والمناقشات في  :التلخيص للجويني ل المستصفى
 ..١شرح اللمع ؟ .415/المحصول للرازي  5/585فما بعدها .الإحكام للآمدي
٠۸ التقرير
 ۲۳إحكام الفصول للباجي "١/57 المعتمد  .۲/۸۷تيسير التحرير ۸.
والتحبير ۲/٠٠". نهاية السول مع سلم الوصول  .55/#البحر المحيط  4/145فما

بعدها.شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۸۲۱فما بعدها .المسودة ص " .45بيان
المختصر ١/755.رفع الحاجب (ورقة /١١آ). شرح الكوكب المنير ۲/۳٠٠ فما

بعدها .التحقيقات في شرح الورقات ص .48294تشنيف المسامع ؟ .7194/شرح العضد
على المختصر ؟//ا.8

o۸

(مَسْأَلَةُ) إا نمر وَاجِدٌ'" فِيمًا فر الدَّوَاعى عَلَى َقْلِهء وَكَدْ شَارَكَهُ

خَلْقٌكَثِيرٌ كُمَالَ اولْقَرَدَوَاحِدٌبقل حَطِيب عَلَى الْمنبرفي مَدِيكة.فَهُوَ

كاذب قَطْعَاء خللاقا للشيعة” .

لَنَا :الْعِلْمْ عة ؛ وَلِذلِك نَفْطمٌ  141 /بكَذِبٍ من اَی أَنَّ
الْقُوْآنَ عُورض.
قالوا :الْحَوَامِل الممَدَرَةٌ كَثِيرَةٌ؛ وَلِذلك لَمْ تقل النُضَارَى كلام المسِيح

[عَلَيْهِ السام فِي الْمَهْدِ.
) (1قال
ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /5١أ): «والمراد بالواحد ما لم ينته إلى

التواتر» فلو قال

أي ابن الحاجب  :-إذا انفرد الواحد بالألف واللام كان أوضح».

أه.

) (۳إذا انفرد الواحد بشيء تتوفر الدواعي على نقل مثله» وشاركه فيما يدعيه سبباً للعلم
خلق كثيرء كما إذا انفره واحد بالإخبار عن قتل الخطيب على المنبر يوم الجمعة
بمشهد من أهل المدينة» فهو كاذب قطعاء خلافاً للشيعة (الروافض) الذين جوزوا في

مثل هذا الشيء أن لا يظهر؛ لأجل الخوف والعَئة.

انظر هذه المسألة مع الأدلة والمناقشات في :البرهان للجويني ١/554. التلخيص

 "5المستصفى ١/7412  ١.المحصول للرازي  4/7157فما بعدها .الإحكام
للآمدي  .۲/۰۸۲المعتمد  .6/88الإبهاج ١/١۲۴. رفع الحاجب (ورقة ١5/|).
التحصيل 5/١١١. تيسير التحرير #/8١1. شرح تنقيح الفصول 0ص"86؟ .نهاية السول

مع سلم الوصول  .۳/۸1شرح المحلي على جمع الجوامع ؟.١1١41/ المسودة ص.857
شرح الكوكب المنير ؟ .56#/تشنيف المسامع ١/١4٤4. التحقيقات في شرح الورقات
4
ص6/1
) (۳عبارة:
ش «العلم بكذبه عادة» بزيادة ابكذيها  .وهذه الزيادة تفردت بها نسخة:
) (4في :أء ش «ادعا» بدل «ادعى؟.
)(6

ش.

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء» أ .وما أثبته من :ش.
ا-لمسيح :هي صفة لسيدنا عيسى  عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم -

وقد اختلف العلماء في سبب تسميته مسيحا على أقوال كثيرة منها:

ف-قيل :لأ
ينهملم
سح

ذا عاهة إلابرئ بإذن الله.

و-قيل :لأ
بناه م
لسبحركة حين ولد.

 وقيل :معنى مسيح :ممسوح بدهن الْمَسَحَة .وهو الزيت المعطر الذي أمر اللّه-o4

caf
te
lfمر ›' WD
ونقل اشقاق الم

لم ا مامية

ممم مم مم ف ةممم ةم مم ممم ةم مل مم ة ةم ممم

موسى عليه السلام أن يتخذه لسكبه على رأس أخيه هارون عليه السلام حينما جعله
و-قيل :لكثرة سياحته . وقيل :لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما٠ .
التحرير

انظر :تفسير ابن كثير ؟.5١/ شرح النووي على صحيح مسلم ” ۲
والتنوير لابن عاشور ۳/۹٤۲.

) 0قال الله تعالى# :اقتربت الساعة وانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر

مستمر» [القمر١ :ء ؟].
قال القاضي عياض في الشفاء ١/۷۹۳: «أخبر الله تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضيء
وإعراض الكفرة عن آياته» وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه».اه.
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /5١أ): «إن الانشقاق والحنين متواتران .أما

الانشقاق فمنصوص في القرآن» مروي في الصحيحين وغيرهما».اه.
وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص:١91١ «أما انشقاقه من حيث الجملة» فمعلوم
بالتواتر» قال اللّه سبحانه وتعالى# :اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر١]. : وأما
اختصاصه بزمان رسول الله يل فقد جاءت فيه أحاديث متعددة في الضحيحين من
حديث :ابن مسعود» وابن عباس» وأنس .فهي متوائرة عند كثير من أهل الحديث؛

لأنها مفيدة للعلم بنفسها وإن كانت آحاداً عند غيرهم».اه.

حديث ابن مسعود قال« :انشق القمر على عهد رسول الله بيه فرقتين» فرقة فوق
الجبل» وفرقة دونه فقال النبي

« :اشهدوا».

أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ( )۷۲سؤال المشركين أن يريهم النبي كلل
آية» فأراهم انشقاق القمر 4/54١2 وفي كتاب مناقب الأنصارء باب ( )"5انشقاق
القمر 4/*48؟ .وفي كتاب التفسيرء باب )(١ وانشق القمر /6؟.64

وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب انشقاق القمر حديث
()٤٤

: .5١68/5هظفلو امنيب« نحن عم لوسر هللا لي ىنمب ذإ قلفنا رمقلا

فلقتين» فكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة دونهء فقال لنا رسول الله و:8
ش

«اشهدوا» .

حديث ابن عباس  :قال« :انشق القمر فزيمان النبي کيا .

ايب
تف
كخاري
أخرجه الب

المناقب باب ( )۸۲سؤال المشركين أن يريهم النبييك آية

فأراهم انشقاق القمر 4/741١. وفي كتاب مناقب الأنصارء باب ( )”5انشقاق القمر
ن يروا آيةيعرضوا) .6/710
إ*
ومر
 5وفكيتاب التفسير» باب (١): «وانشق الق
وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب انشقاق القمر حديث ()44
6

.
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۔حديث أنس :قال« :إن أهل مكة سألوا رسول الله ب أن يريهم آيةء فأراهم القمر
شقتين حتى رأوا حراء بينهما».
أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ( )۷۲سؤال المشركين ...إلخ  .4/581وفي

كتاب مناقب الأنصارء باب ( )5انشقاق القمر 4/74؟ .وفي كتاب التفسير» باب )(١

وانشق القمر ...إلخ .6/75

١

وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم .باب انشقاق القمر حديث ()55
4
ل

وأخرجه الترمذي في أبواب التفسيرء باب ومن سورة القمر حديث (.۰/۷۹۳ )۹۸۲۳
وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح» .وأخرجه الإمام أحمد في مسنده

.YVA «Vol

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7/78١: «قوله  أي أنس « :-إن أهل مكة».

هذا من مراسيل الصحابة؛ لأن أنسا لم يدرك هذه القصةء وقد جاءت هذه القصة من

حديث ابن عباس» وهو أيضاً ممن لم يشاهدهاء ومن حديث ابن مسعود» وجبير بن

مطعم وحذيفة وهؤلاء شاهدوها .ولم أر في شيء من طرقه أن ذلك كان عقب سؤال
المشركين إلا في حديث أنسء فلعله سمعه منالنبي كك ثم وجدت في بعض طرق

حديث ابن عباس بيان صورة السؤالء وهو وإن كان لم يدرك القصة لكن في بعض

طرقه مايشعر بأنه حمل الحديث عن ابن مسعود كما سأذكره .فأخرج أبونعيم في

«مانلهدملا:ئل؛الوملنيد وجبهن ضعيف عن ابن عباس قال« :اجتمع المشركون إلى رسول الله يكل
المغيرة» وأبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» والأسود بن
المطلب» والنضر بن الحارث» ونظراؤهم فقالوا للنبي ككلِ :إن كنت صادقا فشق لنا

القمر فرقتين» فسأل ربه فانشق» .اه.

وانظر :فتح الباري .8//015

وذهب بعض العلماء إلى أن معنى قوله تعالى#« :وانشق القمر) أنه سينشق عند قيام

الساعة .قال الإمام الجويني في البرهان ١/٤۸۳: «فأما انشقاق القمرء فذهب بعض
علماء الإسلام إلى أن معنى قوله تعالى# :وانشق القمر) .أنه سينشق عند قيام
الساعة» وشهد لذلك ذكره مقترنا باقتراب الساعة» والشيء إذا تناهى قربه يقام الماضي

فيه مقام المستقبلء» قال اللّه تعالى« :أتى أمر الله فلا تستعجلوه) [النحل]١ :ء

معناه :سيأتي أمر الله» وقد مال الْحَلِيمِيٌ إلى هذا المذهب».اه .انظر فتح الباري

 65/التحرير والتنوير لابن عاشور .97//151/
( )١في :أء ش «الحصا» بدل «الحصى».

( )۲روى الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة ۲/١٤٥ رقم )(54١١ من حديث-
4١

نري عن رجل قال« :سمعت أبا ذيرقول :لأاذكر
لرزعه
اأخض
صالح بن أبي ال
يةته وحده
رلأ ي
فرسو
أتتبع خلوات ال
لتا
جكن
رته.
عثمان إلا بخير بعد شيء رأي

فجلستٌ فجاء أبوبكر فسلم ثمجاء عمرء ثم عثمان» وبين يدي رسول اللهككل

سبع حصيات فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى سمغت لهن حنينا كحنين
النحل» ثموضعهن فخرسن» ثم أخذهن فوضعهن فييد أبيبكرفسبحن حتى

سمعت لهن حنيناً كحنين النحل ثم وضعهن فخرسنء ثمتناولهن فوضعهن في يد
عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم تناولهن
فخرسن» فقال رسول الله كَكلْو« :هذه خلافة النبوة».

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١6 « :هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب
الستة» وإسناده ليس بذلك؛ فإن صالح بن أبي الأخضر تكلموا فيه» وشيخ الزهري
رجل مبْهُم لا يعرف».اه.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١/۲4 « :وأما تسبيح الحصى فليس له إلا هذا
الطريق الواحدة مغ ضعفهاة.اه.

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية 5/77١ « :7*1وأخرجه ابن عساكر عن أنس بلفظ
آخر» وآفخيره :ثم صيرهن في أيدينا رجلاً زجلاً فماسبحت حصاة منهن».اه.
وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة  ۲/۳۳۱عن ابن عباس قال« :قدم ملوك حضرموت

على رسول اللهل فيهم الأشعث بن قيس» فقالوا :إناقد خبأنا لك با فما هو؟
فقال :سبحان الله إنما يُفعل ذلك بالكاهن» وإن الكاهن والكهنة في النار» .فقالوا:
كيف نعلم أنك رسول الله ؟ فأخذ رسول الله يل كفا من حصى فقال« :هذا يشهد
أني رسول الله» .فسبح الحصى في يده .قالوا :نشهد أنك رسول الله».
انظر  :دلائل النبوة لأبي نعيم ؟ . */الخصائص الكبرى 8 _ "5/50ه" .نسيم
الرياض وبهامشه شرح علي القاري ".55/

) (1عن جابر بن عبد اللّه رضي اللهعنهما قال :كان رسول اللهكك يقوم يوم الجمعة
إلى شجرة» أو إلى نخلةء فقيل :ألا نجعل لك منبراً؟ قال :إن شئتم .فجعلوا له
منبراً» فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر» فصاحت النخلة صياح الصبي» فنزل وك

فضمها إليهء كانت تفن أنى الصبي الذي يسكت» قال« :كانت تبكي على ما كانت

تسمع من الذكر عندنا».

0

١

١

أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب المناقب» باب (6؟) علامات النبوة في الإسلام
 .471 - ۴٤وأخرجه في كتاب الجمعة باب ( )55الخطبة على المتبر ...إلخ
 .وفي كتاب البيوع باب (.51/# )۲۴
4ه

وَتَسْلِيمُ الْعَرَالَة

se

وأخرجه النسائي في كتاب الجمعةء باب مقام الإمام في الخطبة ١/١٠٠. وأخرجه
الإمام أحمد في مسنده ١۹۰۳ ۰۰۳ 8495 ۳/۳۹۲  .#"50وأخرجه الدارمي في
المقدمة» باب ما أكرم النبي ية بحنين المنبر ١/51 7١.
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۲/٤۷۲. وفي الاعتقاد ص۰۷۲

١۷۲.

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص:١99 «وللبخاري نحوه عن ابن عمر رضي الله

عنهماء ورواه أنسء وابن عباس» وتميم الداري» وأم سلمة .وأبيَّ بن كعب»

وغيرهم .وهو حديث

متواتر مفيد للقطع قطعا»  .اه.

وقال القاضي عياض في الشفاء ١/7174: «حديث أنين الجذع :هو في نفسه مشهور
منتشرء الخبر به متواترء وقد خرجه أهل الصحيح» ورواه من الصحابة بضعة

عشر.)..

اه.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري « :61/7390إن حنين الجذع» وانشقاق القمر نقل

كلمنهما نقلاًمستفيضا يفيد القطع عند منيطلع على طرق ذلك من أئمةالحديث
دون غيرهم ممن لا ممارسة .لهفي ذلك» .اه.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١/۲٠1: «وقع في حديث الحسن عن أنس:

كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث يقول :يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى

رسول الله َة شوقا إلى لقائهء فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه» .اه.
 (0أخرج الحافظ أبو نعيم في دلائل النبوة 6/77١ من حديث عمرو بن علي الفلاسء ثنا

يإعلبىربانهيم الغزال» ثن
جااله
ميئم
اب
زنء

عن أبي كثير عن زيد بن أرقم قال:

«كنت مع النبي كَل في بعض سكك المدينة» فمررنا بخباء أعرابي» فإذا ظبية مشدودة

إلى الخباء» فقال :يا رسول الله إن هذا الأعرابي صادني قبيلاء ولى خشفان فى

البرية» وقد تَعَقَّدَ هذا اللبن في أخلافي» فلا هو يذبحني فاأستريح» ويلداعني فأذهب

إلى خشفي في البرية» فقال لها رسول الله ية « :إن تركتك ترجعين»؟ قالت :نعمء

وإلا عذبني الله عذاب العشار .فأطلقها رسول الله و فلم تلبث أن جاءت تلمظء
فشدها رسول الله كي إلى الخباءء وأقبل الأعرابي ومعه قربة» فقال له رسول الله #كل:

«أتبيعها؛؟ قال :هي لك يا رسول الله .فأطلقها رسول الله كي قال زيد بن أرقم :فأنا

والله رأيتها تسيح في الأرض وهي تقول :أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأن محمداً

رسول الله کا .

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٠١۸ « :هذا الحديث متنه فيه نكارة» وسنده

جضمعايف» فإن شيخ الفلاس :يعلى بن إبراهيم الغزال لا يعرف» وشيخه الهيشم بن
زء قال
م يح
عيى
ي بن
ن:
ليس بشيء» وق
ضالعمر
يةف .وقال أح
حمد
نببنل
والنسائي :متروك الحديث» .اه.
1
of

=

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري « :5/740وأما تسليم الغزالة» فلم نجد له إسنادا
».اه.
فجه
يو
ضاغمن
لامن وجه قوي ول

وقال الحافظ أيضاً في الموافقة(لوحة 8ه/ب)« :أخرجه الخطيب في تلخيص المشتبه
عن الهيثم بن جمازء وقال :هو والراوي عنه مجهولان».اه وذكره الذهبي في ميزان
الاعتدال  4/564عند ترجمة يعلى» وقال« :له خبر باطل عن شيخ وأه  يعني

الهيثم بن جماز اء ثم قال .بعد أن ساق الحديث « :-هذا موضوع».اه.

ارلأعللىسنة» وفي
اصد الحسنة ص٠١١ « :الحديث اشته
مقفي
لوي
اسخا
وقال الحافظ ال
.
بقد
ذل ف
كي ب
المدائح النبوية» وليس لهكما قال ابن كثير أصل» ونمسنبه إلىالنب
ولكن قد ورد الكلام في الجملة فيعدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض» أوردها شيخنا-

ر
جبن
حي ا
يعن

.ه.
في المجلس الحادي والستين من تخريج أحاديث المختصر» ا

وقال العجلوني في كشف الخفاء ١/45": «وذكر ابن السبكي [في رفع الحاجب
(ورقة /5١ب)] أن تسليم الغزالة» رواه أبو نعيم» والبيهقي في الدلائل .وكذا ذكره

الدارقطني؛ والحاكم» وشيخه ابن عدي» .اه.
ليم»
لستفسيه
الي
قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/555: «و

ابللتكليم .وفي صحيح مسلم تسليم الحجرءوهو أبلغ في الإعجاز» .اه.

( )١عن أنس رضي الله عنه قال« :أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة»
أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب )(١ بدئ الأذان ...إلخ .وفي باب ( )5الأذان
مثنى مثنى .وفى باب (") الإقامة واحدة إلا قوله« :قد قامت الصلاة» ١/١6١ ١١٠. +

وأخرجه أيضاً في كتاب الأنبياء» باب )(١ ما ذكر عن بني إسرائيل ٤/٤٤٠.

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة حديث (»۲

.YA/\ (oF
ايب
تودف
كودا
وأخرجه أب

الصلاة» باالبإفقيامة حديث »(۷۰٥ )١٠۴. ۱/۹٤۳ 4:8
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في إفراد الإقامة حديث )(89١
_ ٠لا" وقال أبو عيسى« :حديث أنس حديث حسن صحيح؟.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده  ."70/#وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاةء باب

الأذان مثنى مثنى» والإقامة مرّة ١/٠۷۲.
توضیح  :قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري  ۲/۳۸في قوله« :وأن يوتر الإقامة إلا
:ميع الألفاظ المشروعة
الإقامةة .المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت» فالمراد بالمثبت ج
عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي خصوص قوله« :قد قامت الصلاة» .اه أي

يعيدها مرتين
o٤

َإِفْرَادُ احج
ا

وَتَرْك املد"
عو

ك

كه

0

شاه

) (1عبارة «وإفراد الحج؛ ساقطة من :ش.

عن عائشة رضي الله عنها قالت« :خرجنا مع رسول الله ككل فقال تَكه« :من أراد
منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعلء ومن أراد أن يهل بحج فليهل» .قالت :وأهل
رسول

الله ا

بالحج»›

وأهل به الناس معه»

وأهل معه الناس بالعمرة والحج»›

وأهل

أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب ( )”4التمتع والقران والإفراد بالحج لمن
لم يكن

معه

هدي

5/١6١. وفى كتاب

العمرة»

باب )(١ العمرة

ليلة

الحصبة وغيرها ۲/*٠٠۲. وفي كتاب المغازي» باب ( )5/7قصة وفد طيء ...إلخ
.1¥/e
وأخرجه مسلم فى كتاب الحج.

باب بيان وجوه

(٤۱۱ ۔-

الإحرام ...إلخ .حديث

AVY
(۸11 _ AY ۲/1

وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك» ياب في إفراد الحج حديث (.۲/۹۷۳ )۸۷۷۱
وأخرجه النسائي في كتاب الحج» باب إفراد الحج 8/84١  ١٤٠.وأخرجه ابن
ماجه فى كتاب

المناسك»

باب العمرة من

التنعيم حديث

()۰۰۳

.۲/۸۹۹

بنحوه .ولمسلم عن ابن عمر رضي اللّه عنهما« :أن النبي كله أهل بالحج مفردا».
انظر :كتاب الحج» باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة حديث )(48١ - ۲/٤۰۹
64
)(

عن أنس رضي اللّه عنه قال« :صليت خلف النبي كله وأبي بكرء وعمر»

وعثمان -

رضي الله عنهم  فلم أسمع أحدا منهم يقرأ :ليسم الله الرحملن الرحيم)».
أخرجه البخاري فى كتاب الأذان باب» ( )48ما يقول بعد التكبير ١/141.
لا يجهر بالبسملة حديث (06
:
لمن
اجة
قب ح
وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة» با

.1/44 (o۲
وفي لفظ لمسلم« :فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون #بسم الله

الرحملن الرحيم) في أول قراءة» ولا آخرها» .انظر :كتاب الصلاة» باب حجة من
قال :لا يجهر بالبسملة حديث )(۲٥ .۱/۹۹۲

والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من لم ير بالجهر ببسم الله
الرحملن الرحيم © حديث (١/544 )۲۸۷

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء في افتتاح القراءة ب الحمد لله رب
العالمين 8حديث (5/61١ )5515 بنحوه .وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح».

وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ب #بسم اللّه الرحملن الرحيم»
£1
/

”
_
of

خاو  .وَأجيبَ باق کلام عیسی [عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ]”" إن كاد بِحَضْرَةٍ
خلتي قكهقدد تقل قَطْعَاء وَكَذَّلِكَ غَيْدُهُمِكّا ذُكرّ» وَاسْتَعْنَى عَنِالإسْتِمْرَارٍ ِالْقَرَآنٍ
ِي هُوأََشْهَرْهَا .وأا افرع فليس مِنْكَلِكَ.ون سُلّم قَاسْتَغْئّی؛ لِکونِه
2ے

َو کان

الأمْرَان“

29
شَائِعَيْنٍ

(مَسْألَُ) التَعَّدُ بِحَبّر الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ جَائْرٌ عَفلاًء خِلافا لباب  .لنَا:
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح القراءة حديث
).YIV/N (AIT

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة» باب العَمّل في القراءة حديث )(١۴ ١/١۸.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة»ء باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة ١/۲۸۲.
) (1قال الحافظ ابن حجر في فتح .الباري (« : 5/7498فائدة) ذكر ابن الحاجب عن بعض

الشيعة أن انشقاق القمرء وتسبيح الحصى» وحنين الجذع» وتسليم الغزالة مما نقل
آحادا مع توفر الدواعي على نقله» ومع ذلك لم يكذب رواتها .وأجاب بأنه استغني
عن نقلها توا تراًبالقرآن» وأجاب غيره بمنع نقلها آحاداًء وعلى تسليمه فمجموعها يفيد

القطع كما تقدم في أول هذا الفصل .والذي أقول :إنها كلها مشتهرة عند الناس» وأما
من حيث الرواية فليست على حد سواءء فإن حنين الجذع» وانشقاق القمر نقل كل
منهمانقلاًمستفيضا يفيدالقطععندمنيطلععلى طرق ذلكمن أئمة الحديث دون
غيرهم ممن.لا ممارسة له في ذلك .وأما ڌتسبيح الحصى فليس له إلاهذه الطريق
ان وجه قوي ولا من
هسناداًل م
تسليمالغزالةفلمنجدل إ
الواحدة مع ضعفهاء وأما
وجه ضعيف.

والله أعلم» .اه

) (۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في

بيان المختصر .١/552 ورفع الحاجب (ورقة »)١1/ وشرح العضد على المختصر
؟إلاة.

) (۳في  :ش «الأمر» بدل «الأمران» .وهو تحريف ظاهر؛ لأن قصده إفراد الإقامة
وتثنيتهاء وإفراد الحج وقرانه» والبسملة وتركهاء شائعين» فنقل كل بعض ما ثبت
عنده» فلم يتوافر لذلك .انظر :بيان المختصر ١/8552 وشرح العضد على
المختصر

۲/۸٥.

) (4فى :أ «سائغين» بدل «شائعين» .وفي :ش «شائعين فيه» بزيادة فيه .وهذه الزيادة غير
موجودة في بقية النسخ.

) (6في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
255

قَانُوا :يودي إلى تَحْلِيلٍ الَْرَام وَعَكسه .قُلْنَا :إن كَانَ الْمُصِيبُ
الِت سَاقِطء كتمسر بال 0 5والهادو وا قل ر .
راحدًا» َالْمُخَ
وان تَسَاوَيًا فَالْوَقْفَ أو التَّخْيِيرُ 1يد

قَالُوا :لَوْ جَارَ لَجَارَ النَعيّدُ به في الإحْبَارٍ عَنِ البَارِي“ تَعَالَى .قُلنا:

ما يجب الْعَمَلْ بِحَبَّرٍ الْوَاحِدِء خلاكًا لِلْقَاسانه» 0
القول الأول  :جواز التعبدبخبر الواحد عقلاً .أي أنه لا يستحيل ولا يجب

عقلا .وبه

قال الأكثرون.

القول الثاني  :يجب التعبدبه عقلاً .نسبه ابن قدامة في روضة الناظر ١/١٠٠ مع نزهة
الخاطر لأبي الخطاب الحنبلي.
القول الثالث :لا يجوز التعبدبه عقلا .نسبه الآمدي في الإحكام  9/6852والطوفي في

شرح مختصر الروضة ١/١٠۱ للجبائي وجماعة من المتكلمين .ونسبه ابن الحاجب في
(ورقة /5١ب)». وابن النجار في شرح الكوكب المنير  "7/90للجبائي وأكثر القدرية
وبعض الظاهرية .ونسبه ابن برهان في الوصول 5/556١ لبعض المعتزلة .ونقل في

المسودة ص ۷۳۲أن ابن برهان نسبه أيضاً لطائفة من المتكلمين» ونسبه ابن السمعاني
افليقواطع ١/87 لابن علية والأصم.
انظر تفصيل المسألة في :البرهان ١/88". المعتمد  .1/84قواطع الأدلة لابن
السمعاني."”8/١ اللمع ص١8  .4المحصول للرازي  .4/78الوصول إلى الأصول
۳
دنا

 .الإحكام للآمدي ؟ .8055/المنتهى ص .۳۷روضة الناظر مع نزهة الخاطر
_ .1

شرح مختصر الروضة ا

رفع الحاجب (ورقة اكاب) .المسودة

ص .۷۳۲شرح الكوكب المنير  .1/485السراج الوهاج ١/١٤۷. إرشاد الفحول ص.٤٣
) (1في :ش «بالمتيًا» بدل ١بالْمُفتَى».
)(۲
)(۳
)(4
)(6

في :أ «والشاهد» بدل «والشهادة».
في :ش يردا بدل يردا  .وهو تحريف ظاهر.
لفظة «الباري» ساقطة من :ش.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ؟/5أ)« :وقد سبق عن القاساني أنه يمنعه
عقلاء

فلا وجه

لذكره هنا؛

إذ الكلام هنا مع القائلين بجواز التعبدبه»  .اه.

 القاساني :هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني نسبة إلى قاسان» وهي بلدة عند«قما .والناس يقولون :قاشاني بالشين المعجمة .والصواب :بالسين المهملة كما قاله=
o4۷

ابن حجر في تبصير المتتبه بتحرير المشتبه #/54١1١. وكذا ضبطه الشيرازي في التبصرة
ص۰٤۹۱

وصاحب

والسعد التفتازاني في حاشيته على شرح

تيسير التحرير ل

العضد ؟ .85/والقاساني هذا حمل العلم عن داوودء إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة
في الأصول والفروع .له كتاب «الرد على داوود في إبطال القياس» وكتاب «إثبات

القياس» وغيرها .انظر ترجمته في :طبقات الفقهاء للشيرازي ص.١44 الفهرست لابن
النديم ص٠". ٠ تبصير المنتبه ۳/٩٤۱۱ ١٤١۱. -
للق ما ذكره الشيرازي في التبصرة ص٠ والآمدي في الإحكام  ۲/۸۸۲وابن
الحاجب في المنتهى ص۷٤ وهنا في المختصرء وابن تيمية في المسودة ص8*5؟2
والطوفي في شرح مختصر الروضة ۹1/١ء وابن بدران في نزهة الخاطر العاطر

0١

عن أبي بكر بن داود خاص به» وليس بقول لأهل الظاهر كما قاله ابن

السبكي في جمع الجوامع 5/4١ مع شرح المحلي .فقد نقل ابن حزم عن داود
الظاهري أنه يقول بوجوب العَمَلٍ به» بل بوجوب العلم» ودافع عنه دفاعا لم يقم
به غيره» وشدد النكير على المخالف حيث قال في الإحكام ١/6١١: «قال أبو
سليمان 

أي داود »

والحسين عن ابن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد

المحاسبي وغيرهم :إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله َع يوجب
العلم والعمل معاء

وانظر:

وبهذا نقول».

من ص١٠١

إلى ص۲۴۱

من الجزء

الأول».

 -ابن داود :هو محمد بن داود بن علي بن خلف»

الظاهري» أبو بكر الأصفهاني»

كان أديباًء مناظرء وشاعراً ظريفاً .قال الصفدي :الإمام ابن الإمام» من أذكياء العالم.
له تصانيف عديدة منها :كتاب «الوصول إلى معرفة الأصول» .وكتاب «الزهرةا»
وكتاب «الإنذارة»

وكتاب

«الإعذار»»

وكتاب «الانتصار على محمد

بن جرير

وعبد اللّه بن شرشير وعيسى بن إبراهيم الضرير» وغير ذلك .ولد سنة ٠٠١ه وتوفي
ببغداد يوم الاثنين تاسع شهر رمضان سنة ۷۹۲ه وعمره اثنتان وأربعون سنةء وقيل:
كانت وفاته سنة  5497ه» والأول أصح .انظر ترجمته في :وفيات الأعيان ٤/۹٠٠ -
 1١تاريخ بغداد  .501/الأعلام دوه"

) (۲استئنى الفخر الرازي في المحصول  "4/78من الشيعة أبا جعفر الطوسي.
) (۳ونسب الخزالي في المستصفى ١/84١ عدم وجوب العَمّلِ بخبر الواحد لجماهير
القدرية (المعتزلة)» ونسبه ابن برهان في الوصول 5/75١ لطائفة من المعتزلةء
ونقل في المسودة ص ۸۴۲أن ابن برهان نسبه للقاساني والنهرواني وإبراهيم بن

علية .وهذا قطعاً ليس في كتابه «الوصول إلى الأصول»» لعله يوجد في كتبه
الأخرى.

o4۸

وَالْجْمَهُورُ بالسّنْع“.
هت

yT

وَقال احمد

ر

وَالمَفال»

00

عرهم

وَابِنُ سريج ›

ا

2

8.

وَالبصري

:

4

) (1الجمهور من القائلين بوجوب العمل بخبر الآحاد قالوا :إن العَمَلَ به من جهة الشرع
انظر :التبصرة ص” ."0الوصول إلى الأصول ؟ .751/الإحكام للآمدي .۲/۸۸۲
إحكام الفصول للباجي 04/١؟. رفع الحاجب (ورقة ؟/5أ) .تيسير التحرير .6/74
شرح تنقيح الفصول ص/اه" .شرح مختصر الروضة 5/4١١. روضة الناظر ١/4557 مع

نزهة الخاطر .فواتح الرحموت ١/١۳٠. شرح الكوكب المنير ؟ ."15/التحقيقات في
شرح الورقات صٍ.٤۱۷

)( قال القفال» وأبو العباس بن سريج» والصيرفي من الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد
اختارها أبو يعلى فى «الكفاية»» وأبو الخطاب من الحنابلة» وأبو الحسين البصري من

المعتزلة  :إنه ايلجعبَمَلُ به شرعاً وعقلاً.
ومما تجدر الإشارة إليه الأمور الآتية:

أولاً :قال الشيرازي في التبصرة ص”:0

«يجب العمل بخبر الواحد من جهة

الشرع .ومن أصحابنا من قال :يجب العمل به من جهة العقل والشرع» .ما

ذكره الإمام الشيرازي من أنهم يوجبون العمل به من جهة العقل والشرع أولى
مما ذكره ابن الحاجب من أنهم يوجبونه من جهة العقل فقط .وانظر :شرح

مختصر الروضة ۲/۹٠١.
ثانياً :أطلق ابن الحاجب القول بالعقل فى حق أبى عبدالله البصري» وفصل

الآمدي في الإحكام  ۲/۸۸۲حيث قال« :وفصّل أعببوداللّه البصري بين الخبر
الدال على ما يسقط بالشبهة» وما لا يسقط بها .فمنع منه في الأول وجوّزه

في الثاني» .وانظر كلام أبي عبداللّه البصري كاملاً في المعتمد ۲/١٠٠ فما
بعدها.

ثالثاً :قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /75أ)« :وقال أحمد والقفال وابن

سريج والبصري بالعقل أيضاء والبصري معتزلي فلا عجب منه في ذلك» إنما العجب
من أحمدء والقفال» وابن سريج إن صح النقل عنهم» وهم من أئمة السنةء وقد

قيل :إن القفال كان أول أمره معتزلياًء ولعل هذه المقالة قال بها وقت اعتزاله» وابن
سريج كان يناظر ابن داوود» فَلَعَلَهُ بالغ في الرد عليه فتوسمت فيه هذه المقالة» .وهذا
العَجَب من ابن السبكى ليس له ما يبرره إذا علمنا أن المحققين من علماء الأصول

القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد قد اتفقوا على أن الدليل السمعي يدل على
وجوب العمل به» ثم اختلفوا في وجوب وقوعه بدليل العقل .قال الفخر الرازي في-
4

 -المحصول « :"4/78والذين قالوا :وقع التعبدبه» اتفقوا على أن الدليل السمعي دل
عليه .واختلفوا في أن الدليل العقلي هل دل عليه ؟ فذهب القفال وابن السريج مناء
وأبو الحسين البصري من المعتزلة إلى أن دليل العقل دل على وقوع التعبدبه .أما
الجمهور  منا ومن المعتزلة  كأبي علي» وأبي هاشم والقاضي عبدالجبار» فقد

اتفقوا على أن دليل التعبدبه :السمع فقط .وهو قول أبي جعفر الطوسي مالنإمامية».
أه.

وقال الآمدي في الإحكام ؟« :881/والقائلون بثبوته اتفقوا على أن أدلة السمع دلت
عليه» واختلفوا في وجوب وقوعه بدليل العقلء» فأثبته أحمد بن حنبل» والقفال وابن
سريج من أصحابي الشافعي» وأبو الحسين البضري من المعتزلةء وجماعة كثيرة» ونفاه

الباقون»  .اه .
إن القائلين بوجوب العمل» لا يريدون أنه يوجب العمل لذاتهء وإنما يوجب العمل
بما يجب به العلم بالعمل» وهي الأدلة القطعية على وجوب العمل عند رواية .الآحادء

وهكذا حكاه الإمام الجويني في البرهان ١/١٠٠ عن المحققين قال« :فأما الخبر
الواحد إن عد من مراتب السمعيات» فلا نَعْني بذكره أنه يستقل بنفسهء ولكن العمل

عنده يستند إلى خبر متواترء وإلى إجماع مستند إلى خبر التواتر» وكذلك القول في
القياس» .اه.

انظر :البرهان للجوينى ١/١٠٠. التبصرة للشيرازي ص."٠۳ المحصول للفخر الرازي

 ." 4الإحكام للآمدي ١/۸۸۲. الوصول إلى الأصول لابن برهان  .51*/شرح
مختصر الروضة للطوفي 5/9١1. تشنيف المسامع للزركشي  .5/54التحقيقات في
شرح الورقات ص.74١
القفال:

هو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الكبير» فقيه ومحدث»

مفسرء أصوليء» لغويء شاعر .ولد في الشاش» ورجل في طلب الحديث إلى
خرسانء والحجازء والشامء والشغور» وانتشر عنه المذهب .الشافعي في ما وراء
النهر .من تصانيفه الكثيرة :كتاب في أصول الفقه» شرح الرسالة للإمام الشافعي.
وقد وقع الاختلاف في وفاته حيث قال أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء

ص١١۴ « :توفي سنة ۳۳١ها» وقال الحاكم أبو عبدالله النيسابوري« :إنه توفي
بالشاش في ذي الحجة سنة ۳٠١ها»

وقال ابن السمعاني في كتاب «الذيل»« .:إنه

توفي سنة "55اها.
انظر ترجمته فی  :وفيات الأعيان 4/007٠ طبقات الفقهاء للشيرازي ص١١١ء» طبقات

الشافعية الكبرى لابن السبكي 4۹۸1 - 5/571ء طبقات المفسرين للسيوطي ص2٠١9
النجوم الزاهرة 7595.2

َنَا :رر العمل ,كبَثهِيرًا في الصَّحَابَةٍ وَالتَّابِعِينَ شَائْعًا ذَائِعَا مِنْ غَيْرٍ

تكير .وَدَلِكَ يفضي بِالابّمَاقٍ عَاةَ امول قَطْعًا.
نت

َولْهُمْ :لَعَنَّالْعَمَلَبعَيْرِهًا .قُلْنَا :عُلِمَقَطعًا ممِن سِْيَاتِهَا أَنَاّلْعَمَلَبِهًا.
انکر ُو بكر حَبَرَ/"4[ /ب] الْمُغِيرَةِ حٌى رَوَاهُمُحَمَّدُ بن
قَوْلْهُمْ :قَقَدْ
م

( )١عن قبيصة بن أبي دُوَبْب أنه قال« :جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه
تسأله ميرائهاء فقال  :مالَك في كتاب الله شيءء وما علمت لك فى سنة رسول

الله شليئهاًء فارجعي حتى أسأل الناس .فقال المغيرةبن شعبة :حضرت رسول

الله هة أعطاها السدس .فقال أبوبكر :هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال
غليرة بن شعبةء فأنفذه لها أبوبكر رضي الله عنه».
اللمامقا
مث
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى كتاب الفرائض»› باب فى الجدة حديث )(٤۹۸۲

 .۴وأخرجه الترمذي فى أبواب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة حديث
١
حثيحسحن».
صدي
( 4/0742 )۱۰۱۲وقال« :ح
وقد سقط قول الترمذي« :حسن صحيح» من جامع الترمذي من النسخة المطبوعة

في مصر بتحقيق الأستاذ إبراهيم عطوة .وهو مثبت في متن تحفة الأحوذي
» 5/4

ونقل تصحيحه الحافظ المزي فى تحفة الأشراف  ."8/1وزاد قوله:
1

(وهو أصح» .

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الفرائض .انظر :تحفة الأشراف 8/١15".
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الفرائض»› باب ميراث الجدة حديث (4هل!؟) - ۲/۹۰۹

١

4

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الفرائضء باب ميراث الجدة حد

(911ك) .۳/11
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .4/0695

وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/۸۳۳ في كتاب الفرائض .وقال« :هذا حديث صحيح

على شرط الشيخين ولم يخرجاه» .وواققه الذهبي.

ةن:
بب
عيرة
شلمغ
-ا

هو الصحابي الجليل» المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتّب»

الثقفي .أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة ثم الكوفة .مات سنة ١ه على

الصحيح رضي اللّه تعالى عنه :انظر ترجمته في :الإصابة ١۳/۲٥٤ الاستيعاب
۳

أسد الغابة  »8//187تقريب التهذيب ؟.955/
001

وَأنْكرَ عُمَرُ حبر أبي مُوسَى فِي الإسْيفْدَانٍ حَتَّى رَوَاهُ أبُو سییر وانگر

حَبرَ َايلمةً بت فيس
َكگ“2

3
فا

مم

اه:م

0, .

زفرف

 -محمد بن مسلمة :هو الصحابي الجليل محمد بن مَسْلَمَةَ بن حريش بن خالد بن

عدي الأنصاري» وهو أكبر من اسمه محمد من الصحابة» شهد بدراً والمشاهدء وكان
من الفضلاء .مات بعد الأربعين رضي الله تعالى عنه .انظر ترجمته فى :الإصابة

۳

الاستيعاب  ."5#/#أسد الغابة ١/۲۱۱ تقريب التهذيب 95/8052

 (00عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:
فكأنه وجده مشغولاء فرجع .فقال عمر : :ألم أسمع صوت

«أنه استأذن عَلَى عمر رضي الله عنه ثلاثاء
عبد الله بن قيس ؟ ائذنوا

فْعِ
له فَد
قيَاله
ل :ما حملك على ما صنعت؟ فقال :إن
باكن
ذؤم
هان
ارء فقال:
اطلق
لتقيمنّ على هذا بينة أو لأفعلنّ بك .فخرج .فان
انرء
لإل
نجلس
أى م
صم
فقالوا:
لا يشهد لك على هذا إلا أصغرناء فقامأبوسعيدالخذري رضي اللهعن فهقال:كنا
فق
اهان
نؤمر بهذا .فقال عمر :خفي علي هذا من أمر رسول الله با أل
صنه
لي ع
بالأسواق».

أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الاعتصام» باب )(١57 أجر الحاكم إذا اجتهد

فأصاب أو أخطأ  .۸وفي كتاب البيوع» باب ( )4الخروج في التجارة ...إلخ
.في كتاب الاستئذان .باب )(11١ التسليم والاستئذان ثلاثا /اره.7
 ۳و

وأخرجه مسلم في كتاب الآداب» باب الاستئذان حديث ( ۴۳۔ ۳/٤۹۹۱ )۷۴
0
وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان حديث
مالا
_ FV. |o (o\Af
)_ 01۸۰

نيده
سف
ممد
وأخرجه الإمام أح

ددري:
اأب
خعي
لو س

٤/٠٠٠.

هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان بن عبيد

الأنصاري» له ولأبيه صحبة» استصغر في أحدء ثم شهد ما بعدهاء وروى الكثيرء
ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين» وقيل :سنة أريع وسبعين

رضي اللّه تعالى.عنه .انظر ترجمته في:أسد الغابة 6/74١2 الإصابة  7/820تقريب

التهذيب  ۱/۹۸۲۰تاريخ بغداد .1/081

 00في :ش «وأنكر عمر» بزيادة «عمر» .وهذه الزيادة غير موجودة في بقية النسخ.
 (۳عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس« :أن رسول الله هة لم يجعل لها
ة»
ننى
سك
قلا
فو

فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه بهء وقال :ويلك

تحدث بمثل هذا ! .قال عمر :لانترك كتاب ربنا وسنة نبيناككل لقول امرأة» لا
ندري أحفظت أم زنسيت ؟.لها السكنى والنفقة» قال الله عر وجل :دلا تخرجوهن
مبنيوتهن ولا يخرج نن إلاأن ياتتيينبنفاحشة مبينة) [الطلاق١]. :
؟*هه
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رَضِيَ الله

تَعَالَى عَنْهّمَا]  .وَأجِيبّ إِنَّمَا أَنْكَدُوا sn

أخرجه بهذا الفظ مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث ()54
۲

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب فى نفقة المبتوتة حديث (١/١٠۷ )۸۸۲۲
مختصراً.

1

1

وأخرجه الترمذي في أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى
لها ولا نفقة حديث (۳/٥۷٤. )۰۸۱۱
١
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب الرخصة في خروج المبتوتة ...إلخ .6/405
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق›

باب المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة ؟ حديث

 (TYلزرمكه.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .6/814
فقاطمة
ي بن
ست:
هي فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبرء الفهريّة ».أخت

الضحاك بن فيس» صحابية جليلة املنمهاجرات الأولء كانت ذات جمال وعقلء
وكانت عند أبي بكر بن حفص بن المغير ة المخزومي فطلقهاء أشار إليها النبي ككل
بالزواج من أسامة بن زيدء فتزوجت منه .توفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالى

عنهم .انظر ترجمتها في :الإصابة ٤/٤۸۳٠ الاستيعاب ٤/۳۸۳ تقريب التهذيب

١

AN

) (00ماالبميعنقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .اوهلوموافق لما في بيان
المختصر [۱

وشرح العضد على المختصر 0

زفق مباين المعقوفتين ساقط من :الأصل .ش .وما أثبته من :أ.
عن عبدالله بن عمر رضي

اللهعنهما أن رسول الله ل قال« :إن الميت ليعذب ببكاء

أهله عليه؛ ..ف
علما
ابلغ
ئ ذل
شكة
رضي الله عنها قالت :والله ما كذب ابن عمرء
ولكنه وهم .إنما قال رسول الله يي « :إن اللّه ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه؛.

أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ( )۳۳قول النبي بل يعذب الميت ببكاء أهلهء

إذا كان النوح من ستته ...إلخ ؟.14/

٠

وأخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث _ ۲۲
 ۳ - 5/045 ۷بنحوه.

وأخرجه النسائي في كتاب الجنائزء باب النياحة على الميت 4/١ بنحوه أيضاً.
 عبد الله بن عمر :هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويالقرشي› ولد بعد البعثة بيسير» واستصغر يوم أحد» وشهد الخندق وما بعدها من

المشاهد مع رسول الله َء وهو من فقهاء الصحابة الأجلاءء وأحد المكثرين منهم» =
oof

رَضِيَ الله تَعَالَى re عِنْدَ الازتِيّاب .

قَالُوا :لَعَلَّهَا أَخْبَارٌ مَخْصُوصَةٌ .قُلْنَا :تَفْطع" ِأنََهُمْ عَمِلُوا؛
لِظْهُورِرما لآ لِخُصُوصِهًا»» وَأَيْضًا :النَّوَائّه 2أ[نصهَلَى الله عَلَيْهِ
وسم گگانانييكممذ الآحَادَ إلى التَوَاحِي ؛ تبيغ الأخكام06

اسيل يراهن يعغْل« :ثلؤلا تقر »...إلىقز
sده:«لعلهن“
n

يَخذَرُونَ 2 49إن الِْينَ يوني

وكان من أشد الناس اتباعاً لآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام .وهو أحد الستة

المكثرين من الرواية .توفي بمكة سنة  ۳۷ها في آخرهاء أو أول التي تليها .رضي الله

تعالى عنه .انظر ترجمته فى :الإصابة ٤/۱۸۱ تقريب التهذيب  ۵/۸۲۳الاستيعاب
» 5

تذكرة الحفاظ ١/۷۳٠ طبقات الحفاظ ص.٠

ابلق مابين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وماأثبتهمن :أ

شْقْطَعُوا؛ بدل «نَقْطُمُ .وهو تحريف ظاهر.
إفة في :ال
)(۳
)(4
)(6
فى
020

شبظهورها»
في « :

بدل «لظهورها».

في :ش «بخصوصها» بدل «لخصوصها».

في :ش «فالتواتر» بدل «التواتر».

املابميعنقوفتين ساقطمن  :الأصل .وماأثبتهمن:أ .وفي :اش"لعسليلهام؟ بدل(يكلك.
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص« : ۷۹۱تواتر أن رسول الله َة كان يرسل الآحاد
إلى البلدان والنواحي؛ لتبليغ الأحكام .وذلك كما بعث كتابه مع دخية بن خليفة
الكلبي إلى هرقل عظيم الروم .وكما بعث مع عبد الله بنحذافة السهمي كتابه إلى

كسرى ملك الفرس .وبعث إلى النجاشي ملك الحبشة .وبعث إلى المقوقس صاحب
الاسكندرية .وبعث إلى سائر الملوك يدعوهم إلى الله تعالى» وإلى الإيمان به جَلِل.

وكذلك بعث أبا عبيدة إلى البحرين يعلمهم الإسلام .وفي هذا وأمثاله الدليل الباهر

القطعي على أنه ية رسول الله تعالى إلى جميع الثقلين كافةء وهو من أدل الأشياء

على العيسوية  -من اليهود  -وكذلك بعث كلل علياًء وأبا موسى»

ومعاذا إلى اليمن»

وبعث إلى جهينة كتابه) .اه.

) (Aلفظة «لعلهم» مالنآية الكريمة ساقطة من :
) (4سورة التوبة اي  .۴تمام الآية س

#وما كان المومنون لينفروا كآفة فلولا

نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
يحذرون» .

( )٠١سورة البقرة الآية861١. : وتمامها :إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من-
oo

بقب
إن  0قاب

0
و 000ر 9

0

قالوا:

 65 02يَتَبِعُونَ |إالظَنّ ”4رَقَذ تَقَدَمَ
:

يَمْنَحُعو إلا اطع
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قف

رھ قو

 2 -دو(ه)

فف بي ني حبر ذِ ا
يلْيَدَيْن >
حَتَىابره بو بكر وعم

امام ةماقم

بعدما بيئاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) .وقوله تعالى# :إن

الذين يك
أتمو
نن م
زال

ال
اله
لم
كنتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما ياكلون فى

بطونهم إلا النار ولايكلمهم اللهيوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» [البقرة:
[VY

 000سورة الحجرات الآية.5 :
) (۲سورة الإسراء الآية .”5 :وتمام الآية الكريمة« :ولا تقف ما ليس لك به علم».

) (۳سورة النجم الآية.۸۲ :
) (4فى  :أ «لقاطع» بدل ابقاطع .

) (oعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :صلى بنا رسول الله ب
إحدى صلاتى العَشِىء

فصلى بناركعتين ثم سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه

غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين أصابعه» ووضع خده الأيمن
على ظهر كفه اليسرى» دخرج السّعان من أبواب المسجد فقالوا :قصرت الصلاةء
وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماهء وفي القوم رجل في يديه طول يقال له:

اليدين .قال :يا رسول اللّه أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال« :لم أنس ولم تقصراء

فقال« :أكما يقول ذو اليدين ؟» قالوا :نعم.
فتقدم فصلى ماترك ثم سلمء ثكمبر
وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبرء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو

أطول ثم رفع رأسه وكبرء فربما سألوه :ثم سلم» .أخرجه البخاري في كتاب الصلاة

باب ( )۸۸تشبيك الأصابع في المسجد وغيره /١؟.١ و
.في كتاب السهوء باب )(٤

من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم (مختصرا) .وفي باب ( )0يكبر في سجدتي
السهو ؟."5/

وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود

-0
لحهديث (لاة _ )١١١٠ ٤٤
۱/۳1
.4
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب السهو فى السجدتين حديث )(8١٠٠

الل

1

|

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في

الظهر والعصر حديث (۲/۷٤۲. )۹۹۳
وقال أبو عيسى ( :وحديث

أبي هريرة:

حديث
o00

حسن

صحيح».

رضي اللهُ عَنْهمَا]  .قُلْنَا :غَيْرُ مَا تحن فِيهء وَإِنْ سل نما تَوَقفَ ؛ لِلريبةٍ
بِالاتْفِرَادٍء نه ظَاهِدٌ في الْعَلْطء وجبب ارقف في مله .

ُو الْحْسَيْن :الْعَمَلُ بالط في تَقَاصِيلٍ الْمَعْنُوم الأضلٍ وَاجِبّ عَقْلاً'
كَالْعَدْلِ فى مَضَدَةٍ شَيْءِء وَضَعْفٍ حَائِطٍ.

حاَلبَْروَُاجدٍ كَذَلِكَ؛ٍ لأَنَّ السُولَ [صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ]!" بُعِتَ
(7

جد تَمْصِيل
لقال فَخَيَردُ الوا

=

26

ا

لَه

ا

000

وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فيمن سلم في اثنتين أو
ثلاث ساهياً حديث )(٤۱۲۱ ١/787.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة» باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً

حديث (لمف 9ه)  ۱/۳۹۔ .41

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۲/۴۳۲

قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/185: «وقول ابن
الحاجب« :حتى أخبره أبو بكر وعمر» كذا وقع في كتب الأصول كالمستصفى
( )18/١والمحصول (/4/8ا" ۔  »)۹۷۳ولم يرد اختصاصهما بالإخبار» بل ظاهر

الحديث يدل على أن المخبر كل من حضر .وفي الصحيح« :وفي القوم أبو بكر

وعمرء فهابا أن يكلماه» (يتكلما) هذا يدل على أنهما من جملة المخبرين لا أنهم
المخبرون».

اه.

ذو اليدين :هو الصحابي الخرباق بن عمروء

من بني سليم .قيل له ذو اليدين؛

لأنه كان في يديه طول .وثبت في الصحيحين أنالنبي ب كانيسميه ذا اليدين .وقد
عاش بعد النبي کا زمناًء وروى عنه التابعون .وليس هو ذو الشمالين الذي قتل في
بدر .وقد وهم الزهري فجعل ذا اليدين وذا الشمالين واحداً» وقد بن العلماء وهمه.
انظر ترجمته فی  ::الإصابة TSIE

الاستيعاب

اموق

سبل السلام 1

تهذيب

الأسماء.۱۸١/١ 
( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل.
( )۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب (ورقة /75ب)ء وفي عبارة أبي الحسين في المعتمد ؟.١١9//

هأر؛
ظواخط
( )۳في :ش "تفصيلاً» بدل «تفصيلٌ» .وه
الواجد) .

لأنه خبر مرفوع للمبتدأ افخبر

« 7١1:والدليل على وجوب العمل
( )6ونص أبي الحسين في المعتمد 5/5١٠
بأخبار الآحادء هو أن العقلاء يعلمون بعقولهم وجوب العمل على خبر الواحد=
٥0

سلما وَلا تلم في الشَّرْعِياتٍ  .سلما وَغَايْتُهُ قِيَاسٌ ظّ في الأضولٍ.

قَالُوا :صِذَفةُ مُنْكِنٌء فَيَحِبُ اخبيَاطًا .قُلْا :إِنْكاد أَضلَهُ الْمَُراير“)
َضَعِيفٌء وَإِنْ كَانَ الْمُفْتَىء كَالْمُفْتَى حاص  ]451[ /وَهَذَا عَام .سلما و(“

قَانُواَ :وْلَمْ يچب لَحَلَّتْ وَثَائِعُ .رد بِمَنعَة سَلَّمْئَا كن
الْحَُكُمْ :المع( وَهُوَمدر

=

شَرْعِيٌ بَعْدَ الشّدع 99

في العقليات .ولا يجوز أن يعلموا وجوبٌ ذلك أو حسكة بعقولهم» إلا وقد

علموا العلة التي لها وجب ذلك أو حسُن .ولا علة لذلك إلا أنهم قد ظنوا

بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل» وهذا موجود في الخبر الواحد الوارد

في الشرعيات؛ فوجب العمل به .يبين ما ذكرناه أنه معلوم بالعقل وجوب التحرز

من المضار» وخسن اجتلاب المنافع» فإذا ظننا صدق من أخبرنا بمضرة إن لم

نفصدء

أو لم نشرب

الدواء»

أو إن سلكنا

في سفرنا طريقاً مخصوصاًء

أو لم

قم من تحت الحائطء فقد ظننا تفصيلاً لما علمناه في الجملة من وجوب
التحرز من

المضار.

وق
اد ع
للمن
جامفي
لة

وجوب الانقياد للنبي ككل فيما يخبرنا بهمن مصالحناء ووجوب

التحرز من الم
تضرة
جف
نيب

المصالح .فإذا ظننابخبر الواحد أن النبيعليه السلام قد

دعانا إلى الانقياد له ف
فيعل أخبر أنه مصلحة» وخلافه مفسدة مضرة؛ فقد ظئنا

اه.

جماع
لً ل
تفص
ملمن
ايلا
لاهةفي».

( )1في :أء ش «أولا» بدل «أولى» وهو تحريف ظاهر.

أالتواترة بدل «المتواترا.
(؟) في« :
( )۳حرف «وَ» ساقط من :أ» ش.
( )45في :أء ش «و رُدَّه بدل «رُد.1
)(6

في  :شش «بالنفي» بدل «النفي؟ .

 )0مُدْرَكُ : ب
بضم
مالم
عيم
ن-ى

أنه معلوم شرعي .انظر :حاشية السعد على شرح العضد

1
) (۷قول ابن الحاجب« :وهو مدرك شرعي بعد الشرع؛ جواب عن سؤال تقديره :أن

يقال :عدم الحكم ليس حكماً شرعياً؛ لاستناده إلى عدم الدليل» وعدم الدليل عقلي»
والمستند إلى العقل عقلي .فأجاب بأن عدم الحكم وإن كان ثاب
عتا ع
دند
م
oo

الدليل» =

الشَرَائِطً'" :يانلْهبانُ:وعُ؛ لاخَْمَالٍ كَذِبهِ؛ لِعِلْمهِ يعدم التَكلِيف"",
وقبل الشرع» لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعي؛ إذ حكم الشرع فميثله غدم
الحكم.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /45أ)« :وعندي في هذا الجواب وقفة؛.
انظر :رفع الحاجب (ورقة /51أ) .بيان المختصر ١/٦۸1. شرح العضد على المختصر

0
(0

 ۲مع حاشية المحقق التفتازاني.
المراد بالشرائط هنا شرائط الأداء لا

شرائط التحمل.

قال الإمام الجويني في التلخيص « :"7/0968ومنها البلوغ» فإن الصبي لا تقبل روايته
للأخبار» وقد ادعنى القاضي رضي الله عنه في ذلك الإجماع» وهذا ما ألفيته في كتب

حكي وجهاً بعيداً في صحةالأصول» وكان الإمام رضي الله عنه  أي الباقلاني ي
رواية الصبي» ولعله قد كان أسقطهء والله أعلم».اه.
علق ابن السبكي على هذا القول في الإبهاج  "1/14بأن« :الوجه المشار إليه موجودء

والخلاف معروف مشهورء وقد ظهر اختلاف الفقهاء في قبول روايته في هلال
رمضان» فلم يجعلوه مسلوب العبارة بالكلية» .ثذمكر فروعها في رواية الصبي .وقال
السرخسي في أصوله ١/۲۷۳: «ومن الناس من يقول :رواية الصبي في باب الدين
مقبولة»

وإن لم يكن هو مقبول الشهادة؛

لانعدام الأهلية للولاية بمنزلة رواية

.ه
العبد» ا

وقال الإسنوي في التمهيد ص« :544الصبي الذي لم يجرب عليه الكذب هل يقبل
خبره ؟ فيه خلاف عند الأصوليين» وكذلك عند المحدثين والفقهاءء والأصح عند
الجميع عدم القبول» نعم إن احتفت به قرينةكالإذن في دخول الدارء وحمل الهدية»
فالصحيح القبول».اه.

واشتراط البلوغ هو باعتبار وقت الأداء للرواية» أما لو تحملها صبيا وأداها مكلفاء فقد

أجمع السلف على قبولها كما يصرح بهالمصنف بعد قليل.

انظر تفصيل المسألة في :التلخيص  ."5/08البرهان للجويني ١/١۹۳. المستصفى

 ./۱شرح اللمع  .5/05المحصول للرازي  4/445الإحكام للآمدي .405/

إحكام الفصول للباجي

“۷

بيان المختصر

>-۷

شرح مختصر

الروضة

7/4 .١تيسير التحرير  ."49/#أصول السرخسي 1/١لا. شرح تنقيح الفصول
ص . ۹۹الإبهاج  ۲۳رفع الحاجب (ورقة /45أ) .شرح الكوكب المنير
 . 71/4فواتح الرحموت ١/۹۳۱. مقدمة ابن الصلاح ص؛.٠١4 تدريب الراوي

التحفيقات في شرح الورقات ص .574ظفر الأماني ص .#74أسباب
۷
اختلاف المحدثين ١/۸1.
60/۸

وَإِجمَاعَ الْمَدِيئَةِ على قبولٍ شهادَة الصبيَانِ بَعْضِهمْ عَلى بَعْضِ في
الدمَاءِ قبل تَمَوقَهِغْ*" .2مُسْعَئْئَى 9؛ رة الجئاية بَيِتَهُمْ مُنْمَرِدِينَ .وَالرُوَاية
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بعده» والسماع قبله مَمَبُولهُ كَالشْهَادَةء وَلِقَبُولٍ ابن عَبَّاسء وابن الرَبَيْر
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وافافة م ةيه ةم نين ةة نامو وفاةة ف امه مءامة م ف انار وا ناوار ل ران م ل م له

( )١قال الأصفهاني في بيان المختصر ١/۷۸1: « قوله« :وإجماع المدينة» إشارة إلى
جواب دخل مقدر.

توجيهه أن يقال :إن أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض

في الدماء والجنايات قبل تفرقهم .فإذا كانت شهادة الصبيان مقبولة» فقبول روايتهم
بالطريق الأولى.
تقرير الجواب
أ
ن
ي
ق
ا
ل
:
ه
ذ
ه
الصورة مستثناة؛ لكثرة وقوع الجناية بينهم منفردين عن
الكاملين .ومسيس الحاجة إلى معرفة ذلك وشهادتهم مع كثرتهم؛ قرينة دالة على
صدق ما أخبروا بها  .آه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /45أ)/45( .ب)« :وأما إجماع المدينة على
قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهمء فإنه عند ابن الحاجب

مستثنى ؛ لكثرة الجناية بينهم منفردين؛ فمست الحاجة إلى ذلك .وابن الحاجب مالكي

إفة

فجرى في هذا على أصلهء واحتاج إلى دعوى الاستئناء»  .اه.
في :ش اتفريقهم» بدل «تفرقهم».

اشترط
ابن الحاجب أن يكون أداء الشهادة قبل تفرقهم؛ لثلا تتطرق إليها تهمة بتلقين

غيرهم إياهم.

انظر :بيان المختصر ١/۷۸1. رفع الحاجب (ورقة /٤١ب). شرح العضد على
المختصر ؟.7/135

( )۳في :ش «مستشنا» بدل «مستثنی» .وهو تحريف ظاهر.

( )5قال الإمام الباجي في إحكام الفصول ١/١۷۳: «ومما يدل على ذلك إجماع

الصحابة وغيرهم من التابعين على قبول خبر ابن عباس» وابن الزبير» والحسنء

والنعمان بن بشير» وأنسء ومحمود بن الربيع» والعمل به .ولم ينقل عن واحد
منهم رڌ حديث

واحد من هؤلاءء

ولو كان منهم رد ذلك لنقل في مستقر

ه.
الع
اادة»
.

وانظر :المحصول للرازي /4ه ."4الإحكام للآمدي نت كرة شرح مختصر الروضة

1  .١1الإبهاج ١/۷٤۳. رفع الحاجب (ورقة /48ب) .بيان المختصر ١/885. شرح

العضد على المختصر ؟.15/

 عبدالله بن الزبير بن العوام :أبو بكرء ويقال :أبو خْبَيْب بالتصغيرء ويقال :أبوع-4وه

"'”عاَمْسِإَو ”"ناَيْبّصلا .
2

تھ

١

es

YD).

وَمِنّْهًا :الإسْلامُ؛ للإجمَاع”" .
= القرشي الأسدي» الصحابي ابن الصخابي» أمه أسماء بنت أبي بكر الصدّيقء وأبوه
سيدنا الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنةء وجدته لأبيه صفية بنت عبدالمطلب عمة
رسول الله يليه وخديجة أم المؤمنين عمة أبيهء وسيدتنا عائشة أم المؤمنين خالتهء

وهو أول مولود ولد للمهاجرين إلى المدينة بعد الهجرة» وفرح المسلمون بولادته
فرحا شديدا؛ لأن اليهود كانوا يقولون قد سحرناهم فلا يولد لهم مولودء فأكذبهم الله
تعالىء فحنكه رسول الله بك بتمرة لاكها فكان ريق رسول الله صلى اله غليه وسلم
أول شيء نزل في جوفهء كانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه
الحجاج بن يوسف الثقفي في أيام عبدالملك بن مروانء فانتقل إلى مكة ونشبت بينهما
حروب انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة سنة *الاهء وقيل ۷ه والمشهور الأول.
روي له عن رسول الله يله *” حديثاء اتفتقى الشيخان على ستة منهاء باقر

مام

بحديثين .انظر ترجمته في ::تهذيب التهذيب 8/6١57. دليل الفالحين ۱-٤ 6
الأعلام للزركلي f/VA.

( )١في:ش «الاستماع؟ بدل «الاسماع».
 (0أجمع السلف والخلّف على إحضار صبيانهم مجالس الحديث» وإسماعهم الأحاديث»

وقبول روايتهم لما تحملوه في حالة الصبى بعد البلوغ .انظر :المحصول للرازي
 ..٤الإحكام للآمدي ۲/٠۰. شرح مختصر الروضة  .5/551الإبهاج ۲/۸٤۳.
رفع الحاجب (ورقة /585ب) .بيان المختصر ١/4985. .شرح العضد على المختصر

.
( )۳لا تقبل رواية الكافر من يهودي أو نصراني أو غيرهما إجماعاً.
قال الفخر الرازي في المحصول 4٤۴ «الكافر الذي لا یکون من أهل القبلة»
أجمعت الأمة على أنه لا تُقَبلُ روايته» سواء عُلِمَ من دينه المبالغةٌ في الاحتراز عن
الكذب أيوعللمم» .اه
وقال الخطيب في الكفاية صه":١ «أعظم الفسق :الكفرء فإذا كان خبر المسلم
الفاسق مردوداً  3صحة اعتقاده» فخبر الكافر بذلك أولى».اه.

على أن الإسلام يُشترّط عند أداء الرواية لا عند تحملهاء فقد ثبتت روايات كثيرة لغير

واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهمء وأدوها بعدهء كرواية جبير بن مُطهم
في أبواب صفة الصلاة»
التي رواها الإمام البخاري في صحيحه -

باب و

المغخرب  -وغيره عنه حيث قال(« :سمعت النبيكله قرأ ذفايلمغرب بالطور».

سورة الطور.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذفققف 447
65٠

متكلماً على طرق-

و أبُو حَنِيفَةَ [رَحِمَهُ الله“ وَ!وان قىل“ شَهَادَبةَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ »)
م

ممع o)0

و

لم قبل روات

زفك4

أله

وَلِمَوْلِهِ :إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ”"'.

ملعم

2

وَهْرَ فَاسِقٌ الْمُدْفٍِ

الْْمُمعتَدََقَدّم:
ت

ووَااسْيُدِلَ ببأانل لایيووت
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ه

نی
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ان
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ت
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ققد
ل يو6ی

ز
بب
رعض
یهم

؟
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اخ

لِتَ
لهِِفي
ذدِينِ
ك.
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الحديث« :وزاد الإسماعيلي من طريق معمر( :وهو يومئظٍ  أي جبير بن مطعم 
ي المغازي من طريق معمر أيضاً في آخره قال:مشرك)» وللمصنف  -أي البخاري ف

«وذلك أول ما وقر الإيمان فى قلبى» ...واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي

في حال الكفر» وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة» .اه.
انظر :التلخيص ١/٠٠. البرهان ١/١۹۳. المحصول للرازي  ."4/549الإحكام للآمدي
إحكام الفصول للباجي ١/85". أصول السرخسي ١/54". تيسير التحرير
۲
۳

 .٤۷بيان المختصر ١/885. رفع الحاجب (ورقة /45ب) .شرح مختصر

الروضة ۲/١۳1. شرح الكوكب المنير  ."۲/4۷مقدمة ابن الصلاح ص؛.٠١4 الكفاية
للخطيب ص۴۱٤ 8"١. - فتح الباري ۲/۷٤۲  ۸6٤۲. -تدريب الراوي ١/٠٠. شرح

العضد على المختصر /١؟.5 ظفر الأماني ص١54. »9054 التحقيقات في شرح
الورقات ص .574أسباب اختلاف المحدثين //١ا.5
( )١حرف و٤ ساقط من :أ
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في بيان
المختصر ١/9845.

( )۳في :ش «أقبل» بدل «قبل» .وهو خطأ ظاهر.

( )9في :أ لم تُقْبَلْ» بدل «لَمْ يَقْبَلْه .والسياق يرجح ما أثبته.

( )5إشارة إلى جواب عن سؤال مقدر :فإن قيل كيف يصح دعوى الإجماع على عدم

قبول روايته» وأبو حنيفة رحمه الله قبل شهادة الكفار بعضهم على بعض» والتأكيد في
أمر الشهادة أكثر؟.

أجيب بأن أبا حنيفة رحمه الله» وإن قبل شهادة بعض الكفار على البعض؛ فللضرورة؛

صيانةً للحقوق» وإن كان لم يقبل روايتهم أصلاًء فلا يقدح في الإجماع.
انظر :بيان المختصر ١/045. رفع الحاجب (ورقة /45ب) .شرح العضد على

المختصر .7/75
( )1سورة الحجرات الآية.5 :
( )۷في :أ «لأنه» بدل «بأنه).
اكه

وَالْمُبْتَدِعٌ”'' بِمَا يَتَضَمَّنُ التَكْفِيرَ كالكافر عِنْدَ الْمُكَمْر .وَأمّا غَيْدُ الْمُكفر
ت

س

و

( )١اختلاف العلماءفي مسألة رواية المبتدعء كان له الأثر الكبير والواضح في اختلاف
العلماء ذففي الحكم على الحديث قبولاً وردء حيث نجد أن بعض الأئمة ذهب إلى رد

رواية المبتدع دراً كاملا ولم يقبلهاء ومنهم من قبلها حتى من الغلاةء فهم على طرفي
نقيض تماماء وهذا انعكس بدوره على الحكم على المروي ببْعْده هذا.
وقد قسم العلماء البدعة إلى قسمين:
دعة مكفرة.ب
؟  -بدعة مفسّقة.

وذهبوا في كل قسم إلى أقوال سأذكرها على الترتيب .إن شاء الله.

القسم الأول :البدعة المكفرة.
إن البدع المكفرةتنقسم إلى قسمين:
أولاها :مااتفق على تكفير أصحابهاء كمنكري العلم بالمعدوم القائلين :ما يعلم
الأشياء حتى يخلقهاء أو منكري العلم بالجزئيات» والمجسمين تجسيماً صريحاًء '
والقائلين بحلول الإللهية في علي وغيرهء أو الإيمان برجوع سيدنا عليّ إلى الدنيا قبل
يوم القيامة» أو وقوع التحريف في القرآن» أو نسبة التهمة إلى السيدة عائشة أم
المؤمنين رضي الله عنها .وأمثال ذلك مما كان التكفير بهمتفقا عليه من قواعد جميع
الأئمة.
وثانيها :البدع التي اختلف في تكفير أصحابها وعدمهء كالقول بخلق القرآن» والنافين

لرؤية الله تعالى يوم القيامة.
أقوال العلماء في رواية المبتدعة الذين يكفرون ببدعتهم.

القول الأول :أخبار أهل الأهواء كلها مقبولةء وإن كفاراً أو فساقاً بالتأويل .وممن

ذهب إلى قبول رواية كافر التأويلء العلامة ابن الوزير اليماني في كتابه تنقيح الأنظار

۲
بشرح توضيح الأفكار» وأتى بأدلة كثيرة تؤيد صحة هذا القول مع مناقشة
المخالفين فانظره.
القول الثاني  :إن خبرهم يقبل إن كانوا يعتقدون حرمة الكذب .وإليه ذهب أبو الحسين
البصري في المعتمد  »1/41والفخر الرازي في المحصول ٤/٦۹۳۰ والبيضاوي في
منهاج الوصول في علم الأصول  7/147بشرح البدخشي والإسنوي.
قال الفخر الرازي في المحصول « :"5/59المخالف من أهل القبلة إذا كفرناه

كالمجسّم وغیره» هل تقبل روايته أم لا؟ الحق أنه إن كان مذهبه جوارٌ الكذب لم
تقبل روايته» وإلا قبلناهاء وهو قول أبي الحسين البصري .وقال القاضي أبو بكر
الباقلاني :-والقاضي عبدالجبار( :لا تقبل رؤايتهم» .اه.

o۲

5

 القول الثالث :إن المكفرين ببدعتهم لا يحتج بهم ولا تقبل روايتهم .وقد حكى الإمامالنووي في التقريب ١/476 بشرح التدريب الاتفاق على ذلك .إلا أن ما تقدم من
حكاية القولين السابقين يرد حكاية الاتفاق هذه.
قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث ١/40: «وأطلق القاضي عبدالوهاب في
«الملخص» وابن برهان في «الأوسط» عدم القبول» وقال :لا خلاف فيهه ..ثم ذكر ما

ينفى حكاية الاتفاق؛ بنقله ما حكاه الخطيب عن جماعة من القول بقبول رواية المكفر

ببدعته» وكذا قول الإمام الفخر الرازي.
وقد أحسن الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في فتح الباقي ١/۲۳۳ بقوله« :أما من
كفر ببدعته ...فلا يقبل» على خلاف فيه» .حيث ذكر الخلاف في المسألة.

وقد حقق الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله هذه المسألة في شرح النخبة
ص ٠٠ وأتى فيها بالقول الفصل» فقال« :والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته؛ لأن
يرهاء فلو أخذ ذلك على
فكف
لفت
الغ
خبا
مد ت
ينها مبتدعة» وق
فأ
لدعي
اة ت
خئف
م طا
كل
الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف .فالمعتمد :أن الذي ترد روايته :من أنكر أمرا

متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه .فأما من لم يكن
بهذه الصفة» وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواهء فلا مانع من قبوله».
أه.

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه في الباعث الحثيث ص ١٠٠ « :وهذا الذي قاله
الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار» ويؤيده النظر الصحيح».اهم.

القسم الثاني  :البدعة المفسّقة:
البدعة المفسقة مثل :بدع الخوارج» والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلوء وغير

هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراًء لكنه مستند إلى تأويل ظاهر
سائغ.
أقوال العلماء في رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم.

القول الأول :رد روايتهم مطلقا :وممن ذهب إلى هذا القول :الإمام مالك رضي الله
عنه كما حكاه عنه الخطيب في الكفاية ص۹۱٤ والقاضي أبو بكر الباقلاني» وأبو

إسحاق الإسفراييني» وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو علي الجبائي» وأبو هاشم وجزم
به ابن الحاجب.

القول الثاني :إنه يحتج بهم إن لم يكونوا يستحلُون الكذب في نصرة مذهبهم» أو
لأهل مذهبهم .سواء كانوا دعاة أم لاہ

وممن قال بهذا القول :الإمام أبو حنيفة» والإمام الشافعي» وابن أبي ليلى» وسفيان

الثوري» وأبو يوسف» ويحيى بن سعيد» وعلي بن المَدِيني.

ده

=

=

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث ص:٠٠١ «وهذا القيد  أعني
عدم استحلال الكذب  لا أرى داعياً له؛ لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راوء فإنا
لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة» فأولى أن نرد رواية من
يستحل الكذب أو شهادة الزور» ..اه.

القول الثالث :إن رواية المبتدع تقبل إن كان مروبه مما يشتمل على ما ترد به بدعته؛
وذلك لبعده حينئذٍ عن تهمة الكذب جزما .وهذا القول ذكره الحافظ السخاوي في فتح
المغيث ١/502 والإمام اللكنوي في ظفر الأماني ص” 754ولم ينسباه إلى معين.
القول الرابع :إن رواية المبتدع تقبل إذا كانت بدعته صغرى» وإن كانت كبرى فلا
تقبل .ذكره الحافظ السخاوي في فتح المغيث ١/٦٠٠٠ والإمام اللكنوي في ظفر
الأماني ص٠٦۳ ولم ينسباه إلى معين.
 454بعد حكايته لهذا القول« :فتقبل
قال الإمام اللكنوي في ظفر الأماني ص54

رواية أرباب التشيع بالمعنى المشهور في عرف المتقدمين» وهو اعتقاد تفضيل عليّ
رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه» أو اعتقاد أن علياً أفضل الخلق بعد
رسول الله كل وأنه مصيب في حروبه كلها ومخالفه مخطى» وبهذا المعنى نسب

جمع من أهل الكوفة المتقدمين إلى التشيع .ولا تقبل رواية المتشيع بالمعنى المشهور

في عرف المتأخرين وهو :التبري من الشيخين أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهماء
وسبّهماء وسبّ غيرهما من الصحابة المخالفين لعليّ رضي الله عنه» وتكفير أكثر
1

الصحابة سوى عليّ ومن وافقه» .اه.

١

القول الخامس :إنه تقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء إلى بدعتهمء أما الدعاة
فلا يحتج بأخبارهم؛ لأن الداعية قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات»
وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه .وممن

ذهب إلى هذا القول:

ابن المبارك»

وابن

مهدي» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» ورواية عن مالك .وهو مذهب كثير من
العلماء كما صرح بذلك الخطيب في الكفاية 1ص .89وقال ابن الصلاح في المقدمة
ص:١١4 «وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء» .وقال أيضاً« :إنه أعدلها
وأولاها».اه.

 .وقد نقل ابن حبان اتفاق العلماء على ذلك كما نقله عنه ابن الصلاح في المقدمة
ص٠٠١ فقال« :الداعي إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة» لا أعلم
بينهم فيه خلافا».اه

وحكاية الاتفاق هذه مخدوشة بما مر من حكاية قول من قبل رواية أهل البدع

والأهواء المتأولين مطلقاً دون تفريق بين داعية وغيره .وكذا يخدش فيه رد الإمام مالك

برواية المبتدع مطلقاً سواء كان داعية أم لا؛ ولذا نجد الحافظ ابن حجر يستغرب من-
255

وَمَالآ يَتَضّمَنٌ النّكْفِيرَ إن كَانَ وَاضِحَاء ككََ2ففِِسْقٍ الْخَوَارِجٍ وَنْحْووء كَرَدَهُ
له 4#

دو ن()١2

قله قوم .
اراد  :إن جَاءَكُمْ اسق چ" وهو فَاسِقٌ
القَابل :نحن

حك

بالظاهر #۳

وَالََيَهُ اول

؛ لِتَوَائُرِمَاء

مقولة ابن حبان» حيث قال في شرح النخبة ص٥٠ _ ١١: «وأغرب ابن حبان فادعى
الاتفاق على قبول غير الداعي من غير تفصيلة.اه.

وقد سبق الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح ص٠۷۲ إلى ذلك بأصرح من عبارة ابن
حجرء فقال« :وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر؛ فإنه روي عن مالك رد روايتهم
مطلقا كما قال الخطيب في الكفاية (ص.6)١49اه.

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث ص٠٠١ بعد أن عرض للأقوال
المتقدمة« :وهذه الأقوال كلها نظرية» والعبرة ذفي الرواية بصدق الراوي وأمانته» والثقة

بدينه وخلقه» والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيراًمأنهل البدع موضعاً للثقة
والاطمئنان»

اافق
وم
يوا
وإن رو

رأيهمء ويرى كثيراً منهم لا يوثق بأي شيء يرويه؟.

ثذمكر قول الحافظ الذهبي في ترجمة (أبان بن تغب" وعقب عليه بقوله« :والذي

قالالذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية .والله
أعلم» .اه

والذي قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه هو التحقيق الذي ينبغي أن يُصار إليه في
هذه المسألة .والله أعلم.

انظر تفصيل المسألة في :المحصول للرازي  . "4/54المعتمد  .5/451الإحكام
للآمدي  ."80/رفع الحاجب (ورقة /45ب)» (ورقة /٠١أ). بيان المختصر ١/795.

١١١  .الباعث
شرح العضد على المختصر  .75//مقدمة ابن الصلاح ص١١4
١١٠. الكفاية ص۹۱٩  .7107 -شرح
الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص44
النخبة لابن حجر ص*.٠٠ فتح المغيث للسخاوي ١/40". فتح الباقي لزكريا الأنصاري

تدريب الراوي ۱/٤۲۳ ۔  .۷۲۳تنقيح الأنظار بشرح توضيح الأفكار - ۲/۳۳۱
۱
 .۲ظفر الأماني ص” 754  .454قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص.۷۲۲
أسباب اختلاف المحدثين ؟.7/594

) (1لفظة «قوم» ساقطة من :أ .وعبارة :ش «وقبله آخرون».
فم

سورة الحجرات الآية5 :

زفية سبق تخريجه في ص٥٩۳ .

) (4في  :ش «أولا» بدل «أولى» .وهو تحريف ظاهر.
00

وَخصوصها ِالْمَاسِقء وعدم تَخْصِيصِهًاء

وَعَذَا مُخَصّصٌ ِالْكَافِرٍ وَالْفَاسِق

الْمَظنُونِ صِدْقُهُمَا باتمّاتي.
قَالُوا :جْ
0مَعُوا عَلَى صبول

فَ٠ عفان رَضِيَ الله ع

وَردٌ

املع أو  5مَذْهَبُ بَْض.
وَأَكَا تخو جلاف الْبَسْمَلَقٍ وَبَعْضٍ الأصولء واإننادّعِيَ” 2الْمَطْمٌء

ليس مِنذَْلِكَ؛ٍ لِقُدَةِ الصُّبْهَة ممِنّالْجَانَِْنٍ6

َأمّا مَنْ /۹۲[ /ب] يَشْرَبٌُاليد وَيَلْعَبُ بِالسَطْرَنْج وتخو مِنْ مُجْتَهِدٍ

َمُمَنّدٍ فَالْمَطْمُ ائه َيس بِمَاسِقٍ .وَإِنْ قُلْتا :الْمُصِيبُ وَاجِد؛ لأنّهُ يوي إِلَى
1

میق بوا حب

۳

 ( )١لفظة «قبول» ساقطة من :أ .وسقوطها يخل بالمعنى.ريكشي  الذي
(؟) قال الزركشي في المعتبر نقلاً عنمحقق بيان المختصر ١/45 « :اقللتز أ

حكي عنهذلكعمار يبانسرء وعدي بنحاتم وغيرهماء وكان المرادمَنْأعانعليه» لامن
باشره .قالابنالجوزي في التلقيح  :و اختلفوا فيقاتل عثمان رضي الله عنهفقيل  :الأسود

التجيبي منأهل مصرء وقيل  :جبلة بن الأيهم» وقيل  :سودان بن رومان المرادي».اه.
(*) ماالبمينعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لمافي بيان
المختصر ١/7952 ورفع الحاجب (ورقة /85أ).
( )٩في :أ «ادعا» بدل «أدْعِيَ؟.

() وأما الخلاف في كون البسملة من القرآن» وفي بعض الأصول كإثبات الكلام النفسي»
وزيادة الصفات.

وإن ادعى كل واخدٍ من الخصمين القطع ببطلان مذهب الآخرء

فليس مما يوجب رد الرواية؛ لقوة الشبة من الجانبين.
انظر :رفع الحاجب (ورقة  .)//85بيان المختصر ١/٤۹1. شرح العضد على المختصر

۲

مع حاشية السعد.

رب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه مما يختلف في حرمته سواء كان مجتهداً أو
( )5وأيماشمن
ق»
سليس
اأنه
فطعب
بانق
مقلداًء فإن

مجمتنهدين واحد؛ لأنا لو
ليب
وإن قلنا :إن االمص

تهد
جلى
مب ع
اهليج
فسقناه لأدى إلى تفسيق المكلف بما هو واجب عليه؛ لأن

العمل

بظنه» وللمقلد بفتواه» وذلك فيما يكون واجباً على مجتهد حراماً عند غیره.
انظر :رفع الحاجب (ورقة /81أ) .بيان المختصر ١/645. شرح العضد على المختصر

5

مع حاشية السعد.

65

َإِيجَابُ اللَافيِيّ الْحَدّ؛ لِظْهُورِ أمر الحرم عِندة“.
وَمنْهَا :رُجْحَانٌ ضَبْطوا" عَلَى سَهْوِهِ؛ لدم خصولٍ الظنّ.
) (1قال الأصفهاني في بيان المختصر ١/8495 « :قوله« :ولإيجاب الشافعى رضى اللّه عنه»

إشارة إلى جواب دخل مقدر.

1000

توجيهه أنهلولميكن شارب النبيذ فاسقاً قطعاً .لماأوجب الشافعي رضي الله عنه

الحد عليه؛ لأن إيجاب الحد إنما يكون بارتكاب الفسق قطعاً.
تقرير الجواب :إنما أوجب الشافعي رضي الله عنه الحد؛ لأن دليل التحريم عنده في
غاية الظهورء لا لفسقه قطعاً» .اه.
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /٠١أ): «وأما إيجاب الشافعي رضي الله عنه
الحد على شارب النبيذ حيث قال« :أحد الحنفي إذا شرب النبيذء وأقبل شهادته»؛

فإنه لظهور أمر التحريم عندهء فنهض عنده الدليل موجباً للحد .متقاعداً عن
التفسيق».

اه.

) (۳الضبط في اللغة :لزوم الشيء وحبسه» صَبَطَ عليه وضَبَطَهُ يَضْبئْطهُ ضَبْطًا وضَبَاطَة.
قال الليث :الضبط  :لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء.

وضبط الشيء :حفظه بالجزم» والرجل ضابط أي :حازم.
انظر :لسان العرب مادة (ضبط) //٠5". المصباح المنير ١/۷١". التعريفات للجرجاني

ص. ۹۷۱
وأما الضبط في اصطلاح العلماء فينقسم إلى قسمين :ضبط صدرء وضبط كتاب.
أما ضبط الصدر :فهو أن يثبت الراوي في صدره ما سمعه» بحيث يتمكن من
1

استحضاره متى شاء.

وأما ضبط الكتاب :فهو صيانة الراوي لكتابه منذ سمع فيه وصححه
يؤدي

إلى أن

منه.

و الضابط من الرواة :هو الذي يقل خطؤه في الرواية» وغير الضابط :هو الذي يكثر

غلطه ووهمه فيهاء سواء كان ذلك؛ لضعف استعداده أو لتقصيره في اجتهاده.

شروط الضبط :

ون المراتوييقظاً غيرمغمّل.
١يكأن
ظنه.
فم
حّث
ون الراوي حافظاً إنحد
ي-كأن
۲
 - ۳أن يكون الراوي ضابطاً إن حدَّث من كتابه.

 - ٤أن يكون الراوي عالماً بما يحيل (أي يغيّر) المعانى إن كان يحدّث بالمعنى.

انظر تفصيل شرط «الضبط؛ في :المعتمد ١/١٠. المستصفى ١/١١٠. المحصول

للرازي  .4/714الإحكام للآمدي ۲/۷٠۳. شرح مختصر الروضة ؟.١441/ شرح الكوكب-
0۷

وَمِنْهًا :الْعَدَالَه» وَهِىَ :مُحَافَطَةٌ ية تخمِلٌ عَلَى مُلارَّمَةٍ التَّقْوَى
وَالْمْرُوءَة لَيِسَ مَعَهَا بِذْعَةً.
المنير  ."7/08أصول السرخسي ١/۸٤۳. فواتح الرحموت ١/١٤1. مقدمة ابن الصلاح
ص٠ ٤ . ٠الباعث الحثيث شرح اختصار علوم .الحديث ص . .۲۹شرح ألفية العراقي

ابن الصلاح

دلى
قع
مة
منكت
للمصنف ١/۲۹۲ مع فتح الباقي للشيخ زكريا الأنصاري .ال

للزركشي fe  .تدريب الرادي N 2  ٠توضيحالأفكار للصنعاني ۷
)(1

العدالة  :مصدر

دل

بالضم>ء يقال :عدل

فلان عَدَالةٌ وذو

ف

دل

أي رضا

ومَقْتَعٌ في الشهادة.

قال كثير:
وبايعتٌ ليلى في الخلاء ولم يكن
ويقال:

رجل عَدْلُ ورجلان

دل

شهودٌ على ليلى عدول مَقَانِمٌ

ورجال عَدْلُ وامرأة عَدْلُ ونسوة دل

وكل

ذلك على معنى  :رجال ذوو عَذْلِ ونسوة ذوات عَذْلِ فهو لا يثنى ولا يجمع ولا

يؤنث» فإن رأيته مجموعا أو مثنى أو مؤنثاء فعلى أنه قد أجريّ مجرى الوصف الذي
ليس بمصدر.

 :وأما العدل الذي هو ضد الْجَوْرِءٍ فهو مصدر قولك  :عَدَلفي الأمر فهو عادل»
وتعديل الشيء  :تقويمه»

يقال  :عله

تعديلاً فَاعْتَدَلَ:

أي قَوّمه فاستقام.

وكل مُتَقّفٍِ

مُعْتَدِلٌء وتعديلٌ الشاهد نسبته إلى العدالة.

ا .4المصباح المئير  .7/54مفردات الراغبانظر :لسان العرب مادة (عدل) ١١/١۴٤ /
ص١91 توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ١/44.
ص١60 التعريفات للجرجاني ١.
.
أما في الاصطلاح :فكما عرفها ابن الحاجب .والتعريف الذي ذكره ابن الحاجب للعدالة
هيئة راسخة في النفس تحمل

قريب مما ذكره الغزالي في المستصفى  : 8ا«العدالة:
على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً» حتى تحصل ثقة النفوس' 'بصدقه» .إلا أن ابن
الحاجب أبدل «هيئة راسخة في النفس» ب «محافظة دينية) التي هي لازمة تلك الهيئة.

وزاد قيد« :ليس معها بدعة» .وإنما يعتبر هذا القيد من لم يقبل رواية المبتدع أضلا.

انظر تعريف العدالة في :المستصفى ١//181. المحصول للرازي  .4/895الإحكام
للآمدي ۲/۸٠". بيان المختصر  .7/545رفع الحاجب (ورقة /٠١أ). شرح مختصر
الروضة ؟.١74/ تشنيف المسامع ؟ .794/شرح الكوكب المنير ؟ ."18/تيسير التحرير
 . ۴أصول السرخسي  ."54 0مقدمة ابن الصلاح ص.٠١4 شرح ألفية
العراقي للمصنف

۱۱/٤۹۲ مع فتح الباقي .النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي

 ١٠.توضيح الأفكار للصنعاني ۲/٦۸. ظفر الأماني
تدريب الراوي "١/00
۴
ص١54 توجيه النظر ١/44. أسباب اختلاف المحدثين ١/۳٠.
.
0۸

حمق باجيئابٍ الْكَبَائِرِ وَتَرْكٍ الإِصْرَارٍ عَلَى الصَّغَائْرِه وَبعْضٍ
2
30

2

7

ع

وو

o

0

) (1فصل الإمام الغزالي رحمه الله العدالة تفصيلا في غاية الدقة» حيث قال في
المستصفى

(//١ا:١8 «العدالة:

عبارة عن استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها

إلى :هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًاء حتى
تحصل ثقة النفوس بصدقه .فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفًا وازعًا عن
الكذب» ثم لا خلاف في أنه لايشترط العصمة من جميع المعاصي» ولا يكفي
أيضًا اجتناب الكبائرء بل من الصغائر ما يرذ به كسرقة بصلة وتطفيف فى حبة

قصدًا .وبالجملة :كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب

بالأغراض الدنيوية .كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة
في المروءة :نحو الأكل في الطريق» والبول في الشارع» وصحبة الأراذل وإفراط
المزح .والضابط في ذلك فيما جاوز محل الإجماع» أن يرد إلى اجتهاد الحاكم .فما
دل عنده على جراءته على الكذب رَد الشهادة به وما لا فلاء وهذا يختلف بالإضافة
إلى المجتهدين.

وتفصيل ذلك من الفقه لا من الأصول .ورب شخص

يعتاد الغيبة

ويعلم الحاكم أن ذلك لهطبع لا يصبر عنهء ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد
أصلاء فقبوله شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه» ويختلف ذلك بعادات البلادء
واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون بعض» .اه.

وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ١/84": «والعدالة مأخوذة من الاعتدالء ولا بد
مأنربع شرائط :
أحدها :المحافظة على فعل الطاعات» واجتناب المعاصي.
والثاني  :ألا يرتكب الصغائرء وما يقدح في دين أو عرض.

والثالث :ألا يفعل من الباحات من يُسْقِطٌ القدر» ويكسب الذم.

والرابع :ألا يعتقد من المذهب ما يرده أصول الشرع مصرح معانيه» ووحى وخلا
ه.
دلا
ائله)
.

 00الكبائر  :جمع كبيرة .والكبيرة في اللغة :الإثم الكبير المنهي عنه» وتجمع أيضاً على

كبيرات .يقال :كَبْرَ الشيء كُبْرَا :أي عَظْمَ فهوكبير» وأيضاً كبر الشيء بضم الكاف
وكسرها:

معظمها.

انظر :القاموس المحيط ؟ .471/المصباح المنير  .1/755التعريفات للجرجاني
6ص""؟ .مفردات الراغب ص 5495  .7195المعجم الوسيط ؟/؟لالا.
أما اصطلاحا :فقد عرفت الكبيرة بتعاريف كثيرة منها:
هته

=

أحدها :ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة.
الثاني  :المعصية الموجبة للحد .قال الرافعي وهم إلى ترجيح هذا أميل .والأول ما

يوجد لأكثرهم» وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر.

الثالث :إن جميع الذنوب كبائر .وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» والقاضي
أبي بكرء والإمام القشيري وتقي الدين السبكي»› ونقله ابن فورك عن الأشعرية

واختاره.

قال القرافي في الفروق ١/171: «وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة؛
إجلالاً لهعز وجلء مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية؛ وإن من
الذنوب ما يكون قادحا في العدالة»

ومنها لا يكون قادحاء

هذا مجمع عليه وإنما

ش

الخلاف في التسمية والإطلاق».اه.

قال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ١/۷۲: «ومن السلف من قال:

الذنوب كلها سواء إن كانت عن عمدء وعن أبي إسحاق الإسفراييني :أن الذنوب

كلها سواء مطلقاًء ونقّى الصغائر .وهذان القولان واهيان؛ لاألنأدلة شاهدة

بتقسيم الذنوب إلى قسمين؛ ولأن ما تشمل عليه الذنوب من المفاسد متفاوت أيضاً».
اه.

الرابع  :كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة.
وهو قول إمام الخرمين في الإرشاد 2ص١4 واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع.
قال الإمام الجويني في الإرشاد ص:"8١

«كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها

بالدين ورقة الديانة» فهي التي تحط العدالة» وكل جريرة لا تؤذن بذلك بتلبقي

حسن الظن ظاهراً لصاحبهء فهي التي لا تحط العدالة .وهذا أحسن ما يتميز به أحد
لبيصنغ-يرة
اضر
ال

آخعرنة.
لرة
اكبي
وال

اه.

ييفساً للكبيرة.
رل
تجوعيني
نبه ابن حجر الهيتمي في الزواجر ١/  4على أن كلام ال
حيث قال« :على أنك إذا تأملت كلام الجويني ظهر لك أنهلم يجعل ذلك حداً
للكبيرةء خلافاً لمن فهم منه ذلك؛ لأنه يشمل صغائر الخسة» وليست كبائرء وإنما
ضبطه بما يبطل العدالة؛ لأن إمام الحرمين قال في آخر التعريف :ورقة الديانة» فهي

التي تحط العدالة» .اه.
الخامس :أن ما تعلق بحق الله تعالى فصغيرة أو بآحدقمي فكبيرة .وهو المروي عن
سفيان الثوري.
السادس  :قال الواحدي في الوجيز ١/841: «الصحيح أنه ليس للكبائر حد يعرفه
ة»
ريز
شراتمي
إغائ
العباد ويتميز به عن الص

ولو عرف ذلك لكان الصغائر مباحة»

ولكان الله تعالى أخفى ذلك عن العباد؛ فيجتهد كل واحد في اجتناب ما نهي عنه؛ -
ON °

قَرَرَى ابْنُ عُمَرَ« :الشّرك بالله [تَعَالَى]""' .وََايْللنََفْسِء وَكَدْفَ
الْمُخْصَئَقَ

والرّنَاء وَالْفِرَارً ِن

الرَّحْففِ

والسَحْرٌء٠ أل مَالِ ا

وَعْقُوقَ الْوَالِدَيْن الْمُسْلِمَيْن وَالإِلْحَادَ فِي الْحَرَم»”" .وراد أو هُرَيْرََ
رجاء أن يكون مجتنباً للكبار»

ونظير هذا إخفاء الصلاةة الوسطى

ففي الصلوات.

وليلة

القدر في رمضان».اه.

وقد
تعجب الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ١/۷۲ من هذا القول حيث

قال« :فمن العجائب أن يقول قائل :إن الله لم يامليزكبائر عن الصغائر؛ ليكون ذلك
زاجرا للناس عن الإقدام على كل ذنب» ونظير ذلك إخفاء الصلاةالوسطى

في

الصلوات» وليلة القدر في رمضان» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة» هكذا حكاه
الفخر في التفسيرءوقد تبين ذهول هذا القائلء وذهول الف
رخر
دع
هن؛
لأن الأشياء
التي نظروا بها ترجعرإلى فضائل الأعمال التي لايتعلّق بها تكليف؛ فإخفاؤها يقصد

منهالترغيب في توخي مظائّهاء ليكثر الن
ااس
لمن
خ فع
يلرء

ولكن إخفاء الأمر

ا
لمكلّف به إيقاع في الضلالة .فلا يقع ذلك من الشارع» .اه قال الزركشي في
تشنيف

المسامع « ۲/41
:والتحقيق:

أن التعاريف السابقة اقتصار على بعض

الكبائرء والضبط أن يقال :كذلنب قر
ونعبيهد؛
مفسدته.

أو حدء أو لعن» أو أكثر من

أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعاراً مع الكبائر المنصوص عليها

بذلك» .اه.

انظ
ترم
عاقي
رل ف
ييف
الكبيرة :الإرشاد للجويني ص ۲۹۳ - ۱۹۳الفروق للقرافي
.
 1ش
.رح تنقيح الفصول ص."5١ الزواجر للهيتمي ١/  ٤.تيسير التحرير .84/#
شرح المحلي على جمع الجوامع ١۲/١٠٠ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.
رفع الحاجب (ورقة /٠١ب). بيان المختصر ١/۷۹1. شرح العضد على المختصر
۳
مع حاشية السعد .فواتح الرحموت  .451 - ۲/۳۴۱البحر المحيط 4/570؟.
كتاب الكبائر للذهبي ص .9شرح الكوكب المنير ۲/۸۸٠ فما بعدها .تشنيف المسامع
 ٠:7إرشاد الفحول ص.54
 (000ماالبميعنقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ ش.
 00أخرج البخاري في كتاب «الأدب المفردا» باب لين الكلام لوالديه ١ - ۱/۲۱ بإسناد
حسن من ط
ريق مسدّد قال  ::ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال :ثنا زياد بن مخراق قال:

ثني طيلسة بن مياس قال  ::كنت مع النجدات فأصبت ذنوباً لاأراها إلامن الكبائرء
فذكرت ذلك لاب
قناعملر :ما هي؟ قلت :كذا وكذا .قال« :ليست هذه الكبائر .هن
تسع :الشرك بالله؛ وقتل النسمة» والفرار ا
ملنزحف» وقذف المحصنةء وأكل الرباء
وأكلمال اليتيم» وإلحادٌ في المسجد» والذي يَسْتَسْجْرٌء وبكاء الوالدَّيْن املنعقوق».
الاه

«أكْنَ الرّبا» .
وَرَادَ عَلِيئٌّ دَرَضِيَ الله عَنْهُ]”"'« :السَّرقَة وَشَرْبَ الْحَمْرِ»”".
وقال ابن كثير في النحفة ص« : 71قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي
في جزء جمعه في الكبائر :ثنا محمد بن إسحاق  -يعني الصاغاني  ثناالحسن بن

موسى الأشيب» ثناأيوب بن عتبة عن طيلسة» عن ابن عمرعنالنبييل قال:
ثرر سبع  ::الشرك بالله» وعقوق الوالدين›
«الكبائ

والزناء والسحر›

والقرار من الزحف›

:قتل النفس» وقذف المحصنة.
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم»  .اه وليس فيه .

وقال ابن كثير أيضاً في التحفة ص« : 81وقال أبو القاسم البغوي :ثنا علي بن
الجعد» ثنا أيوب بن عتبة» ثنا طيلسة .قال :سألت ابن عمر عشية عرفة عن الكبائرء
فقال :سمعت رسول الله ب يقول: :هن سبع؛ قلت :وما هن؟ قال« :الإشراك

بالله» وقذف المحصنة؛ .قلت :قبل الدم؟ قال« :نعم ورَعْمَاء وقتل النفس المؤمنةء

لزحف» والسحرء والزناء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين»
من
والفرار ا
والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً» .هكذا عددهاء ومدار الحديث على
أيوب بن عتبة وهو قاضي اليمامة» .اه ثم ذكر من ضعفه.
 (00عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بي قال« :اجتنبوا السبع الموبقات» .قيل:

يا رسول اللّه وما هن ؟ قال« :الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس التي حرم اللّه إلا
بالحق»› وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف.

وقذف المحصنات

الغافلات المؤمنات».

أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب ( :)۳۲إن الذين ياكلون أموال اليتامى
ظلماً ».. .إلخ ۳/١۹٠. وفي كتاب الطب» باب ( )844الشركء والسحر مانلموبقات
مختصرا .وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والمرتدينء باب ( )44رمي
۷
المحصنات  ...إلخ ۸/۳۳

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بیان الكبائر وأكبرها حديث )(١٤۱ ١/179.
وأخرجه أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم
حديث )(١۷۸۲ ۳/٤۹۲.

وأخرجه النسائي في كتاب الوصاياء باب اجتناب أكل مال اليتيم ٦/۷١۲. وفيه «الشح
بدل «السحرة.

 00ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في بيان

المختصر ١/7195». وشرح العضد على المختصر ؟.75/

1

) (۳قال ابن كثير في التحفة ص« :۸۷۱وأما رواية على رضي الله عنه في السرقة فلم
أقف عليها إلى الآن» وسألت المشايخ عنه فلم يحضرهم شيء في ذلك».اه.
"لاه

رقيمَا
ا السار عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ .وَأَمَّا بَعْضُ الصَّغَائِرٍ فما يدل
على الْحِسَّقَ
لخسة

كَسَرِئَةِ لُقْمَقِ وَالتَطفِيفٍ”" بحب وَبَعْضُ الْمُبّاح» كَاللّمبِ

الْحَمَام؛ والاجيماء مَعَ الأَرْذَالِ وَالْجِرَفٍ الدَيئةِ مك“ لا ت
=

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /٠١ب): «والسرقة لا
إيُع
سرفنله
ااد
اهاه.
عن
.

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة /58أ)( ,لوحة /۸١ب): «فالذي أظنه أن
المصنف تحرف عليه اسم الصحابي» .

قال ابن كثير في التحفة ص« :871
اوأم
لاخشر
مبرء افر
لوحىافظ ضياء الدين
المقدس
ي في آخر جزء جمعه في ذم المسكر حديثاً مسلسلاً يقول كلمن الرواة:

أشْهَدُ بالله وأشْهدٌلله»لقدأخبرني فلانمن حديث الحسن بن عليبن محمد بن

علي بن الرضاء عن أبائه مسلسلاً عن علي رضي

اللهعنه» أنه قال :أَشْهّدٌ باللى

وأشْهدٌ للهلقد حدثني رسول اللهبا قال« :أَشْهَدُباللهوأشهدُ للهلقدقاللي

جبريل  :يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن» .وهذا بهذا السند فيه شيء؛

المسلسلات قلَّمايصحمنها».اه

لأن

وقد أخرج هذا الحدث أبونعيم في حلية الأولياء ۳/٠٠۲ بسنده عن الحسن بن علي
رحمه الله .ث
قمال:

«هذا حديث صحيح ثابت روته العترة الطيبة» ولم نكتبه على هذا

الشرط  شرط التسلسل ب-الشهادة بالله» وللهء إلا عن هذا الشيخ»ء وروي عن
النبي ييه من غير

طريق».اه.

وقال الزركشي في المعتبر نقلاًعن محقق بيان المختصر ١/4895: «لا يعرف من
روايته  -أي من رواية علي رضي اللهعنه -وجاء عن غيره فأخرج ابن أبي حاتم في
تفسيره عن ع
مرو بن العاص أنه قال :سألت نبي الله ية عن الخمر .فقال :لهي أكبر
الكبائر» وأم الفواحش .من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته).

وحأجخةرجالوالنسائي (في سننه الكبرى) عن سلمة بن قيس الأشجعي ساملعنبي كَل في
داع يقول« :أل
أاإ
رنما
به
عي :ألا تش
شركو
يائبا
الل
ًء ول ت
اقتلواالنفسالتي
حرم الله إلا بالحق .ولا تزنواء ولا تسرقوا» .اه.
وقد أخر
ج الطبراني في المعجم الكبير 7١/416 بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن

ع
باس رفع الحديث إلى النبي ب قال :من مات مدمن خمرء لقي الله كعابد وثن».
وللحديث طرق غير هذا يرتقي بها إلى درجة الحسن.

( )١في« :شالتََضْفِيف» بدل «التطفيف» .وهو تحريف ظاهر.
()0

()۳

في :أ «مما» بدل «ممن» .وهو خطأ ظاهر.
في « :
ألا يليق» بدل «لا تليق».

"لاه

ن2ه )> 0

ولا ضَرُورَةَ.
ر

ِے

(2
فَمُخْتَّصٌ الشَّهَادة

وَأَمَّا الْحْرَيّةٌ وَالذّكُورَ*"“ .وَعَدَمٌ الْقَرَابَة والعَدَاوَةء

gr

0

2W

.0

ےر

2

ري

9را

.

(مَسْألةُ) مول الخال لا يمز“ snee
) 001قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /٠١ب): اوتقييد المصنف -أي ابن الحاجب
 -بمن ل ا به حسن»

فإن أصحابنا مختلفون في قبول شهادة ذوي الحرف الدنية

على وجهين :أصحهما القبول .قال الغزالي:وموضع الوجهين :فمن تليق به هذه

الحرف» م ذلك من صَْعَةَ أبائه» وأما غيره فتسقط مروءته بها لا محالة .وعد
المصنف  -أي  :ابن الحاجب  -الحرف الدنية التي لا تليق من المباح› وهو المجزوم

به في «النهاية» و«البسيط» .وكان القاضي ابن رزين ينقل أوجها في تعاطي المباح الذي
ترد به الشهادة؛ لإخلاله بالمروءة» .اه.

 00في  :أ ش «الذكورية» بدل «الذكورة» .وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر

 . 0ورفع الحاجب (ورقة /٠١ب) وشرح العضد على المختصر ؟.85/

) (۳من الأمور المهمة تحرير التفرقة بين الرواية والشهادةء» وقد خاض فيه المتقدمون
والمتأخرون .وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام كاشتراط العدد وغيره.

وأحسن من وجدتّه قام بهذا التحرير الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في تدريب

الراوي ١/۲۳۴ حيث ذكر )(١۴ قَرْقا تنجلي به الرواية عن الشهادة» ولولا خشية

التطويل لذكرتها كاملة .فارجع إليها .وانظر :ظفر الأماني ص  7742والوسيط في

علوم ومصطلح الحديث للدكتور محمد بن محمد أبي شهبة ص.58

) (4مجهول الحال :هو من جُهِلّت عدالته الظاهرة والباطنة مع كونه معروف العين برواية
عدلين عنه.

انظر :مقدمة ابن الصلاح ص.١١١ شرح العراقي لألفيته ص.51١ فتح المغيث
للسخاوي  .۱/۸۹۲ظفر الأماني ص١٠. 4 أسباب اختلاف المحدثين؟.75/٠/
رواية مجهول الحال غير مقبولة» وهو قول الجماهير من العلماء كما صرح به الإمام
ابن الصلاح في مقدمته ص. ۱۱۱

قال الإمام الآمدي في الإحكام ۲

«مذهب الشافعي» وأحمد بن حنبل» وأكثر

أهل العلم  :أن مجهول الحال غير مقبول الرواية» بل لا بد من خبرة باطنة بحاله»
ومعرفة سيرته»

وكشف

.
ارته؛
سري
ه .

وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث ١/۸۹۲: «وعزاه ابن الموّاقللمحققين؟.
ورجح إمام الحرمين الجويني التوقف في روايته إلى أن تستبي نن حاله .حيث قال في

البرهان ١/595 « :۷۹۳والذي أوثره في هذه المسألة :أأللانطلقرد رواية المستور
ولا قبولهاءبل يقال :رواية العدل مقبولة» ورواية الفاسق مردودة» ورواية المستور=
:لاه

ماه

وعن

0

>2 2م

(Vf

موقوفة إلى استبانة حالته» ولو كنا على اعتقاد في جل شيء» فروى لنا مستور

تحريمهء
فالذي أراه وجوب الانكفاف عمًا كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال

الراوي» وهذا ه
و المعلوم من عادتهم وشيمهم» وليس ذلك حكما منهم بالحظر

االلامنتحرجتازب» على الرواية» وإنما هو توقف في الأمرء فالتوقف عن الإباحة يتضمن
وهو في معنى الحظرء فهوإِذَّاحظر مأخوذ من قاعدة فى الشريعة ممهدةء

وهي التوقف عند بدء ظواهر الأمور إلى استتبابهاء فإذا ثبتت العدالةء فالحكم بالرواية

إذ ذاك.
ولو فرض فارض التباس حال الراويء واليأسّ من البحث عنها؛ بأن يروي

مجهول .ثم يدخل في غمار الناس» ويعسر العثور عليه» فهذه مسألة اجتهادية عندي»

وال
ظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس لم يلزم الانكفاف» وانقلبت الإباحة كراهية».
اه.

وإلى قول إمام الحرمين الجويني ذهب الحافظ ابن حجر في شرح النخبة

ص 05حيث

قال« :والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردّها ولا

بقبولهاء بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين .ونحوه قول ابن
انظر أدلة قول الجمهور في :البرهان ١/549". المستصفى ١/19١

 ۸١٠.الإحكام

لل
آمدي  .۲/۰۱۳الكاشف عن المحصول  .5//95إحكام الفصول للباجي  .۱/۳۷۳رفع

الحاجب (ورقة /55أ) .شرح مختصر الروضة ١/١٤1. شرح الكوكب المنير 7/١14.

التمهيد للإسنوي ص .544مقدمة ابن الصلاح ص١١. ١ شرح العراقي لألفيته ص.١51١

فتح المغيث للسخاوي  .۱/۸۹۲تدريب الراوي ١/١٠۳. ظفر الأماني ص.5١4 أسباب

اختلاف المحدثين .7/0/4

ق
 000ال الزركشي في تشنيف المسامع ١/١۹٥: «وقال أبو حنيفة :يقبل؛ اكتفاء بالإسلام»
و
عدم ظهور الفسق» ووافقه منا  أي الشافعية  ابن فورك كما نقله المازري ف
شيرح
البرهان» وسليم» كما رأيته في كتاب التقريب في أصول الفقه؛.

وم
ا اختاره ابن فورك وسليم نبه عليه أيضاً ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /55أ).

و
عبادخاتلاعرزالقول بالقبول المحب الطبري من الشافعية» ورواية عن أحمد اختارها أبو بكر
يزء والطوفي من الحتابلة .انظر :شرح مختصر الروضة ١/١٤1. شرح الكوكب
المنیر  .۲/۳۸۳البحر المحيط .4/187

قول ابن الحاجب« :وعن أبي حنيفة قبوله» .ليس صحيحاً على إطلاقه» بل فيه

تفصيل .وإليك تحقيق مذهب الحنفية في «مجهول الحال»:

قال السر
خسي في أصوله ١/716": «المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب

الشرع إياهء ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته» فيكون خبره حجة) .اه
ولاه

=

وقال علي منلا القاري في شرح شرح النخبة ص٠٠١١ « :وقيل :إنما قبل أبو حنيفة

رحمه الله في صدر الإسلام» حيث كان الغالب على الناس العذالة» فأما اليوم فلا بد
من التزكية ؛ لغلبة الفسق» وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد .وحاصل الخلاف 

بين الإمام وصاحبيه

أي

أن المستور من الصحابة والتابعين وأتباعهم يقبل بشهادته و

بقوله« :خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» وغيرهم لا يقبل إلا بتوثيق» وهذا

تفصيل حسن؟.2

اه.

ومن النصين المتقدمين يعلم قبول مجهول الحال عند الحنفية مقيداً بالقرون الثلاثة
الأولى.
ا أننا نجد الإمام القاري في شرح شرح النخبة ص 48١ يقول« :وقد قبل رواية
إل

المستور جماعة منهم :أبوحنيفة رضي الله عنهبغير قيد» يعني بعصر دون عصر.
ذكره السخاوي».اه

ويقول الإمام الزركشي في البحر المحيط ١/١۸٤: «المجهول باطناً وهو عدل في
الظاهرء واهلومستورء فعند أبي حنيفة يقبل مالميعلم الجرح» .اه.
وهذا يفيد أنهمقبول عندهم بإطلاق دون تقييده بعصر دون آخر.

إلاأننيوقفت عند نصللإمام الكمال بنهمام الحنفي في التحرير ۳/۸٤  94 -مع

شرحه التيسير يقول فيه« :مجهول الحال» وهو المستور غير مقبول .وعن أبي حنيفة

فغيير الظاهر قبول ماليمرده السلف» .اه
وفي مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 7/54١: «مجهول الحال من العدالة
» وهو :المستور في الاصطلاح غير مقبول عند الجمهور .وروي عن أبي
والفسق

حنيفة رضي الله عنه في غير رواية الظاهر قبوله» .اه.

يعني أن ظاهر الرواية عن الإمام أحبنييفة رضي الله عنه تفيد عدم قبوله
وهذا

الحالء وأنه ليس بحجة عند وأن القول بقبوله قول مرجوحء خلاف ظاهر
لمجهول
الرواية .والقول بظاهر الرواية هو المقدّم الراجح عند وجود رواية أخرى في المذهب

ة الواحدة .ولا يخفى أن القول بمقتضى ظاهر الرواية يعني :عدم قبول رواية
في القضي
الحال» ومجهول العين من باب أولى» ومن ثم فإنها تفيد :رد رواية المجهول
مجهول
بإطلاق عندهم.
بعد رجوعي إلى كتب الحنفية المعتمدة في علم الأصول وعلوم مصطلح الحديث
و
ول
هية
ج حج
ملاق
تبين لى أن القول بإط

الحال دون تقييده بعصر دون عصر هو

الأصل في المذهب الحنفيء وأن القول بتقييده في القرون الثلاثة الأولى هو قول
المتأخرين من علماء الحنفية .ثم وجدت الإمام الأصفهاني يقول في الكاشف عن

«واعلم أن المتأخرين من الحنفية يقولون :إن شهادة المستور في-
المحصول :5//15
كلاه

لا  :الأول مت مِنَّالظنّء كَخُولِفَ فِي الْعَذْلِء قَيَبْقَى "9ما عَدَاهُ
2

وَأَيْضًا :الْفِسْنُ َنِم فَوَجَبَ تَحَقّنُ طَنٌّ عَدَمِوِکال“ وَالْكُفْرٍ.

إنتفى .قُلتا :لناتفي /

قالوا :الْفِسْىُسَبَبْ الب دا انتقى

 ١٠إلا بالْخبْرَة األوكَركية. 
قا :١:

فف

تحن
:

كم بالظامٍِ . 4

ورد بمَنعْع الشَامِرء ويئخو::

ولا

.

زماننا لا تقبل» وإنما كانت تقبل في زمان السلف الصالح» وأما زماننا هذا فقد كثر
الفسادء وقل الرشاد» .اه فتأكد لي صحة ما ذهبت إليه .والحمد لله على توفيقه.

وخلاصة القول :إن مذهب الحنفية في مجهول الحال هو كالآتي:
 ١۔إن

ظاهر الرواية في المذهب يفيد عدم قبول مجهول الحالء

ومجهول العين

 3باب أولى .وإن القول بقبوله هو قول برواية مرجوحة في المذهب .ومن ثم
 :أن ما قالوه من الاكتفاء بظاهر الإسلام مع السلامة من الفسق قول مرجوح

8

 -إن التقييد بقبوله في القرون الثلاثة الأولى كان من المتأخرين من علماء المذهب»

أما المتقدمون فهو حجة عندهم واجب القبول» دون تقييده بعصر دون عصر .والله
أعلم.

انظر :أصول السرخسي ١/785. بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص.574
كشف الأسرار شرح المصنف على المنار  .7/5كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري
. 7/6

تيسير التحرير /۸٤
۳4
4۔
.

التقرير والتحبير  .۲/۹۲۳فواتح الرحموت

/£1.  ٠بديعالنظام لابن الساعاتي 5/88

١۳٠ رسالة دكتوراه من الا شرح

شرح النخبة لعلي القاري ص٠١٤ ١٠٠. - قفو الأثر لابن الحنبلي الحنفي ص.٠٠

قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص.۲٠۴ وهذه المصادر كلها أصحابها من المذهب

الحنفي.
)(1

في :أء ش «فيبقا» بدل «فيبقى» .وهو تحريف ظاهر.

) (۲في :الأصل «الصبى» بدل «الصبا».
) (۳في« :
أانتفا» بدل «انتفى» .وهو تحريف ظاهر.
) (4ف
-ي« :أانتفا» بدل «انتفى» .وهو تحريف ظاهر.

صق ت
8ف
) (eسب
”خري
6جه
0ي.7
فك سورة الإسراء الآية١۳. : وتمامها :ولا تقف ما ليس لك به علم).
بوذن

ا

قالوا:

>

ا

ظاهِرٌ الصدق

02

كإخبارة

وى

بالذكاةق»

ع مع ررس

ار

ت

وَطْهَارَةَ الماء ونجاسته›

1

ورف

ورد أن لِك مَقْبُولَ ماَلعَْفِّسْقِء وَالْوَايَةُ الى ديد .
(مَسْألَةٌ) الأكته :أن الْجَرَحَ وَالتَّعْدِيلَ يَنْبْتُ بِالْوَاحِدٍ فِي الرَوَايَةٍ دُونَ
السَّهَادَةٍ .وَقِيلَ :لآ فِيهِمًا .وَقِيلٌ  :نَعَمْفِيهِمَا!".
على

لرل شَرْطءقلابريد

ْرُوطِهِ کیره
ممَمشه

( )١عبارة :أ «ورتبة الرواية أعلا» .و«أعلا» بهذا الشكل تحريف .والصحيح «أعلى».

( )۲اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول :إن الجرح والتعديل يثبت بقول العدل الواحد في الرواية» ولا يثبت به
في الشهادة .وبه قال جمهور العلماء من الأصوليين والمحدثين» واختاره الفخر
الرازيء والآمدي .والباجي» وابن الحاجب» وصجحه ابن الصلاح» والخطيب»

والنووي وغيرهم.
القول الثاني :يجب الاثنان في ثبوت الجرح والتعديل وكذا الشهادة .وعزاءالباجي إلى
الكثير من الفقهاء.

وقد رد الجويني في البرهان ١/104 هذا القول بقوله« :ثم قال المحققون:يكفي في
التعديل والجرح قول واحد» وذهب بعض المحدثين إلى اشتراط العدد .وهذا مما ليس
يُحتفّل به؛ فإنه قد ثبت أن أصل الرواية لا يعتبر فيه العددء فلا معنى للاحتكام
باشتراطه في التعديل والجرح» .اه
القول الثالث :يثبت بالواحد فيهما جميعا .وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله
تعالى.
انظر تفصيل المسألة في :التلخيص للجويني 5/١5". البرهان ١/104. شرح اللمع
 . 5المستصفى ١/751. المنخول ص.۲٠٠ المحصول للرازي f"5
الإحكام للآمدي ؟."١/ إحكام الفصول للباجي /١ه/ا. بيان المختصر ١/"١7.
رفع الحاجب (ورقة "/6ب) .شرح مختضر الروضة ؟.١6/7165شرح
المختصر

.۲/£1

تيسير

التحرير

NO

شرح تنقيح الفصول

العضد على

ص ."65المسودة

ص76؟ .شرح الكوكب المنير ؟.74١/ فواتح الرحموت ١/١٠٠. البحر المحيط
 .4/مقدمة ابن
۲لخطيب ص59
تشنيف المسامع ؟9/؟.١٠١ الكفابة ل
4
الصلاح صة.٠١ شرح العراقي لألفيته ١

مع فتح الباقي للشيخ زكريا

الأنصاري .نزهة النظر لابن حجر ص”؟ا .تدريب الراوي ١/۸٠۳. الباعث الحثيث
ص65ة.

o۷۸

قَالُوا :شَهَادَةٌتيتَعَدّدُ .وَأَجِيب باه بد( .
قَالُوا :أخوّط .أجيب”'" بان الآخَرَ أخوّطء وَالئَالِتُ ظَاهِدٌ .
(مَسْألَةَ) قَالَ الْقَاضِي :يحضي الإطلاقٌ فِيهِمَا””" .وَقِيلَ :لا فيه“ .
وَقَالَ السَّافِعِىٌ :في التّديل .
) (1عبارة «وأجيب بأنه خبر» ساقطة من :أ.
زفق

فی  :ا «وأجيب»

بدل «أجيب» .

) (۳الضمير في قوله« :فيهما» عائد للجرح والتعديل.

قال القاضي الباقلاني :يكفي الإطلاق فيهما ولا حاجة إلى ذكر السبب؛ لأنه إن لم

راً به» فلا معنى للسؤال .وهذا
يبكصنيراً بهذا الشأنلميصلحللتزكية» وبإن
صكيان
ما نص عليه القاضي ف«يالتقريب» كما قال الزركشي في تشنيف المسامع ؟2٠١0/
والبحر المحيط .۲/۳۹۲

قال إمام الحرمين الجويني في التلخيص « :"1/15والذي اختاره القاضي رضي اللّه
عنه أن ذلك لا يشترط في العدل إذا عدل ولا إذا جرح» .اه

ورجح قول القاضي الآمديٌ .والباجي والقرافي والخطيب البغدادي» وصححه أبو
الفضل العراقي والبلقيني في «محاسن الاصطلاح» .وهو رواية عن الإمام أحمدء

ذكرها
وعلل
الجرح
انظر:

ابن بدران في المدخل ص.7١8
ابن قدامة هذا القول في الروضة ١/١۹۲ مع نزهة الخاطر بقوله« :لأن أسباب
معلومة» فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلم»؛.اه.
التلخيص للجويني  .1/755الإحكام للآمدي  .5//715إحكام الفصول للباجي

 .۲۸۳ - ۱1/1۸3شرح تنقيح الفصول ص .8655الروضة مع نزهة الخاطر 895/١؟. شرح

الكوكب المنير ۲/٠٠٤ فما بعدها .رفع الحاجب (ورقة /75أ) .بيان المختصر ١/٤٠۷.
تشنيف المسامع 5/0*١٠. شرح النووي على صحيح مسلم ١/١٠٠. مقدمة ابن
الصلاح ص.٠١٠ البحر المحيط ٤/۴۹۲. تدريب الراوي ١/٠٠. المدخل لابن بدران

ص.1١8 الرفع والتكميل للكنوي ص.٠٥ قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٠١۷ -
 ١أسباب اختلاف المحدثين ۲/۷۱ه.
)(4

طيلاق
يعني :اللايإكف

اب
بفي
ساف
أختل
فيهماء بل يجب ذكر السبب؛ للا

الجرح»

والمبادرة إلى التعديل بالظاهر.

وبه قال الماوردي كذا نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ٤/٤۹۲ وابن حمدان من

الحنابلة كما نقله عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير .5/874

) (6يعني يكفي الإطلاق في التعديل دون الجرح» فلا بد من ذكر سببه.
0۹4

مَ:ك بالْعلكلسش”"'“.
وَقِيل

DV

للِمَا" كمَكفَى”" 06فِيهِامَاء و4إ
وَسقكَتالَ الإمNَAامُ :إِنْكمَهانَعَا
ت
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قال إمام الحرمين في البرهان ١/١٠٤: «قال الشافعي رحمه الله :إطلاق التعديل
كاف؛ فإن أسبابه لا تنضبط» ولا تنحصر .وإطلاق الجرح لا يكفي؛ فإن أسبابه مما

اختلف الناس فيه» فقد يرى بعض الناس الجرح بما لو أظهره لم يوافق عليه؛

فلا بد لذلك من ذكر أسباب الجرح .وهذا مذهبه رضي الله عنه في تعديل الشهود
وجرحهم».

اه.

وبقول الشافعي قال الإمام أحمد في أحد القولين عنه كما نقله ابن بدران في نزهة
الخاطر »١/847 وابن حزم في الإحكام ١/04١2 ونقله الخطيب البغدادي في الكفاية
ص ۷۹۱عن الأئمة من الحفاظ والنقاد مثل البخاري ومسلم وغيرهما.

وحكاه عبدالعزيز فى كشف الأسرار #/5١٠ عن عامة الفقهاء والمحدثين» وصححه

ابن الصلاح في مقدمته ص٠١5

7١٠+ والنووي في التقريب ١/80 مع شرحه

التدريب» والزركشي في البحر المحيط ٤/۳۹۲ فما بعدها.
إيطلاق في الجرح دون التعديل فلا بد من ذكر سببه .ونقل هذا القول
:يلكف
) 0يعني ا
إمام الحرمين في البرهان »١/0٠1 والغزالي في المنخول ص۲٠۲ وغيرهما عن

القاضي الباقلاني وقال إمام الحرمين« :وهذا الذي ذكره القاضي رضي الله عنه أوقع
فى مآخذ الأصول».اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /75أ« :ونقله الإمام في البرهان عن
القاضي وقال :إنه أوقع في مآخذ الأصول .ولا أعرف مستنداً في عزوه إلى القاضي».
أه.

وقال الزركشي في البحر المحيط 4/495؟« :ما حكوه عن القاضي وهم .
والحق أن هذا القول الذي نقله إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول خلاف
اختيار القاضي الذي صح عنه كما سبق .وقد نقل إمام الحرمين عنه في التلخيص

۲/۳

أن الذي اختاره القاضي رضي الله عنه أن ذلك

أي ذكر السبب -لا يشترط

في العدل إذا عدل أو جرح .والله أعلم.

 00أي عالما بأسباب الجرح والتعديل؛ فإن العالم المتقن لا يجرح بأمر مختلف فيه.
انظر :البرهان ١/١٠٠. المحصول للرازي ٤/١٠٠٤. البحر المحيط 4/449؟ .تشنيف
المسامع ؟.٠١*/
)(۳
فق

في« :أكفا» بدل «كفى» .وهو تحريف ظاهر.
قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/٠٠4: «والذي أختاره :أن الأمر في ذلك
يختلف بالمعدّل والجارح» فإن كان المعدل إماما موثؤوقا به في الصناعة» لا يليق

به إطلاق التعديل إلا عند علمه بالعدالة الظاهرة» فمطلَقُ ذلك كاف منه؛ فإنا نعلم=
٠مهم

القاضي
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أنهلايطلقه إلاعن بحث واستفراغ وُسع في النظرء فأما من لم يكن من أهل
هذا الشأن» وإن كان عدلا رضاء إذا لم يُجط علما بعلل الروايات» فلا بد من
البوح بالأسباب وإبداء المباحثة التامة .والجرح أيضاً يختلف باختلاف أحوال من
يجرح؟ .

اه.

وبقول الجويني قال الغزالي في المستصفى ١/751. والرازي في المحصول 4/١٠42

وصححه الهندي» واختاره ابن الأثير في جامع الأصول ١/82١.
مذاهب إليه إمام الحرمين»؛ وم
بن ت
مبعه
ذلي
هسب» وقد نبه ابن السبكي على ذلك
في جمع الجوامع حيث قال« :وقول الإمامين  أي الجويني والرازي  :-يكفي
إطلاقهما للعالم بسببهماء هو رأي القاضي؛ إذ لا تعديل» وجرح إلا من العالم».
انظر :تشنيف المسامع ٠٠١۲/۳ء وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/١٠٠ ونبه
عليه أيضاً في رفع الحاجب (ورقة /15/أ) .وقال البناني في حاشيته على شرح المحلي

5

طلا يقال :إن قول الإمامين  أي الجويني والرازي غ
-ير قول القاضى» بل

إنما صرحا بمايعلمالتزاما منكلام القاضي» .اه.

1

انظر :رفع الحاجب (ورقة 0اث/أ) .شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/١١٠ مع
حاشية البناني وتقريرات الشربيني .البحر المحيط ٤/٤۹۲. تشنيف المسامع ؟.٠١7/
) (1عبارة :أ «قال القاضي» بزيادة «قال» .وهذه الزيادة تفردت بها :أ .وما أثبته هو

الموافق لما في بيان المختصر 0

وشرح العضد على المختصر  1/652ورفع

الحاجب (ورقة /ا/5أ).
)(۲

الْمْدَلْسٌ :على صيغة اسم فاعل» من التدليس .واشتقاقه من الدَّلّسِ بفتحتين :وهو
اختلاط الظلام بالنور» سمي المدلس بذلك؛ لاششتراكهما في الخفاء والتغطية» كأنه
لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره .ومنه التدليس فايلبيع» ي٠قال :دلّسَ فلان على
فلان أي ستر عليه العيب الذي في متاعه .انظر :لسان العرب ١/7١٠٠ مادة (دلس).

التعريفات للجرجاني ص .۷۷شرح شرح النخبة لعلي القاري ص.١١5١ ظفر الأماني
۳
ص.۳۷
وقد قسم علماء الحديث المدلس أقساما عدة» فمنهم من قسمه إلى ستة أقسام
كالحاكم أبي عبدالله في كتابه معرفة علوم الحديث ص٠٠۳ 5١١2 - ومنهم من
قسمه

إلى ثلاثة أقسام كالحافظ العراقي في شرحه

لألفيته ۱/۹۷۱

۱٩

وفي

نكته على مقدمة ابن الصلاح ص ۸۷ومنهم من قسمه إلى قسمين فقط وهو ما
جرى عليه ابن الصلاح في مقدمته ص ۳۷والنووي في التقريب ١/77 بشرح

التدريب» وابن كثير في اختصار علوم الحديث ص ۳٠. والطيبي في الخلاصة في-
مه

وَأَجِيبَ بِأنّهُ كيذني
چو

عَلَى اعْيِقَادِو أو لآ يَعْرِفُ الْخْلافَ.
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م الشَّك؛ لِلالْتبَاس فِيهمًا .أجيب““

ي

باه لآ شك مَعَ إِحْبَارٍ الْعَذْلٍ.
السَّافِمِكُ

 :,لو كفي فى
اجرح لأدّى إلى التَقْلِيد؛ للإختلافِ فيه.

أصول الحديث ص"لاء

وابن حجر في شرح النخبة ص

”4

١٤٠ والسخاوي

في فتح المغيث ١/951.
وانظر :معرفة علوم الحديث للحاكم ص .951 - ۸۲۱ ›۲۱۱مقدمة ابن الصلاح ,
ص”/ا فما بعدها .جامع التحصيل للعلائي ص۱۱٤  .فتح المغيث ١/9512 ١81.
شرح النخبة لابن حجر ص٤٤ ٤. - قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص.١1١٠١
ظفر الأماني ص .۳۷۳منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص.۸۳٠
أسباب اختلاف المحدثين ١/١۷۲ فما بعدها.

حجة القاضي أبي بكر الباقلاني رضي الله عنه :أن المعدل أو الجارح إذا أطلق
العدالة أو الفسق من غير ذكر سببه» دل على أنهعالم عدالته أو فسقه بما هو

مثبت له عند الجميع؛ لأنهإن شهد بغير بصيرة لزم أن لايكون عدلاًء

وكلامنا في العدل .وإن شهد بالعدالة أو الفسق بما يكون مختلفاً في

كونه سبباًء فهو مدلّسء أي ملبّس» والملبس متهم» فلا يكون عدلاء والكلام
فبه.

انظر  :البرهان ١/١٠٠٠. التلخيص للجوينى ۲/١٠۳  ."95/ -المحصول للرازي 5/١١5
فما بعدها .الإحكام للآمدي ١/۷۱۳. بیان المختصر ١/٠٠۷. شرح العضد على
المختصر  .7/065رفع الحاجب (ورقة /ا/5أ).
) 01في  :أ ١يبنَاا بدل ١يَبْنِي.1 وايبتا» بهذا الشكل تحريف ظاهر.

) (Yفي :أء ش «النافي» بدل «الثاني»  .ولا فرق في المعنى؛ لأن الثاني أو النافي هو

القائل :لا يكفي الإطلاق فايلجرح والتعديل .انظر:رفع الحاجب (ورقة /١۷أ)»

بيان المختصر ١/١٠٠۷ شرح العضد على المختصر ؟.1/85
)(۳

فى :أ «لثبت» بدل «لأثبت» .

)(£

فى :أ «وأجيب» بدل «أجيب)».

ره

في النسخ المعتمدة:

الأصل ()ء أ 20

ورفع الحاجب

المختصر ١/٦٠۷: «الشافعية» .وفي المنتهى ص92
« : ۲/01الشافعي».

(ورقة «(Yi

وبيان

وشرح العضد على المختصر

وما يرجح لفظة «الشافعية» على لفظة «الشافعي» هو قول

الشارحين «.:وحجة الشافعية....

,مه

الْعَكسٌ"'" :الْعَدَالَهُ مُلتَِسَةٌل؛ِكَثْرَةِ التصَنّع ب٠خلافِ الْجَرْح.

الإِمَامُ :عَير الْعَالِميُوجِبُالَف .
.02
ييخحٌ
(مَسْألةٌ) الْجَرْحُ مُقَدَم .قيا  :التَّرْجِ

انهجَمْعٌ بَئْنَهُمًا.
لَنَا :أ

فَوَجَبَ .أما عِنْدَ إِنْبَاتِ معن see
لام اس

َه
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وده

يعني  :حجة عكس مذهب الشافعي» وهو أن يكتفي بالإطلاق في الجرح دون التعديل.
قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/٠0٠4 « :والذي أختاره :أن الأمر في ذلك
يختلف بالمعدذل والجارح» فإن كان المعدل إماماً موثوقا به في الصناعة» لا يليق به

إطلاق التعديل إلا عند علمه بالعدالة الظاهرة» فمطلّقٌ ذلك كاف منه؛ فإنا نعلم أنه لا
يطلقه إلا عن بحث واستفراغ وسع في النظرء فأمامن لميكن من أهلهذا الشأنء

وإن كان عدلاً رضاًء إذا لم بُحِط علماً بعلل الروايات» .فلا بد من البوح بالأسباب
وإبداء المباحثةالتامة».

اها.

وقال في التلخيص ١/۷1"۳: «وإن كان من يخبر عن الجرح والتعديل غير عالم بما

ها» ولكن لو أخبر عن أوصاف ضبطها
قم
لمنه
طبل
يا يق
يقع بهالتعديل والجرح» فل
من الراوي والشاهدء وكان موثوقاً به قبلناها ثم نظرنا فيهاء فعدلنا أو جرحنا.
) (۳اختلف العلماء في تقديم الجرح المفسر على التعديل إذا وقع التعارض بينهما على
أقوال:

القول الأول :إن الجرح مقدم على التعديل مطلقاًء ولو كان المعدّلون أكثر .حكاه
الخطيب البغدادي في الكفاية ص 7١ والإمام الباجي في إحكام الفصول ١/887 عن
جمهور العلماء.
وقال ابن الصلاح في مقدمته ص٠٠۹ ١١1: - (إنه الصحيح» .وكذا صححه الغزالي
في المستصفى »١/771 والشيرازي في شرح اللمع ؟ .5/745والباجي في إحكام

الفصول ١/١۸۳ والفخر الرازي في المحصول ٠/١٠٤٠ والآمدي في الإحكام
 ,"77وابن الحاجب في المنتهى ص»84١ وهنا في المختصرء والنووي في التقريب
بشرح التدريب» والكمال بن الهمام في التحرير ۲/١٤ وابن قدامة في
١
الروضة591/١؟ بشرح نزهة الخاطرء والطوفي في شرحه على مختصر الروضة ۲/١١٠

يم
دلى
قع
تعلم
وقد حكى الخطيب في الكفاية ص٠١١ اتفاق أهل ال

ل
افي
حرح
الج

تساوي عدد الجارحين والمعدلين.

وقال الحافظ السخاوي في فتح المغيث ١/٦۸۲: «وعليه يحمل قول ابن عساكر:

أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راوياً على قول من عدله .واقتضت حكاية
الاتفاق في التساوي» كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين؟.اه.
'مه

-

ودليل أصحاب هذا القول في تقديم الجرح على التعديل مطلقاء استوى الطرفان في
العدد أم لاہ هو ما أفاض الخطيب البغدادي في بيانه في الكفاية ص٠۷١  -كلا
حيث قال« :والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه»ء ويُصدّق
المعدّلّ» ويقول له :قد علمت من حاله الظاهر ماعلمتهاء وتفردثٌُ بعلم لم تعلمه

من اختبار أمرهم .وإخبار المعدّل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما
أخبر به؛ فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل» .اه.
القول الثاني  :إن كان عدد المعدّلين أكثر فم التعديل» وإن كان عدد الجارحين أكثر
دم الجرح .حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية ص۷۷1
والفخر الرازي فى المحصول

5/45

وضعفه.

وممن

عن طائفة  هكذا بالإجمال -

قال به:

ابن حمدان

من

الحنابلة

كما نقله عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ؟ .04/وتعلل مَنْ قال بهذا القول
بأن كثرة المعدلين تقوي حالهم» وتوجب العمل بخبرهم»ء وأن قلة الجارحين تُضعف

خبرهم» والعكس بالعكس.
قال الخطيب في الكفاية ص١۷۷ بعد ذكره لقولهم« :وهذا بُعْدٌ ممن توهمه؛ لأن
المعدّلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون» ولو أخبروا بذلك»
حو؛
رأ
جديل
وقالوا :نشهد أن هذالميقعمنهلخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تع
لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصحء ويجوز وقوعه وإن لم بعلمو فرثبت ما ذكرناه
1
عىديل وإن كان عدد المعدّلين أكثر ٠
لحتعل
اجر
ي :تمقنديم الأ
القول الثالث :تقديم التعديل على الجرح .قال الزركشي ففيىالبحراالمحيط 4//19؟:
«حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة» وأبي يوسف» وقضية هذه العلة تخصيص الخلاف

بالجرح غير المفسر» .اه.
القول الرابع  :إنهما متعارضان؛ فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح .وبه قال ابن شعبان من
المالكية» حكاه عنه المازري .هذا ما نقله ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /ا/3أ)»

وفي جمع الجوامع ١/۴١٠٠ بشرح تشنيف المسامع» ونقله الزركشي في البحر المحيط
 4/6وفي تشنيف المسامع 7/5١٠. وقد أشار الإمام الباجي في إحكام الفصول
 0١إلى هذا القول» لكنه لم ينسبه صراحة إلى ابن شعبان حيث قال« :ورأيت
لبعض أصحابنا الفقهاء أنه إذا تساوى الجرح والتعديل أن يقدّم أحدهما» .اه.
:لمستصفى
انظر تفصيل الكلام عن هذه الأقوال وأدلتها في :ا

١/١١٠. شرح اللمع

 5إحكام الفصول ١/١۸۳. الإحكام للآمذي ١/۷۱۳. المنتهى لابن الحاجب
ص.8١ شرح تنقيح الفصول ص ."55رفع الحاجب (ورقة /75أ) .شرح العضد على
المختصر  .5/91بيان المختصر ١/80١". التقرير والتحبير ١/١٤۳. نزهة الخاطر العاطر .
 ./0شرح مختصر الروضة ۲/١١۱. البحر المحيط  .4//187شرح الكوكب المنير=
مه

فيه باليِينٍ ارج .
«مَسْألة) حُكُمْ الْحَاكِم الْمُشَْرَطٍ الْعَدَالَةَ بِالَّهَادَةِ 30 /اب] تَغْدِيلٌ

پاماق وَعَمَلُ العام

.

=
 .4"٠0/5فواتح الرحموت ١/٤١٠. تيسير التحرير  .065/التحقيقات في شرح الورقات
4
ص .78الكفاية للخطيب ص٠۷١  .۷۷۱ -مقدمة ابن الصلاح ص١١9
١٠٠. الفتح
ل
م
ا غ
يث للسخاوي ١  .8881 _-توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني
7ك  .تدريب الراوي ١/905 “ ٠قواعد في علوم الحديث للتهانوي صه١7
فما 'بعدها .الرفع والتكميل للكنوي ص 64فما بعدها.

() أما إذا عَيّن الجارح سبب الجرح» ونفاه المعدّل بطريق يقيني» فلا يمكن الجمع.
والعمل بأحدهما من غير مرجح لا يجوز؛ فالالبتذ م
رنجيح.

مثل :أينقول

الجارح  :ايه أمس يشرب خمرا»» وقال المعدل« :ما فارقني أمس» وقد كنا في
الجامع
مصليّيْن» .فيقع بينهما التعارض ؛ لعدم إمكان الجمع المذكورء وحينها يصار

إلى الترجيح .انظر :رفع الحاجب (ورقة /08أ)» وبيان المختصر ١/9١/2 وشرح

العضد على المختصر ؟.55/

و
قد تعقب ابن السبكي ابن الحاجب في هذه الصورة في رفع الحاجب (ورقة /05أ)

حيث ق
ال« :وكان عنده أن هذه الصورة ليست من محل الخلاف» .وإلا فكان يجعل

ما اختاره مذهباً ثاثا والأظهر أنها من مواقع الخلاف» .اه.
( )۲الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهد» كان حكمه بالشهادة
تعديلا لذلك الشاهد بالاتفاق.
انظر :المستصفى ١/*751. المحصول للرازي 4/١١4. الإحكام للآمدي ؟.815/
إحكام الفصول /١ه/ا". شرح تنقيح الفصول 6
ص ."6شرح العضد على المختصر
ذل بيان المختصر ١/١٠۷. رفع الحاجب (ورقة 0ا/6أ) .الروضة ۱
مع

نزهة الخاطر .شرح مختصر الروضة ١/١۷٠. التحصيل ١/١٠. تيسير التحرير
۳

۔

 .86البحر المحيط

٤/۷۸۲ نما بعدها .فواتح الرحموت.١5/844

تشنيف

المسامع ؟.٠١*41/ شرح الكوكب المنير ١/١٤. الباعث الحثيث ص .۷4تدريب
الراوي ١/۲٠۳.
( )۴اختلف علماء الأصول في عملالعالم برواية المروي عنه هل هو تعديل أو لا؟ على أقوال :
القول الأول :عمل العالم برواية المروي عنه تعديل» إذا علم منه أنه عمل بها لا على

وجه الاحتياط .وبه قال جمهور العلماء .وقال الباجي في إحكام الفصول ١/80:

«هذا قول عامة العلماء»ة.اه.

ونقل الآمدي في الإحكام ١/۸۱۳ فيه الاتفاق» وهذا منقوض بحكاية الخلاف فيه=
oA

=

من الباقلاني كما نقله عنه الجويني في التلخيص ١/1۷۴٠ وإمام الحرمين في
البرهان »١/704 والغزالي في المنخول ص 4552وفي المستصفى ١/7712 وابن تيمية
في المسودة ص٠۲۷۲

وغيرهم.

قال الجويني في البرهان ١/705 « :عمل الراوي بما رواه» مع ظهور إسناده العمل إلى
الرواية» وقد قال قائلون :إنه تعديل» وقال آخرون :ليس بتعديل .والذي أرى فيه أنه
إذا ظهر أن مستندٌ فعله ما رواه» ولم يكن ذلك من مسالك الاحتياط؛ فإنه تعديل»

وإن كان ذلك فسيبيل الاحتياط لم يض بكونه تعديلاء فإن المتحرّجَ قد يتوفى
الشبهات .كما فى الجليّاتِ؛ .اه.

وقد جزم به الباقلاني وابن الحاجب وابن عبدالشكور» وحكاه القاضي أبو الطيب عن
الشافعية» واختاره إمام الحرمين والغزالي» وأبو إسحاق الشيرازي» والفخر الرازي»

وإلكيا الطبريء والأرموي» وجزم به ابن قدامة والطوفي» وابن النجار.
القول الثاني  :ليس بتعديل له .وبه قال ابن الصلاح في مقدمته ص۱۰١١

والنووي في

التقريب "١/9١ بشرح التدريب» وأكثر المحدثين.

القول الثالث :تعديل له مطلقاً .حكاه الجويني في البرهان ١/70١4 حيث قال« :وقد
قال قائلون :إنه تعديل» .اه.

القول الرابع :التفصيل بين أن يعمل بذلك في الترغيب والترهيب فلا يقبل» أو في

غيرهما فيكون تعديلاً .وهذا القول نسبه الإمام الزركشي في البحر المحيط  4/885إلى

بعض المتأخرين» وقال عنه« :وهو حسن» ..ونسبه في تشنيف المسامع ۲/١١٠٠ إلى

ابن تيمية» ولم أقف عليه في المسودةء وما وجدته لابن تيمية في المسودة ص۲۷۲

هو قوله« :فإن عمل الراوي بما رواهء واحتجّ به» وأسند عمله إليه» فهل يكون

تعديلا لمن رواه عنه ؟ قال قائلون :يكون تعديلاء وقال قائلون :لا يكون تعديلاً لمن
روى عنهء وقال الجويني والمقدسي :يكون تعديلا إلا فيما العمل به من مسالك

الاحتياط .وعندي أنه يفصّلٌ بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحال» أو لا

يرافء أو يُجْهَلُ مذهبه فيه»ة .اه

انظر هذه الأقوال والمناقشات في :التلخيص 5/1١". البرهان ١/504. المنخول

ص455؟ .المستصفى ١/*71. شرح اللمع ؟ .445/إحكام الفصول ١/۹۷۳. المحصول

الإحكام للآمدي  .۲/۸۱۳تيسير التحرير  .056/#التحصيل ١/١١٠. المسودة
4
ص .۲۷۲البحر المحيط  .4/887الروضة مع النزهة 995/١؟. شرح مختصر الروضة
 .5شرح الكوكب المنير ۲/۳۳٤ فما بعدها .تشنيف المسامع ؟.١١8/ مقدمة ابن
الصلاح ص.١١١ الكفاية ص١٠٠. ١6١ تدريب الراوي ١/6١".
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وهو تحريف ظاهر.

ألأنه» بدل «أنه» .وهو تحريف ظاهر.
(؟) في« :
( )۳العدل إذا روى عن شخصء فروايته هل تكون تعديلاً لذلك الشخص أو لا؟ فيه ثلاثة
أقوال:

القول الأول :إنه تعديل مطلقاً .قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲/۷۳٤ :
«اختاره القاضي» وأبو الخطاب .والحنفية» وبعض الشافعية؛ عملاً بظاهر الحال».
أه.

1

القول الثاني:ليس بتعديل مطلقاًء كما تركها ليس بجرح .ونسبه القاضي الباقلاني إلى
قول الجمهورء وصححه» وجزم به المارودي» والرُؤياني» وابن حزم» وأبو إسحاق

الشيرازي» وأبو الحسين بن القطان .والخطيب» .وهو رواية عن أحمد .وبه قال أكثر

المحدثين » وصححه

ابن الصلاح والنووي.

القول الثالث :تعديل؛ إذا كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل .وبه قال إمام

الحرمين» وابن القشيري» والغزاليء والآمدي» والهندي .واختاره ابن الحاجب» وقال

المازري :هو قول الحذاق .وإليه ذهب البخاري» ومسلم في صحيحيهما كما قاله
الزركشي في البحر المحيط ١/4۹۸۲ وهو رواية عن أحمد عليها محققو الحنابلة»

ونسبه الباجي إلى عامة العلماء.

انظر تفصيل الأقوال» والمناقشات في :التلخيص ١/۲۷". البرهان ١/704. المستصفى

 ١المحصول للرازي  .4/114الإحكام للآمدي  .5/915الإحكام لابن حزم

 ..571 - ۱/1الروضة مع النزهة ١/۷۹۲.. بيان المختصر ١/١٠". رفع الحاجب
(ورقة /٦۷ب). تيسير التحرير ٠/#ه  .66 -تشنيف المسامع 5/5*١٠. شرح الكوكب

المنير ١/۷٤. الكفاية ص٠١٠ _ ١٠٠. مقدمة ابن الصلاح ص.١١١ تدريب الراوي
 “1قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص5١5؟.
( )٤في :ش «لاحتمال» بدل «لجواز».

(ه) إذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد» لم يلزم جرح ذلك الشاهد .وكذا إذا ترك العالم
العمل برواية راو؛ لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهدء ورواية الراوي متعددة فلا
يدل الترك على واحد من تلك الأسباب ببخصوصه»

فحينئذ يجوز أن يكون ترك العمل

'بالشهادة والرواية؛ لوجود معارض لا لجرح الشاهد والراوي.

قال القاضي الباقلاني نقلاً عن التلخيص ١/۲۷۳: «إن تحقق تركه العمل للخبر مع-
oAV

i

القّصاب ولا بِمَسَائِلٍ الاجتَهَادٍ وَنَحْوِمَا ما نمدم ولا بِالتَدلِيسٍ
عَلَى الأَصَحّ كَقَوْلٍ مَنْ لَحِيَ الرُّمْرِىٌ :قَالَ الزّمْرِىُء مُومِمًا أَنّهُ
ت

ارتفاع الدوافع والموانع» وتقرر عندنا تركه موجب الخبر على أنه لو كان ثابتاً للزم

العمل به؛ فيكون ذلك جرحاً نازلا منزلة القول» وإن كان مضمون الخبر مما يسوغ
ترکه» ولم يتبين قصده إلى مخالفة الخبر؛ فلا يكون ذلك جرحا حينئذة .اه.
:لخيص ١/۲۷"۳. المستصفى ١/751. الإحكام للآمدي  .۲/۹۱۳تيسير التحرير
اانظلرت

 . ۴الروضة مع النزهة ۱/٩۹۲  ١٠۴. -شرح مختصر الروضة ۲/١۷٠. فواتح
الرحموت ١/۸٤1. شرح العضد على المختصر ١/٦1. رفع الحاجب (ورقة ا/5أ),

(ورقة /75س) .بيان المختصر ١١/١آ. البحر المحيط ٤/۹۸۲. غاية الوصول .ص١5٠
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/١٠٠. تشنيف المسامع ؟.٠١*71/ شرح الكوكب
المنير  .7/574تدريب الراوي ١/١٠".

) (1إذا حد الحاكم شاهد الزناء لا يكون جرحاً له؛ لجواز ثبوت عدالة ذلك الشاهد مع
وجوب الحد عليهء فإن العدالة لا تنافي وجوب الحد؛ لأن وجوب الحد جاز أن

يكون؛ لأجل انتفاء كمال النصاب» لا لانتفاء العدالة.
انظر :الإحكام للآمدي  .۲/۹۱۳شرح مختصر الروضة  .5/951المسودة ص.891
كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري  .6/885رفع الحاجب (ورقة 9ا/6ب) .بيان
المختصر ١/١1١/. شرح العضد على المختصر  .1/55شرح المحلي مع حاشية البناني
 .۲فواتح الرحموت ؟.١1/541 غاية الوصول ص.٠١٤ تشنيف المسامع ۲/۸١٠٠.
) (۲في :ش «كماة يدل «مما؟.

 (۳ليس من
اجتهادية»
ولذا قال
لو صلى

الجرح ارتكاب ما انلف فيه» وقال به بعض العلماء في مسألة
كالحنفي إذا شرب النبيذ الذي لا يسكرء ولم يعمل بالقياس المحرّم؛
الإمام الشافعي رضي الله عنه في حقه« :أحدهء وأقبل شهادته»» وكذلك
بعد اللمس ولم يتوضا .لا يكون جرحاً لذلك الشخص الراوي .انظر:

الأم للشافعي 5/5١7  ۷٠۲.شرح تنقيح الفصول ص .#755رفع الحاجب (ورقة
/۷ب) .بيان المختصر 1١/١لا. شرح العضد على المختصر ١/٦1. تشنيف

المسامع ؟.٠١8/
)(4

هذا التدليس الذي ذكره ابن الحاجب هو تدليس الإسناد .وقد عرفه ابن الصلاح في

مقدمته ص ۳۷بقوله« :تدليس الإسناد :وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه

موهما أنه سمعه منهء أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمع منه.4اه.

وبمثل تعريف ابن الصلاح عرفه النووي في التقريب  .495 - ۱/۴۲۲بشرح التدريب» =
oAA

= وابن كثير في
اختصار علوم الحديث ص  782والعراقي في شرحه لألفيته ١/٠۸۱۰

وغي
ره .وذكر الحافظ العراقي في نكته على مقدمة ابن الصلاح ص* :۸أأن تعريف ابن
الصلاح هو المشهور بين أهل الحديث.

وتدليس الإسناد ينقسم

إلى ثلاثة أنواع :

ا
للقنيوع أاحلدأهولم:ا اتلدآليسالتموية.وهو:إسقاطالمدنّس لراو ضعيف» أو صغير بين ثقتين
خرء جاعلاً الحديث عن شيخه الثقة عنالثقة الثانيبلفظ محتمل؛
وهذا
النوع من التدليس مذموم جداً من وجوه كثيرة كما قال الحافظ العلائي في جامع
التحصيل ص٠١۷ .
النوع ا
لثاني :تدليس القطع .ويسمى أيضاً تدليس الحذف .وهو :أن يسقط الراوي أداة

الرواية مقتصرا على اسم الشيخ» أو يأتي بها ثم يسكت ناويا القطع.

النوع
الثالث :تدليس العطف .وهو :أن يصرح بالتحديث عن شيخ له» ويعطف عليه
شيخا
آخر له لم يسمع منه ذلك المروي» سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم
حكم تدليس الإسناد:

تدليس الإسناد بأنواعه جميعاً مكروه جداء وهذه الكراهة كراهة تحريم .وقد ذمه أكثر
أهل العلم.

قال شعبة بن الحجاج« :التدليس أخو الكذب».اه.
وقال حماد بن
زيد« :التدليس كذب» .ثم ذكر حديث النيي يِه « :المتء ب بما لم

يعط .كلابس ثوبي زور» .قال حماد« :ولا أعلم المدلّس إلا متشبعاً بمالم

يعط؛  .اه .

وكان عبدالله بن المبارك يقول« :لأن نخر من السماء أحب إليّ من أن ندلس
ه.
حدي
اثا؛
.

وقال سليمان بن دا
ود المنقري « :التدليس والغش والغرور والخداع والكذب تحشر يوم

تبلى السرائر فى نفاذ واحدا .اه .

وقد اختلف العلماء في حكم المدلّس على أقوال:
القول الأول :إن التدليس جرح للمدلّس مطلقاً .فلا تقبل روايته بِحَالِء بين السماع أم

لم يبين؛ لم
اا ف
ليه
تم
هنمة

تش
يبع ب
عما
طلم
ء

والغشء حيث عدل عن الكشف إلى الاحتمالء وهو

حيث يوهم السماع لماليسممعهء والعلو» وهو عنده بنزول.

وهو مذه
ب فريق من أهل الحديث والفقه .وممن حكى هذا القول :القاضي

عبدالوهاب الثعلبي (ت 554ه) من فقهاء المالكية في كتاب «الملخص» .
o۸۹

نقلاً عن-

توضيح الأفكار  - ۱/۹۱۳فقال« :التدليس جرح» فمن ثبت تدليسه» لا يقبل حديثه

وىل
صعل
أاهر
مطلقاً .قال :وهو الظ

مالك» .اه.

بيد أن ابن السمعاني في قواطع الأدلة ١/545 قيده بما إذا استكشف فلم يخبر باسم

من يروي عنه.
القول الثاني  :بوكخبر المدلّس .قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص

6١0:

«وقال

ينهجمعللموه بمثابة الكذاب» فلم
ل العلم :خبر الدلّس مقبول؛ لأ
خلق كثير من آههل
يروا التدليس ناقصاً للعدالة».

اه وهو مذهب الحنفية إن كان المدلّس من ثقا

القرون الثلاثة.

وقد ذكر العلامة ابن الوزير اليماني في تنقيح الأنظار ١/١٠٠ بشرح توضيح الأفكار:
«أن قبول خبر المدلس» هو مذهب عامة الزيدية والمعتزلة».اه.

قال المحدث التهانوي رحمه الله في قواعد في علوم الحديث ص:١5١ «الأصح أن
التدليس ليس بجرحا .اه

القول الثالث :إن المدلس إذا كان ممن لا يروي إلا عن ثقة استغني عن توقيفه» ولم

يسأل عن تدليسه .وهو مذهب أكثر أئمة الحديث كما قال الحافظ ابن عبدالبر في

التمهيد « : 11/١فمن كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا

وإلا فلا) .اه

قال أبو الفتح الأزدي الحافظ نقلاً عن الكفاية ص٠١ « :التدليس على ضربين :فإن
لس عن
دان
ين ك
ماك اا أن يوقف على شيء؛ وقبل منه» وم
ثقة لميقبل منه الحديث إذا أرسله حتى يقول :حدثني فلان» أو سمعتٌ».

رال الإمام أبو بكر البزار في كتابه «معرفة من يترك حديثه أو يقبل») نقلاً عن شرح

العراقي لألفيته ١/: «إن من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند آهل العلم
مقبولاً .ثم قال« :فمن كانت هذه صفته وجب أن يكون حديثه مقبولاً وإن كان

مدلساً» 7 .ثم قال العراقي« :وهكذا رأيته في كلام أبي بكر الصيرفي من الشافعية
فكيتاب «الدلائل».اه.

القول الرابع  :إن من كان وقوعٍ التدليس منه نادراًء» قبلت عنعنته ونحوهاء وإلا فلا.
قال الإماميعقوب بن شيبة نقلاً عن الكفاية ص0١51 « :711-8سألت ابن المَدِيني عن
الرجل يدلّس» أو يكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ فقال :إذا كان الغالب عليه
التدليس فلاء حتى يقول :حدثناا .اه.
وعلى هذا قبل الأئمة تدليس سفيان الثوري وأشباهه .قال الحافظ ابن حجر في تعريف
أي من مراتب المدلّسين  :من احتمل الأئمة تدليسه»
أهل التقديس ص« :۲الثانية -
وأخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته» وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري» .اه.
وه

=

وقال الإمام البخاري نقلاً عن التمهيد ١

في الثوري أيضاً :ما أقل تدليسه» .اه.

القول الخامس :إن ما رواه المدنّس الثقة بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال»

فإن حكمه الر وما رواه بلفظ مبين الاتصال نحو« :سمعتٌ .وحدثناء وأخبرنا»

وأشباهها فهو مقبول يحتج به؛ وهذا لأن التدليس ليس كذباء بل هو تحسين لظاهر

الإسناد كما قال البزار» وضرب من الإيهام بلفظ محتمل كما قال الإمام الشافعي
رضي الله عنه في الرسالة ص: ۹۷۳
"٠8 «ومن عرفناه دلّس مرةء فقد أبان لناعورته في روايته .وليست تلك العورة بالكذب سرد بها حديتّه» ولا النصيحة في

الصدق .فَتقْبَلَمنهماقبلا من أهل النصيحة في الصدق .فقلنا :لانقبلُ من مدلس

حديثا حتى يقول فيه :حدثني أ
سو
معتٌ».

اه.

وهذا التفصيل هو الذي ذهب إليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول» .وقد صححه
الخطيب في الكفاية ص ,6915وابن الصلاح في مقدمته ص  0912والعلائي في جامع
١١١.
التحصيل ص١١١

انظر :الرسالة للشافعي ص .۰۸۳ - ۹۷۳الإحكام للآمدي  .۰۲۴ - ۲/۹۱۳رقع
الحاجب (ورقة 9/ا/5ب) .بيان المختصر ١/١٠". شرح العضد على المختصر ۲/۷٦

مع حاشية السعد .أصول السرخسي ١/۷۹۳. التعريفات للجرجاني ص .۷۷تشنيف
المسامع 1/9١٠ فما بعدها .شرح الكوكب المنير ١/١٤٤  .454 -غاية الوصول

ص١٠. ٤ التمهيد لابن عبدالبر ١/١٠ فما بعدها .معرفة علوم الحديث للحاكم ص

۳

فما بعدها .مقدمة ابن الصلاح ص ۳۷فما بعدها .اختصار علوم الحديث

ص”" .86الكفاية ص٠*۸ فما بعدها .جامع التحصيل للعلائي ص۹۱۱
العراقي لألفيته ١/١۸۱٠ مع فتح الباقي .النكت على مقدمة ابن الصلاح للعراقي

۔  . .۷۱۱شرح

*
ص .۸تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص ۲فما بعدها شرح
النخبة لابن حجر ص٤٤  .#5 -فتح المغيث للسخاوي ١/881 فما بعدها .توضيح
الأفكار ١/١٠٠ فما بعدها .ألفية السيوطي ص ."8تدريب الراوي .473 - ۱/۳۲۲

قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٠١۸ فما بعدها .ظفر الأماني ص ۴۷۳فما
بعدها .توجيه النظر  .5/555منهج النقد ص"8٠ فما بعدها .أسباب اختلاف
المحدثين ١/٤۷۲ فما بعدها.

ا-لزهري هو :محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري» أبو بكرء

المدني التابعي» ينسب إلى جد جده «شهاب» .أحد أكابر الحفاظ والفقهاء .نزل
الشام» روى عن الصحابة والتابعين .رأى عاشرلةصمحنابة .وقد كتب عمر بن

عبدالعزيز إلى عمال« :عليكم بابن شهاب؛ فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية
منه.

وقال الشيرازي« :كان أعلمهم بالحلال والحرام» .توفي سنة 5؟١1ه. انظر=

١وه

(0

َععْْننِِيي عير
يَ
اللَهرِ 7ي

=

ان۲۳

وَرَاءَ

(مَسْأَلَةُ) ا عَلَى عَدَالَةٍ الحا“ sse
ترجمته فى :وفيات الأعيان  .4///91تذكرة الحفاظ ١/8١٠. شذرات الذهب /١؟.51

طبقات الفقهاء للشيرازي ص" .5حلية الأولياء ۳/٠٠٠.
) (01عبارة :أ «من وراء» بدل «وراء».
يسمى هذا التدليس  :تدليس البلادء وهو مما يلحق بتدليس الشيوخ عند عامة

المحدثين إلا الإمام اللكنوي في ظفر الأماني ص"8٠ فإنه جعله قسيماً لتدليس
الإسناد.

وتدليس البلاد :كما إذا قال المصري« :حدثني فلان بالأندلس» فأراد موضعاً بالقرافةء

أو قال« :بزقاق حلب» وأراد موضعاً بالقاهرة» أو قال البغدادي« :حدثني فلان بما
وراء النهر» وأراد نهر دجلة» أو قال الدمشقي« :حدثني فلان بالكرك؛ وأرادكرك
نوح» وهو بالقرب من دمشق .ولذلك أمثلة كثيرة.
وتدليس البلاد ليس بكذب» وإنما هو من المعاريض المغنية عن الكذب .وحكمه
الكراهة؛ لأنه يدخل في باب التشبع بما لم يعط» وإيهام الرخلة في طلب الحديث»
إلا أن تكون هناك قرينة تدل على .عدم إرادة التكثر فلا كراهة.
انظر :الإحكام للآمدي ١۲۴. - ۲/۹۱۳ رفع الحاجب (ورقة /75ب) .بيان المختصر
 ./0شرح العضد على المختصر ١/۷1. تيسير التحرير  .50/#شرح المحلي على
جمع الجوامع ۲/٦1. المسودة ص .۷۷۲غاية الوصول ص 5١٠. شرح الكوكب المنير
ة .تشنيف المسامع ۲/١٤٠٠. توضيح الأفكار ١/۲۳۳. تدريب الراوي 1375/١؟.

ظفر الأماني ص ."08آسباب اختلاف المحدثين ١/١1".
) (۲جَيِحَان :نهر بالشام .نص على ذلك الأصفهاني في بيان المختصر ١/7١12 والمحقق

التفتازاني في حاشيته على العضد  »1//715ثم قال« :فالظاهر منه بلاد ما وراء النهر.
والنهر :جيحون».اه.

اص علىذلك البنانيفيحاشييتتههعلى المحلي ؟.551/
ونهر جَيحَون :نه بربلخ كم ن

) (۳جمهور السلف والخلّف على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول فلا حاجة إلى
الفحص عن عدالتهم؛ لقوله تعالى#« :كنتم خير أمة أخرجت للناس)[ .آل عمران
 ...٠١والخطاب للموجودين.

قال إمام الحرمين في البرهان ١/*04: «فمما نصدّر القول به الآيات المشتملة
على تقريظهم وإطرائهم» وحسن الثناء عليهم» كاية آهل البيعة» بيعة الرضوان؛

فإنه تعالى قال :لقد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك تحت الشجرة)
[الفتح8١]. : والآيات الواردة في المجاهدين مع رسول الله ل كثيرةء
۹۲

المفسرون على أن قوله تعالى« :كنتم خير أمة أخرجت للناس) [آل عمران:
واردة في أصحاب

۰1

رسول الله يكل

فإذا هم معدلون

بنصوص

الكتاب»

مُرّكؤن بتزكية الله تعالى إياهم .ومن أقوى ما يُعتصم به على الجاحدين المعاندين
سيرة رسول الله ككلِ؛ فإنه كان يعرف آهل النفاق بأعيانهم لا يخفى عليه مضمر
بينهم »

الشقاق

وقد اسماهم بأعينهم لصاحب

سره

ومؤتمنه:

حذيفة بن اليمان»

وكان عليه السلام يبل أهل الإخلاص منهم وينزلهم منازلهم» وجل كلا على
ه في مجلسه.
خطر ه
أبراراً .وکان
غابت

عنه» .

الله کا

يعتمدهم

في نقل آثاره وأخبارهء

وكانوا عنه ناقلين ورین

وقولاً . ..فقد
الصحابةء

رسول

وکانوا

رضي

الله عنهم معدلین

ثبت تعديلهم بنصوص

والتابعين»

وأئمة الحديث

بتعديله عليه السلام»

واشتهر ذلك

الكتاب وسيرة
رضي

مزكين

ويسألهم عن

من سيرته

ي

فيهم؛

أخبار
فکان

الرسول عليه السلام واتفاق

الله عنهم أجمعين » ولا احتفال

بعد

ذلك بمطاعن النابغة الثائرين بعد انقراض الأئمة الماضين ...ولعل السبب الذي
أتاح الله الإجماع لأجله؛ أن الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو ثبت توقف في
ر الأعصار».

اه

وقال الباجي في إحكام الفصول ١/٠۸۳: «الصحابة كلهم عندنا عدول بتعديل الله
تعالى لهم» وإخباره عن طهارتهم» وتفضيل النبي ب لهم؛ فلا يحتاج إلى السؤال عن
حالهم» ولا إلى البحث عن عدالتهم؟  .اه.

وقال ابن الصلاح في مقدمته ص:۹۲٤

«للصحابة بأسرهم حَصِيصة  ::وهي أنه لا يسأل

عن عدالة أحد منهم» بل ذلك أمر مفروغ منه ؟ لكونهم على الإطلاق مُعَدلين بنصوص
الكتاب والسنة وإجماع من بعت به في الإجماع من الأمةه .اه.

انظر :التلخيص ١/۳۷”. البرهان ١/٤٠ فما بعدها .المستصفى ١/451١. المنخول
ص65؟ .شرح اللمع ؟ .5"5/إحكام الفصول ١/08". الإحكام للآمدي ."05/
تيسير التحرير “ .45/التحصيل ١/١٠١. الروضة مع النزهة ١/0٠". شرح مختصر
الروضة ؟.١081/ رفع الحاجب (ورقة لا/5ب) .بيان المختصر ١/١۱۷. شرح العضد

على المختصر ۲/۷٦. شرح الكوكب المنير ؟ .774/البحر المحيط  .4/9495تشنيف
المسامع 5/04١٠. التحقيقات في شرح الورقات ص .884غاية الوصول ص؛ ١٠.
شرح طلعة الشمس  .4"/الاستيعاب لابن عبدالبر ١/4. مقدمة ابن الصلاح
ص.۹۲٤ اختصار علوم الحديث ص.١81١ تدريب الراوي ۲/٤۱۲. ظفر الأماني
ص

8١6.

o۹۲

َرَضِيَ الله تَعَالَى عله

 .وَقِيلَ :کیره"  .وَقِيل :©9إِلَىجين الْفَِنِ»

فلا يبل الدَاخلُودَ؛ لأنَّ الْمَاسِىَ غَيْدُ معن eee
( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب (ورقة /٦۷ب).
(؟) هذا القول عزاه الإمام الباجي إلى قوم من المبتدعة .قال في إحكام الفصول ١/٠۸۳:
«وقال قوم من المبتدعة :حالهم في وجوب السؤال عن عدالتهم حال غيرهم من

الأمة» .اه.
انظر :البرهان ١/704 فما بعدها .المستصفى ١/4551١. إحكام الفصول ١/08".
الإحكام للآمدي ؟ ."07/بيان المختصر ١/1. رفع الحاجب (ورقة /15ب) .شرح
العضد على المختصر  .۲/۷1أصول السرخسي ١/۸۴۳. شرح تنقيح الفصول ص."05
عروضة "١/00  ١١۳. -شرح الكوكب المنير ؟ .54/البحر المحيط
مل
النزهة ا
 .4/٤بسني التحرير * .45/شرح مختصر الروضة ۲/٠۸۱ فما بعدها .شرح طلعة
الشمس  .7/74غاية الوصول ص.٠٠٤ فواتح الرحموت ١/١٠٠. تشنيف المسامع
7  . ٠١التحقيقات في شرح الورقات 4ص.88

( )۳في :ش «وقيل :عدول» .بزيادة «عدول» .وهذه الزيادة انفردت بها :ش
( )٤ومنهم من زعم أن الأصل في الصحابة  رضي الله عنهم  العدالة إلى أيام قتل عثمان
رضي اللّه عنه؛ لظهور الفتن.

وهذا القول يُنسب إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية .ونسبه ابن قاضي الجبل إلى

عمرو بن عبيد كما حكاه عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۷۷٤. - 7/5/1
قال الإمام السالمي الإباضي في شرح طلعة الشمس « : 5/74وقيل :بل هم عدول إلى

حين الفتنء فلا يقبل الداخل فيهم؛ لأن الفاسق منهم غير معين .قال صاحب
المنهاج :وهذا القول يروى عن عمرو بن عبید؛ لأنه توقف في الفاسق من المقتتلين

يوم الجمل»؛.ثم قال« :وعن النظام الجرح له» وكذا عن الإمامية إلا من قدّمعلا في

الخلافة .وهذه الأقوال كلها للغيرء وبعضها باطل ا يقبل الحق أصلاًء وهو القول
بتجريح جميع الصحابة» والقول بجرحهم إلا من قدَّمعلا في الخلافة؛ فإن هذين

القولين أشنع أقوال المسألة» وأبعدها عن الحق؛ لمضادتها .قوله تعالى# :لقد رضي اللّه

رة)
جحت
شت
لونك
اايع
اعلنمومنين إذ يب

[الفتح8١] : وقوله# :محمد رسول الله

والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینهم)[ .الفتح  9 :الآية» وكثير من آي
الكتاب يقضي بثبوت الفضل لهم والعدالة على الجملة؛ ولقوله يا « :أصحابي

كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة» .اه.
ثم قرر الإمام السالمي مذهب الإباضية في هذه المسألة في  1/14حيث قال« :والقول
الفاصل بين الخصوم في هذا المقام؛ لظاهر الكتاب والسنة أن نقول :إنهم جميعاً-
3ه

ومن

وَقَالَتِ الْمُعْتَرْلَة :عُدُولَ إلامقََناْئلَ عَلي“ [رَضِيَ الله عل" .
عدول إلا من ظهر فسقه منهم قبل الفتن» أما بعد الفتن فمن علم منه البقاء على

السيرة التى كان عليها رسول الله ية فهو عدل مطلقاًء وهى الجماعة التى قامت
على عثمان ونصبت علي وفارقته يوم التحكيم؛ طلباً لإقامة كتاب الله تعالى» ومن لم
ن»
حتى
ت ح
ميله
ي تعد
يعلم منه البقاء على تلك السيرة فلا يسارع إلى

ويختبر؛ لكثرة

المفتتنين» واختلاط الموفين بغيرهم .وهذا المعنى هو المراد من قول المصنف:

أماالصحابيٌ

فقيل

عدل

بأنهعدل إلى حينالفتن

وقيل مثلْغَيْرهوالفصل

وبعدهاكغير

قَلْيمْتَحَئىٌ

والفصل :بأنه عدل إلى-حين الفتن أي :والقول الفصل بمعنى الفاصل» ومعنى قوله:
وبعدها كغيره أي :وبعد الفتن فالصحابي كغيره» فيحتاج إلى امتحان .لكن هذا فيمن
يعلم بقاؤه على العدالة؛ إذ لا معنى لامتحان من علم منه البقاء على العدالة .وحجتنا
على ثبوت هذا القول ظواهر الكتاب والسنة.
أما الكتاب :فكقوله تعالى# :محمد رسول اللّه والذين معه أشداء على الكفار»
[الفتح ]91 :الآية ونحو ذلك من الآيات المقتضية لتعديلهم.

وأما السنة :فكقوله ككِ« :أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» .ونحو ذلك من
الأحاديث؛ ولأنه ي كان يقضي بشهادة المسلمين من غير تعديل» وكذا أبو بكر في

خلافته» وكذا عمر في صدر خلافته» فلولا ثبوت العدالة لهم ما حكم بشهادتهم من
غير تعديل» ثم نصب عمر المزكين بعد أن كثرت الخيانات في الناس» وظهرت
شهادات الزور؛ أخذا بالاحتياط» وتمسكا بالحزم» وتثبتا في أمر الله تعالى؛ فعلمنا
بذلك أن حكمهم قبل الفتن مخالف لحكمهم من بعدهاء والله أعلم» .اه.

انظر :المستصفى ١/١١٠  .الإحكام للآمدي ۲/٠۲۳. بيان المختصر ١/١۱۷. شرح
العضد على المختصر ١/۷1.رفع الحاجب (ورقة /۷1ب) .فواتح الرحموت ١/١٠٠.
تشنيف المسامع ؟.٠١1/04 شرح طلعة الشمس  .44 5/74شرح المحلي على جمع
ص.68
الجوامع AT التحقيقات في شرح الورقات 4

) (1قالت المعتزلة :من قاتل عليّاً رضي الله عنه .ولم يتب كمعاوية وأشياعه» فهو فاسق؛

لخروجهم على الإمام الحق.
انظر :المستصفى ١/451. الإحكام للآمدي ۲/٠۲. المسودة ص44؟ .بيان المختصر
 .١شرح العضد على المختصر ١/۷1. رفع الحاجب (ورقة /75ب) .فواتح
الرحموت ١/١٠٠. تشنيف المسامع ١۲/٥٤٠٠. شرح طلعة الشمس  .5/74شرح

المحلي على جمع الجوامع ؟ .951/شرح الكوكب المنير ۲/١۷٤.
) (۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في بيان
المختصر 71/١ل.
04

ا

َنم

الذي مع

أَضْحَاب يِي کالشجومي3

وما تََححََقَقّدقََبِالتَوَائُر

مِانلَْجدٌ في الإميقال“ .وَأَنَا الْفِئَنُ مَتْسْمَلُ عَلَى اجْيَهَادِهِمْء وَل

إِشْكَالَ بَعْدَذلك عَلَى ولي“

|
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وَغْبْرهِه".

( )١سورة الفتح الآية .91 :وتمامها# :محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
رحماء

بينهم.4

( )۲سبق تخريجه في ص.05"4/
( )۳عبارة :أ» ش «وما تحقق عنهم بالتواتر؛ بتقديم «عنهم» على «بالتواتر» .وما أثبته هو
الموافق لما في بيان المختصر /١؟ الا ورفع الحاجب(ورقة /ا/5ب) .وشرح العضد
على المختصر Y/۷.

( )45قال الإمام الجويني في البرهان ١/4٠5: «وكان رسول الله بي يعتمدهم فينقل آثاره
وأخباره» ويسألهم عن أخبار غابت عنه» وکانوا عنه ناقلين ومخبرين» واشتهر ذلك من
سيرته ا فيهم؛ فكان ذلك مسلكاً قاطعاً في ثبوت عدالتهم؛ بتعديل رسول الله عليه

السلام إياهم عملا وقولا» .اه.

وقال الآمدي في الإحكام « : "5/09ومنها 

أي الأدلة الدالة على عدالتهمء

ونزاهتهم» وتخييرهم على من بعدهم  ما ظهرء واشتهر بالنقل المتواتر الذي لا مراء
فيه من مناصرتهم للرسول» والهجرة إليه» والجهاد بين يديه» والمحافظة على أمور
الدين» وإقامة القوانين» .والتشدد في امتثال أوامر الشرع ونواهيه» والقيام بحدوده.
ومراسيمه .حتى إنهم قتلوا الأهل والأولاد حتى قام الدينٌ واستقام؛ ولا أدل على

العدالة أكثرُ من ذلك» .اه.
وانظر :الإرشاد للجويني ص” .7"74إحكام الفصول ١/18". رفع الحاجب (ورقة
/۷ب) .بيان المختصر ١/14 شرح العضد على المختصر ١/۷1.

( )٠في :أء ش «قول» بدل «قولي» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة
//۷ب)»

()5

والمنتهى .ص٩۸

في« :أالمصيبة» بدل «المصوبة» .وهو خطأ ظاهر.

المضوبة :هم القائلون بأن كل مجتهد في المسائل الظنية من الفقهيات مصيب.
انظر :البرهان  .7/154المستصفى ۲/۷٠٠  .75 -المنخول ص٤٥۳ فما بعدها .شرح
اللمع ؟.٠١75/ التبصرة ص .594الإحكام للآمدي  .4/14الوصول إلى الأصول

لابن برهان ؟."14/

( )۷قال الإمام الجويني في الإرشاد ص « :7#4فصل في الطعن على الصحابة :قد
كثرت المطاعن على أئمة الصحابة» وعظم افتراء الرافضة» وتخرصهم .والذي يجب
على المعتقد أن يلتزمه :أن يعلم أن جلة الصحابة كانوا من رسول الله كل بالمحل=

64

=

المغبوط» والمكان المحوط» وما منهم إلا وهو منه ملحوظ محظوظ .وقد شهدت
نصوص الكتاب على عدالتهم›

والرضا عن جملتهم؛

بالبيعة » بيعة الرضوان»

ونص

القّرْءَانُ على حسن الثناء على المهاجرين والأنصار .فحقيق على المتدين أن
يستصحب لهم ماكانوا عليه في دهر الرسول كَل فإن نقلت هناة فليتدبر النقل
وطريقه»

فإن ضعف

وش
اهد
لتنلصهوص.

ردّهء وإن ظهر وكان آحاداء لم يقدح فيما علم تواتراً منهء

ثم ينبغي ألا يألو جهدا في حمل كل ما ينقل على وجه

الخيرء ولا يكاد ذو دين يعدم ذلك»
والتطويل».

فهذا هو الأصل المغني عن التفصيل

اه.

وقال الإمام السبكي في رفع الحاجب (ورقة لا/5ب)« :وأما الفتن فتحمل على

اجتهادهم» ولا إشكال بعد ذلك على كل واحد من قولي المصوبة وغيرهم .أما
على القول بالتصويب؛ فلأن كلا مصيب» وأما على أن المصيب واحد؛ فلأن
الآخر مأجور غير مأثوم .والقول الفصل :إنا نقطع بعد التهم من غير الثقات إلى
هذيان الهاذين» وزيغ المبطلين .وقد سلف اكتفاؤنا في العدالة بتزكية الواحد منا

فكيف بمن زكاهم علام الغيوب الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض
ولا في السماء في غير آية؟!ء وأفضل خلق اللّه الذي عصمه الله عن الخطأ
ف
اىلحركات

والسكنات

محمد

رسول الله يِل فى غير حديث»

ونحن

نسلم

أمرهم فيما جرى بينهم إلى ربهم جل وعلاء ونبرأ إليه سبحانه ممن يطعن فيهء
ونعتقد الطاعن على ضلال مهين» وخسران مبین» مع اعتقادنا أن الإمام الحق
ه
عوثمان» وإنه تل مظلوماً .وحمى الله الصحابة م
منباشرة قتله أو الرضى
بذلك»

فالمتولي

ْلَه كان شيطاناً مريداٌ

ثم لا نحفظ عن

أحد م :نهم الرضا

بقتله» إنما المحفوظ الثابت عن كل منهم :إنكار ذلك .ثم كانت مسأل الأخذ
بالثأر اجتهادية » رأى علي رضي

الله عنه

التأخير مصلحة»

ورأت عائشة رضي

الله

عنها البدار مصلحة» وكل جرى على وفق اجتهاده» وهو مأجور إن شاء اللّه
تعالى .ثم كان الإمام الحق بعد عثمان ذي النورين علي كرم اللّه وجهه .وكان
معاوية رضي الله عنه متأولاً هو وجماعة» ومنهم من قعد عن الفريقين» وأحجم

عن الطائفتين؛ لما استشكل الأمرء وكلٌ عَمِل بما أداه إليه اجتهاده .والكل

عدول دي الله عنهمء

فهم تَقَلَه هذا

الدين»

وحَمَلته

الذين بأسيافهم ظهرء

وبألسنتهم انتشرء ولو تلونا الآيء وقصصنا الأحاديث في تفضيلهم لطال الخطاب.
فهذه كلمات من اعتقد خلافها كان على ذلك فى بدعةء فليضمر ذو الدين هذه
الكلمات عقداء ثم ليكف عما جرى بينهم .فتلك دماءطهِّر اللهعز وجل نها

أيديناء فلا نلوث بها ألسنتنا» .اه.

=
o۹۷

=

وقال العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري في شرح جوهر التوحيد ص١44 عند قول

الإمام اللقاني :
وول الك

الذي وَرَدْ

اجر

إِنْ خضت فِيه وَالجِتَيِبْ اء الْحَسَدْ

الما ذكر أن صحبه به خير القرون.احتاج للجواب عما وقع بينهم من المنازعات

الموهمة قدحاً في حقهم مع أنهم لايصيرون على عمد المعاصي» ويإنكلومنوا
معصومين .وقد وقع تشاجر بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما وقد افترقت الصحابة
ثلاث فرق .فرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع عليّ فقاتلت معهء وفرقة اجتهدت»
فظهر لها أن الحق مع معاوية فقاتلت معه .وفرقة توقفت .وقد قال العلماء :المصيب

بأجرين والمخطئ بأجرء وقد شهد الله ورسوله لهم بالعدالة» والمراد من تأويل ذلك
أن يصرف إلى محمل حسن؛ لتحسين الظن بهم» فلم يخرج واحد منهم عن العدالة
بما وقع بينهم؛ لأنهم مجتهدون .قوله« :إن خضت فيه» أي إن قذر أنك خضت فيه

فأوّله ولا تنقص أحدا منهم .وإنما قال المصنف 

أي الإمام اللقاني  ذلك لأن

الشخص ليس مأموراً بالخوض فيما جرى بينهم» فإنه ليس من العقائد الدينية» ولا من
القواعد الكلامية» وليس مما ينتفع به في الدين بل ربما ضر ففى اليقين»> فلا يباح

الخوض فيهإلا لالرلةمعتلىعصبين أو للتعليم كتدريس الكتب التتشيتمل على

الآثار المتعلقة بذلك .وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه؛ لشدّة جهلهم» وعدم
معرفتهم بالتأويل .قوله« :واجتنب داء الحسد» .أي واترك وجوباً في خوضك فيما
شجر بينهم داء هو الحسدء

ي.
ضغير
رجه
مى و
عل

والمراد :داء الحسد الحامل على الميل مع أحد الطرفين

وقد قال يلِله« :اللهاللهفيأصحابي لاتتخذوهم غرضاً من

بعدي .من آذاهم فقد آذاني .ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله يوشك أن
يأخذه؛ .أي  :اتقوا الله ثم اتقوا الله» أو سدم الله ثم أنشدكم الله في حق أصحابي»

وتعظيمهم .لا تتخذوهم كالغرض الذي يرمى إلبياهلسهام» فترموهم بالكلمات التي لا
تناسب مقامهم .فمنن ا فقد آذاني» .ومن آذانيف(قد آذى الله :أي تعدى حدوده
وخالفه».

اأه.

انظر :الفصل في الأهواء والملل والنحل لابن حزم ٤/١١٠ فما بعدها .الإرشاد
 ٠للجويني ص 7"4فما بعدها .أحكام القرآن لابن العربي ٤/١۱۷۱  .77/971 -إحكام

الفصول ١/١۸۳. الإحكام للآمدي ۲/٠۲۳. شرح مختصر الروضة ١/١۸۱. مجموعة
فتاوى ابن تيمية ه4١12 .2١4/# ١٠

 .۷۲رفع الحاجب (ورقة /ا/5ب) .بيان المختصر

 .١شرح العضد على المختصر ١/۷٦ مع حاشية السعد ..الكامل في التاريخ لابن
الأثير ١١٠. - ۳/۸۹ تاريخ العلامة ابن خلدون 4/8١٠  ١١١1. -جوهرة التوحيد
١٠٠. شرح طلعة الشمس ؟.4"/
ص4ة١4
۹۸

مَسْألَة) الصَّحَابيُ”' مَنْ رآ [الكَبِيُ]”" كه" وَإِنْ لَمْ يرو وَلَمْ
رخ

ت

م

تطل  .وَقِيلَ :إِنْ طَالّث”  .وَقِيلَ :إن اِجْتمعا”" se .
( )١الصحابي في اللغة :جاء في المصباح المنير ١/**": «صحبته» أصحبه» صحبةء فأنا
صاحب » والجمع صحب

» وأصحاب»

له رؤية ومجالسة .واستصحبه:

وصحابة .والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل

دعاه إلى الصحبة ولازمه».

وانظر :القاموس المحيط ١/14. المعجم الوسيط ١//906.
( )۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما فى بيان

المختصر 4/١الاء وشرح العضد على المختصر ١/۷٦٠ والمنتهى صا.۸

()۳

٠

في :ش «عليه السلام» بدل «يلن؛ .

( )45ذهب أكثر أصحاب الشافعي» وأحمد إلى أن الصحابي من رأى رسول الله كله لحظةء
وإن لم يرو عن الرسول عليه السلام» ولم تطل مدة صحبته معه .وهو ما اختاره ابن

الحاجب.
انظر :المستصفى ١/١٠٠  .الإحكام للآمدي ۲/٠۲۳. شرح تنقيح الفصول ص."05
شرح مختصر الروضة  .6/881شرح المحلي على جمع الجوامع  .6/551رقع
الحاجب (ورقة لا/5ب)» (ورقة /81أ) .بيان المختصر ١/١٠۷. شرح العضد على

المختصر ١6/١ل. زوائد الأصول للإسنوي ص .۷۲۳البحر المحيط 5/١١". تشنيف
المسامع ١/١٤٠٠. شرح الكوكب المنير ؟ .054/التحقيقات في شرح الورقات
ص .68مقدمة ابن الصلاح ص .۴۳۹۲تدريب الراوي  .۲/۸۰۲قواعد في علوم
4

الحديث للتهانوي ص .84ظفر الأماني 4ص.064

(ه) ذهبت طائفة من علماء الأصول إلى أن الصحابي :من طالت مدة صحبته مع الرسول
عليه السلام» وإن لم يرو عله.

انظر :المستصفى ١/١٠٠. الإحكام للآمدي ۲/٠۲۴. شرح تنقيح الفصول ص."05
شرح مختصر الروضة  .6/881شرح المحلي على جمع الجوامع ١/١١1. رفع

الحاجب (ورقة 1ا/6ب)( .ورقة /81أ) .بيان المختصر ١/١٠۷. شرح العضد على
المختصر ١61/١ل. زوائد الأصول للإسنوي ص ."۷۲البحر المحيط 4/1٠". تشنيف
المسامع ١/١٤٠٠. شرح الكوكب المنير  .7/954التحقيقات في شرح الورقات
ص .684مقدمة ابن الصلاح ص .۴۹۲تدريب الراوي ۲/۸٠۲. قواعد في علوم
الحديث للتهانوي ص .84ظفر الأماني ص.٤۹٥
ول
رهسمع
لحبت
اة ص
طنالت مد
صنوليين إلى أن الصحابي :م
لةأ م
ائف
( )5وذهبت طا
الكريم يل وروی عنه .وبه قال عمر بن يحيى كما نقله عنه الآمدي في الإحكام الف
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /85أ)« :وقيل :إن اجتمعا .أي اجتمع الطول

والرواية» أو اجتمع الرجل بالنبي كلل وهذا عندي أوجه وأصح» .اه.
384

وَهِيَ لَفْظِيه”'
س

0

اا

ت

ن ای عَلَيْهَا مَا تَقَدْم.

نْ

ك

>22

وم

ت

ےر

لَنَا 05 :لتَفْي ِدَ بِالْقَلِيلٍ رالگبر؛ فَكَانَ لِلْمُشْكَرَكِ کالڑيار“
ا
وَالْحَدِيثِ
8

ت

َانُوا:أَضحَابُ الْجََة أضحَابُ الْحَدِيثِ؛ للْمْلازِم .فل :ا عُرْففيذَلِكَ.
5

Ga
١

لوا :يَصِحٌ نميه عَنالْوَافِدٍ وَالرَّائِي .فلا  :في الأخصٌ لايَسْتَلزِمُ

مي الأعم .
مَسْألَةٌ) لر قَا ؛لَ الاير  11 /الْعَدْلُ :أا صَحَابِئٌ» اثَّمَلَ
 1و
الخلاف
) (١والخلاف في هذه المسألة لفظي كما نص على ذلك الآمدي في الإحكام»۳۲۱/۲ 
وابن الحاجب فى المنتهى صا ».۸وهنا فى المختصرهء والهندي كما نقله عنه

الزركشي في تشنيف المسامع ١/١٤٠٠ وشراح المختصر .إلا أن ابن السبكي في رفع
الحاجب (ورقة /85أ) قال« :وفي كونها لفظية مع ابتناء ما مضى عليها نظر
.
ه.
اهر)
ظا

ويُرَدٌّعلى ابن السبكي أنهلا مانع من أن تبنى المسائل المعنوية علىاللفظية .انظر:
بيان المختصر ١/١٠۷. شرح العضد على المختصر .7/85

(؟) في :أء ش «انبنا» بدل «ابتنى» .و«انبنا» بالألف الممدودة تحريف ظاهر.
)(۳

في  :ش «تقبل» بدل «يقبل).

أكالزيادة» بدل «كالزيارة» .وهو خطأ ظاهر.
( )4في« :

( )5قال ابن السبكي في جمع الجوامع ١/٤٤٠٠ بشرح تشنيف المسامع« :ولو اآعى
المعاصرٌ العدل الصحبة قبل وفقا للقاضي»؛ لأن وازع العدل يمنعه من الكذب .وإنما
حكاه ابن السبكي في جمع الجوامع .وفي رفع الحاجب (ورقة /85أ) عن القاضي

الباقلاني؛ لأن كلام ابن الحاجب يقتضي أن المسألة غير منقولة» وتوقف فيها من
حيث إنهيدعي رتبة لنفسه» فهو متهم فيها كمالو قال :أنا عدل.

وما صرح به ابن الحاجب من خلاف فهو رأي الطوفي حيث قال في شرح مختصر
الروضة ؟« :141//وفيه نظر أي :في ثبوت صحبته بقوله؛ لأنه متهم بتحصيل منصب

الصحابة لنفسهء ولا يُمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة؛ بأن يقال :هذا
صحابي عدل» فيُقبل خبره بأنه صحابي ؛ لأن عدالة الصحابة فرع الصحبةء فلو أثبتت

الصحبةٌ بعدالة الصحابة؛ لزم الدور .أما أن عدالة الصحابة فرع الصحبة؛ فلأنا لا-
oo

(مَسْألَةً) الْعَدَدُ ر  48بشَرْط

خلاقا لجائ ›

فته اشت

 002حبرا اخ

أز ظَاهِرَاء أو إِنْتِسَارَهُ في الصَّحَابَةء أو عَمَلَ بَمْضِهِمْء رَفِي حبر الرّنا
(tof
ةعبرأ .٠

=

نحكم بهذه
العدالة إلا لمن ثبتت صحبته دون غیره» فنقول :هذا صحابي» فيكون

عدلا بالأدلة السابقة .وأما أنه لو أثبتت الصحبةٌ بعدالة الصحابة» لزم الدور؛ فلانه يلزم

إثباتٌ الأصل  وهو الصحبة  بالفرع  -وهو العدالة  وإثباتُ الأصل بالفرع دودٌ

ه.
مح
اال»
.

لكن ابن قدامة كان قد رد هذه الشبهة في روضة الناظر ١/١٠٠ مع النزهة فقال« :فإن
قيل :قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل؟ قلنا :إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه
حكم شرعي يوجب العمل» لا يلحق غيره مضرة» ولا يوجب تهمة؛ فهو كرواية
الصحابي عن النبي يك  .اه .

رد الطوفي في شرحه على مختصر الروضة  ۲/۷۸۱على ابن قدامة بقوله« :والشيخ أبو
محمد زعم أن إثبات صحبة الراوي بقوله :أنا صحابي» لا يلحق غيره مضرة» ولا

يوجب تهمة» وهما ممنوعان .بليُوجب تهمة» وهو تحصيل مَلْصِب الصحبة لنفسه»
ويضر بال
يمسل
لمين
زح
ميث
هم قبيولرٌم
وايه معهذهالتهمةء والله سبحانه أعلم» .اه.
قال ابن بدران في نزهة الخاطر ١/5٠5 بعد نقله لكلام الطوفي السابق« :وقال

الواسطي في شرح المختصر الحاجبي :لو قال المعاصر العدلُ آنا صحابي احتمل قبول

قوله؛ لكونه عدلاء والعدل لا يكذب عن تعمدء وهذا ما ذكره القاضي في التقريب
وغيره» واحتمل عدم قبول قوله؛ لكونه متهما بدعوى رتبة عظيمة يثبتها لنفسه» كما لو

شهد لنفسهء أو قال :أنا عدل.

والحق :أنه لا بد من تقييد قول من قال بقبول خبره :أنهصحابي؛ أن تقوم القرائن
الدالة على صدق

دعواه .وإلا لزم قبول خبر كثير من الكذابينَ الذين ادعوا الصحبة».

اه.

انظر :تفصيل الكلام عن هذه المسألة في :المستصفى ١/01. الإحكام للآمدي
 Y/Yشرح المحلي على جمع الجوامع ؟.١85/ شرح مختصر الروضة ١/۷۸۱.

الروضة مع النزهة ١/۲٠. المسودة ص .۳۹۲تشنيف المسامع ١/٤٤٠٠. زوائد
الأصول ص ۹۰۴۳شرح الكوكب المنير ۲/۹۷٤. فواتح الرحموت ۲/١١٠. رفع

الحاجب (ورقة /85أ) .بيان المختصر 71/١ل. مقدمة ابن الصلاح ص .495تدريب

الراوي  .۲/۳۱۲الإصابة .4 - ۱/۸
طل».
ربد
تطٌ»
شَرَ
«:اش «ش
( )١في
( )۲ذهب الجمهور إلى أن العدد ليس بشرط في الرواية» بل يقبل الواحد العدلء خلافاً-
5١

وَالدَلِيلُ وَالْجَوَابُ ما تَقَدَمَ ني حبر الْوَاحِدٍ.
ده

ع2
2

ولا الْبَصَرٌُء وَلاً عَدَمُ المَرَابَةء ولا عَدَمُ الْعَدَاوَةٍء وَلا

ولا الذكُورَةٌ"
يم

2

الإكثار»

سرع

سه

22

ولا معرفه
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شرع
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22

شوج

ee
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٠

سبه ») وَلا اليلم بمعه›
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أو معنى الحَدِيث؛

الله امرَّءا4ي  2وَلَآ مُوَاقََةُ الْقِيَاسء جلافًا

للجبائي» فإنه اشترط في قبول الرواية إما العددء أو انضياف خبر آخر إلى خبره» أو
موافقة ما رواه الراوي لظاهر آية» أو انتشاره بين الصحابة» أو عمل بعض الصحابة بما

رواه .وشرط الجبائي أيضاً في الخبر الذي يتعلق بأحكام الزنا أن لا يكون المخبرون
أقل من أربعة.
قال أبو الحسين البصري في المعتمد « : 9/47ذهب جل القائلين بأخبار الآحاد إلى
قبول الخبر وإن رواه واحد .وقال أبو علي :إذا روى العدلان خبراً وجب العمل بهء
وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شروط :منها أن يعضده ظاهر أو

عمل بعض الصحابة» أو اجتهادء أو يكون منتشراً .وحكى عنه قاضي القضاة في
«الشرح» :أنه لم يقبل في الزنا إلا خبر الأربعة» كالشهادة عليه» وتلقمبل شهادة
القابلة الواحدة» .اه.

انظر :المعتمد 5/8491١. رفع الحاجب (ورقة  .)/85بيان المختصر ١81/١ل.

شرح العضد على المختصر  .5/85بذل النظر في الأصول للأسمندي ص٤۹ -
.54
) (1فى  :أ «الذكورية» بدل «الذكورة».
((۲
الأصفهاني في بيان المختصر /١الاء وكذا ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة
 ۸لشرح «أو عربية» .وما أثبته «أو عربية» هو الصحيح؛ بدليل قول العضد في
شرحه على المختصر « :7/845ومنها العلم بالفقه» والعربية» أو معنى الحديث.٠.. اه
والله أعلم.
) (۳عبارة «يَلة ساقطة من :ش.
فق في  :ش «نظر» بدل «نضر» .وهو خطأ ظاهر.
ول« :نَضْرَ الله
) (6عن زيد بن ثابت  -رضي الله عنه  قال :سمعت رسول الليهقڳل

في المنتهى :ص١8 «ولا العلم بفقه» أو غريبه» أو معنى الحديث؛ ..ولم يتعرض

غه كَرْبٌحاملفقهإلىمنهوأفقهمنه .ورْبٌ
لتى
بح
يفظه
اً فح
ثنا
يعم
حءادًسم
امر
حامل فقه ليس .بفقيه» .

أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في كتاب العلم» باب فضل نشر العلم حديث ()5558
 ./5وإسناده صحیح› ورجاله ثقات وأخرجه الترمذي في أبواب العلم» باب ما جاء
في الحث على تبليغ السماع» حديث )(565١7  ."0/5وفيه قصة.

1۲

لأبى
ا

2) .-

حصم فقه

.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في العلم .انظر تحفة الأشراف للمزي .507/

وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب العلم» في ذكر رحمة الله عز وجل وعلا

من بلغ أمة المصطفى بل حديثا صحيحا عنه» حديث (١/٤١٠. )95 وذكر قصة.

وانظر موارد الضمآن في كتاب العلم» باب رواية الحديث لمن فهمه» ومن لم يفهمه
حديث ( )۲۷ص.٤۷

وأخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب من بلغ علما حديث )(١۳۲  ١/48.وأخرجه
الإمام أحمد في مسنده .8/881
وأخرجه الدارمي في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء ١/١۷.

وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة تبلغ حد التواترء فقد رواه أكثر من عشرين
صحابيا منهم:

ابن مسعود»

وأنس» والنعمان بن بشير» وأبو سعيد الخدري» وابن

عمر» ومعاذ .وأبو هريرة» وابن عباس» وجابرء وأبو الدرداءء وغيرهم رضي اللّه

وقد جمع فضيلة
الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد طرق هذا الحديث في كتاب سماه

«دراسة حديث:

«نضر الله امرءا سمع مقالتي؟'» رواية ودراية».

) (1لا يشترط أيضاً فقه الراوي إذا كان خبره مخالفا لقياس» خلافاً لعيسى بن أبان والإمام
أبي زيد الدبوسي» وليس لأبي حنيفة كما قال ابن الحاجب.

قال عبدالعزيز البخاري الحنفي في غاية التحقيق ص:١45

«واعلم أن ما ذكرنا من

اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس .مذهب عيسى بن أبان واختاره
القاضي أبو زيد» وخرج عليه حديث المصراة وخبر العراياء وتابعه أكثر المتأخرين.

فأما عند الشيخ أبي الحسن الكرخي» ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي
بشرط التقديم خبره على القياس» بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن
مخالفا للكتاب والسنة المشهورةء ويقدم على القياس .قال أبو اليسر :مال إليه أكثر
العلماء».

اه.

وقال الشيخ الصديقي الميهوي الحنفي في شرح نور الأنوار على المئار ١/۴۲: «هذه
التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة» مذهب عيسى بن أبان» وتابعه أكثر المتأخرين»

وأما عند الكرخي ومن تابعه من أصحابناء فليس فقه الراوي شرطاً لتقدم الحديث على
القياس» بل خبر كل راو عدل مقدم على القياس؛ إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة

المشهورة» .اه.

وانظر :كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري ١١/١ه. التلويح على التوضيح /١ه. فواتح
الرحموت 2/841١. تيسير التحرير ۳/١۱۱  .التقرير والتحبير  .۲/۳۳۳نسمات الأسحار
.ص6١7١

1۳

(مَسْأَلَةٌ) ذا قال الصَّحَابِتُ  :قال ي“ حمل عَلَى أنه سَمِعَهُ مِنْهُ .وَقَال
5

ر

رھ

القاضى  :مَتَردد  .فيُنبَيِى

2

“7

ت

على عدالة الصحابة“ .

(مَسْأَلةٌ) إا كَالَ :سَمِعْيُهُ أَمَرَ نأَوهَى .كَالأكْكَد :حُحجّةٌ؛ لِظهُورِه في
 © KIرر٨5 

) (١في :ش «عليه السلام» بدل لا. 

( )۲فى :أ «الصحابي» بدل «الصحابة؛.

إذا قال الصحابى :قال رسول الله يل حمل على أنه سمعه منه؛ لأن الظاهر من حال
الصحابي أنه لياجزم بذلك إلا فيما سمعه .وبه قال جمهور العلماء.

قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص٤٤4 « :فقال أكثر العلماء :الواجب في ذلك

١

حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله إااه..

وقال القاضى الباقلانى  :مت درد بينأن يكون سمعه منه» أو سمعه ممنيرويه عنه؛ للاحتمال» وحينئذ

يبتنىقبولهعلىعدالةجميعالصحابة .كذانسبهالآمديفيالإحكام ۲/١۲۴٠ وابن الحاجب في
تيشر
خي ف
ملطوف
العدة٠ ١-49 4/ 2وا
صحر
المنتهى ص8١ » وهنافي المختصرء وأبويعلى في
الروضة  » 7/481وابنتيميةفيالمسودة ص ١٠۲ › هذاالقولللقاضي أبيبكرالباقلاني » وتعقبهم
ابن السبكي فيرفعالحاجب(ورقة/۸1ب)بقوله « :واعلم أنهذا الذينقلهالمصنف عن القاضي تبع

فياهلآمدي» ولانعرفه» والذينصعليهالقاضي فيالتقريب  :حملقالعلىالسماع» ولميك فيه

خلافاًء بلولاأحفظ عن أحدفيها خلافاً» .اه.

وتعقبهم الزركشي أيضاً في البحر المحيط ١/۴۷۳ بقوله« :وهو وهمٌء والذي رأيته في
كتاب «التقريب» التصريح والجزم بأنه على السماع» وحكي هذا القول عن الأشعري».
وبهذا القول قال أبو الخطاب من الحنابلة كما نقله عنه ابن تيمية في المسودة

1

ص 057وابن النجار في شرح الكوكب المنير ؟.584/
0

ننيف المسامع ۲/١١٠٠ « :فأما الضحابي إذا قال :قال
شع
تلاً
قال الهندي في«النهاية» نق

رسول اليلهكو فهومقبولمايتجهفيهخلاف ؛ لظاهولررهوفايية عنهوَل وبتقدير روايته عن
الصحابي» فغيرقادح؛لثبوت عدالتهم» وأما احتمال روايتهعنالتابعيفنادرة  .اه.
ح١صول للرازي  .4/454الإحكام للآمدي ۲/٤۲۳.
لم١٠.
ا١/
انظر :المستصفى ۹۲٠
بقة) .بيان المختصر
/ور
( ۸
1اجب
المسودة ص.۲٠٠ شرحتنقيح الفصول ۳ص .۳۷رفع الح
خىتصر
لمعل
اغضد
 1١شرح ال

ضة
وتصر
ر مخ
لشرح
ا.۲
/۸1
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البحر المحيط

 .4شرح الكوكب المنير ۲/۲۸٤. العدة ١٠٠٠. 6/9494 فواتح الرحموت 5
افمع ۲/١١٠٠.
سني
ل.م تش
ا٤۷۸
تيسير التحرير  .45/#التحقيقات فيشرح الورقات ص
( )۳فى :أ «تحقق» بدل اتحققه» .

( )4لفظة «ذلك» ساقطة من :ش.

3

قَالُوا :يَحتمل أله عمد ولس كَذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِ .قُلَْا :بيد .
و

2

(مَسْألةً) 1اذا قال  :أ
مرتا
5
ر

3
و
ا ن نھ
ھے
2
َه

أ
و

جبت»
أأو
وج
-

رمم
أوو ححر

كته("

حجه؛ لِظهُورِه في أله [صَلَى الله عَلَيْهِ وسل" اکر .
(00

قال القاضي الباقلاني نقلاً عن التلخيص ١/4٠٤: «اتفق من تقدم من علماء الأصول

على أن الصحابي إذا قال :أمر رسول الله يه فهذا يحمل على الأمرء ولا يشترط

أن ينقل لفظ رسول الله ية  .اه.

وقال العراقي في شرحه على ألفيته ١/۷١۱ « :فلاأعلم فيهخلافاًإلاماحكاه ابنالصباغ
في
االع
لدة
معند
تاوو
كد و
لبعض
مين أنه لايكون ذلك حجة حتى ينقل لنالفظهء وهذا

ضعيف مردود» إلاأن يريدوا بكونه لا
ايكو
لن ح
وجة
جأي
وفيب»

ويدل على ذلك

تعليله للقائلين بذلك فإن من الناس مينقول :المندوب مأمور به» وم
ينهم
قومن
ل:
المباح مأمور بهأيضاًء وإذا كان ذلك مرادهم كا
ونجله
ه.

وقال الصنعاني في توضيح الأفكار ١

:

والله أعلم» .اه.

«فلا وجه لتأويل كلام داوودء إلا أن

يكون مذهبه في الأصول :أن الأمر ليس للإيجاب» فبحث آخرة .اه.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /46ب)« :قالوا يحتمل أنه اعتقد شيئاً من

الصيغ أمراً أو نهياً وليس ذلك عند غيرهة .اه.

أجاب ابن الحاجب بأن هذا الاحتمال بعيد؛ لأن عدالة الصحابي» ومعرفته بأوضاع لغة

العرب» ومواضع الخلاف يقتضي عدم إطلاقه الأمرء أو النهي إلافيموضع الوفاق .انظر :
رفع الحاجب (ورقة /45ب) .بيان المختصر ١/۲۲۷. شرح العضد على المختصر .۲/۸1

انظر تفصيل الكلام عن هذه المسألة في :التلخيص  .5/404المنخول ص.۹۷۲

المستصفى ١/١١٠. المحصول للرازي  .4/544الإحكام للآمدي ۲/٠۲۳. رفع
الحاجب (ورقة /46ب) .بيان المختصر ١/١٠. شرح العضد على المختصر ؟.85/
التحصيل 1/44١. الروضة مع النزهة ١/۹۳۲. شرح مختصر الروضة ؟ .141/المسودة
ص"9؟ .العدة ۳/١٠٠٠. شرح الكوكب المنير  1/744فما بعدها .فواتح الرحموت.
15

تيسير التحرير  .۳/۹1تشنيف المسامع ۲
٠.

التحقيقات في شرح الورقات

ص .884الكفاية للخطيب ص .046شرح العراقي لألفيته ١/۸۲۱. توضيح الأفكار
للصنعاني ١/۷٤۲. ظفر الأماني ص8؟.7

) (۲انظر الحكاية عن الأكثرين في :المستصفى ١/١١٠. إحكام الفصول ١/۲۹۳. الإحكام
للآمدي ؟ ."65/المنتهى ص .88الكفاية ص .740مقدمة ابن الصلاح ص.44
م 2ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب (ورقة 4ه/ب),

والمنتهى ص.724

) (£إذا قال الصحابي  :أمرناء أو تهِيناء أو أوجب كذاء أو حرم أو ی

1.0

وبالجملة شيء-

َانُوا :مُحْيَمَرٌ”" َلك
i5

ق

3

ت

71

وال أَمْرُ الْكتابء أو بَعْضٍ الأثَِةء أو عن
ص

0

٤

2

e

~d

22

٤

اسْيئباطِ”"" .قُلْنًا :بَعِيد.

(مَسْألة) إِذّاقَالَ :منالسّكَةِ كَذَاء قالأككر :حُجّةٌ؛ لِظْهُوره في تَحَمَقِهًا
6

sC
عَكُّ خلافاً لكر خی

مُسَمَّفاعله» فالأكثر على أنه حجة؛ :فإنه ظاهر في أن
منالأحكام بصيغةمال ي
النبي ليه هو الآمرء والناهي»› والموجب»

والمحرّم» والمبيح .وبه قال :الغزالي»

والشيرازي» والفخر الرازي» والآمدي» وابن برهان» وابن الحاجب» وأبو يعلى»
والخطيب البغدادي» وعامة المتقدمين من الحنفية» ومنمتأخريهم ابن الهمام» وحكاه ,

ابن الصلاح عن أصحاب الحديث» وأكثر أهل العلم.
انظر :التلخيص ١/١٠٤. التبصرة ص."”١ المستضفى ١/151. إحكام الفصول
الوصول إلى الأصول ١/۸۹1. المحصول  .4/!44الإحكام للآمدي ؟0/؟".
9
العدة  .7494/#تيسير التحرير  .45/#الكفاية ص .745مقدمة ابن الصلاح ص .94شرح
العراقي على ألفيته (التبصرة والتذكرة) 0ه توضيح الأفكار ص۲٤٠٥ فما بعدها.
0ع(

في  ::أ ش «يُْتَمَلُ» بدل «مُحْتَمَل؛.

) (۲في  ::أ «أو من الاستنباط» بدل «أو عن استنباط؟.

 (۳ذهب جماعة من الأصوليين منهم :القاضي الباقلاني» وداود» والصيرفي» وإمام

الحرمين» وأبو بكر الإسماعيلي» والكرخي» والجصاص من الحنفية إلى المنع من
ذلك» مصيرا منهم إلى أن ذلك متردد بين كونه مضافا إلى النبي كَل وبين كونه
لاب» أو الأمةء أو بعض الأئمة» وبين أن يكون قد قال ذلك عن
اكت
مضافاً إلى ار ال

الاستنباط والقياس» وأضافه إلى صاحب الشرع؛ بناء على أن موجب القياس مأمور

باتباعه من الشارع؛ وإذا احتمل واحتمل لا يكون مضافاً إلى النبي ياء بل ولا يكون
حجة.

انظر :التلخيص ١/۴٠٤. البرهان ١//714. إحكام الفصول ١/۲۹۳. المحصول للرازي

 . ٤4الإحكام للآمدي ۲/٠۲۳. رفع الحاجب (ورقة /٦۸ب). توضيح الأفكار

ص۲٤٥ فما بعدها .ظفر الأماني صض.۸۲۲
نة كذا .فالأكثر حجة؛ لظهوره في تحققها عنه خلافاً
لبيسمن
اصحا
) (4إذا قال ال
للكرخي»

والصيرفي»

وابن القشيري » والقاضي الباقلاني» والمحققين كما حكاه عنهم

إمام الحرمين في البرهان ١//7١4: حيث قال( :إذا قال الصحابي :من السنة كذاء فقد
تردد فيه العلماءء

فذهب ذاهبون إلى أن قوله هذا محمول على النقل عن

رسول الله کا كأنه قال :قال رسول الله ككلذا؛ فإن السنة إذا أطلقت تُشعر
بحديث الرسول عليه السلام.

1٦

(مَسْألَةً) إا قَالّ :ئَّ م02

أو كَانُواء فَالأككة  :حك

لظهوره فى

عَمَل الْجَماعَة. "0

قَانُوا :لو كَانَء لَمَا سَاعَتٍ الْمُخَالَفَه .":فلتا :لان الطريق ظط کک
2

الْوَاجِدٍ ال .

وأبى المحققون هذا؛ فإن السنة هي الطريقة» وهي مأخوذة من السنن والاستنان» فلا

يمتنع أن يحمل ما قاله على الفتوى» وكل مفت ينسب فتواه إلى شريعة
رسول الله ية ثم مستند الفتوى قد يكون نقلاًء وقد يكون استنباطاً واجتهاداً؛
فالحكم بالرواية مع التردد لا أصل له» .اه.

وما نقل من الأقوال في المسألة السابقة هي نفسها في هذه المسألة .انظر :التلخيص
 . 7/1البرهان ١/014. إحكام الفصول ١/۲۹۳. المحصول للرازي ٤/١٤٤. الإحكام
للآمدي ۲/٠۲۳. رفع الحاجب (ورقة /845ب) .توضيح الأفكار 7ص 04فما بعدها.
ظفر الأمانی ص8؟.57
) (1فی  :ش «نفعل كذا» بزيادة «كذا» .وهذه الزيادة تفردت بها :ش.
) (۲إذا قال الصحابي :كنا نفعل» أو كانوا يفعلون» كما قالت عائشة رضى الله عنها:

«ك
ق.وففايهل:
أليل
يانقواطلعاون في الشيء التافه» .أي الق
1
القول الأول :إنه حجة؛ لأنه ظاهر في أن الضمير للجميع؛ وعملهم حجة .وبه قال

الأكثرون .كذا أطلق الفخر الرازي» والآمدي» والحاكم النيسابوري» وابن الحاجب
والهنديء وإن لم يضفه لعهد النبي يَكلِ.
/

القول الثاني :لا يكون حجة إلا إذا أضيف إلى زمن النبي يه فيكون مرفوعاًء وإلا
فهو موقوف.
وعزاه النووي إلى الجمهور من المحدثين» وأصحاب الفقه والأصول» وصححه ابن
الصلاح والنووي والطوفي.

القول الثالث :إنه موقوف مطلقاً .وبه قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي .وقال السيوطي
في تدريب الراوي ١/١۸۱: «وهو بعيد جداً» .اه.

القول الرابع  :إن ظاهر هذه الألفاظ الإجماع .وبه قال الحنفية.
انظر :المستصفى ١/١151. المحصول للرازي  .4/4954الإحكام للآمدي  .۲/۷۲۳إحكام
الفصول ١/49". شرح تنقيح الفصول ص.۷۴٥ رفع الحاجب (ورقة /85ب) .بيان
المختصر  .۱/۰۲۷شرح الكوكب المنير ؟ .484/تيسير التحرير  ۳/۹1فما بعدها.
فواتح الرحموت ١/7151١. مقدمة ابن الصلاح ص .84تدريب الراوي ١/681.
 (۳عيارة :ش «لما ساغت المخالفة ظنا» بزيادة «ظنا» .وهذه الزيادة تفردت بها :ش.

 20في الأصل (م)« :والنص» .بزيادة «و» .وهذه الزيادة تفردت بها( :م) الأصل.
¥

رَدُ عير الشخابي :ةقِرَاءَةٌ السيْخ أوقِرَاءَتَهُ عليه
ومُسْوتَن

یرو علو أز جار أمزار

ا

أو قِرَاءَةٌ

»( قالالأصفهاني في بيان المختصر ١/١٠۷: «وفي قول المصنف  :-الال الطرِيقنٌّطني
كبر الواح القْص»  نظر؛ لأن الكلام في مراتب كيفية الرواية عن الرسول لا في

الخبر عن الإجماع .والأولى أن يقال في بيانه؛ لظهور قول الصحابي :كنا نفعل» أو
كانوا يفغلون» في أنه أراد مع علم الرسول عليه السلام بذلك الفعل» مغنير نكير؛
فيكون ججة».

اه.

وهو ما يسمى عند علماء المصطلح بالسماع .والسماع ينقسم إلى إملاء أو تحديث»
وسواء كان من حفظ الشيخ .أو القراءة من كتابه» وهو أرفع درجات أنواع الرواية

انظر :رفع الحاجب (ورقة /95أ) .مقدمة ابن الصلاح ص.٠۴١ توضيح الأفكار

ظفر الأماني ص .674الوسيط للشيخ أبي شهبة ص.٠٥ أسباب اختلاف
.
المحدثين ١/١١٠.
فق

والقراءة على الشيخ تسمى عرضاً .والعرض هو :القراءة على الشيخ من حفظ القارئ»
أو من كتاب بين يدي

انظر :الإلماع للقاضي عياض ص.7١ رفع الحاجب (ورقة /95أ) .مقدمة ابن الصلاح
ص .۷۳۱توضيح الأفكار ١/۷۸۱. ظفر الأماني ص .674الوسيط ص .854أسباب
اختلاف المحدثين ١/781١.

) (۳سماع الراوي بقراءة غيره على الشيخ تسمى عرضا أيضاً .قال القاضي عياض في
الإلماع ص:۷٠ «وسواء كنك أنت القارئ» أو غيرك وأنت تسمعء أو قرأت في
يومسك أصله» اه.
كتاب» أو من حفظ» أو كان الشيخ يحفظ ما يُقْرَأْ عليه» أ
) (4الإجازة في اللغة :الإذن» يقال :استجاز أي :طلب الإجازة» والإذن.
ميصباح المنير ١/5١1: «أجازه :أنفذه» ومنه :أجزت العقد أي :جعلته
لف
جااء

نافذا» .وانظر :القاموس المحيط ؟.71١/ المعجم الوسيط ١/١٤٠.
أما في الاصطلاح :فهي إذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثا أو كتابا من غير أن
5

ذلك منه» أو يقرأ عليه .كأن يقول له :أجزتك› أو أجزت لك أن تروي عني

وتاب الإيمان من صحيح مسلم» فيروي عنه بموجب ذلك»
صحيح البخاري» أك

وتكون إجازته له إما بخطه ولفظه» وهو أعلىء أو بأحدهما .وهي أنواع كما سيأتي.
انظر :الإلماع ص .88رفع الحاجب (ورقة /45أ) .مقدمة ابن الصلاح ص.٠١١ فتح
المغيث ؟ .95/توضيح الأفكار ؟ .91/ظفر الأماني ص .5784الوسيط لأبي شهبة
ص١١٠ منهج النقد عند المحدثين ص .655أسباب اختلاف المحدثين ۱/۸١٠.
.
)ه (0المناولة لغة :من ناول الشيء إذا أعطاه .يقال :ناوله إياه إذا أعطاهء ومنه في حديث=

۸

1[ / .لرب].

أو كتَابَتهُ ہما يروي

قصة سيدنا موسى والخضر على نبينا وعليهما الصلاة والسلام المروي في صحيح
البخاري ١/045 وصحيح مسلم بشرح النووي ١/٠۳۲٠ « ١٤۳۲:فحملوهما _ أ
موسى والخضر  -في السفيئة بغير نَّوْلِة .أي إعطاء وأجرة.
انظر :مفردات الراغب ص .۹۲۸التعريفات للجرجاني ص .891المعجم الوسيط
۲ .

ظفر الأماني ص٤۷۸ .

أما في الاصطلاح  ::فهي إعطاء الشيخ الطالبت شيئاً من مروياته مع إجازته به صريحاً
أو كناية.

والمناولة على ثلاثة أنواع:
النوع الأول :المناولة المقرونة بالإجازة مع التمكين من النسخة .وهذا النوع أرفعها
على الإطلاق.
النوع الثاني :مناولة مع إجازة من غير تمكين من النسخة .كأن يعرض الشيخ
كتابه» ويناوله للطالب» ويأذن له في الحديث به عنه» ثم يمسكه الشيخ عند
ولا يمكنه منه .وهذا النوع يتقاعد عما سبق؛

لعدم احتواء الطالب على ما تحمله

وغيبته عنه.

النوع الثالث :المناولة المجردة من الإجازة .كأن يقول الشيخ لتلميذه« :هذا من حديثي
ولا يقول له« :اروه عنى» أو أجزت لك روايته عنى» .أو نحو ذلك.

أو سماعاتی»»

وهذا النوع عابه غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوه
وسوغوا الرواية به.

انظر :الإلماع ص .۳۸ - ۲۸رفع الحاجب (ورقة  .)//85الكفاية ص” .44مقدمة ابن
ص65
الصلاح 1

فما بعدها .التقييد والإيضاح ص . ۳۹۱فتح المغيث 5/9١٠١

١١١.

تدريب الراوي  5/54فما بعدها .أسباب اختلاف المحدثين ١/۷۹١۱ _ ١۷٠.
)(1

فی  :أ الماك بدل «بما».

)(۲

لىب
اإل
طشيخ
لب ال
ايكت
وهومايسمىفي اصطلاح المحدثينبالمكاتة.وهي :أن
وهو غائب شيئاً من حديثه بخطه» أو بحتب له ذلك وهو حاضر .ويلتحق بذلك ما إذا

أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه.

والمكاتبة نوعان:
النوع الأول :المكاتبة المقرونة بالإجازة .كأن يقول الشيخ لمن كتب له« :أجزت لك
ما كتبته لك

أو ما كتبت به إليك» .أو نحو ذلك من عبارات الإجازة.

وهذا النوع في الصحة والقوة شبيه بالمناولة المقرونة بالإجازة .والرواية بالمكاتبة

المقرونة بالإجازة صحيحة بلا خلاف كما صرح به ابن النفيس.
النوع الثاني :المكاتبة المجردة من الإجازة .قال ابن الصلاح في علوم الحديث-

1۰۹

4

2

4الأ تول 2أمغلاتمسًا عسَملَى الأ2صَحٌء إلات أنه إِذَoاfلَمْ dي~َفْصِد ْ0إِسهْسمَاامعَهُ ق0ال« :ق3ال»
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أو غملة»
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سبك

ا

خلافا

لِبْعض

وَقِرَاءَنَه عليه مِن غَيْرٍ نجير٬ ولا ما يوجب
٤
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٦o

او عبر“

0
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وَتَقَلَهُ الْحَاكِمُ عن الأئِمَّةَ

ص« :۳۷۱وهو الصحيح  أي جوازها  المشهور بين أهل الحديث» وكثيراً ما يوجد
في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم« :كتب إليّ فلان :قال حدثنا فلان» .والمراد به هذا.
وذلك محمول به عندهم معدود في المسند الموصول .وفيها إشعار قؤي بمعنى

الإجازة» فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى» .اه.

انظر :الإلماع ص٤۸. - ۳۸ رفع الحاجب (ورقة /45أ) .مقدمة ابن الصلاح ص".١90
فتح المغيث ؟.١771/ تدريب الراوي ۸ 5/80ه .ظفر الأماني ص .6584الوسيط
ص . ۲۱۱أسباب اختلاف المحدثين ١/١۷۱ ۔ ١۷١.
( )١في :الأصل (م) «غيرها» بدل «غيرهما» .وما أثبته من :أء ش» وهو الموافق لما في
بيان المختصر »١/۷۲۷ ورفع الحاجب (ورقة /45أ) :وشرح العضد على المختصر
اذكه

()۲

قال ابن الصلاح في مقدمته ص:١48

«ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل

بالمروي بهاء خلافاً لمن قال من أهل الظاهر» ومن تابعهم :إنه لا يجب العمل به

وإنه جار مجرى المرسل .وهذا باطل؛ لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال
المنقول بهاء وفي الثقة به .والله أعلم» .اه.
( )۳فى :ش «أو» بدل «و» .وعبارة :أ«:فيقول :حدثنا وأخبرنا مطلقاً ومقيداً على

الأصح" ..بتقديم «مطلقاً» على «مقيداً» بخلاف ما أثبته.
( )٤روى الخطيب البغدادي في الكفاية ص 9774

 874بسنده عن الإمام أبي بكر الباقلاني

أنه قال« :اختلف الناس في قارئ الحديث على الشيخ» إذا أقر له به أو سكت عنه

سكوتا يقوم مقام إقراره به» هل يجوز أن يقول :سمعت فُلاناً يحدث بكذاء أو
د.
قلي
توز
يير
فقال بعضهم :يج
هبغ

؟
لوغ
كله
ذا يس
حدثني فلان بكذاء أمل

وقال

آخرون :لا يجوز أن يقول :سمعت فلاناًء ولا حدثني» ولا أخبرني» وهذا هو

الصحيح ؛ لأن ظاهر قوله :سمعتٌ» يفيد أن المحدث نطق بهء وأن القائل :وسمعته

يحكى لفظهء وذلك باطل» وإخبار بالكذب» وكذلك ظاهر قوله :حدثنا وأخبرنا؛ لأن

ف ذيلكد:
يهر
ظا

أنهنطق وحدث بما أخبر به .وذلك ما لاأصل له» وليس ببعيد

عندنا جواز ذلك لمن علم من حاله أنه لا يقصد إيهام .سماع لفظه» وأخباره» وحديثهع
51٠

اربع  .وقراٌ عير فيه
وا الإِجَارَةٌ لِلْمَوْجُودٍ الْمُعيّنَء فَالأَكْئر  :عَلَى تَجْوِيزِهًا"" 2وَالأأككد :
منلفظهء وأنه إنمايستعمل ذلكعلىمعنى أنهقرئعلييههوهو يسمع»» وأنه أقيَّبه

أو سكت عنه سكوت مقر به» إذا كان ثقة عدلاً لا يقصد التمويه والإلباس» فأما إن
عرف بقصد ذلك لم يقبل حديثه» ولم يسغ له ذلك» .اه

) (01في معرفة علوم الحديث ص۲٠٠ ١55. - اقتصرت على الإحالة من غير ذكر كلامه

الطويل؛ خشية التطويل.
وانظر :التقييد والإيضاح ص ١١١
المحدثين ١/56١

؟ .751تدريب الراوي ۲/۸٤. أسباب اختلاف

.1886

لحاكم هو :الحافظ الكبير؛ إمام المحدثين» أبو عبدالله محمد بن عبدالله محمد بنا

حمدويه بن تُعيم الصّبّي الطهماني النيسابوري» يعرف بابن البيّع .طلب الحديث صغيرا
باعتناء أبيه وخاله» رحل وجال في خرسان» وما وراء النهر فسمع من ألفي شيخ.
حدث عنه الدارقطني» .وابن أبي الفوارس» والبيهقي والخليلي» وخلائق .وتفقه بأبي
سهل الصعلوكيء وابن أبي هريرة .وكان إمام عصره في الحديث» العارف به حق

معرفته» صالحا ثقة .ولد في ربيع الأول سنة "١7 ه وتوفي في صفر سنة 604ه.
انظر ترجمته في :تاريخ بغداد ١/۳۷٤. تذكرة الحفاظ للذهبي ۳

شذرات

الذهب  .571/#ميزان الاعتدال  .805/#الرسالة المستطرفة .ص١5 طبقات الحفاظ

للسيوطي ص4 ٠١
زفق

١١4.

تنقسم الإجازة للموجود المعيّن قسمين:
القسم الأول :إجازة منمعيّن لمعيّن فيمعيّن .وذلك كأن يقول :الشيخ لشخص معيّن
أو أشخاص بأعيانهم« :أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب»» حال
كونهما عالمين بهذا الكتاب .وهو أعلى أقسام الإجازة.

والصحيح الذي قاله الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها .وقد قصر
أبو مروان الطبني  -تلاه4ه  الصحة عليهاء حيث قال القاضي عياض في الإلماع
ص98
١5: «إنما تصح الإجازة عندي إذا عين المجيز للمجاز ما أجاز له» فله أن

يقول فيه :حدثني .وعلى هذا رأيت إجازات أهل المشرق» وما رأيت مخالقاء يخلاف

ما إذا أبهم ويلُمسمٌ ما أجازء ولا يحتاج في هذا لغير مقابلة نسخته بأصول الشيخ».
آه.

وهذا القسم من الإجازة هو الذي استحسنه العلماء وقبلوه.
قال الإمام الحافظ ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ص٤4٠ « :تلخيص هذا

الباب أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بهاء يعرف كيف يتناولهاء ويكون

في شيء معيّن معروف لا يشكل إسناده» فهذا هو الصحيح من القول في ذلك» .اه.
51١

عَلَى مَنْع«حَدّثني» وبري“ مُطَلَقًا .وَبَعْضْهُمْ١ :وَمُمَكَدَاء و«آنباني»» اماق ؛

فی

ا

snee

وقال الإمام ابن الصلاح في مقدمته ص٠٠٤ :إإنما تستحسن

الإجازة إذا كان المجير

عالمًا بما يجيزء والمجاز له من أهل العلم؛ لأنه تتاوسع وترخيص يتأهل له أهل
العلم ؛ لمسيس حاجتهم إليها» اهم.

القسم الثاني :إجازةٌ لمعيّن في غيرمعيّن .مثل أن يقول الشيخ لشخص معين :أجزت
لك أن تروي عني ما أرويه» أو ما ص

عندك من مسموعاتي ومصنفاتي.

والخلاف في هذا القسم أقوى من سابقهء إلا أن الجمهور أجازوا الرواية بها كما
أوجبوا العمل بها.
قال القاضي عياض رحمه اللّه في الإلماع ص4١ « :74والصحيح جوازه» وصَححتٍ
الرواية والعمل به بعد تصحيح شيئين :تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقهاء
وصحة مطابقة كتب الراوي لها» .اه.

انظر :الإلماع للقاضي عياض ص .۲۹ - 88جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر

ص.84١ مقدمة ابن الصلاح ص٠١٤ فما بعدها .شرح العراقي لألفيته ۲/٠٠ ۔ .75
١". أسباب اختلاف

فتح المغيث للسخاوي  .15 - ۲/1تدريب الراوي 5/97
نيثدحملا N - IW
) (1ذهب أبو دتُعيم الأصفهاني» وأبو عبدالله المَزّباني إلى جواز إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا»

فليإجازة المجردة .وحكاه القاضي عياض فايلإلماع ص8؟2١ عن ابن جريج
ا
وجماعة من المتقدمين .وصححه إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/15.6

قال ابن الصلاح في مقدمته ص١7١ ١۷۱: - «والصحيح والمختار الذي عليه عمل
الجمهورء وإياه اختار أهلٌ التحزي والورع :المنع من إطلاق «حدثنا» و«أخيرنا»
ونحوهما من العبارات .وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارات فيقول:

«أخبرناء أو حدثنا فلان مناولة وإيجازاء أو أخبرنا إجازة» أخبرنا مناولة» أو أخبرنا
إذناء أو في إذنهء أو فيما أذن لي فيه» أو فيما أطلق لي من روايته عنه» .أو يقول:
« 0أجاز لى فلان» أو أجازني فلان كذا وكذاء أو ناولني فلان».

وما أشبه ذلك من

العبارات .وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منهء
كعبارة من يقول فى الإجازة« :أخبرنا مشافهة» إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظاء

وكعبارة من يقول« :أخبرنا فلان كتابةء أو فيما كتب إلىّء أو في كتابه» إذا كان قد
أجازه بخطه .فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن
طرف من التدليس؛ لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث
بعينه .وورد عن الأوزاعى أنه خصص الإجازة بقوله« :خبّرناه بالتشديدء والقراءة عليه

بقوله« :أخبرنا» .واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق «أنبأناء في الإجازة» وهود
11۲

وَمَتَعَهَا بُو حَيِيفَة وَأَبُويُوسُّف
فَ
الْمَوْجُودِينَ:

الاه بوي"

[رَحِمَهُمَا الله] . "9وَلِجَمِيع الأمة

؛؛ لبها مِئْلهً ٠ا .وَفِي نسل قُلانِء أو مَنْ يُوجَدٌ

= اختيار الوليد ابن بكر صاحب «الوجازة في الإجازة»» وقد كان «أنبآنا» عند القوم فيما
تقدم بمنزلة «أخبرنا» وإلى هذا نحا الحافظ المتقن أبو باكلربيهقي إكذان يقول:
أنبأني فلان إجازة» .وفيه أيضاً رعاية لاصطلاح المتأخرين»  .اه.
( )١تابع ابن الحاجب الآمديٌّ في نسبة منع الإجازة مطلقاً إلى الإمام أبي حنيفة وصاحبه
أبى يوسف رحمهما الله» وما نسباه إليهما مخالف لما قرره علماء الحنفية .حيث قال

شارح مسلم الثبوت ١/١٠٠ « :والأصح الصحة في الجملة للإجازة؛ للضرورة إذ
المنع مطلقا يؤدي إلى إبطال أكثر السنن .لكن يشترط عند الإمامين أبي حنيفة ومحمد
علم المجاز له بماأجيز به» خلافاً لمافي قياس قول أبي يوسف» .اه.
وقال ابن الساعاتي في بديع النظام « :: 7المختار إن كان المجيز عالماً بما في
الكتاب» والمجاز له فهماً ضابطاً؛ جازت الرواية وإلا بطلت عند أبي حنيفة ومحمدء
وصحت عند أبي يوسف؛ تخريجاً من كتاب القاضي إلىمثلهء فإن علم ما فيه.

شرط عندهما لا عنده» والأحوط ما قالاه؛ صونا للسنة وحفظا لها» .اه.
وانظر :كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري * .55/تيسير التحرير " .44/التقرير والتحبير
."¥o/r

 أبو يوسف :هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» قاضي القضاة» صاحب أبيحنيفة » الفقيه المجتهد .تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء  :المهدي› والهادي ,والرشيد»

وكان الرشيد يكرمه ويجله» وهو أول من دعي بقاضي القضاة» وأول من غير لباس
العلماء» وهو الذي ساعد على نشر مذهب أبي حنيفة في الأقطارء وهو أول من
وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها .وله «الأمالي» و«النوادر»
و«الخراج» .توفي سنة  ۲۸1ه .انظر ترجمته في :البداية والنهاية لابن كثير ١٠/081.
تاج التراجم ص.۸١ الفوائد البهية ص .677وفيات الأعيان .8/174

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما فى بيان

١

المختصر .۱/۹۲۷

الشيخ :أ

ول
يلقأن
( )۳هذا القسممن الإجازةهو :إجازةٌ من معيّن لغير معيّن :مث
المسلمين» أو كل أحدء أو آهل زماني هذا الكتاب ومروياتي.
وأجازها على هذا الإطلاق :أبو بكر الخطيب» والقاضي أبو الطيب الطبري» وابن
مندهء وابن عتاب» والحافظ أبو العلاء العطارء والسّلّفيء وأبو الوليد بن رشدء وأبو
الفضل بن خيرون.

قال ابن الصلاح في مقدمته ص:٠٠١ «ولم نرء ولم نسمع عن أحد ممن يُقُتدى به=
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قَانُوا :كَذِبٌ؛ لاه لَميُْحَدَنْه .قُلنَا:حَدَتَهُضِمْئَاء كَمَالَوْفر“ عَلَيْهِ.
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أنه استعمل هذه الإجازة فروى بهاء ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوهاء

والإجازة في أصلها ضعف» وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفاً كثيراً لا ينبغي
احتماله».

اه

 (00هذا القسم من الإجازة هو :الإجازة للمعدوم .وهذه الإجازة نوعان:

النوع الأول :إجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود .كأن يقول الشيخ:
«أجزت لمن يولد لفلان» أو «لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا»» ونحو ذلك .وهذا
النوع أجازه :الخطيب البغدادي» وأبو يعلى الحنبلي» وابن عُْمْرُوس المالكي .ومنعه
القاضي أبو الطيب الطبري وابن الصباغ .وقال ابن الصلاح في مقدمته ص٠١۹ :
«وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز
على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة» فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لتاصح
الإجازة للمعدوم» .اه

النوع الثاني  :إجازة للمعدوم مع عطف على موجود .كأن يقول الشيخ« :أجزت لفلان
ولمن يولد لهه أو «أجزت لك ولولدك» ولعقبك ما تناسلا».
951١: «ذلك أقرب إلى الجواز من الأول...
قال ابن الصلاح في مقدمته ص٠١۸
وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن أبي داود
السجستاني » فإنا روينا عنه أنه سثئل الإجازة فقال« :قد أجزت لك» ولأولادكء ولِحَبَل

الْحَبَلَةه .يعني الذين لم يولدوا بعده .اه.
) (۲في :ش "عليه السلام» بدل «. )64
) (۳احتج بعض أهل العلم لجوازها بحديث أن النبي ية كتب سورة براءة في صحيفة»
ودفعها لأبي بكرء ثمبعث علي بن أبيطالب فأخذها منهء ولم يقرأها عليه» ولا هو

أيضاً حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس.

وقد روى الرامهرمزي بسنده عن الشافعي أن الكرابيسي أراد أن يقرأ عليه كتبه فأبى»

جزت لك فأخذها إجازة.
وقال :خذ كتب الزعفرانى فانسخها فأقد
انظر :الكفاية للخطيب ص٤٥۲  .504تدريب الراوي ١/٠". الوسيط للشيخ أبي
ص"١٠
شهبة ١.
) (4في  :أ ش هقَرَأه بدل (قُرِىَ"
515

قَالُوا:طَنَّء قيلَاجُورُ الحم بو كَالسََهَادَةِ  .قُلْنَا :السَّهَادَةُ

(مَسْأَلَة) الأكقد :عَلَى جَاوَلاذٍْ تحَفَْلدِِيثِ بِالْمَعْئى لِلْعَارِفٍ .وَقِيلَ:
0

لظ مَرَادِفِ وَعَنِ ابن سِيرِينَ م

( )١اختلف العلماء في جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمواقع الألفاظ إلى أقوال:
القول الأول :جوازه مع أن الأولى نقله بلفظه» وصورته .وبه قال جمهور السلف
والخلف» ومنهم الأئمة الأربعة.

القول الثاني  :المنع مطلقاً .نقله القاضي الباقلاني عن كثير من السلف» وأهل التحري
في الحديث .وبه قال ابن سيرين» وثعلب» وأبو بكر الرازي من الحنفية» وروي عن

ابن عمر رضي الله عنهماءونقل عن أهل الظاهر وغيرهم.
صلحكابة
لذ
لوز
القول الثالث  :يج

دون غيرهم .وبه جزم القاذضي أبو بكر بن العربي.

القول الرابع  :يمنع ذلك في الأحاديث القصارء ويجوز في الطوال .حكي عن القاضي

عبدالوهاب المالكي.

القول الخامس :يجوز في الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيهاء ولا يجوز إن كان

للتأويل فيها مجال .وبه قال بعض الشافعية» وجرى عليه إلكيا الطبري.
القول السادس :إن حفظ اللفظ فلا يجوز له أن يرويه بغيره» وإن لم يحفظ جاز أن
يورده بالمعنى .وبه جزم الماوردي والرّؤياني.
القول السابع :يجوز فيما يوجب العلم من ألفاظ الحديث» ولا يجوز إلا باللفظ فيما
يجب العمل به منها .وبه قال بعض الشافعية.

وهناك أقوال أخرى ذكرها الإمام الزركشي في البحر المحيط  "5/58فما بعدهاء وغيره.

انظر الأقوال والأدلة والمناقشات في:المستصفى ١/851١.شرح اللمع ؟ .845/إحكام
الفصول ١/048. الإحكام للآمدي  ."5/19شرح تنقيحالفصول ص*.۸۳٠ رفع
الحاجب (ورقة /95ب») شرح العضد على المختصر ؟./١٠/ البحر

المحيط  5/567فما

بعدها .الروضة مع النزهة ١/۸۱۳. شرح الكوكب المنير ۲/٠۳٠ فما بعدها .مقدمة ابن
الصلاح ص”١؟. مقدمة شرح مسلم للنووي ١/5". تدريب الراوي  .۲/۸۹ظفر
 .554الوسيط لأبي شهبة ص٠٤٤ فما بعدها.
الأماني 4ص695

ابن سيرين هو :محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكرء البصري» مولى أنس بن

مالك» التابعي الكبيرء الإمام في التفسير والحديث والفقه» وعبر الرؤياء والمقدم في
الزهد والورع» ولم يكن بالبصرةأعلم منه بالقضاءء وأريد على القضاءفهرب إلى
الشامء وكان بزازاً.توفي سنة ٠١١١ه. انظر ترجمته في:وفيات الأعيان .4/141
شذرات الذهب ١/۸۳۱. تاريخ بغداد ه ."*1/حلية الأولياء ؟ .7157/تذكرة الحفاظ
 .١طبقات الحفاظ ص."١
"16

وَعَنْ مَالِكِ أنه كان يُسَدَدُ فى «الْبَاءِه ,و«التاء»" .وحمل عَلَى الْمُبَالَعَةٍ
رمه
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لَنا :الْقَطعٌ بِأَنّهُمْ نَقَنُوا عَنْهُ أَحَادِيتٌ  ۲۳ /في وَقَائِعَ”" مُتَحِدَةٍ
ِاَلْمَاظٍ مُحْتَلِمَةٍ شَائْعَةَ ذَاِعَة» وَل یلکره أَحَدٌ وَأَيْضًا :مَا روي عَنِ ابن

مَسْعُودٍ َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهً) وَعَيْرهِ أنه كَالَ :I صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :كَذَاء أو خو وَلَمْ ينك اَذ رَأَيِضًا :أَجْيِعَ عَلَى تَفْسِيرِو
( )١قال الباجي في إحكام الفصول ١/04": «وقد قال بعض الفقهاء ومتأخري أصحاب
الحديث١ :لا يجوز أن ينقل الحديث إلا بألفاظه» .وقد روي مثل هذا عن مالك» '
وأراه أراد به من الرواة مَنْ لا علم له بمعنى الحديث؛ وقد نجد الحديث عنه في

الموطأ تختلف ألفاظه اختلافاً بمّناً .وهذا يدل على أنه يجوز للعالم النقل على
المعنى .4اه.

وانظر :رفع الحاجب (ورقة /965ب) .تدريب الراوي ١/٠١٠. ظفر الأماني ص٤٤٥ -

 5الوسيط لأبي شهبة ١ص44 ۸٤٠.
لك هو :مالك بأننس بن مالك بأنبي 'عامرء إمام دار الهجرة .ولد سنة ۳۹ه»ما
تمهر في علوم ششتتى وخاصة :الحديث والفقه» وكان شديد التحري في حديثه وفتياه»

لا يحدث إلا عن ثقةء ولا يفتي إلا عن يقين .وكان شيوخ أهل المدينة يقولون :ما

بقي على ظهر الأرض أعلم بسنة ماضية ولا باقية منك يا مالك .أشهر مؤلفاته
«الموطأ» وله رسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة .توفي  -رضي الله عنه

 على الأشهر سنة ٠۷١ه. انظر :شجرة النور الزكية ص .82 78الديباج ١/75.تذكرة الحفاظ  .۱/۷۰۳الفتح المبين  .۱/۲۱۱شذرات الذهب .۱/۹۸۲
( )۲لفظة «وقائع» ساقطة من :أ.

( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ.
ابن مسعود:

هوعبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب» من أجلاء الصحابة» من

السابقين الأولين إلى الإسلام .كان رضي اللّه عنه خادماً أميناً لرسول الله با له في
الصحيحين 48م حديثاً كان حجة في القرآن الكريم حفظاًء وفهماًء وكان معلماً

وقاضياً لأهل الكوفة في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه .توفي سنة ”#ه .انظر

ترجمته فى :الاستيعاب ؟ .”9/51الإصابة  ."7/85أسد الغابة  .565/#تهذيب الأسماء
واللغات .۱/۸۸۲
( )5ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما في بيان
المختصر ١/۳۳۷ وشرح العضد على المختصر ١/٠۷
(©) عن عمرو بن ميمون قال« :اختلفت إلى عبدالله بن مسعود سنة لا أسمعه يقول فيها= :
11٦

قالوا :قَالَ [صَلَى الله عَلَيْهِ وَس
دَعَا لَهُ؛ٍ لأنّهُ الأؤلىء وَلَمْ يَمَْعْهُ.

 :صر الله امْرَءَ .4”“2قُلًْا:

قَالُواُ :ي إلى الإخلالي””؛ لاخيَلاف الْعُلَمَاءٍ فِي الْمَعَانِي
وَتَقَاوْتهُمْء قدا قُدَرَ ذلك مَرَتَي ۾ْنِ أو تاکئاء إخْتَلّ بالْكلية .وَأجيبَ بأ الكلام
في مَنْ”*' نَقَلَبِالْمَعْنّى سَوَاءٌ .

(مَنالة) إِذَا كَدّبَ الآضل الْمَرْعَ سَقَطَ؛ لِكَذِب واج غير مع“ .
0

=

قال رسول الله كه إلا أنه جرى ذات يوم حدیث»
كرت

عللاه
فهَكَ
فقال :قال رسول الل
وإما

وجعل العرقٌ ينحدر عن جبينه» ثم قال :إما فوق ذلك» وإما دون ذلك

كن».
ذيبل م
قر
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسندهء فكيتاب العلم» باب الاحتراز من رواية

ونل
سع
رديث
الح

بود.
عحة
لممن
ا١/
الله كَل ۷۳

وأخرجه الدارمي في مقدمة سننه»

في باب من هاب الفتيا؛ مخافة السقط

١/"4.

موصولاً من طريق عثمان بن عمرء أناابنعون» عن مسلم أبي عبدالله الهبوطين -
عن إبراهيم التيمي»»>عن أبيه قال« :كنت لا يفوتنى عشية خميس إلا آتى فيها

عبدالله بن مسعود فما سمعته يقول لشيء قطقال رسول الله» حتى كانت ذات عشية

فقال :قال رسول الله يلي قال :فاغرورقتا عيناه» وانتفخت أوداجهء فأنا رأيته»

محلولة أزراره .وقال :أو مثلهء أو نحوهء أو شبيه به».
ون»
بن
ار
هيد
وإسناده صحيح»وله شاهد أخرجه الدارمي ١/74  ٤۸من طريق يز
أن ابن مسعود كان إذا حدّث
ن:
يابن
رو
يعبي
سالش
ر  عن
و اابن
أنا أشعث -سهو
عن رسول الله ب في الأيام  95وجهه وقال :هكذاء أنوحو هكذاء أو نحوه».
أقال :قال رسول الله كا. 
) (١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وعبارة« :
( )۲سبق تخريجه عند قوله :ولا العلم بفقهء أو عربية» أموعنى الحديث »..ص.705

 )۳في :أ «الاختلال» بدل «الإخلال».

( )5في:افِشيمَنْ؛ بدل «في مَنْ».
( )0إذا كذب الأصلٌ الفرعَ جزماً سقط ما يرويه الفرع عن درج الاعتبار والقبول؛ لأنه يلزم
كذب واحد من الأصل والفرع لا على التعيين؛لأنه إن صدق الأصل في التكذيب»

يلزم كذب ما رواه الفرع عنه .وإن كذب الأصل يلزم جرحه بتكذيبه» وأياً ما كان يلزم
اه
وما
رول
عدم قب

الفرع عنه.

1¥

وَلاً يَمْدَحُ في عَدَالَيِهمَ ."0فَإِنْ كَالَ :لأآذريء فَالأَكتَرُ :يُعْمَلُ بوء خِلانًا
لِبَعْض الْحَتفيةا"© .وَلأحمَدَ رِوَايتَان".
ل
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وقال جماعة من الأصوليين منهم :ابن السمعاني» وابن السبكي» وعزاه الشاشي للإمام
الشافعي :إذا كذب الأصل الفرع جزما لا يسقط ما يرويه الفرع عن درجة الاعتبار
والقبول.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 8/٠أ): «ورأي ابن السمعاني (في القواطع
 ) ١أن الحديث لا يسقط .قال :لأن الراوي قاله بحسب ظنه(في القواطع :بطريق
حسن الظن)» ولعل شيخه نسي» ومع احتمال نسيانه كيف يسقط ؟ وما يراه هو الذي

نختاره» .اه انظر :التلخيص  .1/795اللمع ص .854المستصفى ١/7151. الإحكام
للآمدي  9/572رفع الحاجب (ورقة /8/٠أ). بيان المختصر ١/٦۳۷. شرح العضد على

المختصر  .۲/۱۷شرح مختصر الروضة ؟815/؟ .شرح الكوكب المنير ۲/۷۳ه .كشف
الأسرار للبخاري  .79/#مقدمة ابن الصلاح ص١١١ 8١1.2 - فتح المغيث للسخاوي

.
الى لا يقدح كذب واحد منها لا على التعيين في عدالة الأصل والفرع؛ لأن عدالة كل

واحد منهما على التعيين متيقن فيهاء وكذبه مشكوك فيه» والمشكوك لياقدح في
المتيقن فيه.
'انظر : :التلخيص ١/۲۹". اللمع ص .54المستصفى ١/951. الإحكام للآمدي
رفع الحاجب (ورقة /#٠أ). بيان المختصر ١/5". شرح العضد على
۲

المختصر ۲/١۷. شرح مختصر الروضة ۲/١٠۲. شرح الكوكب المنير ۲/۷۴٥. كشف
الأسرار للبخاري  .79/#مقدمة ابن الصلاح ص١١١  .811-فتح المغيث للسخاوي
“۷
 ١٠۳مع النزهة» وشرح تنقيح الفصول ص۳٦۹ أن
 (0المذكور ذفي الروضة ١/6
الخلاف مع الكرخي من الحنفية فقط.
«وقال أكثر أصحابنا والشافعية

قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص:"65
والحنفية :إذا شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك خلافاً للكرخي» .اه.

والحقيقة أن الذي ذهب إليه الكرخي ذهب إليه أيضاً من الحنفية أبو زيد الدبوسي»

والسرخسيء والبزدوي» وهو منقول عن أبي يوسف.
أما نسبة هذا القول إلى أبي حنيفةء فقد نسبه إليه الإمام السرخسي في أصوله Y/Y

وقال ابن الهمام في التحرير  ۲/۹۸۳مع التقرير والتحيير« _ :إنه يحتاج إلى ثبت».اه.

انظر :أصول السرخسي ؟ .."/فواتح الرحموت  .۲تيسير التحرير ۳/۷١٠۱. كشف
الأسرار للبخاري .75/#
مم

قال القاضي أبو يعلى في الغدة ۳/٠٦۹:

1۸

(إذا روى العدل عن العدل خبراً ثم نسي =

َيرمُکذّب» كَالْمَوْتِ وَالْجْمُونِ .
لا  :ذل ٤

وَاسْيدِلَ

2

لن آي ضايع زتى عن أيه عن آي مره
شهي ب
ع

ro

[رَضِيَ الله تَعَالَى عا

« :آصَلَّىلل ع
مَلَيْهِ وس قَضَى
ت

باليَمِينِ”"" مَعَالسَاهِد“»» نَم قَاللَِرَبِيعَة :لآأذري  .فَكَانَ يَقُولَ :حَدَئنِي

المروي عنه الخبرء فأنكره لم يجب إطراح الخبر» ووجب العمل به في إحدى
الروايتين» وفي رواية أخرى يرد الخبرء ولا يجوز العمل به» .اه
وقال الآمدي في الإحكام ۳
الروايتين عنه.

افذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل في أصح

وأكثر المتكلمين إلى وجوب

العمل به

خلافاً للكرخي وجماعة من

أصحاب أبي حنيفة» ولأحمد بن حنبل في الرواية الأخرى عنه).

اه.

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير  ...« :7/878ولم يكذب الأصل الفرع في
روايته عنه عمل به عند الإمام أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم والأكثر».
ثم قال« :وعنه  أي الإمام أحمد  لا يعمل به» .اه.
 (00في :أ «بأن" بدل «أن» .
او
 00عبارة :ش

ادل أ رَبِيعَة رَوَى عن سُهَيْل بن أبيصالج ن أبيهْرَيْرَةة .بزيادة

«رَبيعًة»٤ ونقصان «عن أبيه» بين ابن أبي صالح وأبي هريرة.
بن أبي صالح هو :سهيل ببن بي صالح ذكوان السمان» أبو يزيد .صدوق تغيرا
حفظه بأخرة .روى له البخاري مقروناً وتعليقاً من الطبقة السادسة .توفي في خلافة

المنصور .انظر ترجمته فى :تقريب التهذيب  .۱/۸۳۳تهذيب التهذيب  .4/55ميزان
الاعتدال ؟7487. / وأبوه هو :ذكوان السمان الزيات المدنى» مولى جويرية بنت
الأحمس الغطفاني» ثقة» ثبت كان يجلب الزيت إلى الكوفة .من الطبقة الثالثة» توفى
سنة إحدى ومائة هجرية .انظر ترجمته في :تقريب التهذيب ١/8870 تهذيب التهذيب

۳41

) (۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .ش .وما أثبته من :أ.
هع
)(0

أأن رسول الله كَل .
عبارة« :

ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وفي :ش «عليه السلام» .وما أثبته من :أ.
وهو الموافق لما في بيان المختصر //١ا”الاء ورفع الحاجب (ورقة //٠أ)»0 وشرح
العضد على المختصر ؟1/ل.

فك

في :ش

)(¥

عبارة :ش امع الشاهد ثم نسيه) .بزيادة اثم نسيه؟.

)(A

عبارة «ثم قال لربيعة :لا أدري» ساقطة من :ش.

ابیمین» بدل (باليمين) .

11۹
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ربيعه عني
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صَحِيحٌ ٠ فَأَيْنَ وجوت

2
الحمَلِ؟.

قَالُوا :لجا لَجَارَ الفتَىْهَادَةِ .قُلناَ:ا:الشَّهَادَةُأضيوَقُ
قَالُوا :لَوْعمل بي ٠ لم الهم مه إا قدكامتانوي
ْنَا :

جت

كلك

عند مَالِكِ وَأُحَمَدٌ

وَأبِي يُوسّف .وَإِنَّمَايلرم السَّافِعة.

«مسْأنة) إِذا الْمَرَدَ الْعَذْلُ برزهيَادَةٍ وَالمجيشسش وَاجِدّ .فن
ام

كان

مغَيْيرْهرُ لآيَعْمَلُ ونل عَنْ مِئْلِهًا عَادَةَ لَمْ يُقْبَلَ/٣۲ / .ب] إلا
چ روو

 -ربيعة هو :الإمام ربيعة بن أبي عبدالرحملن التيمي مولاهم» أبو عثمان المدني»

المعروف بربيعة الرأي» وهو من شيوخ مالك» واسم أبيه فَرُوخْء ثقةء فقيهء قال ابن
هلى
سعد« :کانوا يتقونه؛ لموضع الرآي».من الطبقة الخامسة» توفي سنة 5١ ع
الأصح .انظر ترجمته في :تقريب التهذيب ١/9147. تهذيب التهذيب * .805/تذكرة
الحفاظ ١/۷١١٠.

) (1أخرج أبو داود في سننه في كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد حديث
( "4/4 )۰۱۳بسنده :أن ربيعة روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة

رضي الله عنه« :أن رسول الله يل قضى باليمين مع الشاهدا» ثم قال لربيعة :لا

أدري» فكان يقول :حدثني ربيعة عني».
ثمقال أبو داود :وزادني الربيع سبلنيمان المؤذن في هذا الحديث قال :أخبرني
الشافميعن عبدالعزيز قال :فذكرت ذلك لسهيل فقال :أخبرني ربيعة» وهو عندي ثقة
أني حدثته إياه» ولا أحفظه .قال عبدالعزيز ...إلخ».

وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام» باب ما جاء في اليمين مع الشاهد حديث
( .815/# )41وقال أبو عيسى« :حديث أبي هريرة أن النبي و قضى باليمين مع
الشاهد الواحد :حديث حسن غريب».

لم يذكر الإمام الترمذي قول سهيل لربيعة :لا أدري.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام» باب القضاء بالشاهد واليمين حديث ()455
ولم يذكر قول سهيل لربيعة :لا أدري.
۲
وأخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام حديث (.4/717 )۳۳

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص”.:١81 «قال عبدالعزيز بن محمد الدراوردي:

قد

ثه عن
ثه» فكيانحبَعدْدُ
يعض
حسىد ب
كان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض عقله» ون
١

ربيعة عنه عن أبيه»  .اأه.

زفق في أ «بها») بدل «به» .

زفرف في :أء ش «مثله» بدل «مثلهم» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة
 )٠وبيان المختصر ١/١٤۷٠ وشرح العضد على المختصر ١/١۷.
۰
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( )١إذا انفرد العدل بزيادة في الحديث مثل :أن يُروى أنه بل دخل البيت» ويُروى أنه

دخل البيت وصلى .فإما أن يتحد مجلس السماع من الرسول ب

ورواية ذلك الفعل

منه» أو يتعدد.

فإن اتحد المجلس» فإن كان غيره مالنرواة فاليكثرة بحيث لا يتصور غفلة مثلهم
عن مثل تلك الزيادة لمتقبل .وإلا فالجمهور علىأنها تقبل.

وعن بعضهم :أنه لا تقبل .عزاه الآمدي في الإحكام ١/١١٠ إلى جماعة من
المحدثين» وإلى الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه .وكذا عزاه ابن السمعاني»
وحكي عن أبي بكر الأبهري»ء وبعض المالكية.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /7٠أ)» (/۷١ب): (إذا انفرد العدل من بين
جماعة عدول رووا حديثا بزيادة على ذلك الحديث»

والمجلس واحدء فإن كان غيره

لا يغفل مثلهم عن نقلها عادة لم تقبل منه تلك الزيادة .وقال ابن السمعاني (في قواطع

الأدلة ١/705): تقبل إلا أن يقولوا :إنهم لم يسمعوها؛ لجواز روايتهم بعض
الحديث .وهذا هو المختارء وإلا أن تكون تلك الزيادة مما تتوفر الدواعي على
.
ه.
اها؛
نقل

انظر :شرح اللمع ١/٤11. المستصفى ١/851. المنخول ص” .85قواطع الأدلة
الإحكام للآمدي ؟ ."58/العدة #/4١٠٠. شرح تنقيح الفصول ص."8١
0١
التحصيل ١/١١٠. المسودة ص."٠٠0 الروضة مع النزهة /١ه.”"١ رفع الحاجب (ورقة

رأ

(ورقة //٠ب). البحر المحيط  4/07فما بعدها .مقدمة شرح مسلم للنووي

 ١شرح الكوكب المنير ١/١٤٠ فما بعدها .التقييد والإيضاح ص.٠۲ تدريب
الراوي 647/١؟.
( )۲قال البعلي الحنبلي في مختصره ص« :44والتحقيق في كلام أحمد :أن راوي الزيادة
إن لم يكن مبرزا في الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة» ولم يتابع

دله.
رقب
فا ي
عليهاءتفل

وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ والضبط على من لم يذكرها

فروايتان» .وانظر :العدة “/4١٠٠. المسودة ص."٠٠0 شرح الكوكب المنير ١/١٤٠
فما بعدها.

أفیجب» بدل «فوجب».
( )۳في« :
0

في  :سس

«توهم'

بدل السهوا.

1۲1
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أو وصله

وَقَن *

0

وقطعوه.

فَكَالرٌيَادة. "0

«منألة) حَذفٌ بَغض الْحَبّر جَائِرٌ عِنْدَ الأككر"» إلا فِى الْعَايَةٍ
) (١أما إذا تعدد المجلس فيقبل باتفاق .انظر :شرح اللمع ؟ .5١41/المستصفى.178/١ 
المنخول ص” .81الإحكام للآمدي  .5/58العدة #/4١٠٠. شرح تنقيح الفصول
١۸۳.ص التحصيل ١/١١٠. المسودة ص* .۳٠الروضة مع النزهة ١/9١". رفع
الحاجب (ورقة //٠أ)( .ورقة /۷١ب) .البخر المحيط ٤/٠۳۳ فما بعدها .مقدمة شرح
مسلم للنووي ١/“"". شرح الكوكب المنير ۲/١٤٠ فما بعدها .التقييد والإيضاح
ص؟ .4تدريب الراوي ١/845. التحقيقات في شرح الورقات ص.0١١
()۲

في :ش «فأول» بدل «فأولى» .وهو تحريف ظاهر.

( )۳إذا روى الراوي الزيادة مرة» وتركها أخرى» فحكمه حكم الروايتين» فحيث اتحد

المجلس ففيه الخلاف كما سبق.
انظر :بيان المختصر ١/۴6٤۷. رفع الحاجب (ورقة //٠ب). شرح العضد على
المختصر /١الا.
أأو رفع» بدل ”أو رفعه».
( )٤في« :
أآو وصل» بدل «أو وصله».
) (2في« :
( )5إذا أسند عدل واحد بأن يذكر الحديث مع الرواة من غير إخلال بواحد منهم» وأرسل

الباقون بأن يذكروا الحديث ولا يذكرون الرواة .مثل :أن يقولوا :قال النبي با مع
أنهم لم يروه.
أو رفع بأن لا يقف

على

الصحابي»

ورفعه

إلى الرسول

د۰

ووقف

الباقون»

بأن

ابي.
لوهصعحلى
اقف
يو
أو وصل بأن يذكر جميع رواة السند» وقطع الباقون.

فحكم هذه الصور حكم الزيادة؛ لأنه عند التأمل يظهر أن الْمُسْيِدَ والرافع

والواصل» راوي الزيادة بالنسبة إلى الْمُرْسِل والواقف والقاطع .انظر :رفع
الحاجب (ورقة //٠ب). بيان المختصر

لمختصر
لى
١/٤٤۷. شرح العضد عا

اا
ممنيكهن-
( )۷حذف بعض الخبر جائز بشرط أن يكون ما حذفه ليس شرطاً لما تقدمه» ول
1۲

وَالإسْتِئْئَاءوٍَنَحْوِهِ .مِقْلُ :حى تُرْهِيَ٠ "'4 إلا سَوَء بِسَوَاءِ"”4
=

تسبب» بل استقل كل واحد من الكلامين بنفسهء فله رواية البعض والإضراب عن
البعض .وإليه ذهب الشافعي وأحمدء والخطيب» وإمام الحرمين» والشيرازي»
والغزالي والآمدي» وابن الحاجب» وابنالصلاح» والنووي» ونقله عن الجماهير
والمحققين من أصحاب الحديث والفقه والأصول.
وذهب إلى عدم الجواز أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى» وهو ما اختاره أبو

الحسين البصري في المعتمد ؟.١14/

انظر تفصيل المسألة فى :التلخيص 5/0١64 فما بعدها .البرهان ١/554. المعتمد
 .۳اللمع ص .08المستصفى ١/851. الإحكام للآمدي  .۲/۸۳۳رفع الحاجب
(ورقة /۷١ب). تيسير التحرير /#ه ./فواتح الرحموت  .5/951تشنيف المسامع

ص١8 مقدمة ابن 5 -8ص5١؟. شرح العراقي لألفيته ؟.1/01/
الإلماع 1.
5
فتح المغيث ۲/۱١٠. تدريب الراوي ١/١٠٠.

( )١عن أنس بن مالك رضي الله عنه« :أن النبي به نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي.
قالوا :ما تزهي ؟ قال« :تَحْمَرٌ» .وقال« :إذا منع الله الثمرة فَِمّ يستحل أحدكم مال
أيه ؟,44
أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ( )۷۸إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء
باختلاف يسير في اللفظ .وفي باب ()58

بيعالنخل قبل أن يبدو صلاحها مختصراً.

 5مختصراً.وفي كتاب الزكاة باب ( )80من
وفي باب ( )۳۹بيع المخاضرة ۳/٤۳ -
باعثماره أو نخله أو زرعه ...إلخ 9/4١ مختصراً.
وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح حديث (6١ )#/09١١. ۷۱
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب شراء الشمار قبل أن يبدو صلاحها ...إلخ
TEN

وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو
صلاحها حديث (۲/۷٤۷ )۷۱۲۲ ولفظه« :أن رسول الله كه نهى عن بيع الثمرة

حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسوّدء وعن بيع الحب حتى يشتد» وأخرجه الإمام
مالك في كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث )(١١
. 1/3
ولفظه« :أن رسول الله كله نهى عن بيع الشمار حتى تزهي» فقيل له :يا رسول الله
وما تزهي؟ فقال« :حين تحمر» .وقال رسول الله كلِ« :أرأيت إذا منع الله الثمرة» فبم
يأخذ أحدكم ثمرة أخيه ؟».

(؟) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال« :قال رسول الله ب
بالذهب .ولا الوَرق بالوَرِق إلا وزناً بوزن» مثلاً بمثل» سواءً بسواء).

1۲۳
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(مَسْألَة) حَبَرُ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمٌ ابلهْبَلوّى" كاين مَسْعُودٍ فِي مَس
الگ  ٠وَأبِي رر في ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ةقف ل
أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب المساقاة» باب الربا حديث (٥۷ ۔ ۳/۸٠١۱ )۷۷ -
.,.
وأخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ( )87بيع الفضة بالفضة #/0٠".

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالذهب تبراً وعيناً حديث )(١۴
ا
وأخرجه الإمام أحمد في مسندہ ١ 42 50 /##ف ٦۱ء .۳۷

 (0:أما إذا تعلق المحذوف بالمذكور تعلقاً يغير المعنى كما في الغاية :احَنَّى تُرْهِيَ» :أو
الاستثناء  :دلا سَوَاءَ بِسَوَاءِ» لم .يجز حذفه؛ لاختلال المعنى المقصود .قال الزركشي
في تشنيف المسامع « :7/184وقال الهندي والأبياري في المتعلق :لا خلاف في عدم
.
ه.
ازه)
جوا

انظر :التلخيص ١/١٠٤ فما بعدها .البرهان ١/774. المعتمد ؟ .141/اللمع ص*.۸
المستصفى ١/851. الإحكام للآمدي  .۲/۸۳۳رفع الحاجب (ورقة //١ب). تيسير

التحرير ۳/٥۷. فواتح الرحموت  .5/951تشنيف المسامع ؟ .144/الإلماع ص.81١٠
مقدمة ابن الصلاح ص.5١5 شرح العراقي لألفيته ١/١۷۱. فتح المغيث tle
تدريب الراوي ؟.١1١"/
)(

في  :ش «البلوا» بدل «البلوى» وهو تحريف ظاهر.

ْ

٠

قال الأصفهاني في بيان المختصر ١/١٤۷: «فيما تعم به البلوى أي :فيما يحتاج إليه

عموم الناس من غير أن يكون مخصوصاً بواحد دون آخر».اه.
ونقل الإمام الزركشي في البحر المحيط ٤/۷٤۳ عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني أنه
حلد يحتاج إلى معرفته. 1
أن ك
علفيقه« :ومعنى قولنا :تعم به البلوى» :أ
قتال
وقال صاحب «الواضح ٩: معناه ان ا

مشترکاً غير خاص» .اه.

) (۳قال ابن كثير في تحفة الطالب ص« :581لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكرء

قلضا».
نسه
ين م
بل تقل عنه« :أ

وقد قالالقاضي أبوالطيب الطبري وغيره من

أصحابنا« :روى مس الذكر عن رسول الله يه بضعة عشر صحابياً» .اه.
وقال الزركشى فى المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/۷٤۷: «إنما المحفوظ وقفه

كسر
ذن م
لل ع
ا سئ
عليه .أخرجه ابن أبىشيبة فى مصنفه عن ابنمسعود أنه
«لا بأس به»  .وقال مرة« :إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها».

وانظر :مصنف ابن أبي شيبة ١/15١

.851
14

فقال:

وذكر الزيلعي في نصب الراية ١/775: « أن مذهب ابن مسعود هو :ترك الوضوء بمس

الذكر».اه٠ .

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة )/۷۹ء (لوحة /۷۹ب)« :ولم يأت عن ابن
مسعود في النقض .ولا عدمه شيء مرفوع»| .

الطالب ص۸۱١ « :وقال الترمذي :بعد أن ذكر حديث بسرة»

فية
حير ف
ت كث
وقال ابن

وفي الباب عن »...ثعمدد جماعة ليس فيهم ابن مسعود» .اه وحديث بسرة عند
الترمذي في أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء حديث (.4871 - ۱/۹۲۱ )58

ولفظه عن هشام بن عروة.قال :أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوانء أن النبي وَل
وتضىا».
يصتل ح
قال« :ذمنكمرسهء فلا ي
قال :وفي الباب» عن أمحبيبة» وأبي أيوب» وأبي هريرة»

وأروى ابنة أنيس »

وعائشة» وجابر» وزيد بن خالد» وعبدالل بن عمرو .وقال أبو عيسى « :هذا حديث
حسن

صحيح

.

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر حديث ()181

ا

1

١١٠.

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر ١/١٠٠
وأخرجه ابن ماجه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر حديث ()404

ES
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج حديث ()80
۹

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .9704/-- 65/501

وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة» باب الوضوء من مس الذكر ١/581.
وأخرجه أبو داود الطيالسي :في كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوء ١/۷٥ (منحة
١

المعبود).

1

وأخرجه ابن حبان في صحيحه.

في كتاب الطهارة ١/4١3  ۸٠۳. -وانظر موارد

الظمآن في كتاب الطهارة؛ باب ما جاءفي مس الفرج ص./8

 (00عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال« :إذا استيقظ أحدكم من نومه .فلا
يغمس يله ففي الوناء حتى يغسلها لاا ؛ فإنه لا يدري أين باتت یده؟).

أخرجه م في كتاب الطهارة» باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في

نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا .حديث ( ۷۸۔  ۱/۲۳۲ )۸۸۔ 783
.وأخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب )١۲ الاستجمار وتراً ١/۹٤٠ ولم يذكر
البخاري

العدد فى روايته.

1°

وَرَفْع يدبن“ مَقْيُولٌ عند الأككرء خلافا لِبَعْض الْحَتَفِة”" .
ر

ده

“8

5

2

م
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0

2

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الرجل يدخل يده في الإناءء قبل أن
يغسلها .حديث (٤۰۱) _ ۳۰۱ .۸۷ - ۱/٩۷
وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه ...إلخ
حديث )(٤۲ ١/5".
وقال أبو عيسى:

«هذا حديث حسن صحيح" .

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب في تأويل« :إذا قمتم إلى الصلاة »...إلخ ١/5
Aوأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الرجل يستيقظ من منامه ...إلخ حديث
).1/۸۳۱ (4Y
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة» باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة حديث
(١/١ )9؟.
 (00عبارة :ش «ورقع اليدين في الركوع» .بزيادة «في الركوع".

 00عن أبي هريرة رضي الله عنه قال« :كان رسول الله ب إذا دخل إلى الصلاة رفع يديه
مدا).

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع حديث )(۴١۷
.
وأخرجه الترمذي في أبوب الصلاة» باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير حديث
( .٦/۲ )۲٤۰يفو :هظفل اذإ« ..٠.ماق لدب اذإ« ..»..لخد لاقو وبأ :ىسيع لاق«
عبدالله بن عبدالرحملن :وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان» وحديث يحيى بن

اليمان خطأ» .ثم قال أبو عيسى« :حديث أبي هريرة حسن».
وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين مدا 9/417؟ .1وفيه زيادة من أولهء
وأوله« :ثلاث كان رسول الله كله يعمل بهن٠... الحديث.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاةء باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ١/145.
وأخرجه أحمد في مسنده ۲/٥۷۴ .006

خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الأكثرين» خلافاً للكرخي» وبعض أصحاب
أبي حنيفة» ومحمد بن خويز منداد من المالكية.
انظر تفصيل المسألة في :المستصفى ١/١71. شرح اللمع  .1/705المحصول للرازي
الإحكام للآمدي  .۲/۹۳۳الوصول إلى الأصول ١/۲۹۱. إحكام الفصول
5
0/١ ٠ه". الروضة مع النزهة ١/۷۲۳. رفع الحاجب (ورقة /9١أ). بيان المختصر

0م

البحر المحيط ٤/۷٤۳. فواتح الرحموت 7/871١.
1۲٦

1

لَنَا :بول الأمّةَ لَهفيتَمَاصِيلٍ الصَّلاةٍء وَفِي خو الْمَضْدٍ وَالْحِجَامَ3

رَقَبُولٌ القِيّاس» وَهُوَ اا
قَالُوا :الْعَادَهُ نمضي بِتقْلِه مُتَوَاتَرَاود

الْمَنْ .ع

وَتَوَائُرُ اليم والتكاح» وَالطَّلاقِء وَالْعِمْق ."0اناق"  .أ كَانَ مُكَل
إِشَاعَته .

fe
ار

ارا

ّ

(مسْألَة) حَبَرُ الْوَاجِدٍ في الْحَدَّ مَفْبول“ جِلانًا للكو وه

وَالْبَضْرِيٌ”  .لَنَا :مَا تَقَدم.
 )١فى :أء ش الوَرُو) بدل لز
((۲

فی  :شش «العتاق») بدل «العتق) .

()۳

فى :ش «اتفاقيٌ» بدل «اتفاق».

()4

خير الواحد فى حد من الحدود كحد السرقة» والزناء والقذف مقبول .وبه قال:

المالكية» والشافعية» والحنابلة» وهو قول أبي يوسف .,والرازي الجصاص» واختاره
الكمال بن الهمام» وابن عبدالشكور من الحنفية» وبه قال :أبو عبدالله البصري

المعتزلي في آخر قوليه.
انظر :الإحكام للآمدي  ."7/44المعتمد  .5/54رفع الحاجب (ورقة /9١أ). أصول
السرخسى

١/”"". بيان المختصر 95/١ل. العدة  .588/#الروضة مع النزهة ١/۸۲".

شرح مختصر الروضة  .5/55تيسير التحرير  .۳/۸۸شرح العضد على المختصر
 75فواتح الرحموت 5/571١. التحقيقات في شرح الورقات ص.454

( )5قال السرخسي في أصوله ١/*”": «وأما ما يندرئ بالشبهات فقد روي عن أبى يوسف

رحمه الله في الأمالي :أن خبر الواحد فيه حجة أيضاًء وهو اختيار الجصاص
رحمه الله» وكان الكرخى رحمه الله يقول :خبر الواحد فيه لا يكون حجة» .اه.
وقال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير « :5/715مسألة الواحد في الحد مقبول»
وهو قول أبي يوسف والجصاص خلافا للكرخي والبصري أبي عبدالله .وأكثر الحنفية
منهم :شمس الأئمة» وفخر الإسلام كذا في شرح المنار للكاكيء وعزا الأول في
شر حه لأصول فخر الإسلام إلى جمهور

العلماء وأكثر أصحابنا)  .اه .

وانظر :تيسير التحرير  .۳/۸۸التقرير والتحبير  .۲/۷۹۳فواتح الرحموت ؟.571/

)0

رجع الشيخ أبو عبدالله البصري عن القول الأول بعدم قبول خبر الواحد في الحدود

إلى القول بقبوله كالأكثرين.
قال أبو الحسين البصري في المعتمد « :5/59وحكى قاضي القضاة رحمه الله عن=
1۷

أوا :جاذْرَءُوا الْحَدُودَ بِالشُّبْهَاتِ .40"2وَالإخْيَمَالٌ شُبْهَة .قُلْنا سُ:لباْهَة
َه وَظاهر الْكِتَابٍ .
7

ےر

ةى

راو ےت

ر

دىٍ
حُ عََلَ
ََاه
(مَسْألَةُ) إا حَمَلَ الصَّحَابِيٌ مأارَو

ەت

م

ےو

ر

مَحْمَلَيْه فَالظاهِرٌ حَمْله عَليْهِ

الشيخ أبي عبدالله رحمه الله أنهكان يمنع من قبول خبر الواحد فيما ينتفي بالشبه.
وحكي عن أبي يوسف خلاف ذلك .قال :ثم سمعته يقول بالقول الثاني» وكان يمنم
من قبوله فى ابتداء الحدود.»..

اه.

أ-بو عبدالله البصري هو :الحسين بن علي» أبو عبدالله البصري الحنفي»ويعرف ب

«الْجُعْل»» شايلخمتكلمين» وأحد شيوخ المعتزلة» أخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أبي
عليبن

لادء ثم أخذه عن أبي هاشم الجبائي»

وبلغ بجده واجتهاده ما بلغه غيره

من أصحاب أبي هاشمء كما لازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمناً طويلاً» وله
تصائيف كثيرة في الاعتزال والكلام والفقه»

ويملي فيهما ويدرسهما.

الأصول الخمسة).

وهو شيخ

وكان مقدّما في علمي الفقه والكلام؛

القاضي عبدالجبار الذي نقل عنه كثيراً ففيي اشرح

ومن كتبه لاشرح مختصر أبي الحسن الكرخي» و«كتاب الأشربة»

و«تحليل نبيذ التمر» واكتاب تحريم المتعة» و«جواز الصلاة بالفارسية» .توفي سنة

 4ه وقيل غير ذلك .انظر ترجمته في تاريخ بغداد  .۸/۳۷فرق وطبقات المعتزلة
ص.١١١ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة صه ."”5شذرات الذهب  .85/#الفوائد
البهية ص۷1۰

) 0قال ابن كثير في تحفة الطالب ص":١91 «لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ».اه.
وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة ١١٠/): «هذا الحديث مشهور بين
الفقهاء» وأهل أصول الفقه» ولم يقع لي مرفوعا بهذا اللفظ؛ة.اه.
والحقيقة أن هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أبو حنيفة في مسنده برواية الإمام

الحصفكي ص.١١5 وانظر :جامع مسانيد الإمام الأعظم  .7/7141وكذلك في مسند
أبي حنيفة للحارثي .عن مقسم عن ابن عباس قال رسول الله يَلِ« :ادرأوا الحدود
بالشبهات» .انظر :تحفة الأحوذي .4/4845
وروى

الدارقطني في كتاب الحدود والديات حديث

)NA (4

من طريق محمد

بن

ربيوب» نامعاوية بن هشام عن مختار التمار عن أبي مطر
القاسم بن زكرياء نكاأ
عن علي قال :سمعت رسول الله بي يقول« :ادرأوا الحدود».
ورواه البيهقي في كتاب الحدود»

باب ما جاء في درء الحد بالشبهات ليف

بهذا

للفظأيضاًمنطريقأبيبكربنالحارث الأصفهاني أنبأ علي بن عمرء ثنا

وفي إسنادهما مختار ,بننافعالتماروهو ضعيف .انظر :اتقريب .التهذيب ۲/٤۳۲.
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قتان حَمَلَهُ على غير ظاهره» EIS على الظهُور””  ]][ / .وفيه

إذا روى الصحابي خبراً مجملاً كالقرء» وحمله على أَحَدٍ محمليه» فالظاهر حمله
عليه ؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة معاينة .وبه قال جمهور العلماء» ونسبه
ابن مفلح إلى عامة العلماء .واختاره الكمال بن الهمام» وابن عبدالشكور من الحنفية.

قال الآمدي في الإحكام ؟« :74/فلا نعرف خلافاً في وجوب حمل الخبر على ما
حمله الراوي عليه».اه.

ولكن خالف فيه أكثر الحنفية كما قال الأنصاري في فواتح الرحموت  5/512ونسبه

ابن الهمام في التحرير ۲/۲٠٠ مع التقرير والتحبير إلى مشهور الحنفية :أنه لا يُعمل

بحمل الصحابي.

وهناك قول ثا
يلثج:
ت.هد أولاء فإن لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحابي.
أورده ابن النجار في شرح الكوكب المنير ؟.980/
انظر تفصيل المسألة في :المعتمد 5/81١. الإحكام للآمدي ۲/۲٤۳. شرح تنقيح
الفصول 1صال" .أصول السرخسي ١/۷. تيسير التحرير “/١". التقرير والتحبير
۲
رفع الحاجب (ورقة الارب) .بيان المختصر ١/١٠۷ ١ -هلا. شرح العضد

على المختصر ١/۲۷. شرح المحلي على جمع الجوامع 7/55١. شرح الكوكب المنير
5
إرشاد

الفحول ص.786

 00كذا نسبه للأكثر الآمدي في الإحكام ۲/۲٤۳ وابن الهمام في التحرير ۴/١۷ مع

التسيرء وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت  .5/751والشوكاني
في إرشاد الفحول 2
ص55

ومنهم :الكرخي من الحنفية.

) (۳إن كان ظاهرا في المعنى» وحمله على غير ظاهره» فاختلف فيه الأصوليون على
أقوال:

القول الأول :يعتبر ظهوره» ويحمل على ظاهره .وإليه ذهب الشافعي» وأبو الحسن
الكرخي» وأكثر الفقهاء.
القول الثاني  :أنه يحمل على ما حمله عليه الصحابي» ويترك الظاهر .وبه قال أكثر

الحنفية وبعض المالكيةء ورواية عن الإمام أحمد.
القول الثالث :يعمل بالظاهر إلا أن يعلم مأخذه ويكو ن صالحا .وهو اختيار أبي

الحسين البصري وعبدالجبار المعتزلين» والآمدي» وابن عقيل.
انظر تفصيل المسألة في :الرسالة للشافعي ص  .545المعتمد ١/١۷1. الإحكام
للآمدي ۲/۲٤۳. شرح تنقيح الفصول ص."١ أصول السرخسي ١/1. تيسير التحرير

" ."1التقرير والتحبير ۲/۲٠٠  ."78 -رفع الحاجب (ورقة ١لارب). بيان المختصر
 .١شرح العضد على المختصر ١/۲۷. شرح المحلي على جمع الجوامع ١/١٤٠.
البحر المحيط  ."4/54شرح الكوكب المنير  7/050فما بعدها .إرشاد الفحول ص8ه.
1۹
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0
أررك الْحَدِيتَ لِقَوْل ممَننْا ر عاصرته لزخکججته
قال السَّافِعِونمٌ  :كيف ت
0
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'.وَفِي الْعَمَل نظ
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وإ عَمِلَ بخلاف حبر أَكْئَرُ الأمَّةِ» فَالْعَمَلُ بِالْحَبَّر إلا إِجمًا
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( )١في المنتهى ص« :58لحاججته» .وما أثبته هو الموافق لجميع النسخ» وبيان المختصر

 0١وشرح العضد على المختصر ؟ .77/ورفع الحاجب (ورقة /۷١ب).
(؟) قول الشافعي هذا نقله الآمدي في الإحكام ١/١٤۳ بهذه الصيغة« :كيف أترك الخبر

لأقوال أقوام» لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث ؟" .وكذا نقله ابن النجار في شرح
الكوكب المنير ۲/١٦٥.

وبصيغة ابن الحاجب نقلها ابن الهمام في التحرير ١/١۳٠٠ مع التقرير والتحبيرء وابن
عبدالشكور في مسلم الثبوت 7
1ب(

وبيان المختصر

.۱/°۷

مع

فواتح الرحموت .وانظر ::رفع الحاجب (ورقة

وشرح العضد على المختصر

ننففة

( )۳قال الآمدي في الإحكام ١/۴٤۳: «وأما إن كان الخبر نصا في دلالته» غير محتمل
للتأويل والمخالفةء فلا وجه لمخالفة الراوي له سوى احتمال اطلاعه على ناسخ»
ولعله يكون ناسخا في نظره» ولا يكون ناسخاً عند غيره من المجتهدين.
وما ظهر في نظره لا يكون حجة على غيره .وإذا كان ذلك محتملاء ففلا يترك النص

الذي لا احتمال فيه لأمر يحتمل» .اه.

( )٤قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ؟« :77/ولا يخفى أن ما ذكر من

وجه النظر إنما يدل على أن النظر إنما هو في ترك العمل به أي النص  -لا في
جوازه» .اه عكس ما فهمه ابن النجار في شرح الكوكب المنير  7/738من كلام ابن
الحاجب .حيث قال« :وخالفه  أي الآمدي 

ابن الحاجب وقال« :وفي العمل بالنص

نظر» .والله أعلم.

() كون الخير الواحد مقدم على ما عليه عمل أكثر الأمة» هو الذي عليه جماهير العلماء.

وحكاه الإمام الآمدي في الإحكام  5 70إجماعاً .حيث قال« :وإن عمل بخلافه أكثرُ
الأمة فهم بعض الأمة .فلا يردالخبر بذلك إجماعاً!  .اه.

ودعوى الإجماع من الإمام الآمدي منقوضة بقول المالكية بتقديم إجماع أهل المدينة

 ۷۸بعد نقلهعلى خبر الواحد .قال الإمام الباجي في إحكام الفصول ١/١۸۳ ۳
التحقيق في حقيقة إجماع أهل المدينة« :فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة
مقدمة على خبر الآحادء وعلى أقوال سائر البلاد الذين ننققلل إليهم الحكم في هذه

الحوادث أفرادٌ الصحابة» وآحادُ التابعين» وقد سلم هذا أبو بكر الصيرفي» .اه.

ونقل الإمام الزركشي في تشنيف المسامع 1

1۳۰

عن أبي عبدالله القرطبي قوله« :إذا=

«مَشألة) الأفكرُ :عَلَى أذ الْخَبَرَ الْمُخَالِفٌ لِلْقِيَاسٍ مِنْكَلوَج
O

مقدم

رَقيل

وقيل  :بِالْمَكس

0

ُو الْحْسَيْن :إِنْ كَانتِ الْعِلَّهُ بِمَطْعِيٌء فَالْقِيَاسٌء وَإِنْ كاد الأَضْلُ
ل

م

كب

م ادجم

مقطوعا بدء فالاجتهاد

.

فسر عملهم بالمنقول تواتراً كالأذان» والإقامة» والمدء والصاعء فينبغي أن لا يقع فيه
خلاف؛

لانعقاد الإجماع على أنه لا يعمل بالمظئون إذا عَارَضَهُ قاطع؟ .اه وانظر :

البحرالمحيط ."4/684
) (1خبر الواحد إذا خالف القياس» فإن تعارضاً من وجه دون وجهء فالجمع ما أمكن.

وإن خالفهمن كل وجه؛ بأن يبطل كل واحد منهما ما يثبته الآخر بالكلية:
فالأكثر على أن الخبر مقدم .وبه قال أبو حنيفة وأكثر أصحابهء ونقله الباجي عن أكثر
المالكية وصححه.

وقال القاضي عياض

وابن رشد:

إنه أحد قولي مالك

.وبه قال

الشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه.

انظر تفصيل المسألة في:المعتمد ؟ .751/ش
.رح اللمع ؟ .405/الإحكام للآمدي

 7إحكام الفصول ١/۷٤۳. أصول السرخسي ١/8"". تيسير التحرير .511/
شرح تنقيح الفصول ص ."78التحصيل  .7/051البحر المحيط  0030شرح مختصر
الروضة  .۲/۷۳۲الروضة مع النزهة ١/۷۲۳ فما بعدها .المسودة ص .۹۳۲شرح
الكوكب المنير .7/45586
) (۲وهو منسوب

إلى الإمام مالك» جزم بنسبته إليهالقرافي في شرح تتنةنقيح الفصول

2
ص 787وقال القاضي عياض وابن رشد هو أحد قوليه كما سبق .ا ابنالسمعاني
ي
ف قواطع الأدلة ١/88“: «وحكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا

يقبل؛ وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم» وإنما أجل منزلة تلك عن مثل هذا
القول» ولیس يدرى ثبوت هذا منه»» وبه قال أبو بكر الأبهريء وأبو الفرج القاضي
من المالكية.

انظر :شرح اللمع ؟ .4905/قواطع الأدلة ١/88. الإحكام للآمدي ۲/٤٤۳ فما بعدها.

إحكام الفصول ١/7588. أصول السرخسي  .۱/۸۳۳تيسير التحرير ۳/١۱۱. شرح تنقيح
الفصول ص .۷۸۳التحصيل  .5/011البحر المحيط ٤/١٤۳. شرح مختصر الروضة
ذمضف” الروضة مع النزهة "١/717 فما بعدها .المسودة ص .۹۳۲شرح الكوكب المنير
70

) (۳عبارة  ::أ «وإن كانالأصل مقطوعا به»ولمتكن العلةمنصوصاً عليهابقطعي فبوضع اجتهاد» .

انظر كلام أبي الحسين البصري بكامله في المعتمد ۲/۲١٠ ۳
٠-ء ولولا التطويل

لذكرته بكامله.

۳1

وَالْمُخْمَارُ :إِنْ كَانَتٍ الله ص  793عَلَى الْخَبَرِء وَوُجُودُمَا في الْمَرْع

كّ َالْقِيَاسٌ  .وَإِنْ کان وجَودَم

٠ فَالْوَقْفُ و ˆ
ا قال

.

َنا :أَنَّ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عن تَرَكَّ الْقِيَاسَ فالِْيجَنِينِ؛
وَكَالَ« :لَؤْلاً هََا لَمَضَيْئَا فيه برأيت»””"» وَفِي ية الأصابع ؛ باعْتِبار

للب
َه

1

4

مََافِيهًا بمَوْلِه“ « :في كَل إضْبّععهَش6ْ2رٌ .“ 5وَفِى مِيرّاث الرَّوْجَةٍَ مِنّ
ًْ

o

=.

وعند دراستي لكلام أبي الحسين دراسة متأنية وجدتٌ اختياره لم يجعله مذهباً مستقلاً

برأسه» بلهو إشارة إلى موضع الخلاف» بعد وصولي إلى هذه النتيجة وجدتٌ ابن

)» فزادني ذلك ثقة في صحة الفهم
|۲
السبكي قأدشار إليها في رفع الحاجب (ورقة ۷
والحمد لله رب العالمين.
( )١إن كانت العلة ثبتت بنص راجح على الخبر في الدلالة» فإن كان وجود العلة في
الفرع قطعيا فالقياس مقدم» وإن كان وجودها فيه ظنياء فالتوقف حتى يظهر ترجيح »

أو أن تثبت العلة لا بنص راجحء» فالخبر مقدم .وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب»
والكمال .بن الهمام» وابن عبدالشكور»

وعضد الدين الريجي وغيرهم .انظر :الإحكام

للآمدي ۲/٤٤۳  ."54 -تيسير التحرير /5١1١. شرح العضد على المختصر ؟.7"/
رفع الحاجب (ورقة /7#أ) بيان المختصر ١/۲٠۷ _ ١۳٥۷.

يیان
فب
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما
المختصر 7/١ه/ا» وشرح العضد على المختصر ؟.7"/
( )۳عالنمغيرة بن شعبة عن عمر«:أنه استشارهم في إملاص المرأة .فقال المغيرة:
لنبيلكفي بهالغرةعبدأو أمة .قال :اثت من يشهد معك .تشهدمحمدبنمسل
ش

أنه شهدالنبي لل قضى به؛.

أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب ( )67جنين المرأة  .4/04وأخرجه أيضاً في
' كتاب الاعتصام بالسنة» باب )(١ ما جاء فايجتهاد القضاء بما أنزل الله ...إلخ
۸

وفيه قصة.

وأخرجه مسلم في كتاب القسامة» باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأء
وشبه العمد على عاقلة الجاني حديث (“/١11"1١. )۹۳
وأخرج أبو داود في كتاب الديات» باب دية الجنين حديث ٤٥۷١ء ١لا042 #اه,4
 495 _ 4‰بسنده من حديث طاووس أن عمر قال« :الله أكبرء لو لم أسمع هذا

لقضينا بغير هذا؟.
( )6في :أء ش القوله» بدل «بقوله».
( )٥حكى أبو سليمان الخطابي في معالم السنن 5/86

1Y

 "98عن سعيد بن المسيب= :
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ولم يلکره أحَد.
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أبيهِرِيْرَة:

ےم

متَوَضْئُوا

زفق

ت

مما

اضف

مسته

«أن عمر كان يجعل في الإبهام.خمسة عشرء وفي السبّابة عشراًء وفي الوسطى عشراًء

وفي البنصر تسعاء وفي الخنصر ستاًء حتى وجد كتابا عندآل عمرو بن حزم عن

رسول الله كل« :إن الأصابع كلها سواء» .فأخذ به .وقد نقل الإمام الشافعي رضي الله
عنه هذافي الرسالة ص٤۲۲ عن عمر رضي الله عنهإلاأنهلمينقل أنه رجع عنه.
قال الشافعي في الرسالة ص« : 57أخبرنا سفيان وعبدالوهاب عن يحيى بن سعيد عن

سع
ايد
لمبس
نيب:

أن عمر بن الخطاب قضى فيالإبهام بخمس عشرة» وفي التي

تليها بعشرء وفي الوسطى بعشرء وفي التي تلي الخنصر بتسع» وفي الخنصر بست.
قال الشافعي :لما كان معروفا  واللّه أعلم  عند عمر أن النبي قضى في اليد
بخمسين» وكانت اليد خمسة أطراف مختلفٍ الجمال والمنافع نزّلها منازلهاء فحكم
لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف» فهذا قياس عن الخبر .فلما وجدنا
كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول اللّه قال« :وفي كل إصبع مما هنالك عشر من
الإبل» صاروا إليه .ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم  -واللّه أعلم  -حتى يثبت لهم
أنه كتاب رسول الله ...ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء اللهء كما صار إلى غيره

فيما بلغه عن رسول الله؛ بتقواه لله» وتأديته الواجبٌ عليهء في اتباع أمر رسول الله
وعلمه؛ وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمرء وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله».
اه.

 (000عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول« :االدليةععل
اىقلة ولا ترث
المرأة من دية زوجها شيئاً .حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى أن رسول الله يلل

كتب إليه« :أن ورّث امرأة أَشْيِمَ الضّباين من دية زوجهاء.

١

أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في أبواب الفرائض» باب ما جاء في ميراث المرأة من دية
زوجها حديث(5١١١؟) ٤/٥٤٤ .5541 -

وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض» باب في المرأة ترث من دية زوجها .حديث

 .۳۹۳۳ )۷وأخرجه النسائي في الفرائض» في السنن الكبرى .انظر تحفة
الأشراف .4/705
0
1
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات» باب الميراث من الدية حديث (؟455؟) .۲/۳۸۸

وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص٠۲٠۴ وفي الرسالة ص .554وأخرجه الإمام
أحمد في مسنده rof
00

في « :أبوضوء» بدل #توضئوا».

إفرف في  :ش «مَسّت٤ بدل «مسته» .
.

0

هه

3

1۳

fe

|
هجم
عم
تفِي  :إا قط
~rك هر وعائِشة
eعَادٌ؛ ِظهورهِء وَكَذْلِ
الگا فَاسْتِبْ

يهقبول:
( )١عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :سمعت رسول الل

90020

«توضؤوا مما مست

النار».

أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب الوضوء مما مست النار حديث (51ه"  1850
:
_ لااوأخرجه الترمذي في أبواب الطهارةء باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار حديث

(۱٠٤/١ )۹۷ء وعنده :فقال ابن عباس لأبى هريرة« :أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من
الحميم ؟ فقال أبو هريرة :يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله يل لا تضرب

لمهثلا) .

وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب التشديد في ذلك حديث )(491١

١

. "4/1
«وأخرجه
وأخرجه
., 3/١
وأخرجه

١

النسائي في كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار ١/١٠٠.
ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار حديث ()644
بنحو رواية الإمام الترمذي.
الإمام أحمد في مسنده ۲/۵٦۲۰ الال ٠/04 .4956 082

وأخرج الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبرى كتاب الطهارات» باب ترك الوضوء

مما مست النار ١/46١ من حديث ابن جريج عن عطاء قال ابن عباس« :لا نتوضاً
مما مست النارء إنما النار بركة» والنار لا تحل من شيء ولا تحرمها.
قال الإمام الترمذي عقب هذا الحديث ١/5١1: «وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء

مما غيرت النارء وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي بء والتابعين» ومن بعدهم
ي مم
رات
غضوء
على ترك الو

النار".

وقال الحازمي في الاعتبار ص٩٥ « :وذهب أكثر أهل العلم» وفقهاء الأمصار إلى ترك

الوضوء مما مست النار» ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله بيا .اه.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم « :4/74ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في
هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النارء ثم أعقبها بالأحاديث الواردة
بترك الوضوء مما مست النارء فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخء وهذه عادة مسلم
وغيره من أئمة الحديث» يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة» ثم يعقبونها
بالناسخ» .اه.

انظر :شرح النووي على صحيح مسلم  .84 - 4/55الاعتبار للحازمي ص89
المغني لابن قدامة  .۷/۱۹۱تحفة الأحوذي ١/587 ١55.

( )۲في :أء ش «استيقض» بدل «استيقظ» .وهو تحريف ظاهر.

( )۳سبق تخريجه في مسألة :خبر الواحد فيما تعم به البلوى .ص6؟.5
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وَلِذَلِكَ فالا« :قَكيِفَ"''" نَصئَعُ”" بألمهرًاس » 0وَأَيْ
fضًا :أَكَرَ مَعَاذْ
الْعَمَلَّ بِالْقِيّاسء» وأْوّه ,02وَأَيِضًا :لو قُدمَ لَقَدمَ الأضعفت” .
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 (00فی  :أ«كيف» بدل «فكيف» .
) (¥في :أ ايُضْئَعٌ؛ بدل الَضْنّعٌ.1

) (۳قال ابن الأثير في النهاية « :0/991المهراس :صخرة منقورة» تسع كثيرا من الماءء
فق

وقد يعمل فيها حياض للماء؛.
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص١7: 4 «وأما مخالفة ابن عباس وعائشة لأبي هريرة

في ذلك فلا يحضرنى الآن نقله» .وقال الحافظ ابن حجر فى الموافقة (لوحة

/0١ب). (لوحة ؟:)/١١ «يعني أن ابن عباس وعائشة رضي اللّه عنهم .خالفا

حديث أبى هريرة في الأمر بغسل اليد لمن استيقظ قبل إدخالهما الإناءء واستشكلاه

بما ذكر ...ولا وجود لذلك في شيء من كتب الحديث» .اه.

روى الإمام البيهقي في سننه الكبرىء كتاب الطهارة .باب صفة غسلها ١/۷٤ _ ۸4

من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد» ثنا سليمان بن مهران .عن أبي صالح» عن أبي
هريرة رضي اللّه عنه قال« :قال رسول الله ب

«إذا استيقظ أحدكم من النوم» فلا

يأخذ يده في الإناء حتى يغسل يدهء فإنه لا يدري أين باتت ي؟ده.4

قال سليمان :فذكر ذلك لإبراهيم قال :قال أصحاب عبدالله « :كيف يصنع أبو هريرة
بالمهراس ؟ «فقال سليمان :فكانوا لا يرون بأساً أن يدخلها إذا كانت نظيفة.

وقال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/۷١۷: «مخالفة ابن عباس

وعائشة حديث أبيهريرة في المستيقظ لم أقف على مخالفتهما .فيمصنف ابنأبي
شيبة عن الأعمش عن إبراهيم أن أصحاب عبدالله كانوا إذا ذكر عندهم حديث أبي

هريرة قالوا« :فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس ؟» اه.
)(o

ص.14
حديث معاذ سبق تخريجه في "

 معاذ بنجبل هو :أبو عبدالرحملن» معاذ بجنبل بن
أعم
ور ب
سن»

الصحابي

الجليل الأنصاري الخزرجي» الإمام المقدم في علم الحلال والحرام» أحد السبعين
الذين شهدوا العقبة مع الأنصارء وشهد بدراًء وأحداء والمشاهد كلها مع رسول الله كا

وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله ية «. :خذوا القرآن من أربعة».
وكان أفضل شباب الأنصار حلماًء وحياءء وسخاء» وكان جميلاً وسيماً .وقال عمر:

«عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء ولولا معاذ لهلك عمر» .أمّرهالنبيية على اليمن

ولاية القضاءء قدم منال
خيمن
لافي
فة أبي بكرء ولحق بالجهاد» والجيش الإسلامي في

بلاد الشام .تو
طفي
اف
عيون

عموس سنة 7١ أو  ۸ه .وكان عمره ۳
ا ۸س
لنة
أعل
صىح.

انظر ترجمته في  :الإصابة  .574/#أسد الغابة ٥/٤۹۱. شذرات الذهب .۱/۹۲

(CV

عبارة :ش الَو قُدّمَلَقُدّمَ الأضعفُ».

1

وَالئّانِيَةُ :إِجْمَاعٌ؛ لأنَّ الْخَبَرَ مُجْعَهَدُ'' فيه فِى الْعَدَالَةٍ وَالدَلألَقٍ

وَالْقِيَاسُ في ية  :حك“ الأضل ,وَتَعْلِيلُهُ رَوَضْفٌ التَعْلِيلٍ» وَوجُودْهُ في
لقَرع» وَتَفْيُ الْمُعارض”" فِيهِمًا .وَإِلَىالأَمْرَيْنِ أَيِضًا إِنْان الأضْلُ حَبَرًا.
قَانُوا :الْحَبَدُ مُحْتَمِلٌ لِنْكَذِبٍ .'9وَالْكَفْرِ وَالْفِسْقِء /#[ /ب]

وَالْحَطَلِ وَالتَّجَوّزِء وَالنّسْخ .
وَأَجِيبَ پال بيذ وَأَنِضًا :كَمُتَطَرفْ إِداكَانَ الأضلُ حَبَرًا.
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وَالْوَقْفُ؛ لِتَعَارْض التَّدْجِيحَيْنء فَإِنْ كَانَ حَدَهُمَا أَعَمَّء خصٌ بالآخَرء
0

1

1

(مَسْأَلَةُ) الم eee :
دلق

elo

في  :شش «مُجَهدٌ» بدل «يجتهد) .

( )۲في :ش «في حكم الأصلٍ» بدل «حكم الأصل» .وكل ما عطف عليه فهو مجرور

في :ش.
()۳

()6
(ه)

()5

أونفي في المعارض» .بزيادة «في».
عبارة« :
عبارة :أ «الخبر محتمل للكفر والكذب» بتقديم «الكفر» على «الكذب».
لفظة« :منهما» ساقطة من :أ» ش.
سيأتي بيان ذلك في مبحث التخصيص .ص۸٥۲ فما بعدها.

( )۷المرسل في اللغة :المرسل :على وزن مُفْعَلء اسم مفعول من الإرسال.
قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص١٠: ١4 «أصله من
قولهم :أرسلت كذا إذا أطلقته ولم تمنعه» كما في قوله تعالى :الم تر أنا أرسلنا

الشياطين على الكافرين» [مريم۳ :

فكأن المُرْسِلَ أطلق الإسناد ولم يقيده براو

معروف» وقد أشار الإمام المازري إلى هذا.

ويحتمل أن يكون من قولهم :جاء القوم أرسالا أي :قطعا متفرقين.
والجمع أرسال»
»
ءكل
يمن
شيع
قال ابن سيده :الرّسَّل  بفتح الراء والسين  :-القط
وجاؤوا رسلة رسلة أي :جماعة جماعة .قاللتق-ائل الحافظ العلائي  :-ومنه الحديث = :
۳٦

قَوْل غَيْرٍ الصَّحَابِىٌ  :قال ي

الها  :قال الشَّافِعِيٌ  :إن أَسْئدَهُ غَيْدُ

«إن الناس دخلوا على النبي بل بعد موته فأصلو
راسعل
ايه
لأ» أي فمرق
تاقطعة يتبع
بعضهم بعضاءفكأنه تص
هورذمن
ا

وب
مقيتغصيرل:

اللفظ الانقطاع» فقيل للحديث الذي قطع إسنادهء

مرسل أي :كل طائفة منهم لمتلق الأخرى ولالحقتها.

ويحتمل أن يكون أصله من الاسترسال» وهو الطمأنينة إلى الإنسان» والثقة به فيما فيه
يحدثه» فكأن الْمُوْسِلَ للحديث اطمأن إلى مأنرسله عنهء وو
يثقوبه
صلمن
له

وهذا اللائق لقبول المحتج بالمرسل...

إليه.

ويجوز أيضاً أن يكون الْمُرْسَلُ من قوله :ناقة مِرْسَالٌ أي :سريعة السير.
قال كعب بن زهير:

أفسَّث سَُعَادٌ بأزض لأَيبِلّمُهًَا

إا العتَاق النَجِيبَاتٌ الْمَرَايِيلٌ

فكأن الْمْرْسِلَ للحديث أسرع فيه عجلاء فحذف بعض إسناده» والكل محتمل» .اه.
وانظر :المصباح المنير ؟ .715/التعريفات للجرجاني ص .855المعجم الوسيط
ا ظفر الأماني ص." 74
)0

:قأال رسول الله كَل؛ .
«

)(۲
) (۳قول ابن الحاجب« :الْمُرْسَلُ :قول غايلرصحابي:
:اش «عليه السلا بدل «وكل) .
8

قال بية؛.غير الصحابي يشمل

التابعي وتابع التابعي» وهل جرًا .هذا قول الأصولبين والفقهاء.
وأما المحدثون فيخصونه بالتابعين» وبعضهم بكبار التابعين كسعيد بن المسيب» فإن

ساقط
عي»
تحد
لوا
ببل
اق

كقول من روى عن سعيد بن المسيب :قال رسول الل
اهء

فيسمى متقطعاً .وإن سقط راويان على التوالي سمي معضلا .وعلى هذا فتفسير

الأصوليين أعمء فما انقطع دون التابعي مرس عند الأصوليين»م>نقطع عند المحدثين.
ومن كلام ابن الحاجب« :الْمُوْسَلٌ  :قول غايلرصحابي :قال يَكلِه .علم أنه لمارسل
للصحابي.
وقد اختلف العلماء في قبول المرسل على أربعة مذاهب:
المذهب الأول :أنه حجة مطلقاً .وبه قال أبو حنيفة»

ومالك

وأحمد في أشهر

الروايتين» وجمهور المعتزلة» واختاره الآمدي.
ثاملمرسل على القول بكونه حجة أضعف من المسند خلافاً لعيسى بأنبان»
والبزدوي :والخبازي من الحنفية حيث زعموا أنه أقوى من المسند.

المذهب الثاني  :أنه ليس بحجة مطلقاً .وبه قال جماهير المحدثين» وكثير من الفقهاء
وأصحاب الأصول كما نقله عنهم ابن الصلاح في مقدمته ص٠٥٤ والنووي في
التقريب ١/۸۹۱ بشرح التدريب» ونقله ابن عبدالبر في التمهيد ١ /؟ عن جماعة من
أصحاب الحديث .قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ١/41: «المرسل في أصل-
FV

٤ه

وو

۶ه

مم
7م
8
 1:ر
قول صَحَابىّ › أو أكئّر العلماءِء أو
َ0لَهُ -وشيوخهمًا مُخْتَلِمَةٌ أو عضده
أَرْس
f

٠

ام

عرف أنهليآرل إا عَنْ عَذْلِء قبل  .وَرَابِعْهَا :إِنْ كان مأَِنئِْمّةٍ التّمْلٍ
207
بء وَإِلاًقلا .وَهُرَ الْمُحْتَارُ.
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قولناء وقول أهل العلم بالأخبار ليس حجة» .اه..

وقال القاضى الباقلانى نقلاً عن التلخيص ١/۸۱٤ « :والذي نختاره أنه لا يجب العمل

بشيء املنمراسيل حسما للباب» .اه.

يمنخول ص۷۲٤ عن القاضي أنه يقبل
وبهذا يظهر أن ما نقله الإمام الغزالي فال
مرسل الثقة» سهو منه» والصواب ما نقله ءعله في المستصفى ١/951.

المذهب الثالث  :أنه لا يقبل إلا بأحد أمور خمسة .وهو ما ذهب إليه الشافعي.

وسيأتي التحقيق في مذهب الشافعي في شروط قبول المرسل .ص۹۳1.٠ - ۸۳1

المذهب الرابع  :يقبل مرسل من هو من أثمة النقل دون غيره .وبه قال عيسى بن أبان»
واختاره ابن الحاجب» وابن الساعاتي صاحب بديع النظام.
المذهب الخامس  :تقبل مراسيل سعيد بن المسيب دون غيرها؛ فإنها قُتَّمَثْ ودبت

كلها مسانيد .وبه قال إمام الحرمين الجويني في الورقات ص٠٠۲ بشرح التحقيقات.
وانظر :البرهان ١/804. الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديني ص.۸۱۲
انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :الرسالة للإمام الشافعي ص.54١ التلخيص
البرهان ١/804. شرح اللمع  .۲/۲۲1المنخول ص.۷۲٤ المستصفى ١/951.
5
المعتمد 7/741١. المحصول للرازي  .5/454الإحكام للآمدي ۲/۹٤۳ فما بعدها.

إحكام الفصول ١/١٠". العدة  .۲/۹۳۳شرح تنقيح الفصول صا .۷۳الروضة مع
النزهة ١/۳۲۳ فما بعدها .رفع الحاجب (ورقة ”/#أ) .كشف الأسرار لعبدالعزيز
البخاري *  .2/المغني للخبازي الحنفي ص ٠91١. التحقيقات في شرح الورقات

ص .705الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ص .۸۱۲التمهيد لابن عبدالبر ١/
؟ .مقدمة ابن الصلاح ص .66تدريب الراوي ١/۸۹۱. توضيح الأفكار ١/465. ظفر

الأماني ص۳٤۳ ."48 -
) (1تحقيق مذهب الإمام الشافعي في شروط قبول المرسل كما أورده في الرسالة ص54١

  654هو :قبول المرسّل من كبار التابعين بشرط الاعتبار في الحديث المرسّل» وفيالراوي المرسل.
أما الاعتبار في الحديث المرسّل فهو :أن يعتضد بواحد من أربعة أمور:

۔ أن يُرِوَى مسندا من وجه آخر.

 -أو يُروَى مرسلاً بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول» .فيدل ذلك على

تعدد مخرج الحديث.

۳۸

أ
:ذ إِوْسَالَ الأَبِمةٍ مِناَلتَّابِعِينَ كان مَشْهُورًا مَفْبُولاًء وَلَمْ يُنْكِرْهُ
أَحَرد

یکبن الْمُسَيِ 0

وال  6ا

وا

046

صعحضابة.
لب
 - ۳أو يوافقه قاول

 - ٤أو يكون قدقال بهأكثر أهلالعلم.
وأما الاعتبار في راوي المرسّل :فأن يكون الراوي إذا سى من روى عنهء لم يسم

مجهولاء ولا مرغويا عنه في الرواية.
فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلائل على صحة مخزج حديثهء كما قال الإمام
الشافعي» فيحتج به.

انظر :إحكام الفصول للباجي ١/ ٠

شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ١/٥٤٠

  .786تدريب الراوي ١/89١  .۲۰۲ -توضيح الأفكار ١/755. وستجد تفصيلاً جيداًلموقف الشافعي من المرسل.

 (000قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح ١
مبختصره إجماع التا
قبعين
ب عل
وىل

« :ونقل ابن الحاجب في

المرسّل» لكنه مردودء وغايته أنهم كانوا يرسلون

ولكن من قال:إنهم أجمعوا على قبوله ؟ .فإن قلت :يؤيد دعوى ابن الحاجب قول
الإمام محمد بن جرير الطبري :إنكار المرسّل بدعة حدثت بعد المائتين .قلت :إن

ثبت عنه» فمراده حدث القول به لما احتيج إليه؛ لأن أحدا قبل ذلك لم يكن يعمل
به» فلما تطاول الزمناحتيج إلى إنكاره» فكانت بدعة واجب ٠ة ولولا هذا التأويل

لعارضناه بكلام مسلم بن الحجاج الذي نقله ابن الصلاح».

 00قال ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي ١/660: «وأما اسيل ابن المسيب :فهي

أصح المراسيل كما قال أحمد وغيره» وكذا قال ابن معين :أصح المراسيل مراسيل
ابن المسيب.
قال الحاكم :قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة .قال :وهذه
الشرائط لم توجد في مراسيل غيره» كذا قال.

وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبدالأعلى كما سبق .وقد أنكر

الخطيب وغيره ذلك» وقالوا :لاابلنمسيب مراسيل لتاوجد مسندة» .اه.

وانظر :التلخيص  .5/854البرهان ١/١14. رفع الحاجب (ورقة »)٤۷ (ورقة
٤ب). الكفاية للخطيب ص © .04تدريب الراوي ٠"۱/۲۰ فما بعدها .ظفر الأماني

.ص"0١6 وستجد تفصيلاً جيداً عن مراسيل سعيد بن المسيب.
) (۳انظر حكم مراسيل الإمام الشعبي في :شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي

۳ ۱/1
وتدريب الراوي ١/4 ١5.
) (£قال ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي ١/١٤٠: «وذكر  -أي الترمذي  -كلام

إبراهيم النخعي أنه كان إذا أرسل فقد حدثه به غير واحدء وإن أسند لم يكن عنده إلا=

1۳۹

وَالْحَسَنٍ"' وَغَيْرهِمْ .قطن قِيلَ :يرم أنكوكاللْمُخَالِفٌ حارفا لإجماع .
قُلئا :خرف لإِْمَاعٍ الاسْيِدْلالِيٌّ أو الظنّ لآ يَفْدَحخُء»وَأَيِضًا :لو لَمْيَكَنْ
سح

عَزُلهُ علد

ام

لكان ملسا في الْحَدِيثْ.

قلب مَع اَلكَّكُّء لسالْهيَْنوَء لَيجَُارعََأدلّالَ .قُلنا:
گاوا :للو ب
٠. e

الوالوقبلَ»لفل في عَضرتا .قُلتا :لِعَلَبَةِالْخِلافٍ فِيوء آنا إكَنانَ
مِنْ يم التّقْلء ولاريبَة َم ؛ قبل

قَانُوا :لآ يَكُونُ لِلإِسْنَادٍ مَعْتَى ."0قُلْئَا :فَائِدَُهُ فِي أَئِمَّةٍ التَقْلٍ:
تَقَاوتُهُمْء وَرَفُْ الخلا

.

لقاب" مُطلَمًا :تَمَسكُوا يِمَرَاسِيلٍ لابين وَل

ر

قَانُوا 1۳/1 / :إِرْسَالٌ الْعَدْلٍ يذل عَنَى تَعْدِيلِهِ .قُلْئًا ::تفع ]5
الْجَاهِلَ يُرْسِلُ ولا يَذْرِي مَنْ رَوَا.
=

عمنسماء.وهذايقتضي ترجيح المرسلعلى المسند>ء لكن عن النخعي خاصة

سييل
اد ف
رحم
مل أ
أرسله عن ابن مسعود خاصة .وقد قا
وانظر :إحكام الفصول للباجي 1/۷

 .تدریب

التابعين صلاحاٌء

وصدق

النخعي :لا بأس بها».اه.

الراوي ۱/۳ليك

 النْحَعِي  :هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسودءرواية»

فيما

وحفظاً للحديث.

أبو عمرانء النخعي » من أكابر

رأى إبراهيم زيد بن الأرقم وغير هم

من الصحابة .فقيه العراق» كان إماماً مجتهداً له مذهب .ولد سنة4” -ه وتوفي سنة

6ه وقيل54 :ه .انظر ترجمته في :حلية الأولياء 1١4/49؟. طبقات ابن سعد

 .5تذكرة الحفاظ ١/۴۷. طبقات الحفاظ ص ."5شذرات الذهب ١/١١١. ميزان
الاعتدال ١/٤۷.

تدريب

الراوي ١/4الث

(؟) في :ش «مَعْنَاة بدل «مَعنى

( )۳في :أ «القائل» بدل «القابل» .وهذا لا يغير المعنى؛ل؛أن المقصود :القائل بقبول

المرسل مطلقا.

6

( )١الآخذ عن الإمام الشافعي هو القاضي الباقلاني» وقد نقل الجويني في التلخيص
هذه المؤاخذة حيث قال« :قال الشافعي رضي اللّه عنه :لا تقبل المراسيل إلا
۳
إذ
ف»
ومعت
أا تج
اها
ص في
واعدلهارس
في
الة .وكلها مدخولة عند القاضي .فمما ذكره
الشافعي رحمه اللّه من الأوصاف :أن يكون الذي رواه العدل مرسّلاً قد رواه :غيره
مسنداً.

وي مسنداً من
قال القاضي رضي الله عنه :وهذا ما لا وجه في اشتراطهء فإنه إرذا

وجه فلا حاجة إلى المرسلء وإن كان المسند دليلاًعلى صحة المرسل كان ذلك
باطلا.
وإن ما لا يصلح على حياله» وكذلك لو وافقه خبرء والدليل عليه الرواية عن
الضعيف » فإنه لا يحكم بصحته»

وإن وافقه خبر عدل.

ومما شر طه الشافعي رضي اللّه عنه أن قال :ينبغى أن يوافق إرساله إرسال غيرهء

١

فتتفق طائفة من الحفاظ على الإرسال.

وهذا فيه نظر أيضاً؛ فإن الإرسال ضعيف فى طريق الحديث» وكثرة الإرسال لا

يوجب تقويته» وهذا كما أن الرواية عن الضعيف لما لم يوجب العمل .فكذلك

الرواية عن جماعة من الضعفاءء فلو كان إرسال الجماعة يؤثر في القبول» لكان يقع
الاجتزاء بالرواية الواحدة.
ومما شرطه الشافعي أن قال :الحديث المرسل إذا عاضده مذاهب العامة فهو مما
يقويهء فقال له :إن عنيت بالعامة :العلماء عامةء فكأنك شرطت الإجماع في قبول
المراسيل» وإذا ثبت الإجماع استغني عن المرسلء» وإن أومئ بذلك إلى مذاهب

العوام» فأهوجل قدراً من أن تظن به ذلك؛ فإن العوام لا معتبر لهم في وفاق ولا
خلافء وإنما المعتبر بخلاف العلماء واتفاقهم؛ وإن عنى بما قاله معظم العلماءء فهو

مدخول أيضاً؛ فإن مصير المعظم مع تقدير الخلاف إلى مذهب لا يكون حجة» ولو
عيف
لةضعن
اواي
جاز تقوية المرسل بذلك» لجاز تقوية الر

بذلك.

ومما شرطه أيضاً أن يوافق المرسل مذهب بعض الصحابة .وهذا فيه نظر أيضاًء فإن

الصحابيكغيرهفيأنهلايحتجبقوله؛فهذا مذهب الشافعي رضي اللّهعنهفيالْجَدٌ.

ثقمال الشافعي :إذا اجتمعت هذه الأوصاف فاستحب قبوله .وهذا مدخول أيضاًء فإن

ماكانبمحلالقبوليجب أن يقبل؛وما لم يكن بمحل القبول لايحل لنا أن نقبل»

ل ماعن
فللا
سىتحباب.

ثم من أصحاب الشافعي من يسند إليه تخصيص القبول بمراسيل سعيد بن المسيب»

وهذا مالا يصح عنهء وإنما الصحيح عنه مااستجمع هذه الأوصاف» فهو بمحل

القبول.
3

[رَحِمَهُ الله تَعَالَى]”'"»2فَقِيلَ :إِنْأَسْيِدَء فَالْعَمَلُ بِالْمُسْئَدِء وهو وَارِدُ .وَإِنْ
لمبيذ قَقَدِإِنضم غَميرمَقْبُولٍإِلَىمله ولا يَرِدُ؛

بيد الظَنّ  0يَحصل
ا

أو َيهُمَْوّى َالانْضِمَام "" .٠

فبه تدز
ر

وَالْممَم  : 0أَنْیکول بَيْتَهُما رج

,

ومما ينبغي أن لايغفل عنه أن نعلم أن الكلام في المراسيل نفياًوإثباتاً
جس من القواطع ›

وإنما هو

من

المجتهدات.

هكذا

قال

القاضي رضي

الله عنه) .

 5اعتراض القاضي على الإمام الشافعي اعترض القاضي أبو يعلى عليه في العدة '
 .۳وقد أجاب عن اعتراضات القاضي الباقلاني کا من :ابن الصلاح في مقدمته
ص٠٠٤ وابن حجر في نكته على ابن الصلاح ۲/٦٦٠  ۷٦٠وابن السبكي في رفع
الحاجب (ورقة /۳۷ب)ء (ورقة /4#أ)» و(ورقة 4لارب)ء وفي الإبهاج ۲/١٤۳
والإمام السيوطي في تدريب الراوي ٠/۲٠۲.

) 0ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ.
في  :أ ده بدل إن .

فق
) (۳في :ش ابالانظمام» بدل «بالانضماة» .وهو تحريف ظاهر.
فق المنقطع هو :الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع واحد»
أو مواضع متعددة بحيث لا يزيد الساقط

في كل منها على واحد»

وأن لا يكون

الساقط في أول السند.

وهذا التعريف ججعلعل المنقطع مباينا لسائر أنواع الانقطاع» حيث خرج بقولهم« :واحده
المعضل؛ر و«بما قبل الصحابي» المرسلٌء وبشرط «أن لا يكون .الساقط أول السند»

خر |ج المُعَلن.
انظر :مقدمة ابن الصلاح ص٥٦ ۔ لاه .شرح النخبة لابن حجر

ص:٤ تدريب

الراوي  .۱/۸۰۲ظفر الأماني ص. ."468منهج النقد ص۳٣۷ "45 -
)(6

أي :في قبول المنقطع نظرء فإن لقائل أن يقول :الراوي المتوسط مجهول العين
والحال» فلا تكون روايته مقبولة.

قال العلائي في جامع التحصيل ص:٠١8 «وذلك لا يفيد احتجاجاً به» يعني على
القول بقبول المجهول؛ لأن هذا مجهول العين» ولا يحتج به اتفاقاء وإنما الخلاف
في مجهول العدالة بعد معرفة عينه.
لء ولكن حكمه حكم المنقطع؛
صٌ
متتصل
والتحقيق أن قول الراوي« :عن رجل» ونحوه م 4

لعدم .الاحتجاج به ثم إن هذا يكون منقطعاً إذا الم يعرف ذلك الرجل» ومتى عرف
كان متصلاء ويُخْتَجٌ به إذا كان ذلك الرجل مقبولا .اه.

14۲

َالْمَْقُوتُ  :أن يكو
02

o

ت

لوق ٌيِباَحَص

۳
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ع
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) 0الموقوف :عرفه ابن الصلاح في مقدمته ص٤٤ بقوله« :هو ما يروى عن الصحابة

رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوهاء فيوقف عليهم» ولا يتجاوز به إلى
رسول الله کا

وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر .قال أبو القاسم

المُوراني منهم فيما بلغنا عنه :الفقهاء يقولون« :الخبر ما يُروى عن النبي ية والأثر
ما يُروى عن الصحابة رضي الله عنهم» .اه.
وقال ابن الصلاح في المقدمة ص٤٦ « :وما ذكرناه من تخصيصه

بالصحابي»

فذلك إذا

ذكر الموقوف مطلقا  يعني إذا قيل :حديث موقوف .,أو وقفه فلان  »-وقد يستعمل

مقيدا فى غير الصحابى» فيقال« :حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاءء أو على
طاووس أو نحو هذا» .اه.
وسمي ما أضيف إلى الصحابي موقوفاً؛ لأن الراوي وقف به عند الصحابي» ولم
يرتفع إلى النبي يي
زف

إطلاق الموقوف من غيرتقييد على قول التابعي ليس صحيحاً؛ لأن قول ايحي بس

مقطوعاً لا موقوفاً.وإن أطلقتَ اسم الموقوف على قول التابعي مقيداأ كأن تقو
حديث كذا وكذا وقفه مالك على نافع» جاز ذلك.

انظر :مقدمة ابن الصلاح ص١٤. - 84 تدريب الراوي ١/481. ظفر الأماني ص."*6

."7"1
571
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الأفرُ )0

الأو" ١ا _ م  002:حَقِيقَةٌافلْيقَوْلِ الْمَخْصُوص اتْمَانَاء وَافلِْيفِغْلٍ
مار  .وَقِيلَ  :ا

ر :70ا

( )١إن باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه؛ لأنها أساس التكليف في
توجيه الخطاب إلى المكلفين؛ ولذلك اهتم بها الأصوليون بالتوضيح والبيان؛ لتمحيص
الأحكام الشرعية» وجعلها كثير من المصنفين في مقدمة كتب الأصول.
قال الإمام السرخسي في أصوله ١/١١: «فأحق ما يبدأ به في البيان :الأمر والنهي؛
لأن معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام» ويتميز الحلال من الحرام».
أه.

(؟) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4لارب)« :الأمر :ونلعاني به المسمى كما
هو المتعارف في الألفاظ أن تلفظ بهاء والمراد مسمياتهاء بل نظ الأمر وهي :أ م

ر.هاه وانظر :شرح العضد على المختصر ؟ ./5/تشنيف المسامع ۲/۲۷٥.
( )۳لفظة «أ م ر» ساقطة من :أء ش .وما أثبته من :الأصل» وهو الموافق لما في رفع .
الحاجب (ورقة (tN

( )٤وهو قول الإمام أحمد رحمه الله» وأصحابه» ونسبه الفخر الرازي في المحصول ؟»5/؛
والآمدي في الإحكام ۲/٦٠٠ وأبو الحسين البصري في المعتمد ١/٠٤٠ وابن النجار

في شرح الكوكب المنير ۳/٦ وغيرهم إلى أكثر العلماء.
انظر :المعتمد ١/84. المحصول للرازي  .5/4الإحكام للآمدي ؟ ."560/أصول

السرخسي .1١/١رفع الحاجب (ورقة 4لارب) .شرح العضد على المختصر ۲/١۷.
العدة  .77/١المسودة ص.١51 شرح الكوكب المنير  .5/تشنيف المسامع ؟7/1/ه.
() قال ابن تيمية في المسودة ص١5 « :وذهب أبو الحسين البصري» والقاضي أبو يعلى
فى الكفاية إلى أن لفظ الأمر مشترك بين القول وبين البيان والطريقة وما أشبه ذلك» و

هذا هو الصحيح لمن أنصف» ونصره ابن برهان» وأبو الطيب» وهو مذهب بعض
المالكية» أعنى أن الفعل يسمى أمراً حقيقة» .اه.
عيتمد ١/۹۳: «وأنا أذهب إلى أن قول القائل فأمره مشترك
لريم ف
ابص
وقال أبو الحسين ال
بين الشيء والصفة»› وبين جملة الشأن والطرائق» وبين القول المخصوص».

اه.

( )5أي للقدر المشترك بينهما؛ دفعاً للاشتراك والمجاز .قال الزركشي في تشنيف المسامع
« :واعلم أن هذا القول لا يعرف قائله» وإن ما ذكره صاحب الإحكام على
سبيل الفرض والالتزام» أي لو قيل :فما المانع منه؛.اه.
وكلام الزركشي هذا ليس صحيحاء بدليل أن الآمدي في الإحكام  ۲/۲۹۳صرح أنه-
5.5

ََا :سَبْقُهُ إِلَى الْمَهُمء وَلَوْ كَانَ مُتَوَاطِئَاء لَمْيُنْهَمْ مِنْهُ الاخ كّ
«حَيَوَانِ) فى إِنْسَان
وَاسْتُدِلَ  :لَوْكَانَ حَقِيِقَة رم

شاك ؛ جل بالتمَاهُم.
الا

ُعُورض أن امارخلاف الأضل ؛ جل التَعَامُم وقد عدم مله .
لاط

شْتركانٍ في عام فَيْجْعَلُ اللّمْظ لَه؛ دَفْعَا لِلْمَخذورَيْن.
 :ممُ مش

ووَأَجِيبَ باه يوودي إل رَه
الأَعَمٌ جره 9

بد إن ينه لابعد وإ صصسحَةة دَلأَل دَالةةِ

وَأَيْضًا :ا

كَل حادث ) هنا .

المختار» حيث قال« :فالمختار إنما هو كون الاسم اسم الأمر متواطئاً في القول
المخصوص والفعل» لا أنه مشترك» ولا مجاز في أحدهما» .اه.

وهذا ما أكده ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4لارب») حيث قال« :وقيل :متواطئ
لفعل
أي  :موضوع للقدر المشترك باين

)0

والقول» وهو رأي الآمدي» .اه.

في 7 :ش «للزم» بدل «الزم» .

أالتواطي» بدل «التواطؤ» .وهو تحريف ظاهر.
) (Yفي« :
) (۳عبارة :أ «لأنه لا يتعذر».
) (4في :أء ش «على الأخص» بدل «للأخص» .كما في شرح العضد على المختصر
 /7/6وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ١/۹ ورفع الحاجب (ورقة ه8/أ).
) (6دعوى ابن الحاجب أن القول بالتواطئ قول لم يقل به أحد من الأئمة باطلة» وبمثل
دعواه ادعى التفتازاني» والزركشي.

قال التفتازاني في التلويح على التوضيح ١/۳۸۲: «وهو قول حادث مخالف للوجماع.
فلم يلتفت إليه».اه.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ؟« :788/واعلم أن هذا القول لا يعرف قائلهء
وإنما ذكره صاحب الإحكام على سبيل الفرض والالتزام .أي :لو قيل :فما المانع

منه؛ لهذا حكاه ابن الحاجب ثم قال في آخر المسألة :وأيضاً فإنه قول حادث
هنا).

اه.

الدليل على بطلان هذه الدعوى ما صرح به الآمدي نفسه في الإحكام  ۲/۲۹۳حيث
قال « :فالمختار إنما هو كون الاسم اسم الأمر متواطئًا في القول المخصوص
اه.

ياه.
هفم
داز
أاحمج
والفعل» لأانه مشترك» ول
وهذا ما أكده ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۷١ب) حيث قال« :فليس قول
الامدي حادٹا)  .اه.
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الأمر لغة :الطلبء والمأمور به .وفي التنزيل العزيز :رضي الام [هود.]44 :
والأمر ضد النهي .ويجمع على أوامر .انظر :معجم مقاييس اللغة ١/11. لسان
العرب  .5/55التعريفات للجرجانى ص۳ه .مفردات الراغب ص 88فما بعدها.

المعجم الوسيط ١/55.

١

 (00عرف ابن السبكي الأمر في جمع الجوامع بقوله« :اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه
بغير کف.٤اه.

قال الزركشي في تشنيف المسامع ١/٦١۷٥: «وقوله« :مدلول عليه بغير كف».

فإنه قد يرد عليه نحو:
جنب»
ا اب
لحعلى
ابكي
ه  أي ابن الس
اقديد
هزذا
كف نفسك عن كذا .فإنه أمر بالكف مع أنه ليس «غير كف»» بل هو لاقتضاء

فعل هو كف» .ثم قال« :والمعنى أن الفعل الذي يقتضيه الأمر فعل خاص وهو
غير كف ولا نريد غير مطلق الكف .بل غير كف خاص» واهولمدلول عليه
ب «غير كف» .أما المدلول عليه بقولك /:كف

أو أمسك ونحوه» فهو أمرء

فإذا ليس فعل هو كف عن أمرء بل إنما يكون غير أمر إذا دل عليه بلفظ غير
قولنا« :أكفف» ونحوهء مثل :لا تفعل ونحوه .ولمن يعتني بابن الحاجب أن
يقول :أراد «غير كف» عن الفعل الذي انتفت منه صيغة الاقتضاءء فلا يرد عليه
«أكفف ونحوه».

اه.

) (۳قال المحلي رحمه الله في شرحه على جمع الجوامع ١/١۷۳: «العلو :بأن يكون
الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه .والاستعلاء :بأن يكون الطلب بعظمة».اه.
وقال القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول ص« :۷۳۱الاستعلاء في هيئة الآمر

من الترفع وإظهار القهر .والعلو :يرجع إلى هيئة الآمر من شرفهء وعلو منزلته بالنسبة
.
ه» .
اأمور
إلى الم

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ١/۷۷٥: «والفرق بين العلو والاستعلاءء أن العلو:
كون الأمر فى نفسه أعلى درجة» والاستعلاء :أن يجعل نفسه عاليا بكبرياء أو غيره»

وقد لا يكون فى نفس الأمر كذلك .فالعلو :من الصفات العارضة للناطقء
والاستعلاء  :من صفات كلامه».اه.

) (£اختلف الأصوليون في اعتبار العلوء أو الاستعلاءء أو هما معاء أو عدم اعتبار كل

منهما في الأمر إلى أربعة أقوال:
القول الأول :اعتبار العلو في الأمر .وهو قول الإمام الجويني في الورقات» وهو

موافق لما جرى عليه المعتزلة» وأبو إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ» والسمعاني من .
الشافعية» وأبو الطيب الطبري .وهو قول أكثر الحنابلة منهم :القاضي أبو يعلى» وابن-
3

وال الْقَاضِي 9وَالإمَاه : 02الْقَوْلُ الْمُفْتَضِى طاعَةً الْمَأْمُورٍ بفِغل

المأمُورٍ به.
2

عقيل» ونسبه للمحققين» وابن البناءء والفخر إسماعيل» والمجد ابن تيمية» وابن
حمدان وغيرهم.

القول الثاني :اعتبار الاستعلاء .وبه قال أبو الحسين البصري المعتزلي» والباجي»

والفخر الرازي» والآمدي» وابن الحاجب» وصدر الشريعة» وابن عبدالشكور من
الحنفية» ونسبه إلى أكثر أصحابهم» ورجحه الكمال بن الهمام منهم» وبه قال أبو

الخطاب» والموفق» وأبو محمد الجوزي» والطوفي» وابن مفلح» وابن قاضي الجبل»

وابن برهان من الحنابلة.
القول الثالث:

اعتبار العلو والاستعلاء معا .وبه قال ابن القشيريء» والقاضي

۰

عبدالوهاب من المالكية.

القول الرابع :عدم اعتبار كل منهما .نسبه الإمام الرازي إلى أصحابهم من الشافعية›
واستدل له» ورجحه

ابن السبكي في جمع الجوامع» والعضد في شرحه على

المختصرء واختاره الزركشي في البحرء وتشنيف المسامع.

انظر تفصيل المسألة في :المعتمد ١/١٤. التبصرة ص.١7 المستصفى ١/١١4.

المحصول للرازي ١/۷۱. الإحكام للآمدي  1/655المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي
ص؟.١1 شرح تنقيح الفصول ص.١771/ شرح المحلي على جمع الجوامع ١/0/". رفع
الحاجب (ورقة ه/ارب) .البحر المحيط ”“/84  ."55شرح المنهاج للأصفهاني
ص١4
 ١تشنيف المسامع ؟ .9/0//التمهيد لأبي الخطاب 4/١؟.1 المسودة .

شرح الكوكب المنير /١١ فما بعدها .شرح مختصر الروضة ۲/۹٤". التحقيقات في
شرح الورقات ص.١481
 (000لفظة «قال» ساقطة من :أ.
فق عرف القاضي الباقلاني الأمر في التقريب والإرشاد  5/8بقوله« :القول الخاص
المقتضى به الفعل من المأمور على وجه الطاعة».اه.
م عرف الإمام الجويني الأمر في البرهان ١/١١٠ بقوله« :القول المقتضي بنفسه طاعة
المأمور بفعل المأمور به؛» وبقريب من هذا التعريف عرّفه في التلخيص ۱/۲٤۲ حيث
قال« :هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور بفعل المأمور به).اه.
وتابعه الغزالي في المستصفى ١/١١4.

وقد حذف ابن الحاجب من تعريف الجويني في البرهان لفظة «نفسه»» وهو قيد مهم
في نظر إمام الحرمين .حيث قال إمام الحرمين« :وقولنا« :بنفسه» يقطع وَهُمّ من
يحمل الأمرّ على العبارة؛ فإن العبارة لا تقتضي بنفسهاء وإنما تشعر بمعناها عن
اصطلاح أو توقيف عليها» .اه.
4¥

ورد أن“ الْمَأْمُور مُشْتَقٌ مِنْهُء وَأَنْ الطاعَةً :مُوَاقَقَةٌ الأمر؛ فَيَّجىءُ
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وَقِيلَ :حَبَرٌ اعلَثنَوٍَابٍ عاَلّْىفِعْل©» وَقيل:عَنِ إسْتِسْفَاقٍ الكَوّاں(“
وه

ورد

بأد الْخَبَرَر

الصّدْقٌ أو" الْكَذِبَء وَالْأَمْرُ يَأبَاهُمَا46[ / .ب].

الْمُعمَرِلَهُ لَمّاأَنَكَرُوا كلم الس"  .قَالُوا :كَاولْْلقَُاِلٍ لِمَنْدُونَهُ:
فى :أ ش «بأن» بدل «أن».

 00في:i: «المأمور بها بزيادة«به» .بدل «المأمور».
) (۳نقل هذا الح الآمديٌ ةفي الإحكام «Y/01۳ وابن قدامة في الروضة ١۲/۲٦ مع النزهة.
والطوفي في شرح مختصر الروضة ١/١٤

وقالوا بفساده؛ لوجود  09فيه .وهو

فة الأمرء وقد سبقهم الفخر الرازي بهذا الإيراد في
رلى
عر ع
مأمو
توقف معرفة الم
المحصول ,/5؛ وذكر الرازي اعتراضاً ثانياً عليه فقال« :فلأن الطاعة عند أصحابنا:
مُوَافَقَةُ الم وعند المعتزلة :مُوَافَقَةُ الإرَادَة؛ فالطاعة على قول أصجابنا :لا يمكن

تعريفها إلا بالأمرء فلو عبّفنا الأمرّ بها لزم الدور».اه.
فق نسبه الإمام الآمدي في الإحكام ١/٤٠۳ إلى بعض الشافعية حيث قال:
«وأما أصحابناء فمنهم من قال :الأمر عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل».
اه.

)(0

نسبه الإمام الآمدي فايلإحكام ۲/١٠٠ إلى بعض الشافعية حيث قال« :وإن زعم
بعض أصحابنا :أن الأمر ليس هو الطلب» بل الإخبار باستحقاق الثواب عن الفعل».
أه.

»(

في :ش «و» بدل «أَوْه كما في رفع الحاجب (ورقة  .)/5وما أثبته هو الموافق لما

في بيان المختصر 5/١12 وشرح العضد على المختصر ؟/لالا.
زفق قال السمرقندي في ميزان الأصول ص”« :8يجب أن يعلم أن الصيغة المخصوصة
وهي قوله «افعل؛ في الحاضرء واليفعل؟ في الغائب» ليس بأمر حقيقة» في الشاهد
والغائب جميعاًء وإنما هي دلالة عليه لغة عند عامة أهل السنة والجماعة .وعند

المعتزلة حقيقة الأمر هو نفس هذه الصيغة.
وهذه المسألة فرع مسألة أخرى وهي :معرفة حقيقة الكلام وحدّه؛ لأن الأمر من باب
الكلام.
وعندنا الكلام :معنى قائم بالمتكلم ينافي صفة السكوت والآفة» أو صفة يصير الذات

بها متكلماً في الشاهد والغائب جميعاً .وهذه العبارات المنظومة والأصوات المقطعة
“4۸
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«إفعل» ونحوه.
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ويرد التَهُدِيدٌ وغيره»
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وَالأذئى , 03

وَقَالَ ْم  :صِيِعَةُ «إفْعَلُ) سَجَردمَا عن الْقَرَائِنٍ الصَّارِفَةٍ عَنِالأمْر  ٍ.وَفِيه

تَغْريف الأمْر بالأمرء وَإِنْ أَسْقَطهُ بَقِيَثْ" صِيعَةُ «إفْعَلُ؛ مرد .
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وَقَال قَوْمٌ :صِيعْة «إفعَل) بِإِرَادَاتِ ثلاثِ :وَجُود اللفظء وَدِلالتَهُ عَلى
وعندهم الكلام :في الشاهد والغائب جميعاً هو هذه العبارات المنظومة.
ومن هذا نشأ الخلاف المعروف بيننا وبينهم في قِدَّم كلام الله تعالى وحدوثه .فقالوا:

إن كلام الله تعالى مخلوق محدث؛ لأنه عبارة عن هذه العبارات المنظومة» وهي
مخلوقة .وقلنا :إن كلام الله تعالى غير مخلوق؛ لأن كلامه صفته» وهو تعالى قديمء
وصفاته قديمة» والعبارات المنظومة دالة عليهء لا أنها عين كلامه .وهي مسألة من
مسائل الكلام»  .اه.

وانظر هذه المسألة بشىء من التفصيل فى :التقريب والإرشاد ۲/٠ فما بعدها .البرهان

١

فما بعدها .المحصول للرازي ؟١5/  .41 -الإحكام للآمدي ؟ .755/رفع

الحاجب (ورقة //5أ) .تشنيف المسامع ۲/٥۷٥.

 (00قال الآمدي في الإحكام « :1/75وقد اختلفت المعتزلة فيه بناء على إنكارهم لكلام
النفس :فذهب البلخي وأكثر المعتزلة إلى أن الأمر هو :قول القائل لمن دونه:

«افعل» :أو ما يقوم مقامه .وأراد بقوله« :يقوم مقامه؛ أي في الدلالة على مدلولهء
وقصد بذلك إدراجَّ صيغة الأمر من غير العربي في الحد .وهو فاسد من ثلاثة أوجه».
اه ثم ذكر الأوجه الثلاثة .وانظر :رفع الحاجب (ورقة 5/8أ) .بيان المختصر ١/١٠.

شرح العضد على المختصر ؟./8/
 (0في :أء ش «بقي» بدل «بقيت» كما في رفع الحاجب (ورقة /5#أ) .وما أثبته هو

الموافق لما في بيان المختصر  1/12وشرح العضد على المختصر ؟.87/

 (۳قال الآمدي في الإحكام « :5/75#ومنهم من قال :الأمر صيغة «افعل» على
تجردها من القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى التهديدء وما عداه من

المحامل .وهو أيضاً فاسد من حيث إنه أخذ الأمر في تعريف الأمر» وتعريف
الشيء بنفسه محال .وإن اقتصروا في التحديد على القول بأن الأمر :صيغة

«افعل؛ المجردة عن القرائن لا غيرء وزعموا أن صيغة «افعل» فيما ليس بأمر لا
تكون مجردة عن القرائن» فليس ما ذكروه أولى من قول القائل :التهديد عبارة
عن صيغة «افعل» المجردة عن القرائن إلا أن يدل عليه دليل من جهة السمعء
وهو غير متحقق» .اه.
وانظر :رافلعحاجب (ورقة /#/5أ)» (ورقة /۷١ب).
14۹

الأمْرء وَالإمْكَالٌ. "0
الأول :عن النّائِم» وَالنَانِي  :عَنِالتَّهدِيدٍوَنَخووا” 5وَالغَالِثُ  ::عن

لملم و فيههاف لأنّ الْمْرَاد :إِنْکان الَف فَسَدَ؛ لِقَوْلِه :باد
دِلأَنَيهًا 7
«إفْعَلٌ)”6

الأ  1ول گان الْمَعْتَى فُسَدٌ؛ لِقَؤْلِهِ« :الأفد  :صِيفَةُ

ل
وَقَا

قوم

:

|لامر :

إِرَادَةٌ الْفِغل9

,

) 0هذا القول نسبه الغزالي في المستصفى ١/4١4 إلى محققي المعتزلة .ونسبه السمرقندي

في ميزان الأصول ص ۷۸إلى أكثر البصريين من المعتزلة.
) (۲لفظة «ونحوه» ساقطة من :أ.
) (۳التهافت هو  :التساقطء وتهافتت الآراء  :نقض بعضها بعضا .انظر  :المعجمالوسيط0

) (£في :ش «الأمرين» بدل «الأمرء.وهو تحريف ظاهر.
 0قال الآمدي في الإحكام ؟« :"5/ومنهم من قال :الأمر صيغة «افعل» بشرط
إرادات ثلاث :إرادة إحداث الصيغة» وإرادة الدلالة بها على الأمرء وإرادة الامتثال.

فإرادة إحداث الصيغة احتراز عن النائم إذا وُجَدَّت هذه الصيغةٌ منهء وإرادة الدلالة بها
على الأمر احتراز عا إذا أريد بهاالتهديد أو ما سواه من المحامل» وإرادة الامتثال
احتراز عن الرسول الحاكي المبلّغْ؛ فإنه وإن أراد إحداث الصيغة والدلالة بها على
الأمرء فقد لياريد بها الامتثال.

وهو أيضاً فاسد من وجهين:
الأول  :أنه أخذ الأمر في حدد الأمرء وتعريف الشيء بنفسه محال ممتنع.

الثاني :هو أن الأمر الذي همودلول الصيغة إما أن يكون هو الصيغةء أاولغيصريغة.

غسة»
ينف
صهو
لان
ان ك
فإ

كان الكلام متهافتاً من حيث إن حاصله يرجع إلى أن .

الصيغة دالة على الصيغةء والدال غير المدلول .وإن كان هو غير الصيغة» فيمتنع أن
يكون الأمر هو الصيغةء وقد قال بأن الأمر هو صيغة «افعل» بشرط الدلالة على

الأمرء فإن الشرط غير المشروط .وإذا كان الأمغرير الصيغة» فلا بد من تعريفه
والكشف عنه؛ إذ هو المقصود في هذا المقام».
وانظر:رفع الحاجب (ورقة //5أ)» (ورقة  3بیان المختصر 9/5١  .۷۱ -شرح
العضد على المختصر .۲/۸۷

0ن هم بعض معتزلة البصرة كما نقله عنهم السمرقندي في ميزان الأصول ص.۷۸
) (¥قال الآمدي في الإحكام ١/٤٠۳: «ولما انحسمت عليهم طرق التعريف قال قائلون
منهم :الأمر هو :إرادة الفعل».اه.

وانظر :ميزان الأصول للسمرقندي ص »78ورفع الحاجب (ورقة /#/5أ)» (ورقة
كلرب).

10۰

ور“ بِأنَّالسَّلْطَانَ لَوْ انكر مُتَوَعَدًا بالإهلاكِ صرب سَيدٍ لِعَبْدِى
 77رليُرِيد؛ٌ لا
© مُحالَمَتَهُء فَطَلَبَ هید عُذْرِهِ بمُسَامَدَيَ َه

ر

الْعَاقِلَ لا يريد هلاك نَفْسِه .وَأُورِدَمِثْلهُعَلَى الطَلّ ؛؛ لأ الْعَاقِلَ لايَطْلْتُ
وم

هلاك

نَفْسِهِ.

وهر

لازم

وَالأَوْلّى  :لو كا
-

إِرَادََه لَوَمَعَتٍ الْمَأْمُورَاتٌ كَلها؛ لأنَّ مَعْنَى
2

ور

عو

الإرَادَةَ  :تَخْصِيصُهُ بخالٍ حدوئه فَإِذًا ل يود

و

7

وك

لميَتَخَصَّصُ .

َهتحص
الْقَائِلُونَ بِالنفْسِي :إِخْتَلَمُوا فِي كَرْنِ الآمرٍ لَهُ صِيِعَةٌ
رال

0

عِنْدَ اأ

حمق“

فِى

,

مِغْدَ «إفْعل)"

.

وال

ك

حَ
َق5
مة
شَِيق
ّة فِي

( )١انظر :دليل أهل السنة على إبطال هذا القول في  :المستصفى ١/4١4. الإحكام للآمدي
.۲

رفع الحاجب (ورقة //5أ)» (ورقة /۷١ب). بيان المختصر  .7/71شرح العضد

على المختصر  .7/87ميزان الأصول للسمرقندي ص .48شرح مختصر الروضة .7/4155

(؟) في :أ «على ضرب» بدل «ضرب».
( )۳فى :ش «فادَّعا» بدل «فادَّعى» .وهو تحريف ظاهر.
) (£فى" :شتبيين»؟ بدل ١تمهيد؟ .
( )5في  :أ «كانت» بدل «كان».

في أن الأمر
( )5قال الغزالي في المستصفى ١/114: «وقد حكى بعض الأصوليين خلافا
هل له صيغة ؟ وهذه ترجمة خط

فإن قول الشارع  :أمرتكم بكذاء أو نتم مأمورون

موإذا قال:
بكذاء أو قول الصحابي :أمرت بكذا .كل ذلك صيغ دالة على
أوجبت عليكم» أو فرضت عليكم» اأمرتكم بكذاء وأنتم معاقبون على ترکه» فكل
ذلك

يدل على الوجوب.

ولو قال:

تركه» فهو صيغة دالة على ا

نتم مثابون على فعل كذاء ولستم معاقبين على

فليس فى هذا خلاف».

 ١وشرح العضد على المختصر ۲/۹۷.٠

اه وانظر :البرهان

( )۷انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في  :الإحكام لابن حزم ١/1١". المعتمد ١/056.
البرهان ١/١١٠. التبصرة ص" .7شرح اللمع ١/7

المستصفى ١/774. المحصول

للرازي  .۲/۹۳الإحكام للآمدي /5ل/ا .”5العدة ١/477. أصول السرخسي ١/٤٠.

المسودة ص ١١

 4١.شرح تنقيح الفصول ص5؟.١1 شرح مختصر الروضة ؟."1/85

الإبهاج في شرح المنهاج  .۲/۲۲التوضيح على التنقيح ١/587. البحر المحيط ؟.*865/

شر ح الكوكب المنير  .۳/۹۳تيسير التحرير ١/14". فواتح الرحموت ١/۳۷۳. تشنيف
المسامع ؟ .845/القواعد والفوائد الأصولية ص.١41
101

جوب أببوهاشم :في الذب 00 .
و

( )١ذهب الجمهور إلى أنه حقيقة في الوجوب فقطء مجاز في البواقي .وهو المحكي عن
الإمام الشافعي رضي الله عنه كما في الإحكام للآمدي ۲/۹٠۳.
ثم اختلف القائلون به» هل ذلك باقتضاء وضع اللغة» أو باقتضاء وضع الشرع» أو

باقتضاء العقل ؟
اقتضاء وضع اللغة .وبه قال ابن حزم الظاهري› وأبو إسحاق الشيرازي» ونقلهب

 0الحرمين عن الشافعي» وظاهر كلام الإمام الآمدي ورأي ابن نجيم الحنفي» وابن

عبدالشكور.
انظر :الإحكام لابن حزم ١/۷٠۳. شرح اللمع ١/505. البرهان ١/751. ب
للآمدي  ."7/95فواتح الرحموت /١لالا". القواعد والفوائد الأصولية ص.٠٤ تشنيف
المسامع ۲

 .555_-شرح الكوكب المنير .۳/۹۳

" باقتضاء وضع الشرع .وبه قال إمام الحرمين الجويني» وابن حمدان من الحنابلة»

وأكثر فقهاء الإباضية.

انظر :البرهان١/51. . الإبهاج في شرح المنهاج ١۲/٠٠. التمهيد للإسنوي
س٣۷ تيسير التحرير ١/056. شرح الكوكب المنير  .۳/۹۳شرح طلعة الشمس
۰/١

 ۳باقتضاء العقل .ذكر هذا الرأي القيرواني فف«ىالمستوعب».

وهو قول الشيعة

الإمامية .قال الأستاذ محمد جواد مغنية في كتابه «علم أصول الفقه في ثوبه الجديد»

ص٥٤ « :إذا أنشأ الشارع» أو المولى نسبة الفعل إلى الفاعل مريدا بعثه وتحريكه نحو

الفعلء إذا كان الأمر كذلك حكم العقل بوجوب الطاعة» وعليه يكون الوجوب بحكم
العقل لا بدلالة اللفظ» .اه.
انظر :البحر المحيط للزركشي  .7/755القواعد والفوائد الأصولية ص.١*4 شرح
المحلي على جمع الجوامع 5/١ا".

 (0قال الآأمدي في الإحكام :۲/41

اومنهم من قال :إنه حقيقة في الندب» وهو مذهب

أبي هاشم» وكثير من المتكلمين من المعتزلة» وغيرهم» وجماعة من الفقهاء» وهو
أيضاً منقول عن الشافعي رحمه الله؛.اه.
وما نقله الرازي في المحصول ١/٤٤ والآمدي في الإحكام  ۲/۹۹۳وابن الحاجب

في المنتهى ص»4١ وهنا في المختصرء والبيضاوي في المنهاج ١/4١5 بشرح
الأصفهاني» والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص »771والطوفي في شرح مختصر
الروضة ١/٠٠۴ والكمال بن الهمام في التحرير ١/٤۷۳ بشرح التيسير» وابن
عبدالشكور في مسلم الثبوت  1/7بشرح فواتح الرحموت»
طلعة الشمس ١/0١42 وغيرهمعنأبيهاشمفيه
تت

"oY

والسالمي في شرح

وَقِياَ  :للطلب الْمُثْتَرَكا'" .وَقِيِلَ :مُشْتَرَكة" .الأَشْعَرِيٌ وَالْقَاضِي :بِالْوَْفٍ
=

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /0/أ)« :وأما عزوه إلى أبي هاشم ففيه نظر؛
فإن الذي تحققناه من أبي هاشم أنه لا يقول بأنها موضوعة للندب بخصوصه»

ولكن

يقول :إنها تقتضي الإرادة» وإذا كان القائل حكيماًء وجب كون الفعل على صفة زائدة

على حسنه يستحق لأجلها المدح» وإذا كان القول في دار التكليف احتملت الصيغة
الوجوب والندب» ثم خصوص الوجوب لا دليل على مثبت المحقق وهو
الندب».اه.

وكلام ابن السبكي هذا مأخوذ بتصرف من المعتمد لأبي الحسين البصري ١/10 حيث
قال« :وقال أبو هاشم :إنها تقتضي الإرادة» فإذا قال القائل لغيره« :افعلُ» ,أفاد ذلك
أنه مريد منه الفعل» فإذا كان القائل لغيره «افعلُ؛ حكيماً» وجب كون الفعل على صفة
زائد على حسنه يستحق لأجلها المح ؛ ر إذا كان المقول له في دار التكليف .وجاز أن

يكون واجباً» وجاز أن لا يكون واجباًء بل يكون ندباً .فإذا لم يدل الدلالة على
وجوب الفعل» وجب نفيه والاقتصار على المتحقق» وهو كون الفعل ندباً يستحق
فاعله المدخ" .اه

وبناء على ماسبق يجب حمل رأي أبي هاشم على ما فصله أبوالحسين في المعتمد
 .١وانظر :الكاشف عن المحصول للأصفهاني *.771/

لوجوب والندب» وهو الطلب؛ فيكون متواطا.
( )1أي :القدر المشترك باين
قال السمرقندي في ميزان الأصول ص« : ۷۹وقال مشايخ سمرقند»

ورئيسهم الشيخ

الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله بأن حكمه الوجوب من حيث الظاهرء عملاً لا
اقادا
اعت
لً»تعلى
ييق
ع طر
ن» وهو أن لايعتقد فيهبندب ولاإيجاب قطعاً على طريق

التعين» ويعتقد على طريق الإبهام أن ما أراد الله تعالى به من الإيجاب القطعي»
والندب فهو حق» ولكن يأتي بالفعل لا محالة؛ حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على

سبيل القطع يخرج عن عهدتهء وإن أريد به الندب يحصل له الثواب» وهو تفسير
الوجوب في عرف الفقهاء عندناء كما قال أبو حنيفة رحمة الل
تىر:
للي
اه ع
وه ف

واجب» .اه.

إنه

١

وانظر :التقرير والتحبير /6/١ا". فواتح الرحموت ١/۳۷۳. رفع الحاجب (ورقة /الا/أ).
تشنيف المسامع ۲

.

( )۲أي :مشترك بين الوجوب والندب بالاشتراك اللفظى .وبه قال المرتضى (ت 5*4ه)

من الشيعة كما حكاه عنه الفخر الرازي في المحصول ١/١٠٤ وابن السبكى فى
الإبهاج  7/70والزركشي في تشنيف المسامع  .7/345وقال الغزالي في المستصفى
 :! ١اوقد صرح الشافعي في كتاب أحكام القرآن بتردد الأمر بين الندب

والوجوب» وقال :النهي على التحريم»| .

1۴۳

 ."' 03وَقِيلَ :لِلإدْنٍ
فيهِمًا" وَقِيلَ ]0#1[ / :مُشْتَرَكُ فِيهِمَا وَافلإِِيبَاحَةٍ
الْمُشْتَوَكِ فى الَدَكَد“ .
السيعَةً  ::مُشْمَرَكُ في الاق وَالَهْدِيد^ .
 (00قول الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني» ومن تبعهما كالغزالي في

المستصفى دون المنخول» والآمدي :الوقف .حيث قالوا:هو حقيقة إما في
الوجوب» وإما في الندب» وإما فيهما جميعاً بالاشتراك اللفظي» لكنا لا ندري ما هو

الواقع في الأقسام الثلائة .قال الزركشي في تشنيف المسامع « :6//19وحكى الصفي
الهندي عن القاضي وإمام الحرمين والغزالي :التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقط›

أو الندب فقطء أو فيهما بالاشتراك اللفظي» أو المعنوي» وهذا يقتضي تردده بين
أربعة» والذي فايلمستصفى تردده بين ثلاثة» ولم يذكر الاشتراك المعنوي» .اه.

انظر :البرهان  1/۷01فما بعدها .المستصفى للغزالي ١/754. المنخول ص.1٠١/
المحصول للرازي ١/٠٠. الإحكام للآمدي ١/۹۹۳. رفع الحاجب (ورقة VNÎ.,
 .. ۲ eتشنيف المسامع .۲/۷۹0

جوب
وين
ل ب
اترك
فق أي :مش

ن
م هو
والندب والإباحة .واختلف القائلون به :هل

الاشتراك اللفظي أو المعنوي ؟
وإطلاق ابن الحاجب حكايته تحتمل الأمرين.
وانظر :الإحكام للآمدي  .۲/۹۹۳رفع الحاجب (ورقة لا/#أ) .الإبهاج ؟ .55/بيان

المختصر ۲/٠۲. شرح العضد على المختصر  ۲/۹۷مع حاشية السعد .تشنيف المسامع
لاو ه.

م6

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /ال/أ)« :وقيل :للإذن» وهو القول المشترك

بين الثلاثة .ولا نعرفه منقولا في غير هذا المختضر» .اه
بينما نجد صاحب فواتح الرحموت ١/۳۷۳ ينسبه إلى المرتضى من الشيعة .وقد سبق
هىامش (”) من الصفحة السابقة أن كلا من الرازي» وابن السبكي»
وأن أشرنا ف

ودا
بق
سشى
نزرك
وال
اللفظي٠ .

جوب
وين
لب
اترك
للمرتضى القول بأنه مش

والندب بالاشتراك

) (4نقله عن الشيعة كل من :الآمدي في الإحكام  5/952وابن الحاجب في المنتهى
صا »4وهنا في المختصرهء وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /الا/أ)»

رير
تامحفي
لهم
ا ال
والكمال بن
مسلم الثبوت ١

١/١۷۳ بشرح التقرير والتحبيرءوابن عبدالشكور في

بشرح فواتح الرحموت»

والعضد في شرحه على المختصر

ده

بينما نجد الشيخ محمد تقي الحكيم الشيعي في كتابه «الأصول العامة للفقه المقارن»-
of

لَنَا :مُيُوتُ الاسْتَذْلآلٍ بمُطْلَقِهَا عَلَى الْوُجُوبٍ شَائِعًا مُتَكَرُرًا مِنْ غَيْر
تكيرء كَالْعَمَلٍ بالأحبَارٍ.

واغُرض باهر تاج ولي لو سل يي الو فيمَذلُول اللَْظِء
َإِلاتعَذَرَّالْعَمَلُ باكر الظّوَاهِرٍ”"' .وَأَنِضًا :ما مَتَمَكَألاتنجد إِذْمركي“
ص۸0

يصرح بأن صيغة «افعلٌ» عندهم للوجوب.

حيث

قال « :والصيغ التي تؤدي إليه

 أي الوجوب  -هي صيغة «افعل» وما في معناها» .اه وهذا ما أكده الأستاذ الشيخلث:
قهاحي
بيه الجديده ص٤
وف
ثفقه
محمد جواد مغنية في كتابه «علم أصول ال
«ماذا يفهم أهل العرف من صيغة «افعل» إذا تجردت عن كل القرائن؟ وليس من شك

أن النسبةء والناسب» والمنسوب أبعد الأشياء عن إفهامهمء وأنهم لا يفهمون من
«افعل؛ إلا وجوب الفعل» وعليه استقر رأي الجمهور قولاً وعملاً للأسباب التالية؛.

كمر الأسباب.
اذه ث
وهذا التصريح من الشيخ محمد تقي الحكيم» والأستاذ محمد جواد مغنية الشيعيين
يجعلنا نقول :إن مانقلهالتَقَلَهُ عن الشيعة غير صحيح والله أعلم.
وهناك أقوال أخرى سكت عنها ابن الحاجب هي :

أ-ن أمر الله تعالى للوجوب» وأمر النبي ية للندب» إلا ما كان موافقاً لنص» أو
مبيناً لمجمل .حكاه

القاضي عبدالوهاب

في الملخص

عن

شيخه أبي بكر الأبهري»

وكذلك حكاه عنه المازري في شرح البرهان .وقال :إن النقل اختلف عنه» فروي عنه

هذاء وروي عنه موافقة من قال :إنه للندب على الإطلاق.
انظر :الإبهاج في شرح المنهاج 7/55؟ .تشنيف المسامع ؟.188//
إن

صيغة

والإباحة»

«افعلٌ) مشتركة
والإرشاد»

والتهديد.

بين الخمسة
كذا حكاه

الأول» أي  :بين الوجوب»

والندب»

1

وانظر:

الغزالي في المستصفى

الإبهاج ؟ .7/رفع الحاجب (ورقة ا//أ) .تشنيف المسامع 7/845. مُشتركة بين
الأحكام الخمسة»ء أي :الوجوب» والندب» والإباحةء والكراهةء والتحريم .حكاه
الفخر الرازي في المحصول ١/44 فما بعدها .انظر :الإبهاج ؟ .55/رفع الحاجب
«ورقة لالاأ) .تشنيف المسامع ؟.84986/

 إن صيغة افعل» حقيقة في الإباحة التي هي أدنى المراتب .انظر :الإبهاج ؟.77/) (1قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ا//أ)« :واعلم أن هذه المسألة مختلف في

أنها قطعية أو ظنيةء وهذا الجواب بناء على أنها ظنيةء والأول بناء على القطع» وهو
ضعيف؛

فإن قصارى الإجماع السكوتي إفادة الظن .على أن الغزالي منع انعقاد

الإجماع » ولا دفاع لهذا المنع؟  .اه.

) (۲سورة الأعراف الآية١١. :
“oo

ولمرد قولله  :اتجوا" وَأيضاً  :لوَإذًاقیل لَهُمْازكموا» دم عَلَى
مُحَالعَةِ أمْرِووَأَيْضًا :تارك الْمَأمُورٍ[بو]“عاص ؛ بِدَلِيلٍ لالعضيث

نر م
ي

وَأَيْضًا :لقَيخْدَرِ الْذِينَُخَالِفُونَ عَنَمربي  » 5وَالتّهُدِيدُ دلِيلالوْجُوب.
ممع

a

A

o

(VD

سلو

هر

هلع

لهم  :مُطْلَق .كُلْنا :بل عام وَأَيْضًا :تطغ أن“ |ي .د دقَالَ
© عل عد عَاصِي

ط هَذَا اللَوْبَ» وَل بِكِتَابَةٍ أو ِشَارَةٍ
لِعَبِدِهِ ١ :
وَاسْتُدِلٌ  :با الاشي
تِرَاكُ خلاف

الأضلٍ .فُتَنَسَ ظَهُورهُ في أَحَدِ الأرْبَعَقَ

وَالتّهْدِيدُ وَالإِبَاحَهُ بَعِيدٌ.

َالقَطمبِالْمَرْقٍب«َيتَْندَبْنُكَ إلى أَنتَْسْقِيَيِي» 0وَبَيْنَ «إسْقِنِي) 2وَلآ قَوْقَّ
إا اللوم وَهُوّ ضَعِيفٌ؛ اَ مي إن سَلَّمُوا المَرْقّ؛ قَلأنَّ «َدَبْتُكَ» ئي
«وَاسْقِيى) مُحْتَمَل.

( )١في :ش «فالمراد» بدل «والمراد».

(؟) سورة الأعراف الآية١٠. : وتمامها# :وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا».
( )۳سورة المرسلات الأية۸٤. :

( )6ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما فى بيان

المختصر  5/770وشرح العضد على المختصر ١/۹۷ ورفع الحاجب (ورقة /۷۷ب).
)(٥

سورة طه الآية.5١ :

( )5سورة النور الآية١5. :
()۷

فى :ش «على مُخَالِفِهِ) بدل «على مخالفة».

) (Aفي :ا شش «بأنّ» بدل «أرًّ.
(0

في :أ شش «ولم» بدل «فلم» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة

۷ب)»

وبيان المختصر  6/770وشرح العضد على المختصر .۲/۹۷

( - )٠١عبارة :أ انص في الندب» بزيادة «في الندب» .وهذه الزيادة ليست من كلام ابن

الحاجب بل وجدتها للشراح.
انظر :بيان المختصر ؟79/؟ .رفع الحاجب (ورقة /الارب) .شرح العضد على المختصر
ذلك
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التَّدْبُ :دا مأَرُْكُمْ بار انوا مله امسْاتَطَعْتُمْ .4”'"'2فَرَدَّهُ إِلَى
مَصِيئَيِنَا  .ورد باه إِنَمَارَه إلى اسْتِطاعَيكَاء وَهُوَ مع  °الْوجُوبٍ .
at

مُطْلَنُالطُلَبٍ ابكلمتُجْحَانُ» ومُلمادَليّيدَه مَوَجَجبَعْلُهُلِْمُشْترَكِ؛ دف
لِ/ل۳إ1شبْ]يرَاكِ قُل.نَا :نَببلَتَ ليذ لدراك كن يز لتر
الاشْيِرَاك ك
َالبإطلآقُ وَالأضْلٌ :الْحَقِيقَةُ .الْقَاضِى :لو تَبَتَء لَكَبَتَ
بدَلِيل إلى آجرو"”ا
كنا :بال ساْسيَتقْرَاءَاتِ الْمتَعَدْمَةٍ

( )١عن أبي هريرة رضي

الله عنه قال :سمعت

رسول الله َل يقول« :ما نهيتكم عنه

فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة

مسائلهم  .واختلافهم على أنبيائهم».
أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في كتاب الفضائل» باب توقيره كله وترك إكثار سؤاله
عما لا ضرورة إليه ...إلخ حديث )(١۳۱ .13981 _ ٤/١۳۸۱

وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب )(١ الاقتداء بسنن
رسول الله ية  . . .إلخ 8/74١ عن أبي هريرة بلفظ « :فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»

طمعاتم؟ .
وإذا أمرتكم بشيء فأاتوسا م
تنه
وأخرجه الإمام النسائي في كتاب المناسك» باب وجوب الحج ه١١1 /  ١١١.عن

أبي هريرة بلفظ« :ذروني ما تركتكم.فإنما هلك مَكنْان قبلكم؛ بكثرة سؤالهم
واختلافهم على أنبيائهم .فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم.وإذا نهيتكم عن

شيء فاجتنبوه' .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۱۳ 9/4872
()0

۷٤٤۰  784بنحوه.

فى :ش «مَعْنَا) بدل «معنّى) .وهو تحريف ظاهر.

[فية في :أ «إلخ» بدل «إلى آخره».

احتج القاضي الباقلاني على التوقف؛ بأنه لو ثبت كون الأمر لواحد من معانيه» لكان

ثبوته إدمالعينل» أو
دللايعنل.

والثاني باطل؛ لأن القول بلادليلغير مفيد.

والأول :لا يخلو إما أن يكو ن الدليل عقلياً» وهو باطل ؛ إذ لا مجال للعقليات

أو

نقلياً متواتراً .وهو يوجب عدم الخلاف .أو آحاداء وهو لا يفيد العلم.
وقد نقل الإمام الجويني كلام القاضي الباقلاني ملخصا في كتابه التلخيص ١/8552
وفي البرهان ۱/۹١٠ فراجعه.
"oV

20

وه
الإذْ0نُ :الْمُشْتَرَكَ كَمُطْلَق الط .
لھ

ِو

ع

ر

-

2-5

2

2-5

o

2-0

5

وام

سن

(مشالة) صيغة الأمر لا تدل على تكرار» ولا مَرَةٍ وهر مختار

(0

القائل بکونه حقيقة في الإذن الذي هو  :القدر المشترك بين الوجوب»

والندب»

والإباحة .دليله كدليل القائل بكونه لمطلق الطلب» وجوابه .كجوابه .انظر:
بيان المختصر  ."5/1رفع الحاجب (ورقة /8أ) .شرح العضد على المختصر
.A\/Y

 00هو مختار الإمام الجويني في البرهان 71512 - ١/75١ وفي الورقات ص ۱۹۱بشرح
التحقيقات.

قال الجويني في البرهان ١/55١

:7151

«فإن قيل :فما المختارء وقد أبطلتم

بزعمكم مسلك الفريقين» وليس بين النفي والإثبات مرتبة؟ قلنا:

الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال» والمرة الواحدة لا بد منهاء وأنا على الوقف في
الزيادة عليهاء فلستٌ أنفيه ولستٌ أثبته.ء والقول في ذلك يتوقف على القرينة»

والدليل

القاطع فيه:

أن صيغة

الأمرء

وجملة

صيغة

الأفعال

عن

المصدرء

والمصدر لا يقتضي استغراقاء ولا يختص بالمرة الواحدةء والأمر استدعاء
المصدرء فنزل على حكمه» ووجب من ذلك القطع بالمرة الواحدة .والتوقف

فيها سواهاء فإن المصدر لم يوضع للاستغراق» وإنما هو الصالح له لو وصف
به».

اه.

وما نقله الإسنوي في التمهيد ص ۸۸۲عن الجويني التوقف في المسالة» وخطًاً من

ادع
يىقمجر
إعل
نقل عنه ذهابه إلى أن الأمر لا يدل على التكرار» ولا على مرة» بل
الماهية» وإيقاع الماهية وإنكان لايمكن في أقلمن مرةإلا أن اللفظ لايدل على
لازمينادة.
انع
التقييد بها حتى يكون ما

والإسنوي قد أخطأ في النقل وتخطئة الآخرين» فإن ما نقله الآخرون عنه هو الصواب

وقد سبق تصريح الإمام الجويني في البرهان أنه لم يتوقف في وجوب العمل بالأمر
المطلق مرة واحدة» وإنما توقف فيما سواها:
وكذلك ما نقله المجد بن تيمية في المسودة ص٠١ عن الجويني القول باقتضاء التكرار

ومختار الإمام الجويني .ذهب إليه القاضي الباقلاني كما نقله عنه إمام الحرمين في
التلخيص ١/۹۹۲ والشيرازي ونسبه إلى أكثر الشافعية» والإمام الغزالي» والفخر

الرازي» والآمديء وابن الحاجب» والبيضاوي» وابن السبكي» واختاره أبو محمد
المقدسي من الحنابلة» وصححه

إلكيا الطبري» وهو مذهب الحنفية بتصحيح الإمام=
4ه"

الأسْتَادُ :للتكرار مده الْعْمْرٍ مَعَ الإمكان“ 0
چە

و

ص

ور

-

ه٠

 .السرخسي وعلاء الدين البخاري والكمال بن الهمام وهو قول عامة المالكية كما قال

الباجي» وهو محكي عن الإمام مالك.

انظر :البرهان ١/355١
المحصول للرازي 9/89

 .751التلخيص ١/495. المستصفى ١/۲. التبضصرة ص.4١
 .53إحكام الفصول ١/۷٠۲. الإحكام للآمدي ١/۸۷۳.

أصول السرخسي ١/*5. تيسير التحرير ١/18#. كشف الأسرار للبخاري ١/481.

الإبهاج لابن السبكي ١/4۸٤. فواتح الرحموت ١/08". شرح المحلي على جمع
الجوامع ١/١۸۳ مع حاشية البناني .القواعد والفوائد الأصولية ص".١4 التحقيقات في

شرح الورقات .ص١9١ البحر المحيط ؟.*68/
 00في  :ش «التكراره بدل «للتكرار؟.

 00وهو قول أكثر الحنابلة كما في المسودة ص۲٠

وذكر ابن عقيل» وابن النجار

أنه مذهب أحمد وأصحابه» ونسبه الشيرازي إلى القاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي
حاتم القزويني» ونسبه الآمدي إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وجماعة من

الفقهاء والمتكلمين» ونسبه أبو الخطاب إلى القاضي أبي يعلىء ونسبه السرخسي

إلى المزني» ونسبه عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار إلى عبدالقاهر البغدادي
من أصحاب الحديث .ونسبه الباجى» ومحمد الأمين الشنقيطى إلى محمد بن
خويز مندادء وأبي الحسن بن القصار من المالكيةء ونسبه الغزالي في المنخول

00

إلى المعتزلة وأبي حنيفة.

ما نسبه الباجي في إحكام الفصول

١/۷٠۲

ومحمد

الأمين الشنقيطي في

تعليقه على تقريب الوصول ص۸۱١ على أنه قول لابن القصار أيضاً غير
صحيح؛ بدليل ما صرح به ابن القصار نفسه في المقدمة في الأصول ص٠١۸
حيث قال« :وعندي أن الصحيح هو :أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرةا.
اه.

وما نسبه الغزالي في المنخول ص٠١8 إلى أبي حنيفة لم أجد أحداً قال به غير
الغزالي في المنخولء والذي في كتب الحنفية أنه لمطلق الطلب لا بمَيْدٍِ مرة ولا

تكرار» فلا أدري من أين أتى الإمام الغزالي بهذه النسبة ؟.

١

انظر :البرهان ١/451١. شرح اللمع ١/١55. المنخول ص.٠١8 إحكام الفصول
المقدمة في الأصول لابن القصار ص.١81 المحصول للرازي ١/۸۹. الإحكام
0١
للآمدي  .۲/۸۷۳أصول السرخسي  .۱/۰۲تيسير التحرير ١/18". كشف الأسرار

 .١المسودة ١ص؟. الإبهاج ؟ .84/التمهيد لأبي الخطاب ١/181. شرح الكوكب
المنير  .5"/#العدة ١/455. البحر المحيط ١/٠۸". القواعد والفوائد الأصولية

ص ”١. 4 التحقيقات في شرح الورقات ص.١91١
1۹

وَقَالَ كير  :لِلْمَرَوء ولا يحتمل التَّكْرَارَ”' .2وَقِيل  :لوقف

ا :أ الْمَدلُولَطَلَبُ حَحقَِيققَِيةِقَةٍالِْعْلِ وَالْمَرَةُ وَالتَكُرَارُ حَارِجِيٌ؛ وَلِذَلِكَ
نرا بالْمَدَةِ وَأَيْضًا :فن تَايِكُونَباد ا وَالتَكَرَارَ مِنْ صِمَاتٍ الْفِعْلٍ
كَالْقَيلٍ وَالْكَثِيرٍ .رلا وِلألَهَ لِلْمَوْصوفِ عَلَى الصَْةَ.
 (000نسبه في التلخيص ١/895 إلى جماهير الفقهاء وكذا فى البرهان ٠١4/١ء ونسبه

الشيرازي إلى الشافعية وقال :هو اختيار القاضي أبي الطيب الطبري» والشيخ أبي

حامد الإسفراييني» وهو اختيار أبي الحسين البصري» وأبي الحطاب الكلوذاني

وغيرهم .وقال :هو الأقوى عندي.
انظر :التلخيص  .۱/۸۹۲البرهان ١/451.شرح اللمع  .۱/۰۲۲المعتمد ١/89 فما
بعدها.

المحصول

للرازي

.5/84

الإحكام للآمدي

.۲/۸۷۳

الإبهاج

.

التمهيد لأبي الخطاب ١/۷۸۱. البحر المحيط ١/٦۸". القواعد والفوائد الأصولية
ص۱٤۳ .
 (0نسبه الزركشي في البحر المحيط ١/۸۸۳ إلى القاضي أبى بكر الباقلانى وجماعة

الواقفة.

٠

000

1

وقال ابن السبكي في الإبهاج ١ : 7/44 التوقف قالوا :وهو محتمل لشيئين:

أحدهما :أن يكون مشتركاً بين التكرار والمرة» فيتوقف إعماله فى أحدهما على

۰

قريئة.
والثاني :أنه لأحدهماء ولا نعرفه فيتوقف ؛ لجهلنا بالواقع» .اه.

وذكر الزركشي رحمه الله في المسألة مذهباً خامساً :وهو :إن كان فعلاً له غاية يمكن

إيقاعه في جميع المدة» فيلزمه في جميعهاء وإلا فلا يلزمه الأول .وقال :حكاه
الهندي عن عيسى بن أبان.

وكذا حكى مذهبا سادساً :وهو :إن كان الطلب راجعاً إلى قطع الواقع كقولك في
الأمر الساكن :تحرك» فللمرة.
وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر المتحرك :تحركء

فللاستمرار

والدوام .وقال الزركشي عنه« :هو مذهب الحسن .والله أعلم' اه.
انظر :المحصول للرازي  .5/44الإحكام للآمدي  .۲/۸۷۳رفع الحاجب (ورقة

۸ب) .الإبهاج ۲/۹٤. تيسير التحرير ١/١١. شرح العضد على المختصر ؟.78/
البحر المحيط ١/۸۸۳. شرح المحلي على جمع الجوامع ١/185 مع حاشية البناني.
فواتح الرحموت ١/١8". القواعد والفوائد الأصولية ص.٠٤٤ التحقيقات في شرح
الورقات ص.١991

(۳

في  :ش «بالمرة» بدل «المرةا.

1

الأسْمَادٌ :تَكَرَّرَ الصّوْمٌ وَالصَّلاة'" .رد بان التَّكُرَارَ من غير"
َه

وَعْورض الي" ” .

قَانُوا :تَبَتَ في ولآ تَصُماء فَوَجَبَ في «ضُمْا؛ لأَنّهُمَا طَلَبٌ .ربداه
قِيَاسٌء وَبِالْمَرْقِ أن النّهْيَ يَقْتَضِي المي ٬ َبأَنَ التَكرَارَ في الأمر مَانِعٌ مِنْ
عرو

پخلا بفِ اللي“ .

قَانُوا :الأئه :هي عَنْ ضِدَوء وَالئَهْيُ يَعْمٌ فَيَلْرَمُ الكَكَرَارَ .رد“
 وباد اقْتِضَاءَ لني لِلأضَدَادٍ دَائِمَا َع عَلَى تَكَرَارٍ الأمر.لْمَرَهٌ :الْمَطعْ بباه إِذَاقال  :ذخ َدَحَلَ مَدَةَ إِمْتَكَلَ .قُلْنَا :إِمْتَكلَ؛
مهم
رار

يه ر به؛ اهامِنْضَدُورَتَه لاأن الأمْرَظَاهٌ فيهاء وَلاًفي التَكرَارِ.
2

الْوَقْفٌ :لو تبت“ إِلَىآجرو“
) 0احتج الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ومن تابعه على أن الأمر يقتضي التكرار؛
الأمر ورد

في الصوم والصلاة

تلكعلرىار
االحم
لم

وحمل

على

التكرار فيهما.

ارک

ق

فيهما

خىتصر
لمعل
اعضد
انظر  :بيان المختصر  ."”7/5رفع الحاجب (ورقة /۸۷ب) .شرح ال

00

.۲/۲۸

أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن تكرار الصوم والصلاة ليس بمستفاد من الأمرء بل من
غيره»

)(۳

ی

وهو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.

وعورض

بأن الأمر ورد في الحجء وحمل على المرة .فلو كان مقتضياً للتكرار لما

حمل على المرة .انظر :بیان المختصر

 . ۲/0رفع الحاجب (ورقة ۸ب(

شرح

.
-۳۲/۸
العضد على المختصر ۲۸

) (£لفظة «النهي» ساقطة من :أ.

) (6في :أ «وَرُةً؛ بدل هرُدً.1
»(

لمظة «الأمرا ساقطة من  :أ

)(¥

في  :ش «بفعل» بدل الفعل؟.

بلوت لثبت؟.
) (Aعبارة:ثأ «
الى احتج القائل بالوقف بأنه لو ثبت المرة والتكرار لثبت إما بلا دليلء أو بدليل إلى
آخره .والتقرير مع الجواب

عنه

قد م

55١

عرُرِهَا
هبِتَةٍ وَeجَبَ توَسكَرَُقررُمهُ؛ بِتَك
 2نَ5ا
(مت>َسوْ°وألمة) راليأكمهْروُ رإىا علأيق ع]َ2لَى عِلَ1ةهٍ

اتَقَاق]51[ /''0؛ لِلإِجْمّاع عَلَى اتباع الْعلّةِ لآ لأمر.
=

انظر :بيان المختصر ۲/٦۳. رفع الحاجب (ورقة /۷١ب). شرح العضد على المختصر

.AT/Y
( )١هو قول القاضي في التقريب والإرشاد ٠١٠/۲ء والآمدي في الإحكام ۲/٤۸۴ وابن
الحاجب في المنتهى ص ۳4وهنا في المختصر .وقال ابن اللحام في القواعد والفوائد
الأصولية ص:١44 «وكلام أصحابنا يقتضيه» ,وَنَْقَلَهُ ابن النجار في شرح الكوكب

المنير ۳/۷٤ عن الباقلاني» وابن السمعانيء والآمدي» وابن الحاجب» وابن مفلح من
الحنابلة.
ببع-ا للآمدي  غير مسلمة؛ لأن بعض الحنفية
تحاج
ودعوى الاتفاق من ابن ال
خالفوا في ذلك فقال النسفي في شرحه كشف الأسرار ١/۸٥ « :والصحيح أن الأمر

بالفعل لا يقتضي التكرار ولا يحتمله» سواء كان معلقاً بشرط» أو مخصوصاً بوصف»
أو لم يكن» .وعلق الميهوي في نور الأنوار على المنار ١/10 عليه :رَد على بعض

أصحاب الشافعي رحمه الله؛ فإنهم ذهبوا إلى أنه إذا كان الأمر معلقاً بشرط كقوله
وا» [المائدة]۷ :ء أو مخصوصا بوصف كقوله تعالى:
رباً
ه جن
طتم
اكن
فإن
تعالى« :و
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة]٤١ :ء يتكرر بتكرر الشرط والوصف» .

فإن الغسل يتكرر بتكرر الجنابة» والقطع يتكرر بتكرر السرقة .وعندنا :المعلق بالشرط
وغيره» وكذا المخصوص بالوصف وغيره سواء فى أنه لا يدل على التكرارء ولا
١

يحتمله)ا .اه.

وقال صدر الشريعة في التوضيح على التنقيح : 5

اوعند بعض علمائنا :لياحتمل

التكرار إلا أن يكون معلقاً بشرطء أو مخصوص بوصف» .وعلق التفتازاني في التلويح
على التوضيح ١/١۷ عليه« :وظاهر عبارة المصنف أن المعلق على شرط أصوفة

يحتمل التكرار .والحق أنه يوجبه على هذا المذهب» .اه.
وقال البزدوي في أصوله ١/484١  808١بشرح كشف الأسرار« :وقال عامة
.لاه.
؟بك
لله
احتم
حا ت
مشايخنا  :لاتُوجبهء ول
وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ١/١۸۱: «والمذهب الصحيح عندنا أنه لا

يُوجب التكرار» ولا يُحتمله سواء كان مطلقاً أؤ معلقاً يشرط» أو مخصوصاً بوصف»
إلا أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه» .اه.

وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ١/١۸۳ بشرح فواتح الرحموت« :صيغة الأمر

المعلّق بشرط أو صفة .قيل :للتكرار مطلقاًء وقيل :ليس له مطلقاً» ثم قال« :فإن كان
علة فهل يتكرر بتكررها؟ والحق نعم .وقيل :لا .فدعوى الإجماع في العلة كما في
المختصر وغيره .غلط».

اه.

“1Y

ن عُلّنَ عَلَى ٤عيرعله فَالْمُخْتَارٌ  :لا يَقْتَضِى.'7
ا

U

لَنَا :الْمَطعْ باه إِذَاكَالَ« :إِنْ دَخَلْتَ السو فَاشْئَرٍكَذَا» عد مُمْتَثِلاً

ِالْمَرَوا"' مُقْتَصِرًا .
2

قَانُوا :نَبَتَ ذَلِكَ فِي أَرَامِرٍ الشَّرْع :إا مم "4لزاني
انظر تفصيل المسألة في :التقريب والإرشاد ۲/١١٠. الإحكام للآمدي ؟."418/

بيان المختصر ١/9*. شرح العضد على المختصر  .5/78رفع الحاجب (ورقة
 .4كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١/۷۵  ۸٥ -مع شرح نور
أنصول البزدوي
١۷. كشف الأسرار ع
الأنوار .التلويح على التوضيح 5/495
_  .881فواتح الرحموت ١/58". البحر المحيط  .۲/۹۸۳شرح الكوكب
۱
المنير ۳/١٤  ۷٤. -القواعد والفوائد الأصولية ص.١44 التحقيقات في شرح
الورقات ص”.١79
 (000وهو اختيار الغزالي» والآمدي» وأبي إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني» وأبي حامد
الإسفراييني»

وسليم الرازي»

وإلكيا الطبري » وصححه

ابن فورك .وقال السرخسي من

الحنفية :إنه المذهب الصحيح .ونقل عن أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية .وهو

اختيار ابن أبي موسيكما نقله ابن اللحام.
والمذهب الثاني  :بيقتضى التكرار؛ بتكرار ما علق به .وحكاه في المسودة

ص٠١ عن

بعض الحنفية وبعض الشافعية» واختاره هو وحفيده.
قال ابناللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص 44١ « :وعلى هذا المذهب مذهبان:
أحدهما :أن إفادة التكرار من جهة اللفظء أي :إن هذا اللفظ وضع للتكرار.
والشاني :أن إفادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ .قال في المحصول:
المختار .وجزم به البيضاوي»).

هذا هو

اه.

وهو على ما قال رحمه الله تعالى.
انظر تفصيل المسألة في :المستصفى ؟/ل .التبصرة ص 74فما بعدها .اللمع ص.۷
المحصول ١/۷١٠. الإحكام للآمدي ١/٤۸۳ أصول السرخسي ١/١5. شرح تنقيح
الفصول ص.١51١ العدة 81/١؟. رفع الحاجب (ورقة /989أ)» (ورقة /۹۷ب) .بيان

 .۸شرح العضد على المختصر ١/۴۸. الإبهاج ؟ .85/المسودةالمختصر ١/۷۳ ۳
ص ١5. البحر المحيط  .۲/۰۹۳فواتح الرحموت."58/١ شرح الكوكب المنير .54/
القواعد والفوائد الأصولية ص٠٤٤  .المحقيقات في شرح الورقات ص.۳۹۱
 00في :ش ابالمرة بالمرة»« .بالمرة» مكررة.
)(۳

سورة المائدة الآية .۷ :وتمامها :يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين).
11۳

وَالرًاڼيي“ ود ُ . "701لْنَا :في غَيْرٍ الْعِلَةِ؛ بِدَلِيلٍ خاص.
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قَالُوا :تكَدرَ؛ لِلْعِلَّدَء فَالشَرْط أَوْلَى؛ لانيِمَاءٍ الْمَمْدُوطٍ ؟ بانتمًائه .قُلْنا:
لعل
0

و

2

۶

<o
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.ره
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0
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«منألة) لْمَائِلُونَ بِالتَّكُرَارٍ قَائِلُونَ امور" وَمَنْ قَالَ :الْمَدَهُ تُبرئ.

قال بَعْضهُمْ:لِلْمَوْر.
وَقَالَ الْقَاضِي :إِمَا الْمَوْرُ أو الْعَرْم”" .وَكَالَ الإِمَامُ بِالْوَقْفٍ لُعَةَء فَإِنْ
) (١سورة النور الآية .۲ :وتمامها« :الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة). 

( )5سورة المائدة الآية .۷ :وتمامها« :وإن كتتم جنبا فاطهّروا».
( )۳قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۹۷ب)« :القائلون بالتكرار قائلون بالفور؛ إذ
هو من ضرورياته».اه.

وانظر :الإبهاج ۲/۷٥.
وقال الأصفهاني في بيان المختصر ؟:4٠/ «اعلم أن القائلين بأن الأمر يقتضي

التكرارء قائلون بأنه يقتضي الفور؛ لأن اقتضاء الفور يلزم اقتضاء التكرار؛ لأن من
ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وَقْتٍ الأمر إلى آخر العمر» .اه.
انظر :التلخيص "١/١5  .البرهان ١/851. رفع الحاجب (ورقة /۹۷ب) .الإبهاج
 . 7بيان المختصر ١4. 6/04 شرح العضد على المختصر  .5/54القواعد
والفوائد الأصولية ص.١44
( )5وبه قال :أبو الحسن الكرخي وأتباعه من الحنفيةء وحكاه القرافي عن الإمام مالك»
وهو قول أكثر المالكية البغداديين غير المغاربة» وأكثر الحنابلة .قال ابن اللحام في
القواعد والفوائد الأصولية ص:١4945 «وهذا قول أصحابنا .قال أبو البركات :وهو ظاهر
كلام أحمد»» وبه قال الظاهريةء ومن الشافعية :القاضي أبو محمد المروزي» وأبو

بكر الصيرفي» وأبو بكر الدقاق. .
انظر :البرهان ١/8451. التبضرةص .70المعتمد ١/١١١. المنخول ص.١١١

المستصفى  .5/4الإحكام لابن حزم ١/18. إحكام الفصول ١/۸۱۲. المحصول
اللرازي ؟.1١*/ الإحكام للآمدي  .۲/۷۸۳شرح تنقيح الفصول ص.١871 رفع الحاجب
.رح العضد على المختصر
(ورقة 4N الإبهاج ۷/١ه. بيان المختصر A ش
 . 5تيسير التحرير ١/568". أصول السرخسي ١/55. المسودة ص.۲٤ القواعد

والفوائد الأصولية ص.۱٤۹ فواتح الرحموت ١/۷۸۳.
(©)6

ما نصره القاضي الباقلاني على خلاف

ما نقله عنه ابن الحاجب في المنتهى ص59
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بَادَرَ 3امز

وَقِيلَ :بِالْوَففٍ .وَإِنبَْادَرَ“ sn
وهنا في المختصر .وهذه عبارته في التقريب والإرشاد 7/8١7:

«والوجه عندنا في

ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور والوقف» .اه ثم أخذ دل على فساد الوقف
والفورء وأطنب في .نصرة التراخي.

انظر :التقريب والإرشاد ۲/۸٠۲ فما بعدها .التلخيص ١/١۲۳ فما بعدها .البرهان
 1/51ر
.فع الحاجب (ورقة 4لارب).

) 01قال الإمام الجويني في البرهان ١/8411: «وذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن
بادر في أول الوقت كان ممتثلاً قطعاء فإن أخْر وأوقع الفعل المقتضى في 87

الوقت»› فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب .وهذا هو المختار عندنا» .ثقمال في

البرهان ١/۷۷۱: «فالذي أقطع به:أن المطالب مهما أتى بالفعل» فإنه بح الصيغة
المطلقة› مُوقِمٌ المطلوت .وإنما التوقف في أمر آخر» وهو أنه إن بادر لم يعص»›

وإن

أخر فهو مع التأخير ممتثل لأصل المطلوب» وهل يتعرض للإثم بالتأخير؟ ففيه
التوقف».

اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 4لارب)« :وقال الإمام  أي الجويني -
بالوقف 'لغة» فإن بادر امتثل» وإن لم يبادر فلا نقطع بخروجه عن العهدة .وريما أفهم

إطلاق المصنف  أي ابن الحاجب  -أنه إن لم يبادر لم يمتثل .وإياه نقل الآمدي (في
الإحكام  .)۲/۸۸۳وليس كذلك بل لا نقطع بالامتثال إذ ذاكء وإلا يلزم أن يكون هو

قول الفور ويما ذكره صرح في البرهان».

اه.

)( قال الإمام الجويني في البرهان ١/571: «فأما من قال من أصحاب الوقف :إن من
بادر إلى إيقاع الفعل المطلوب لم يقطع بكونه ممتثلاٌ فهذامجاحدة»

وخروج عن

حكم اللسان بديهة وضرورة؛ فإن من أطلق الصيغة ولم تذتثبت قرينة تقتضي التأخير»

فالمخاطب إذا ابتدر عُدَّ مسارعاً إلى الطاعةء وكان ممتثلاً قطعاً .ومن آنکر هذا فهو

ملتحق بمن يعاند في مظان الضرورات» فالذي يجب القطع به:أن المبتدر ممتغل»
والمؤخر عن أول زمان الإمكان لا يقطع في حقه بموافقة ولا مخالفة؛ فإن اللفظ

صالح للامتثال .والزمان الأول وقت له ضرورةء وما وراءه لا تعرض له» .اه.
وقال ابن السبكي في الإبهاج ۲/۸٥: «ورأيت ابن الصباغ ف«يعدة العالم» قال:

املنواقفية في هذه المسألة من قال :لا يجوز فعله على  70لكن قال :إن لقاع
بهذا خالف

الإجماع قبله» وعلى الجملة هو مذهب ثابت منسوب إلى خرق

الإجماع» .اه.

وقال فيرفع الحاجب (ورقة /4ارب)« :وقيل :بالوقف وإن بادر .وصرح ابنالصباغ بأن

قائل :لايجوز فعله على الفور» وهو خلاف إجماع الأمةقبله» كمانقله غيرواحده .اه.

11

وَعَنَ السَّافعِيٌ ما اتير في التَكْرَار .وَهْوَ الصَّحِيحُ .لَنَا :ما تَقَدم.
o
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لو قال:

°

«اسقّنى؟ »

اک(

خر

›

5

عُدّعَاصِيًا.

ًالوا  :كلمُخْبِرِأَوْمُنْشِيء فَقَصدهُ:

.٠

<

قلنا :

22

ِ-

للمريئه .

ضر مِثْل:
الحا

يد قائمفاء

َ«أَنْتِ طَالِقٌ» .رباه قياس وَبِالْمَرْقِ بأل في هَذَا اسْيَمْبَالاً ا
o

ا

قَالُوا :طَلَبٌ كَالنّهَى» وَالأَمَدَ::نَههَىّ عَنْ ضِدُو وقد َقَدَمَ“ .

قَانُوا :اما مَتَمَكَ آتَلسآْجُدَ إذ مزق دم عَلَى تَرْكِ الْبِدَار  ٍ.قُلْنًا:
لِقَولْه :لدا سوھ
الل

.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۷١ب): «عن الشافعي رضي الله عنه ما
اختير في التكرار :من أنه لا يقتضيه ولا يدفعه» وهو الصحيح يعبرعنه بأنهيقتضي

للتراخيبمعنى أن التأخير جائزء وأن مدلول «افعل» طلب الفعل فقط من غير تعرض
للوقت لبامعنى أن البدار لا يجوز على ما تقتضيه ظاهر عبارة التراخي» فإن هذا لم
يذهب إليه أحد منهم؛ ولذلكقال الشيخ أبو حامد :العبارة الفصيحة أن يقال :لا

يقتضي الفور والتعجيل؟.
وقال إمامالحرمين في 5

1

اوذهب ذاهبون إلى  9الصيغة المطلقة لا

تقتضى الفورء وإنما مقتضاها الامتثال» مقدماً أو مؤخراء وهذا ينسب إلى الشافعي

رحمه الله وأصحابه» وهو الأليق بتفريعاته في الفقه» وإن لم يصرح به في مجموعاته
في الأصول» .اه.

وقال ابن برهان فايلوصول إلى الأصول ١/44١: «ولم ينقل عن الشافعي ولا عن
أبيحنيفة رضي الله عنهما نص في ذلك» ولكن فروعهم تدل على ذلك» وهذا خطأ

في نقل المذاهب؛ فإن الفروع تبنى على الأصول»ء ولا تبنى الأصول على الفروع.
فلعل صاحب المقالة لميَبْنِ فروع مسائله على هذا الأصل» وبلكنناها على أدلة
خاصة»› وهو أصل يعتمد عليه في كثير من المسائل» .اه.

 (0في :اش «وأخره بدل «فأخر».
(۳

في :ش اتقدّم» بدل «تقدّماء .وهو تحريف ظاهر.

) (€سورة الأعراف الآية١١. :
) (6سورة الحجر الآية .۹۲ :وتمامها« :فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له
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الوا  :لو كان الاي

ممَشْرُوعَاء لَوَجَبَ أَنْيَكُونَ إلى وَقْتِ مين ور

بأنّهُم لو صرح بِالْجَوَان وَبِأنّهُإِنّمَا يَلْرَمُ أن لكََواْنَ التَأَخِيرُ معا وَأَمَا
في الْجَوَانٍ قلا؛

أنّهمُُتَمَكنٌ مِنَالاميكال.

قَالُوا :قَالَ على

 :يسارعو زفق ٠

قاسْتَبِقُوا”” .

قُلْنَا :مَحْمُولُ

/1۹۳ /ب] عَلَى الأفْضصَلَةء ولا ل يَكَنْ مُسَارِعًا .القَاضِي :م قد في

الْمَو
َGrafسّع * . (ODالإِمَامْ :الطَلَتُ مُتَحَمَّنٌّه وَالَأَخِيدُ مَشْكُوكٌ فَرَج
01ب الْبِدَارُ

و )(

( )١لفظة «تعالى» ساقطة من :ش.
بكم» .
رن
( )۲سورة آل عمران الآية*"١. : وتمامها# :سارعوا إلى مغفرة م

لمه
اتلبك
كموانوا يا
( )۳سور البقرة الآية/15١. : وتمامها# :فاستبقوا الخيرات أتين
جميعاً».

( )5هذا على أصله في الواجب الموسع .وقد نص في التقريب والإرشاد 7/8١7 على
بطلان القول بالوقف في هذا الموضع حيث قال « :والوجه عندنا في ذلك  :القول بأنه
على التراخي دون الفور والوقف»٠ . ثم أخذ دن على فساد الوقف والفور .وأطنب في

نصرة التراخي.

وقال إمام الحرمين في التلخيص ١/١۲۳: «والقاضي رضي الله عنه قطع القول بإبطال

المصير إلى الوقفة في هذا الباب .وأوضحه بما سنذكره إن شاء الله تعالى» وهو

الأصح ؛ إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماعء أو يلزم ضرباً
من التناقض» .اه.

ونسب في البرهان ١/851  951 -إلى القاضي أنه ذهب إلى ما اشتهر عن الشافعي

من حمل الصيغة على إيقاع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤخر وقال:

«وهذا بديع من قياس مذهبه» مع استمساكه بالوقف» وتجهيله من لا يرادة .اه.
وقول إمام الحرمين في التلخيص ١/١۲۳: « وهو الأصح؛ إذ المصير إلى الوقف في
هذا الباب يعود إلى خرق الإجماعء أو يلزم ضربأ من التناقض» .يخالف ما اختاره
فاىلبرهان

۱/۸۹٦۱ حيث قال « :وذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن مَنْ بادر في

أول الوقت كان ممتثلاً قطعاًء فإن أخر وأوقع الفعلَ المقتضى في آخر الوقت» فلا
يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب .وهذا هو الختا عندنا».

اه.

وانظر :رفع الحاجب (ورقة /۹۷ب)ء والإبهاج في شرح المنهاج ۲/۷٥.
()٥

قال الجويني في البرهان  : ۱/۸۱الوذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن مَنْ بادر في

أول الوقت كان ممتثلاً قطعاًء فإن أخر وأوقع الفعلَ المقتضى في آخر الوقت» فلا
يُقطع بخروجه عن عهدة الخطاب .وهذا هو المختار عندنا» .اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۸٠ب): «وحجة الإمام  أي الجويني  -أن=
1Y

7q 0

وأجيبٌ بأنه عير مشكوك ©.
7

2

:هم

ا

4

(مَسْأَلة)”" ايار الإماه*" ,وَالْعَرَِك :992أن" الأمْرَ بِشَيْءِمُعيّن!"
= الطلب متحقق» والتأخير مشكوك؛ فوجب البدار .وأنا أقدر هذه العبارة على أن التأخير
مشكوك بالخروج فيه عن العهدة؛ فوجب كون البدار محققا للخروج عنهاء لا على أنه
يجب البدار إلى الفعل؛ لأنا قدمنا عنه أنه لا يوجب البدار» ولو تركنا وظاهر كلام
المصنف  أي ابن الحاجب  -من إيجاب المبادرة لم يطابق رأي الإمام» .اه.

( )١أجاب ابن الحاجب أن طلب تحصيل الفعل مشترك بين التأخير والبدار» وكما

يحتمل التأخير يحتمل البدار .ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .وكما يخرج عن

عهدته بالبدارء يخرج عن عهدته بالتأخير؛ فلا يكون الخروج عن عهدته بالتأخير

مشکوکا.

انظر :بيان المختصر ؟ .45/رفع الحاجب (ورقة /۸١ب). شرح العضد على المختصر
۲

مع حاشية السعد.

( .)۲قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۸٠ب): «مسألة عظيمة الإشكال متشعبة
الأقوال» .اه.

( )۳قال إمام الحرمين في البرهان ١/041: «وإذا لاح سقوط المذهبين انبنى عليه ما هو

الحق المبين عندناء وهو :أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضدادهة .اه ثم

ش

أخذ فى تفصيل المسألة» وأطنب في نصرة ما ذهب إليه .وانظر :التلخيص ١/١١4.

( )4قال الغزالى فى المنخول ص:١١4 «الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضذه» .اه.
وقال في المستصفى ١/۲۸: «فالذي صح عندنا بالبحث النظري الكلامي تفريعاًعلى

إثبات كلام النفس :أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده» لا بمعنى أنه عينه» ولا
بمعنى أنه يتضمنه» ولا بمعنى أنه يلازمه» .ثم ذكر قول الجويني في البرهان ١/08١

ملخصا مع ضرب الأمثلة؛ مطنباً في نصرة ما ذهب إليه .وبقول الجويني والغزالي قال
إلكيا الهرّاسِي .انظر :شرح الكوكب المنير *.79/

()٥

حرف «أن» ساقط من  :أ

()5

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة (۸+

«وقوله في الكتاب:

اابشيء معي ن1

لفظة لا بد منهاء والمراد :الاحتراز عن الواجب الموسع والمخير» فإن الأمر بهما
ليس نهيا عن الضدء فالمسألة إذن مقصورة على الواجب على التعيين» وبذلك صرح
أبو حامد الإسفراييني» والقاضي في التقريب وغيرهما .ولنا فيه بحث ذكرناه في شرح
المنهاج؟  .أه.

وقال القاضى فى التقريب والإرشاد « :7/441ويجب على كل من قال :إن الأمر

ك
تيرهو
بالشىء نهى عن ضده أن يشترط فيه أنهنهيعن ضدهء وضد البدلمنه» الذ

ثهبقدت-
لهماء إذا كان أمراًعلىغير وجه التخيير .وإنما يجب اشتراط ذلك؛ لأجل أن
TTA

لس هيا عَنْ ضِدَوء ولا ضيه“ عَقّْلا.
7
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وقال الْقَاضٍِ  0وَمُتَابِعُوةُ : 9نه عن ضدوء
5ج مل

()o
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 .وقال المَاضِي  :والنهيٰ كذلك فيهماء لم مِنهم من

2
HH

خص

= بما بيّنته آنفاً وما ذكرنا منه طرفا سالفا أن الأمر بالشيء على جهة التخيير بينه وبين
البدل منه ليس بنهى عن تركه الذي هو مخيّر بينه وبينه» ناحلوكفارات الثلاث؛ لأنه

مخير فيها.وكذلك حكم الصلاة الموسع وقتهاء الذي المكلف عندكثير منالناس مخيّر
بين تقديمها وبين فعل ال
أعز
دماعلئىها إبنشبقرييطة التكليف .والأمر بما هذه حاله
من الواجبات نهي عن ترك المأمور به وترك البدل عنه .ولو لميكن في الواجبات ما

يسقط إلى بدل يقوم مقامه لم يحتج إلى هذا الشرط .وهذه الزيادة في اللفظ» وليس

يمكن أن يقال في هذا :إتنرك الصلاة في أول الو
اقتلهو
تنف
رسك

لل
أعز
دماعل
ئىها

فيما بعد؛ ولذلك ما صح أن يترك الصلاة في أول الوقت مَنْيترك ال
أعز
دماعل
ئىها؛
فيكون عاصيا مأثوماً .وأن يتركهامَنْليتارك هذا العزم .فل
توم
ضات
يقب
يلق الوقت لم
يكن مأزوراً ولا مأثوماً مع فعل العزم على أدائهاة .اه.

وانظر :التلخيص ١/7١4. بيان المختصر ؟ .44/شرح العضد على المختصر  6/68مع
حاشية السعد .الإبهاج .87 - ۲/۷۷
( )١في :ش «ولا يتضمنه؛ بدل «ولا يقتضيه».
( )۲قال القاضي في التقريب والإرشاد 5/841١ « :القول في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم

لا؟ اختلف في هذا الباب :
فقال جميع أهل الحق النافين لخلق القرآن :إن أمر اللّه سبحانه بالشيء على غير وجه
التخيير بينهوبين ضده هونفس النهي عن ضده وغير ضده  أيضاً -ممانهي المكلف
عنه .وهو أمر بكل ما أمر اللّه عز وجل به على اختلافه وتغاير أوقاته» وأمر لكل

مکلف» وأنه شيء واحد ليس بمْتَبَعضٍ ولا متغايره .ثم قال« :وقال أيضاً جميع أهل

الحق :إن الأمر بالشيء على وجه الإيجاب» والمنع من التخيير هو نفس النهي عن
ضده .ومنهم من لم يشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده كونه أمراً واجباً؛
لأجل قوله :إن الأمر بالشيء على وجه الندب نهي عن ضده على سبيل ماهو أمر
به .وهذا هو الذي نقوله ونذهب إليه» .اه.

( )۳في :ش اومُشسعوها بدل (ومتابعوه؛.

( )٤عبارة :ش «يتضمنه عقلا» .بزيادة «عقلا».
( )5قال الإمام الجويني في البرهان ١/471 « :والذي مال إليه القاضي رحمه الله في آخر

مصنفاته :أن الأمر في عينه لا يكون نهياء ولكنه يتضمنه ويقتضيه وإن لم يكن
عینه)  .اه .

558

الْوْجُوبَ دود لذب

لاَ :وگانلمر هيا عَنِالضّدٌ أَويَْعَضَمَنهُ لَميَْحْصْلْ دون تعمل
الصّدٌ وَالْحَفُ عَنْهُ؛لاله مَطلُوبُ التّهْيء وَنَحْنُ نَقْطمُ بالطُلّ بب مَعَّالذهُول
عَنْهُمًَا.

وَاغئُرض  :بأَنَّالْمُرَاد :الصد العام وََمقَلُّحاصل؛ لأنّهُ لو كَانَ عَلَيْهِ
ل بطل  .وَأَجِيبَبادطبه في المُسْتفبلٍ؛ وَلَوسُْلَمَفاك وَاضِحٌ.

الْقَاضِي َ :ولَمْيكن ياه لكانضِدّاء أ ملا أو خلاقًا؛ لأنّهُمَا إنَا.

أن يَتَسَاوَا في صِفَاتٍ انس أَْلاً .الگاني :ئا أن يَعَتاقَا اهما أؤلاء فَلَوْ
كَانَامِتْلَيْنِ» أز ضِدَيْنِلَميَْجْتَممِِعَاَاءولو گا ايء لجارأَحَدُهُمَامَعضَدٌِدٌ
الآحخرٍرَخِلافِه؛ لالهحم الْخِلاقَيْنِ .وَيَسْتَحِيلُ الأَمْر ممَعّضِدٌاهي عَنْ
ضدي

=

وهر الأ ِضِدَه؛ لأَنَهُمًا نَقِيضَانٍ» او تَكْلِيتٌ بِغْيْرانی

وانظر :الإحكام للآمدي  ۲/۳۹۳ورفع الحاجب (ورقة /۸٠ب)ء وبيان المختصر
 ١وشرح العضد على المختصر ١/٥۸  3حاشية السعد.

( )١قال الأصفهاني في بيان المختصر ؟:9٠/ «ثامقتصر قاولمقمانئلين بكونه نهياً عن
شنيء
لع
انهى
يستلزمه .ولا يكون ال
ه»
ضىدعن
ضده على أن الأمر بالشيء نه

1

أمرا بضدهء ولا مستلزماً له» .اه.

وانظر :رفع الحاجب (ورقة اب

وشرح العضد على المختصر 68

1

مع حاشية

السعد.
( )۲قال القاضي في التقريب والإرشاد ۲/٠٠۲: «وأما النهي عن الشيء فإنه لا بدأن
ضعدضاده إن كانت له
حدء أأو ب
يكون أمرا بالدخول في ضده إن كان ذوااضد
الىوبي
إمع
هونهيعنه
ما
أضداد .ويكون أمراً بضده أويبيض أخداده على ييل

الإنجاب أو الندب» ولا بِدَّ -أيضاً أن يكون الأمر بالشيء على غير وجه التخيير

نهيا عن جميع أضداده و ا

ولا يجوز أن يقال :إن الأمر بالشيء

نهي عن جميع أضداده من غير أن يقال  ::إذا كان أمراًبهعلى غير وجه التخيير؛
لأجل أنناقد بنا فيما سلف أنه قد يُخيّر المأمور بين فعل الشيءء وضدهء كما يُخيّر

ه.
فعل
ا وف
لعله
خن ف
بي

ولا يمكن أن يكون الأمر بالشيء على وجهالتخيير بينهوبين

ضده نهياً عن ضده» على ما بيناهسالفاً» .آھ.
ا

وَأجِيبَ إِن“
(56
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اراد يطلب ترك دو
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َد“ تيتلارَم ال5خلافا 1ن؟
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ف.يسة

ذلك

صم

طلب الكف مَ
منْعَلازِمُهُمَا عِنْدم)
3
.

وَقَذْ يکو ی مهما ضد ضر

وانظر :رفع الحاجب (ورقة /8١ب)» وشرح العضد على المختصر ١/٥۸ مع حاشية

السعد» وبيان المختصر ؟.06/
قال القاضي في التقريب والإرشاد ۰۲
/۲:
_ ٠۳۲
۳

«إنه ل
كوان للأمر بالشيء معنى

غير النهي عن ضده لم يخل من أحد الثلائة أمور :إما أن يكون مثل الأمر بهء أو

ضدهء أو خلافه وليس بضده.
فإن كان مثله استغنى الأمر به عن نهى عن ضد هو مثله» ومن جنسهء أخولافه؛

0

لمأثنله ساد مسده ونائب متابه.

وإن كان ضده استحال أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضد
حه ف
اىل

أمره به؛ لأنه لا

يجتمع ذلك لإهلا باجتماع ضدين .وهذا باطل؛ لأننا عقلدمنا أن كل أمربشيء فإنه
ناو عن ضده لا محالة» فكيف يكون الأمر بالشيء ضد النهي عن ضده ؟.
وإن كان خلافه» وليسبمثللهولاضدٍصحوجود كلواحدمنهمامعضد

الآخر

أو وجود أحدهما مع ضد الآخر؛ لأن هذا حكم كل خلافين ليسا بمثلين ولا ضدين.
وذلك يوجب صحة وجود الأمر بالشيءومجعود ضد الأمر بضده» وضد الأمر
بضذه هو الأمر به؛ فيكون الأمر بالشيء أمرا بضده مع الأمر به .وذلك محال؛

لأنه

يوجب أن يوجد الأمر بالشيءء معضد الأمر بهء وضد الأمر به هوالنهي عنه» حتى
لن
هي عن
يكون الآمر بالشيء ناهياً عنه .وهذا محال؛ فثبت أن الأمر بالشيءاهو
نفس
ضده).

اه.

وانظر استدلال القاضي ملخصا في التلخيص للجويني ١/514  7142 -وذكر
الآمدي في الإحكام ١/١۹۳ هذا الاستدلال عن القاضي أبي بكر بالمعنى» ولكنه
لم يرتض منه إبطال كونهما

خلافين» فقال:

«فالمختار منه إنما هو قسم

التخالف .ولا يلزم من ذلك جوارٌ انفكاك أحدهما عن الآخر؛ لجواز أن يكونا
من قبيل المختلفات

المتلازمة كما في المتضايفات » وكل متلازمين من الطرفين»

وبه يمتنمٌ الجمع بين وجود أحدهما وضد الآخرء ولا يلزم من جواز ذلك في
بعض

المختلفات جوازةُ في الباقي » وإذا بطل ما ذكره مدنليل

الاتحادء

بطل ما

هو مبنيٌ عليه» .اه.
وانظر ما استدل به القاضي الباقلاني» والجواب عنه فى الوصول إلى الأصول ١/511

نقله ابنبر
لنخعن
اها
صم.

٠

1

أيأنه إن أراد» بدل «إن أراد» .بزيادة «بأنه».
( )١في« :
( )0في« :شوقد٤ بدل «فقد».

( )۳لفظة «ضد“ ساقطة من :ش.
الا"

الآخر» كَالظنٌء وَالشَّك؛ فَإِنَّهُمَا مَعَا ضِد اليل“ .
ت

2

ك

3

 2لاوم

2

ت

5

8

o

أ[]vi راد بِتَرْكِ
4

ضِدَهِعَيْنَالْفِعْلٍ الْمَأمُورٍبو رَجَحَ التّرَاعٌلَمَظيًا في  7تَسِْييِهِ تَرْكَاء تم في

وة طَليه نَهيًا.
<لَّبُ الستّكونء طَلَبُ
الْ0قَاضِى 0أ0ي0ْ0ضًا :ال2سّشكون عٌم :عمَيمْعنُ ةجتَرْكٍ ا5لمْحَر رَمكهَة!")» فَطَ

رك الْحَرَكَة .
0
کے

وَأجِيبَ ما َقَدَم.

لصم  :أاماْلرإُيججاب :علب فِعْلٍيم عَلَىتازنهماما وَل يُدَم
إلاعَلَىفِعْلِ رعوالكت أوالضد يتلم النَّهىَّ .أَجِيبَ باه مَبنِيٌعَلَى
ع

له مِنمَْعْقُولِهء لآ بِدَلِيلٍخارِجيٌ .ون سُلّماذم عَلىأنَهُلَميَْفْعَلْ لآ
u

( )١عبارة :أ «فإنهما معا ضدان للعلم».

أالمأمور به عادة» .بزيادة «عادة».
( )۲عبارة« :

( )۳قول القاضي الباقلاني نقله ابن الحاجب بالمعنى تبعا للآمدي في الإحكام »۲/٥۹۳

ونص كلام القاضي مانلتقريب 5/5١1
عن

ضده»

ويبين

هذه الجملة

 ...« :فثبت أن الأمر بالشيء هو نفس النهي

أنه إذا كان السواد»

والحركة»›

والحياة»

والقدرة

خلافين» ليس بضدين» ولا مثلين أمكن وجود السواد مع ضد الحركة وهو
السكون».اه.

وانظر :التلخيص ١/١٠٤٠ ورفع الحاجب (ورقة /8١ب)». (ورقة /۸١أ)» (ورقة
1ب(

(ورقة /۲۸أ)» (ورقة /۲۸ب).

( )6يعني القائلين بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده .والإمام فخر الدينالرازي في
المحصول 5/44١ اختار أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده حيث قال«:المسألة
الثانية :في أن الأمر بالشيء نهي عن ضله .اعلم أنا لا نريد بهذا :أن صيغة الأمر هي

صيغة النهي» بل المراد :أن الأمر بالشيء دال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام.
وقال جمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا :إنه ليس كذلك .لنا :أن ما دل على وجوب

الشيء دل على وجوب ما هو من ضرورياته  إذا كان مقدوراً للمكلف على ما تقدم
بيانه في المسألة الأولى  »-والطلب الجازم من ضرورياته المنع من الإخلال به

فاللفظ الدال على الطلب الجازم وجب أن يكون دالا على المنع من الإخلال به
ظهر:
ن.ا
ام»
ولتزا
بطريق الا

رفع الحاجب (ورقة /۸١أ).
VY

٠

عَلَىفِعْلٍء رن سل لهي  :طَلَبْكف عَنْفِغْلٍ؛0

َإِلاَگی

إلى وُجُوب تَصورِ ألكفٌ عَن الكف“ لكل آیر 0رَبهَُواَطِلٌ قَطعًا.

قَالُوا :لا يتم ألوَاجِبُ إا بتر خد وهو الف عَنْ ضدّى و ميه ؛

يون 805غومنتلهي وذ تَقدّم.

الطَارِدُونَ”"  :مُتَمَْسَّكَا الْقَاضِيِالْمْتَقَدْمَاُ» وَأَيْضًا :لهي  :طز“
ترك فغلءا فِعْلُ الصَّدٌ؛ َيَكُونٌ أنرًا بالضد .قُلا :كَيَكُونُ الرْنَا وَاجِبًا
مِنْحَيْتُ
رك لوَاطءوَبِالَْكس» وهوبال قُطعاءوبأ لا ماح يأ
ص

3

لهي :لب الكت لا
لضارو إن فلم الك فِعْلٌء يون أنرًا

رج

النَرَاعٌ لفياو

أَنْيَكُونَ النَّهَىُ َوعامِنَّالأمر؛ ين

كم قل

 5طَلَبُفِعْلٍلا
إ(ف”4

الطَارِدُونَ
َ0ضَمَن
< في الت

:

eee

( )١لفظة «عن الكف» ساقطة من :أ.
(0

في :ش «أئر بدل «آمِر  .وما أثبته هو الصحيح› وهو الموافق لما في بيان المختصر
۲/1

ورفع الحاجب (ورقة  |۲ب(

وشرح العضد على المختصر .۲/۸۸

( )۳يعني القائلين بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضدهء كما أن الأمر بالشيء هو عين
النهي عن

()4

ضده.

القائلون بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده»

كما أن الأمربالشيء هو عين

النهي عن ضده .احتجوا بثلاثة وجوه :الأول والثاني منهما متمسكاً القاضي الباقلاني»
يعني الدليلين الدالين على عدم المغايرة.
أحدهما :أنه لو لم يكن النهي عن الشيء أمراً بضدهء لكان إما مثلهء أو ضدهء أو
خلافه إلىآخره.

والآخر  :الدليل المأخوذ ا
ملنحركة والسكونء .وهو :أن ترك الحركة عين السكون»
فالنهي عن الحركة هعوين الأمر بالسكون .انظر :بيان المختصر ١/۲1. رفعالحاجب
(ورقة "لاب)٠ . شرح العضد على المختصر

)(0

في  :أ «طلبك» بدل «طلب».

(3

في :أ «راجع» بدل «رجع».

1/18

وهو تحريف ظاهر.

( )۷يعني القائلين بأن النهي عانلشيء يستلزم الأمر بضدهء كما أن الأمر بالشيء سادا
النهي عن ضده.
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يم 1المَطْلُوبُ باهي“ أإَلحاَدٍ

كداولآمر

2١

اماو

جيب بالإلرٌامالْمَظِيع'"“»2وَبِأَنْ لآ ماخ" .

وَالْمَارُ مِنّ الطرو  :ما لأنَّ النَهْيّ طْلَبُ نَفيء ووَِمإَا؛ ورام <
الْمَِيعِ"' .وَإِمَّاءِ لاد مر الإيجاب يَسْتَلْرِمُ الد على ارك وَهُوَ فِعْلء
ت

فَاسْتَلْرَمَ كَمَا/م [/۷۴ب] َقَدَم.

وَالنّهِىُ  :طَلَبُ كف عَنْ فِعْلء فَلَْمْيَستَلزِم الأمْرَ؛ لأئه طلبٌ فِعْلء لا
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انظر :رفع الحاجب (ورقة /۲۸ب)ء (ورقة /#8أ) .شرح العضد على المختصر .۲/۹۸
بيان المختصر ؟.15/

( )١في :ش «في النهي» بدل «بالنهي؟.
( )۲في:éd: ش «الفضيع» كما في رفع الحاجب (ورقة /۳۸أ)» بدل «الفظيع» .وما أثبته

اولصحيح الموافق لما في بيان المختصر ١/٤٦ وشرح العضد على المختصر
ه
.۸4/Y۲

|
والفظيع  :هو الأمر الذي اشتدت شناعته .انظر :المعجم الوسيط ؟.895/
( )6أجيب عنه بالإلزام الفظيع» وهو :أنه يلزم أن يكون طلب ترك الزنا مستلزماً لطلب
فعل اللواط وبالعكس .وأيضاً يلزم أن لا مباح فايلشرع .انظر :رفع الحاجب
(ورقة /۸١أ). بيان المختصر ؟ .65/شرح العضد على المختصر  71/98مع حاشية

السعد.
( )٤يعني القائل بأن الأمر بالشيء هو بعينه النهي عن الضد أو يستلزمه؛ والنهي عن الشيء
لا يكون بعينه أمراً بالشيء ولا يستلزمه؛ فرارا املنطرد .انظر:رفع الحاجب (ورقة
 .5شرح العضد على المختصر .۲/۹۸*/8أ) .بيان المختصر ١/٠ 5
(ه) في :ش «لإلزام »» وفي :أ «الإلتزامٌ» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب
(ورقة */8أ)» وبيان المختصر ۲/٠٠٠ وشرح العضد على المختصر ..۲/۹۸
)(3

في »::

ش «الفضيع؟ كما في رفع الحاجب (ورقة |۳

بدل «الفظيع» .وما أثبته

هو الصحيح الموافق لما في بيان المختصر  7/4152وشرح العضد .على المختصر
.۸4/۲

4:

والْمُخصّصٌ“'0

 :الْوْجُوبُ لِلأمرَيْنٍ الأخيرَيْن9

,

(مشألة)؟ الإجراء :الإمْمِكَالُء كَالإئيَانُ بِالْمَأمُور به عَلَى
( )١يعني القائل بأن أمر الإيجاب يستلزم النهي عن ضده» دون أمر الندب .انظر :ن
الحاجب

(ورقة YA/Î(«c وبيان المختصر

۲/۷

وشرح العضد على المختصر

۲/۹

مع حاشية السعد.

(؟) في :الأصل (م)» «ا
شلْآحَرَيْنَ»ه بدل «الأَحِيرَيْنِ) و.ما أثبته من :أ .وهو الموافق لما
في رخ الحاجب (ورقة 0

وبيان المختصر ارلا

وشرح العضد على المختصر

۲/۰۹
إفر 4القائلبأن أمر الإيجاب يستلزم النهي عن ضده» دون أمر الندب» إنما خصص أمر
الإيجاب نظرا إلى الأمرين الأخيرين .أما إلى الأول من الأخيرين؛ فلأنه إنما استلزم
الأمرٌ النهي؛ بسبب الذم على الترك» ولا ذم على الترك في الندب .فلا يلزم من أمر
الندب النهي عن

ضده.

وقد أورد الأصفهاني في بيان المختصر  7/15اعتراضاً على هذا التوجيه حيث قال:

«ولقائل أن يقول على الأول :إنه لا يلزم من انتفاء الذم على الترك عدم استلزام الأمر

للنهي ؛ فإن انتفاء العلة المعينة لا يوجب انتفاء المعلول .فجاز أن يستلزم أمرٌ الندب

الن
ضهيّ
هن.
دع

الجزم .وطلب

وإن
تلم
ريذم
هى؛
ك عل
الفعل يستدعي

لازم لضد فعل المندوب؛

وذ
الك
ل لنأندب

رجحائه»

هو :طلب الفعللا مع

فيكون ترك الفعل المندوب مرجوحاً

فيكون ضد فعل المندوب مرجوحاً.

3

وترك المرجوح

مطلوب .فيجوز أن يكون ضد الفعل المندوب منهياً عنه؛ فيكون أمر المندوب أيضاً
مستلزماً للنهي عن ضده).

اه.

وأما إلى الثاني من الأخيرين ؛ فلآن استلزام الأمر للنهي يوجب نفي المباح» ونفي
المباح خلاف الأصل»ء فخصص أمر الإيجاب باستلزامه النهي دون أمر الندب؛ لأن
خلاف الأصل كلما كان أكثر كان أشد محذورا.

وقد أورد الأصفهاني في بيان المختصر  7/85اعتراضا 

أيضاً  -على هذا التوجيه

حيث قال« :وعلى الثاني أن اختصاص أمر الوجوب بالالتزام» دون أمر الندب
تخصيص بلا مخصص».

اأه.

وانظر :رفع الحاجب (ورقة /#8أ)» وبيان المختصر ١/۷1 وشرح العضد على

ا.لمختصر ۲/٠٩ مع حاشية السعد.
( )4قال إمام الحرمين الجويني فايلبرهان ١/741 بعد ذكر هذه المسألة« :ولست أرى
هذه المسألة خلافيةء ولا المُغتَرضَ فيها بإشكال الفقه معدودا خلاقةُ» .اه.

() الإجزاء افليلغة :بمعنى الاكتفاءء وأصله من جزأ .قال ابن فارس في معجم مقاييس-
Vo

o

وجهد

=

وشيرتحقوقروه اتفا 2قا rece .

اللغة ١/804: «الجيم والزاء والهمزة أصل واحدء وهو :الاكتفاء بالشيء» يقال:
اجتزأت بالشيء اجتزاء :إذا اكتفيت به .وأجزاني الشيء إجزاء إذا كفاني» :وانظر:
ترتيب القاموس ۱/۸٥٤۰ والمعجم الوسيط ١/9١١

١١٠.

والإجزاء في اصطلاح الأصوليين فكما عرفه ابن الحاجب أعلاه .غير أن للعلماء في
تفسير الإجزاء في هذه المسألة تفسيرين ذكرهما الإمام فخر الدين الرازي وغيره»
يوضح أن في هذه المسألة خلافا .فنذكر عبارة الإمام الرازي في المسألة والخلاف
فيهاء فقد قال فى المحصول « :5/747فى أن الإتيان بالمأمور به هل يقتضي

الإجزاء ؟ .قبل الخوض في المسألة لا بد من تفسير «الإجزاء» وقد ذكروا فيه
تفسيرين :
أحدهما :وهو الأصح أن المراد من كونه مجزيا هو :أن الإتيان به كاف في سقوط
الأمر .وإنما يكون كافياً :إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من خيث وَقَمَ
الأْمْرُ به.

وثانيهما :أن المراد من الإجزاء :سقوطٌ القضاء .وهذا باطل؛ لأنه لوأتى بالفعل عند
اختلال بعض شرائطه ثممات :لم يكن مجزئا معسقوط القضاء.. إلى أن قال إذا
عرفت"هذاء فنقول  :فعلٌ المأمور به يقتضي الإجزاءء خلاف اا لأبيهاشم وأتباعه» .اه.

وقد رٌّ الآمدي في الإحكام ۲۳

على الفخر الرازي» وقبله أبي الحسين البصري

الذي أورد إشكالا على تفسير إجزاء الفعل؛ بكونه مسقطا للقضاءء حيث قال« :لكن
قد أورد أبو الحسين البصري إشكالاً على تفسير إجزاء الفعل بكونه مسقطاً للقضاءء
وقال (في المعتمد ١/١4): لوأَمِرَبالصلاةمع الطهارة» فأتى بها من غير طهارة؛
ومات عقيب الصلاةء فإنه لا يكون فعله مجزئاء وإن كان القضاء ساقطاًء وربما زاد

عليه بعض الأصحاب (هو الفخر الرازي في المحصول )1/747 .وقال :يمتنع تفسير
الإجزاء بسقوط القضاء؛ لأنا نعل وجوب

القضاء بكون الفعل الأول لم يكن مجزثاً؛

والعلة لا بد وأن تكون مغايرة للمعلول.
والوجه في إبطالهما أن يقال:أما الأول؛ فلأن الإجزاء ليس هو نفس سقوط القضاء

يملا»
قزم
مطلقاء ليل

بلسقوط القضاء بالفعل في حقمن يتصوّر في حقهوجوبٌ

القضاءء وذلك غير متصوّر في حق الميت.

وأما الثانى؛ فلأن علة صحَةٍ وجوب القضاء إنما هو استدراك ما فاث من مصلحة
أصل العبادةء أو صفتهاء,أو مصلحة ما انعقد سببٌ وجوبه» ولم يجب لمانع » لما

قيل» .اوهانظر :شرح تنقيح الفصول للقرافي ص.۸۷

( )١في :أ «وجها بدل «وجهدا.
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 :الإخرَ0اءً :إسْ0قَ0اط”" الْ2قَضَاءٍء يسرم" .
وَقَالَ عَبْدَالْجَبّارٍ :لآ يلرم .
سدكت

سو“

دوعا

أده

ا :لَوْ لَمْيلرم لم يُعْلّم ميال وَأَيِضًا :كَإِنَّ الْمَضَاءَ اسْيَدْرَاكُ لِمَا
فاتٌ من الأدّاىء فَيَكونٌ تَحْصِيلاً لِلْحَاصِل .

قالوا :لو كان لكان الْمُصَلى بظَنّ الطهارَة“ اما أو سَاقِطَا عَنْهُ
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) (00في :الأصل «سقوط؛ بدل «إسقاط» .وما أثبته من :أء ش .هو الموافق لما في بيان
(0

المختصر  6/852ورفع الحاجب (ورقة /۴۸آ)» وشرح العضد على المختصر .5/04
على هذا التفسير ذهب بعض إلى أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر يستلزم
الإجزاء ,يعني  :سقوط القضاء.

وهو المختار عند الآمدي» وابن الحاجب وغيرهما.
انظر :الإحكام للآمدي ۲/١۹۳  .۷۹۳ -رفع الحاجب (ورقة /#8أ) .شرح العضد على

المختصر ۲/٠٠. بيان المختصر  .۲/۹1تشنيف المسامع ١/١11.
»( قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /#8أ« :0وقال القاضي عبدالجبار لا

يستلزمه» أي :اختلفوا على هذا التغيير في أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي

أمر به هل يستلزم سقوط القضاء ؟ فقال المعظم مستلزمه» وذهب أبو هاشمء

والقاضي عبدالجبار إلى أنه لا يستلزمه» بمعنى أنه لا يمتنع أن يقول الحكيم:

«افعل كذا» فإذا فعلت أديت الواجب» ويلزمك مع ذلك القضاء .قال القاضي
عبدالجبار في العمد« :وهذا هو قولنا :إنه غير مجزي ولا نعني به أنه لم يمتثل»
ولا أنه يجب القضاء في ولا يكون رفع موقع الصحيح الذي يقضي» .فقد أشار

القاضي عبدالجبار إلى أنه لم يخالف في الإجزاء في التفسير الأول كما ذكره
المصنف  -أي ابن الحاجب  من الاتفاق» وإنما خالف فيه بالتفسير الثاني» وليس

على إطلاق كما يفهم مِنْ كلام المصنف» بل بمعنى أنه إن فعل المأمور به لا

يمتنع من الأمر بالقضاء على ما صرح به في العمدء فيحَاصقلُوملاُهُ :إنهلا
يدل على الإجزاءء وإنما الإشارة لمأمور به» .اه.
وانظر :المعتمد ١/14. الإحكام للآمدي ۲/٦۹۳  .۷۹۳ -بيان المختصر  .۲/۹1شرح

العضد على المختصر ١4 - 5/04 مع حاشية السعد.
)(4

في :أء ش «يَطْنٌ الطَهَارَة» بدل بن الطّهَارَةة .وما أثبته هو الموافق لما في :بيان

)(0

في :ش 9ز) بدل «أَوْ .2وهو خطأ يخل بالمعنى.

المختصر ۲

وشرح العضد جلى المختصر ١/٠۹ ورفع الحاجب (ورقة /۳۸ب).
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fاءً إذا تين الْحَدَتٌ .وَأجِيبَ بِالسَقُوطٍ ؛ للخلافي» وَبِأنُ الواجبٌ مله
القض

بأئر آحَرَ عِنْدَ التَجّن ."0وَإِنْمَامُ الْحَجّ الْمَاسِدٍ اض .
(مَسْألَة)

سِيعَةٌ الأمر بَعْدَ ا

 0م

لِلإبَاحَةَ ی

9

|

00

لَنَا:

)0غ( في  :أ التَبِيينَ؟ بدل «الكّن .

(؟) قال ابن السبكي في رقع الحاجب (ورقة /#8ب)« :ثمأشار المصنف إلى جواب عن
سؤال مقدر فقال, :وإتمام الحج الفاسد واضح› وتقريره :لو كان الإتيان بالمأمور به
ضاء ء على من أفسد حجه» واللآزم منفي
قجب
لا و
على وجهه مسقطاً للقضاءالم

بالإجماع .ووجه الملازمة :أن من أفسد حجه مأمور بالتمادي عليه» فإن تمادى فقد
امتثل ما أمر به على وجهه» فيستلزم ذلك إسقاط القضاء .وجوابه واضح كما ذكر؛
لأن الأمر بإتمام الفاسد أمر ثان غير الأول» ولم يؤمر حينئذ بقضاء هذا التمادي
المأمور به ثانياًء وإنما أمر بقضاء ما أمر به أولاً؛ لأنه لم يوقعه على الوجه الذي أمر
يية
ا ف
غابه
به» وقد مر في صدر المسألة أن هذا ليس في محل النزاع» فجو
الإيضاح؟ .اه

لمعلخىتصر
اعضد
وانظر  :بيان المختصر 7/١2 وشرح ال

۲/۰٩  ١٩ -محعاشية السعد.

( )۳في :أء «شالحضر» بدل «الحظرة .وهو تحريف ظاهر.

( )5في :أء ش «عنده كما في رفع الحاجب (ورقة /#8ب) بدل «على» .وما أثبته هو
الموافق لما في بيان المختصر  7/7/2وشرح العضد على المختصر ؟.14/

( )0اختلف العلماء في الأمر بعد التحريم على أقوال :القول الأول :للوجوب .وبه قال:
أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني» والفخر الرازي» والبيضاوي» وصدر الشريعة»
وهو قول المعتزلة› وأكثر الحنفية» وصححه

السرخسي  2والباجي من المالكية› وأبو

الطيب الطبري» وأبو حامد الإسفراييني» وتُقل عناا الشافعية» ونسبه القاضي أبو
يعلى إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين .وقال القرافي :هو قول متقدمي أصحاب مالك.
القول الثاني  :للإباحة .وبه قال الإمام الشافعي» ونقله ابن برهان والآمدي عن أكثر
وابن خويز

ا والمتكلمين» وبه جزم القفال الشاشي » وقال القاضي عبدالوهاب»
:نه قول مالك .ورجخه ابن الحاجب» وهو قول الإمام أحمد والقاضي أبي
إ

ا وأبي الخطاب .ورجحه ابن قدامة» وبه قال بعض الحنفية» ونقله ابن اللحام في

القواعد والفوائد الأصولية ص ۸۳۱عن جمهور الحنابلة.

القول الثالث :بالوقف بين الإباحة والوجوب .وهو اختيار إمام الحرمين الجويني في
البرهان .وقال ابن القشيري :إنه الرأي الحق .وهو اختيار الغزاليء وإليه مال الإمام
الامدي.

القول الرابع  :إنه للاستحباب .ونسبه ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص١9 =
VA

ا زعا طون حلم [فاضطَائُو ,"0''47نإ يت ضاي"
کون

َباخلُِلواا:فٍ لالوكادمَانِمَاء لَميِعَ مِنَ النضْرِيح .وَأَجِيبَ بِأنَّالنَصْرِيحَ كُذ
ظاهر .

(مَسْألَة) القَصَاءُ بأمر جَدِيي وَبَعْض للْمُمَهَاءِ بالأرل  .لَا :لر
reo

=

“f

٤

مله

2

e

ەو

للقاضى الحسين من الشافعية حيث فال « :والثانيى ذكره القاضى الحسين من الشافعية
فى أول باب الكناية من تعليقه  :أنه للاستحباب» .اه.

وانظر :البحر المحيط ؟/8/ا".

1

القول الخامس  :إنها ترفع الحظر السابقء وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل الحظرء
فإن كان مباحا كان للإباحة» أو كان واجباً فواجب .وهو اختيار بعض المحققين من
الحنابلة كما في المسودة ص.١81 ونسب للمزني» وهو اختيار الزركشي في البحر
المحيطء وإليه ذهب الكمال بن الهمام من الحنفية.
انظر تفصيل المسألة في  :التلخيص  .6/885البرهان ١/881. المعتمد /١هلا. شرح

اللمع ١/١٠۲. التبصرة ص ."8المستصفى ١/84. المحصول للرازي ؟ .54/الإحكام
للآمدي  .۲/۸۹۳إحكام الفصول ١/۷٠۲. الوصول إلى الأصول ١/۸١٠. شرح تنقيح

الفصول ص .8471أصول السرخسي ١/91. الروضة ١/١۷ مع النزهة .التمهيد لأبي
الخطاب ١/۹۷1. المسودة ص١6  .81تيسير التحرير ١/84 فما بعدها .العدة
 _ ١التلويح على التوضيح ١/۳1. كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١/141.
الإبهاج ١/١٤. رفع الحاجب (ورقة /۳۸ب)ء (ورقة  .)/58فواتح الرحموت .۱/۹۷۳
شرح الكوكب المنير  .80/#القواعد والفوائد الأصولية ص.١851 التحقيقات في شرح

الورقات ص.١481 البحر المحيط  ۲/۸۷۳فما بعدها.
( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش.
()۲

سورة المائدة الآية." :

( )۳سورة الجمعة الآية١٠. : وتمامها« :فإذا قُضِيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا
من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون).
( )6المراد بالأمر الجديد :إجماع أو خطاب جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج

الوقت .لا أنه يتجدد عند فوات كل واجب الأمر بالقضاء؛ لأن زمن الوحى قد

انقرض .انظر البحر المحيط للزركشي ؟.804/

1

() إذا أمر الشارع الحكيم بالفعل في وقت معين»ء ولم يفعل» فهل يجب القضاء بأمر
جديد ابتداء» أو يجب بالأمر السابقء بمعنى أنه يستلزمه لا أنه عينه ؟ فيه قولان:

القول الأول  :إن وجوب القضاء بأمر جديد .وبه قال أكثر العلماء من المالكية  -ومنهم
نه
معية
وشاف
ابن الحاجب» والقرافي  »-وال
م الشيرازي» والغزالي» والرازي  »-وبعض-7۹

وَجَبَ به لأَفْتَضَاهٌ وَصُمْوم الخويس
وَأَيْضًا :لو اقْتَضَاهُ کان

ادا

لايقَْضِي [صَوْم]'' يوم الْجَمُعَق

وَلَكَانًا سُواءً ؛ َس

لا ينم ِالإقْيِضَارٍ عَلَى

التَانى

1ثْرُ 0فِي الساْلمَّوط“ .رaد 5أ5ن الEكلامَ في
َ0الُوا :الزَّمَانُ ظَاوْفْء فَااخَتِلالهُ ل اا يُوَ
قَالُوا :كأجَلٍ الدَيْن  ِ.رد بانع وَبِمَاتقمد

قَالُواَ :يون أدَاءَ  .قُلنَا :سم" قَضَاءً ؛ 4
=

هم
ميةن-
وحنف
ال

اسْتِدْرَاكًا لِمَاقَاتَ.
أبو

هم
ن-
ملة
وناب
أبو اليسرء والسمرقندي› والعراقيون  »-وبعض الح

الخطاب» وابن عقيل» والمجد بن تيمية  »-وإليه ذهب القاضي عبدالجبار وأبو
الأسرار عن عامة

الحسين البصري من المعتزلة» ونقله عبدالعزيز البخاري فكيشف
المعتزلة» ونقله المجد بن تيمية عن أكثر الفقهاء والمتكلمين.
القول الثاني  :إن وجوب القضاء بالأمر الأول .وبه قال القاضي أبو يعلىء والحلواني»
وابن قدامة» وابن حمدان»

والمقدسي› والطوفي من الحنابلة» وهو قول عامة الحنفية

ومنهم أبو بكر الرازي» والسرخسي» والبزدوي» وبعض الشافعية .ونقله عبدالعزيز
البخاري في كشف الأسرار عن عامة أصحاب الحديث» ونسبه ابن السبكي إلى

الشيرازي» والقاضي عبدالجبار» وأبي الحسين البصري سهوا؛ لأن تصريحهم خلاف

ما نقل عنهم.

وهناك قول نقل عن أبي زيد الدبوسي :وجوب القضاء بقياس الشرع.

انظر تفصيل المسألة في  :التلخيص ١/074. التبصرة ص .45اللمع ص.١51 المستصفى
؟.٠/ المحصول للرازي ۲/۱١٠  ۲٠٠. -الإحكام للآمدي  ."5/44المغني للقاضي

عبدالجبار 9ا.١1/151 المعتمد ١/١١٠. الروضة ١/۲۹ مع النزهة .العدة .۱/۳۹۲
المسودة ص .۷۲أصول السرخسي ١/04.شرح مختصر الروضة ۲/١۹۳. شرح المحلي
على جمع الجوامع ١/78". شرح تنقيح الفصول ص.١441 رفع الحاجب (ورقة /۸٤أ).
اشلفأسرار عن
ميزان الأصول للسمرقندي ص.77١ شرح الكوكب المنير ۳/٠٠. ك
أصول البزدوي ١/۸٠۲  .405 -المغني للخبازي ص".76
( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في بيان

المختصر ؟/4/اء ورفع الحاجب (ورقة ٤۸/).

( )۲في :أ هيُسَمَّى؛ بدل سمي .
534

1

(مَسْأَلَة) الأمْبرُالأمر ّي يس أَمْرًا بالمَّىْءِ”"© .لَنًا :لَوْكَانَ لِكَانَ
«مُرْ عَبْدَكَ  ]4#1[ /بدا تَعَدَيّاء وَلَكَانَ يُتَاقِضُ كَوْلَكَ”" لِلْعَبْدِ« :لا
رھ

ه

تفعل ) .

قَألؤا:فُهِمَ ذَلِكَ ممِنْأَمْرٍالله [تَعَالَى]”” رَسُولَهُ) [صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّم] وَمِنْ قَوْلٍ الْمَلِكِ لِوَزِيره« :قُلْ لِمُلنٍ :إفْعَلُ» .فلا :ليلم با
7

ب

 (00وهو قول الغزالي» وصححه الفخر الرازي» والآمدي» وابن الحاجب» والقرافي» وابن
السبكي» والرزكشي وغيرهم .وحكى الزركشي في تشنيف المسامع 0

أن العالمي

من الحنفية نقلعن بعضهم أنه أمرء ثم نقل الزركشي عن سليم الرازي أنه حكى في

التقريب  :أنه يجب على الثاني الفعل جزماًء وإنما الخلاف في تسميته أمراً.
ث
قمال الزركشي في تشنيف المسامع ؟« :1/415والحق تنعل فإن كان للأول أن

بارالثالث» فالأمر الثاني بالأمر للثالث أمر بالثالث» وإلا فلا».
انظر تفصيل المسألة في:المستصفى ١/١٠ فما بعدها .الم للرازي ؟.7687/
الإحكام للآمدي ؟ .705/شرح العضد على المختصر ١/۳۹. شرح تنقيح الفصول
ص.١841 التمهيد للإسنوي ص .477البحر المحيط للزركشي ؟.14١/ تشنيف المسامع
5

١ -ك

شرح المحلي على جمع الجوامع ١0 ”» تيسير التحرير ١/155

القواعد والفوائد الأصولية ص.١886

في  :ش 'ايَتَتَاقَصُ فَوْلُكَ» بدل اض قَوْلَكَ؛.

00
) (۳ما بين المعقوفتين ساقط من  :الأصل› ش .وما أثبته من . :أ وهو الموافق لما في رفع
الحاجب (ورقة 0

وبيان المختصر ۲/4۷

وشرح العضد على المختصر ۲/۳

) (4في :أء ش «وَرَسُولِهِ؛ بدل «رَسُولَّهُ» .وهو خطأ؛ لأنه يغير المعنى؛ إذ مقصود ابن

الحاجب :إذا أمر الله رسولّه بأن يأمر بالشيء»يفهم كوننا مأمورين بذلك الأمر.
انظر::

رفع الحاجب

المختصر ۲/۳4

(ورقة

«(eA/Î

وبيان المختصر

۲/4۷

وشرح العضد على

والمنتهى ص.1 6

) (6ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب

(ورقة

oA/Î(.

 (0فی  :ش «أنّهه بدل لبأنّه) .
) (۷يشير بذلك إلى أننا استفدنا

ذلك من قرينة خارجية» وهي وجوب طاعة الرسول

الكريم كله ولم نستفد من لفظ الأمر المتعلق به.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /88أ)« :ومحل النزاع قول القائل« :مُرٍ فلانا=
1A1

(مَسْألَةٌ) إِذَااَم بِفِعْلٍ مُطْلَّقِء الْمَطلُوبٌ :الْفِغْلَ الْمُمْكِنُ المُطابق
7
لِلْمَاهة

>

ل

اُي
الْمَاهِئَه

َئا | :أَنَّالْمَاعِيّةَ يَسْتَحِيلُ وُجُودُمَا فِي الأعيَانِ؛ ل اما يلم مِنْ تَعَدَّدِهَا؛
م
فَيَكُونُ کا

0
جريا

و
وهو محال .

یّ“ وَالْجَزْئِيُ مُقَكَدٌ
قَالُوا :الْمَظلُوبُ مُطلَّقٌ

فَالْمُشْتَرَكَ هُوَ الْمَطْلُوبُ. 2
قُلَْا :يَسْتَحِيلٌ ہما دراه

(مَسْأَلةُ) الأمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ بِمُتَمَائِلَيْنِ ولا مَانِعَ عَادَةَ مِنَاّلنّكْرَارٍ مِنْ
= بكذ» .أما لو قال« :قل لفلان افعل كذا»» فالأول آمرء والثاني مبلّغْء فلا نزاع.
وصرح به المصنف في المنتهى» .اه وانظر :المنتهى ص.44
( )١قال الجرجاني في التعريفات ص۲٠٠ ١١٠: - «الماهية :تطلق غالبا على الأمر
المتعمّل» مثل المتعفّل.من الإنسان» وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود
المخارجي » والأمر المتعفّل من حيث

إنه مقول في جواب

حيث ثبوته في الخارج يسمى :حقيقة ›

ومن

يسمى  :.ماهية.

ومن

م هو)

حيث امتيازه عن الأغيار :هوية.

ومن

حيث حمل اللوازم له :ذاتاً» ومن حيث يستنبط من اللفظ :مدلولاً .ومن حيث إنه

محل الحوادث :جوهراً وعلى :هذا الماهية الاعتبارية »...الماهية الجنسية ...ماهية
الشيء ...الماهية النوعية» .

 )0اختلف الأصوليون في أن الأمر بفعل مطلقء هل يكون المطلوب منه ماهية الفعل من
حيث هي هي» أو واحدا من جزثياته ؟
اختار الآمدي ففي الإحكام ۲

وابن الحاجب في المنتهى ص۹۹

وهنا في

المختصرء وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/٠۷ أن المطلوب من الأمر بالفعل
المطلق واحد من جزئياته .أي :الفعل الممكن المطابق للماهيةء لا الماهية.

وقال الإمام الرازي في المحصول ١/٤٠٠: «الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من
.
ه! .
اياته
جزث

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة )١۸/ عن قول الرازي« :وهو الحقاء ثم
أخذ في سرد دليل الرازي» وأطنب في نصرة ما ذهب إليه .؛ثم قال« :ونحن نقدم

مقدمة فنتحرى بها النزاع بين الإمام  أي الرازي  والآمدي .ويلوج وجه الصواب
فنقول ..».. :انظر :رفع الحاجب (ورقة /۸٠أ)» (ورقة /84ب)» (ورقة /۸١أ).

( )۳عبارة :أ «فالمشترك هو المطلوب المطلق» .بزيادة «المطلق».
( )5في :أ «لما» بدل «بما».
AY

تَعْرِيفٍ غأَويْرِه وَاملََانعِيْعَطيُْرُوفٍ مِثْل :رصَكْلعَمَيْنِ رصَكْلعتَيْنِ.
:كيدٌة" .وَقِيلَ :بِالْوَكْففٍی  .الأكلُ:فَائِدَةُ
قمِيَلّعْ:ممَعُْمُولٌ په“  .وَقِيلَ:تأ
الأييس؟ أَظْهَدُ؛ فَكَانَ أَْلَى.
الثاني  :كر“ في التَأكِيدِء يلرم مِناَلْعَمَلِ مُحَالَمَةُ برَاءَةٍ الدَّمةِ.
n
وَفِي الْمَعْطوفٍ الْعَمَلُ ارج
( )١اختاره الرازي في المحصول ٠٠١/١ء والآمدي في الإحكام ١/٥٠٠ وابن الحاجب
في المنتهى ص4۹۹

وهنا في المختصر وغيرهم .وقد وهم الإمام الإسنوي فذكر في

نهاية السول  ۲/۲۹۲أن الآمدي اختار الوقف في هذه الحالة» وهو غير صحيح إلا إن
قصد التكرار في حالة العطف الآتية والتي اختار الآمدي ففييههاا الوقفء .وذلك بعيد.

(؟) قال الجرجاني في التعريفات ١صا: «التأكيد :تابع يقَرَرٌر أمرالمتبوع في النسبة» أو.
الشمول .وقيل :عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله» .اه.

وبه قال :أبو بكر الصيرفي» واختاره أبو يعلى الفراء في العدة» ونقله القرافي عن

القاضي عبدالوهاب من المالكية» كما نسبه المجد بن تيمية» وابناللحام» وابن النجار

إلى أبي الخطاب» كما اختاره ابن الهمام» وذُكر في المسودةء وفي القواعد والفوائد

الأصولية :أن الفراء اختار التأسيس في كتاب الروايتين.
انظر :التبصرة ص.5١ اللمع ص .۸العدة ١/085. المسودة ص .۳۲شرح تنقيح
الفصول ص.٠۳١ نهاية السول  .۲/۲۹۲رفع الحاجب (ورقة /58أ) .زوائد الأصول

 .ص .5745القواعد والفوائد الأصولية ص١44
الكوكب المنير /٤۷.

١٤٠. تيسير التحرير ١/7155. شرح

( )۳وهو قول أبي الحسين البصري في المعتمد ١/451. ونسبه ابن السبكي في رفع

الحاجب (ورقة  58/100وأمير بادشاه في تيسير التحرير ١/752 والشوكاني في إرشاد
الفحول ص٠٠٥ إلى الصيرفي .وهذا مخالف لما تقدم من نقل الشيرازي في التبصرة
ص١5 والإسنوي في نهاية السول  ۲/۲۹۲أنه يقول :بالتأكيد لا بالوقف. .
.

( )4قال الجرجاني في التعريفات ص:7١ «التأسيس :عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن
أصلا قبله» فالتأسيس خير من التأكيد؛ لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله
على الإعادة» .اه.

( )4فى :أء ش «أكثر» بدل «كثر» .وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر ۲/۳۸

وشرح العضد على المختصر ؟.44/

)0

1

إن كان الثاني معطوفا كان العمل بهما أرجح من التأكيد؛ وذلك لأن التكرار المفيد

للتأكيد لم يعهد إيراده بحرف العطف .وأقل الأحوال أن يكون قليلاً» والحمل على
الأكثر أولى .وهذا قول الجمهورء وقال به أبو الحسين البصري» والمجد بن تيمية»-
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وابن الهمامء وغيرهم.

 .75المسودة ص.۲٤ شرح تنقيح الفصول ص.١"7 شرحانظر :المعتمد ١/75١ 1
العضد على المختصر ١/٤4.شرح المحلي على جمع الجوامع ١/09". تيسير التحرير
 "_0القواعد والفوائد الأصولية ص.١8041 شرح الكوكب المنير * .87/زوائد
الأصول ص.۲٤۳ فواتح الرحموت ١/۲۹۳. إرشاد الفحول ص.٠٥
( )١في :أ «لعادي» بدل «بعادي».

( )۲فإن حصل للتأكيد رجحان بشيء من الأمرين العاديين» تعارض هو والعطف .وحيتئذ
فإن ترجح أحدهما قدمء وإلا فالوقف .قال الإسنوي في زوائد الأصول ص”:747
«واختار الإمام  -أي الرازي  »-والآمدي :العمل بهما في هذا القسم أيضاًء إلا أن

الإمام فرض ذلك في رجحان التأكيد بالتعريف .نعم قال الآمدي :إن اجتمع الأمران
في معارضة حرف العطف نحو« :اسقني ماء واسقني ا؟لماء» فالظاهر الوقف».اه.
ويريد بالأمرين :التعريف» والعادة المانعة من التكرار .وقال في تعليل ذلك« :لأن
حرف العطف مع ذمكارناه من الترجيح السابق الموجب لحمل الأمر الثاني على
التأسيس واقع في مقابلة العادة المانعة من التكرارء ولام التعريف» ولا يبعد ترجيح
أحد الأمرين بما يقترن به من ترجيحات أخر؟ .اه.

وتوقف هنا أبو الحسين البصري» أما الرازي فقد رجح العمل بهما معاً وإبقاء العطف

سليما عن المعارض.

واختار بعض الحنابلة في هذه الحالة التأكيد» ونسب إلى القاضي وأبي الفرج المقدسي
منهماء كما رجحه الشوكاني وقال« :لأن دلالة اللام على إرادة التأكيد أقوى من دلالة

حرف العطف على إرادة التأسيس» .اه.
انظر :المعتمد ١/75١  .751 -المحصول للرازي ١/١١٠. الإحكام للآمدي ؟.505/
المسودة ص.۲٤ شرح الكوكب المنير  .۳/۷زوائد الأصول ص۲٤۴۳ ٤٤۲. - إرشاد
الفحول ص.٠٦
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فَقَدْقيل مُمَابِلُهُ فى حَد الى .
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وَالْكلامُ فِي صِيعَيِهء وَالخلافُ فِي ظَهُورٍ الْحَظْر” لآ الْكَرَامَقٍ
وبالعكسء أو مُشْتَرَكَةٌ أو مَوْقُوفةٌ ما نَقَدْم.
وخكمها :التكرار وَالْمَوْرٌُ.
0
“ai
عه
&
وو
e
د
وَفِي نمدم الوْجُوب قرِيكة .تَقَلَ الأسْتَادٌ الإجمّاءة 92

0

( )١في :ش «مَسألة) النَّهْيُ؛ بدل «النهي» .وهذه الزيادة «(مسْأََةُ)؛ لم يشر إليها أحد من
الشارحين » ودليل عدم وجودها قول ابن الحاجب

يكون للمسألة مسائل ؟ .والله أعلم.

« :وله مسائل مختصة؟ .فكيف

قوله« :على جهة الاستعلاء» احترز به عن الدعاء والالتماس .انظر :بيان المختصر

ا

( )۲النهي
ا

في اللغة :من نهى ينهي نهياً .قال ابن فارس في

عجم مقاييس اللغة /9وه":

حي يدل على غاية وبلوغ» ومنه أنهيت إليه الخبرأن إ
هياه .ونهاية كل شيء

غايته» ومنه نهيته عنه؛ وذلك لأمر يفعلهء فإذا نهيته فانتهى عنك» فتلك غاية ما كان
وآخره» .اه وقال في القاموس  45/044مع ترتيبه« :نهاه .ينهاه نهيا :ضد أَمَرَه.
أه.

وأما في الاصطلاح فكما عرفه المصنف أعلاه .وقد عرف بتعاريف كثيرة متقاربة في

المعنى.
انظر تعريف النهي في :المستصفى ١/١١4. شرح اللمع ١/4915. الإحكام للآمدي

۳
التمهيد لأبي الخطاب ١/055. العدة ١/4891. الإبهاج ١/٦1. رفع الحاجب
(ورقة /۸١ب)» (ورقة ا/6أ) .بيان المختصر ؟ .58/شرح العضد على المختصر ۲/٤۹

  .4١شرح المحلي على جمع الجوامع ١/145. شرح الكوكب المنير  .9///#البحرالمحيط ؟ .574/فواتح الرحموت ١/١٠۴. تيسير التحرير ١/47. التحقيقات في شرح
الورقات ص.۲٠۳
)۳

في :أء ش «الحضر» بدل «الحظر»ه .وهو تحريف ظاهر.

( )5قال الإمام الجويني في البرهان ١/481: «وقد ذكر الأستاذ أبو إسحاق رضي الله عنه- :
5/6

ودو0ق7ف الإِمَام”"' 7وََللَهُمَسَائِلُمُخْتصّةٌ
ت
7

(مَسأَلةُ) النّهَيْ عالَشنَّيْءِ لِعَيْنهِ يذل عَلَى الْمَسَاوِا"؟ شَرْعَاء لآ لَه" .
فر

أن صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمول على الحظرء والوجوبٌ السابق لا ينتهض
قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب»

وادعى الوفاق في ذلك .ولستٌ أرى ذلك

مُسَلّماً؟  .أه.

قال العضد في شرحه على المختصر ١/١۹: «وفي تقدم الوجوب قريئة دالة على أنه
للإباحة .نقل الأستاذ الإجماع على أنه للحظرهء ولم يقل أحد :إنه للإباحة كما في

الأمرة .اه.

وقال التفتازاني« :ولما كان ظاهر عبارة المتن مشعراً بأن الأستاذ نقل الإجماع على أن
تقدم الوجوب قرينة .ذهب الشارحون إلى أن المعنى :أنه قرينةكون النهي الوارد بعده

للحظر .وأنت خبير بأنه لا معنى لكون تقدم الوجوب قرينة ذلك .فالحق ما ذكره
المحقق؟  .اه وانظر  :رفع الحاجب (ورقة /اماب).

) (00قال الإمام الجويني في البرهان ١/۸۸۱ (فقرة ١۷۱): «أما آنا فساحبٌ ذيل الوقف عليه
ش
ش
كما قدمته في صيغة الأمر بعد الحظر» .اه.

 00اختلف الأصوليون في أن النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع
والنكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها أو لا؟

قال الآمدي في الإحكام ؟« :104/فذهب جماهير الفقهاءمن أصحاب الشافعي»
ومالك» وأبي حنيفة» والحنابلة» وجمييعأعهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين إلى

قللبالفسادء وهو اختيار المحققين من أصحابنا
فسادها» .ثقمال« :ومنهم من لم يق
كالقفال» وإمامالحرمين» والغزالي» وكثير من الحنفية» وبه قال جماعة من المعتزلة

كأبي عبدالله البصري» وأبي الحسن الكرخي» والقاضي عبدالجبار» وأبي الحسين
البصري » وكثير من مشايخهم» .اه.

وفي نقل الآمدي عن أبي الحسين البصري من أنه لم يقل بالفساد هكذا على
إطلاقه فيه نظر؛ لأن أبا الحسين فصل فايلمسألة حيث قال في المعتمد

« :١وآنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات» دون العقود
والإيقاعات»

م2

.

اختلف القائلون بالفسادء هل يدل على الفساد من جهة الشرع أو من جهة
١
اللغة؟
فاختارت طائفة أن النهي يدل على الفساد من جهة اللغةء واختار الآمدي في الإحكام

۲

أن النهي لا يدل على الفساد من جهة اللغة» بل من جهة الشرعء ووافقه ابن

الحاجب في المنتهى ص۱۰٠۹

وهنا في المختصر.
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وما كَوْنُهُ يذل
شرْعا؛ فلأن العْلمَاء لم تَرَلَ تَسْتَدِل عَلى الْمَسَادٍ بِالنّهُى فى
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لِلنّهُىء وَمِنْ تُبُوتِهِ حِكمَةٌ لِلصّحََّةٍ .وَاللازِمُ بَاطِل؛ لأنْهُمَا فِي التَّ2سَارِي
اص

لم

( )1معنى قول ابن الحاجب« :في الإجزاء لا السببية؛ .أي أنه يدل على الفساد شرعاً في
الإجزاء أي :العبادات» ولا يدل على الفساد في السببية» أي في المعاملات .انظر:

بيان المختصر ؟ .498/رفع الحاجب (ورقة /08أ) .شرح العضد على المختصر ۲/٥٩ -

14

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۷۸أ)« :وثالئها في الإجزاء :أي العبادات»
وعبر عنها بذلك؛ لأن معنى الصحة في العبادات كونها مجزية .لا السببية :أي

المعاملات» وعبر عنها بذلك؛ لأن معنى الصحة في المعاملات كونها سبباً لترتب
الآثار» .اه.
1

(؟) النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد في العبادات لا في المعاملات هو رأي أبي
الحسين البصري في المعتمد ١/1910 والفخر الرازي في المحضول ؟.145/
قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/191: «وأنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهى

عنه في العبادات» دون العقود والإيقاعات» .وقد أطلق أبو الحسين اختياره ولم يقيد

كبلااملهمنهي عنه لعينه» فقد يؤخذ منكلامه اختيار الفصل مطلقاً في المنهي عنه
لعينه ولوصفه .وانظر :رفع الحاجب (ورقة /۷۸أ).

وقال الفخر الرازي في المحصول ١/1۹۲: «ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النهى لا يميد

الفساد» وقال بعض أصحابنا :إنه يفيده .وقال أبو الحسين البصري :إنه يفيد الفساد

في العبادات لا في المعاملات .وهو المختار .اه.

انظر تفصيل هذه المسألة في :التلخيص ١/١4٤. البرهان ١/441. المستصفى ۲/٠٠.
المنخول ص.٠١١ الوصول إلى الأصول ١. المعتمد ١/19١. شرح اللمع
 7/١المحصول للرازي  .۲/۱۹۲الإحكام للآمدي ۲/۷٠۲. شرح تنقيح الفصول

ص”.١77 الإبهاج ؟ .75//رفع الحاجب (ورقة ( »)/۷۸ورقة /۷۸ب) .فواتح الرحموت

۱
البخر المحيط ؟ .044/المسودة ص .۲۸شرح الكوكب المنير ۳/٤۸. تيسير
التحرير  .۷۹۳ - ۱/۱۹۳شرح العضد على المختصر  .54 5/84بيان المختصر
۲

فما بعدها .شرح المحلي على جمع الجوامع ..1

Si

AV

تشنیف المسامع ۲

8

وَمَرْجَوحِيَة لهي يَمْتَِعٌ النّهَىْ؛ لخلوه عَنِ الْحكمَةَء في رَجَحَانِ اهي نع

:ل تَرَلِ الْعْلَمَاء .وَأجيبَ؛ لِقَهْمِهمْ شَرْ

الصحّةٌ لِذَّلِكَ .ا

ب

ا

قَالُوا :الأ دييَمقْحنَضِى الصحكََة لهي نَقِيضهء يفضي تَقَيضها .راجیب
بک ل

اخټلاف

ا
سل
رز
لاءا
يها

كام الْمتَقَابلاتِ””“¢؛ ولو

سل٠ فَإِنمَايلرم الايَكُونَ لِلصِّكَّة ٍ٠ لآ أن يَقْئضِيَ المَسَاد.

الثاني  :لود

وَاتَمْلِكُ بو

لَتَاقَض تَصْرِيحَ الصحةء وَانَهَيْتَكَ عن الرَبًا لِعَيْنهِا

يَصِحّ ..وَأْجِيبَ الْمنع ب

سَبَقٌ.

القَابِلٌ"“ يَدُلُ عَلَى اليلضن و َمبد كاد لني :عن
2

3

و

ع

الأَرْمَاتِ الْمَكْرُومَةٍٍ وَأْجِيِبَ  1التَّرْعِتَ َيس مَعْنَهُ زنر
) (١أي القائل بأن النهي عانلشيء يدل على فساده لغة .انظر :بيان المختصر2.97/١ 
ورفع الحاجب (ورقة /ا/4ب)» وشرح العضد على المختصر.95/9 
(0

في  :ش «لما» بدل «بما».

( )۳في :أ «المقابلات» بدل «المتقابلات».
أحكام المتقابلات من مباحث علم المنطق .وقد عرف الجرجاني المتقابليُنِ في

التعريفات ص 455بقوله« :المتقابلان :هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد من
جهة واحدة ...والمتقابلان أربعة أقسام :الضدان» والمتضايفان» والمتقابلان بالعدم

والملكة» والمتقابلان بالإيجاب والسلب» .وانظر بشيء من التفصيل :التعريفات

للجرجاني ص۲٠٤ ١٠۲-٠ وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ص".١6
( )٤هو النافي لدلالة النهي عن الشيء على فاسده لغغةة وشرعاً .انظر :بيان المختصر

۲

ورفع الحاجب (ورقة هأ

وشرح العضد على المختصر ؟.55/

( )5في :أ «لما» بدل «بما».

( )5هو القائل بأن النهي عن الشيء يدل على صحة المنهي عنه شرعاً في العبادات
والمعاملات .انظر :بيان المختصر ۲/٤۹ ورفع الحاجب (ورقة /88أ) ,وشرح العضد
على المحتصر ؟//ا.9
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الصلاة.
قَالُوا :لو كَانَ ممْتَيْعَا لْمْيُمنَع  ْ.أجيبت "00ب
بأانالم لِلتّف ٠ي» وَبِالئفضِ

بول  :ولا تنكخواي' ,مدعي 2.6اكوك

٠

ولم  :حمل عَلَى لكوي يوقفعِعع
هههمم في محَالْعَةِ  3الْمُمْتَمَ ل يَمْنَعٌ؛
020

ور

ولراك

افئيْضٍ .
لُوْمَُتحَعََذْرٌ
ثامه
( )١في :أء ش «دع» بدل «دَعِي .4وهو خطأ ظاهر.

(؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت« :قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله :

«إني

امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟» فقال رسول الله ب « :إنما ذلك عرق»
وليس بالحيضة.ء فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم
وصلي»؛.

أخر جه البخاري في كتاب الوضوءء باب ( )5غسل الدم ١/۳1. وفي كتاب الحيضء
باب ( )8الاستحاضة 4/١لاء وفي باب )(9١ إقبال الحيض وإدباره ١/۹۷۰ وفى باب

( )41إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ...إلخ ١/482 وفي باب ( )۸۲إذا رأت
المستحاضة الطهر ١/884.
وأخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها .حديث ()75

۱
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارةء باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع

الصلاة حديث ( ۲۸۲۔ ۳۸۲)۱/٤۹۱ ۔ .6891
وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة حديث )(١١٠
.

وقال أبو عيسى  :لاحسن صحيح؟.

وأخرجه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة» باب الفرق بين دم الحيض
والاستحاضة ١/881.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في المستحاضة التي قَدْ عدت عدم

أيامأقرائها قبل أن يستمر بها الدم حديث (١735 )٤٠٠. _ ۱/۳۰۲ 455
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الطهارة» باب المستحاضة حديث )(4١1 ١/15.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .65/4191

( )۳في :أ «وأجيب» بدل «أجيب».
( )4سورة البقرة الآية .4 :وتمامها :ولا تَنْكحُوا المشركات حتى يُومِنَ.4
()

في :أ ش «دع» بدل «دَعِي .2وهو خطأ ظاهر.

1A۹

(مَسْأَلَةً) لهي عالَلنَّيْءِ لِوَضْفِهِ كَذَنِكَء لقا  1۹۳/1 /لأر .

وال النَّافِعِيٌ :يُضَادٌ وُجُوبَ صله" يَعْنِي :ظَاهِرَاء وَإِلاَوَرَدَ نَهِيُ
ناه»
عهي ل
لصف
لو

شنيء
لع
انهي
) (1اختلف الأصوليون في أن ال

د
الى
سل غ
فيد
هل

المنهي عنه أو لا؟

فالمختار عند الشيرازي» والمالكية» والإمام أحمد وأكثر أصحابه» وداود وبعض
الظاهرية› وأ يبى هاشم وأتباعه :أن النهي عن الشيء لوصفه يدل على فساد المنهي

اهخوتار
عنه ..و

ابن الحاجب إلا أفنساد

المنهي عنه عنده مستفاد شرعاً لالغة.

قال الإمام الجويني في البرهان ١/99١ ١ :وعْزِيٌ هذا المذهب إلى طوائف من سلف
لك
اعن
مية
الفقهاء .وقيل :إنه روا

.ه.
ببن أنس رضي الله عنه» ا

وذهب الأكثرون إلى أنه لا يدل غلى فساد المنهى عنه .وهو مذهب الشافعى رضي اللّه
عنه.

١

حفكيام
إدي
للآم
ال ا
قا

١

١

۲/۷٠٤ « :ولانعرف خلافاًفيأن مانهيعنهلغيره أنهلا

يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة .إلاما تقل عن مذهب مالك»
وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه».

اه.

وما ادعاه الآمدي هنا فيه نظر؛ لأنه إن كان مقصوده :أن الكل متفقون على صحة
الفعل فهذا صحيح ؛ لأن الصحة قد تكون لعدم الفساد».

وقد تكون لأمر آخر .وإن

 3يدل على الفساد فلا؛ إذ مذهب الإمام الشيرازي  وهو
قصد أن النهي

سابق له

الفساد مطلقاً .لاسيما وأن الشيرازي قد نقل مذهب من يقول أن النهي لا يدل على

الفساد عنبعضهم في اللمع ص 4١ ولميرتضه .وأنه قالفي التبصرة ص ١٠٠ -
بأن الصحة في هذه الصورة راجعة لأمر آخرء لا لأن النهي لا يدل على الفساد.

۳۴

انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية :مفتاح الوصول؛ للشريف

التلمساني ص»74١ والتمهيد للإسنوي ص»8١ وميزان الأصول للسمرقندي ص.٠۳۳
١٠٠. المعتمد
وانظر تفصيل هذه المسألة في :البرهان ١/491. التبصرة ص٠٠١
د

المستصفى 5/8؟ .المحصول للرازي ١/٤۹۲. الإحكام للآمدي ١/۷0٤. العدة

 . 5شرح تنقيح الفصول ص.١47 شرح مختصر الروضة  .754 7/044المسودة
ص.۷٤ شرح الكوكب المنير ۳/۳٩  .54 -بيان المختصر ١/۸۹. رفع الحاجب (ورقة
 . 4تشنيف المسامع ؟.58/

)( قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/87١ « :ونقلرناقلون عن الشافعي رضي الله
له :إن كان النهى عن شىء لمعنى فى عينه دل على فساده .وإن كان لمعنى
قهاأن
عن

في غيره كاللّهي عن البيعوقت النداء لم يدل على فساده» .اه.

انظر :الرسالة ص ”#4  ١٠.التقريب والإرشاد ؟ ."78/المنخول ص.٠١١ رفع
الحاجب (ورقة  .)//48التشنيف ١/٠٠.
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م ٤ وَقَال أبو حيِيفة  :يدل على فسَاد الوَضفيء لا المنهى

 000قال الأصفهاني في بيان المختصر ١/۸۹: «وقال المصنف 

0

E

أي ابن الحاجب :-

أراد الشافعي أنه يضاد وجوب الأصل ظاهراً لا قطعاً؛ لأنه لو لم يقيد بذلك لورد
على الشافعي نهي الكراهة» كالنهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة؛ فإنه يلزم

حينئذ أن يكون مضادا لوجوب الأصل» وليس كذلك» وإلا لم يكن الأصل
صحيحاً .والتالي باطل بالاتفاق .أما إذا قيد بذلك لم يلزم أن يكون النهي عن
الصلاةفي الأماكن المكروهة مضاداً لوجوب الأصل؛ لجواز ترك الظاهر؛ لدليل

راجح .

وانظر :رفع الحاجب (ورقة /۸١آ)» وشرح العضد على المختصر  ۲/۹۸مع حاشية
السعد.

 (0قال أبو زيد الدبوسي فتيقويم الأدلة ١/4١١ 5١1:

«النهي على أربعة أقسام:

الأول  ::ماورد لقبح الفعل المنهي عنه في عينه .وهو نوعان :ماقبح وضعاًء وما
التحق به شرعاً .ومنه ما ورد لقبحه في غيره .وهو نوعان :ما صار القبح منه ووضعاًء

وما جاوره» .ثمقال بعد أن ذكر الأمثلة« :وحكم القسمين الأولين :أنهما حرامان غير
مشروعين أصلاً؛ لأن القبح صار صفة لعينه» والقبح لعينه لياجوز أن يكون مشروعاًء

حو .وحكم الآخرين :أنهما
يه
قعبما
فالشرع ما جاء إلاليشرع ما هو حسنء ورف
لأن القبح ثابت في غير المنهي عنه» فلم
عين؛
وما
شيرعنه
منه
دليلان على كون الم
يوجب

رفع المنهي عنه؛

بسبب

القبح في غيره .وهذا مذهب علمائنا رحمهم الله .وقال

الشافعي  :النهي على أقسامٍ ثلاثة» والقسم الثالث الذي ذكرناه من جملة ماقبح؛
لمعنى في عينه شرعاً .والله أعلم .اه.

وقال السرخسي في أصوله « ۸ 0المنهي عنه في صفة القبح قسمان :قسم منه ما
ماهو
هو قبيح لعينه» وقسم منه ماهو قبيح لغيره .وها القسميتنوعنوعين نوع منه
قبيح؛ لمعنى جاوره جمعا > ونوع منه ما هو قبيح؛ لمعنى اتصل به وصفاًا.

دي اصفةالقبع
وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار اا اوالمنهيعن ف
انقسم على أربعة أقسام  :ما قبح لعينه وصفاً كالعبث» والسفه» والكذب» والظلم .وما
التحق به شرعاً كبيع الخرء والمضامين» والملاقيح .وما قبح لغيره وصفاً كالبيع

يحره ه مجاوراً إياهجمعاً كالبيع وقت النداء» .اه انظر:تقويم الأدلة
لاغقب
الفاسد .وم
لأبي زيد الدبوسي رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر تحت رقم
 N1إعداد صبحي محمد جميل الخياط.

١٤وانظر :كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١/15١ ٠

مع شرح نور الأنوار

انظر
على المنار .بذل ال
لف
أيصول للأسمندي الحنفي ص١6 ١١٠-. ميزان الأصول
هاا .فواتح الرحموت ١/١04  .التقرير والتحبير ١/٤٠٠.
عدفم
ب۲۲
ص٠

۹۱

تا  :اسْيَدْلالٌ الْعُلَمَاءٍ عَلَى ريم صم يَْم]”ال“ْعِيدٍ بتخوو وَيِمَا تدم مِنَ
ل
ل
.

الْمَعْئَى .قَالُوا :لَوْ دل لَتَاقَضفض تَضْريحتٌََصرِيحاَلصَّكَةٍء وَطَلاْقُ الْحَائِضءِض» ودودنبح
يلك الْغَيْر مَعْتّمرٌ .وَأَجِيبٌ باه ظَاهِدٌ فيهء وما خولِف؛ لیل“ صصَررفْ

النَّهَى عَنْهُ .

(مَسْأَلةُ) النّهْ يَقْئَضِيٍ الَوَام“ هرا“  .لَنًا :إسذلال الْلَمَاءِ مَعَ
إِختِلافٍ الأَوْقَاتِ .
) (00ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما في

١

شرح العضد على المختصر .7/84

( )۲فى  :أ «بدليل» بدل «فبدليل؟.
م 6بمعنى أنه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه دائماً .انظر :الإحكام للآمدي  .7/714رفع
الحاجب (ورقة 4A/Î(.

قال ابن السبكي في زفع الحاجب (ورقة /48أ)« :ومنهم من يعبر عن هذا بأن النهي
يقتضي التكرارة .اه.
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۳/٩٩ « :۷۹ -ويؤخذ من كونه للدوام:
كونه للفور؛ لأنه من لوازمه» .اه.
)(4

۰

لفظة «ظاهراً» ساقطة من :أ.

) (oالنهي يقتضي الدوام ظاهراًء فيحمل عليه ما لم يصرفه عنه دليل .حكاه الشيخ أبو

حامد» وابن برهان» وأبو زيد الدبوسي إجماعاً .ونقل العلماء عن القاضي الباقلاني أن
الرازي فقال في
يرن
دفخ
للك
اى ذ
النهي لياقتضي الفور والتكرار كالأمر» وتابعه عل
المحصول ١/٠۸۲: «إن قلنا :إن النهي يفيد التكرارء فهو يفيد الفور لا محالة» وإلا
فلا» .أي إن لم يفد التكرارء فلايفيد الفور.
وقد اختار الفخر الرازي أن الأمر لا يفيد التكرارء ومن ثَمَّفإن الأمر ليافيد الفور
'عندهء ثم صرح باختياره فقال في المحصول « :787 - ۲/۱۸۲المشهور :أن النهي
يفيد التكرارء ومنهم من أباء» وهو المختار .اه.

وقال الآمدي في الإحكام ١/١۱٤: «اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي

الانتهاء عنه دائماء خلافاً لبعض الشاذين؟ .اه.
وقال العضد في شرحه على المختصر « :5/44النهي يقتضي دوام ترك المنهي عنه

عند المحققين اقتضاء ظاهراًء فيحمل عليه إلاإذاصرف عنه دليل» وقد خالف في
ذلك شذوذ».

اه.

14۲

قَالُوا :هَت الْحَائْضُ عَن الصَّلاقٍء َالو“ 0
وحكى الزركشي في تشنيف المسامع  ۲/۷۲1عن المازري قوله« :حكى غير واحد
الاتفاق على أن النهي يقتضي الاستيعاب للأزمنة يخلاف الأمر > لكن حكى القاضي

عبدالوهاب قولا :إنه كالأمر في اقتضائه المرة الواحدة» والقاضي وغيره أجروه مجرى
الأمر فى أنه لا يقتضى الاستيعاب» .اه.
انظر تفصيل هذه المسألة في :البرهان ١//151١. المعتمد  .۱/۹۹۱شرح اللمع ۱/٤۹۲.
المحصول للرازي 585 - ۲/۱۸۲؟١۸۲. . الإحكام للآمدي ؟.4١7/ شرح تنقيح

الفصول ص.١851 شرح المحلي على جمع الجوامع ١/١١۳ مع حاشية البناني
وتقريرات الشربيني .العدة ۲/۸۲٤. الكاشف عن المحصول 4/44١ فما بعدها .رفع
الحاجب (ورقة /48أ) .بيان المختصر ١/٠١٠. المسودة ص.4١ شرح العضد على
المختصر  .5/99شرح الكوكب المنير ۳/٩۹  -لاة .الإبهاج  .۷1 5/55ميزان
الأصول ص.۲۲٠ تيسير التحرير ١/57". فواتح الرحموت ١(/504. البحر المحيط

۲

_

 .٤۳۱تشنيف المسامع .۲/۷۲1

) 0عن عائشة رضي الله عنها قالت« :كنا نُؤْمَرُ بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة».
أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب )(١7 لا تقضي الحائض الصلاة ١/78.

وأخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون
الصلاة حديث (655/(١ )45 - 795؟.

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الحائض لا تقضي الصلاة حديث (555؟ 

 - ۹41| (YFلحلل
وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في الحائض ...إلخ حديث )(١١٠
 .١وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح؟.
وأخرجه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة» باب سقوط الصلاة عن الحائض
1
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب الحائض لا تقضي الصلاة حديث ()185
 10وأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة» باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي

الصلاة ١/73737.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 6/175

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال« :خرج رسول الله  4في أضحى

أو في فطر إلى المصلىء فمر على النساء فقال« :يا معشر النساءء تصدّقنء فإني
اريتك أكثر أهل النار» .فقلن :وبمايا رسول الله؟ قال« :تكثرن اللعن .وتكفرن

العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»ء
قلن :وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال« :أليس شهادة المرأة مثل نصف=

14۳

قلنا 0 :مكده.
4

2

سو

= شهادة الرجل؟» قلن :بلى .قال« :فذلك من نقصان عقلها .أليس إذا حاضت لم تصل

ولمتصم؟» قلن :بلى .قال« :فذلك مننقصان دينها» ».

بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب ( )5ترك الحائض الصوم /١ثلاء
وفي كتاب الصوم باب )(١14 الحائض تترك الصوم والصلاة ۲/۹۴۲

وفي كتاب

الشهادات باب (؟)١7 شهادة المرأة ۳/١۴١٠.
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات ...إلخ حديث
.AV
()°۸ |

قال ابن كثيرفي تحفة الطالب ص٠ ۷ عن حديث أبي سعيد الخدري رضي اللهعنه:
«وهذا وإن كان خبرأ إلا أنه نهي في المعنى».اه.

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة /١١#ب): «وأما الصوم فلم أر فيه
تنصيصاء وإنما يؤخذ من مقتضيات أدلة أخرى» .وقد أشار إلى حديث أبي سعيد
الخدري الذي ذكرته آنفاً.

وانظر شرح حديث أبي سعيد الخدري في :معالم السنن ١/٠٠ ٦4 -ء وفتح الباري
_ fof

 EVوشرح النووي على صحيح مسلم ۲

_.55

) 0قال الأصفهاني في بيان المختصر ١/١٠۱ «:أجاب ابن الحاجب بأن نهي الحائض عن
الصوم والصلاة مقيد بالحيض؛ لقوله عليه السلام  :لدعي الصلاة.أيام أقرائك»؛ فلهذا
لم يفد الدوام .فيكون حمل النهي على عدم درام مجازاًء والمجاز وإن كان خلاف

الأصلء إلا أنه يجوز أن يصار إليه بدليل» وقد تحقق الدليل هاهناء .وهو القيد؛.
اه.

وانظر :رفع الحاجب (ورقة /48أ)) وشرح العضد على المختصر  ۲/۹۹مع حاشية
السعد.
53

العام وآناض
العام“ وَالْخَاصٌ :أبُو الْحْسَيْن« :الْعَامٌ :اللَفْظ الْمُسْتَعْرِقُ لِمَا يَصْلْحُ
_-

4

 .وَليْسٌ بِمَانْع؛ لأنّ نحو ١عَشَرَوَاء ولخو «ضَرَّبَ ريد عَمْرَاا يَدْخْلٌ

الْمَرَااِيٌ:
«اللَّمْظُ الْوَاجِدُ الدّال مِنْ جِهَّةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى شَبْئَيْنِ
) (1العام لغةَ :مشتق من العموم» وهو مستعمل في معنيين :في الاستيعاب» وفي الكثرة
والاجتماع .يقال :مطر عام» وخصب عام إذا ع الأماكن كلها أو عامتها .ومنه عامة
الناس؛ لكثرتهم .وكذا القرابة إذا توسعت» وكثرت أشخاصها تسمى :قرابة العمومة.
قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ١/45: «والقرابة إذا توسعت انتهت إلى

صفة العمومة .فأول درجات القرابة :البنوة» اثلمأبوة» ثم الأخوة» ثالمعمومة فبها
تنتهي وتتوسع .وليس بعدها قرابة أخرى ؛ إذ ا القرابات بعد هذه الأريعة فرع لهذه
الأربعة؛ ولهذا انتهت المحرمية التي هي من أحكام القرابة إلى العمومة.

لخؤولة؛فروعها .ولم يتعرض الشيخ  -أي البزدوي ل

ولم تتعد إلى

لأن الأصل قرابة الأب؛ إذ

النسب إلى الآباء» .اه.

وانظر :التعريف العام لَغةٌ في :لسان العرب 5١/574. ترتيب القاموس ١/١٠۳.
التعريفات للجرجانيى ص ١88
.46/

 .481ميزان الأصول ص .”45كشف

الأسرار

1

وانظر تعريف العام في الاصطلاح في :الإحكام لابن حزم ١/15". التقريب والإرشاد
“اره .البرهان  .۱۲۲ - ۱/۰۲۲المعتمد  .۱/۹۸۱القواطع لابن السمعاني ص”441؟ .شرح

اللمع ١/۲٠". المستصفى ١/۲". المحصول للرازي ١/۹٠". الإحكام للآمدي ؟.14*/
رفع الحاجب (ورقة /8أ .)8شرح تنقيح الفصول ص ."8شرح مختصر الروضة
 5/0ميزان الأصول ص .4895العدة ١/04١. كشف الأسرار عن أصول البزدري
 . 1/6التعريفات للجرجاني ص ۸۸۱۔  .۹۸۱شرح الكوكب المنیر ۳/١١٠.
)( نصه في المعتمد ١/۹۸۱: «اعلم أن الكلام العام هو :كلام مستغرق لجميع ما يصلح
لها .اه.

وهذا التعريف بعينه ذكره أبو المظفر السمعاني فال
يقواطع ص .4451وقد زاد فيه ابن
السبكي في جمع الجوامع ١/۹۹۳  ١٠٠-بشرح المحلي :امن غير حصرا؛ ليخرج
اسم العدد من حيث تقال لآحاده .ولم يرتض الإمام الآمدي هذا التعريف» .وأفسده

من وجهين .وانظر الإحكام ؟.714/

146

.

قَصَاعِدًا)0

وَلَيْسَ يجامع ؛ لِحْرُوِجٍ الْمَعْدُوم وَالْمُسْتَحِيلٍ ؛ لان مَدْلُولَهُمَا

لَيْسَ بِشَيْء» وَالْمَوْصُوَلآَتِ؛ لأنّهًا لَبْسَتُ بلَمَظ واج ولا مَانِتع09©َ2؛ لن ر
َس

و

كل مَعْهُودَ ) وَنَكرَةِ يذخل فيه » وقد  7هَذَيْنِ.
می يذل فيه ؟ ولان

وَالأَوْلَى « :مَا دَلَّعَلَى مُسَمَّيّاتِ اعبار أَمْإرشْتَرَكَتُ فيه مُطلَمًا ضرْبةً .

قول « :إِشْتَرَكَتْ فيو»؛ لِيَخْرُْجَ نحو «عَشَرَوَاء وَمُطلقا»؛ لِيَخْرْجَ
بے
-

و

و

مامه

()o

«المعهودون

7

(.

وده

0

ےو

7

02

ول(اضزية) ؛ يحرج نحو :

( )1١قال الغزالي ففي المستصفى ۲/۳
واحدة على شيئين فصاعداً»  .اه.

or

7

«رَجل) .

3

١ت

وَالْخَاصٌ

0

.e

بخلافه .

«والعام  :عبارة عن اللفظ الواحد الدّالٌ من جهة

وعرفه فى المنخول ص٠۸۳ بقوله« :ما يتعلق بمعلومين فصاعداً من جهة واحدة؛
احترازاً عن قوله« :ضرب زيد عمراً» ».
وانظر الاعتراضات على تعريف الغزالي للعام في :الإحكام للآمدي ؟.4١5/ رفع
الحاجب (ورقة /88ب)..بيان المختصر ١/١٠٠. شرح العضد على المختصر ؟.٠١١/
شرح مختصر الروضة  .7/5804التحقيقات في شرح الورقات ص5؟.5

( )۲في :الأضل «ولا بمانع» بدل «ولا مانمٌ" .وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر
وشرح العضدٌ على المختصر ؟ »94/ورفع الحاجب (ورقة /۹۸ب).
۲

( )۳تعريف ابن الحاجب للعام في المنتهى ص٠٠١ء وهنا في المختصر قريب من تعريف
الآمدي .انظر :الإحكام ١/١۱).
( )٤فى :أ «فقولنا» بدل «فقوله».

) (0في :أ «المعهود» بدل «المعهودون).

( )5الخاص في اللغة هو :كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد.
انظر :معجم مقاييس اللغة ؟8/؟.١1 تزتيب القاموس  .9/85مفردات الراغب ص.۸۲٤
التعريفات للجرجاني ص .۸۲۱ميزان الأصول ص.791
أما الخاص في الاصطلاح فهو بخلاف العام .أي  :الخاص هو :ما دل لا على
مسميات باعتبار أمر اشتركت فيهمطلقاً ضربة.

 ٠انظر تعريف الخاص في  :البرهان ١/055. المعتمد ١/۳۴۲. المنخول ص٠١١  .العدة
 0١أصول الفقه لللامشي الحنفي .ص5١١ الإحكام للآمدي ؟ .414/التعريفات

للجرجاني ص86؟.١1 رفع الحاجب (ورقة /498ب) .شرح مختصر الروضة .6/066
ميزان الأصول ص .۸۹۲التحقيقات في شرح الورقات ص".05
1۹٦

(مَسْألةً) الْعْمُومُمِنْ عَوَارض الالَمَاظ حَقِيقَة" .2وَأ في الْمَعَانِي”")
َتَالِتُهًا١ :لصَّحِيحُ كَزَّلِكَ”" ,
الألفاظ حقيقة.

انرض
وم
عموم
( )١اتفق الأصوليون على أن الع

قال ابن الساعاتي في بديع النظام  :905/#ابمعنى وقوع الشركة في المفهومء لا
بمفهوم الشركة في اللفظ) .اه

اللفظ بالعام هو :وصفهبهبجرعن المعنى؛ فإن ذلك

يريد :أنه ليس المراد بوصف

لا وجه له» بل المراد :وصفه به باعتبار معناه الشامل للكثر

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۳/١٠٠  ١اوالعموم بمعنى الشركة في

المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظء من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعاء بمعنى أن

كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه» لاأنه يسمى عاماً حقيقة؛ إذ لو كانت
الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومهء لكان مشترکا لا عاماً؛ وبهذا يبطل قول

انرض
وم
عموم
مانل :إن الع
ق

الألفاظ لذاتها» .اه وانظر :تشنيف المسامع ١/۷٤1

TEA -

( )۲ليس المراد بكون العموم من عوارض المعاني  -المعاني التابعة للألفاظ  »-بل المعاني
المستقلة كالمقتضى والمفهوم ؛ فإن المعاني التابعة للألفاظ لا خلاف في عمومها؛

لأن

لفظها عام .انظر :تشنيف المسامع .۲/۰01
()۳

وأما عروضه للمعاني فقد اختلفوا فيهعلى أقوال:

يه
ح
رف
شضد
أحدها :إنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازاً .ذكر هذا القول الع
على المختصر 7/١١٠2 والإسنوي في نهاية السول #”7/813؛ :ووصفه ابن السبكي في

الإبهاج ١/٠۸ والزركشي في تشنيف المسامع ۲
صاحب فواتح الرحموت

بأبعد الأقوال» كما ذكره

١/8067 وقال عنه« :هذا مما لم يُعلم قائله ممن يُعتد

بهم) .اه

وارضها
عن
والثاني  :إنه م

البصري› والسرخسي»

الإحكام ۲

.به
مجازاً و

قال أكثر الأصوليين»

منهم ::أبو الحسين

والغزالي» وابن برهان» وابن قدامة وغيرهم .ونقله الآمدي في

عن الأكثرين ولم يرجح خلافه» وعزاه الهندي للجمهور.

والثالث :إنهيعرض لها حقيقة كما يعرض للفظء فكما صح في الألفاظ شمول أمر
لمتعددء

يصح في المعاني شمول معنى متعدد بالحقيقة فيهما .وبه قال ابن الحاجب»

ابلنهمام واختاره ابن عبدالشكور ونقل عن الجصاص» وأبي زيد الدبوسي من

المحافية ورجحه

ابن دنجيم الحنفي» واختاره ابن تيمية .وقال البعلي في مختصره

ص٠١١ ( :إنه الس .ونقل الزركشي في تشنيف المسامع ۲/۹٤٦ عن القاضي
عبدالوهاب قوله« :مراد قائله :حمل الكلام على عموم الخطاب» وإن لم يكن هناك

صيغة تعمها فقوله تعالى# :حرمت عليكم الميتة» [المائدة ]۳ :أي :نفس الميتة=
4۷

لَنَا :أ الْعْمُومَ حَق
شِيق
َُةمف
ُيول مر ِمُتَعَدُو /*4[ /ب] وَهُوَ في
الْمَعَاني كَعُْمُوم لس وَ
رالْجْضب؛ وَلِذَّلِكَ قِبْلَ :عَم الْمَطَرُ وَالْخْصْبٌ وَنخوهُ.
عو
حَقَقة

 .وَكَذَيِكَ الْمَعْتى الكليٌ ؛ لِشْمُولِهِ الْجُرْئِيّاتِ؛ وَمِنْ نَم قِيْلَ :الْعَامُ :ما لآ يمع

تَصَوُرْهُ ماِنلَشركة .فَإِقنِْيلَ :الْمُرَادُ :أَمْرٌ وَاحِدٌ شَامل؛دَعْمُومُ الْمَطَر

وَنَْوُهُ كلَذسَلِكَ .قلنا :لَيْسَ الَعْمُومُ بهذا الشّرْطِ لَه وَأَيِضَا :فَإنَّديك
ثاب في عموم الصَّوْتِء وَالأمْر والنّهْي وَالْمَعْنَى اللي

=

وعينها؛ لما لم يصح تناول التحريم لهاء عممنا بالتحريم جميع التصرف فيها من
الأكلء والبيع» واللبس» وسائر أنواع الانتفاع .وإن لم يكن للأحكام ذكر في التحريم
لا بعموم ولا بخصوص».

اه.

والرابع  :التفصيل بين المعاني الكلية الذهنية» فهي عامة» بمعنى أنها بمعنى واحد
متناول لأمور كثيرة دون المعاني الخارجية؛ لأن كل ما له وجود في الخارج» فلا بد
أن يكون متخصصا بمحل»> وحال مخصوص لا يوجد
لمتعدد .وهذا التفصيل بحث للصفي الهندي.

في غيره» فيستحيل شموله

وقال بعض المحققين :إن النزاع لفظي؛ لأنه إن أريد بالعموم :استغراق اللفظ
لمسمياته على ما هو مصطلح الأصول فهو من عوارض الألفاظ خاصة» وإن
أريد شمول أمر لمتعدد عم الألفاظ والمعاني» وإن أريد شمول مفهوم الأفراد
كما هو مصطلح أهل الاستدلال اختص بالمعاني .انظر :حاشية التفتازاني على

شرح العضد للمختصر ١/١٠٠ وسلم الوصول على نهاية السول ۲/۲٠۳ للشيخ
انظر تفصيل المسألة في :المعتمد ١/981. المستصفى  ."* "5/7الإحكام للآمدي
 .الوصول إلى الأصول ١/٠٠۲. أصول السرخسي ١/87١  ١١٠.الروضة

۲
مع النزهة .المسودة
حاشية السعد .شرح مختصر
الجوامع ١/٤٠٠ مع حاشية
تيسير التحرير ١/491. شرح

ص .79شرح العضد على المختصر 5-5١0٠ مع
الروضة  .5/804الإبهاج ؟ .08/شرح المحلي على جمع
البناني وتقريرات الشربيني .نهاية السول "١/1١ ,."61
 8١1البحر المحيط ۳/١١٠ -الكوكب المنير ۳/١٠٠ .

 ۳1۱ف.واتح الرحموت ١/895. تشنيف المسامع 5//1485  .845ميزان الأصول
5
ص .8686رفع الحاجب (ورقة /۹۸ب) .بيان المختصر ۲/۹٠ ٠.بديع النظام لابن

الساعاتي  .905/#مختصر البعلي ص.٠١6 زوائد الأصول للإسنوي ص۲٤۹ ١٠٠. -
إرشاد الفحول صة.4
( )١في :ش «الشركة فيه» .بزيادة «فيه».
3۹۸

(مَسألة) الشَّافِعِيٌ وَالْمُحَمَقُونَ  :لِلْعْمُوم صِيعَةً وَالْخْلاَفُ في عُمُومِهًَا
مرج
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هک لو ل
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) (1هذا رأي جماهير الأصوليين» والفقهاء والمتكلمين .قال ابن السبكي في رفع الحاجب
(ورقة /4٠أ): «والحق الأبلج إثبات الصيغ» .وهو مذهب الشافعي والمحققين كما قال

ابن الحاجب في المنتهى ص2٠١7 وهنا في المختصر.
وقد نص عليه الإمام الجويني في البرهان ١/7772 وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة
ص٠٠١ واللمع ص.»١71 والغزالي في المنخول ص٠۸۳ء والمستصفى 5/842
والفخر الرازي في المحصول  .*5/17وابن الحاجب في المنتهى ص٠٠١ء وهنا في
المختصر .وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد ١/04١ ونقله عن شيوخ
المعتزلة والمتكلمين.
ومذهب الجمهور هذا يسمى مذهب أرباب العموم.
 00هذه المسألة شبيهة بمسألة الصيغة في الأمر .قال الإمام الغزالي في المنخول ص۱١۸۲ :
«الذين توقفوا في صيغة الأمر توقفوا في صيغة العموم» .اه وانظر:رفع الحاجب
(ورقة /98ب)» وبيان المختصر 59/١١12 وشرح العضد على المختصر ۲/١٠٠.

) (۳في :ش» عبارة زائدة وهي« :وقيل :مشتركة» قَبْلَ عبارة« :وقيل :بالوقف.٠.. وهذه
الزيادة تفردت بها نسخة:

ش عن سائر النسخ.

) (4نسب الإمام الشيرازي في التبصرة ٠ص5١

هذا القول لبعض الناس حيث قال« :ومن

الناس من قال :إن كان ذلك فى الأخبار فلا صيغة له» وإن كان ذلك فى الأمر

1

والنهي فلهصيغة تحمل على الجنس» .اه.

وانظر :الإحكام للآمدي ؟//ا42١ ورفع الحاجب (ورقة /48ب)» وبيان المختصر

,۴؛,ء ,وشرح العضد على المختصر 5/7١٠ مع حاشية السعد» وشرح الكوكب

المنير ۳/۹٠٠.
ره في :أ «أو» بدل «وإمًا».
 30قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص54؟« :وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه
جامهورهم على خلافه  :-إنهليس للعموم صيغة موضوعة في
 أي بعضهمء وفإلاللغةء والألفاظ التي ترد في الباب تحتمل العموم والخصوصء
التوقف فيه حتى يدل الدليل على ما أريد بها» .اه.

فإذا وردت وجب

وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد ۳/٠۲ فما بعدهاء ونسبه
الإمام الجويني فاليبرهان ١/٠۲۲ إلى برغوث» وابن الراوندي من المعتزلة.

44

وَهِيَ :أَسْمَاءُ الشُوُوط"'" .وَالإسْتِفْهَامُء وَالمَوْصولات وَالْجْمُوعٌ
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سألة قولان:
أبي الحسن الأشعري رحمه الاللهمفي

الأول  :إن هذه الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص.

والثاني :هو الوقف .وقد اختلف في المراد منه.
فقيل :هو عدم الحكم بشيء مما قيل في الحقيقة في العموم» أو الخصوصء .أو

الاشتراك .كما قاله الآمدي في الإحكام ؟.914//

وقيل :الوقف بمعنى آنالانعلمأَوْضِعَ لهصيغة أم لا؟.
وقيل :بمعنى أنه وضع له إلا أنا لا ندري أمشترك هو أم ظاهر ؟ وهذا الذي ارتضاه

الإمام الكمال بن الهمام الحنفي في التحرير ١/۷۹۱ بشرح التيسير.
قال إمام الحرمين الجويني في البرهان 55١/١؟: «نقل مصنفو المقالات عن الشيخ أبي
الحسن» والواقفية أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية .وهذا النقل على هذا
الإطلاق زلل .فإن أحدا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به
كقول القائل :رأيت القوم واحدا واحداء لم يفتني منهم أحدء وإنما كرر هذا اللفظ

قطعا؛ لوهم من يحسبه خصوصا إلى غير ذلك .وإنما أنكر الواقفية لفظة واحدة مشعرة
بلفظ الجمع؟  .اه.

هذا وفي المسألة مذهب آخر وهو :أن ألفاظ الجمع تحمل على أقل الجمع؛ ويتوقف
فيما زاد .وبه قال :أبو هاشمء ومحمد بن شجاع الثلجيء كما نقله إمام الحرمين

الجوينى فى البرهان ١/١۲۲ وأبو إسحاق الشيرازي فى التبصرة ص٠٠١ وابن

٠

السمعاني في قواطع الأدلة ص.851

وهذا المذهب قريب من اختيار الآمدي في الإحكام ١/۷٤ إذ قال« :والمختار إنما

هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص؛ لكونه مرادا من اللفظ يقينا» .اه.
هيد ص ۷۹۲من أنهذهب إلى الوقف.
تمفي
اإسلنوي
وهذا مخالف لما نقله عنه الإمام ال
) 0في :أء ش «الشرط» كما في بيان المختصر 5/١١١١ وشرح العضد على المختصر
۲

بدل «الشروط؛) .و ما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة /4٠أ).

) (۳أطلق ابن السمعاني في القواطع ص٠۷۲١ وابن الحاجب في المنتهى ص٠٠١ وهنا في
المختصر وغيرهما :أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم» واحترزوا بالأسماء من

الحروف .كاإن» ,و«ما» المصدريتين فليست منهاء ولم يذكر جمع من الأصوليين
غ.
صتيفي
لولا
اموص
ال
قال الزركشي في البحر المحيط « :48/#تنبيه :جعل الموصولات .من صيغ العموم

مشكل؛ لأن النحاة صرحوا بأن شرط الصلة أن تكون معهودة معلومة للمخاطب؛
ولهذا كانت معرفة للموصولء

والمعهود لا عموم فيه» .اه.

وانظر :شرح تنقيح الفصول للقرافي 2ص٠8١
اال

وتشنيف المسامع ؟.555/

الْمُعَدَفَهُ تَعْرِيفٌَ جِنْس» وَالْمْضَافَةٌ وَاسْمُ الْجِنْس كَذَلِكَء وَالتَكرَةٌفي

التَفْى, "7

لنا :الْمَطعٌ فِي «لآ تَضْرِبْ أَحَدَاف وَأيِضًا :لتََمرَْلٍ الْعُلَمَاهُ تَسْتَدِلٌ
7

بِمِثْلٍ :وَالسَارِقَ وَالسَار

رالرًانية و الرٌاني]ي

5ب
ُ0وصِيكُمْ

الله في  0 7وَكَاحْتِجَاجٍ عْمَرَ فِي قَِالِ أبي بكر َرَضِيَ الله تَعَالَى
عَنْهُما]" مَاناِلعرِيَّكَاةٍ :يرت أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَقُولُوا إلِلآَهَإلا
الل“

e

الجوامع ر«کل»؛ لأنها أقوى صيغ المموم؛ والعجب ممن ابنالحاجب في
إهمالها» .اه.

انظر صيغ العموم في ا
:لتقريب والإرشاد */51١. البرهان ١/۲۲۲. قواطع الأدلة

ص .851التبصرةص.١١5 المعتمد ١/۳۲۲. إحكام الفصول ١//977. المحصول
للرازي ؟."1١/ الإحكام للآمدي ١۲/۰ .شرح تنقيح الفصول ص .۸۷۱شرح مختصر

الروضة ؟ .854/بذل النظر في الأصول ص.١75 رفع الحاجب (ورقة /٠٠أ). بيان

المختصر 7/*١١. شرح العضد على المختصر ؟.٠١7/ البحر المحيط  .45/#تشنيف
المسامع ؟ .195/شرح الكوكب المنير #/9١1.
)( لفظة «والسارقة» ساقطة من :ش.
) (۳سورة المائدة الآية٠4. :

) (4ماالبميعنقوفتين ساقط من :الأصل» ش
) (oسورة النور الآية .۲

 030سورة النساء الآية١١. :
) (¥م
اا
لبميعنقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وأمثابته من :أ .وهو الموافق لما في بيان
المختصر ۲/۲١١١ ورفع الحاجب (ورقة /4٠أ).
) (Aعن أبي هريرة رضي الله عنه قال« :لما توفي رسول الله یی وكان أبو بكر رضي الله

عنه» وك
افر م
لن
عكفر
رمن
ب»
فقال عمر رضي الله عنه :كيف تقاتل الناس وقد قال
رسول الله ككلِِ« :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا اله فمن قالها فقد

عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسايه على الله ؟» فقال:

واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال .والله لو منعوني
عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله كار لقاتلتهم على منعها .قال عمر رضي الله-

۷۰1

للم

وَكَزَّيِكَ :©'0جَالأَيِمّهُ مِنْ رسي“
2

2.

عع

ةلل

عنه  :فوالله ماهو إلاأن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه
الحق».

هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب )(١ وجوب الزكاة
 .1١وفي كتاب استتابة المرتدين» والمعاندين» وإثم من أشرك» باب ()9
5
قتل من أبى قبول الفرائض» وما نسبوا إلى الردة 8/0٠6 ١ه. وفي كتاب الاعتصام
ونل
س بسن
رتداء
بالكتاب والسنة؛ باب ( )۲الاق

الله لة . ..إلخ ۰ /۸

_

١٤۱. وفي

رواية (عقالاً) بدل (عناقاً) .وفي باب ( )۸۲قول اللّه تعالى# :وأمرهم شورى بينهم»

۸ _  ٠١۳معلقاً بصيغة الجزم.
جه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلله
وأخر

إلا اللّه محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به
.
١0-5
النبي ب حديث (/10 )۲۳
وأخرجه أبو داود في ول كتاب الزكاة .حديث ( ۲/۸۹۱ )5801۔ .491

وأخرجه الترمذي في أبواب الإيمان» باب ما جاء« :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا
لا إلنه إلا اله .حديث ( )۷۰۹۲ .5057ه #"/  .4وقال أبو عيسى« :حديث حسن
صحيح؟ .

وأخرجه النسائي في كتاب الزكاةء باب مانع الزكاة ١/١٠ _  ١٠.وفي كتاب الجهادء
باب وجوب الجهاد " 5/5
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۱/۱۱

) (1لفظة «كذلك» ساقطة من :أء ش .وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر

 » 5ورفع الحاجب (ورقة /4٠أ)» وشرح العضد على المختصر ١/١٠٠.
) (۳عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ي قال« ::الأئمة من قريش».
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳/۹۲۱ء من حديث شعبة عن علي أبي الأسدء
و ۳/۳۸۱عن الأعمش عن سهيل أبي الأسد.
وأخرجه النسائي في القضاءفى

«السنن الكبرى» عن محمد بن المثنى»عن

محمد

عن شعبة» عن علي أبي الأسدء عن بكير بن وهب الجزري» عأننس .قال النسائي:

شعبة :علي أبو الأسد .وروى عنه الأعمش فقال :عن سهل أبي الأسد).
«هكذا يقول

انظر :تحفة الأشراف ١/7 ١١.
وأخرجه أبو يعلى فى مسنده 9/44

TF

١٩ والبيهقي في سننه ۸/۳٤۱ ۳/۱۲۱ -

ا

١

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 710 - ۸/۲۲۱
ابن حبانء وقال ابن القطان:

7,

وفي إسناده بكير بن وهب .وثقه

و
َمْنْحْنْ مَعَاشِرَ الأنبياءِ لا نُورَثُ .""4وشاع وَذَاعَ وَلَمْ ينْكرْهُ أَحَدٌ.
١لا يُعرف»» وقال الأزدي :اليس بالقوي» .وقال الذهبي« :يجهل» .انظر :ميزان

الاعتدال 1/١ه”.

1

وأخرجه ابن أبي
ك عاص
تمافي
ب
السنةء باب ما ذكر عن النبي ية أنالخلافة في
قريش ٥
۲/۲۳ عن أبى برزة رضي الله عنه .قال الحافظ ابن حجر في التلخيص
 : ۴٤اإسناده حسن».

۰

٠

وأخرجه
الإمام أحمد في مسنده 4/١74 من طريق سليمان بن داود ثنا سكين به.

ولفظه« :الأئمة من قريش إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا وفواء وإذا حكموا

عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين» .ومن
طريق :عفان به» ولفظه« :الأمراء من قريش إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا وفواء
وإذا ج
كموا عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس

أجمعين».

:

وللح
ديث طرق أخرى انظرها في  :تحفة الطالب ص4١5. - ۹۰۲ تخريج الأحاديث
والاثار الواقعة في منهاج البيضاوي للحافظ زين الدين العراقي ص١٤. 74 رفع
الحاجب (ورقة /۰۹ب).

وعن ابن
ر عم
سر أ
ونل

الله َة قال« :لايزال هذا الأمر فيقريش مابقيفي الناس

اثنان» .به
ذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش» والخلافة
في قریش حديث (۳/۲١٤۱ )4 .

وأخ
الأحکراجمه» ابلاببخ(ا۲ر)ي في كتاب المناقب باب( )۲مناقب قريش  .4/551وفى كتاب
الأمراء من قريش ۸/١٠٠.
٠

وأخرجه أبو عاصم في كتاب السنة ۲/٠۳٠  ۲۳٥ -بمثل حديث مسلم.

قال ا
لحافظ ابن حجر في التلخيص « :4/74حديث« :الأئمة من قريش» قلت :وقد

جمعت طرقه من جزء مفرد عن نحو أربعين صحابياً ...ثم قال :وفي الباب عن أبي

هريرة
متفق عليه بلفظ « :الناس تبع لقريش» .وعن جابر لمسلم مثله» وعن ابن عمر
متفق
ع
ل
ي
ه
.
.
.
و
ع
ن
م
ع
ا
و
ي
ة
ب
ل
ف
ظ
:
«إن هذا الأمر في قريش» رواه البخاري .وعن

عمرو بن
العاص بلفظ« :قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة» رواه

الترمذي والنسائي ...إلخ .1أه.

وقد أخرج أبو
عاصم في كتاب السنة أحاديث كثيرة في الباب عن عدد من الصحابة»
منهم من ذكرهم الحافظ في التلخيص.
) (00قال الحافظ ابن
كثير في تحفة الطالب ص:۲٠۳ «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في
شيء من الكتب
الستة»  .وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة /١١5أ) عن ابن
السبكي
(في رفع الحاجب (ورقة /9٠ب): (إن الهيئم بن كليب أخرجه في مسنده من-

من

حديث أبى بكر بلفظ (إنا) بدل (نحن) .وكذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى من

0

حديث عمرا.

ية
ولانا
ثم قال الحافظ ابن حجر« :وقد ورقع

ابن حيوية» والأسيوطي» وهي التي

خرّج عليها ابن عساكرر الأطراف».

ثسماق سنده إلى أبي عبدالرحملن النسائي :أنامحمد بن منصور المكي أناسفيان بن
عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك ببن أوس بن الحدثان قال :قال عمر
رضي الله عنه لعبدالرحملن بن عوف» وسعدء وعثمان» وطلحة» والزبير« :أنشدكم

بالله الذي قامت له السماوات والأرض أسمعتم .النبي يله يقول( :إنا معاشر الأنبياء لا

ناه
ركما
ترث
نو

صدقة»؟ فقالوا :اللهم نعم» .ثم قال« :هكذا أخرجه النسائي .وقد

أخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة بلفظ « :إنالا نورث» وهو في الصحيحين من طرق

أخرى عن الزهري بحذف «إنا»٠ وكذا في السنن الثلاثة)  .اه

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص":7١ «وإنما الذي في الصحيحين من حديث أبي
بكر» وعمر»
صدقة.)4

وعائشة رضي

الله عنهم أن رسول الله ب

قال« ::لا نورث ما تركنا

اه.

أما حديث أبيبكر رضي الله عنه.
فأخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس» باب )(١ فرض الخمس  4/25وفيه قصةء

وفي كتاب المغازي باب ( )۸۳غزوة خيبر  0/172وفي كتاب الفرائض» باب ()۳
قول النبي فاد« :نلوارث.۸/۳ »...
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي يه  :لانورث ...حديث
)٤٥  ١۸۳۱ - ۳/۰۸۳۱وذكر في الحديث قصة.
0ه

وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب صَمَايَا رسول الله وك من
الأموال حديث (۹۹٦۹۲) - ۸۹۹۲  ۳/٣۷۳۔ .۷۷۴

وأخرجه النسائي في قسم الفيء  ۷/۹۳۱مختصراً.

وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية ص "6١ حديث (* )"8بلفظ « :لا
نورث »...وفيه قصة فاطمة رضي الله عنها.
وأما حديث عمر رضي الله عنه.

فأخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب )(5١ حديث لبني النضير ...إلخ ١/۴۳۲ -
 4وفيه قصة طويلة .وفي كتاب النفقات» باب ( )۳حبس نفقة الرجل قوت سنة على

نتعمق
مل
أهله ...إلخ  .5/091وفي كتاب الاعتصام بالسنة» باب )(١ ما يكره ا
والتنزاع في العلم ...إلخ 8/44١.
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء حديث )(٩۹٤ ۳/۷۷۳٠.
Vt

قَوْلْهُمْ :فيم بالْمَرَائِن»» يُؤَدَيى آل يايَنْدبْتَ لِلْمْظٍ مَدْلُلولَطَامِرٌأَبَدَا.
02

وَالاتَمَاقُ في « :مَن“ دَخَْلَ داري و رد أطَوالِقٌ» أله يعم [وَأَيِضًا :كَثْرَةٍ
هاع”” .
ََ
الوّائعFO ر ش

وَاسْيُدِلَ  :بِأنّهُمَعْنّى طَاهِرٌ مُحْتَاجٌإلى التَّغْبِيرٍ عَنْهُ كَعَيْرو!؟؟ .]/04[ /
وَأْجِيبَ قَدْ يُسْتَعْنَى بِالْمَجَاذٍ و بِالْمُشْئَرَكِ .
و
000
الْخْصْوصٌ"'

:

u SR
2
2
مَتَمَمَنٌ فَجَعْلَهُ له حَقِيقَة

1

fo
ولى.

وت

رد

0

أ

7

بأنه8 1تبات(

12
لعْة

وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة» باب في صفايا رسول الله ل من
الأموال حديث (# )#59ره."5

وأخرجه الترمذي في أبواب السيرء باب ما جاء في تركة رسول الله يه حديث
( 4/881 )17٠١وذكر بعض القصة .وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح
غريب من حديث مالك بأننس».
وأخرجه النسائي في قسم الفيء No

_ -لاا

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده:

۱/۲

۹

«۷E «۹6 ۸6c

كت

ETA

YI

لوقك 4۸°1

وأخرجه الترمذي في أبواب السيرء باب ما جاء في تركة رسول الله يه حديث
) 4/۷01 (4۰11من حديث أبى بكر وعمر رضى الله عنهما.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها:

فأخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي بف باب )(١۱ مناقب قرابة
1
رسول الله كلك ...إ5ل0خ.4/4
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي كَلِِ« :لا نورث »...حديث
()10

V۹

وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية ص  ۷۱۳حديث (١۸۳).
في  :أ ش «فيمن» بدل في من».

)(1
)( ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما فى بيان

لمعلخىتصر
اعضد
المختصر ١١١/١ء وشرح ال
)(۳

۲/١١٠.

۰

لفظة «شاع» ساقطة من  :ش.

) (4لفظة «كغيره» ساقطة من :ش“.
) (0في :أء ش «أوه بدل (وَ.4
فك يعني القائلين بأن هذه الصيغة حقيقة في الخصوص دون العموم .انظر :رفع الحاجب
(ورقة /9٠ب). بيان المختصر 7/81١. شرح العضد على المختصر ١/١۳٠٠.
Vo

بلتّرْجِيح ؛ وباق لقوأخوّطء فَكَانَ أَوْلَى.
ج

اليه عَامّإلا »FGT

الوا

ًه

فَيَظيَه نها لل 5

(. srV

.

ر باد ياح

٤

َخْصِيصِهًا ؛ لِدَلِيلٍ ديُثشْعِرُبِأنّهَالِلْعْمُوم وَأَيِضًا :نما يو ذلك عِنْدَعَدَم
ت

الدَلِيلٍ.
الاشتَرّاك“"

:

أطلة

2

ل

]ا

وَالأضْلٌ ا ت

قِيقَةٌ.

اجيب (

ته عَلَى
ا
م

خلاف الأضل .وَكَدْ تَقَدَّمَ مِثْلهُ.

لْفَارِقُ* :2الإِجْمَاعٌ عَلَى التَّكُلِيفٍ لِلْعَامٌ“ .وَدَلِكَ بالآمْر وَاللّهي.
ص

مل

ورَأجيبَ أ الإِجْمَاعَ عَلَى الإِحْبَارٍ عام .

(مسألة) الْجَمْعْ الْمَُكّرُ لَيْس بِعَاءُ" .لَا :الْقَطْعْ بأَنَّ «رجالاً» فِي
)(1
زفق

في :

(مخصوص؟ بدل ام

الاج (ورقة ة/ب) .بيانالمختصر  . 0 /۲شرح العضد على المختصر 70
 (۳فى :أ «وأجيب» بدل «أجيب» .
) (4هو القائل بأنها في الأمر والنهي للعموم» وفي الأخبار متوقف .انظر :رفع الحاجب
(ورقة /4٠ب). بيان المختصر 7/171١. شرح العضد على المختصر ١/٤٠٠.
) (eفي :ش «العام» بدل «للعام» .

أبالعام؟» وفي :ش «العام» بدل «للعام» .وما أثبته هؤ الموافق لما في رفع
»( في « :
الحاجب (ورقة /۰۹ب)»› وبيان المختصر

9/١7١2

وشرح العضد على المختصر

1/5 . ١

) (۷الجمع المنكر ك «رجال» ليس بعام؛ بل يحمل على ثلاثة أو اثنين على الخلاف في
عليالجبانيحيثقضى بعمومهسواءأكانجمعقلة أم جمع
أقل الجمع .خلافاًلأبي

8
باولحسين البصري في المعتمد ١/۹۲۲: «حكى قاضي القضاة رحمه الله في
ال عن الشيخ أبي علي رحمه الله أن قول القائل« :رأيت رجالا» يحمل على
الاستغراق من جهة الحكمة» .اه.

قال صفي الدين الهندي« :والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة» وإلا فالخلاف
سنبكي في
اللاب
فيهبعيد جداً؛ إذ هومخالف لنصهم على أنهللعشرة فما دونها» .قا
الإبهاج ١/١٠٠ بعد أن ساق كلام الهندي« :لكن الحكايات في غالب المصنفات عن=
“۷°

الْجْمُوع ک «رَجُل» eses
-

الجبائي ناطقة بأنه يجعل الجمع المنكر بمنزلة الجمع المعرف .والقاضي في مختصر
التقريب ( )۳/۹۱صرح بحكاية ذلك عنه .وقضية ذلك عدم التفرقة بين جموع القلة
والكثرة»ة .اه.

وضعّفٌ قول الجبائي؛ لأنه لو اقتضى الاستغراق لتعرف .وهو محال.
وهذا الذي ذهب إليه الجبائي من المعتزلة» هو اختيار ابن حزم في الإحكام ٤۷۲/١ء
والغزالي في المستصفى ۲/٦۳ والبزدوي في أصوله  ۲/۳بشرح كشف الأسرار

للبخاري» ونسبه ابن الهمام في التحرير ١/١٠٠ بشرح تيسير التحرير لطائفة من
الحنفية .منهم :ابن الساعاتي .وانظر :التقرير والتحبير 441/١؟.
أيلة :
سف
ملاف
للخ
انى ا
مب
قال الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص« :477 - ۴۲۲وللخلاف التفات على
الخلاف النحوي في جواز الاستثناء من الناكرات وفيه مذهبان:
أحدهما :يجوز؛ لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية؛ لأنها عامة على البدل بين
شخص ماء وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل محسن الاستثناء من أجل
عموم المحال.

والثاني :وهو الصحيح :المنع؛ لأن النكرة لتاتناول أكثر مفنرد بلفظهاء فيكون

الإخراج منها محالاً ...وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء ما لولاه
لوجب دخولهء أو لجاز دخوله» .اه ومنهم من جعل الخلاف بين الجمهور والإمامين

الغزالي وفخر الإسلام البزدوي ومن وافقهما لفظياً.
قال الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول لشرح نهاية السول ١/۷٤۳: «والحق
كما في مسلم الثبوت )(١/855 أن الخلاف بين الجمهور والإمامين فخر الإسلام

والغزالي ومن وافقهما لفظي؛ لأنهما مع من وافقهما اكتفوا بتسمية اللفظ عاما
بانتظام جمع من المسميات غير شارطين للاستغراق» والجمهور شرطوا في كون

لخلاف بين
اللفظ عاما أن يكون مستغرقا في التناول كل ما يصلح له» واإن
الجمهور وبين فريق الجبائي معنوي؛ لأنهم مع اشتراطهم في العموم الاستغراق

قالوا :إن الجمع المنكر عام وأثبتوا له الاستغراق كما يتضح من دليلهم الذي
ساقه لهم المصنف  -أي ابن عبدالشكور » ولا فرق في الخلاف على هذا الوجه
بين جمع القلة» وجمع الكثرة .فالحق :أن الخلاف فيهما كما في مسلم الثبوت
وأقره عليه شارحه»

اه.

انظر تفصيل هذه المسألة في :التقريب والإرشاد  .۳/۹التلخيص ١/١٠. المعتمد

0

الإحكام لابن حزم ١/974. التبصرة ص.١81 المستصفى  ."5/5المحصول

ص١9١ رفع الحاجب (ورقة-
للرازي '/هلا" .العدة ؟ .76/شرح تنقيح الفصول .
ينف

في الْوُّحْدَانِ”'" 2وَلَوْ قَالَ١ :لَهُ عِنْدِي عَبِيدٌا؛ صحتفسِيره بقل الْجَمْع.
الوا  :صح إِطْلاهُعلىكل جنع مخئلةعلى ال ميع»
و

جو حَقَائِقِهِ  .ورد بحو «رَجُل»» و

حَمْلٌ عَلَى

تما ص عَلَى الْبَدَل ِ.

:وْ لَمْيَكْنْ لِلْعُْمُومء لَكَانَ مُخْتَضًا بِالْبَعْض .وَرُدٌ ب «رَجُْل).
لَ
(A

وانه

روم

3 +

ss

oly

موضوع لِلجمع 

)(8

ا

المشتَرَك .

(مَسْألةُ) أببينه المع  :لايننت تَصِح٬ الها م

sn

 .)/۲بيان المختصر  .57/171ميزان الأصول ص.55١ تيسير التحرير ١/١٠٠٠. التقرير
والتحبير ١/551. الإبهاج ؟.١1١5/ نهاية السول ۲/۷٤۳ مع سلم الوضول .مختصر
البعلي ص.٠١8 شرح المحلي على جمع الجوامع ١/9١14  ١74مع حاشية البناني
وتقريرات الشربيني .شرح الكوكب المنير ۳/١٤٠. البحر المحيط  .۳/۲۳۱تشنيف
المسامع ٠885-. ۲/۹۷1 فواتح الرحموت ١/855. إرشاد الفحول ص.١٠١8
) (1في :أ «الآحاد» بدل «الوحدان».
)(Y

فى :ش «وبأنَّه» بدل لوأنّه .

( .)۳ففی :أ ش «فإلّه» بدل «وألّه».
)(£

في:

)(0

قال ابن السبكي في رفع الجاجب (ورقة /54أ)« .:اختلف في أصل الجمع» وليس
محل الخلاف فيما هو المفهوم ملنفظ الجمع لغة» وهو ضم الشيء إلى الشيء» فإن
ذلك في الاثنين وما زاد بلا خلاف» وإنما هو في اللفظ المسمى في اللغة بالجمع

«للقدر» بدل «للجمع؟.

مثل :مسلمين وغيرهم» وليكن محل الخلاف أيضاً في جموع القلة» أما جموع الكثرة

زف

فأقلها أحد عشر بإجماع النحاة» .اه وانظر :البرهان ١/١٤۲٠ والإحكام للآمدي
 , ۲وإرشاد الفحول ص.٠١۸
عة
بلى
رع
أجمع
ذكر ابن الحاجب اختلاف العلماء في أقلما يطلق عليه أبنية ال
 ١مذاهب:

أولها :اثنان بطريق الحقيقةء وثانيها :الثلاثة بطريق الحقيقة» ولا يصح أن يطلق على
الاثنين بالمجاز .وثالشها :الثلاثة بطريق الحقيقة» ويصح إطلاقه  73الاثنين مجازا.

وهو مختار ابن الحاجب في المنتهى ص٠٠١ وهنا في المختصر .ورابعها :الثلا

بطريق الحقيقة» ويصح إطلاقه على الاثنين» والواحد بطريق المجاز .وهو مذهب
الإمام الجويني كما سيأتي تفصيله .والمقصد من هذه المسألة :أن لفظ الجمع إذا أطلق

فما أقل محامله ؟
7۰۸

فذهب أبو حنيفة والشافعي وطائفة من أهل اللغة إلى أن أقل
ك
لفي
ذماء
= وقد اختلف العل
الجمعثلاثة .وبهقالالشيرازي في التبصرة ص ۷۲۱واللمع ص ۷۲والغزالي فيالمنخول

حيكام ۲/٥٠٤ عن مشايخ المعتزلة» وقال ابنالسبكي في
اآملديإ ف
ص 44١١ وحكاه ال
لك
مياعن
رفع الحاجب (ورقة /74ب)« :وربما رو

ام
حيكفي
إباج
وقال ال

لنك
اب ع
ملوها
عبدا

أيضاً»  .وهو ما حكاه عنه القاضي

لنك
ار ع
مشهو
الفصول ١/١٠٠: «وهو الم

رحمه الله»» واختاره ابن حزم في الإحكام ١/١742 وأبو الحسين البصري في المعتمد
1ء
ول
لالفخ
ا و
حرازي
مر ال
صفي
١۲/٠۷۳٠ وابن برهان فى الوصول إلى الأصول

١وهو مذهب أكثر المالكيةء وأكثر الحنابلة .وإليه مال سيدنا عبدالله عببناس»
وسيدنا عبدالله مبسنعود» وبعض الصحابة رضي اللهعنهم أجمعين.
وذهب الإمام مالك وداود الظاهريء والأستاذ أبو إسحاق» والقاضي الباقلاني في
 3والإرشاد * 612/والغزالي فايلمستصفى  .6/95وابن الماجشون» والبلخي»
بن العربي في المحصول ص۷۷

0

«1/0

والباجي في الإشارة ص2١9١٠

وبعض الحنابلة .ومن النحاة الخليل» وسیبويه»

وفي إحكام

وعلي بن عيسى

النحوي» ونفطويه.
وحكي عن أسيادنا أبي بكرء وعمرء وعثمان» وزيد بثنابت رضي اللهعنهم أجمعين.
وذهب بعضھم ۔ كما حكاه ابن الحاجب في المنتهى ص۰٠٠١

وهنا في المختصر -

بيهاج
إف
لكي
اسب
اطلقعلىاثتينلاحقيقةولامجاز .قال ابن ال
لي
أنه

۲/١١٠ :

اوعندي في ثبوت هذا القول نظر» .اهم

وقد أشهر كلام الآمدي ذفآيخر البحث في الإحكام ۲/۹۳٤ بالوقف حيث قال« :وإذا
غرف ضعف

المأخذ من الجانبين» فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح ١ وإلا فالوقف

لازم .اه.

اج
بيهفي
إسبك
لنال
ال اب
قا

اما
وإن
ي»
لأشع
آر ب
دام
مهكل

« : 5/01وهذا لم أره مصرحا بحكايته فيكتاب يعتمد عليه»

سخأرلة:
فإنه قاال
لفميآ

« وإذا عرف ضعفٌ المأخذ من

الجانبين» فعلى الناظر بالاجتهاد ني الترجيح» وإلا فالوقف لازم»» ورأيت بعض
المتأخرين بعده حكاه قولاً ثالث ومجرد هذا لايكفي في حكايته مذهباً».
هذا ولإمام الحرمين الجويني تفصيل وبحث

نفيس في الموضوع› ذكره في البرهان

 787 - 1/1أوقع الآمديٌّ وابنَ الحاجب في الوهم أثناءنقلهما لمذهبه .وممن وهمهما

بييه  :الإبهاج  7/0712ورفع الحاجب (ورقة /۲۹أ)» (ورقة /79ب).
تكياف
كسب
ابن ال

انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في :التقريب والإرشاد * .71/التلخيص ؟.771/
البرهان ١7545. - ۱/۹۴۲ قواطع الأدلة ص .۸۷۲المعتمد ١/٠۳۲. المحصول لابن
العربي ص ."/الإحكام لابن حزم ١/١155. اللمع ص .۷۲التبصرة ص .771المنخول-

۷۰۹

ص.١44 المستصفى ١/۹۲. المحصول للرازي ١/٠۷". الوصول إلى الأصول ١/0٠".
الإحكام للآمدي /5ه" .4الإشارة للباجي ص.91١ إحكام الفصول 8085/١؟.شرح

تنقيح الفصول ص .۳۳۲العدة ۲/۹٤٤. التمهيد ۲/۸٥. شرح مختصر الروضة .6/014
رفع الحاجب (ورقة /۹١أ)» (ورقة
ال السرخسي ۱/۱١٠. الإبهاج 5
۲ب) .البحر المحيط  .5*1/#مختصر البعلى ص.٠١9 تيسيرالتحرير  ۱شرح
/
الكوكب المنير r فما بعدها .فواتح الرحموت  ۱/۸.7تشنيف المسامع ؟.085/

 000سبق وأن قلنا :إن لإمام الحرمين تفصيلاً وبحثاً نفيساً في الموضوعء ذكره افليبرهان
 547 0١أوقع الآمديّ وابنَ الحاجب في الوهم أثناء نقلهما لمذهبه» وممن
وهمهما ابن السبكي في كتابيه :الإبهاج  7/010ورفع الحاجب (ورقة ( 74/02ورقة
 .)۴قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة « :)]/54واعلم أن النقل عن الإمام
ب
فيه نظرء وأنا أحقق ما فيه بعد.»..
وقال في رفع الحاجب (ورقة ؟/4ب)« :فاعلم أن إمام الحرمين قال بعد أن حكى
المذهبين في أقل الجمع (البرهان 9/١؟):

«وحق الناظر في هذه المسألة أن ييئس

من العثور على مغزاها ما لم يستكملها» .ثم ذكر مستند القائلين باثنين ودفعه ثم قال

(البرهان ١/1415): «فإن قيل :فما ال الآن؟ قلنا :هذه المسألة موضوعة على
رأي المعممين» فمطلق اللفظ معناه في مختارنا ما سبق» وإن رُوحِعْنَا في جواز رد
اللفظ عند قيام المخصصات على اثني عن أو ثلاثة» فعند ذلك ننادي ونقول :إن صار
صائرون إلى أنه يمتنع رد معنى اللفظ بالتخصيص إلى اثنين» فلحن لا نمنع هذاء فقد

يبدو للرجل رجلان؛ فيقول :أقبل الرجال» ونحن لا نسوي مع ذلك بين الثلاثة
والاثنين» وار إلى الثلائة أهون من الرد إلى اثنين» .ثم قال (البرهان 10

«والذي أراه أن الرد إلى رجل واحد ليس بدعاً أيضاًء ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين

بكثير؟  .واندفع في تقرير هذا .وحاصل كلامه:

أنه لم يتكلم في مدلول أقل الجمع›

بل فيما يجوز انتهاء التخصيص إليهء فقال :ما خصص إلى الثلاث» قيل :على
دنليل يدل على ذلك فإن تنازل
الإطلاق» فإن تناول إلى اثنين احتاج مزيد قوة م

إلى ذلك احتاج إلى زيادة أخرى مع جواز الكل .هذا حاصل كلامه .وأنا أفهم منه أن

اختياره في مسألة الجمع :أن أقله ثلاثة كما هو مذهب الشافعي؛ ولذلك ليمرد
عليه» وإنما رد على القائل بالائنين» وإنه مع ذلك يجوز انتهاء التخصيص إلى
' واحد) .

أه.

71۰

لنا :أله يَسْبِقُ الزَّائِدُء وَهْوَ دَلِيلُ الْحَقِيقَة .0'2وَالصّحَّة"' :إن كان
لَهإِخوَة ."””#وَالْمْرَاُ :أَحَوَانِ© وَاسْيِدْلاَلُ ابن عَبّاسِ بها وَلَمْ يکر عَلَيْه

ِ 8لَى التَأوِيل”” .
( )١قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ( :)/۳۹إنه يسبق إلى الفهم عند إطلاقه اسم
الجمع الزائد على الائنين» وهو أي  :سبق الفهم› دليل الحقيقةء فدل أنه حقيقة في

الثلاثة» ولم يرد أكثر الشارحين على هذا التقرير» ولا شك أنه وهمء فن أَحَدًا لم

قنهة»
قفيي أ
حازع
ين

ولا هو المدعى حتى يستدل عليه» إنماالمدعى نفيكونه حقيقة

في الاثنين» واستشعر بعضهم هذا فزاد :وإذا كان حقيقة في الثلاثة» لم يكن حقيقة
في الاثنين» وإلا يلزم الاشتراك .وهو ساقط فإن القائل بكونه حقيقة في الاثنين لا

يجعله مشتركاًء بل هعونده وعند غيره للقدر المشترك .وقد اتفقت الفرق على أن
الكلام في مسمى الجمع› وهو قدر مشترك .ولكن ذلك القدر المشترك ما هو؟ قيل:

الاثنان» وقيل :الثلائة؛ ولذلك لياقول أحد :إنه مشترك بين الثلاثة والأربعة
فصاعداء

بل هو للقدر المشترك بين الكل» وقارب القاضي عضد الدين الصواب

فقال :ليس حقيقة في الاثنين؛ لسبق الفهم إلى الزائدء فدل أنه حقيقة في الزائد دونه؛
لما علمت أن من علامة المجاز أن يتبادر غيره .وهذا حسنء إسنلم أن ذلك من
أمارات المجاز» وقد تقدم .ويصير دليلا على كل من انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت
المجاز» .اه وانظر :شرح العضد على المختصر ١/١٠٠ مع حاشية السعدء وبيان
المختصر ؟.7/871

(؟) وهو صحة إطلاق اسم الجمع على الاثنين مجازاً .انظر :شرح العضد على المختصر
مع حاشية السعد» وبيان المختصر 5/85١2 ورفع الحاجب (ورقة /#8أ).
۲
وة فلأمه السدس).
إنخله
( )۳سورة النساء الآية١١. : وتمامها# :فإن كا

( )5قال الإمام القرطبي فيٍ الجامع لأحكام القرآن ١/۲۷: «وأجمع أهل العلم على أن
الأخوين فصاعدا دُكراتاً كانوا أو إناثاً من أب وأم أو من  13أو من أم يحجبون
الأ عن الثلث إلى السدسء إلا ما رُوي عن ابن عباس أن الاثنين من الإخوة في
حكم الواحد» ولا يحجبٌ الأم قل من ثلاثة»).

اه.

وانظر :أحكام القرآن لابن العربي ١/058. معالم التنزيل للبغوي ١/705. التحرير
والتنوير لابن عاشور 4/١55. تفسير المنار  .4/514تفسير آيات الأحكام للشيخ
السايس ۲/١٤.

( )٠قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /#9أ)« :استدلال ابن العباس رضي اللّه
عنهما بها

أي الآية  »-ولم ينكر عليهء وعدل إلى التأويل .وجه ذلك أن ابن

خزيمة والبيهقي وابن عبدالبر رووا من حديث عبدالرحملن بن أبي ذئب عن شعبة

انس»
علىباب
مو

وهو شيخ متكلم فيه عن عبدالله بن عباس أنه دخل على-
اكلا

۳
ت

امَعَكُمْمُ:سْتَمِعُونَ."”4
إا
ن

الُووا::
ال

ورو

بأ فِدْعَوْنَ مرا

.

قَالُوا :الان /04[ /ب] كَمَا فَوْقَهْمَا جَمَاعَة.40
عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له« :إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدسء
إنما قال الله تعالى« :فإن كان له إخوة) والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة.
فقال عثمان:

لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبل» وتوارثه الناس ومضى في

الأمصار .فقد قال ابن عباس :إن الأخوين ليسا إخوة» ولم ينكر عليه عثمان» بل
عدل إلى التأويل بما ذكره» فدل على موافقتهما على ذلك» ودل تأويله وحمله
الكلام على خلاف ظاهر؛ بتوارث الناس على الصحةء وإلا تعارض عمل الناس
مع الآية).اه.

وأثر ابن عباس رواه أيضاً الحاكم في مستدركه  4/8*2والبيهقي في سننه الكبرى

۳ء

وابن حزم في المحلى ۹/۸٥۲ عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس

رضي الله عنهما.
وقد صححه

ش

الحاكم ووافقه الذهبي .قال أبن حجر في التلخيص الحبير ٤/٥۸:  ١وفيه

نظر؛ فإن فيه شعبة مولى .ابن عباس» وقد ضعفه النسائى» .اه.

وانظر :التلخيص  .5/571جامع البيان للطبري  75أحكام القرآن لابن العربي
 ١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/۳۷. أحكام القرآن للجصاص ١٠
المحلى لابن حزم  .4/8091تفسير المنار  .4/14تفسير آيات الأحكام للسايس .5/54
) (1سورة النساء الآية١١.. : وتمامها# :فإن كان له إخوة فلأمه السدس).

) (۲سورة الشعراء الآية5١. :
) (۳فى :أ» ش ردا بدل لو رد .

) (4قال الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 41/8١١

 4١٠:افضمير

معكم عائد إلى موسى وهارون وقوم فرعون .والمعية معية علم».

وانظر :جامع البيان للطبري 4١/14. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي Y1 الكشاف

للزمخشري  .4/751معالم التنزيل للبغوي ١/۲۸۳. رفع الحاجب (ورقة /79أ) .أضواء
البيان للشنقيطى ."”5/95

)(6

عن أبى موسى الأشعري قال :قال رسول الله ية « :اثنان فما فوقهما جماعة؛.
أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة» باب :الاثنان جماعة حديث (١/718 )5/19
وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصلاةء باب :الاثنان جماعة حديث )(١
۱/۱

اا

ت

وَأَحجِيبَ في المَضِيلَة؛ لأنهُ يعرف الشَّرْع لآ اللعَةٍ.
ِء
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«الأحَوَانٍ إخوةٌ»".
بعُلَيْلّة عن أبيه عن جده عن
كلاهما من طريق الربيع بن بدر بن عمرو المعروف ا
أبي موسى الأشعري.
والربيع هذا اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه .انظر :التقريب ١/745. التهذيب
* .""9/المجروحين  .۱/۷۹۲ميزان الاعتدال ؟ ."8/تاريخ ابن معين ١٤/۷۸ (رواية
الدوري) .الضعفاء والمتروكين للنسائي .ص١4 رفع الحاجب (ورقة /98أ) .الجرح
والتعديل .8584/#

ورواه الحاكم في المستدرك ١/١۴۳ من حديث أبي موسي الأشعري» وهو ضعيف.

وترجم له البخاري (باب :اثنان فما فوقهما جماعة) من كتاب الأذان .قال الحافظ ابن
حجر في فتح الباري ١/١٤۱ « :هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة» منها:

في ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعريء وفي معجم البغوي من حديث
الحكم بن عميرء وفي أفراد الدارقطني من حديث عبدالله بن عمروء وفي البيهقي من
حديث أنس» وفى الأوسط للطبرانى من حديث أبي أمامة» وعند أحمد من حديث

أبى أمامة أيضاً« :أنه ية رأى رجلا يصلى وحده فقال« :ألا رجلّ يتصدق على هذا
فيصلي معه؟» فقام رجل فصلى معه .فقال« :هذان جماعة» والقصة المذكورة دون
قوله« :هذان جماعة» أخرجه أبو داود والترمذي من وجه اخر صحيح).

اه.

.
ه.
ايفة»
وقال الزيلعي في نصب الراية « : ۲/۸۹۱كلها ضع

وأخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عبدالرحملن الوقاصي عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده مرفوعا :اثنان فما فوقهما جماعة» .لكن الوقاصى متروك الحديث.
442
انظر :التهذيب ۷٣/۳۳۱  .5#1 -المجروحين ؟ .ميزان الاعتدال "4
تاريخ ابن معين ۳/٦۸۲

( "55رواية الدوري) .الضعفاء والمتروكين للنسائي ص/الا.

رفع الحاجب (ورقة /#4أ) .الجرح والتعديل 5/851١. تحفة الطالب ص۱۲٤

5١5.

 000فى :ش «عْفُ» بدل ابِعُرُْفٍِ).

) (۲سبق تخريجه فى ص - ۱۱۷؟الا.
)(۳

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /#4أ)« :وهذا لا نحفظه عن زيد».اه.
هذا الأثر أخرجه الحاكم في مستدركه ٤/٣۳۳ بسنده عن زيد بن ثابت أنه كان يقول:

«الإخوة في كلام العرب :أخوان فصاعداً» .وروي نحوه عن سيدنا عمر بن الخطاب
أيضاً.
للا

وَالنَحْقِيقٌ  :أَرَادَ أَحَدَهُمَا حَقِيفَةَ وَالآحَرَ مَجَارًا.
قَالُوا :لا قال « ::جَاءَني رَجلانِ عَاقلودًا» ولا جال عَاقِلانِ).
وَأجيبَ انهم يرَاعونَ صَورَةً اللّمْظِ.

(مَسْأَلَة) إِذَاخصٌ الْعَامٌّء كَانَ مجَارًا في لباقي  .الْحَتَابلةُ :حَقيقةٌ .
ا

الرَّازيٌ:إّنن گان غَيْرَمُنحصضر .األْوحْسَيْن :إِنْ خصٌ بمّا لآ يَسْتَقِلُ مِنْ
عو

2

و

م

ته

مي

ت

:

سوه

0

0

 000إذا خص العام كان مجازاً في الباقي .وبه قال الجمهور .كذا نسبه ابن الحاجب في
المنتهى

ص١٠. 5 والكمال بن الهمام .وبه قال بعض الحنفية كصدر الشريعة.

وعيسى بن أبان من أصحاب أبي حنيفة .ونسبه الباجي إلى كثير من المالكية» واختاره
الإمام القرافي» ونسبه ابن السبكي إلى أصحابهم الشافعية» والمعتزلة كأبي علي وابنه.
قال :واختاره ابن الحاجب» والبيضاوي» وصفي الدين الهندي» وهو رأي أبى

الخطاب من الحنابلة.

1

۰

انظر :التقريب والإرشاد  .55/إحكام الفصول ١/107. شرح تنقيح الفصول ص.577
ميزان الأصول ص .881بذل النظر في الأصول ص .۷۳۲تيسير التحرير ١/۸٠.
الإبهاج ۲/٤١٠. شرح العضد على المختصر 7/5١٠. بيان المختصر ۲/۲١٠ رفع
الحاجب (ورقة /۳۹ب) .البحر المحيط  .۳/۹۲شرح الكوكب المنير #/151١.
التحقيقات في شرح الورقات 5ص.806

 00كذا نسبه ابن النجار .في شرح الكوكب المنير ١/١١٠ إلى أكثر الحنابلة» وجزم به
القاضي أبو يعلى في العدة ۲/۳۳٥ وقال« :كلام أحمد رحمه الله يدل على هذا .وبه

قال كثير من الحنفية كالسرخسي» وبعض المالكية» ونسبه ابن السبكي إلى كثير من

أصحابهم الشافعية .وبه قال أبوإسحاق الشيرازي» وابن الصباغ .وقال إمام الحرمين

في التلخيص ١/١٤: «هو مذهب جماهير العلماء».

ص١9 عن الإمام الشافعي رضي اللّه عنه.

ونقله الغزالى فى المتخول

00

انظر :التقريب والإرشاد  .55/#التلخيص ١/١٠. المنخول ص".١6 شرح اللمع
."*4/١
الروضة
الإبهاج
الكؤكب
)(۳

إحكام الفصول ١/١165. العدة ؟ .5*/شرح تنقيح الفصول ص":6555
۲/۲٠٠ مع النزهة .أصول السرخسي ١/54١. تيسير التحرير ١/۸٠".
.فع الحاجب (ورقة /#9ب) .البحر المحيط r  .۰شرح
۲/١٤١٠.ر
المنير #/05١.

قد حكى هذا المذهب عن الرازي الجصاص الآمديٌّ في الإحكام ۲/۹۳٤ وان
الحاجب

في المنتهى ص۰۱١٦ »

وهنا في المختصر›

الشافعية .واختاره الباجي في إحكام الفصول ١/۲٠٠.
71:

وذكره عله ابن الهمام نقلا عن

الْقَاضِى :إن حص بشَرْط أو إنیشاء“ sn
ولم يصرح الرازي الحنفي في كتابه الفصول في الأصول ١/٠٠٠ بهذا المذهب فقال:
«فإن اللفظ فيما عدا المخصوص حقيقة).

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٠٠ عن ما نسب إلى الرازي الجصاص« :وهذا

لماحلف».
خهو
لع و
اجم
يلنابغي أن يعد مذهباًمستقلاً؛ لأنهلابدأن يبقى أقلال
اه.

انظر :الفصول في الأصول للرازي الجصاص ١/0895. إحكام الفصول ۱/۲٠٠.
الإحكام للآمدي ۲/۹۳٤. المنتهى ص.٠١6 رفع الحاجب (ورقة /۳۹ب) .تيسير

التحرير ١/۸٠۳. شرح العضد على المختصر 5/5١٠. البحر المحيط  .757/#إرشاد
الفحول .ص١٠١١ التحقيقات في شرح الورقات ص.5091
 (00انظر قول أبي الحسين البصري في المعتمد ١/755. واختار الفخر الرازي في
المحصول ١/٤٠ قول أبي الحسين حيث قال« :والمختار :قول أبى الحسين
رحمه الله .اهم.

1

١

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۳۹ب)« :وقال أبو الحسين البصري :حقيقة
سصتقل
بنمخ
إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية» وإ

من

عقل أو سمع فمجازء وعليه الإمام فخر الدين الرازي وغيرهء وهو الذي رأيته منصوراً
في كلام القاضي» ونقله عنه أيضاً المازريء وذكر أنه آخر قوليه» وإن أولهما كونه
مجازاً مطلقاً .وقال المتأخرون منهم المصنف  -ابن الحاجب  :-القاضي يقول :إنه
حقيقة إن خص بشرط أو استثناء لا صفة ولا غيرها» .اه.
والذي قاله ابن السبكي هو الصحيحء والثابت في التقريب والإرشاد  ۳/۷1حيث قال

القاضي الباقلاني« :والذي نختاره :إنه يصير مجازا إذا خص بالأدلة المنفصلة دون

الاستثناء المتصل بهء وما جرى مجراه من الألفاظ .وقد كنا نصرنا القول بأنه يصير

مجازا إذا خص بأي دليل كان .وأنه يصح التعلق به فيما بقي بعد تخصيصه بالأدلة
المنفصلة وإن كان مجازاً» .اه.
وقد نسب الغزالي في المنخول ص٠١۴ للباقلاني القول بأنه يصير مجازا .ولم يبين
رجوعه عنه.

) (۲قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۳۹ب)« :وقال أبو الحسين البصري :حقيقة

إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية» وبإنمخسصتقل من
عقل أو سمع فمجازء وعليه الإمام فخر الدين الرازي وغيره وهو الذي رأيته منصوراً
في كلام القاضي» ونقله عنه أيضاً المازري» وذكر أنه آخر قوليه» وإن أولهما كونه
مجازاً مطلقاً .وقال المتأخرون منهم المصنف :القاضي يقول :إنه حقيقة إن خص -
07_16

rocer
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 :إِنْ حص بدَلِيل

ح>َقِ7يقَةٌ في تَنَاوُلِه ج 10لافلىاقتصّار علي“. 

بشرط أو استثناء لا صفة ولا غيرها» .اه.
والذي قاله ابن السبكي هو الصحيحء والثابت في التقريب والإرشاد ۳/۷٦ حيث قال

القاضي الباقلاني« :والذي نختاره :إنه يصير مجازاً إذا خص بالأدلة المنفصلة دون

الاستثناء المتصل به» وما جرى مجراه من الألفاظ .وقد كنا نصرنا القول بأنه يصير
مجازا إذا خص بأي دليل كان .وأنه يصح التعلق به فيما بقى بعد تخصيصه بالأدلة
المنفصلة وإن كان مجازاً».
١

وقد نسب الغزالي في المنخول ص٠١۴ للباقلاني القول بأنه يصير مجازاً .ولم يبين
رجوعه عنه.

) (1كذا حكاه عنه أبو الحسين في المعتمد ١/7512 وابن بّرهان في الوصول ١/١۴٠٠
والآمدي في الإحكام ؟ »044/وابن الحاجب في المنتهى ص2»٠١6 وهنا في

المختصر» وابن الهمام في التحرير ١/۸٠۳ بشرح التيسيرء وابن السبكي في رفع
الحاجب (ورقة /۳۹ب)ء والشوكاني فإيرشاد الفحول ص2٠7١ والعضد في شرحه
على المختصر ١/١١٠٠ وغيرهم.

زفق وقيل :حقيقة إن خص بدليل لفظي اتصل» أو انفصل .كذا حكاه الأمدي في الإحكام
وابن الحاجب في المنتهى ص٠٠١ وهنا في المختصرء وابن السبكي في
۲
رفع الحاجب (ورقة 4ب(

والكمال بن الهمام في التحرير

وفي الإبهاج 1

ل.
ئبة
انس
قير
 ١بشرح التيسير» ملن غ
) (۳في :ش «مجازاً» بدل «مجازٌة .وهو تحريف ظاهر.
) (4وكذا نسبه إلى اختيار إمام الحرمين ابن السبكي في الإبهاج 5/8١2 ورفع
الحاجب

(ورقة ۳4ب(

وذكره الغزالي ذفى المستصفى

۲/40

من غير نسبة ل

وضعفه حيث قال« :وقال قوم :هو حقيقة في تناوله» مجاز في الاقتصار عليه

وهذا ضعيف» .اه.
ونسبه الآمدي في الإحكام  7/045لناس من غير أن يشير إلى أنه اختيار إمام الحرمين
الجويني حيث قال:
الاقتصار عليه) .

اومن الناس من قال :إنه حقيقة في تناول اللفظ لهء مجاز في

أه.

«والذي أراه في ذلك أنه اشترك في

قال إمام الحرمين الجويني في البرهادر
اللفظ موجب

الحقيقة والمجاز

جميعا 6s

ووجه

اش تراك الحقيقة والمجاز أن تناول

اللفظ لبقية المسميات لا تجوّرٌ فی فهومن هذا الوجه حقيقة فى التناول» واختصاصه

بهاء وقصور عما عداها جهة في التجوّزء .فالقول الكامل :إن العمل 'واجب» واللفظ
حقيقة فى تناول البقية» مجاز في الاختصاص».

۷1٦

اه.

لَنَا :لوكَانَحَقِيقَةَ لَكَانَ مُشْتَرَكًا؛ لان الْمَرْضَ أحنَهقِيمَة فِى
الاسْتِعْرَاقِء وَأَيْضًا :الْحْصُوصٌ بِقَرِيَةٍ كَسَائِرٍ الْمَجَاذٍ.
سس

م

42

سرد
وو

سرهم الس مه

الحتابلة  :التتاوؤل باي ؟ فكان حَقِيَة. "0

له

ر

ر
نم
ر
و

وَأجِيبَ بأنه كان مع غيْرِهٍ.

قَالُوا :يَسْبقُء وَهُوَ دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ .كُلْنَا :بِقَرِيئٍَء وَهَُ دلي الْمَجَازٍ.
الرَازِيٌ  :إِذَابَقَيَ عير ملْحَصِر› فهر مَعَنَى الْعْمُوم”" .

أجيتت””" باه

كَانَ لِلْجَمِيع .
بُو الْحْسَيْن  :كلَوانَ مَا لا يَسْتَقِةٌ يُوجِبٌ تَجَوُّرَا فِي نَحْو« :الْوّجَالُ
 3شل

ر

وكرم بَيِي
تيم إن دَخَلُوا؛؛ لَكَانَ تحر
ل

«مُسْلُ و

ِلْجَمَاءَةٍ مَجَارًا؛ وَلَكَانَ نَحُوٌ« :الْمْسْلِمُ) لجس أزلِلْعَهْدٍ مَجَارَّاء ولحو :

بالف سسَسَننََدةَإلاحَمْسِينَ اما ما
كَأَلِفٍ ارب

وواو امَضرُوب»»

وَأَجِيبَ أن «الْوَاوَا في ١مُسْلِمُونَ)

وَالآَلِثُ راللام ففِي «لْمُسْيم» وَإِنْ

( )١احتج الحنابلة بوجهين:

أحدهما :أن اللفظ قبل التخصيص قد تناول الباقي بعد التخصيص بطريق الحقيقة.

والتناول بعد التخصيص باق» فيكون حقيقة في الباقي.
الثاني  :أن الباقي بعد التخصيص يسبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ عليه .والسبق إلى

الفهم علامة الحقيقة.
انظر :الروضة ١/١١٠ مع النزهة .العدة ؟ .0*/شرح الكوكب المنير #/071١. رفع
الحاجب (ورقة /79ب) .بيان المختصر ١/١١٠. شرح العضد على المختصر ۲/۷١١٠.

( )۲سبقت الإشارة إلى أن ما نقل عن الرازي الجصاص غير صحيح» وقد صرح بخلافه
فى كتاب الفصول فى الأصول ١/٠٠٠ حيث قال« :فإن اللفظ فيما عدا الممخصوص

حقيقة» .ومن كك فملعانى لما نقله ابن الحاجب وغيره عنه .وال أعلم.
()۳

فى :أ«وأجيب» بدل «أجيب».

2

في :شش «مسلمين») بدل «مسلمون».

( )4سورة العنكبوت الآية١. : وتمامها# :ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف

سنة الا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون).
( )5انظر كلام أبي الحسين البصري في المعتمد ١/۳٦۲  -م
71%

or

To

هَ

وعبد الجَبار :كذلك»

ن الاسْتِثْنَاءَ عِنْدَهُ س بتَخْصِيص”" .

الْمُخَصّصٌُ باللَّفْظيَة"» :لَرْ كَانتٍِ الْقَرَائِنُ اللّأْظِيّةٌُ تُوجبٌ تَجَوُّرًا إِلَى
اخرو

()8

>

ور

وهو

2.2
ا

اضعف

0

( )١فى :أء ش «كانت» بدل «کان».و ما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر ؟5932/
٠
لمعلخىتصر ؟//ا.١١
اعضد
وشرح ال
( )۲قال العضد فى شرحه عن المختصر 5/8١٠: «القاضى أبو بكر قال مثل ما قال أبو
الحسين › وهو إلزام أن يكون «مسلمون» و«المسلم» و«ألف سنة الا خمسين عاماً»

مجازات إلا أن الصفة عنده كأنها مخصص مستقل» فلا يتناولها الدليل» ويحققه أن

ة؛
يست
ظ لي
فها
لصيص
تخ

بدليل أن الصفة قد تشمل أفراد الموصوف نحو :الجسم

الحادث» والصانع القديم .وقد لا تشمل إلا أن ذلك يعلم من خارج لا من الصفة».
اه.

وانظر :التقريب والإرشاد ۳/٦٦ فما بعدها .التلخيص  ۲/۹۳فما بعدها .بيان المختصر
 ."/7رفع الحاجب (ورقة /۹٤أ).

( )۳القاضى عبدالجبار قال مثلما قاله أبو الحسين والقاضى الباقلانى إلا أن الاستثناء عنده

فاي
ال
نصٌ
يخصّ
لبيتسخصيص؛ لأن الم

كيمء
حف
لّصٌ
امخص
ال

بخلاف المستثنى فإنه

ينافي المستثنى منه في الحكم.
انظر :المعتمد ١/755. رفع الحاجب (ورقة /44أ) .بيان المختصر ۲/۹۳٠. شرح
ملخىتصر 7/8١٠١.
لع
اعضد
ال

( )4وهو القائل بالفرق بين القرائن اللفظية والعقلية .وقد احتج بأن القرائن اللفظية لو كانت
توجب تجوزا لكان «مسلمون» و«المسلم» ونحو آلف سنة الا خمسين عاماً مجازاً.
وهو أضعف ربما قيل فيه :الجامع بين المقيس والمقيس عليهمنجهةأن المتصل
كالجزء من الكلام» فإنه صورة الإلزام» وأما تتعميم القول في الانفصال فلا وجه له.

_ 5

انظر :رفع الحاجب (ورقة /54أ) .بيان ال

١١٤٠.شرح العضد على

المختصر ؟.١١7/8

()

لخ» كما في شرح العضد ١/۷١٠ بدل «إلى آخره» .وما أثبته هو الموافق لما
في«:إأ
في رفع الحاجب (ورقة »)٤/ وبيان المختصر ۲/۹١٠.

)0ن عبارة ر أ وهر أَضعَفُ بتَخْصِيص) .وعبارة:
الْمُسْبَقِلٌ و غَيْرِو .

۸1¥

*ش

اوهو أُضْعَفُ؛

لَه سَدّى بَيْنَ

الإمام  :العام كَتَكْرَارِ الخاد

وَإِنَمَا اخنّصرٌ

ذا خر

بَعْضها برَتةِ(ىَ

الْبَاتّى ق r

وَأْجِيبَ ِالْمَئْع؛ ن الْعَامَ ظاهڙ في الجَمِيع  ذا خصًّ خر

قَطعًا.

وَالْمْتَكَوٌرٌ 3صاضيا

0 ١ام باعلتدُخْصِيص يمك ) .sa
( )١في« :
أبقا» بدل ابَقِيَ؛ .وهو تحريف ظاهر.
()0

قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /49أ)« :وقال الإمام  -أي الجويني  : -العام
كتكرار الآحاد فمعنى المشركين:

زيد»

وعمرو

إلى آخرهم .وإنما اختصر»

بعضها بقي الباقي حقيقة» كما أنك عند تكرير الآحاد إذا حذفت
الباقي مجازا.

خص

وأجيب

بالمنع من كونه كتكرار الآحادء

خرج الخاص قطعاً بالتخصيص.

فإذا خرج

البعض لم يكن

فإن العام ظاهر في الجميع ›

فإذا

والمتكرر نص .فإذا أخرج بعض بقي الباقي نصا

كما کان» فما بقي لم يتغير عن وضعه أصلا.

واعلم أن رأي إمامالحرمين هوالمختار عندي .٠ ثم راح يبسطء ويوضح؛
وانظر :البرهان 00

¥

وبيان المختصر

يذ°41

ليدفع عن

وشرح العضد على

المختصر ۲/۸١٠ مع حاشية السعد.

( )۳مبنى الخلاف في المسألة:
قال الزركشي في سلاسل الذهب ص:۲٤۴ «وسبب هذا الخلاف :الخلاف في أن
دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة» أو أن اللفظ موضوع للخصوص والعموم» ولكنه
في العموم أظهر.

أو يدل على العموم دلالة النصوص›

وأن صيغته

الخصوص .فمن قال .بالأول قال :هو حقيقة» ومن قال بالثانى :نفاها» .اه.

لا تحتمل

فائدة الخلاف :

الرازي أنهما قالا« :إن فائدة الخلاف في هاهاالمس
لألة E

إنذلك حقيقة

في الباقي» يحتج بلفظ العموم فيمالم يخص منه مجرداً من غير دليل يدل عليه.
ومن يقول :إنه يكون مجازاً لا يمكنه الاحتجا اج بالعموم المخصوص

فيما بقي إلا

بدليل يدل عليه أي :علأذ
ى سک ث
نبت في اباياه.

( )4قال ابن السبكي في الإبهاج « 5/741
:يشبه أن تكون هذه المسألة مفرعة على قول
من يقول :العام المخصوص مجازء فإن من قال غير ذلك احتج به هنا لا محالة».
اه.

ره(

في  :أ بين' بدل ابمبين»

۷⁄1۹

وَقَالَ اللألحي  :إن خمی بمْتصل .

فنلنّيمس
= أما إذا خص بمبهم فقد تقلالاتفاق على أن الباقي يكون مجملاء وم
بحجة.

قال الآمدي في الإحكام ؟« :444/واتفقالكل على أن العام لو حص تخصيصاً
مجملاٌ فإنه لا يبقى .حجة» .اه.

وقال ابن الحاجب في المنتهى ص٠ ٠۷ « :العام بعد التخصيص

بمبين حجة فيما بقي

عند المحققين» وبمجمل ليس بحجة اتفاقا».
وقال العضد في شرحه على المختصر 5/8١٠  9١٠: -لأما المخصص بمجمل
نحو هذا العام مخصوصء

أو لم يرد به كل ما يتناوله» فليس بحجة بالاتفاق».

اه.

ولكن ابن السبكي في الإبهاج ١/١١٠ نازع في هذا الاتفاق حيث قال« :وهذا قد
ادعى جماعة فيه الاتفاق وهي دعوى غير مسموعة .فقد صرح ابن برهان في الوجيز

بأن محل الخلاف فيم إذا خص بمبهم» فإن عبارته :العام إذا دخله التخصيص لم
يصر مجملاً» .اه وانظر :الوصول إلى الأصول لابن برهان .۲/۳۳۲
ولابن السبكي الحق في هذه المنازعة فإن من علماء الأصول من قال بأن العام

يبقى حجة وإن كان المخصص مبهماً كالإمام السرخسي في أصوله ١/٤٤٠ حيث

قال« :والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا رحمهم الله في العام إذا لحقه
خصوص

يبقى حجة

معلوماً» .

اه .

فيما وراء الخصوص

سواء كان

المخصوص مجهولاً أو

والإمام البزدوي في أصوله ١/١١٤ مع كشف الأسرار حيث قال« :والصحيح من

مذهبنا أن العام يبقى حجة بعد الخصوص معلوماً كان المخصوص أموجهزلا» .اه.
وانظر :تشن تشنيف

المسامع ۲/1

وسلم الوصول للشيخ بخيت ١/٠٠٠ مع نهاية

السول.
( )١هذا مذهب الجمهور .واختاره القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد  »۳/۴۷وإمام
الحرمين في البرهان ١/١۷۲ والشيرازي في التبصرة صر »741والغزالي في
المستصفى
2.2

١/٦٠ والفخر الرازي في المحصول ۳/۷۱

وابن الحاجب في المنتهى

ص٠١۷

والآمدي في السك

ونسبه إلى المحققين»

وهنا في

المختصرء وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /44ب)» وفي الإبهاج ٠٤٤/١ء
وقال« :وهو قول معظم الفقهاء»؛ واختاره ابن الهمام من الحنفية في التحرير ١/7١
بشرح التيسير .وانظر :فواتح الرحموت ١/8:5*2 وتشنيف المسامع ۲/١۲۷ وشرح
الكوكب المنير “/151١.
( )۲أي إن خص بمتصل» مثل الشرط» والصفة» والاستثناء يبقى حجة في الباقي» وإن=
07

= خص بمنفصل لايبقى حجة فيالباقي كذا نسبه إلى البلخي :ابن الحاجب أيضاً في
المنتهى ص.2٠١7 والطوفي في شرح مختصر الروضة  5/5782وابن السبكي في رفع
الحاجب (ورقة /۹٤ب)» وفي الإبهاج 5/54١. والعضد في شرحه على المختصر

۲

والأصفهاني في بیان المختصر ٣/١٤۱۰ وفي الإحكام للآمدي ٣/٤٤٤ « :قال

البلخى :إن خص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء فهو حجة .وإن خص

بدليل منفصل» فليس بحجة» .وكتب محشيه :البلخي :فيه تحريف والصواب
الكرخي.

وحكاه عن أبي الحسن الكرخي :الشيرازيٌ في التبصرة ص .۷۸۱وأبو الحسين في
المعتمد ١/5552 والفخر الرازي في المحصول ١/۷1 والأسمندي في بذل النظر
ص 0545والأصفهاني في شرح المنهاج ١/١۷۳ والسمرقندي في ميزان الأصول
2
ص۹۸۲۰

وابن السبكي في الإبهاج 9/85١2 والزركشي في تشنيف المسامع ذقفف

وغيرهم.

وقال الزركشي في المعتبر  -نقلاً عن محقق بيان المختصر 5/14١ « :-ووقع في
مختصر ابن الحاجب في مسائل العموم محرفا بالبلخي  بالباء الموحدة» والخاء
اء المثلثة» ثم لام ساكنة» ثم جيم  .-وهو أبو عبداللهبثلاجيلث
المعجمة  »-وهو ال
محمد بن شجاع الثلجي من متعصبي أصحاب الرأيء وكان يضع أحاديث في التشبيه
ينسبها إلى أصحاب الحديث؛ ليثلبهم بهااه.

وقد أشار الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠١١ إلى أن هذا القول منقول عن الإمام

الكرخي والثلجي كليهما .حيث قال« :إن خص بمتصل كالشرط» والصفة فهو حجة
بنمخنصفصل فلاء بل يصير مجملاً .حكاه الأستاذ أبوالمنصور عن
فيما بقي» وإ
الكرخي» ومحمد بن الشجاع ابلثالجليم-ثلثة والجيم  .2اه.
س»
ا بن
بفضل
عن ال
لد ب
امحم
لبلخي :هوا

أبو عبدالله البلخي» فقيه حنفي من

مشاهير مشايخ خرسان» أصله من بلخ» ثم أخرج منهاء فدخل سمرقند» ومات فيها
سنة 9الاههء وله كلام بليغ» ووعظ لطيف» وتأثير في التوجيه .وسماه أبو نعيم

الأصفهاني في حلية الأولياء ١٠/۲۳۲ من حكماء المشرق المتأخرين .انظر ترجمته

في  :حلية الأولياء ١٠/۲۳۲. طبقات الصوفية ص؟.5١ الأعلام للزركلي .8/175
وورد في بعض كتب الأصول كما أشرنا سابقاً اسم :محمد بن شجاعء أبو عبدالله
النلجي  -نسبة إلىثلج بن عمرو بنمالك بن عبدالمناف» وليس إلى بيع الثلج ؛

وهو فقيه حنفي أيضا من بغدادء كان فقيه العراق في وقته» والمقدم في الفقه

والحديث» مع ورع وعبادة» وكان يميل إلى الاعتزال .مات فجأة سنة 157ه ساجداً
في صلاة العصر .له كتاب «تصحيح الاثار' و«كتاب النوادر و«كتاب المضاربة» في-

ححى

َال الْبَصْرِيٌ :إِنْكَانَ الْعُْمُومُ مُنْبِئَا عَنْهُ ك طفَافْئُلُوا الْمُشْرِكينَ»'" ›
؛َإِنَّهُ لا يُْبُِ عَنِ
إلافليس بِحُجَّةٍ .ك والسارق والسارفةً "4ف
التّصَابٍ”" وَالجزْز“ .عَبْدَالْجَبَارٍ :إِنْكَانَ غَيْرَ مُفْتَقِرٍ إِلَى بَيَانٍ
الفقه الحنفي .ولعلماء الجرح والتعديل كلام فيه .ويقال له أيضاً :ابن الثلجي .انظر
ترجمته في :تذكرة الحفاظ  .۲/۹۲1ميزان الاعتدال #لالاه .الأعلام للزركلي .7/87
' والذي أرجحه أنه البلخي» وهو الذي ذكره الإمام السرخسي في أصوله ١/۲۳٠ في
باب العموم أنه من أهل القرن الرابع الهجري (ت ۳٠١۹ه)ء والثلجي متوفى سنة

5ه .وقد ذكر السمرقندي في ميزان الأصول ص۹۲٠ أن الثلجي  -بالمثلثة  -من

القائلين :إنه ليابقى حجة .حيث قال« :قال عيسى بن أبان» ومحمد بن شجاع

الثلجي من أصحابنا وأبو ثور من أضحاب الحديث :إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل
الخصوص. .:والله أعلم.

 (000سورة التوبة الآية :ه
 200سورة المائدة الآية١٠. :
) (۳النْضَابُ  بكسر النون  :-هو المقدار الذي يتعلق به الواجب» ومنه نصاب القطع:

المقدار الذي يجب قطع اليد بسرقته بشروطه .انظر :معجم لغة الفقهاء ص.84٠
الحاء  :-المكان الحصين» وهو هنا ما يحفظ فيه المال عادة» وهو

ركٌس
بِرْر
) (4الح

يختلف باختلاف الشيء الْمُخرز.
انظر :معجم لغة الفقهاء ص.١87
قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/١٠٠: «وقال الشيخ أبو عبدالله :إن كان
المخصص.

والشرط قد منعا من تعلق الحكم بالاسم العام وأوجبا تعلقه بشرط لا

ظنه
لع
اهرء
ابئ
ين

لم يجز التعلق به عنه .وإن لم يمنعا من تعلقه بالاسم العام فإنه

يصح التعلق به .ومثّل القسمّ الأول بقول الله سبحانه« :والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما[ 4...المائدة]4٠ :ء وذلك لأن قيام الدلالة على اعتبار الحرزء ومقدار
المسروق يمنع من تعلق القطع بالسرقة؛ ويقتضي وقوعه على الحرز الذي لا ينبئ

تزعلق به .ومتّل للقسم الثاني بقول الله سبحانه# :فاقتلوا
امليج
اللفظ عنهء فل
المشركين» [التوبة]5 :؛ لأن قيام الدلالة على المنع من قتل معطي الجزية» لا يمنع
من تعلّق القتل بالشرط .فلم يمتنع التعلق بهمن قتلمَنْ لم يُعط الجزية» .اه.

ا-لبصري :هو الحسين بن علي» أبو عبدالله البصري الحنفي» ويعرف باالْجُغْل»»

شايلخمتكلمين» وأحد شيوخ المعتزلة .أخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أبي علي بن
خا م أخذه عن أبي هاشم الجبائي› وبلغ بجده واجتهاده ما لم يبلغه غيره من

أصحاب أبي هاشم كما لازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمناً طويلاً .وله تصانیف =
A

ك «المُشرکین؛» ببخلخا
حلذاب ر الصّلاّة "”#؛ إنمنُْهتَقِرٌ قَبْلَ إِخْرَّاج
الحايض

زفق

 .وهيل

فى 3

:

57

د

ه

۳

في اَل الْجَمْع

ك
=ثيرة في الاعتزال والفقه والكلام» وكان مقدماً في علمي الفقه والكلام» ويملي

فيهماء ويدرسهما .وهو شيخ القاضي عبدالجبار الذي نقل عكنثهيراً ذف«يشرح الأصول
الخمسة».

ومن كتبه:اشرح مختصر أبي الحسن الكرخي» و«كتاب تحريم المتعة)

و«كتاب الأشربة» .توفي سنة  "95ه .وقيل :غير ذلك .انظر ترجمته في :تاريخ
بغداد  .۸/۳۷شذرات الذهب  .85/#فرق وطبقات المعتزلة ص.١١١ فضل الاعتزال

وطبقات المعتزلة ص."087

 (000سورة البقرة الآية .78 :وتمامها# :وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة».
 (00قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /44ب)« :وقال عبدالجبار إن كان قبل

التتخصيص غير مفتقر إلى بيان ك «المشركين»» فإنه بيّن في الذمي قبل إخراجه فهو
ب
>خلاف« :وأقيموا الصلاة) فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض من

عموم اللفظ؛ ولذلك بايلننبي ب وقال« :صلوا كما رأيتموني أصلي».
وانظر :المعتمد  65-5الإحكام للآمدي ١/٤٤٠. بيان المختصر ١/۴٤٠. شرح
ال
لمعل
اعضد
خىتصر

؟.١١7/9

وقيل :حج
اةلفي
جأقل
مع

أي :يجوز التمسك فيه في أقل الجمعء ولايجوز فيما

زاد عليه.

قال صفي الدين الهندي« :وهذا يشبه أن يكون قول من قال :لا يجوز التخصيص

إلى أقل الجمع» .انظر :الإحكام للآمدي ١/٤٤٤. رفع الحاجب (ورقة /44ب).
بيان المختصر ١/٤٤٠. ش
.رح العضد على المختصر ١/١٠٠. تشنيف المسامع
ذمقف
افيه

أي  :أن العام المخصّص لا يبقى حجة بعد التخصيص مطلقاًء نسبه السمرقندي في

ميزان الأصول ص ۲۹۲لعيسى بن أبان» ومحمد بن شجاع الثلجي ب
المثلثة  »-وأبيثور حيث قال:

«قال عيسى بن أبان» ومحمد

بن شجاع الثلجي من أصحابنا وأبو ثور

من أصحاب الحديث :إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل الخصوص»» ونسبه الجويني
فاىلبرهان /١ه/ا؟ لجماهير المعتزلة .ومرادهم :أنه يصير مجملاً وينزل منزلة ما إذا
كان المخصوص مجهولاً .فلا يستدل به في بقية المبهمات إلا بدليل .كذا قاله الشيخ

أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص ۷۱۰وشرح اللمع ١/44 فما بعدها.
وقد ألزم إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/١۷۲ أبا ثور» وعيسى بن أبان ومن قال
بقولهما بإلزام في غاية القوة حيث قال« :علمنا قطعاً أن جميع الألفاظ المتعلقة
بالأحكام من الكتاب والسنة يتطرق إليها الخصوصء .وإن استوعبّ الطالب عمره مُكِنًا
على الطلب الحثيث»> فلايطلع على عام شرعي لايتطرق إليهالخصوص .ونحن نعلم -

VY

وَقَالَ ُونَوْر :ِ:لیس بخجو" .لَنَا:مَاسَبَقَ يِن إِسْيَدْلآلٍ |لصَّحَابَةِمَع
النُخْصِيصٍ » وَأَيْضًا :الما م باه ذا قال َ« :كْرمُبنيتَمِيم» ولا' کرم فنا

رك عُدَّ عَاصِيًاء وَأَيْضًا 4 ::الأضلّ بِمَاوٌهُ.

1

وَاسْتُدِل  :ولم کن ُء لَكَائَتٌ لاله مَوْقُوِفَة عَلَىدِلألَيهعَلَى
الخ رَالازِمبال ؛ لاله إن كس ؛ EET إلاقحك وَأَجِيب بأدالدَّورَ
نمايلرم رقف التَقَدّم وََنَابكاقرلْفمَعِنَّدَء فلا  .الوا صا مُمَل؛الَِعَدَدِ
iw

َجَازِِفي ا قي رفي كلي قُلْنَا:ب لَِقمَِايَ يماتََققَدََمدّ .كل الْجَمْعِهُوَ
-

أي الصحابة  ما كانوا يقفون عن العمل إذا لاحت لهممثنوية  -أي
ضرورة أنهم-
استثناء  -أو ظهر مخصص"»

.

اه.

انظر :البرهان ١/١۷۲  ١۷۲. -المعتمد ١/٠٠٠. التبصرة ص .۷۸۱اللمع ص.١7 شرح
اللمع ١/454". الإحكام للآمدي ١/١٤٤. رفع الحاجب (ورقة /44ب) بيان المختصر

 . 7شرح العضد على المختصر 5/9١١. تشنيف المسامع .۲/۷۲۷
هبوراهيم بن خالد بن أبي اليمان» أبو ثور البغدادي الكلبي» كان
 8أبو ثور :إ
إماماً جليلاً» وفقيهاً ورعا خيراً .قال عنه الإمام أحمد« :هو عندي في مِسْلاخ
سفيان الثوري» أعرفه بالسّنة منذ خمسين سنة» .كان من أصحاب الرأي حتى
حضر الشافعي إلى بغداد فاختلف إليه» ورجع عن الرأي إلى الحديث .وصار
صاحب قول عند الشافعي» وهو ناقل الأقوال القديمة عن الشافعي .توفي سنة
٠ه. انظر ترجمته فى :وفيات الأعيان ١/55. البداية والنهاية ١٠/۲۲".

شذرات الذهب  .5/49ميزان الاعتدال ١/۹۲. طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي

00

.V€/Y

( )١قال الزركشى في سلاسل الذهب ص ١٤۲: «والخلاف يلتفت على الخلاف في
المسألة السابقة العام المخصوص -هل يكون حقيقة في الثاني أو لا؟ فمن
قال :التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إمامطلقاً أو مقيداً بما سبقء جوز
التمسك بعمومه في باقي المسميات .ومن قال بخروجه عن حقيقته اختلفوا:

فالمعتزلة امتنعوا من التمسك بهء وقال المحققون كالقاضي أبي بكر وغيره:
يستدل بها وإن كانت مجازاًء وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص في غير
موضع؟.

اه

( )۲في :مش «فلانٌ» بدل هفإنٌ».
)(۳

في :شس «دَوْرٌ» بدل ١قَذَوَرٌ».

( )45في :أء ش «فيما» بدل «في ما».
V4

الْمُتَحوّث 012وما بَقِيَمَشْكُوك  .قُلنَا :لاشك ممَعَ/14[ /ب] ما تَقَدَمَ.

(مَسْأَلَةُ) جَوَاتُ السَّائِلٍ ٤عَيِرُ الْمُسْتَقِلٌ

دُوئَهُ تَابِعٌ لِلسُّوَالٍ في

عُمُومِهِ اتَمَانَ" .العا على سَبَبِ حاص بسُوَالِ مل قَوْلِهِ 7
السَّلم*' لَمَّا سُيْلَ عَنْ بثْر يُضَا عله م:خَلَّقَ الله الْمَاءَ طَهُورًا لا
2

م
لع

يسه [َشآ
)(١

7

إلاممغََاياّرَ لَوْنَهُ أطوَعْمَفُ أَرْ ریچ

2

أو بِغْيْرِ

في :ش «المُحَقّقَا بدل «المُتَحَفّنَ). 

( )۳في :الأصل «فما؛ بدل «وما» .وما أثبته من :أء ش» وهو الموافق لما فى بيان

المختصر  7/8412وشرح العضد على المختصر ١/۸٠٠ ورفع الحاجب (ورقة
©ة.))/

الجواب غير المستقل هو الذي لا يكون كلاماً مفيداً بدون اعتبار السؤال أو الحادثة.
مثل :نعم فإن كان السؤال عاماً كان الجواب عاما باتفاق.
انظر :المعتمد 3 14فما بعدها .المحصول للرازي ١/١١٠ فما بعدها .الإحكام
٠. شرح تننققييحح الفصول ص" 5١؟. الإبهاج ١

للآمدي "4

 ۵بيان المختصر 0
احلرحموت
ت

 ٠.رفع الحاجب (ورقة

تيسير التحرير 15/١؟. شرح الكوكب المنير ؟.١851/

١/485. تشنيف٠ المسامع

البحر المحيط ١/۸۹۱. مختصر

ر 0ص١٠١13 ۷١٤۱.
( )6لفظة «عليه السلام» ساقطة من :ش .وعبارة :أ «ية»  .وما أثبته هو الموافق لما في

بيان المختصر ۲/۹٤۱ وشرح العضد على المختصر ۲/۹٠٠.
( )4عبارة :أء ش «لما سئل عن بثر بضاعة فقال» بزيادة «فقال» .

(©) بئر بُضَاعَة :قال ابن الأثير في النهاية في مادة (بضع) ١/41: ١هي بثر معروفة
بالمدينة»

والمحفوظ بضم الباءء وأجاز بعضهم كسرهاة.

اه وهي بئر يلقى فيها

الحِيّضٌ» والتَنْنُء ولحوم الكلاب».
)0

ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما فى بيان

المختصر 1٤۹/١ء ورفع الحاجب (ورقة /84ب)» وشرح العضد على المختصر
0
( )۷قال ابن كثير في تحفة الطالب ص:5١65 «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء
من الكتب؟.

اه.

وقال الزركشي في المعتبر  نقلاً عن محقق بيان المختصر ۲/١١٠ « :-لم يرد هذا
الاستثناء في حديث بضاعة» وإنما هذا مركب من حديثين :أحدهما رواه الترمذي عن

هذ"

سۇ الي كُمَا لو“ روي آنه [صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مر بِشَاةٍ مَيْمُوَة
02

ولحوم الكلاب النتن؟ فقال رسول الله ا « :إن الماء طهور لا ينحسه شيء.

وقال :حسن .وذكر غيره عن الإمام أحمد أنه قال« :حديث بثر بضاعة حديث
صحيح ا .

ثانيهما :رواه البيهقي عن أبي أمامة مرفوعاً« :إن الماء طاهر إلا أيغنير ريحهء أو
طعمهء أو لونه نجاسة تحدث فيه)».
ومداره على رشدِين بن سعد» ومعاوية بن صالح» وهما ضعيفان .وقال البيهقي :إسنا
غير قوي  .أه.

وإنما الذي رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله

عنهم قال :قيل :يا رسول الله» أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض
والتتن ولحوم الكلاب؟ فقال رسول الله ية « :إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟.

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارةء باب ما جاء فى بئر بضاعة .حديث ()55
١ه

1

1

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء .حديث
(8 )55ه ة .وقال أبوعيسى:

«هذا حديث حسن)».

1

وأخرجه النسائي في كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة ١/47١. وأخرجه الإمام أحمد
في مسنده ۳/۱۳

54

وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة» باب الماء المتغير حديث 8١) 0*1 ١/1".
وأخرجه البيهقي فايلسنن الكبرى في كتاب الطهارة» باب الماء الكثير لا ينجس
بنجاسة تحدث

فيه مالم يتغير ۱/۷٥۲

۸۹٥۲.

) (1حرف «لو» ساقط من:أ» ش .وسقوطه ليس بجيد .قال ابن السبكي في رفع الحاجب
(ورقة /89رت)١... : ثم قرينة كما لو روي أنه عليه الصلاة والسلام مرّ بشاة ميمونة

فقال« :أيما إهاب دبغ فقد طهر فإنه على تقدير وقوعه لفظ عام وارد على سبب
خاص بغير سؤال» وإنما قلنا على تقدير وقوعه» وكذا أثبت المصنف لفظة :لو بخطه؛
روره بل بشاة ميمونة فقال« :ألا استمتعتم
هو
لأن ذلك ليمقعء والواقع إنما م

بإهابها ؟» قالوا :يا رسول اللّهء إنها ميتة .قال« :إنما حرم أكلها» متفق عليه من
حديث ابن عباس قال :سمعت رسول الله ية يقول« :إذا دبغ الإهاب فقد طهر» لفظ
مسلم» ولفظ أحمد والترمذي وغيرهما« :أيما إهاب دبغ فقد طهرا كما ذكر المصنف.
والتمثيل به على التقدير الذي ذكرناه .وفي بعض نسخ المختصر حذف لفظة لو وليس

بجيد» فإثباتها حق كما عرفت» وإياه فعل المصنف» .اه.
 (0ماالبمينعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وأمثابته من :ش .وهو الموافق لما في بيان
ختصر
ملى
ل ع
اعضد
المختصر 9/94١2 ورفع الحاجب (ورقة /69ب)» وشرح ال

V٦

؟.٠١9/

َال  :يما إِمَاب بع َد هچ

(00

عن ابن عباس قال  :سمعت

رسول الله ا

معت عُمُومُهُ ع0

يقول:

الأككر. 0

«إذا دبغ الإهاب فقد طهر».

أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ حديث )(١٠٠
A27۸

وعن ابن بن عباس رضي الله عنهما قال« :تُصُدَّقَ على مولاة لميمونة بشاة فماتت»
فم بها رسول الله يا فقال« :هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم ؟» قالوا :إنها ميتةء
قال« :إنما حَرُمْ أكلها» أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في كتاب الحيض» باب طهارة
جلود الميتة بالدباغ حديث

(١١١

).۷۷۲- ۱/٦۷۲ 4١٠

ورواه البخاري في كتاب البيوع» باب )(١١١ جلود الميتة قبل أن تدبغ  ۳/۹۳ولفظه
أن رسول الله كيه مر بشاة ميتة فقال« :هلا استمتعتم بإهابها؟» قالوا :إنها ميتةء قال:
أصيد» والتسمية على الصيد باب
«إنما حر مم أكلّها» .وكذلك رواه في كتاب لنباتم وال

( )۰۳جلود الميتة .5/1"77
وأخرجه النسائي في كتاب المَرَع والعتيرة» باب جلود الميتة ١۷١. - ۷۸/۱۷۱
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيدء باب ما جاء في جلود الميتة .حديث )(51١
. ۲/۸۹

وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي» باب الاستمتاع بجلود الميتة ۲/٦۸.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده  ۱/۷۲۲۰كلل ۹۹۳ ۰۹۳ ۹۲۳ ۷۲۳

الاك

وفي .6/777

م-يمونة :هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حَرْنٍ بن بجير بن رؤبة بن
عبدالله بن هلال الهلالية .تزوجها رسول الله ييه فى ذي القعدة سنة لاه لما اعتمر

عمرة القضية .قال مجاهد« :كان اسمها ابََهَه فسماها رسول الله يَلهِ« :ميمونة».
توفيت سنة 5١هء ولها ثمانون سنة رضى الله تعالى عنها .وانظر ترجمتها فى:

الإصابة ٤/۷۹۳ ۔  .499الاستيعاب  ."849 - ۲/۱۹۳التهذيب ؟.804/١

1

 (0في :أء ش «عند» بدل «على» .وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ۲/۹١٤٠.

) (۳يعبر علماء الأصول عن رأيهم في هذه المسألة بقولهم« :العبرة بعموم اللفظ لا
بخصوص السبب» .وهو قول إمام الحرمين الجويني» والفخر الرازي» والآمديء وابن
الحاجب»

والبيضاوي»

وغيرهم.

انظر :البرهان ١/7165. التبصرة ص.١451 المستصفى 5/5١١1. المنخول ص.١6١

المحصول للرازي ١/۹۲۱. الإحكام للآمدي  .7/144أصول السرخسي ١/۲۷۲. شرح
تنقيح الفصول ص١". 8 الإبهاج ؟.7191//رفع الحاجب (ورقة /84ب) .بيان المختصر
3
۳

  .781شرح الكوكب المنير  .۳/۷۷۱تيسير التحرير ١/455. البحر المحيط . 5١٠8تشنيف

المسامع ام

يفف

ت (22)1

وَنُْقِلَ عَن الشَافِعِيٌ خلاقهُ
2

<

م

لمًا :اسټدلال

ا

0

الصخابة بول

۲

8

کک كاية |

&

2-0

-

.

م

ادس

 37 4وهی فى سرفه

) (1وهو قول مالك وأبى ثورء والمزني» والقفال» والدقاق من الشافعية .وقال الجويني في

البرهان ١/۴٠۲: «فالذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصه به» .ثم نصره .لكن
ينصح هذا
ايبه «مناقب الشافعي» ص٦۲ ذلك وقال« :ومعاذ الله أ
تف
ككر
الفخر الرازي أن

اثيلرآمينات نزلت في أسباب خاصة» ثملميقل الشافعي رحمه الله
النقل» وكيف وك
اب».
سىبتلك
أعل
لرة
اصو
أنها مق
ىب؛
وسب
قعلى
ألته
يقول :إن دلا

ثم قال« :والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد عنه أنه
لأنه لماوقع السؤال عن تلك الصورة لميجز أن يكون

اللفظ جوابا عنهء وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة».اه.
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /89ب)« :وقال بعض أصحابنا :إن الشافعي
أشار إليه في خبر بثربضاعة» وقال :قوله عليه الصلاة والسلام« :الماء ليانجسه

لهام« :لاقطعفيثَمَرٍولاكَثّره أنهخرج على
االل عسلي
شيء» مقصور على سببه» وق
عادة أهل المدينة في ثمارهم» وأنها لم تكن في مواضع محوطة؛ وسائر الأصحاب
قالوا :إنما قال الشافعي هذا؛ لأدلة دلت عليهاء فأما إذا لم يكن هناك دليل على
التخصيص فمذهبه إجراء اللفظ على التعميم .وهذا هو الأظهر في النقل عنه» وقد

حرره كذلك الإمام الرازي في المناقب (ص 575)2وغيره» .اه.

وانظر :الإبهاج 5

 .007 -التمهيد للإسنوي .ص١١4 البحر المحيط ۳/٠٠٠.

تشنيف المسامع ؟.108/
وفي المسألة مذاهب أخرى حكاها الإمام الزركشي في البحر المحيط  ۳/۰۱۲۔ ١١5.
أ الوقف .فإنه يحتمل البعض ويحتمل الكل؛ فيجب الوقف.
بل-تفصيل بين أن يكون السبب سؤال .سائل فيختص به» وأن يكون وقوع حادثة» فلا.
ا
با»
ببل
سداء
ج  إن عارضه عموم خرج ابت

هى»
بعل
بلك
سر ذ
قص

وإن.لم يعارضه

فالعبرة بعمومه.

بب
سكن
لم ي
ال
الشارع ذكر السبب في الحكم اقتضى تخصيصه به» وإن

انن
کإ
د

إلا في كلام السائل» فالجواب على عمومه .حكاه الزركشي في تشنيف المسامع
عن ابن أبي هريرة نقلا عن ابن القطان.
۲
) (۲أي :أن الصحابة استدلوا بمثل العام الوارد على سبب خاص سواء كان مقترنا بسبب
أم لا على عموم أحكامه.
ا.نظر

:بيان |

ختصر

سة).
/ورق
( 6
9اجب
۲/۲٥۱  .رذ الح

شرح العضد

المختصر ؟.١١١/

 6وهى قوله تعالى# :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله)
[المائدة:

٠5].

A0

r
عم اس
د(#(١
؟ )
ال کک او رداءِ صَفْوَانَ("2

rece

) (1الْمِجَنُ :بكسرء ففتح .جمعه مَجَانَ :الساتر لصاحبه من ضربة السيف ونحوهاء

كالترس ونحوه.
انظر :النهاية لابن الأثير (مادة مجن) ٤/٠٠۲. معجم لغة الفقهاء ص.٠٠۷

عن ابن عمر رضي الله عنهما« :أن رسول اللهبه قطع في مجن ثمنهثلاثة دراهم».
أخرجه البخاري فى كتاب الحدودء باب )(7١ قوله تعالى# :والسارق والسارقة

.8
©../
. .7
1يهما
فاقطعوا أيد
وأخرجه مسلم في كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابها حديث (۳/۳١١٠. )5
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب ما يقطع فيه السارق حديث )(١۸۳٤
. ۷/٤

وأخر جه النسائي في كتاب قطع السارق» باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده
4

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الحدود» باب حد السرقة حديث ( )4485؟.9/7584
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدودء باب ما يجب فيه القطع حديث )(١5
ذالضث”

وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود» باب ما يقطع فيه اليد ؟ .1/*71وأخرجه الإمام
أحمد في مسنده 530 6/5

۰۸

.#51

۲۸

وانظر :جامع البيان للطبري 6/441١. أحكام القرآن لابن العربي ١/۳۱1. الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي ١/١١٠. تفسير ابن كثير ۲/۷1٥. رفع الحاجب (ورقة /4١أ).
تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ۲/٩۹٠.
صنفوان بن أمية قال :كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين
) (۲ع

درهماء فجاء رجل فاختلسها مني تَأَجِدٌ الرجل فَأتِيَبه النبي ي فأمربه ليقطع.

فأتيته فقلت :أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبِيعُهُ وأَنْسِئُهُ ثمنها .قال« :فهلا كان
قبل أن يأتيني ب؟ه».
أخرجه أبو داود فى كتاب الحدود.

.oor/f

باب من سرق من حرز .حديث

()4885

1

وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرزاًء وما لا يكون ۸/۸٩ -
 .٠وفي رواية له« :يا رسول اللّهء قد تجاوزت عنه فقال« :أبا وهب أفلا كان قبل
أن تَأتِينِي به؟؛ فقطعه رسول الله ڳا .
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود» باب من سرق من الحرز حديث (0845؟)
تا

y4

ال“ (0

عامج م

ر
خ بن
صَلمَة
ةظهار ' في س
يال

(.DW

ا

0

'ء

ت

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدودء باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
حديث (۲/٤۳۸. )85

وانظر :أحكام القرآن لابن العربي ؟.15١1*/ تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس
. ١

فوان :هصوفوان بن أمية بن خلف بونهبص

القرشي» الجمحي» المكي» أبو

وهب صحابي من المؤلفة .أسلم قبل الفتح» ومات أيام قتل عثمان» وقيل سنة 4١هء
أو ؟4ه في أوائل خلافة معاوية رضى الله عنه .انظر ترجمته فى :الإصابة .775/

1

تقريب التهذيب ١/15". تهذيب التهذيب .4/474

) (1وهي قوله تعالى« :الذين يظهرون منكم مننسائهم) [المجادلة :؟].
و-الظهار :تحريم الرجل امرأته عليه بقوله :أنتِ عليّ كظهر أمي .انظر :أحكام القرآن
لابن العربي 4/541١. معالم التنزيل للبغوي  ."4/70تفسير آيات الأحكام للشيخ
السايس 4/5١٠. معجم لغة الفقهاء ص.۷۹۲
 00قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /54أ)« :وآية الظهار في سلمة بن صخر كذا
ذكره المصنف .وحديث سلمة بن صخر وأنه ظاهر من امرأته رواه أبو داود.

والترمذي وحسنه» وابن ماجه .ولكن ليس هو سبب نزول الآية» إنما سبب نزولها

أوس بن الصامت ومظاهرته من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة ومجيئها إلى
رسول الله يك تشتكي إليه وقوع المجادلة فنزل :قد سمع الله الآية رواه أحمدء
وأبو داود» ورواه البخاري تعليقا» .اه.

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ص« :557وإنما سبب نزول الآية حديث خولة بنت

مثالعكلببنة ...ثم ساق الحديث.

وحديث خولة قالت« :ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فجئت رسول الله ية

أشكو إليه .ورسول الله ب يجادلني فيه ويقول« :اتقي الله فإنه ابن عمك» فما برحت
حتى نزل القرآن :قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله
يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» [المجادلة١. : ؟].4اه.
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى كتاب الطلاق .باب فى الظهار حديث )(4١75

0

1

1

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى في كتاب الطلاق» باب
وعن عائشة رضي الله عنها قالت« :الحمد لله الذي
جاءت خولة إلى رسول الله كلخ تشكو زوجهاء وكان
فأنزل الله عز وجل :قد سمع الله قول التي تجادلك
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير»».

VY.

في الظهار ص۲٤۹ ١67. -
وسع سمعه الأصوات» لقد
يخفى علي بعض كلامها
في زوجها وتشتكي إلى الله

“iru
1
ات
هم
ca
اللْعَانِ”'' فى هلال بن أمكَه" 2أم5ؤ غَم2يْرِء وَأعيْصًا :فَإِناَّ اللْفْ
fouظ عامBr
2

ص

أخرجه النسائي بهذا اللفظ في كتاب الطلاق» باب الظهار .5/4851

وأخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب (« )4وكان الله سميعاً بصيراً» .معلقاً
ومختصراً ولم يسمها.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» .باب الظهار حديث )(715١5  ١/555ورجاله

ثقات- .س
صلمة
خب
رن:

هو الصحابي سلمة بن صخر بن سليمان بن الصِمَّة

أنصاري خزرجي» يقال له :سلمان» ويقال له :البياضي؛ لأنه حالفهم .ظاهر من
امرأته .قال البغوي :لا أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث الظهاره.

انظر ترجمته في:

الإصابة 4/١61١. تهذيب التهذيب 4/94١.
ه
قي
وله تعالى « :والذين يرمون أزواجهم ولميكن لهم شهداء الاأنفسهم» [النور.]5 :
اللعان ::
هو

شهادة مؤكدة باليمين» المقرونة باللعن› قائمة مقام حد القذف في حق

الزوج» ومقام حد الزنا في حق الزوجة .انظر :أحكام القرآن لابن العربي .481/#
معالم التنزيل للبغوي ۳/٤۲۳  ١۲۳. -تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ۳/۸١٠.
معجم لغة الفقهاء ص.۲۹۳
) (¥عن ابن عباس رضي الله عنهما« :أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كإلله

بشريك بن سحماء .فقال النبي يله « :البينة أو حدّ في ظهرك؛ قال :يا رسول اللهء إذا
رأى أحدّنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي ية يقول« :البينة وإلا
حد' في ظهرك» فقال هلال :والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلن الله ما يبرئ

ظهري من الحد .فنزل جبريل» وأنزل الله عليه« :والذين يرمون أزواجهم ولم يكن

لهمشهداء الا أنفسهم) فقرأ حتى بلغ :إن كان من الصادقين).
أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة النورء باب (*) #ويدرأ عنها العذاب» .5/4

وفي كتاب الشهادات» باب )(١5 إذا ادعى» أو قذف فله أن يلتمس البينة .051/#

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب فى اللعان حديث (4887
14ت

١

1

5ه۲/٦۸ )8

وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور حديث )(۹۷١۳

0

1

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب اللعان حديث )(735١5 ١/855.
وأخرجه مسلم في كتاب اللعان حديث )(١١  6/4١١عن أنس بنحوه وفيه« :فكان
أول رجل لاعن في الإسلام».
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب اللعان» في قذف الرجل زوجته برجل بعينه.

وفي باب كيف اللعان ١/۱۷۱ ۔ .۳۷۱
ضرف

قَانُوا :لو كان عَامّاء لَجَارَ تَخْصِيصٌ السَبَّب بِالاجْتِهَادٍ .وَأَجِيبَ باه
اخم بِالْمَئ
ع؛ لِلْقَطع بدخولوء عَلَى أنَّأا حَِيقَةَأَخْرَجَ الأَمَةَ الْمُسْتَفْرَشَةَ مِنْ
ا

عُمُوم الْوَلَد لراش

؛ snee

عددي
ا سع
سبن
لهل
ان س
وع

لاني حتى جاء إلى
جمِر
عَيْ
لعُو
ابل
رضي الله عنه قال .:أق

رسول الله ل وسط الئاس فقال :يا رسول اللّهء أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً
أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟
فقال رسول الله كلِ« :قد نزل فيك وفي صاحبتكء .فاذهب فأنت بها» قال سهل:
فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله يكِ .2..وساق الحديث.

أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب ( )۹۲اللعان ومن طلق بعد اللعان ١/۸۷۱ من

حديث طویل٠ .

وأخرجه أيضاً في كتاب التفسيرء في تفسير سورة النورء باب )(١ قول الله تعالى:
«والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم» ١/۳.
۔) .011 - ۲/۹۲۱۱
وأخرجه مسلم في كتاب اللعان حديث (۳ ۱
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في اللعان حديث (84؟؟) .۲/4۷1

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب بدئ اللعان ١/١۷١٠.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب اللعان حديث (5١55؟) /١ل/ا.55

قال ابن كثير فى التحفة ص« :۹۲۲والحديث الأول

أي حديث ابن عباس  -أدل

على سبب نازوللآية .والله أعلم» .اه.
وانظر :أحكام القرآن لابن العربي #/*57١. أحكام القرآن للرازي الجصاص ١/١٠.

معالم التنزيل للبغوي 6/472
للشيخ السايس۳/۸١٠. .

 ."89تفسير ابن كثير  .8//5تفسير آيات الأحكام

هلال بن أمية :هو الصحابى هلال بن أمية بن عامز بن عبدالْأَعْلّى الأنصاري
الواقفي» شهد بدراً» وهو أحد الثلائة الذي تيب عليهم» ونزل في توبتهم قرآن
رضي الله تعالى عنه .انظر ترجمته في :الإصابة .65/7486
) (1عن عائشة رضي اللّه عنها قالت :اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى
رسول الله ية في غلامء فقال سعد« :يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص
عهد ليّ أنه ابنهء انظر إلى شبهه .وقال عبد بن زمعة :هذا أخي يا رسول الله» ولد

على فراش أبي .فنظر رسول الله كل إلى شبهه فرأى شبها بِينَا بعتبة .فقال« :هو لك

ة» الولد للفراش» وللعاهر الحجرء واحتجبي منه ياسودة»» فلم يَرَ
يزاعمبدعبن
سودة قطا.

أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب )(١٠٠ شراء المملوك من الحربي “ ."8/وفي-

يضف

قله" يُلْحِقْ وَلَدَهَا مَعَ وُرُودِهِ فِي وَلَدِ رَّمْعَةَا" .وَقَقدْال عَبْدُ اللو" بن
= البيوع أيضاً في باب (") تفسير المشبهات “/ه .وفي كتاب الوصاياء باب ( )4قول
الموصى لوصيه :تعاهد ولدي ١/۷۸۱. وفي كتاب المغازي باب )(١٥ وقال الليث...

 .وفي كتاب الفرائض باب ( )۸۱الولد للفراش حرة كانت أو أمةء وفي باب

إلخ

(8؟) من ادعى أخاً أو ابن أخ ١١. :8/9 وفي كتاب الحدود باب ( )۳۲للعاهر
الحجر  ۸/۲۲مختصراً .وفي كتاب الأحكام باب ( )۹۲من قضى له بحق أخيه
.
وأخرجه مسلم فكيتاب الرضاعء باب الولد للفراش» وتؤقي الشبهات حديث )١۳
ا

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب الولد للفراش حديث (۲/١۳٠۷. )۳۴۷۲۲
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب فراش الأمة ١/١۸۱.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضيةء باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه حديث )(١۲
ناضفة

وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح» باب الولد للفراش ١/١١٠. وأخرجه الإمام أحمد
ينده .۷۳۲ 5/8712
فس
م
)(۱

في  :ش «ولم» بدل «فلم؟ .

زفق

الذي في كتب الحنفية أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه لم يخرج السبب عن العموم
عاللىتحقيق .وما لزمه من قصة عبد بن زمعة ليس بلازم؛ لأنهلميعتبرالأَمَةَفراشاً

مالمتكن أم ولدء فااللأممةوطوءة التيلم يثبت نسب ولدها بغير دعوة السيد ليس
بفراش عنده.

قال صاحب مسلم الثبوت ١/١۹۲ بشرح فواتح الرحموت« :كل ذلك؛ لعدم
اطلاعهم بمذهب أبي حنيفة» فإن الأمة ما لم تصر أم ولد ليست بفراش عنده»
والإخراج فرع الدخول» .فلا إخراج للأمة الغير المدعرٌ ولدهاء وإن كانت

موطوءة.
45
 4وفواتح الرحموت۱/۸2
انظر :تيسير التحرير ١/8552 وتقرير التحبير ۹۲
١ء وشرح العضد على المختصر 5/١١١ مع حاشية المحقق 85ني
( )6في جميع النسخ «عبدالله بن زمعة».
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة « :)/54ووقع بخط المصنف عبدالله وإنما
ف».
ضداغير
م عب
هو

أه.

وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١/١٠۱ « :عبد بن زمعة هو المذكور في

كتب الحديث» وعبدالله سهو» .وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة *؟/١ب):
«كذا في ناسلخمختصرء وكذا رأيته بخط المصنف في المختصر الكبير» وهو سهو-.

رقف

رَمْعَةَ :هُوَ أَحِيء وَابْنُ وَلِيدَةِ أبي» وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ
ثَانُوا :لَوْعَم لَمْيَكَنْ فِي نَقْلٍالسَّبَبٍفَائِدَةُ .قُلْا:فَائِدَنُهُ :مَنْعُ
ror

o

20

؛ كيب
تَخْصِيصِه  :وَمَعْرِفَة

قَانُوا :لَوْ قَالَ« :تَعَدَّ عِنْدِي» .فَقَالَ('"« :والله لآ تَعَدَّيْتُ .1لَمْيع
قَالُوا :لو عَم لَمْيَكُنْ مُطَابِقًا .قُلْنَا :طَابَقٌ» وَرَادَ.

وعَلَمكَانَ حُكُمًا بِأَحَدٍ الْمَجَارَاتِ بالگ ؛ لِمَوَاتِ الظَهُورٍ
قَالُوا َ :عَم
ِالنُصُوصِية  .فلا  70:ارچ مَرِينَ
(مَسْأَلَةٌ) الْمُْتَرَكُ يبَصِح إِطلاقهعَ٠لَّى  ]/54[ /مَعْنَيَيْهِ مَجَارًا لا

حَقِيقَة" .2وَكَذَّلِكَ مَدْلُولا  55وَالْمَجَاز.
=

والصواب :عبد بن زمعة بغير إضافة" .اه

وقال الزركشي في المعتبر  نقلاً عن محقق بيان المختصر ۴/۷١٠ « :وقع بخط
عنة
مب
زالله
المصنف عبد

وهو غلط.

والصواب :عبد بن زمعة» ويجوز في «عبد» الضم والفتح .وأما «ابن» فمتصوب لا

 8على حد قولهم :يا زيد بن عمر .و«زمُعة» بسكون الميم .وحكى ابن عبدالبر
غيره فتحها» .اه.

 -عبدبن زمعة :هاولصحابي عبد بن زمعة بن قيس القرشي

العامري» .أخو سودة

بنت زمعة أم المؤمنين  -رضي الله عنها م-ن سادات الصحابة أسلم رضي الله عنه
يوم الفتح .انظر ترجمته في :الإصابة .4/588
300

فى:

ش

«قال» بدل «فقال).

(؟) وإليه مال إمام الحرمين في البرهان ١/5872 واختاره ابن الحاجب في المنتهى
2ص9١٠. وهنا في المختصرء وتبعهما ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /۷۸أ)»

وفي جمع الجوامع ١/١۹۲ بشرح المحلي.
انظر :البرهان ١/575. التبضرة ص .481المنتهى ص.٠١9 شرح المحلي على
جمع الجوامع ١/895. رفع الحاجب (ورقة /84أ) شرح العضد على المختصر

 . 7/1بيان المختصر  .5/751تشنيف المسامع ١/۹۲٤. شرح الكوكب المنير
١9#

۹

تغرف

وَعَنٍ القَاضِي”“ وَالْمُ
تركة"© :صح حَقِيِقَةَ إِنْصَمَّ [الْجَمْعْ]'" .وَعَن
52

ر

ظاهڙ فِيهِمًا علد تَجَدّدٍ الْقَرَائِنِ لق

بُو ا

ده (ه)

وَ
الْعَرَاييُ"'1 :بيَصِځ أن یراد

ت

لاأنه لَه وَقِيل :لآ

) (1قال القاضى الباقلانى فى التقريب والإرشاد ١/474: « ...فأما المختلف الذي ليس
بمتضاد فإنه لا خلاف في صحة القصد بها في الوقت الواحد من غير تكرار لها إلى
معنيين» وذلك نحو قوله تعالى# :ولا تنكحوا ما نآكبحاؤكم من النساء)» وقوله
تعالى# :أو لامستم النساء) وقوله تعالى# :فاطهروا» .وقوله تعالى# :يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء .ولا خلاف بين الأمة وأهل اللغة في صحة قصد المتكلم بهذا

ونحوه في الوقت الواحد إلى معنيين أو المعاني المختلفة» .اه.
كرر القاضي الباقلاني نفي الخلاف بين الأمة وأهل اللغة في جوازه في هذه الصورة -
أي غير المتضاد » ولكنه منقوض بنقل الخلاف عن أبي هاشم الجبائي وبعض

الحنفية .انظر :التقريب والإرشاد ١/474 فما بعدها .التلخيص للجويني  ۱/۰۳۲فما
بعدها .أصول السرخسى ١/771. أصول الجصاص ١/54. البحر المحيط ۲/١١٠.
) (۲ليس كل المعتزلة .بل بعض مشايخ المعتزلة كالجبائي» والقاضي عبدالجبار وغيرهم.

انظر :المعتمد لأبي الحسين البصري ١/٠٠٠ فما بعدها .الإحكام للآمدي ؟.704/
المنتهى لابن الحاجب ص۱١۹ .

)(۳

في :الأصل «الجميع» بدل «الجمع» .وهو تحريفٌ ظاهر.

)(4

تقل عن الإمام الشافعي أن اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند تجرده عن القرائن

المخصصة بواحد من معنييه.

قالالغزالي فيالمنخول ص۱٤۷ « :قال الشافعي رضيالله عنه :الاسم المشترك إذا ورد مطلقاً
كالعين والقرء عمم في جميع مسمياته» إذالم يمنعمنهقرينة) .اه .وانظر  :البرهان ١/٠٠٠.
المستصفى ۲/٤۷. الإحكام للآمدي 5
)(o

رفم الحاجب (ورقة /۷۹أ)ء (ورقة /۷۹ب) .شرح

ححريط  .۲/۷۳۱التشنيف ١/١١٤.
ملب
ل .ا
ا*7/
خانتصر 751
.بي
ا/۲ل۲م
لدمعلخىتصر ۱۱
اعض
ال
ينن:
يركئ بي
شمشت
عيتمد ١/10: «وعندنا أن الاسم ال
لريم ف
ابص
قال أبو الحسين ال
لإفمىكان
اوز
حقيقتين أو مجازين» أو أحدهما حقيقة والآخر مجازاًء يج

ان
ملكعلى
إدلي
ياجولزلفغية .وال

دنة
ابي
ريس
إه ل
ذلك أن

ماء
همن
ععه
ا يمن
م ما
تلطهر
جا با
اداده
إرادة اعت

أن يراد به» ولا

اعتداد المرأة بالحيض وبين

> لولميكن المريد بذلك متكلّماً باسم

القرء» فيجب أن لايكونفيهمامايمنعمناجتماعهما إذا تكلّمالمتكلّمبهذا الاسم؛ لأن
الكلام لايجعل ماليس بممتنع ممتنعاًء إذاكان لا يكسب الإرادات

وكذلك قوم في اتا
NR

ف

)0
Vo

ا

وغيرها تنافياًء ولا

فياوم والعقدا.

أه.

لا
يصح

4م

عر

أن يراد

.

ر

وف

ت

روو

 40جور

هى

5

النُفى»

Î

(JD

7

لا الإنَْاتِ” ٤ الأ

:

3

أن

جَمْعَهُ باغيبَارٍ مييه مب علي .
-

العموم فيه عندنا خلافاً للقاضي والشافعي؛ لاألنمشترك لم يوضع للجمع .مثاله:
القرء :للطهر والحيض»

والجارية :للسفينة والأمّة» والمشتري :للكوكب السعد.

وقابل البيع .والعرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعاً يستعمل في مسمياتها إلا على
8151سبيل البدل» أما على سبيل الجمع فلا» .اه وانظر :المنخول ص١8 2
والمستصفى ؟ /١/ .۷۷
( )١ذهب إلى ذلك أصحاب أبي حنيفة كالإمام أبي الحسن الكرخي» .وأبو هاشم الجبائي»
وأبو عبدالله البصري من المعتزلة» واختاره القاضى أبو يعلىء وأبو الخطاب» وابن

1

القيم من الحنابلة» وحكاه عن الأكثرين.

قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/١٠۳: «فقال الشيوخ :أبو هاشمء وأبو
الحسنء وأبو عبدالله رحمهم الله بالمنع من ذلك» سواء أفادت العبارة تلك الأشياء
كلها على الحقيقةء أو أفادت بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز .كالنكاح

المفيد للوطئ حقيقة» وللعقد مجازا وكناية .وشرط الشيخ أبو عبدالله في المنع من

ذلك شروطا أربعة :أحدها :أن يكون المتكلم واحداً .والآخر :أن تكون العبارة
واحدة .والآخر :أن يكون الوقت واحداً .والآخر :أن يكون أراد المعنيين المختلفين لا
تنظمهما فائدة واحدة .فمتى انخرم شرط من هذه الشروط جاز أن يراده .اه.
انظر :المعتمد ١/06٠". التبصرة ص .581المستصفى ١/۲۷. الإحكام للآمدي ؟.704/
.صول السرخسي ١/5512  . ١١٠تيسير التحرير ١/٠٠. المسودة ص 851١. شرح
أ

'الكوكب المنير /71491١.
(؟) وإليه ذهب العلامة المحقق المرغيناني الحنفي في كتابه «الهداية» في باب الوصية كما

نقله عنه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ١/194.

1

وهناك قول آخر ذكره الزركشي في تشنيف المسامع ١/15  :يجوز في الجمع نحو:
اعتدي بالأقراء» دون المفردء سواء الإثبات والنفي؛ لأن الجمع في حكم تعديد

الأفرادء فكأنه ذكر ألفاظاًء وأراد بكل معنى بخلاف المفرد.
وانظر :رفع الحاجب (ورقة /۷۹ب) .شرح العضد على المختصر ١1.1/57 بيان

المختصر  .5/51البحر المحيط 57/131١. تيسير التحرير ١/871١. المسودة ص١. 88
تشنيف المسامع ١/174. شرح الكوكب المنیر .1391/

شالأكثر على» .بزيادة «على».
( )۳في« :و
( )٤قال الزركشي في تشنيف المسامع ١/۲۳٤ عند شرحه لقول ابن السبكي« :والأكثر على
أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ .مبني عليه»« :اختلف في جمع المشترك باعتبار
معنييه نحو :عيون زيد» وتريد به :باصرة» وذهب» وجارية .فالأكثرون :إنه مبني-
A

ا في الْمُشْتَرَكِ  :أنه يَمْبِنُ أَحَدُهْمَاء فَإِدًا الق عَلَيْهِمَا كاد مَجَارًا.
النّاني للضكة

 :لو كان للْمَجْمُوعٍ حَقِيقَةٌ لكان مُرِيدًا أَحَدَهُمَا خاصّة

غَيْرَمُرِيدِء وَهْوَ محال  .وَأجيبَ بأَنَالْمُوَادَ الْمَدْلُولاَنِ مع

و

لا بَقَاوُهُ لكل

وور

مفرّدا.

 10الْحَقِيمَةٌ وَالْمَجَادُ فَا
سْيَعْمَالُهُ لَهُمَا إِسْتِعْمَالٌ فى عَیْر مَا وضع له
ولا

وَهْوَ مَعَنَّى الْمَجَاز.
صَعَلَّهُمَاءلاد مُرِيداماوُضِعَتْ لَه ولا
الاي لِلصَحْةٍ َ :رْ
م

غَيْرَ

له ارلا

مُرِيدٍِء وَهُوَ مُحَالُ .اجيب بِأَنّهُمُرِيدٌما وُضِعَ لَهُ

مَسجَازِيٌ.
النَّافِيِيٌ :ألم تَر أن اللة يَسْجَدُ ل 4إن اللة وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ
على الخلاف في المفردء فإن جوزنا استعمال المفرد في معنييه جوزنا بالمجموع في
جميع معانيه .وإن منعناه امتنع .ومنهم من قال :يجوز فيه» وإن قلنا بالمنع في

ناع
متمن
ازم
المفرد .والصحيح طريقة الأكثرء أنه يل

المفرد امتناع المجموع؛ لأن

المجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ حال الإفرادء ولا يزيد عليه إلا بصيغة الجمع»

وهو إفادة الكثرة خاصة»

كه»
لجمع
ذكان
كييه
فإن كان المفرد متناولاً لمعن

وإن کان

ليافيد إلا أحدهما فجمعه كذلك» .اه.

وانظر :بيان المختصر  .5/751رفع الحاجب (ورقة /44أ) .شرح العضد على
المختصر 7/7١1. البحر المحيط 7/7١. شرح الكوكب المنير ۳/٤۹۱. شرح المحلي

( )١هاولنافي لصحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مطلقاً .انظر :بيان المختصر
/ 5

وشرح العضد على المختصر 9/7١١1

١١١.

( )۲سورة الحج الآية .۸ :وتمامها« :ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في
الأرض والشمس والقمر والنجوم والحبال والشحر والدواب وكثير من الناس وكثير حق

عليه العذاب).

ني
رن الهسج لهم ف
اذين أحدهما ::قولهتعالى:ألمت أ
ظهورالمشتركفي ممتيم ي
السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من-
VY

عَلَى الي 14وَهِيَ مِانلَله رَحْمَةُ وَمِناَلْمَلائِكَةِ اسْيَعْمَار  .وَأَجِيبَ
باد السود  :لحر وَالصَّلاةٌ  :الاعيَئَاءٌ بِإِظْهَارٍ الشَّرَفِ أو تیر حبر
أ فِعْلٍ خذِف؛

ويا

ور

لِدَلالَةِ ما يقارنه.

وه

کاو

رار

أو بأنه مَجَارٌ ما تقد

(مَسْألةٌن)َفَءىُ الْمُسَاوَا )9مِئْلٌ3 :لا يسوي

يه0فضي الْعُمُو
ب0

الناس» [الح |:ج  ]41أسند السجود إلى مذن
كره» وه
او مش
لترك
ج بي
بن و
هضع
ة.

والخضوعء وأراد بسجود الناس :وضع الجبهة» وبستجود غيرهم:الخضوع» .اه.
وانظر :جامع البيان للطبري 7١/84. الكشاف للزمخشري  .4/8الجامع لأحكام
القرآن للقرطبي ١١/45. أنوار التنزيل للبيضاوي ص٤٤٤  .855 -تفسير ابن كثير
4
مفردات الراغب ص .۷۹۳ "58معالم التنزيل للبغوي  .۳/۹۷۲الصاوي
على الجلالين  .14/#روح المعاني للألوسي  .71/071التحرير والتنوير للشيخ ابن

عاشور ..۷۱/۱۲۲
) (1ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل.
) (۲سورة الأحزاب الآية٦ :ه.
) (۳قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /84أ)« :قوله تعالى :إن الله وملائكته

يصلون على النبيء) [الأحزاب١٥] : وهي من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار.

وهما أعني :الرحمة والاستغفار مفهومان متغايران .وقد أطلق عليهما اللفظ الواحد

دفعة واحدة» وقد وقع في المختصر كما ترى :أن الصلاة من اللّه رحمة» وكذلك
وقع في غيره .والصحيح :أنها منه تعالى مغفرة» وهي في اللغة :الدعاء .وهو محال

ة؛
ملى
حها ع
رحمل
لكن
ا يم
في حقه تعالى؛ فحملت على المغفرة» ولا

لأن الله تعالى

قال« :أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة[ #البقرة١١٠]. : وعطف الرحمة على
ةريح
الصلاةص

في تغايرهما؛ ولأن الرحمة رقة القلب» وهي مستحيلة في حقه تعالى

فمن فسر الصلاة بالرحمة؛ فراراً من تفسيرها بالدعاء كان كمن فسر قوله تعالى:
أيضاً..

#الرحملن على العرش استوى) [طه٤] : جلس .فإنه فسر ما ظاهره محال بالمحال».
اه.

وانظر:جامع البيان للطبري ؟."١/5 أحكام القرآن لابن العربي.٠ ۴الجامع لأحكام
القرآن للقرطبي ١٠/۳۳۲. معالم التنزيل للبغوي  .145/#تف
5سير
9ا
4بن
5كث/ير .8الصاوي
على الجلالين ١/۸۳۲. روح المعاني للألوسي ؟ ./71/6الجواهر الح
اسان
لف
قيتف
آن
رسير
للشيخ الثعالبي  ."457/التحرير والتنوير للشيخ ابنعاشور ؟.5/84

) (£في :أ» ش «المساوات» بدل «المساواة» .وهو تحريف ظاهر.
) (0سورة الحشر الآية٠". : وتمامها :لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب

االجلنةفاهئمزون).
V۸

-

00

كرما  .أَبُو حَنِيقَةَ :لآ يفضي ا تعمَيلَى نَكِرَةٍ كَفَيْرِه.

الوا الْمُسَاوَاكُ"" مُطَلَقًا َعَم مِنَالْمُسَاوَاَا» بوجو“ حاص
وَأجيبَ باد ذلك في الإنْبَات إا لم يع نمىٌ

رشْعِرُبالأخص.
وَالأَعَمٌ لا ُ

أَبَدًَا.
قَانُوا :لَؤْعَمَّ0

1

سِوَاهُمَا /54[ /ب] عَنْهُمَا .قُلنَا :إِنَّمَامى مُسَاوَاة 0يَصِحُ انْتِمَاوُّهَا .
قا

(۷

مِنمُْسَاوَاة'  0ولو فِيتفي

8

لْمُسَاَاة"

و

|

او

()۰1

ت

7

”ono

ىلاس

في  :ش «كغيره» بدل «كغيرها» .

 (۳نفيالمساواة في مثل قوله تعالى :لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة).
يقتضي العموم» أي نفي المساواة من كل وجهء كما أن نفي غير المساواة يقتضي

العموم .انظر :الإحكام للآمدي ؟ .7104/شرح المحلي على جمع الجوامع .۱/۳۲۲
رفع الحاجب (ورقة /44أ) .بيان المختصر ؟.71١/ شرح العضد على المختصر
؟ .شرح تنقيح الفصول ص .581فواتح الرحموت ١/۹۸۲. تيسير التحرير
 .0المسودة ص ٠. شرح الكوكب NV 00
اىلمستصفى
وبه قال الغزالي وف

والبيضاوي في المنهاج بذكن

۲/۷۸

والرازي في المحصول

مع نهاية السول وهو مذهب

۲/۷۷۳

المعتزلة .وانظر:

المعتمد ١/595. رفع الحاجب (ورقة /44أ) .فواتح الرحموت.485/١ تيسير
التحرير ١/065.
()۳

فى :أء ش «المساوات» بدل «المساواة» .وهو تحريفٌ ظاهر.

( )4فى :أء ش «المساوات» بدل «المساواة» .وهو تحريفٌ ظاهر.
مه(

فی  :أ من وجه بدل «بوجه».

( )5في :أ» ش «مساوات» بدل «مساواة» .وهو تحريفٌ ظاهر.
( )۷ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما في بيان
لخر »5؛ وشرح العضد على المختصر 7
( )۸فى:أ» ش «مساوات» بدل «مساواة» .وهو تحريفٌ ظاهر.
)(4

 9أء ش «المساوات» بدل «المساواة» .وهو تحريفٌ ظاهر.

( )٠١في :الأصل «والعموم» بدل «للعموم» .وهو تحريفٌ ظاهر يأباه السياق واللحاق .وما
أثبته هو الصواب» والموافق لما في بيان المختصر ۷1١/١ء ورفع الحاجب (ورقة
4ب)» وشرح العضد على المختصر 5/4١١.
y4

بمْسَاوَاة"1؟؛؛ لِعَدَمالاختِصّاصء وَنَقِيضہیالک المُوجب جُرْئِئسنٌَالِبٌ .
تا الْمُسَاوَاة”) افولِإيِنْبَاتِ لِلْخْصِّوص» ولا لم يَضْدُقْأَبَدَا؛ د مَا مِنْ
شیتین إلاوَبَيَِهُمَا مُهسَياوَاة  0وَلَوْ تفَعيَيِهِمَاء وَنْقِيض الْجَرْنِيٌ الْمُوجب
 2سَالِتٌ  .وَالمُحْقِيقُ  :أ الْعْمُومَ من الت .ي

(مَسْألَةُ) الْمُفْتَضِي””" :وَهُوَ امحْاتَمَلَ أَحَدَ تَقْدِيرَاتِ؛ لاسْتِقَامَةٍ اكلام
( )١في :أ» ش «بمساوات» بدل «بمساواة» .وهو تحريفٌ ظاهر.
(؟) في :أ «الكل» بدل «الكلي» .وهو تحريف ظاهر بيّنه المقابل وهو الجزئي .وفرق بين

1

الكلي والكل كما هومعلوم عند المناطقة .

(- )۳في :أء ش «المساوات» بدل «المساواة» .وهو تحريفٌ ظاهر.
( )4في :أء ش «مساوات» بدل «مساواة» .وهو تحريفٌ ظاهر.
()

قال الأصفهاني في بيان المختصر ١/٤۷۱ « :المقتضي  بكسر الضاد  وهو :ما
احتمل» أعني ما وقع على وجه يحتاج في استقامته إلى إضمار جميع التقديرات
المحتملةء

لا عموم له» .اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة  ۹ب):

«المقتضي  -بكسر الضاد 

وقد رأيتها هكذا مضبوطة بخط المصنف» ثم قال« :وقد عبر قوم عن هذه المسألة

م
ولا
م-
عتكلم
بأن المقتضى  وهو ماأضمز ضرورة صدق الم

له .وذلك بفتح

الضاد .ولكن أن يقال :إنها أولى؛ لأن القائلين بأنه لا عموم له

وهم أكثر

أصحابنا  اعتلوا بأن العموم من صمات النطق .فلا يجوز دعواه في المعاني .ذكره
ابن السمعاني وغيره .فدل على أن الذي هو موضع نزاعهم في أنه عام أو لا؟
هو المضمرء لا المضمر له .فإن المضمر له منطوق» ...ويمكن أن يعكس ويقال:
هو بالكسر أولى؛ فإنه لا يردء والحالة هذه أن العموم مختص بالألفاظء فإن
عنى ذلك؛

المدعى تعميمه ملفوظ .والمصنف

لأنه يرى العموم من عوارض

المعاني والألفاظ جميعاً» اه.
وقال الإسنوي في زوائد الأصول ص:701

«وأما تعبيره فايلمختصر:

(يكسر الضاد) هو ما احتمل أحد تقديرات»

فغير مستقيم . 1اه

بأن المقتضي

ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/۹۹۱ عن البرماوي قوله« :المقتضي -
بالكسر -

هو
 0المحتاج للإضمار» ال:

من 70عمومه بكون العموم منا

اظ فلا يجوز دعواه في المعاني»

ويحتمل أن يكون في المقتضي بالكسر  وهو
للإضمارء كما صوره بعض الحنفية) .اه.

V4

ذلك ؛المحذوف؛ ويعبّد عنه أيضاً

المنطوق به» المحتاج في دلالته

وقال الشوكانى فإىرشاد

الفحول ص١٠١ « :المقتضى  -بكسر الضاد  هو اللفظ

الطالب للإضمار» بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلابإضمار شيء» وهناك مضمرات
فىت-ح
بقتض
متعددة» فهل يقدر جميعهاء أيوكتفى بواحد منها؟ وذلك التقدير هو الم

الضاد  .2اه وانظر :شرح العضد على المختصر ١/١٠٠ وكشف الأسرار للبخاري
. ١14/1
) (1اختلف الأصوليون فيما لكوان المقام يحتمل عدة تقديرات يستقيم الكلام بواحدة
منهاء أيقدر ما يعم تلك الأفرادء أو يقدر واحد منها؟.
ذهب عامة الحنفية وكثيرون غيرهم إلى أنه لا عموم للمقتضى ؛ وذلك لأن ثبوته كان
للضرورة حتى إذا كان الكلام مفيدا للحكم بدونه لم يصح إثباتهلغةٌ ولا شرعاً

وإذا كان للضرورة فلتقدر الضرورة بقدرها ولا حاجة لإثبات العموم فيه ما دام
الكلام مفيدا بدونه» ويبقى فيما وراء موضع الضرورة  -وهو استقامة الكلام  فلا

يثبت فيه العموم.
قال السرخسي في أصوله ١/۸٤۲: اثبوت المقتضى للحاجة والضرورة» حتى إذا كان
المنصوص مفيدا للحكم بدون المقتضى لا يثبت المقتضى لغةّ ولا شرعاًء والثابت

بالحاجة يقدر بقدرهاء ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى» فإن الكلام مفيد
بدونه» وهو نظير تناول الميتة» لما أبيح للحاجة تتقدر بقدرهاء وهو سد الرمق» وفيما

فيه» بخلاف

ابلتإحك
بماحة
لمحنمل والتموّل والتناول إلى الشبع لايث
وراء ذالك
المنصوص فإنه عامل بنفسه» فيكون بمنزلة حل الذكيةيظهرفيحكم التناول» وغيره
مطلقا»  .اه.

وذهبت جماعة إلى أنه يقدر ما يعم تلك

الأفرادء وجعلوا للمقتضى عموماًء وهذا ما

يسمى «عموم المقتضى)ء وقد نسب القول بعموم المقتضى لإمام الشافعي رضي الله
عنه؛ وذلك لأن المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به» حتى كان الحكم
بيات صفة العموم فيهء فيجعل
ث ف
إذلك
اتلبثهابت بالنص لباالقياس» فك
كثاب
ال
كالمنصوص.

لم أر فيما بين يدي من كتب أصول الشافعية الجزم بنسبة القول بعموم المقتضى للإمام
الشافعي رضي الله عنهء اللهم إلا ما ذكره المحقق سعد الدين التفتازاني في التلويح
على التوضيح ١

قال« :وقد ينسب القول بعموم المقتضى إلى الشافعي

رحمه الله» .وما ذكره الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص ۹۷۲قال:
(وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يعم

غير أن المذكور في كتب الأصول الحنفية القطع بنسبة هذا القول للإمام الشافعي
رضي الله عنه.

7:١

َك إِذاتَعَكَّنَ أَحَدُمَاء؛
للم

::

لیل

کان كظهُورو” 5

رفع عن متي  121وَالمّسْيًان

و

07
8

بِقَوْلِهِ علي

.

قال السرخسي في أصوله ١/۸٤۲: «وقال الشافعي :للمقتضى عموم؛ لأن المقتضى
بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به حتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنص لا

بالقياس» فكذلك في إثبات صفة العموم فيه فيجعل كالمنصوص».اه.
وقال السمرقندي في ميزان الأصول ص:"٠۸ «وعند الشافعي المقتضى له عموم».اه.
وقال النسفي في كشف الأسرار ١/١٠٠: «اعلم أن المقتضى لا عموم له عندناء وقال
الشافعي  :له عموم».اه.

وقال الميهوي في ناولرأنوار على المنار ١/۸۹۳ عند شرحه لقول النسفي :ولا

عموم له عندنا»؛ لأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظء والمقتضى معنى لا
لفظ» وعند الشافعي رحمه الله يجري فيه العموم والخصوص؛ لأنه عنده كالمحذوف
الذي يقدرء وهذا أصل كبير مختلف بيننا وبينه» يتفرع عليه كثير من الأحكام» .اه.
انظر تفصيل المسألة في :المستصفى ١/11. المحصول للرازي  ."1/78الإحكام
للآمدي ۲/۹٥٤. العدة ۷۱/١ه. أصول السرخسي /۸٤۲. كشف الأسرار عن أصول

البزدوي ١/84١1

 ١51.ميزان الأصول للسمرقندي ص۸٠۳. - ۷۰۳ كشف الأسرار

للنسفي 0١01 ۱/۸۹۳ مع شرح نور الأنوار .رفع الحاجب (ورقة /۹۹٩ب). بيان
المختصر  .7/471التلويح على التوضيح ”89/١؟. شرح العضد على المختصر ١/١٠٠

  1١5مع حاشية السعد .شرح الكوكب المنير ٠٠۲. - ۳/۹۹۱ تخريج الفروع علىالأصول للزنجانى ص .4۷۲إرشاد الفحول ص.١١١ أثر الاختلاف فى القواعد

الأصولية فى اختلاف الفقهاء ص٠٠١٤ فما بعدها .تفسير النصوص فى الفقه الإسلامى
للدكتور أديب صالح ١/055 فما بعدها .المنهاج الأصولية للدكتور فتحي .الدريني
ص۳٤۷ فما بعدها.
) 0ماالبميعنقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما فى بيان

المختصر  6/4712وشرح العضد على المختصر ۴/١٠٠.

1

)( أجمع العلماء على أنه إذا دل الدليل على تعرّن أحد الأمور الصالحة للتقديرء فإنه
يتعين» سواء أكان عاماً أم خاصاًء وذلك كقوله تعالى# :حرمت عليكم الميتة4
[المائدة]۳ :ء وكقوله تعالى# :حرمت عليكم أمهاتكم» [النساء]7 :؛ فإنه قد قام
الدليل على أن المراد في الآية الأولى :تحريم الأكلء وفي الآية الثانية :الوطء.
انظر :إرشاد الفحول ص.١١١ أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية ص.١4051 تفسير

1

النصوص ١/155.

أعليه الصلاة والسلام».
) (۳في :ش «ية؛» وفي« :
) (4عن ابن عباس رضي اللّه عنهما عن النبي ية قال« :إن الله وضع عن أمتي الخطأ-
v4

لَنَا :لَوْ أَضمر الْجَمِيعٌ :لأضيرّ مَعَ الاسْتِعْنَاءِ .

 والنسيان وما استكرهوا عليه».أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي حديث

)(44١5 ۱/40

`

١

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص:۲۳۲

«إسناده جيد» .اه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال« :إن الله تجاوز لى عن أمتى
الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه؛ .

١

٠

أخر جه الطبراني في المعجم الصغير ١/٠۷۲. وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/١۷۱ -

۱

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره
.

oN

۰

۰

وعن أبي بكرة عن رسول الله ية قال« :رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً :الخطأء
والنسيان .والأمر يُكرهون عليه» .ذكره الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال ١/١٠٤٤ عن
00

ابن عدي.

قول الرسول الكريم ككلِ« :رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا
عليه).

يدل بظاهره» عبارةً على أن كلا من ذات الخطأء والنسيان» والمُكرّه عليه من الأمور

ومة
صيست
عل
مأمة
لايقع في الأمة .وهذا المعنى الظاهر لياطابق الواقع؛ فال

عن

الخطأً٠ بل الخطأ داقع فيها .وكذلك النسيان عارض سماويٍ من لوازم الإنسان»
وكذلك الأمور التي دتقع إكراهاً .ومن المعلوم بداهة وحساً أن كلا منها إذا وقع في أية

أمة لا يرتفع.

فإخبار الحديث الشريف برفعها مخالف للواقع؛ لكن الرسول الكريم ية  -وهو
المعصوم

لا يُخبر إلا حقاً وصدقاًء فتعرّن أن يقدّر مقدماً معنى زائد على المعنى

الذي دل عليه النص بعبارته» ولكنه يقتضيه ويستلزمه؛ ليستقيم ع ويطابق الواقع› وهو

«الإثم» أو «الحكم» .فكأنه قيل في التقدير :رفع عن أمتي إثم أو حكم الخطلء
والنسيان وما استكرهوا عليه .وعلى هذا فالإثم  -هو المؤاخذة الأخروية بالعقاب  »-أو

الحكم  هو المؤاخذة الأخروية بالعقاب» والتعويض عن المتلفات  -هو المرفوعء

وليس ذوات الأفعال المنصوص عليها.
انظر :شرح العضد على المختصر 5/١١ مع حاشية السعد .المناهج الأصولية للدكتور
فتحي الدريني ص١۳٠. _ "78 تفسير النصوص ١/4580 فما بعدها .أثر الاختلاف في
١
القواعد الأصولية ص©۷١١٠. .١86
71

قَالُوا :قرب مَجَازِلَيْهِمَا؛ِ بِاغْتِبَارٍ رَفْع الْمَنْسُوبٍ إِلَيِهِمَ!"© ٠ عمو

1
تعَارضَانِء كَيَسْلَمُ الدَّلِيلُ.

حكايهمًا .اجيب با بات غْيْرٍ الإِصْمَارٍ فِي الْمَجَازِ
8ا

أَوْلَى؛

قَالُوا :الْعْدْفُ فی مِثْل« :لَيْسَ لِلْبَلّدِا'"' سُلْطَانٌ»» مى الصَّمَاتٍ .قُلْا:

ا ف4

يَيتَتعَعكهيُّنُالْجَمِيعٌ؛ لن النّحَكُم إن ميّنَّه وَلْرُومُ الإِجْمَالٍ إِنْ
ا امِنَّاميم زِيَادَةٌ الإِضْمَارِء وَتَكْثِيرُ مُخَالَمَة الدَّلِيل؛ٍ؛ فَكَانَ
اَا:
قُلْن

الإِجْمَالُ أَفْر
4

(مشلة)بئذ  :كلت


ٌEه
ِEي 0ص
Iخْص
لْتُ» .عَامَفِيمَفْعُولاه؛ قبل نَ
وَ«إِنأك

( )١قال المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد على المختصر
: ۲

«قوله «باعتبار رفع المنسوب إليهما؛ أي إلى الخطأ والنسيان قد وقع في

نسخته بطريق الوصف ومعناه على ما ذكره سديد»

وفي عامة النسخ باعتبار رفع

المنسوب إليهما بطريق الإضافة» فتحير الشارحون في تقريره .فقيل:معناه أن أقرب
مجاز إليهماء أي إلى نفي حقيقتهما باعتبار رفع ما نسب إليهما هو :عموم أحكامهما؛
لأن إضمار جميع الأحكام أقرب إلى المقصود من نفي الحقيقة؛ لأنه يجعل وجودهما
كالعدم» وبهذا يندفع ما قيل :إن أريد بالأحكام اللوازم» فلا فرق بين نفي واحد ونفي

الكل في الدلالة على عدمهما .وإن أريد غيرهما فلا نسلم أن رفعهما أقرب» وتوجيه
الجواب أن مجاز غير الإضمار أكثرء فكلما كان الإضمار أقل كان مخالفة الأصل

أقل» فكان أولى فيتعارضان» ويبقى دليلنا .وقيل المراد :إن ظاهر الكلام يدل على
رفع الخطأ والنسيان» وهو غير مقصود؛ فحمل على رفع الأحكام» وإضمار جميعها؛

ليكون أقرب إلى حقيقة الكلام.
والجواب أن مجاز الإضمار أقل فيكون مرجوحاً .وهذا الجواب يدفع أصل الإضمار
مع أن الكلام في أن الأولى إضمار الجميع أو البعض وهو فرع أصل الإضمار.

فالأولى أن يجاب بأن إضمار الجميع وإن كان راجحاً بما ذكرت فهو مرجوح من جهة

كونه على خلاف الأصل.٠.. اه.
(؟) في :أ «في البلد» بدل «للبلد».
)

نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنیر ۳۸/۳٠۲ عن البرماوي قوله« :الفعل المنفي
هل يعم» حتى إذا وقع في يمين» نحو  :والله لاأكل .أو لا أضرب» أو لاأقوم» أوح-

V٤

وَقَالَ ب

حَنِيفَةَ :

ل قبل تَخصِيصًا("'

.

ما أكلت» وما قعدت» ونحو ذلك» ونوى تخصيصه بشيء يُقبل» أو لياعم

فلا

يقبل ؟ ينظر إما أن يكون الفعل متعدياً أو لازماً:
فالأول :هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الأكثرء فإذا نَمَىء ولم يُذكز لهمفعول به»
ففيه مذهبان:

أحدهما :وهو قول أصحابناء والشافعية» والمالكيةء وأبي يوسف أنه يعم.
ام» وهو قول أبي حنيفة» والقرطبي» والرازي».
يع
والمذهب الثاني  :أنه ل

انظر تفصيل المسألة في :المستصفى ؟ .75/المحصول للرازي ١/٤۸۳. الإحكام
للآمدي 5/0١545. شرح تنقيح الفصول ص .481تيسير التحرير ١/٠٠٠. الإبهاج
 . ١7رفع الحاجب (وورقة /٠٠١ب). بيان المختصر ١/۹۷1. شرح العضد على

المختصر  .8/711نهاية السول ؟ .8/شرح المحلي على جمع الجوامع ١/4154.
شرح الكوكب المنير #07
 (000عبارة :ش «لا يقبل تخصيصاً؛ لأنه عنده كنفي الفعل بالنظر إلى ذاته» .وهذه الزيادة
تفردت بها نسخة :ش عن النسختين :الأصلء أ .وأيضاً عن رفع الحاجب (ورقة
٠ب)»
/

وبيان المختصر 5/8/91١2 وشرح العضد على المختصر 5/5١12 والمنتهى

ص.١١١
قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه في فواتح الرحموت ١/587: «(مسألة :لآاكل
مثلا)»› أي كلما ورد النفي على فعل متعدء ولم يذكر الفعول به .ولا قامت قرينة

عليه بعينه (يفيد العموم) بالنظر إلى المأكول (اتفاقاً؛ لأن انتفاء الحقيقة) إنما يكون
(بانتفاء جميعع الأفرادء فلو نوى مأكولا دون مأكول لا يصح قضاء اتفاقاً)؟ لأنه نية
خلاف الظاهر من الكلامء وفيها منفعةء فلا يقبلها القاضي الحاكم بالظاهر (و لا)
يصح (ديانة عندنا خلافاً للشافعية) فهذا العموم غير قابل للتخصيص عندنا خلافاً لهم.

وعنون مشايخنا الكرام بأن هذا غير عام عندنا باعتبار المأكول خلافاً للشافعي
رحمه الله» .وانظر :تيسير التحرير ١/٠٠٠. الإبهاج في شرح المنهاج ؟.١1١8/ نهاية
.4
۲/۳7
3_6
السول ٣۲
وقال الفخر الرازي فى المحصول ۲/۳۸۳

« :48المشهور من قول فقهائنا :أنه لو

قال« :واللّه لاآكل» فإنهيعم جميع المأكولات» والعام يقبل التخصيص» فلو نوى
مأكولا دون مأكول» صحت نيته» وهو قول أبى يوسف .وعند أبى حنيفة رحمه الله :

خبصليص»›
تيق
أانهللا

ونظرأبيحنيفةرحمهاللهفي دهقيق؛.اه

وقال الإسنوي فى نهاية السول « :5/48#7ومال فايلمحصول ( )5/48لمقالة أبي

حنيفة» فقال :إننظره فيه دقيق» وفي المتتخب والحاصل :أنه الحق» .اه.

منشأ الخلاف :
Vfo

ا :أنَّ «لآ آكُلُ» .لِكَفْى ححََقِيقيَقةَةٍالكل بِالتّسْبَةِ إلى كل مَأكولءوم
05$1

مَعْتَىالْعْمُومِ؛ فُيَحِبُ يله للتُخْصِيص .

قَانُوا :لَوْ كاد عَامًاء لَعَمَّ فِي الزَّمَانٍِ وَالْمَكَانِ  .]/84[ /وَأَجِيبَ

ايرام وَبِالْمَوْقٍ بأد «أكَلْتُ) لآ يُعْمَلْ إلا بِمَأَكُولٍِء بخْلافٍ ما ذكِرَ.
قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير #/١7: «ومنشأ الخلاف :النفي للإفراد»
فيقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به؛ لعمومه» أو لنفي الماهية» ولا تعدد فيهاء

فلا عموم .والأصح هو الأول» .اه.

أفهو» بدل «وهوا.
 000في « :

 00قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه في فواتح الرحموت ١/585: «(لنا أولا لو قبل)
التخصيص (باعتبار المفعول به لقبل) التخصيصن (باعتبار المفعول فيه) فلو أراد الأكل
في يوم معين صح»›
من لوازمه كذلك

ويحنث؛

وذلك لأن الفعل كما لا يوجد بدون المفعول به» وهو

لا يوجد بدون الزمان والمكان»

ولا يتصور

وجود

الفعل إلا في

زمان أو مكان» فلو وجب التقدير للمفعول به بقرينة عدم وجود الفعل بدونه لوجب
التقدير للزمان والمكان بهذه القريئة» وليس هذا قياسا في اللغة» بل لاشتراك المقتضى
اللغوي يتحد الحكم (واللازم باطل باتفاق على ما صرح به الإمام) فخر الدين الرازي
من الشافعية (في المحصول

)4A

_ ( OAFفالتزام ابن الحاجب) جواز التخصيص

باعتبار المفعول فيه (خرق الإجماع)» .اه.
فرق قال الإسنوي في نهاية السول ؟« :"8/اعلم أنهإذا حلف على الأكل وتلفظ بشيء معين

كقوله مثلاً :واللهلاآكل التمرء أولميتلفظبهلکن أتىبمصدرء ونوى بهشيئاًمعيناً» كقوله:
واللهلاآكل أكلاً .فلا خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة أنهلايحنث بغيره» فإن لميتلفظ
در» ولكن خصصه بنيته» كما إذا نوى التمربقوله  :والله لا آكل»
صأت
ملم ي
لو
اول»
بمأك
بال
أو إن أكلت فعبدي حر .ففي تخصيص الحنث به مذهبان منشؤهما أن هذا الكلام هلهوعام أم
N
ثم قال« :فأحد المذهبين :وهو مذهب أبي حنيفة :أنه لبيعسام»

وحينئدٍ فلا يقبل

التخصيص» بل يحنث به وبغيره؛ لأن التخصيص فرع العموم .والثاني :وهو مذهب
كل» يدل
الشافعي :أنه عام؛ لأنه نكر في سياق النفي» أو الشرط فيعم؛ ولأن «آلا

لضات
و بع
كإلى
أنسبة
مبال
لنتف
الم ي
على نفي حقيقة الأكل الذي تضمنه الفعل» فلو
لم تكن حقيقته منتفية» ولا معنى للعموم إلا ذلك» فإذا ثبت أنه عامء فيقبل

التخصيص» .ثم قال« :ومال في المحصول ( )”5/48لمقالة أبي حنيفة» فقال :إن
نظره فيه دقيق» وفي المنتخب والحاصل :أنه الحق» .اه.

وانظر :سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ بخيت المطيعي "1/48
۷4٦

لوا «إِنْأَكَنْتٌى ودلا أكُل) مُطلَقٌء قلا يَصِحٌ سيره ِمُخْصّصٍ ؛

لاه يعديهر  .ئا  :الْمْرَادُ :الْمُقَيّدُ الْمُطابِلنُِلْمُطْلَّقٍ؛ٍ لإسْتِحَالَةِ وجُودٍ الْكُلّىّفي
لار 01يَحْنَثُ بِالْمَمَئَد .
ت

2

(منألة) غل الْمُثْبَتُ لآ يَكُونُ عَامًا في أفْسَايه مِثْلَ« :صَلَى7
داخل

ا

غبجَة»""

ف >ل

عم الْمَ ی
ل
يفك
رْض وَالتَفرَ)

وَمِثْلُ:

» ا

)(0

بع“oد عيبوب

( )١قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١١٠/): «الفعل المثبت إذا كان له أقسام وجهات

ميه؛
ااً ف
سام
قون ع
لأايك

لأنه قدلايمكن وقوعه على جميع تلك الأقسام؛ لكونها

متضادة» أو يمكن ولكن لياتحقق الوقوع» ومع الاحتمال لاسبيل إلى التعميم» .اه.

انظر تفصيل المسألة فى  :المستصفى  .5/5المحصول للرازي  "5/798فما بعدها.

الإحكام للآمدي ؟ .154/رفع الحاجب (ورقة /٠١١أ). بيان المختصر ؟ .781/شرح
العضد على المختصر 5/81١1١.شرح المحلي على جمع الجوامع 05/١؟.5 تيسير

التحرير ۱/۷٤۲. فواتح الرحموت 79/١؟. شرح الكوكب المنير 5

(؟) في ::ش «صلَّ؛ بدل«صلى» .وهو تحريف ظاهر.
اومة
أةس ه
وه ي
ندالله بن عمر رضى الله عنهما قال« :دخل رسول الل
( )۳ععب

بزنيد»

وبلال» وعثمان بنطلحة البيت فأغلقوا عليهم الباب» فلمافتحوا كنت أول من ولج
فلقيت بلالاء فسألته هل صلى فيه رسول الله ية ؟ فقال :نعمء بايلنعمودين اليمانيين».
أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب )(١١ إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي

البيت شاء۲/١١٠. .

وأخرجه مسلم في كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» حديث
( )۳۹وفى الحديث ( ۸۸۳۔ ۲/٦1۹ )۳۹۳ ۔ لاحل

وأخرجه النسائى فى كتاب المساجدء باب الصلاة فى الكعبة ٤۳. - ۲/۴۴ وفى كتاب
١
١
دبخول البيت ١/۷٠۲.
المناسك» با
وأخرجه فى السنن الكبرى فى المناسك .انظر :تحفة الأشراف ١/۷۸۳.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲/١١٠.
( )4فإن الصلاة احتملت الفرض والنفل» بمعنى أن لا يتصور أنها فرض ونفل معاء فلا
يمكن الاستدلال بالأثر على جواز الفرض والنفل داخل الكعبةء فلا يعم أقسامه.
انظر :المستصفى ١/٤1. الإحكام للآمدي ؟ .754/رفع الحاجب (ورقة ١١/٠أ) .بيان
ختصر
ملى
لع
اعضد
المختصر ١/٤۸۱1. شرح ال

0
١ه

اعمع
وجم
جلى
ل ع
احلي
7/84١1١.شرح الم

تيسير التحرير ۱/۷٤۲. فواتح الرحموت 19/١؟. شرح الكوكب المنير .۳/۳۱۲

في  ::ش «صلَّه بدل «صلى» .وهو تحريف

VEY

ظاهر.

الشَّمَقِ» " .2قلا يعم الشّمَقَين..
إلا عَلَى أي" « .وَكَانَ يَجْمَعٌ بَئْنَ الصَّلاتَيْنِ في السَّمَرِ» " لآ يعم
وَأمَا تحر الْفِعْلء فَمُسْتَمَادٌ مِنْ قَوْلٍ الرّاوى«:كَانَ؟») يحم
( )١عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال« :أمني جبريل عند البيت
مرتين »...في حديثٍ طويل .إلى أن قال ابن عباس« :ثم صلى العشاء حين غاب
الشفق».

أخر جه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء في المواقيت حديث (١/٤۷۲. )۳۹۳
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة ...إلخ حديث
( .۱/۸۷ )١45وقال أبو عيسى« :حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» .اه.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصلاة» باب ذكر الدليل على أن فرض
الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد كَل ...إلخ حديث (١/8451. )”85

وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص۲٠ والإمام أحمد في مسنده 7#/١م.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة ١/491. وأخرجه ابن الجارود في
المنتقى في مواقيت الصلاة حديث (95١ ) ١86١ص.886

وأخرجه البيهقي في كتاب الصلاة باب آخر وقت الظهر ...إلخ ۱/٤٣۳ ."55 -
( )۲فسر العضد في شرحه على المختصر ١/۸۱۱ الرأي بقوله« :إلا أن يجعل المشترك

عاما مففيهوميه».اه
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /٠١١أ): «فيحتمل أن يكون بعد غيبوبة
الشفق الأحمرء أو الشفق الأحمر والأبيض» فلا يعم الشفقين» ولا يلزم منه وقوع

صلاته بعد البياض إلا على رأي يذهب إليه من يوجب حمل المشترك على معنييهء
والعموم حينئذ وإن ثبت له فليس من حيث إنه فعل» بل من دلالة اللفظء ونحن إنما
ادعينا عدم عموم الفعل من حيث إنه فعل».اه.

وانظر :الإحكام للآمدي ؟ .7155/بيان المختصر ١/٤۸۱1. شرح العضد على المختصر

مع حاشية السعد .شرح الكوكب المنير */8١5.
۲
كة»
وغزو
ب في
تبل
( )۳عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال« :خرجنا مع رسول الله

فكان يصلي الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعا».
أخرجه الإمام مسلم في صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر

حديث )(۲٥ (.044/

وةلبيهن:
قلاق
( )4الع

عام
مَعْ»
«وأمًا تَكَوُرُ الْفعْلٍ كَمُسْتَفَادٌ مِنْقَوْلٍالرّاوي« :كَانٌ يَجْم
7,

كَقَوْلِهُمْ  :کان

عا تم يُكْرِمُ الضَّيِفَ) .

 قبله وهو قوله« :الْفِعْلُ الْمُثْبَتُ لآ يَكُونُ عَامًا فِي أَقْسَامِوِه أنها استدراك للقول الأول؛وذلك أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يفيد العموم» والدوام» والتكرار إلا إذا
نقل الصحابي فعل الرسول يه بلفظ كان فإن نقله كذلك فإنه يدل على الدوام

والتكرار عند الجمهور؛ ولذلك قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص:١١١

«وأما نحو قول الصحابي :كان النبي كله يفعل كذاء فلا يجري فيه الخلاف المتقدم؛

لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرارء لا لفظ الفعل الذي بعدها».اه.
قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد *« :79/وقول الراوي« :كان رسول الله كَل
 -يفعل كذا» يفيد في عادة استعمال أهل اللغة ذكر الفعل وتكرره؛ لأنهم لا يقولون:

كان فلان يطعم الطعام ويحسي الرمانء ويحافظ على الجار إذا فعل ذلك مرة أو
اثنتين» بل يخصون به المَدَاوِم على ذلك».

اه.

وقال الباجى فى المنتقى ١/49: «إن مثل هذا اللفظ  كان  -لا يستعمل في الأغلب إلا

فيما يلزم المخبر عنه من الأفعال؛ ولذلك يقال :كان فلان يلبس الخضرة» إذا كانت

غالب لباسه ...وإنما يقال لمن فعله مرة واحدة :لبس فلان الخضرة ....هذا هو
المعهود من كلامهم المعروف في خطابهم» .اه.

وانظر :الإحكام للآمدي ؟ .54/رفع الحاجب (ورقة /٠١١أ). شرح المحلي على

جمع الجوامع ١/574. مختصر البعلي ص.١١١ بيان المختصر ۲/١۸۱. شرح العضد
على المختصر ؟.١١84/ شرح الكوكب المنير #/5١7. إرشاد الفحول ص.١١١

( )١اختلف العلماء في مسألة كان هل تفيد التكرار آم لا؟ على قولين:

القول الأول :إنها تفيد التكرار وهو ما ذكره ابن الحاجب.
القول الثاني :لا تفيد التكرار .ورجحه الفخر الرازي في المحصول  ۲/۷۹۳۔ 9952

والإسنوي في نهاية السول ."715 "7/15
قال الفخر الرازي في المحصول « :4۹۳ _ ۲/۷۹۳قول الراوي« :كَانَ رسول الله ا
يَجْمَعُ بَيِنَالصَّلانَيِنِ في السَّفَرِ» لايقتضي العموم؛ لأن لفظ كان لايفيد إلاتقدّم

«لفظ كان

_۲٦۳
الفعل:فأما التكرار فلا» .وقال الإسنوي في نهاية السول ۲/۱٣۳ :
لايقتضي التكرار» ويققيتلضيه».اه.
حيث قال« :ومنهم من قال:
ونقل الفخر الرازي القول الأول في المحصول ۲
إنه يفيد التكرار في العرف؛ لأنه لا يقال :كان فلان يتهجد بالليل؛ إذا تهجد مرة
واحدة في عمره».اه.

انظر :التقريب والإرشاد ؟ .79/المحصول للرازي 5/919

 ."449رقع الحاجب

(ورقة ١١/٠أ) .شرح تنقيح الفصول ص 481فما بعدها .شرح العضد على المختصر

 .. 5شرح المحلي على جمع الجوامع ١/555. تيسير التحرير ۱/۸٤۲. بيان-
۷4۹4

وأا دول أَمَّيِهِ [َصَلَى اللهُ عَلَيْهِ 2
ق<َوْلِء مل « :صَدلُوا رمكسمارَأكَسيمتُمُ.ونِي الي ”
د جما
 8قَرِيئَة كو فُوعِهِ بَعْدَ

دَليلٍ حارج

ووخدوا عي

من

ٍ EERو
4

أ إطلاق .أڏ عمُوم» أو بقَوْلِه  :ملقد كان

ک © 4أو ِالْقِيَّاس

قَالُوا :كَدْ « 53 20سھا“ سجر
o2

=

المختصر  .5/881نهاية السول ۲/۱٠۳ ۳
۳١-

snee

مع سلم الوصول للمطيعي .فواتح

الرحموت  .۱/۳۹۲شرح الكوكب المنير ۳/٣٠۲
( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب (ورقة /٠١١أ).

(؟) لم تدخل أمة النبي كك بفعله؛ لأن فعله لما كانلا عموم لهفي أقسامه .كان كذلك
لاعموم لهبالنسبة إلى أمتهكله بل هو خاص به واجباً كان أو جائزاً.

ومتى وُجد دخول أمته فهو بدليل خارجي من قول» كقوله عليه الصلاة والسلام:
«صلوا كما رأيتموني أصلي» و«خذوا عني مناسككم» أو قرينة تأس كوقوع فعله بعد
خطاب مجمل كالقطع بعد آية السرقة» وكوقوعه بعد خطاب مطلق» دبعدخطاب

عام» أو قياس على فعله
انظر :المستصفى .1/45
 .)|//١بيان المختصر
 71١فواتح الرحموت

يل
الإحكام للآمدي  .1/754العدة ١/41". رفع الحاجب (ورقة
 .6/541شرح العضد على المختصر  .5/811تيسير التحرير
 .۱/۴۳۹۲شرح الكوكب المنير .۳/۷۱۲

) (۳سبقتخريجهفيمسألة :فعله ية ما وضح فيه أمر الجبلة ص٠7.45
ص.4٠70
ة :فعله ية ما وضح فيه أمر الجبلة
أجهلفي
سخري
مق ت
( )6سب
الله إسوة حسنة لمن
ويل
سم ف
رن لك
( )٥سورة الأحزاب الآية١. : وتمامها# :لقد كا
كان يرجو اللّه واليوم الآخر وذكر اللّهكثيراً».

( )5قال المحقق السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 1/84١1: «جعل المحقق
قوله« :من قول أو قرينة» أو بقوله» أو القياس» أربعتها تفسيراً للدليل الخارجي» ونبه
على بيان ذلك بقوله« :وكل ذلك خارج عن مفهوم اللفظ» نفياً لما زعم الشارحون من
أن قوله« :أو بقولهء أو بالقياس» عطف على قوله« :بدليل خارجى»؛ لأنه لما فسر

بقوله من قول أو قرينة حصل التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه» .اه.
( )۷في :أء ش «عمّ «بدل «عُمُمَ)». .وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ۲/۳۸۱
ورفع الحاجب (ورقة /٠١١أ).
) (Aفي ic : ش «سهى» بدل «سها».

( )9عن عمران بن حصين رضي الله عنه« :أن النبي ب
الى

صلى بهم» فسها؛ فسجدد

وَدْأْمَا آنا فَأفِيض الْماء4
همد
ش ث
تتين
سجد

۳

وَعَيْرء .قُلْنًا :بِمَادَكَرْنَاهُ

ثم سلم؛» أخرجه أبو داود فكيتاب الصلاة» باب سجدتي السهو

فيهما تشهد وتسليم حديث ()۹۳۰۱

.۱/۰۳

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء في التشهد في سجود السهو حديث

(هوم)  ۲/۰۲۲۔ ١41. وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن غريب» ..كذا فتيحفة
الأشراف  8/700وتحفة الأحوذي ١/١٠٤. وكذا نقل الحافظ ابن كثير في تحفة
الطالب صه »57والحافظ ابن حجر في فتح الباري  ۳/۸۹عنه.
1
وقد جاء في المطبوع بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله قول أبيعيسى في
الحديث« :حسن غريب صحيح» .وقد أشار الشيخ أحمد شاكر أكنلمة اصحيح»
زيادة من نسخة (ع) .و(م) .وقال« :والذي نقله العلماء عن الترمذي التحسين».

١

كيتاب السهوء باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين
وأخرجه النسائي ف
1

وأخرجه ابن حبان فى كتاب الصلاة» باب سجود السهو حديث )(١۳٥ موارد الظمآن

ص۱٤۲ .

۰

زبادة توضيح  :قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري  ۳/۸۹في حديث الباب« :قال

الترمذي :حسن غريب» وقال الحاكم :صحيح على شرط الشيخين» وقال ابن حبان:
ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث .انتهى .وهو من رواية الأكابر عن
الأصاغر .وضعفه البيهقى وابن عبدالبر وغيرهماء ووهموا رواية أشعث؛ لمخالفته غيره

من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن المحفوظعنابن سيرينفيحديثعمرانليسفيه
ذكر التشهد .وروى السراج من طريق سلمة ابن علقمة أيضاً في هذه القصة:

لابن سيرين :فالتشهد؟ قال :لم أسمع في التشهد شيئاً؛ .وقد

دم في لبابتشي

الأصابع) من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال« :نبئت أن عمران بن حصَّيّن قال:
حيديث عمران ليس فيه
لاثم سلم» .وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد ف
ذكر التشهد كما أخرجه مسلم» فصارت زيادة أشعث شاذة؛ ولهذا قال ابن المنذر :لا

أحسب التشهد في سجود السهو يثبت .لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن
ابن مسعود عند أبى داود والنسائى» وعن المغيرة عند البيهقى» وفى إسنادهما ضعف.

فقد يقال :إن الأحاديث الثلاثة في التشهد ترتقي إلى درجة الحسنء قال العلائي:
«ولیس ذلك ببعيد»

وقد صح ذلك عن ابن مسعود

من قوله .أخرجه ابن أبي شيبة)

اه.

) (1لفظة «الماء» ساقطة عند كل مأنخرج الحديث كما سيأتي في تخريجه.
) (۲عن جبير بن مطعم عن النبي ككلِِ« :أنهذكر عنده الغسل من الجنابة قال« :أما أنا

سىي
أعل
ريض
فأف

ثلاثة أكف»».
اهلا

ل با عة

.

(مَسألة) تخو قَوْلٍ الصَّحَابِىٌ « :تَهّى عَنْ بَيْع الْغَرَرِ ."”4وَ«قَضَى
= بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس
وغيره ثلاثا حديث (8ه) (.905/
وأخرجه أيضاً في الحديث (١/457 )480  ۹٠۲عن جبير بن مطعم ولفظه« :تماروا
ايلغسل عند رسول الله ب فقال بعض القوم :أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا.
ف
فقال رسول الله كلِِ« :أما آنا فإني أفيض على راسيثلاثة أكف».

وأخرجه البخاري في كتاب الغسل»باب )(٤ من أفاض على رأسه ثلاثاً.
و:أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب في غسل الجنابة حديث (١/551. )۹۳۲
وأخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيممءباب ما يكفي الجنب مإنفاضة الماء عليه
|
17
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الطهارة» باب فى الغسل من الجنابة حديث (هلاه)

لأرنقل

1

١

١

( )١أيد هذا الرد كثير من الأصوليينء وأن التعميم كان بأحد العوامل السابقة.
قال العضد في شرحه على المختصر 5/49١1١: «الجواب أن التعميم إنما كان

 0ما

ذكرنا (من قولء أو قرينة» أو قياسء .أو بالنص عليه بقوله) .لا بصيغة الفعل».
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١/٠٠أ)( :إنما .استفيد التعميم؛ بما 8

من قول .أو قريئة لا بالصيغة» صيغة الفعل» .اه.
وقال الإمام الآمدي في الإحكام ؟« :55/أما تعميم سجود السهوء فإنه إنما كان
لعموم العلة» وهي  :السهو من حيث إنه رتب السجود على السهو بفاء التعقيب» و
دليل العلية» كما يأتي ذكرهء لا ر

الفعل» .اه.

وانظر :بیان المختصر  .۲/۹۱۱تيسير التحرير ۱/۹٤۲. فواتح الرحموت ٠ ۱ شرح

الكوكب المنير .۳/۸۱۲
( )۲بيع الغرر:بيع ما دخلته الجهالة سواء أكان في الثمن أم افليمبيعء أم في الأجلء
أم في القدرة ععللىىالتسليم.

انظر :النهاية لابن الأثير مادة (غرر) /#هه" .معجم لغة الفقهاء ص۲٠۲ 2١١4
1
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ١٠/۸۳۲: «وأما النهي عن بيع الغرر فهو

ئل
ايه
س ف
مدخل
أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ ولهذا قدمه مسلم .وي
منحصرة  :كبيع الابق» والمعدوم .والمجهول»

كثيرة غير

وما لا يقدر على تسليمهء وما لايتم

ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع؛ وبيع الحمل في
البطن ...إلخ» اه.
Ver

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي« :نهى عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر»
أخرجه مسلم في كتاب البيوع .باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر حديث
or

()4

وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في بيع الغرر حديث )(١۷۴۴
WY

وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الغرر
حديث ( .786/# )۰۳۲۱وقال أبو عيسى:

احديث أبي هريرة حديث حسن

صحيح؛  .اه .

وأخرجه النسائي في كتاب البيو »ع باب بيع الحصاة .9/5155
التَجَارَات باب النهي عن بيع الحصاة وعن ,بيع الغرر

اب
تفي
كجه
وأخرجه ابن ما

حديث )(49١5 .۲/۸۳۷

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الغرر .7/185
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲/۰٣۲ ٤۳٣٦ ۹۷۳ء .544 442

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى» باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره
ص.۳۳۰۲

 (00الشَفْعَة :تملك الجارء أو الشريك العقار المباع جبراً عن مشتريه بالشمن الذي ثَمَّبه
العقد.
فتح الباري 4/1۳4

انظر:

معجم لغة الفقهاء ص

شرح النووي على صحيح

_ .۳

مسلم

۰1/0

.6/

.4553

زفة قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /٠١١أ): «و«قضى بالشفعة للجار» وهو لفظ
لا يعرف».اه

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص« :۸۳۲فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب
الستة» .اه.
وقد

ذكره

الحافظ

ابن حجر

فى الموافقة

بنر
اع
جبير
حسين بن واقد عن أبي الز
بالشفعة للجوار»

المتن»

فقد

وقال

الحافظ

رواه ابن جريجح 

رضي الله عنه قال« :قضى رسول الله كا

ابن حجر:

وهو

(لوحة

/ 4ب)

وساقه

بإسناده

إلى

«هذا حديث

أحفظ من

حسين

حسن

الإسناد»

بن واقد»

لكنه

شاذ

وأعرف بحديث

أبي الزبير منه  -عن أبي الزبير عن جابر بلفظ «قضى بالشفعة في كل شرك ربعة
أو حائط..؟ .

وهو عند مسلم من طريق ابن جريج .وقال  أي الحافظ  :-وجاء في الشفعة للجار
عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها.
Vor

ي
وَ
اعُمّالْغَرَرَوَ ی

.

N

عَدْل

عَارف»

فَالظاهِرٌ

الصٌدذق؛

فَوَجَبَ  1تاع

وإنما الذي في الصحيح عن جابر قال« :قضى رسول اللهية بالشفعة في كل ما
لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» فلا شفعة» .أخرجه البخاري في

كتاب الشفعة» باب )(١ الشفعة فيما لم يقسم ...إلخ ۳/٦٤  ١٤. -وفي كتاب
الشركة باب ( )۸الشركة في الأرضين وغيرها .وفيه أيضاً في باب ( )4إذا .اقتسم
الشركاء الدور أو غيرها ...إلخ /#؟.١١ وفي كتاب الحيل» باب )(4١ في الهبة
ش

والشفعة .8/065

وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب الشفعة حديث )(٤۳۱ 9/#؟؟.1
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في الشفعة حديث )(4١1089

VAY
وأخرجه الترمذي فأيبواب الأحكام» باب ما جاء إذا حدت الحدود ...إلخغ حديث
"00 )1

.ه.
 forوقال أبو عيسى« :وهذا حديث حسن صحيح؟ ا

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الشفعةء باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث

) (4۹4كه8م.

0

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع» باب في الشفعة ۲/٤۷۲.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۹۹۲ ۳/۱۹۲۰
) (1لفظة «الجار» ساقطة من :أ.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ١١٠7/,أ)« :وقال المصنف:

يعم الغرر

والجار» مطلقاء وهو شيء ذكره ابن الأنباري شيخ المصنف في «شرح ارما سؤالا
ودفعه .وذكره الآمدي (في الإحكام ؟ )554/بحثاء فارتضاه المصنف وأقامه مذهبا
لنفسه» واحتج له بالبحث الذي أبداه الآمدي» .اه.
وقد اختار القول بالعموم :الآمدي في الإحكام ١/٤٦٤ وابن الحاجب في المنتهى

ص؟2١١ وهنا فى المختصرء ونقله فى المسودة ص؟٠١ عن الحنابلة» واختاره

الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٠١ حيث قال« :وأطلق ابن الحاجب أن الفعل
المثبت ليس بعام في أقسامه .ثم اختار في نحو قوله« :نهى .عن بيع الغرر» واقضى
بالشفعة للجار» أنه يعم الغرر والجار مطلقاًء وقد تقدمه إلى ذلك شيخه ابن الأنباري»

والآمدي (في الإحكام ؟ »)455/وهو الحق؛ لأنه مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي
فعلهء بل حكاية لصدور النهي منهعن بمبيع الغرر» والحكم منه بثبوت الشفعة للجار؛

لأن عبارة الصحابي يجب أن تكون مطابقةف للمقول؛ لمعرفته باللغة» وعدالته» ووجوب
مطابقة الرواية للمسموع؟ .اه.

وقال الفخر الرازي فى المحصول ١/۳۹۳: «قول الصحابي« :نهى رسول الله بل عن

بيع الغرر» لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي لا افليحكاية» .وتعقبه الشوكاني-
76

MrT
ِيعسام
يَغة  5خاصة فتوهم›
صمسَ
هاباء أو
EIAن خاص
covمل أنه كا
قالوا :يحت

وَالاحْتِجَاجُ لحك  .قُلْنَا :خلاف الظاهر.
في إرشاد الفحول ص١٠١ بقوله... « :؛ لأنه مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي
فعله ,بل حكاية لصدور النهي منه عن بيع الغررء والحكم منه بثبوت الشفعة للجار؛

لأن عبارة الصحابى يجب أن تكون مطابقة للمقول؛ لمعرفته باللغة» وعدالته» ووجوب

مطابقة الرواية للمسموع وبهذا تعرف ضعف ما قاله في المحصول ( )۲/۷۹۳من أن
قول الصحابي« :نهى عن بيع الغرر»» والحكم منه بثبوت الشفعة لا يفيد العموم لأن
الحجة في المحكي لا في الحكاية» .اه.
وخالف في ذلك جماعة كثيرة من أهل الأصولء» وممن قال به :إمام الحرمين الجويني
في البرهان ١/۸٤۳ والشيرازي في اللمع ص,.١5 والغزالي في المستصفى ١/552
وابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/۷۲۳  89# -والفخر الرازي في المحصول
افنماضة كما قال به ابن السبكي في جمع الجوامع "9/5

 ۷۴بشرح المحلي» وفي

رفع الحاجب (ورقة /٠١١أ) وغيره .وانظر :التمهيد للإسنوي هص”" .نهاية السول
5/5

زوائد الأصول ص.8057

وحكى الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١٠١١ قولاً ثالثاً بالتفصيل بين أن يقترن الفعل
بحرف «أرّى فيكون للعموم كقوله« :قضى أن الخراج بالضمان».
فيكون خاصا نحو« :قضى

بالشفعة للجارا.

وبين أن لا يقترن

ولم يرتض الغزالي في المستصفى ۲/۸٦

هذا التفريق.

وذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٠١ أن بعض المتأخرين ذهب إلى أن النزاع

لفظي من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصيغة المذكورة» والمثبت للعموم فيها
هاوعتبار دليل خارجي.
ب

انظر تفصيل المسألة في :البرهان ١/84". اللمع ص١١ 7١. - المستصفى ؟.555/

المحصول للرازي ١/۳۹۳ فما بعدها .الإحكام للآمدي ١/554. شرح تنقيح الفصول
ص .881رفع الحاجب (ورقة /٠١١ب). بيان المختصر  .5/881التمهيد للإسنوي
ص”" .نهاية السول  ."5/55زوائد الأصول ص .8891المسودة ص”.٠١7 شرح
ه
شرح مختصر الروضة
المحلي على جمع الجوامع ١/۷۳. نزهة الخاطر . 7

 .5شرح العضد على المختصر ١/۹۱1. مختصر البعلي ص".1١ فواتح
الرحموت  ۱/۳۹۲۔  .491تيسير التحرير ۱/۹٤۲. شرح الكوكب المنیر  .07/#إرشاد
الفحول ص.١١٠١
) (۱عبارة :ش «والاحتجاج بالمحكي لا بالحكاية» وهي عبارة ابن الحاجب في المنتهى

ص١١1. 7
Voo

«مشألة) !ڏا عَلَّنَكم(" عَلَى عل ءعاَلمقاس شَرْعَاء لآ بالصّيعَة'"'.
وَكَالَ الْقَاضِى :لاع
)(1

في :أء ش «عُلّنَ الْحَُكُمُ؛ بدل «إدا عَلَىَ حُكُمًاه .وما أثبته هو الموافق لمابفيان
المختصر  5/1912ورفع الحاجب (ورقة /٠١١ب)» وشرح العضد على المختصر
11

زفق

وبه قال الإمام الشافعي فايلصحيح

عنهء واختاره الآمدي في الإحكام ۲

الحاجب في المنتهى ص؟1١ء وهنا في المختصرء

وابن

وابن السبكي في رفع الحاجب

(ورقة /٠١١ب) وقال :وهو الحقء وأكثر الحنابلة» وغيرهم.
انظر :الإحكام للآمدي  .1/454رفع الحاجب (ورقة /٠١١ب). بيان المختصر
 . 5شرح العضد على المختصر 5/9١١.شرح المحلي على جمع الجوامع
 71١البحر المحيط ۳/١٤۱. تسير التحرير ١/405. فواتح الرحموت le
تشنيف المسامع  .۲/۷۹1شرح الكوكب المنیر  .581/#إرشاد الول ص١. ١9
) (۳أي  :لالغدّ ولا شرعاً.

قال القاضي ففاىلتقريب

والإرشاد ۳/٣۳۲ :۷۳۲

«وإذا روى الصحابى أمره

بالفعل في شخص لعلة مالنعلل» وجب ثبوت الحكم في كل من فيه تلكالعلة
من جهة المعنى» وثبوت التعبدبالقياس لا من جهة عموم اللفظء وذلك تخو رواية
يمبساً ولا
من روى أن محرماً وقصته ناقته« :فأمر رسول الله  5بأن لطا ي

يخمر لهوجهاء فإنهيحشر يوم القيامة ملبيأ» .وهذا حكم في شخص معين» ذكر
الحكم ففيعهللء وحق هذا التعليل أن يكون جاريا في كل من حاله أن يحشر
يوم القيامة ملبياء وعلم ذلك من حال كل محرم متعذّرء فوجب

قصر

ذلك الحكم

على ذلك الشخص .ومن وقفنا على أنه يحشر كمحشره؛ لأن هذا بمثابة أن
ورراً له» وتكفر عنه
فحش
غي
منه
اهًء ولا يمس طيباًء وأ
هل
جخمر
ويُ
يقول :لا
سيئاته» وهي علة لا سبيل إلى العلم بحصولها لكل محرم وقصته ناقته أو مات
حتف أنفه ...ولا يجوز أن يعدل بحقيقة هذا التعليل إلى المجازء فيقال :أريد به

فإنه على صفة وصورة» وظاهر من يحشر يوم القيامة ملبياً؛ لأن من هذه صورته
يال من
قى م
امليعجزدول إل
بييحشارًء والتعليل وقع بحشره كذلك؛ فل
قمدللا
هذا.

ومن هذا النحو ما روي عنه في قتلى بدر وقوله« :زملوهم بكلومهم ؛ فإنهم يحشرون

منقكتلول
يوم القيامة اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك» .وهذا غير معلوم م
في معركة» بل لايعلم أنه مجاهد عن الدين .فإنقيل :أريد أنهم بصورة من يحشر
كذلك» فالجواب عنه ما سلف (و هو أنه لا يجوز أن يعدل عن حقيقة هذا التعليل

ملقكتلول
إلى المجاز)ء وإذا دل الدليل من غير هذا الخبر على وجوب زم
ل۷0٦

في-

وَقِيلَ :بالصّيعة!" .2كما لَوْ قَالَ" :حرمت الْمُسْكِرَ؛ٍ لِكَوْنِه حُلو.
ا  :ظَاهِرٌ في اسْيَفْلالٍ العِلَة؛ فَوَجَبَ الاتباعء وَلَوْ كَانَ بالصّيعَةء لَكَانَ
الْقَائِل« :أَعْتَقْتُ [ /؛/ب] عَانِمَا لِسَوَادِوِكء يفضي عِنْقَ سُودَانٍ عَبِيدو.
ّمه

المعركة بدمائهم صير إلى ذلك الدليل الدال عليه» لا لأجل هذا الخبر الوارد بما لم

يعلم من حال كل مقتول في المعركة» .اه.
ومال الغزالي إلى قول القاضي الباقلاني حيث قال في المستصفى ؟ :85/الا
يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي عليه السلام بحكم»

وذكر علة حكمه أيضاًء إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة مثال :حكمه في
أعرابي محرم وقصت به ناقته١ :لا تخمروا رأسه» ولا تقربوه طيباًء فإنه يحشر
يوم القيامة ملبياً» فإنه يحتمل أن يقال :إما لأنه وقصت به ناقته محرماء لا بمجرد

إحرامه .أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصاً في عبادته وأنه مات مسلماء وغيره
موتهعلىالإسلامفضلاًعنالإخلاص .وكذلك قال عليه السلام في قتلى
لايعلم
#« :زملوهم بكلومهم» ودمائهم فإنهم يحشرون

 5لقتلى أحد خاصة؛

لعلو درجتهمء

وأوداجهم تشخب دما يجوز أن

أو لعلمه أنهم أخلصوا لله فهم شهداء

حقاً .ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل ذلك فاللفظ خاص والتعميم وهم.
والشافعي رحمه اللّه تعالى عمم هذا الحكم؛ نظراً إلى العلة» وإن ذلك كان
بسبب الجهاد» والإحرام» وأن العلة حشرهم على هذه الصفات» وعلة حشرهم
الجهادء أو الإحرام .وقد وقعت الشركة في العلة» وهذا أسبق إلى الفهمء لكن
خلافه» وهو الذي اختاره القاضي ممكن» والاحتمال متعارض» والحكم بأحد

الاحتمالين؛ لأنه أسبق إلى الفهم فيه نظرء فإن الحكم بالعموم إنما أخذ من
العادة.

ومن وضع اللسان»

ولم يثبت هاهنا في مثل هذه الصورة لا وضع ولا

عادة فلا يكون .في معنى العموم».
(00

وهو قول النظام» وبعض الحنابلة» وعزي إلى الإمام الشافعي لكن ابن السبكي في
رفع الحاجب (ورقة /٠١١ب) رد هذا العزو وقال« :والصحيح عنه الأول» أي شرعاً

بلاالصيغة.
(ورقة /١٠١١ب). شرح العضد على المختصر  .5/4911بيان
انظر :رفعا
المختصر  .۲/۲۹۱تيسير التحرير ١/465. فواتح الرحموت ١/۸۲. شرح الكوكب
المئير /56١. تشنيف٠ المسامع  ." 7/8إرشاد الول ص.۹۱

زفة في  :ش «مسكراً؛ كما في شرح العضد على المختصر 5/9١١ بدل «حلواً» .وما أثبته
هو الموافق لما في بيان المختصر 5/19١2 ورفع الحاجب (ورقة /٠١١ب)» والمنتهى
ص. ۲۱۱
Vo

وَل ال 7

الْقَاضِي  :يَحْتَمِلُ الْجرْية '7فلا  :ل 0

الظّاهو2ه 090لِلاخْيِمّالٍ.

الآخَرة"« :حَرَّمْتُ الْخَمْرَ؛ لإشْكارِوك؛ مِثْلُ :حرمت الْمُسْكِر“
وَأجيبَ بالْمَنع.

لآل مَ(مْمهشُأوملَةي االْلمُجوَلاافَثمَةِ ف ويَالأَْمنَُخَّااللَْممََةمِْهُومََ :ه عُمُرمٌ؟» لا يَعَحَمَّنُ

عَامٌّ فِيمَا سِرَّى الْمَنْطُوقٍ بي
الْعْمُومَ اراي راد أَنَّ الْعْمُومَ

ر لا يَخْتَلِفُونَ فِيوء وَمَنْ هى“
هرم

٤

00
4

4

( )١انظر دليل القاضي في التقريب والإرشاد ۳/٠٠۲  73872 -والتلخيص للإمام الجويني
. ۹۳1 _ ۲

() عبارة :ش «لا ترك الظّامِرَه بدل «لاً يرك الظَامِرُ؛ .
(*) أي القائل بعمومه بحسب الصيغة .انظر :بيان المختصر ١/٤۹۱. رفع الحاجب (ورقة

/ب) .شرح العضد على المختصر 9/9١١.
١
( )5قال المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 5/9١1:
«فالأنسب أن يقال .:حرمت

الخمر؛

لإسكاره مثل:

حرمت

المسكر

لإسكاره

لكن لا يخفى أن أجود النسخ :حرمت الخمر لإسكاره مثل :حرمت المسكر .ثم
النسخة التي توافق المنتهى (ص”)١1١ وهي :حرمت المسكر مثل :حرمت الخمر
لإسكاره»).

اه.

() ذهب جماهير العلماء إلى أن للمفهوم عموماء وقال بذلك الشافعي والحنابلة.
وقال بعضهم:

إن المفهوم لا عموم له .وهذا قول الغزالي» وابن دقيق العيد من

الشافعية» واختاره أبو العباس بن تيمية» وابن عقيل» والمقدسى من الحنابلة» كما نقله

الشوكاني عن القاضي أبي بكر وجماعة من الشافعية.
انظر :المستصفى ۴

۰

الإحكام للآمدي  .7/554شرح تنقيح الفصول ص- ۱۹۱

١/714 فما
اعمع
وجم
جلى
لع
احلي
١١١.شرح الم
١
١لي
١البع
صصر
 . 7مخت
بعدها .القواعد والفوائد الأصولية ص۲٤  .۷۴۲-زوائد الأصول للإسنوي ص.55١0
تيسير التحرير ١/055. فواتح الرحموت ١/۷۹۲. المسودة ص.١44 شرح الكوكب
_  .۱۱۲إرشاد الفحول ص۹۱۱٣ .
المثير۳
( )5حرف «وَ؛ ساقط من :أء ش .وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر 5/4912

وشرح العضد على المختصر 7/9١١.
( )۷في:أء ش «نفا» بدل «نفى» .وهو تحريف ظاهر.
()۸

.قال الغزالي في المستصفى ١/٠۷: «من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموماء

ويتمسك بهء وفيه نظر؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات» =
مه7/

له" يَْتْ ِالْمَنْطوقٍ بو ولا يَخْتَلِفُونَ فيه أَنِضًا.

(مَسْأله) ©"0قَالّتِ الْحَكفِيّةُ :مِثْلُ قَوْلِهِ صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَّم" :ذلا
00

وه

و

ص

سرك

2

-

ه

.٠

8

يقتل مسلِم يكافر ولا دو عهلٍ فِي هوي

()5

موي

».

معئاه:

١

rm

2

«بكافِراء فيفتضى

والمتمسك بالمفهوم .والفحوى ليس متمسكا بلفظ» بل بسكوت .فإذا قال عليه
السلام« :في سائمة الغنم زكاة» فنفي الزكاة ا
فليمعلوفة ليس بلفظ حتى يعم اللفظء
أيوخص .وقوله تعالى « :ولا تقل لهما أف»  [الإسراء ]۳۲ :دل على تحريم الضرب
لا بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه» وقد
ا ذك
لرنا
عأ
منو
ولا للأفعال».

م للألفاظ لاللمعاني

اه.

قال الفخر الرازي في المحصول « : ۲قال الغزالي رحمه الله « :المفهوم لا عموم
له؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى مسمياته» ودلالة المفهوم ليست لفظية ؛

عا ي
و له
فل
مكون
ما».
ل
وا جواب :إن كنتٌ لتاسميه عموماً؛ لأنك لا تطلق لفظ العام إلا على الألفاظ :

فالتزاع لفظي.

وإن كنت تعني :إنهلايُعْرَّف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه :فباطل؛ لأن
البحث عن أن المفهوم هل له عموم أم لا؟فرع على أن المفهوم حجةء ومتى ثبت
كونه حجة؛ لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه؛ لأنه ل
ثوبت الحكم في غير المذكور
لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة» .اه.
وانظر :الإحكام للآمدي ؟ .554/شرح تنقيح الفصول ص - ۱۹۱؟ .751شرح العضد

على المختصر ۲/١١٠. رفع الحاجب (ورقة /٠١١ب). بيان المختصر ؟ .891/زوائد
الأصول 7ص١563  ١155. -تيسير التحرير  .۱/۰۹۲شرح الكوكب المنير  ۳/۹۰۲۔ .717
) (1في Î : دلا» بدل «لم.1

)( قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ؟/77٠١أ): «أقول بأن المسألة مترجمة :بأن
العطف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف؟ وهذه مسألة تتجاوز المقصود؛
لانطباقها على صور لا خلاف فيها».اه.

وانظر ترجمة هذه المسألة في :المحصول للرازي  .۲/۸۸۳الإحكام للآمدي ؟.554/

شرح تنقيح الفصول ص .۲۲۲شرح المحلي على جمع الجوامع  .۲/۴۳شرح منهاج
البيضاوي .للأصفهاني  ./1مختصر البعلي ص4؟.١ شرح الكوكب المنير .757/
فو

في  ::ش «عليه السلام» بدل دول .

) (4عن علي رضي الله عنه :أانلنبي يي قال« :أل
با ل
كايق
اتل م
فؤمن
رء
فعيهده).

68

ول
عا ذ
هو
د
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4غ

7

و

3

» ()N

العمومم إلا بدليل» وهو الصجيح

.

= أخرجه أبو داود في كتاب الديات» باب أُيُقَادُ المسلم بالكافر؟ حديث )(١۴٥)٤
 .4وفيه قصة.
وأخرجه النسائي في كتاب.القسامة» باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس
.41

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/9١12 ؟؟.١1

رء
فلم
امس
كتل
بايق
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنالنبي ي قال« :ل

ولا

ذو عهد في عهده» .
أخرجه أبو داود في كتاب الديات» باب أُيُقَادُ المسلم بالكافر؟ حديث )(١١٥٤
000

ير
ديضن
قي ف
لي ف
اناو
قال الم

١/١٥٤ (« :لا يقتل) بالبناء للمفعول خْبَّرٌ بمعنى النهي

و)افيية بدله مؤمن (بكافر) ذِمَيّا أو غيره .وهو مذهب الشافعي» وقتل أحبنويفة
(مرسلم

المسلم بالذمي .وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد قلت لزفر :يقولون تدرأ
ظىم
ع عل
أدمتم
الحدود بالشبهات» وأق

الشبهات .قال :وما هو؟ قلت :قتل مسلم بكافر»

وقد قالالنبي كَل « :لايقتل مسلم بکافر» قال :اشهد على رجوعي عنه.

عوهد فعيهده» وقد
رء ولا ذ
فلم
امس
كتل
بيق
هذا الحديث روي بزيادة ولفظه١ :لا
مثل به أهل الأصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصص
ه» يعني بكافر حربي؛ للإجماع على قتله بغير حربي.
هددفي
ع عه
فقوله :دولا ذو

فقال الحنفي :يقدر الحربي في المعطوف .عليه؛ لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في

للم
سقت
ممن
لبه
اقال
ضافلةحكم» فيلناافي ما

بذمي» .اه.

1

( ١)١تلاق :ةيفنحلا اذإ فطع ةلمج ىلع ةلمج ءىرخأ ةلمجلاو .ةفوطعملا ال ميقتسي اهانعم

إبلتاقدير» وكان في الجملة المعطوف عليها لفظ لو قدر ذلك اللفظ في الجملة الثانية
استقام معناهاء وجب تقديره فيها .وحينئذ يكون حكم ذلك اللفظ في الجملتين من
العموم واحد» وكذا من حيث الخصوص .إلا إذا دل دليل على خصوص الثانية فقط»
فإنه حينئذ يتعين الخصوص في الثانية فقط .مثل قوله عليه الصلاة والسلام١ :لا يقتل

مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده؛ فإنه يقدر «بكافرة في الجملة المعطوفة» وهو
قوله عليه السلام« :ولا ذو عهد في عهله) .وحينئذ يقتضي عمومه فيه إلا بدليل وهو
الصحيح عند ابن الحاجب» وعزاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير  ۳/۲۹۲إلى
ابن السمعاني » خلافا للمالكية والشافعية.

وما عزاه ابن النجار إلى ابن السمعاني غير صحيح ؛ بدليل ما صرح به ابن السمعاني

نفسه في قواطع الأدلة ص  "57حيث قال« :المعطوف لا يجب أن يضمر فيه جميعٌ
مايمكن إضماره» مما في المعطوف غليه» بل إنما يُضمر فيه مما في المعطوف عليه=

ل

7
ەە

وي

e
8
28

A
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E

اع

لتا :لولم يقدز شيٰءٌ› لامْبَتَمَقله مطلقاء وَهُوَّيَاطِلء فيب

ررك

أ

مه

الأوّل؛ لِلْمَرِيئَةِ.
بو

قَالُوا:لَوْ كَانَ كَزَلِكَ 92لَكَانَ «پٍکافرا» الأول لِلْحَرْبيٌ فَقَطء فْيَفْسْدٌ

الْمَعْتى .وَلَكَانَ:
م

طوَبُعُولَتهْنَ»”" إل چیک وَالْبَائِنِ 2؛ لأنّهُ ضَمِيرْ

52

المطلقات .فلا  :م كني بالدلِيل .

بقدر مايفيد ويستقل به .وعند أصحاب أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق» مما
يمكن إضماره .ومثال هذا الاستدلال بقوله يكل « :لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد

فعيهده»  . .فعندنا يضمر ولا يقتل ذو عهد في عهده» على معنى المنع من القتل»
لذواا:
اه
قلى
وعندهم يضمر ولايقتل ذو عهد في عهده بكافر .فع

إن الكافر الذي لا

يُفْتَلُ به ذو العهد هو الحربي» فيكون قوله١ :لا يقتل مؤمن بكافر» .المراد به:
الحربى) .اه.

وانظر :قواطع الأدلة ص ."”"5المحصول للرازي  .7/885الإحكام للآمدي ؟ .7/554شرح

تنقيح الفصول ص .۲۲۲شرح المنهاج للأصفهاني ١/774. رفع الحاجب (ورقة (/٠١7أ). بيان
د .تيسير التحرير
عية
سحاش
المع
تىصر 7/١7١
خعل
مضد
لالع
ارح
المتتصر  .741- ۲/۵۹۱ش
 .173-01١فواتح الرحموت  .۱/۸۹۲شرح الكوكب المنير .157/
) (1في :الأصل «ذلك» بدل «كذلك» .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما فى بيان

المختصر ١/۸۹1 وشرح العضد على المختصر ١/١١٠.

1

زفق سورة البقرة الآية١۲۲. : وتمامها« :وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن آرادوا

إصلاحاً» .
) (۳الرّجْعِيّة :هي الزوجة المطلقة طلقة أو طلقتين يرجعها زوجها ما لم تمض عدتهاء فإذا

مضت عدتها انقلبت إلى بائن.
انظر :معجم لغة الفقهاء ص.25١ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر
”/
)(4

الفقه الإسلامى وأدلته ۸/۲۳٤.

البائن :هي المرأة التي وقع عليها الطلاق الذي لا رجعة فإيلها بمهر وعقد جديدين.
وهذا الطلاق على نوعين :بائن بينونة صغرى :وهو طلاق غير المدخول بها طلقة واحدة
أو طلقتين» ومضي عدة المدخول بها بعد طلقة واحدة أو طلقتين .وبائن بينونة كبرى:

وهو الذي يكون بعد الطلقة الثالثة» وعندئذ لا يحق لها الرجعة حتى تنكح زوجا غيره.
انظر :معجم لغة الفقهاء .ص١١٠ الفقه الإسلامي وأدلته ۷/۲۳٤. أحكام الأسرة
للدكتور محمد

مصطفى شلبي صؤا١اه.

) (0في قوله تعالى« :والمطلقات يترئصن بأنفسهن ثلاثة قروء[ #البقرة١۲۲]. :
نفك العموم في أول الآية الكريمة» وهي قوله تعالى« :والمطلقات يترئصن بأنفسهن ثلاثة
قروء) [البقرة]۲۲١ :ء فلفظ «المطلقات» عام للبائن والرجعية» وتجب العدة عليهماء
اكلا

قَالُوا :لَوْ كَانَء لَكَانَ نَحْوٌ« :صَرَبْتُ رَيْدَا يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَعَمْرَافء أي :
يوم لْجْمُعَةٍ .وَأْجِيبَبِالْتَرَامهِ وَبالْمَوْقٍ [بأنّضَْبَ عَمْرو](© فغَِيْرٍ يَوْم
ورو

و

(مسألة) يِنْل :يا أبها المُرنل ”4لين شرفت ليس بام
لمق

ن
إلابِدَلِيلٍ م ن

قياس أو عبرو

.

+ 2 2

. 2

+ .

» ع ع ع ع ع ا

0

0

ويلزم من ذلك أن يكون الضمير في قوله تعالى( :زبعولتهن 4يشمل بعل البائن وبعل
الرجعية» وهذا غير صحيح؛ لأن البائن لا يحق لبعلها أن يردها ويراجعهاء فدل على

أن الضمير مع المعطوف خاص بالرجعيةء مع أنه في المعطوف عليه عام في البائن

والرجعية؛ لأن العطف لا يقتضي المشاركة في الحكم عند الجمهور» وقال الحنفية
وابن الحاجب« :إن الضمير في المعطوف# :وبعولتهن» عام لكنه خص بدليل
منفصل؟.

انظر :المستصفى 1/١ل. المحصول للرازي  ."7/88الإحكام للآمدي .1//7154شرح

تنقيح الفصول ص.91١ تيسير التحرير  .۱/۰۲۳فواتح الرحموت ١/49١.مختصر
البعلص.۲۱٤ شرح الكوكب المنیر  .857/#اہک القرآن لابن العربي ١/۷۸۱.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١71. تفسير ابن كثير ١/0484. التحرير والتنوير
 10تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ١/64١  54١.تفسير المنار للشيخ
رشيد رضا  ."5/4أضواء البيان للشنقيطي //١ا.١6 روائع البيان تفسير آيات الأحكام

للشيخ محمد علي الصابوني  ۱/۱۳۳۔ .۲۳۳
للق ماالبميعنقوفتين ساقط من :الأصل .وأمثابته من :أ» ش ..وهوالموافقلمافي بيان
المختصر  7/4910وشرح العضد على المختصر ؟.71١/
)( سورة المزمل الآية. :و١تمامها :يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً».
وانظر :جامع البيان للطبري  .۹۲/۸۷أحكام القرآن للرازي الجصاص  ."8/55الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي  .۹۱/۱۳تفسير الكشاف 6/١7١. تفسير ابن كثير /9/141١.
التحرير والتنوير 89/66؟.

 (۳سورة الزمر الآية .75 :وتمامها# :لئن أشركت ليحبطن عملك).
وانظر :جامع البيان للطبري ١١/51. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 570/١6؟. تفسير
الكشاف  .8/951تفسير ابن كثير 5/68١٠١. التحرير والتنوير ٤۲/۸٥.

) (£وبه قال أكثر الشافعية» والتميمي وأبو الخطاب من الحنابلة» ونسبه ابن عبدالشكور إلى

المالكية.

١

انظر  :البرهان ١/187. المستصفى ١/٤1. المحصول للرازي ١/۹۷. الإحكام للآمدي-
Ah

وَكَالَ أبُو حَنِيفَة وَأحْمَدٌ :عا مإل' لیل"  .لَنَا :قط بأنَّ حِطَابَ
وَأَيْضًا:بجت ان کون خَرُوجُ عَيْرو َخْصِيصًا.

الْمُفْوَدِ لآ يَتَتَاوَلُ عيرEA

قالُوا :إِذَاقِيلَ لِمَنْ لمََهُنْصِبُ الاقْيِدَاءِ« :إرْكَبْ؛ لِمُتَاجَرَةِ الْعَدُرك
ره

هارو

fo

نه لأاع
لْعَة ::لَه آ *

ونحوه»

ي

وَكَسَرا

وَالْمُرَادُ:مَعَ أنْبَاعِهِ.

ع

رار

مع

وديك يُقَالُ:[/£ 1£ /
روو

ا

قُلَا ::مَمْنُوعَ أ قُهِمَ؛ لان المقصود

«فتَحَ›
ور

متوقف

عَلَى الْمُشَارَكَق بخلافٍ هدا" .
=  .5/854تيسير التحرير ١/1091. شرح المحلي على جمع الجوامع ١/۸۲٤. رفع
الحاجب (ورقة 4١٠7/أ) .شرح العضد على المختصر  .5/171بيان المختصر ؟.107/
نهاية السول ۲/۸١۳. مختصر البعلي ص؟.١١ العدة ١/٤۲۳. شرح الكوكب المنير
انا فواتح الرحموت ١/185. إرشاد الفحول ص.١١4
( )١في :أ «وقالا وأبو حنيفة» بدل «وقال أبو حنيفة وأحمد».
(؟) وقال أبو حنيفة» وأحمد وأكثر أصحابهء والمعتزلة» وابن السمعاني في القواطع

ص* :۷۳إنه عام للأمة إلا بدليل يدل على الفرق بينه وبين أمته يه في ذلك
الخطاب.
قال الإسنوي في نهاية السول « :5/86#وظاهر كلام الشافعي في البويطي أنه
يتناولهم» .اه.

وقال الغزالي ذفاىلمستصفى

۲/٠٠ « :وهذا فاسد»ة.اه.

وتردد إمام الحرمين في المسألة حيث قال في البرهان ١/٠١٠: «وأنا أقول فيه :ما
ظهرت فيه خصائص الرسول عليه السلام كالنكاح» والغنائم؛ وكان إذا ورد خطاب
مختص في حكم اللسان برسول الله ي

فما أراهم كانوا يعتقدون مشاركته فيه؛

لاقتضاء الصيغة التخصيصٌء والعلمّ بخصائص رسول الله ب فيما ظهر الخطاب فيه.
ظلر .ولست
ل منجا
اذا
وورد فيه خطاب مختص به» فه
صيهه»
ئر ف
ايظه
الم
ص
خام
فأم

أتحقق أيضاً مسلكاً قاطعاً من رأيهم في طرد اعتقاد المشاركة» .اه.
انظر :البرهان ١/197. المستصفى ١/4٤1. المحصول للرازي ١/۹۷۳. الإحكام للآمدي
. 7/8

تيسير التحرير ١/١185. شرح المحلي على جمع الجوامع ١/854. رفع

الحاجب (ورقة 5١٠/). شرح العضد على المختصر 7/171١. بيان المختصر ۲/٠٠۲.
نهاية السول ١/۸۴. مختصر البعلي ص.١١4 العدة ١/۸٠۳. شرح الكوكب المنير
 .۳فواتح الرحموت  .۱/۱۸۲تشنيف المسامع ۲/٠٠۷. البحر المحيط ۳/١۸۱.
إرشاد  645ص.١١4
( )۳لفظ «بخلاف هذاه ساقطة من :ش.
اينف

و

'1
قَضَى

قانوا :ولا لفغ“ يذل عََِه .قلنا :دور الي صَلَى الله علب

َ FÎوَل؛ ا

o

20

یف“

ت حَوطِبٌ
الْجَمِيه قَالُوا« :نلمًا

” ولو گان حَاصًاء لم يَتعَدّ .فُلئا :تَفطَمُ بِأنَّالإنحَاق؛ للْقِيَاسٍِ.
قَالُوا :فمف

# :خَالِصَة ج00

َ ,مِإِنَافِلَة لك“

(مسألة) حِطابه”''' لِوَاجِدٍ لَيْسَ ب"

ل يُفِيدُ.

snee

سورة الطلاق الآية١. : وتمامها :يا أيها النبيء اذا طلقتم النساء) .وانظر :جامع
البيان للطبري  .۸۲/۳۸الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 81/84151١. تفسير الكشاف

 >53تفسير اكبنثير  .۷۸۳۳التحرير والتنوير ۸۲/٤۹۲.
 00ماالبميعنقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في بيان
خىتصر
لمعل
اعضد
المختصر ۲/٠٠۲٠ ورفع الحاجب (ورقة /٠٠١أ)» وشرح ال

۲/۲١٠.

) (۳عبارة :ش التشريفه» بدل «أولا؛ للتشريف».
) (4في :أ «الجمع؛ بدل «الجميع».
)(o
(0

في :ش «قضاء بدل «قضى"» .وهو تحريف ظاهر.

سورة الأحزاب الآية .۷۳ :وتمامها« :فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) .وانظر:
جامع البيان للطبري ١۲/١٠. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4١/84481. تفسير الكشاف
 . 8تفسير ابن كثير  .8/754روح المعاني  .75/05التحرير والتنوير .۲۲/۸۳

)(¥
) (Aحرف «لك» ساقط من :أ.
ونن
كم
إلى سورة الأحزاب الآية٠٠. : وتمامها# :خالصة لد
في  | :بهشل بدل «فَمِئْلٌ؛.

المومنين) .وانظر :جامع
البيان للطبري 71/81١. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠/۸۰۲ فما بعدها .تفسير الكشاف

 . 80تفسير ابنكثير  .8/145روح المعاني  .71/80التحرير والتنوير ۲۲/٠۷.
( )٠١سورة الإسراء الآية .4 :وتمامها# :ومن الليل فتهجد به نافلة لك) .وانظر :جامع
البيان للطبري 6١/04. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠/۸٠۳. تفسير الكشاف
 .1 6/48تفسير ابن كثير ٤/٤۳۴. روح المعاني ١٠/۸۳۱. التحرير والتنوير 8١/441.
( )١١قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /٠٠١ب): «صوّر إمامٌ الحرمين (في البرهان

) ١ء) وابنٌ السمعاني (في قواطع الأدلة ص)۷۳١ء وغيرهما المسألة بخطابه عليه
السلام» وعليه يكون الضمير في قول المصنف:
والصواب عود الضمير على الشارع» .اه.
(۲

وبه قال الشافعية»

والمالكية»

والحنفية.

4

«خطابه» عائدا على النبي ي

د

اأ

خلافا للحتابلة

=

.

زك
لر و كك

رك ا

ما تقدم مِنَ القطع›

ا

ولزوم التخصيص

»

ومم2ن 80هر

عدم

انظر قول الجمهور في هذه المسألة في :البرهان ١/785. قواطع الأدلة ص."۷١ الإحكام
للآمدي ١/1۷٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ١/055. رفع الحاجب (ورقة

ملخىتصر
اعضلد ع
ب) .بيان المختصر ۲/٦٠۲. شرح ال
6
صول
ألى
لع ع
افرو
ال

70١خريج
ت

رير
حسير
ل۲تتي
ا/۴١
٠.

لي
عصر
لبمخت
ا."4
للزنجاني ص٠

ص.١١4 فواتح

الرحموت  .۱/۰۸۲شرح الكوكب المنير  .675/#إرشاد الفحول ص.١١4
( )١قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير « :۳/۳۲۲خطابه ية لواحد من الأمةء فإنه

يتناول المخاطبٌ وغيرّه؛ لأنه لو اختص به المخاطبٌ لم يكن النبي ل مبعوثاً إلى
الجميع؟ .اه .وهذا قول الحنابلة فقط.
وهناك تفصيل جيد لإمام الحرمين في البرهان ۱/۲٠٠ حيث قال« :إذا خص
رسول الله لذ واحداً من أمته بخطاب»

فهذا مما عده

الأصوليون من مسائل الخلاف»

فقالوا« :من العلماء من صار إلى أن المكلفين قاطبة يشاركون المخاطب» ومنهم من
قال لياشاركونه.
والقول في هذا عندي مردود إلى كلام وجيز:

فإن وقع النظر في مقتضى اللفظء فلا

انب
طك أ
خا ش
شك أنه للتخصيص» وإن وقع النظر فيما استمر الشرع عليه» فل

رسول اللهء وإن كان مختصاً بآحاد الأمة فإن الكافة يلزمون فى مقتضاه ما يلتزمه
المخاطب».

١

اه.

مبنى الخلاف في هذه المسألة.

قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص:"/١ «وأما إذا خصص الرسول ب واحداً من
أمته بخطاب فقد ذكر بعضهم خلافاً في هذا وقال :مالنعلماء من صار إلى أن
المكلفين قاطبة يشاركون المخاطب» ومنهم من قال :لا يشاركونه.
فمن قال بالأول :صار إلى أن الأصل أن جميعَ الأمة في الشرع سواءء بلا تخصيص
لواحد من بين الجماعة» وقد جرت عادة أهل اللسان أنهم يخاطِبونَ الواحدء فيريدون

به الجماعة» وهذا في كلام كثير.
وأما من قال بالثانى :فَقَدْ ذَّمَبَ إلى صورة الصيغة» وهى مختصة بالواحد من بين
١
الجماعة» فلا يجعل للتعميم إلابدليل».
انظر هذه المسألة في :البرهان ١/7091. قواطع الأدلة صا ."۷الإحكام للآمدي
 .۲/1⁄6شرح المحلي على جمع الجوامع ۹

رفع الحاجب (ورقة /٠٠١ب).

بیان المختصر ۲/٦۰۲. شرح العضد على المختصر  . ۲/۳۲۱تيسير التحرير ۱/۲٠٠.
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص.٤٠ مختصر البعلي ص.١١4 فواتح
الرحموت  .۱/۰۸۲شرح الكوكب المنير  .۳/۳۲۲إرشاد الفحول ص.١١4
)(۲

حرف «مِنْ» ساقط من:

ش.

V1

ائدة :جشكيي عَلَى الواجه”.
( )١قال ابن كثير في تحفة الطالب ص۲٤٥ « :لم أر بهذا قط سند

وسألت ععنه شيخنا

الحافظ جمال الدين أبا الحجاج» وشيخنا الحافظ أبا عبدالله الذهبي مراراً فلم يعرفاه

.
اكلية
بال
ه» .

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ©/٠١س): «وهو حديث لا يُعرف له أصل»

سألت عنه شيخنا الذهبي فقال :لا أعرفه».اه.
وقال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي ص " 0حديث
زي
منه
لع
ائل
رقم ()o  :اليس له أصل» وس

.ه.
والذهبي فأنكراه» ا

وقال الشيخ الملا علي القاري في المصنوع ص:5
وغيره».

.وقال العجلوني في كشف الخفاء

١/5*48

«لا أصل له» قاله العراقي

« ۷۴٤:ليس له أصل بهذا اللفظ كما

قالالزركشي في المعتبر نقلاً عن
قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي؟ ١ .

محقق بيان المختصر

١/٦٠۲:

لا يعرف بهذا اللفظ.

لكن معناه ثابت .رواه

الترمذي والنسائي من حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة...

إلخا .اه

٠

وحديث أميمة رضي الله عنها أنها قالت« :أتيت النبي بيه في نساء من

المهاجرات نبايعه .فقال« :إني لا أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأة كقولي
لامرأة واحدة) .

أخرجه الترمذي فأىبواب السير» باب ما جاء في بيعة النساء حديث )(۷۹١٠ ٤/١١٠

۔ ؟ .91وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح! .اه
وأخرجه النسائي في كتاب البيعة» باب بيعة النساء 98/44١ عن أميمة بلفظ« :إنما
قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدة».
وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيعة» باب ما جاء في البيعة  ۲/۲۸۹ولفظه :عن

أميمة بنت رقيقة أنها قالت« :أتيت رسول الله ية في نسوة بايعنه على الإسلام.

فقلن :يا رسول اللّهء نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق ولا نزني»

ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في

معروف .فقال رسول الله كِِ« :فيما استطعتن وأطقتن» قالت :فقلن :الله ورسوله

أرحم بنا من أنفسنا .هلّم نبايعك يا رسول الله .فقال رسول الله ككه« :إني لا

أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة
واحدة).

وانظر :فيض القدير للمناوي  8/512وكشف الخفاء /١لا.4 وفيه :وهو من
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهما؛ لثبوتها على شرطهما.
۷٦

ظوَمَا أَرْسَلْبَاكَ إاكَافَةَ بلئّاس ,'"”#وينت إِلَى الأسْوّد

قَانُوا:

 ,يدل عَلَيْهِ .وَأْجِيبَ بأد الْمَعْكر  :تغريف کل مَابْب

َاخلی چ

 »' 6ولا يلرم اشْيِرَاكُ الجَمِيع.
لوا :ځکهي عَلَى الْوَاحِدِ كمي

قُلنَا0 :

عَلَى الْجَمَاعَةٍي

يا

0

ذلك

عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةٍ" بالقيّاس» أو بِهَدًا لر لا أن

حِطَابَ الْوَاحِدٍ لِلْجَمِيع .
)(A

ماعز فِي الزنا

كه

وعيرة.

 000سورة سبأ الآية .8 :وانظر :جامع البيان  .75/15الجامع لأحكام القرآن ٤٠/٠٠.

تفسير الكشاف  .۸1/تفسير ابن كثير ه .780/روح المعاني 55/14١ فما بعدها.
التحرير والتنوير ؟.١919//
) (۲في :أ «إلى الأحمر والأسود» بدل «إلى الأسود والأحمر».
مدر».
حسو
أالأ
للى
اإ
وعثت
بل« :ب
قها
اس رضي العلنههما أن رسول الل
ببن
) (۳ععن ا
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/١٠٠. وأخرجه من حديث أبي موسى الأشعري
رضى الله عنه فى مسنده .4/515

وأخرجه عن أبى ذر رضى الله عنه فى مسنده ٥/٥٤۱ .951 ۱۹۱ ۸٤۱

(2

عبارة :ش «تعریف كل جنس بما يختص به».

) (0سبق تخريجه قبل قليل في مسألة :خطابه لواحد ليس بعام..؛ ص.۷٦٦
 030في  :ش «يأبا؛ بدل «يأبى» .وهو تحريف ظاهر.
 07عبارة :ش «محمول على الجماعة» فقط.
)(۸

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال« :لما أتى ماعز بن مالك النبى كله قال له:

«لعلك قَبَلْتَء أو غمزت» أو نظرت؟ .:قال :لا يا رسول الله قال« :أنكتها؟» لا
كني  .قال :فعند ذلك أمر برجمه».

أخرجه البخاري في الحدود» باب ( )۸۲هل يمول الإمام للمقر :لعلك لمست أو
غمزت ؟ ۸/٤۲.

وأخرجه مسلم في كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث ()۹۱
۳

وفي لفظه بعد سؤال النبي كك عن فعله .قال :نعم .ثم أمر به فرجم.

وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود»

باب رجم ماعز بن مالك حديث

4

VY

)(۷۲٤٤

قُلْنَا :إن كَانُوا حَكَمُوا؛ لِلتَّسَاوِي في الْمَعْنَىء فَهُوَ الْقِيَاسُء وَإلاً
2

اوااك كَانَ خاضّاء لَكَانَِ :تُجْرِئُكَ وَلآَ تُجِْئٌ أَحَدَا بَغْدَ.14092
ور

وتخصيصه

o

حریمه بقَبول

واففاةة ةف ةيةو و ةم ةيةه ء اماه فارة

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۹۸۲۰ ۱/۰۷۲۰

ecnecsenes

.۵۲۳

وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص"55؟« :وقد روى قصة ماعز جماعة من
الصحابة عن رسول الله كك وأنه أمر برجمه فى الصحيحين وغيرهما» .روى
حديث

1

ماعز:

جابر بن سمرة» وبريدة الأسلمي» وأبو سعيد الخدري؛ وأبو هريرة» وجابر بن
عبدالله » ونعيم بن هزال .رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
فأما حديث جابر .بنسمرة» وبريدة الأسلمي رضي الله عنهما:
فأخرجهما الإمام مسلم في كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا
۳

۲۲۳۱ -

حديث ( )۸۱ »۷۱و( )7 »۲۲وأبو داود فى كتاب الحدود»

باب رجم ماعز بن مالك  48-0 4/780حديث ( )7344و( )7744و()844
و(.)٤٤۳٤

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أخرجه الإمام مسلم في الموضع السابق حديث (8544 .)9744
والترمذي في أبواب الحدودء باب ما جاء في ذَرْءٍ الحد عن المعترف إذا رجع.
حديث )(874١  - ٤/٣۳لا" .وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن» .اه.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود» باب الرجم حديث (4868؟) ۲/٤٥۸.

وحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما:
4/1845 )7#42
أخرجه أبو داود في الحدود» باب رجم ماعز حديث (4 0"44
.OAY

حديث نعيم بن هزال رضي الله عنه :
أخرجه أبو داود في الحدودء باب رجم ماعز حديث (٤/۳۷٥. )9155

 -ماعز :هو ابن الأسلميء صحابي» وهو الذي رُم في عهد النبي يلوه وجاء في

بعض طرق الحديث أن النبي كله قال فيه« :لقد تاب توبة لوتابّها طائفة من أمتي
لأجزأت عنه» .انظر ترجمته في :الإصابة ١۳/۷۱۳. الاستيعاب .814/
) (1عن البراء بن عازب قال« :خطبنا رسول الله ي يوم النحر بعد الصلاة فقال: :من
صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم»
فقام أبو بردة بن نيار فقال« :يا رسول اللهء والله نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة» =
VA

Vor
(
arهِ وه
شَهَادَتَ

رےم
eقِء كم2ا نمد
STهُ  :قَ°طمٌ الإِلْحَا
َ:نْ
 .ِaSفَلاائِد
 َfer,مِن ْoغَيْolرٍ فَائِدَة
زِيَادَة
رو

وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني» .فقال

رسول الله يي «تلك شاة لحم» قال« :فإن عندي عاق جَذَّعَة هي خير من شاتي

لحمء فهل تجزئ عني ؟ قال« :نعمء ولن تجزئ عن أحد بعدك».
أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب العيدين» باب ( )۳۲كلام الإمام والناس في
خطبة العيد ...إلخ ١/١٠  ١١. -وفي كتاب الأضاحي باب (( )8قول النبي ية لأبي
بردة« :ضح بالجذع »...إلخ) ١/۷۳۲.
وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحيء باب وقتها حديث (4 ).4651 6/709١ ٩
وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي» باب ما جاء فايلذبح بعد الصلاة حديث
).4/۳ (8۸°01

وأخرجه النسائي في كتاب الضحاياء باب ذبح الضحية قبل الإمام  ۷/۲۲۲۔ .۳۲۲
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحيء باب الذبح قبل الإمام ؟.7١/
) (1عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري عن عمه» وكان من أصحاب النبي كَلةِ« :أن

النبي ب ابتاع (أي اشترى) فرسا من أعربي» فاستتبعه النبي ك؛ ليقضيه ثمن فرسهء

فأسرع النبي ب وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه الفرس»
لا يشعرون أن النبى ب ابتاعه» فنادى الأعرابى النبى ييل فقال :إن كنت مبتاعاً هذا

الفرس فابتعه وإلا بعته .فقال النبي ية حين سمع نداء الأعرابي :أو لَيْسَ قد
ابتعته ؟» فطفق الأعرابي يقول :هلم شهيداً .قال خزيمة :أنا أشهد أنك قد بايعته»
فأقبل النبي كل على خزيمة فقال« :بم تشهد؟» .فقال :أشهد بتصديقك يا رسول الله»
«فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين».

أخرجه أبو داود في كتاب الأقضيةء باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز
له أن يحكم به حديث (٤/۱۳ )۷۰۹۳ .۲۳ -

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ۷/٠٠۳.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 5١5. 8/8172

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ١/۷۱  .۸1 -وقال« :هذا حديث

صحيح الإسنادء ورجاله باتفاق الشيخين ثقات» ولم يخرجاه» .ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات» باب الأمر بالإشهاد ١٠/١٠٤٠.
وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص« :441ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن
عبدالله الجدلي عن خزيمة نفسه نحوه مختصرا».

اه.

أخرجه أبو حنيفة في جامع مسانيد الإمام الأعظم ۲/١۷۲.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ١/۸1 عن عمارة بن خزيمة عن أبيه
خزيمة بنحوه مختصرا .وسكت عنه.

۷4

(مَسْأَلَةُ) -جَمْعٌ الْمُذَكّر السام ك «الْمُسُْلِمِينَ 1وَنَحْوُ« :فَعَلُواه مما
يُعَلَّت افلِيْيمههُذَكّرُ لآ يَدْخلُ فِيهِ النَّمَاءُ طَامِرَ(" .يلكا لِلْحَتَابِلَة" .لَنا:
عع

وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات» باب الأمر بالإشهاد ١٠/54١ مختصراً أيضاً.
خزيمة :هو خزيمة بن ثابت الأنصاري الخطمي» أبو عمارة المدنىء ذو الشهادتين من

كبار الصحابة» شهد بدرا وما بعدها .واستشهد مع سيدنا علي بصفين سنة لالاه
رضي الله تعالى عنه .انظر ترجمته في :الإصابة  .۲/۸۷۲الاستيعاب ١/۸٤٤.
خره واو ونون في حالة
) 0هاوسم دل على ثلاثة فأكثر من الذكور العقلاء» بزيادة آفي
ليتي النصب والجر .ولا يجمع هذا الجمع إعلاَلكَلّم أو
اف
حون
الرفع» وياء ون
لهاءام خلوهمن التركيب .ثم
ته
صفة لمذكر عاقل» بشرط خلوه من التاءء وصلاحیته

أن لا يكون على وزن (أفعل) الذي مؤنثه (فعلاء)» ولا وزن (فعلان) الذي مؤنثه

(فعلى).
هه»ء
وفرطفي
رتو
شم ت
وكل ما جاء على صورة هذا الجمع» ول

فمهولحق بهء يعامل

معاملته في الإعراب .ولا يعد من فصيلته الصرفية» مثل :عابدين (علم لرجل مفرد)»
سنون .بنون» أرضون .مثون . ..إلخ.

انظر :شرح ابن عقيل على الألفية ١/05 * .5كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة
لابن الجزري ص.١71 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ص.۲٤ جامع
الدروس العربية للشيخ مصطفى غلاييني  .81 9/51المحيط في أصوات العربية
ونحوها وصرفها للأستاذ محمد الأنطاكي ۱

»( وهذا القول رجحه القاضي الباقلانيء والغزاليء والآمدي .وابن الحاجبء وأكثر

الشافعية» واختاره أبو الخطابء والطوفي من الحتابلة» ونقله ابن برهان عن معظم
الفقهاء.

اانظلرب:رهان ١/645. المستصفى ١/4۷. المحصول للرازي ١/٠۸۳. الإحكام للآمدي
؟ .,/الوصول إلى الأصول ١0

رفع الحاجب (ورقة /٠٠١ب). بيان المختصر

 .۲شرح العضد على المختصر ١/١۲٠. شرح المحلي على جمع الجوامع
 .0شرح تنقيح الفصول ص .891فواتح الرحموت  .۱/۴۷۲تيسير غ0
 .١الروضة مع النزهة ؟.١844/شرح مختصر الروضة ٠١/١ه. مختصر البعلي
ص.١1١45 شرح الكوكب المنير * .8"7/المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص.41١
زفي المراد :أكثر الحنابلة» لا كل الحتابلة؛ بدليل خلاف أبى الخطاب» .والطوفى وهما من

1

الحنابلة .وعن الإمام أحمد فيه روايتان.

1

قال ابن قدامة في روضة الناظر ١/۸٤ مع النزهة« :فأما الجمع بالواو والنون ك
«المسلمين؛ وضمير المذكرين كقوله# :كلوا واشربوا» [البقرة714١]. : فاختار القاضي
(أبو يعلى) أنهن يدخلن فيه .وهو قول بعض الحنفية» وابن داود.
82

#إِنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْيمَاتي' .ولو کان داجلا“ لَمَا حَسُنَ .فَإِنْ قُدَرَ
2

مجيه لِلتُصُوصِئَة فَمَابَدَةٌ اليس أؤْلّى [ /؟/4ب] :وَأَيِضًا قَالَْتْ م سَِسََ-لْلمََةمََّة:

«يّا رَسُولَ الله إِنَّالَّسَاءَ قُلْنَ :متَارَى الله ذَكَرَ إا الّجالء فَأَنْرَلَ الل" :

ن المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍع .*».وَلَوْ ك دَاخلآاتٍ .لَمْيَصِعٌ تَفريرة
واختار أبو الخطاب والأكثرون :أنهن لا يدخلن فيه» .اه.
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة ١/١١١ « :وأما جمع المذكر السالم» وضمير

الجمع المتصل بالفعل نحو :المسلمين» وكلوا واشربواء وقاموا وقعدواء ويأكلون
ويشربون» ففيه النزاع المذكور.
قوله« :فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينةء فاتفاق» وإلا فالحق الأول» أي :إن أراد

القاضي ومن وافقه بأن الإناث يدخلن في لفظ المسلمينء وكلوا واشربوا بدليل
هىن.
لعل
ودل
خة ت
دقرين
منفصل» أو

لكل؛
فهو متفق عليه باين

لأن خلاف وضع

اللفظ لا يمتنع أن يدل عليه دليل» وإن أرادوا أنهن يدخلن فيه بمقتضى اللفظ وضعاء

فليس بصحيح» والحق الأول .وهو قول أبي الخطاب ومن وافقه :إنهن لا يدخلن في
ذلك».

١

وقال ابن بدران في المدخل ص:41١ «ونحو المسلمين والمؤمنينء #وكلوا واشربوا»
[البقرة ]۷۸1 :مما هو لجميع الذكور» ففيه خلاف .فذهب أبو الخطاب والأكثر إلى

يهند لخالن فيه .
أن
حرف الا» ساقط من عبارة ابن بدران في المدخل المطبوع .وهذا السقوط يؤثر كثيرا
افليمعنى.
) (0سورة الأحزاب الآية :ه" .وانظر :الجامع لأحكام القرآن 4١/041١. تفسير الكشاف
.8

تفسير ابن كثير  .8/924الجواهر الحسان للشيخ الثعالبي 8/ه" .التحرير

والتنوير .۲۲/۹۱
) (۲عبارة :ش الو كن داخلات».

) (۳عبارة :ش «فأنزل الله عز وجل».
) (4قال ابن كثير في تحفة الطالب ص:۲٠٠ «قال أبو عبدالرحملن النسائى فى التفسير من

رنء
مد ب
عمحم
مثنا
السنن الكبير« :حد

ةن»
مب
ليرة
س مغ
عن

ععبندالواحد بنزياد

عن عثمان بن حكيم ثنا عبدالرحملن بن شيبة قال :اسممت آم سلمةتقول قلت يا

رسول الله :ما لنا لا تُذْكَرُ في القرآن كما يُذْكَرُ الرجال؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى:
#إن المسلمين والمسلمات» وكذلك رواه أحمد (في مسنده  )*5/80عن عفان عن
عبدالواحد بن زياد .فذكره بِأَطْوَلَ من هذا» اه.
وروى سفيان الثوري في تفسيره ص٠" ١ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة=

۷۷۱1

ب

و

وََيِضًا:

قِجْمَاه
ُ الْعَرَيَ عَلَى أ
آن
4
هجَمْعْ المد“

,

قالت« :يا رسول اللّهء يذكر الرجال ولا نذكر .فنزلت :إن المسلمين والمسلمات
والمومنين والمومنات.)...

وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 79/1١ من طريق سفيان به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ١/١1٤ وقال« :هذا حديث صحيح
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» .اه ووافقه الذهبي.

وأخرجه الترمذي في أبواب التفسير» باب ومن سورة الأحزاب حديث ( "0/48 )۹۱۱۲۳من
ية .وقال أبوعيسى « :هذا حديث حسن غريب» .اه .
رارة
امعم
صنأ
نع
أرمة
ل عك
ايث
حد
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /٠١5أ): «والأولى عندي أن يستدل بقول

عائشة رضي اللّه عنها :يا رسول الله على النساء جهاد ؟ قال كله  :انعم عليهن جهاد

لا قتال فيه :الحج والعمرة» أخرجه ابن ماجه (حديث رقم )1015 :بإسناد .جيدء فلو

كن يدخلن في لفظ المؤمنين لَعَرَفَتَ ذلك» ولم تسأل» .اه.
قلتٌُ :وأخرجه الإمام أحمد في مسنده  6/0512والدارقطني في سننه اليد من
حديث

عائشة رضي

الله عنها.

وانظر :الجامع لأحكام القرآن 4١/841. تفسير الكشاف ه .4!"/تفسير ابن كثير
٥ع

الجواهر الحسان للشيخ الثعالبي /#هه" .التحرير والتنوير .۲۲/۹1

أم سلمة :هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة» المخزومية» وأمها
هاجرت مع
سند.
أب
لالله
اعبد
دمة
بي سل
عأب
ر .كنيتها بابنها سلمة بن
منت
اب
عتكة
عا
أحدفاصيبعضدهبسهمثم برأ
أبي سلمة إلى الحبشة هجرتين» وخرج ابوسلمةإلى
الجرح؛ فأرسله رسول الله ية في سرية فعاد الجرح›

ومات

منه»

فاعتدت

ثم تزوجها رسول الله بء وكانت من أجمل النساء .توفيت سنة ۹ه

أمسلمة»

ولها ٤۸

سنة .وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة .ودفنت بالبقيع .قال ابن حجر وابن العماد:

:لإصابة ٤/۸٥٤. الاستيعاب
أتوفيت سنة 5١ه. ولها مناقب كثيرة .انظر ترجمتها في ا
 . ٤۴شذرات الذهب.54/١ 
) (1إن آهل العربية أجمعوا على أن مثل «المسلمين»» ومثل «الواو؛ في ضربواء جمع
المذكر .فلم يكن متناولاً للنساء؛ لأن إجماع أهل العربية حجة في بحث الألفاظ.
انظر :البرهان ١/645.  ٠شرح العضد على المختصر

١/١٤١٠.> رفع الحاجب (ورقة

5ل/أ) .بيان المختصر ۲/٤۱۲. شرح ابن عقيل على الألفية ١/5

 .75كاشف

الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لابن الجزري ص.١71 أوضح المسالك إلى ألفية ابن
مالك لابن هشام ص.۲٤ جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى غلاييني ۲/١٠ .81 -
المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها للأستاذ محمد الأنطاكي ١/٤٠٠.
يفف

قالوا :الْمَعْرُوفٌ تَعْلِيبُ الذكور .قَلنَا :صَحِيحٌ إِذَا قصِدَ الْجَمِيعٌ

وَيَكُونُ مَجَارًا .قِِينلَ:
الأضلّ الْحَقِيقَهُ .قُلنا :يَلْرَمُ الاشْيرَاكُء وذ تَقَدَمَ مِثْلهُ.

يِن خَارِج؛ وَلِذَلِكَ لَمْيَدْخْلْنَ في الجهَادء وَالْجْمُعَةِ وَغَيْرِهِمَا.
قالوا :لو أَوْصَى لِرجَالٍ وَنِسَاءِ بِنَىْءٍء ثُمَّقَالَ«:رَأَوْصَيْتُ لَهُمْ بكذَّاف
دحل النّسَاكُ بير كريكق» وَهُوَ مَعْتَى الْحَقِيقَةِ .قُلْنَا :بل بقريكة الإيصَاءٍ الأول .

(مسألة) «مَنْ”" الشَّرْطِيَةُ تَشْمَلُ الْمُوَنَتَ عِنْدَالأكئر”" آنه لوقَالَ:

«مَنْ دَحَلَ داري فَهُوَ حرا عفن پالدځول.
بور

2-6

2ع

(مَسْألَةً) الْخِطَابُ ب «التّاس»» وَ١الْمُؤْمِنِينَ؛ وَنَحْوجِمًا :يَشْمَلُ لعي
( )١في :أ «الذكور» بدل «المذكرين».

(؟) عبر عنها الإمام البيضاوي وغيره بقولهم« :ومَنْ للعالمين» .وبين الإمام الإسنوي
الحكمة من ذلك .انظر نهاية السول ١۲. _ ۲/۱۲۳
( )۳قال الإمام الجويني في البرهان 84/١؟: «مَنْمن الألفاظ المبهمة» وهي إحدى صيغ
العموم» في اقتضاء الاستغراق إذا وقع شرطاء ويتناول الذكور والإناث» وذهب إلى
هذا أهل التحقيق من أرباب اللسان والأصول .وذهب شرذمة من أصحاب أبى حنيفة

1

إلى أنه لا يتناول الإناث».اه.

وانظر :البرهان ١/845. المنخول ص.١1١ المحصول للرازي ١/۷۱". الإحكام
للآمدي  .5/5!4العدة  .6/884شرح تنقيح الفصول ص٠٠۲. - ۹۹۱ أصول
السرخسي ١/١٠٠. رفع الحاجب (ورقة 5١٠/). شرح العضد على المختصر ١/١٠٠.

بيان المختصر  .۲/۸۱۲شرح الكوكب المنير #/9١١. شرح مختصر الروضة للطوفي
ا

()4

.

في :أ ينه يدلاعشن؛.

( )٥والدليل عليه أنه لو قال من له إماء :مدنخل داري فهو حرء عتقن بالدخول» فلو
لم يكن المؤنث داخلا في قوله« :من» لما عتقن .انظر :رفع الحاجب (ورقة /٠١١أ).
شرح العضد على المختصر 5؟.٠١7/ بيان المختصر .۲/۸۱۲
بالا

علد الأ

,

وَقالَ الرَازِيٌّ :إِنْكَانَ لِحَقٌّ الله [تَعَالّى] .لا :أ
وَالْمُؤْمنِينَ ا قوب دخولة.

قَالُوا :كَبَتَصَرْفٌ مَنَافِعِهِ إِلَى سيو كَل حوطِبّ بِصَرْفِهًا إِلَى غَيْره

َتَتاقصٌ .رد باه في غَيْرٍ تَضَايْقٍ الْعِبَادَاتِء قلا تَتَافْضَ.
25

قَالُوا :نَبَتَ روځ مِنْخطاب الْجهَادِء وَالْحَجٌ وَالْجْمْعَةَ"
غَيْرِهَا .قُلنا :بدَلِيل*)٠ كَخْوُوج الْمَريض وَالْمُسَافِ © .

(مَسْألَةُ) مِثْل ُ:ليا بهاالنّاس .""”6بيا عِبَاوي يَسْمَلُال سكول [عَلَيِه
( )١وهو قولالأئمة الأربعة» والحنابلة» وبعض المالكية ونقله ابنبرهان عن معظم الشافعية.
وقيل :لا يدخلون إلا بدليل .وبه قال بعض المالكية وبعض الشافعية .وهو ما نقله

الماوردي والروياني عنهم.
انظر :المعتمد ١/۸۷۲. البرهان ١/755. المستصفى ١/۷۷  .۸۷ -المنخول ص.٠٤١
الإحكام للآمدي /ا .4/شرح تنقيح الفصول ص .591رفع الحاجب (ورقة
۰ 5ب) .ببیان المختصر ۲/۹۱٠۲. 3العضد على المختصر  .7/8671البحر المحيط
 . ٠415مختصر البعلي ص©.١١9 تيسير التحرير ١/81. فواتح الرحموت ۱/١۷۲.

شرح الكوكب المنير ؟.7417/

( )۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش.
قال الرازي الجصاص الحنفي :إن كان لحق الله دخلوا  .وإن كان من حقوق
الادميين لم يدخلوا» .اه.

انظر :فواتح الرحموت ١/575. تيسير التحرير ١/۴٠۲. رفع الحاجب (ورقة /٠١5ب).

بیان المت 1
( )۳عبارة :أ «من خطاب الحج» والجهادء والجمعة» .بتقديم «الحج» على «الجهاد».
()5

عبارة :ش «بدليل خارجي» .بزيادة «خارجي».

( )٠عبارة :أ«المسافر والمريض" .بتقديم «المسافر» على «المريض»  .على خلاف مافيالأصل» ش
( )1سورة البقرة الآية١7. : وتمامها :ليا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من

قبلكم لعلكم تتقون).
انظر :جامع البيان 4/١؟.١1 تفسير الكشاف ١/54. تفسير ابن كثير ١/44. الجواهر
الحسان ۳/١ه. التحرير والتنوير ١/76
( )۷سورة العنكبوت الآية.550 :وتمامها :لياعبادي الذين آمنواإن أرضي واسعة فإيّاي فاعبدون) =.
VV٤

السَّلام]" عندالأ  .رَكَالَ  ]54/1[ /الْحَلِيمِيٌ  :إلاأَنيَْكُونَمَعَهُ
رر

مَعَهُ«قنُ. "00

انظر :الجامع لأحكام القرآن  .1/18تفسير الكشاف  .4/781تفسير ابن كثير
ه/ه" .الجواهر الحسان  .”"#0/#التحرير والتنوير ١؟١/؟.

) (1ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في بيان
المختصر؟١/؟؟.

) (۲الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل :يا أيها الناس* .2يا أيها الذين آمنوا)›
ويارعبادي» يشمل الرسول الكريم هة عند الأكثرين؛ لصدق اللفظ عليه .وذهب
الأقلون إلى خلافه.

انظر :البرهان للجويني ١/۹٤۲. المستصفى  .5/18الإحكام للآمدي ۲/۹۷٤. شرح
تنقيح الفصول ص .۷۹۱رفع الحاجب (ورقة /ا/٠١ب). بيان المختصر ۲/٠۲۲. شرح
العضد على المختصر 5/571١. البحر المحيط  .۳/۹۸۱سلاسل الذهب ص.۳۴۲٤ شرح

الكوكب المنير “148/؟ .مختصر البعلي ص.٠٠١ تشنيف المسامع ؟.1١1/ فواتح
الرحموت ١/8/77. زوائد الأصول ص١۷۲. - ۰۷۲

اب
حن
صي م
أليم
) (۳وقال الح

الإمام الشافعي « :الخطاب العام الوارد بطريق النداء إذا لميكن

معه «قل» يشمل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام .وإذا كان معه «قل» فلا يشمله مثل :

قل ياأيها الناس إني رسول اللّه إليكم جميعا» [الأعراف]٠١۸ :ء و# :قل ياعبادي
الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فيهذه الدنيا حسنة) [الزمر١١]. :
وقد قال بهذا التفصيل أيضاً :أبو بكر الصيرفي من الشافعية» وزيفه إمام الحرمين
في البرهان 94/١؟. حيث قال« :وذهب بعض أئمة الفقهاء في ذلك إلى تفصيل
فقال:

كل خطاب

لم يصدر بأمر رسول الله كله بتبليغه»

ولكن ورد مسترسلاً»

فالرسول مخاطب بكهغيره» وكل خطاب صُدر على الخصوص بأمر الرسول كَل
بتبليغه .فذلك الذي لا يتناوله .كقوله تعالى  :ليا أيها الناس» .وهذا ذكره
تهخييل»
الصيرفي وارتضاه الحليمي .وهو عندنا تفصيل في

يبتدره من لم يعظم حظه

من هذا الفن.

فأما القسم المسلم فلا حاجة إلى مُرَادَّةَ فيه»
يجري على الحكم العموم عندنا؛ فإن قوله:
وضعه .والقائل هو اللّه تعالى :وحكم قول
عليه السلام في تبليغه» وكأن التحقيق فيه:
واتبعوه» .ااهلحليمي  :هو الحسين بن
الحليمي» ولد سنة ۸۳۳ھ

وأما الخطاب المصدر بالأمر بالتبليغ فهو
يا أيها الناس» على اقتضاء العموم في
الله تعالى لا يغيره أمر مختص بالرسول
بلغني من أمر ربي كذا؛ فاسمعوه وعوهء
الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبدالله

وقدم نيسابور فحدّث بهاء قال عنه الحاكم« :أوحد

الشافعية بما وراء النهرءوأنظرهم بعد أبي بكر القفال والأودني .ولي القضاء
ببخارى»» ووصفه الذهبي بأنه إمام متفنن .وله مصنفات عديدة نقل منها البيهقي كثيراء =
0

َنَا :مَا تَقَدّم وَأَيِضًا :فَهِمُوةُ؛ لاه إا كَانَ لَمْيَفْعَلْ سَأَلُوهُ فَيَذْكُُ
مُوجبٌ الشَخْصِيصٍ .

7

گالوا :ل ی
اودآیرماأْمُورَاءو مُبَلامُبَلََّابخِطَابٍوَاجدٍ؛ولان لمر

للأغلى”" مِمَّنْدوه قُل
ْ.نَا:الاير الل٠ه آتَعَالَى]” وَالْمْبَمُجِبْرِيلُ[عَلَيِْ ال te
قَالُوا :ح ی
ص باخگام» جوب رَكْعَنّي الْمَجْرِ رَالصحر“
والح

=

(۷

وَتَحْرِيم كن

 5وَإنَاحَةٍ التكاح بِعَيْرِ ولي

منها« :كتاب المنهاج في شعب الإيمان» قال عنه الإسنوي« :جمع فيه أحكاما كثيرة»
ومعاني غريبة» لم أظفر بكثير منها في غيره» .و«آيات الساعة» و«أحوال القيامة»
وغيرها .توفى سنة ٤٠١ه. انظر ترجمته في:تذكرة الحفاظ #/٠*١٠. البداية والنهاية

 . ١شذرات الذهب  .7171/وفيات الأعيان ١/١٠٠٤. طبقات الشافعية الكبرى

لابن السبكي 4/*7؟ .طبقات الإسنوي ١/404. الأعلام ۲/١٠٠٠.
()١

ش

حرف و٤ ساقط من  :آ.

( )۲حرف «و» ساقط من :أ.
( )۳عبارة :ش «ولأن الأمر طلب الأغلى» .وعبارة« :
ألأن الأمر أعلا» .و«أعلا».

تحريف ظاهر.
( )4ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش.
() ماالبميعنقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في بيان
المختصر .۲/۲۲۲
( )5روى مندل بن علي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عكرمة عن ابن عباس قال:

سمعت النبي كَل يقول« :ثلاث هن

فرائض» وهن لكم تطوع :الوترء وركعتا

الفجر .وصلاة الضحى».

قال ابن
اكثي
لر ف
طي ت
احفة
لب

ص؟08؟

أحمد بن حنبل»>
مويح
عيىيبن
ن»

۳٠۲ « :ومندل بن علي هذا فيه ضعف .قال

والنسائي :ضعيف .وقال يحيى بن معين مرة:

ليس به بأس .وقال ابن حبان :كان سيء الحفظء فاستحق الترك» .اه.
وانظر :الجرح والتعديل  .8"4 8/474ميزان الاعتدال4/0٠81. . تهذيب التهذيب
 .۹۹-۲ ۰1/۸41كتاب الضعفاء والمتروكين ص .94تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي
ص۲۹ء

١٠۲. المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان "ره ؟.

( )۷في :أ «الأضحا» بدل «الأضحى» .وهو تحريف ظاهر.
( )4قال ابن كثير في تحفة الطالب ص”« :91وأما تحريم الزكاة فهذه من صفات
رسول الله ب فإنه :كان لا يأكل الصدقةء ويأكل الهدية» .اه.
۷۷٦

دبك دع
وَلا سهود

DM

o
ديك له
ولا مهر وعيرها.

>

وَل يَحْدُجُوا بزَّلِكَ مِنّ إل

يىرة
عهنرأب

مات

ع
قلا :

.
2م
كالمريض»

سكاع مان
والمسّافرء

02
وغيرهماء

.

رضى الله عنه قال« :أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقةء

فجعلهفي فيه فقال النبي يكِ« :كخ كخ ارم بهاء أما علمت أنا نلأاكل الصدقة».

أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب (۷ه) أخذ صدقة التمر عند صرام النخل .وهل
يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟» وفي باب ( )01ما يذكر في الصدقة للنبي وي

7/41

 681وفي كتاب الجهاد باب ( )۸۸۱من تكلم بالفارسية والرطانة ...إلخ

ل

وأخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب تحريم الزكاة على رسول الله كل وعلى آله

وهم :بنو هاشمء وبنو المطلب دون غيرهم حديث )(١15١  ۲/١١۷واللفظ له.

وأخرجه الدارمى فى كتاب الزكاة» باب الصدقة لا تحل للنبي ية ولا لأهل بيته

۱

00

1

 (030تزوج النبي ية زينب بنت جحش بغير ولي ولا شهود قالاللهتعالى« :فلما قضى

زيد منها وطرا زوجناكها» [لأحزاب/ :ا"].
لك رضي اللّه عنه أنهقال« :نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش:
مسابن
وعن أن

(فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها» [الأحزاب .]۷۳ :قال :فكانت تفخر على

أزواج النبي يله تقول :زوجكن أهلكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات».
أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن» ومن سورة الأحزاب حديث (١/٤٠٠ )۳۱۲۴
هه" .وقال أبو عيسى« :هذا حديث صحيح» .اه.

وانظر :جامع البيان للطبري 75/١٠. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4١/881. تفسير
الكشاف  .0/54تفسير ابن كثير © .8/554روح المعاني ۲۲/٠٠. التحرير والتنوير

فاك
وأما إباحة النكاح له عليه الصلاة والسلام بغير مهرء فقال الله عز وجل« :وامرأة

مومنة إن وهبت نفسها للنبيء ان اراد النبيء أن يستنكحها خالصة لك من دون
المومنين» [الأحزاب٠9]. :
وانظر :جامع البيان للطبري ۲۲/١٠. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4١/8١7 فما
بعدها .تفسير الكشاف  .8/05تفسير ابن كثير  .8/1844روح المعاني ۲۲/۸٥. التحرير

والتنویر .77/0/9
) (۲أجاب الإمام الآمدي عن ذلك في الإحكام ۲/٠۸٤ فقال« :إن اختصاصه ببعض
الأحكام غير موجب

لخروجه عن عمومات الخطاب .ولهذا فإن الحائضء

والمريض»

والمسافرء والمرأة» كل واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره فيهاء ولم يخرج
بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب» .اه.
يفف

(مَسْأَلَة) مِثْل« :إبا أَبْهَا الئاسش “”4ليس ِطَابًا لِمَنْ بَعْدَهُة ."0ولم
2

0

ر

ٍ-

2

.

2

َه

4

ل

ثبت الحكم بدليل اخرّ من إجماع .او نصء

٤ه

72

“rrif

أو قيّاسء خلافا لِلْحَتَابة”"”"

کا :الْقَطْعْ آله لا يقال لِلْمَعْدُومِينَ :ليا أَبهَا الئاس وَأَيْضًا :إا امع في
02

04

) 0سورة البقرة الآية.٠٠: وتمامها :يا أيها الناس اعبدوا اکم الذي خلقكم والذين من

قبلكم لعلكم تتقون).
انظر :جامع البيان 4/١؟.١1 تفسير الكشاف ١/55. تفسير ابن كثير ١/44. الجواهر
الحسان ١/6. التحرير والتنوير ١/7”.
)( وهذا قول جمهور الشافعية والحنفية» والمعتزلة .وممن قال به :الشيرازي في اللمع
ص؟ 12والغزالي في المستصفى  ۲/۳۸والفخر الرازي في المحصول - ۲/۸۸۳
 ۹والآمدي في الإحكام ۲/١۸٤٠ وابن الحاجب في المنتهى ص١١7 وهنا في
المختصر» > والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص.881ء

وابن الهمام في التحرير

 1/0۰۲مع شرح التيسيرء وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت  ۱/۸۷۲مع شرح فواتح
الرحموت.

وانظر :رفع الحاجب (ورقة /٠١7أ). بيان المختصر  .5/75شرح العضد على

المختصر 7/77١ مع حاشية السعد .التمهيد للإسنوي ص 75زوائد الأصول ص۷۲٠
V1
 (۳قال المجد بن تيمية في المسودة ص٤٤ « :الأمر يتناول المعدوم بشرط أن يوجد».

وقال الطوفي في مختصره ص؟« :9تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى إيقاع الفعل منه حال
عدمه» محال باطل بالإجماع .أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجودهء فجائز
عندنا).

:

اه.

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۳/۹٤۲: «(ويعم) الخطاب (غائباً ومعدوماً)
حالته (إذاً وجد وكلف لغة) أي من جهة اللغة .قاله أصحابنا وغيرهم.

قال ابن قاضي الجبل« :ليس النزاع في قولنا« :ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد
وكلف» في الكلام النفسي» بل هذه خاصة باللفظ اللغوي؛ ولأننا مأمورون بأمر
النبي ول وحصل ذلك إخبارا عن أمز الله تعلىعند وجودنا؛ فاقتضى بطريق
التصديق والتكذيب» .وأن لا يكون قسيما للخبر؛.
ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير
0عن البرماوي قوله« :ومما اختلف
في عمومه :الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنةء مثل قوله تعالى :يا أيها الذي
آمنوا)» ايا أيها الناس»« .ايا عبادي)› لا خلاف في أنه عام في الحكم الذي
تضمنه من لم يشافه به» سواء کان موجوداً غائباً وقت تبليغ النبي اوه أو معدوما

بالكلية» فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعد وجوده تعلق به الحكم» وإنما اختلف :في جهة-

VA

الصّبِيٌ وَالْمَجْنُونِء فَالْمَعْدُومُدر .

قَالُوا :لَولَْمْيكن مُحَاطِبًا َه لَمْ يكن مُرْسَلا إو وَالَنِيَةُ اماق“ .

وَأَجِيب بِأنَّهُ ل يَتَعَيّنُ الْحِطَابُ السَّفَاجِيٌ» بَلْ لبَعْض شِمَامَاء وَلِبَعْض
والحاصل  :أن العام المشافه فيه بحكمء لا خلاف في شموله لغة للمشافهين» وفي

غيرهم حكماء وكذا ال
غخلا
يفرفهيم»

هاللحكم شا
بمل
اللهلمغة

أو بدليل آخر؟

ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من اللفظء أي اللغوي .وذهب الأكثر إلى أنه
بدليل آخر؛ وذلك مما علم من عموم دينه َة بالضرورة إلى يوم القيامة» ويدل عليه
قوله سبحانه وتعالى« :لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام]۱١ :ء وقوله كَكلِ« :وبعشت

إلى الناس كافة».

وهذا معنى قول كثيرء كابن الحاجب أن« :مثل :يا أيها الناس» ليس خطاباً لمن
بعدهم ' أي لمن بعد المواججهين» وإنما ثبت الحكم بدليل آخر٬ من إجماع» أو نص ء

أو قياس .واستدلوا بأنه لا يقال للمعدومين :يا أيها الناس».

وأجابوا عما استدل به الخصم بأنه :لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك» لم يكن
النبي يلل مرسلاً إليهم؛ل
؛أنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسال .بل مطلق
الخطاب كاف».

اه.

 (000فى :أ «أحرى» بدل «أجدر».

قد أجيب عن هذا الاستدلال بأن كل من أجاز تكليف المعدوم بشرط بقائه فإنه يقول:
إن الصبي والمجنون مأموران بشرط البلوغ والعقل» ولا فرق بينهماء ومعنى قول
الأئمة :إنهما غير مكلفين» وإن القلم مرفوع عنهما :رفع المأثم عنهما والإيجاب
المضيق .انظر :العدة .۲/۰۹۳

زفق قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد  :81/771وقد وقع في بعض
النسخ› وكذا في المنتهى (ص:)١١27

لولميكن مخاطباً به .والمعنى لو لم يكن من

بعده مخاطباً بمثل :ليا أيها الناس) لم يكن الرسول مرسلاً إليهم لم
ماره اه.
) (۳في  :أ «اتفاقا» بدل «اتفاق».
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة /7٠١8أ): «ومن محاسن المصنف استدلاله
بالاتفاق على انتفاء اللازم» ولم يستدل بقوله تعالى :وما أرسلناك إلا كافة للناس)

[سبأ4 :ه

وإن كان غيره قد استدل بهء وكذا# :بعثت إلى الأحمر والأسود»؛ لأن

لفظ الناس» والأحمر والأسودء والجماعة يختص أيضاً بالموجودين وقت التزولء ولا

فرق بينه وبين يا أيها الناس.46اه.
فق

في  :أ «لم؛ بدل «لا.

7۹

2بصب الأيلَة بأ حَكْمَهُمْ كم مَن شَْائَهَهُمْ.
ه

0

0

قَانُوا :الاحْيِجَاجٌ بهدَلِيلُ

-

“
ىأن
حَلِمُوا
التَّعْمِيه© .قُلنا :لاهم ع

ابت عَلْيْهِمْ دَلِيلٍآحَرَّء جَمْعًا بي المولة .

(مَسْأَلَةُ) الْمُخَاطضِبُ :دَاجِلٌ فِي عُمُومٍ مُتَعَلّقٍ خِطَابوِ عِنْداَلأَكْئَر
مرا أو نَهْيّا snee
) 0يقصدون بذلك :أن علماء الأمصار من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى زماننا
هذا يستدلون بالآيات الكريمات» والأحاديث النبوية الشريفة التي جاءت في زمن النبوة

على الموجودين في أعصارهم» فهذا إجماع على أن الأمر تناول من كان معدوما حال
الخطاب .انظر شرح العضد على المختصر  ۲/۷۲1والعدة .۲/۷۸۳
ويظهر لي أن الخطاب بيا أيها الناس) .يشمل من جاء بعده بنفسه؛ لأن الوصف
ينطبق عليهم»› ولا دليل يخص

الموجودين دون غيرهم .وقد قال الحق سبحانه

وتعالى :وما أرسلناك إلا كافة للناس» [سبأ]۸۲ :ء وقال« :الأنذركم به ومن بلغ)

[الأنعام]۱١ :ء كما أن النصوص دلت على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعا

للموجودين كقوله ييه وهو يتحدث عن حوادث ستقع بعد زمان« :تقاتلون اليهود؛.
وقال في قصة عيسى« :وإمامكم منكم» وقال« :تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة
على قصعتها» فالمقصود بجميع هذه الخطابات الشريفة :المعدومون بلا نزاع .كما
خاطب اللّه عز وجل اليهود في زمن موسى» ووجه الخطاب إلى اليهود في زمن
النبي كل مثل قوله تعالى# :وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد» [البقرة:
 :]٠١طوإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور) [البقرة .]74 :وأمثال ذلك كثير مما
يدل على أن المعدوم خوطب بخطاب الحاضرء ثم إنه على فرض التسليم بأن قول
القائل« :يا أيها الناس» لا يشمل إلا المخاطبين» إذا كان القائل واحدا من الناس» أما

إذا كان المتكلم هو الله سبحانه وتعالى» أو رسوله الكريم يك فينبغي أن لا يقتصر
على الموجودين؛ لأن اللفظ ينطبق على غيرهم» ومثل ذلك الخطاب بيا أيها الذين
آمنوا) .والله أعلم.

افق في :أ «حکمها» بدل «حکمه).
فر قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة 8١٠7/أ)« :المخاطب بكسر الطاء اسم فاعل.
داخل في عموم متعلّق خطابه إذا كان صالحاًء ولم تخرجه القرينة عند الأكثرءسواء
أكان الخطاب أمراء أو نهياء أو خيراً» .اه.
) (4رجح الفخر الرازي في المحصؤل ۲/۹٤۱ أنه لا يدخل في الأمر.

وعلى أن المتكلم لا يدخل في الأمر جماعةٌ من الأصوليين منهم :الشيرازي في-
كا

أو حبرا مِثْلُ :ظوَهُو بكل شَيْءٍ عَلِيمُ»”"« : .مَنْ أَحْسَنّ إِلَئِكَ فَأَكْرِمة».
أو قلا تَهنه) .

قالوا :يلرم  :الله حال کل شَئ  . 4022فلا  :خص العمل .
2

۶

التبصرة ص »۳۷واللمع ص٠١ء وابن بّرهان في الوصول إلى الأصول ١/08١2 ونسبه
ابنُ قدامة في الروضة ١/١٠٠ مع النزهة إلى أبي الخطاب.
وقد اختلف قول ابن السبكى فى المسألة» فذكر فى باب الأمر :أن الآمر يدخل تحت

الأمر» واختار في مبحث العامأن المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبراً لا
أمراً .انظر :شرح المحلي على جمع الجوامع ١/١۸  ١٤مع حاشية البناني
وتقريرات الشربيني.

وقد ذكر إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/۸٤۲ تفصيلاً لطيفاً في المسألة فقال:

«والرأي الحق عندي :أنه يدخل المخاطب تحت قوله وخطابه إذا كان اللفظ في
الوضع صالحاً له ولغيره» ولكن القرائن هي المتحكمة» وهي غالبة جداً في خروج
المخاطب

من حكم خطابه»

فاعتقد

بعض

الئاس خروجه

عن

مقتضى

اللفظ

والوضع؛ وذلك من حكم اطراد القرائن وغلبتهاء فإن من كان يتصدق بدراهم من
ماله» فقال فى تنفيذ مراده لمأموره« :من دخل الدار فأعطه درهما»» فلا خفاء أنه

لا ينبغى أن يتصدق عليه من ماله .فحكمت القرائن» وجرت على قضيتهاء واللفظ
صالح .ولو قال لمن يخاطبه« :من وعظك فاتعظ» و«من نصحك أافبل نصيحته؛

فلا قرينة تخرج المخاطب» فلا جرم إذا نصحه كان مأموراً بقبول نصيحته بحكم
قوله الأول».

اه.

واختار الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١4

8١1: أن المخاطب يدخل في عموم

متعلق خطابه إذا دل دليل» وشمله الوضع » ولا يدخل في وضع اللغة.

 (00سورة الحديد الآية .“ :وتمامها :اهو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء

عليم).
وانظر :جامع البيان ۷۲/٤١1. أحكام القرآن لابن العربي 4/047١. معالم التنزيل
للبغوي ٤/۳۹۲. الجامع لأحكام القرآن 91١/895. تفسير الكشاف  .6/58تفسير ابن
كثير  .46 5/5التحرير والتنوير .۷۲/۳۹۳

 (00سورة الزمر الآية .95 :وتمامها :الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل).

وانظر :جامع البيان ١١/١٠. معالم التنزيل للبغوي  .4/54الجامع لأحكام القرآن
تفسير الكشاف  .8/8411تفسير ابن كثير 5/8١1. التحرير والتنوير 41؟.86/
6
)(۳

قال الآمدي في الإحكام : 7/8

أما الآية :فإنها بالنظر إلى عموم اللفظ تقتضي

كون الرب تعالى خالقا لذاته وصفاته» غير أنه لما كان ممتنعاةفي نفس الأمر عقلاً =
۷۸1

لاايَنْنَضِى أَخدَّ الصَّدَفَةٍ مِنْ
(مسْأَلَةُ) مِثْلُّ :حُذ من آمْوَالِهِمْ صَدَقَةچ ل
کل نوع ماِنلنَّْمال" لان لار لا  :أنه بصَدَقَةٍ وَاحِدَة يَضْدُّقُ انه أحْدَ
منها صَدَقَةَ؛ يلرم الاميعال9؟  .ووَأَيْضًا

واي مال
همان ر دري

وَل يجب ذلك

= كان مخصّصاً لعموم الآية» ولا منافاة بين دخوله في العموم بمقتضى اللفظ» وخروجه
عنه بالتخصيص».

١

) (١سورة التوبة الآية 5١٠. :وتمامها# :خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها». 
وانظر :جامع البيان ١١/1١. الجامع لأحكام القرآن  .8/445تفسير الكشاف.۲٠۲/۲ 
تفسير ابن كثير  .855/#الجواهر الحسان  .۲/۱۰۲التحرير والتنوير.۲۲/۱۱ 

( )۲وهو قول أكثر الحنفيةء واختاره منهم :زفرء والكرخي» وابن عبدالشكور» كما
'قال به ابن الحاجب فى المنتهى ص2١١8 وهنا فى المختصرء ومال إليه الأمدي

في الإحكام ١/٤۸٤ وقال« :ومأخذ الكرخي دقيق 2...واختاره الإسنوي في زوائد
الأصول ص.۷۲١
إلا أن أكثر الحنفية يعللون هذا بأن مقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الآحاد على

الآحادء فيكون المعنى :خذ من مال غنى صدق» ومن مال غني آخر صدقة أخرى»

وهذا لا يقتضي الأخذ من جميع الأموال واحد واحدء ولا يستغرق آحاد ومال كل
ولا أنواعه .وأما زفر وابن الحاجب فإنهما يعللان بما سيذكره ابن الحاجب.
:صول
لو
اظر
ان

إلى الأصول ١/40٠  .الإحكام للآمدي ؟ .484/رفع الحاجب (ورقة

ب) .بيان المختصر ۲/٠۲. شرح المحلي على جمع الجوامع ١/0"5. نهاية
4
السول  ۲/۳۷۳مع سلم الوصول .أصول السرخسي ١/585. المنتهى .ص.١١8 شرح
لد عاتالمختصر  .۲/۸۲۱تيسير التحرير ١//187. شرح الكوكب المنير .581/#
تاحلرحموت  .۱/۲۸۲إرشاد الفحول ص۱۱١ .
قول الجمهور» واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع ١/٠٤ بشرح المحلي؛
)(۳
والإسنوي في شرح المنهاج  ۲/۳۷۴وفي التمهيد ص۳٤۳ _  ."44مخالفا لما اختاره
في زوائد الأصول ص97؟ .كما قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير .555/
وانظر :الوصول إلى الأصول ١/٤٠ وإرشاد الفحول ص.١١٠١
وقد نص الإمام الشافعي على هذا في الرسالة ص ۷۸۱حيث قال« :فكان مخرج الآية
'عاما على الأموالء وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض»› فدلّت
السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض» .وقال في ص:١591 «ولولا دلالة
السئة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواءء وأن الزكاة فى جميعهاء لا في بعضها
دون بعض».

١

اه.

( )٤في :ش «الاشتمال» بدل «الامتثال» .وهو تحريف ظاهر.

VAY

1

8الوا ال °

 1کم

9

 :ان كل مال»؛

فُيَحَبٌ الْعْمُومُ .ق
هلة
نّا:

مل

؛ وَلِذَلِكَ فرق بين :
«لِلرّجَالٍ عِنْدِي دِرْهَمَ) وبين  :الكل رَجل
™(

عِنْدِي دِرْهِمٌ) ,باتَمَاقٍ

(مَسْأَلَةُ) العا ِممَعْتى الْمَدْلح و 0الد مل  :ن الآبْرَارَ[لفي ليم"

وَِنَّ الفُجَارَ [لَفي ج-جیم]4

طوَالذِينَ يَكَيرونَي“

n

( )١ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .وما أثبته من :أوش .وهو الموافق لما في بيان
المختصر 59/١772 ورفع الحاجب (ورقة /٠١8ب)» وشرح العضد على المختصر

.
( )۲وذلك لأن لفظ «كل» يقتضي التفصيل والتجزئة» بخلاف الجمع المعرف» فإنه لا يفيد
التفصيل؛ ولذلك فرق بين قول القائل« :للرجال عندي درهم»» وبين قوله« :لكل
رجل عندي درهماء بالاتفاق ؛ فإن الأول يقتضي أن يكون درهم واحد مَشْتَرَكا بين

جميع الرجال» والثاني يقتضي أن يكون لكل واحد درهم.

انظر :بيان المختصر  .۲/۲۳۲شرح العضد على المختصر  .5/871رفع الحاجب
(ورقة /۱٠۸ب). زوائد الأصول ص.۷۲٣

( )۳قد أجاب صاحب فواتح الرحموت ١/۲۸۲ عن هذا الفرق فقال« :إن مقتضى اللفظ
هاهنا أيضاً كان وجوب

درهم لكل واحد واحد» لكنه عدل بصارف البراءة بخلاف ما

نحن فيه؛ إذ لا صارف فيه» فتبقى الاية على الظاهر» .اه.

( )4فى :أ«أوه كما فى بيان المختصر  ۲/۳۳۲بدل «وً» .وما أثبته من:الأصل» ش .وهو

الموافق لما في شرح العضد على المختصر ۲/۸١۱ ورفع الحاجب (ورقة /٠١8ب).

( )4ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب
(ورقة /٠١8س).

( )7ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب
(ورقة /١٠١8سب).

( )۷سورة الانفطار الآية7١1 : 5١.
وانظر :الجامع لأحكام القرآن ١؟.945/ تفسير الكشاف 5/6١5. تفسير ابن كثير
 .”87 - ۷روح المعاني للألوسي ١5/44. التحرير والتنوير ٠*/181.
( )۸سورة التوبة الآية ."5 :وتمامها# :والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى

١

سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم».

VAY

0
عام

ت
وعن الشَافِعِيٌ خلافةٌ

ت

.

لَنَ ٠ا عام وَأ َنَافِيّ›

فى كغَيْرِ ِ.

ينر
ث اب
كير
وانظر :الجامع لأحكام القرآن  .۸/۲۱۱تفسير الكشاف  .۲/۱۹۱تفس
* ."88/روح المعاني للألوسي ١٠/9142 التحرير والتنوير ١٠/591.
) (1هذا قول جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة» وممن قال بذلك :أبو الحسين البصري
في المعتمد ١/4072 والشيرازي في التبصرة ١ص791 واللمع ص٠١ء وابن برهان
في الوصول إلى الأصول ١/۸٠۳ والآمدي في الإحكام ١/٥۸٤٠ وابن الحاجب في
امنتهىص12١8 وهنا في المختصرء وابن الهمام في التحرير ١/۷١۲ بشرح التيسير»
بلننجار في شرح الكوكب المنير ١/٤٠٠٠ وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت
ا
 Nبشرح فواتح الرحموت»

ورجحه

الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١۷١ وقال:

هلحجةة” اه.
الميأتمنمنعمنعمومهعندقصدالمدحأو الذمبماتقومب ا

وانظر :شرح تنقيح الفصول ص'.57١ رفع الحاجب (ورقة /٠٠۸ب). شرح العضد
على المختصر ١/۸۲. بيان المختصر  .۲/۴۴۲نهاية السول ؟ .7/7#/التمهيد للإسنوي
ص .۸۳۳زوائد الأصول ص.7 57
وقال بعضهم :إن ذلك يمنع العموم؛ لوروده لقصد المبالغة في الحث والزجر فلا
يعم» وهذا منقول عن بعض الشاقعية كما حكي ذلك في المعتمد 4/١لااء
والتبصرةص ۳۹1ونقله الشوكاني في إرشاد الفحول ص1١۷ عن إلكيا الهراسي»
والقفال الشاشي .وفصل قوم فقالوا :إنه للعموم إن لم يعارضه عام آخرء لا يقصد

به المدح أو الذم» فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه» مثاله بلا معارض :إن
الابرار لفي نعيم» [الانفطار 112 :ومع المعارض# :والذين هم لفروجهم
حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم) [المؤمنون]5 .8 :ء فإنه وقد

سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين جمعاً .وعارضه# :وأن تجمعوا بين
الأختين » [النساء١۲]. : فإنه لم يسق للمدحء .وهو شامل لجمعهما بملك اي
فرجح على الأول؛ لأنه لبيان الحكم .ورجح هذا التفصيل المجد بن تيمية في

المسودة ص”* 712وابن السبكي في جمع الجوامع ١/74 مع شرح المحلي.
وانظر :شرح الكوكب المنير 86/#؟.

)( هذه النسبة للشافعي نقلها ابن بّرهان في الوصول إلى الأصول ١/0٠82 والآمدي في

الإحكام ١/١۸٤ كما نسبها ابن الحاجب في المنتهى ص »811وهنا في المختصرء
وابن الهمام في التحرير ١/۷١۲ بشرح التيسير»وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت
1

بشرح فواتح الرحموت .وبني على هذه النسبة أن الإمام الشافعي رضي الله عنه

مانلعزكاة في الحلي؛ استناداً إلى أن العام هنا في هذه الآية الكريمة لا يعم .وإنما
ا

به إلحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة .ولكن الصحيح أن الشافعي وغيره-
VAS

من الأئمة الفقهاء القائلين بعدم الزكاة في الحلي يستدلون بآثار وردت تُسقط الزكاة في
الحلي .انظر :الأم للإمام الشافعي ١/٠٤ .74 -
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ب):

««وعن الشافعي خلافه»»

وهو

وجه ضعيف نقله الجلابي (تهلا"م) عن القمال .والثابت عن الشافعي الصحيح من
مذهبه :العموم» .اه.

) (0أي ليست دلالتها على المدح أو الذم مانعة من دلالتها على العموم؛ إذ لا تنافي
بين العموم وبين إرادة المدح أو الذم .وخلاصة القول :إن في هذه المسألة ثلاثة

أقوال:
أ -العموم مطلقاً :وهو قول الجمهور.

ب  -منع العموم مطلقاً :وهو قول بعض الشافعية.
ج  -العموم إن لم يعارضه عامء لم يسق للمدح أو الذم» فإن عارضه العام المذكور

لم يعم فيما عورض فيه جمعا بينهماء وهو قول المجد ابن تيمية في المسودة
ص710
"

وابن السبكي في جمع الجوامع ١/774 مع شرح المحلي وحاشية البناني.
VAoe

 82ا ص
3

8

م

فض العام عَلَى بَعْضٍ

بُوالر ن :إِخْرَاجُ ب ف

()N

ستو ٩

,

ما َتَتَاوَلَهُ إاخْطابٌ 2

وَأَرَادَ :مَا اول

َقَدِيرِ عدم محص ٠ كفلم  :الخصّصٌ العام  .وَقِيلَ :تَعْرِيفٌ أنالْعْمُومَ

صوص  .ورد الدَوْر  ُ.وَأْجِيبَبان الْمُرَادَفي الْحَدَ :لنخْصِيصٌ |للعو .
مكّناء
َْلَامْي
وَيُطلَقُ التَخْصِيص عَلَى َضْراللَّنْظِ وَعإِن

كَمَايُطلَوُ

عَلَيْهِ :عام ؛ لِتَعَلْدِوِ ک ١عَشَرَقَاء وَ«الْمُسْلِمِينَ) لِمَعْهُودِينَ٠ وَضْمَائْرِ الْجَمْ .ع
وَل يَسْتَقِيمُ تَخْصِيص إلافيا يَسْتَقِيِمُ وكيد ب

)0

لً».

لما انتهى الكلام عن العام وصيغ العموم .وكان العام يلحقه التخصيص

› ذكره عقبه

فقال« :التخصيص ...إلخ».

 00قال ابن السبكي في رفع الحاجب  :۳/۷۲۲الو قال« :أفراده» بدل مسمياته كان
أصح ؛ فإن مسمى العام واحد .وهو كل الأفراد» .اه.
انظر :حاشية السعد على العضد  .۲/۹۲۱تشنيف المسامع ۲/١٠۷.
) (۳التخصيص في اللغة  :تفرد بعض الشيء بمالايشاركه فيه الجملة .وذلك خلاف العموم.
انظر :مفردات الراغب ص٠۸۲٤

هل.
والتعريفات للجرجاني ص

وفي اصطلاح الأصوليين :عرف بتعاريف كثيرة منها
عريف ابن الحاجب:ت

«هو قصر العام على بعض مسمياته».

وفي الإبهاج ؟:١5١/ «إخراج بعض ما يتناوله اللفظ» .وقيل :هو إخراج بعض ما
يتناوله الخطاب عنه .وقيل :هو تمييز بعض الجملة من الجملة .وقيل :هو اللفظ

الدال على مسمى واحد .وقيل :هو إفراد الشيء بالذكر .وقيل ما وضع لمعلوم
واحد.

.وطع الأدلة ص.787
انظر في تعريف التخصيص :البرهان ١/545. اللمع ص١١ ق
المحصول للرازي  .//#الإحكام للآمدي ؟ .584/شرح تنقيح الفصول ص.5١ شرح
البحر المحيط
العضد على المختصر  .۲/۹۲۱رفع الحاجب  .۳/۷۲۲الإبهاج 7
15/؟ .تسير التحرير ١/١۷۲. مختصر البعلي ص.١١١ التمهيد للإسنوي ص."85
شرح الكوكب المنير  .۳/۷۹۲فواتح الرحموت ١/06٠". تشنيف المسامع ۲/١٠۷.
) (4انظر المعتمد ١/47  ١۴٠ونصه« :هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب» مع كونه
مقارنا له» .اه.
كملا

(مسالة) التخصيص بابر إلا عند شذوذ.
حي

fol

ر

ت

8

و

(مَسْألَة) الأككة  :ان ل بد فى التّخْصِيص مِنْ يَقَاءِ جمع يقرب مِنْ

الضمائر ليست من صيغ العموم؛ إذ المراد بصيغ العموم :ما يدل بنفسه .وفيه نظر؛

لأن ضمير جمع الغائب تابع لعموم مظهره .واحتجاج دلالته على معناه إلى تقدم
الذكرء لا ينفي عمومه .وضمير المتكلم والمخاطب؛ لكونه محتاجا إلى قرينة التكلم
والخطاب يشبه أن يكون من باب المعهود .لكنه ليس كذلك؛ لأن من الموصولة

يحتاج إلى قرينة الصلة» ومع ذلك ليس بمعهود» بل يكون عاماً بحسب الاصطلاح.
انظر :بيان المختصر  .1/17رفع الحاجب  .875/شرح العضد على المختصر
مع حاشية السعد.
۲

) (0التخصيص جائز في العام سواء كان أمراًء أم نهياء أم خبراً إلا عند شذوذ منعوه
مطلقاء كما يقتضيه إطلاق ابن الحاجب في المنتهى ص۹1۱۰

وهنا في المختصر»

والفخر الرازي في المحصول ١/١۱ وغيرهما.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳/۹۲۲

«ومقتضى إيراد الشيخ أبي حامد

الإسفراييني» وسليم الرازي» وأبي إسحاق الشيرازي (في التبصرة ص»)٠٤ وابن
الصباغ» وابنالسمعاني (في قواطع الأدلة ص »)785وأبي الحسين الآمدي (في
الإحكام  5/2أن الخلاف مختص بتخصيص الخبر» وأن تخصيص الأمر جائز بلا
خلاف».

اه.

وانظر :المستصفى  .5/84التبصرة ص.١75 قواطع الأدلة ص” .785المحصول للرازي
1

الإحكام للآمدي ۲/۷4۸٤. المنتهى ص.١١9 بيان المختصر  .۲/۸۳۲شرح

العضد على المختصر 5/01١. المسودة ص"1١. ٠ العدة  .9/846تيسير التحرير

 0١رفع الحاجب  .۲/۹۲۲فواتح الرحموت ١/108.
)( القائلون بجواز التخصيص اخ
اتلف
لواغ ف
ايية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص» ثم
لا يجوز أن يجاوزها .فقيل لا بد من بقاء جمع كثيرء وهورأيأبن
الح البصرو

في المعتمد ١/٠۳۲ والقاضي أبييعلى في الكفاية كما حكاه صاحب المسودة
صل/ا.٠١ وصححه

الإمام الرازي ف
ايلمحصول

*/؟١ ١
-

وجمع كثير من

الشافعية» وإليه مال إمام الحرمين في التلخيص . 8
وانظر :التلخيص ؟ .041/قواطع الأدلة ص .841التبصرة ص06؟ .1المحصول ۳/۲٠ -
* .١1الإحكام للآمدي  .5/844ر
.فع الحاجب  .5/095بيان المختصر ۲/۰٤۲. شرح

العضد على المختصر  .5/11العدة ؟ .440/المسودة ص.1١271 فواتح الرحموت
۱
تيسير التحرير ۱/٠۲۳. تشنيف المسامع ؟.417/
VAY
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فو

(DGS

or

.ىفكُي ةثالث

.

1e

ہو

:

 (Molوسللت

ناتا

.

:ليقو

r

(O

دحاو
7

.

وَالْمُحُْتَار””* :أنه بِالاسْيَئْنَاء وَالْمَدَلِ /04[ /ب] يجوز إلى وَاحِدِ.

وَبالْمُتّصِلٍ كَالصّفَةٍ يَجُورُ إِلَى الْتئْنِء وَبِالْمُْمَصِلٍ في الْمَحْصّور القَلِيلٍ يَجُورُ
و

4

و

أراد ابن الحاجب بقوله« :يقرب» ما هو أكثر من نصفه .انظر :بيان المختصر ۲/١٠٠.

رفع الحاجب ۳/٠۳۲. شرح العضد على المختصر ۲/١١٠.
 (000ذهب الأكثر إلى أنه يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص قريبا من مدلول العام.

انظر :بيان المختصر ۲/١٤۲. رفع الحاجب /٠۳۲. شرح العضد على المختصر
. 1
)( وقيل :يكفي أن يبقى ثلاثة» ولا يجوز النقصان عنها .نقله الشيرازي في التبصرة

١ص٠١٠ء وابن السمعاني في القواطع 5ص 04عن أبي بكر القفال الشافعي.
قال ابن السبكي في الإبهاج ؟« :871/وإلى هذا القول ذهب القفال الشاشي رضي الله
عنه» وما أظن القائل بهذا الرأي يقول به في كل تخصيص» ولياخالف في صحة

استثناء أكثر إلى الواحدء بل الظاهر أن قوله مقصور على ماعدا الاستثناء من
المخصصات؛ بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل« :عليّ عشرة إلا تسعة»

ويحتمل أن يعم الخلاف إلا أن الظاهر خلافه؛ لأن المنقول عنه المخالفة هنا لم ينقل
عله ثم  .اه.

وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/۸۱۳: «أما لفظ الجموع ك «المسلمين»
و«المشركين» فيجوز تخصيصها إلى أن يبقى اللفظ منطلقا على الثلاثةء ولا يجوز أقل
من ذلك».

اه.

) (۳نسبه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ١/۸۱۷ إلى القفال الشاشي الشافعي.
) (4وهو قول أبي إسحاق الشيرازي في التبصرة ص.٠٠٠٥ وانظر :اللمع ص١7 وشرح
اللمع."47/١ 

 .ونقله الجويني في التلخيص  5/0812وابن السمعاني في قواطع الأدلة ص۹۲٩ عن
سائر الشافعية .وهو المختار عند الحنفية» حكاه ابن الهمام في التحريز ۱/۴

بشرح

التيسيرء وإليه ذهب أكثر الحنابلة كما صرح به ابن النجار في شرح الكوكب المنير
وثقله القاضي عبدالوهاب المالكي عن الإمام مالك والجمهورء

۳

وانظر:

المسودة ص.١١7

الرحموت

لف

الروضة 6١

وحكاه

مع النزهة .مختصر البعلي ص١. ١5 فواتح

شرح المحلي على جمع الجوامع .£/

البحر المحيط rvo

.

تشنيف المسامع اسلف

) (6الذي اختاره ابن الحاجب في هذه المسألة التفصيل .ولم يسيبق إليه .وهو أن=
VARA

إلى ا
ين مل « :قَتَلتُ ی زنډیي» وقد َل 2 63
ن»وهماتلثاتلَاه .وَيِاللْممُتئةفصر
[ذ
فی٩

غعَيْرٍالْمَخْصُورِ

د الكثيرء المَدْعَتْ الأول .
أو لعَدْ
َدِ

لَنَا :أنه ل قَالَ« :قَتَلْتُ كُلَّ مَنْ فِي الْمَدِيئَةه» وَقَدْ قَتَلَ تله عُدَ
لآَغِيً"" .وَكَذَلِكٌ« :أَكَلْتُ كل رُمَانَقا .وَكَذَلِكَ لو قَالَ« :مَن© دَحَلَ) أو
«أكلَ)”م

وَقْسَرَهُ ب

الَْائِلُ بين أ  7ة مَِاقِيلَ في لْجَمع .ورد بان الجنيس بِعَام.
القائل ِالْوَاحِدٍ« :أكرم النَّاسَ إا الْجَهّالَ؛ .وَأجيبَ باه مَخْصُوصٌ
ِالإسْيَنْنَاءِ وَنخوهِ.
=

التخصيص إن كان بمتصل» فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد نحو:
«أكرم الناس إلا الزنادقة» و«أكرم الناس العالم منهم» .وإن كان بالصفة أو الشرط

فيجوز إلى اثنين نحو« :أكرم القوم الفضلاء .أو إذا كانوا فضلاء» .وإن كان
التخصيص بمنفصل»

وكان في العام المحصور القليل كقولك:

«قتلت كل زنديق»

وكانوا ثلاثة .ولم يقتل سوى اثنين» جاز إلى اثنين» وإن كان غير محصورء أو

محصوراً كثيراًء جاز بشرط كون الباقي قريباً من مدلول العام» كما هو مذهب أبي

الحسين البصري السابق.
انظر :شرح العضد على المختصر 5/151١. رفع الحاجب ١/٠۳۲. بيان المختصر
|
( )١في :الأصل في غير المحصور» بزيادة «غير» وهو خطأ ظاهرء يخالف النسختين :أ
ش» ويخالف ما في شرح العضد على المختصر ٠۳١/۲ء ورفع الحاجب 6/1952
وبيان المختصر .۲/۹۳۲

( )۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما فى

شرح العضد على المختصر  5/010ورفع الحاجب ١/٠۳۲ وبيان المختصر
نلضفة

( )۳في ::ش الاعباً» كما في المنتهى ص ٠۲٠١ء بدل «لاغياًا .و
.في شرح العضد على
المختصر °1 /۲

ورفع الحاجب ١/١۳۲

وبيان المختصر ۲

اعد لآغيًا

وَخُْطَُ' ب.زيادة (وَ خُطئا وهذه الزيادة غير موجودة في جميع النسخ المخطوطة»

والمنتهى ص 2
()4

فى :ا «کل مَنْ «ب.زيادة  9530وهذه الزيادة تفردت بها نسخة :أ .فقط.

0

عار أء ش «أو أكل أو شرب» بزيادة «أو شرب» .وما أثبته هو الموافق لما فى

شرح العضد على المختصر  5/012ورفع الحاجب  ۳/۱۳۲وبيان المختصر .5/045
۷۸۹

ايِس
أووَاإ:نًا لَهحَُافِظون .4وَلَ
لَمرَالع.
70

قَالُوا ::لو امع

ذلك

0

f

لَكَانَ لِتَخْصِيصِه .
سام
٠

أ انع

تمي

وَذَلِكَ يَمْنَعُ الْجَمِيعَ .وَأْجِيبَ

له
س

لقم
حَاصٌبنا

قالوا :قَالَ الله تَعَالَى :هالْذِينَ كَالَ لَهُمْ الئاس وَأَرِيدَ تُعَيْمُ بن
ع تج عو

(.)N

فلنَناَ:ا :النَّاسٌ لِلْمَعْهُودِء فلا عموم
عددد مُسَتَهْجَنًا للْقَرِيَة  ِ.قُ
مَسْعْو د ) ولم ييعع

) (١سورة الحجر الآية .4 :وتمامها# :إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». 
انظر :الجامع لأحكام القرآن /4ه .معالم التنزيل للبغوي  .44/#تفسير الكشاف

ر
يبن
ثا
كسير
 #/87١.تف
أضواء البيان للشتقيطي

 . ٤/٤٥٠الجواهر الحسان  .۲/۷۹۳التحرير والتنوير7١/١5 
°

(؟) سورة آل عمران الآية#7١. : وتمامها# :الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا
لكم».
انظر :انظر :الجامع لأحكام القرآن ٤/۹۷۲. معالم التنزيل للبغوي ١/6/". تفسير
الكشاف ١/45١5. تفسير ابن كثير 9/81١. الجواهر الحسان ١/54". التحرير والتنوير
5

أضواء البيان للشنقيطي .۱/۹۹۲

( )۳أريد على ما ذكره جماعة من المفسرين انعيم بن مسعود الأشجعي»؛ ولم يعد
مستهجنا؛ للقرينة» فوجب جواز التخصيص إلى الواحد بالقرينة .وهو المدعى.
أجيب :بأنه غير محل النزاع؛ لأن النزاع في العام» والألف واللام في «الناس» هنا
للمعهودء فلا عموم؛ إذ المعهود ليس بعام كما سبق أن عرفت في تعريف العام.
انظر :الإحكام للآمدي  .7/044بيان المختصر ١/۷٤۲. شرح العضد على المختصر

 ."7رفع الحاجب  .۳/۳۳۲شرح الكوكب المئير ۳/۳٤۲  .477 4457 -الجامع
لأحكام القرآن ٤/۹۷۲. معالم التنزيل للبغوي ١/١۷۴. تفسير الكشاف ١/٤٠۲. تفسير
ابن كثير  .9/*61الجواهر الحسان ١/59". التحرير والتنوير  .4/851أضواء البيان

للشنقيطي .۱/۹۹۲
نعيم بن مسعود :هو أبو سلمة نعيم بن مسعود بن عامرء الغطفاني الأشجعي .أسلم

في وقعة الخندق» وهو الذي أوقع الخلاف بين بني قريظة وغطفان وقريش يوم
الخندق» وخذل بعضهم عن بعض» وأرسل الله تعالى عليهم الريح والجنود» وكان

رسول رسول الله إلى ابن ذي اللحية» وكان نعيم يسكن المدينةء وكذلك ولده من

بعده» توفي آخر خلافة عثمان» وقيل :بل قتل يوم الجمل قبل قدوم عليّ البصرة
رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين .انظر ترجمته فى :الإصابة  .8550/#الاستيعاب
١
#لاده .أسد الغابة ."6/44

۹۰

قَالُوا :صَحّ :أَكَلْتُ الْخْبْرَ وَشَرئْتُ الْمَاءَ لأكل .قُلئًا :ذْلِكَ لِلْبَعغْض

الْمُطابتي لِلْمَعْهُودٍ الذَمْنِيٌ ْله فِي الْمَعْهُودٍ الوُجُودِيٌ .فَلَيْسَ مِنَ الْعُمُوم

والخصوص في شَيْءِ.
ازن و

مص

 1ومهم 0

الْمُنَصِلٌ :الإسْيتاء الْمُتَصِلُء وَالشَّرْطء وَالصَّفَةُ وَالعَامهٌ وَبَدَلُ
إا

۳

8

( )١والمخصص عند أكثر الحنفية لا يكون إلا متصلاء فإن التخصيص عندهم :قصر العام
على بعض مسمياته بمستقل قارن .فإن لم يستقل كالاستثناء» والصفة .والغاية فلا

يعدسموكنثهيار متخصيصاء بل يسمونها بأسمائها .وإن انفصل يسمونه نسخاً لا تخصيصاً .وقد

ن علماء الشافعية أن الخلاف بين الحنفية والشافعية لفظى» والحق كما قال

صاحب فواتح الرحموت ١/00: «أن الأمر ليس كذلك» بل النزاع نزاع معنوي»

فعندهم تقييد العام بغير المستقل قصر له على بعض آحاده» فالمراد :من بدء الأمر ما
بقي عندهم» وعن
بدنا
ال
لا ق
مصر
سإلا
تقل
أصلا».

()0

(۳

المقارنء وأ
اما
لغ
مير
ستقل فلا قصر فيه

اه.

في :أ «والغاية والصفة» بتقديم «الغاية «على «الصفة».
في :ش «بدل البعض من الكل» .بزيادة «من الكل» .وهذه الزيادة تفردت بها نسخة:

ش .عن النسختين :الأصلء أ .وعن ما في رفع الحاجب ١/٤۴۲ وبيان المختصر
۲/4

وشرح العضد على المختصر ١/١١٠.

المخصصات المتصلة هي :الاستثناءء والشرط .والصفة» والغاية .واختلفوا في البدل»

فعده جماعة من الأصوليين من المخصصات المتصلة .وممن عده :ابن الحاجب في

المنتهى 0ص١514 وهنا في المختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع ۲/٠٠ مع شرح
المحليء .وابن الهمام في التحرير ١/۲۸۲ بشرح التيسيرء وابن النجار في شرح
الكوكب المنير ۳/٤٠٠ وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ١/٤٤۳ مع فواتح
الرحموت .وانظر :رفع الحاجب  .۳/۹۳۲بيان المختصر ؟.847/
ولم يعده الفخر الرازي في المحصول  ۳/۷۲والآمدي في الإحكام ۵١٤١ _ ۲/۳۱۵ء
والبيضاوي في المنهاج دكت

بشرحه نهاية السول» وأكثر الأصوليين من المخصصات

المتصلة» واقتصروا على الأربعة فقط .قال ابن السبكي في جمع الجوامع ۲/٠٠ بشرح
المحلي« :ولم يذكره الأكثرون».اه.
وقد ذكر الزركشي في سلاسل الذهب ص#١7 7 ٠١١ أن منشأ الخلاف في هذا يرجع =
۷۹۱

وَالاسْيِدْتَاءُ ف

الْمُمْمَمِ

0  ٠قِيلَ :سواط °
9
2
م
صم

تA
٠ قِيلE :

©

وَقِيلَ:

لفق

َيل ::

ما

وَعَلَى

ا

ا

وَل ب لِصِحَتهِ ممِنْ مخالفة

إلى أن المبدل منه هل هو في نية الطرح أملا؟ .فإن قلنا :إنهفينية الطرح لم

يحسن عدهء وإلا عدّ .ثم ذكر أن بعض النحاة كالإمامين السيرافي والفارسي قالا( :إنه

ليس في نية الطرح» .وبعضهم كابن معط قال( :إنه في نية الطرح» .وفصل بعضهم
بين بدل الغلط فجعله في نية المبدل منهء وبين ما عداه فلا طرح فيه .وهو قول ابن

برهان العكبري.

وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت "١/44 عن قول من قال:إنه في نية الطرح:
«فيه نظر؛ لأن الذي عليه المحققون كالزمخشري» ومثله :أن المبدل منه في غير بدل
الغلط ليس في حكم المهدرء بل هو للتمهيد والتوطئة» .اه.
وانظر :شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/٠٠ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.
 (000حرف «فى» ساقط من :أ.
00

قيل :حقيقة؛ لأنه استعمل» والأصل فى الإطلاق الحقيقة .انظر :بيان المختصر
5

رفع الحاجب  .۳/۷۳۲شرح العضد على المختصر ۲/۲١٠ مع حاشية السعد.

تشنيف المسامع .۲/۸۳۷
ناء»
ت مشعنى
سيه
اس ف
) (۳الأكثرون على أنهمجاز فيه؛ لأانهللي

وليس في اللغة مايدل

على تسميته ؛ بدليل أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاق الاستثناءء

افليمتصلء امجلازماًنفقيطع›

فيكون حقيقة

وإلالميسبق المتصل إلىالفهم.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳/۷۳۲

اوهو الصحيح؛  .اه.

انظر :بيان المختصر  .5/941رفع الحاجب ١/۷۴۲. شرح العضد على المختصر
مع حاشية السعد .تشنيف المسامع  .۲/۸۳۷البحر المحيط .۳/۱۸۲
۳
) (4عبارة أ« :وعلى أنه حقيقة» بدل «وعلى الحقيقة».
) (0في :ش «متواطؤ؛ بدل «متواطئ» .وهو تحريف ظاهر.
 (%0القائلون بالحقيقة اختلفوا على قولين:
القول الأول :إنه متواطئ» أي موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع بدليل أن
الاستثناء ينقسم إلى المتصل والمنقطع؛ ومورد القسمة مشترك بين القسمين؛ فيكون
معنى الاستثناء مشتركاً بينهماء فيكون متواطتاً.
القول الثاني  :إنه مشترك بينهما اشتراكاً لفظياً بدليل أنه مستعمل في المتصل .والمنقطع ›

وفي المتصل الإخراج» وفي المنقطع المخالفة .فلا مشترك بينهما من حيث المعنى؛
فيجعل مشتركاً بينهما اشتراكاً لفظياً؛ لأنه لا ترجيح لأحد المفهومين على الآخر في
كونه حقيقة له دون الآخر.
انظر :بيان المختصر ۲/۹٤۲٠ رفع الحاجب  .۳/۷۴۲شرح العضد على المختصر=
4۲

فى

فی

ال

٤

و
o
3عم

فی

نَّال

حم

خر

لهمُخَالّفَة ب س
وهجو

مك :
ل

م

«مَا راد إل مَا نَقَصسّ)©9؛ وَلآنَّ الْمُتَصِلَ أَظْهَدْء /54[ /أ] ليَحْمِلْهُ فُْقَهَاءُ

الأمْصَارٍ عَلَىالْمُنْمَطِ إلاعِنْدَتَعَذَّرِه .وَقمَِنْاننَمُوا في  :ععِنْدِي ياه
دِرْهم إلا نْبا وَشِبْهِهِ :إلا قِيِمَةَ نوب
َأَنَا حَدَّهُ فَعَلَى التّوَاطٌو :9©2مدَالَّ عَلَىمُحَالَةِ ب «إلآ» عَير الصْمَة“
مع حاشية السعد .تشنيف المسامع  .۲/۸۳۷البحر المحيط .۳/۱۸۲
5
 (00في :ش« :أن المستشنى له حكم آخر» .بزيادة اله».
زفق في :أء ش :ابوجو مّاه .بزيادة «مّاه .وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر
 ۲۳ورفع الحاجب ۳/٠۳۲ وشرح العضد على المختصر ۲/۲١٠.
) (۳نقل الأصفهاني في بيان المختصر ۲/٠٠۲ عن سيبويه قوله« :ما» الأولى نافية»
والثانية مصدرية .وفاعل «زاد" وانفع؟ مضمرء

ومفعولهما محذوف.

والتقدير :ما زاد

فلان شيئاً إلا نقصاناًء وما نفع فلان إلا مضرة» .ثقمال الأصفهاني« :فالمستثنى  -وهو

كم مخالف للمستثنى منه» N الزيادة والنفع»فيكون الاستثناءالنقصان والمضرة ح
منقطعاً ؛ لأن المستثئنى من غير جنس المستثنى منه؛ .اه.

وانظر :رفع الحاجب  .۳/۷۳۲شرح العضد على المختصر ١/١١٠ مع حاشية السعد.
ميزان الأصول ص"٠١ فما بعدها.
) (4في تعبير ابن الحاجب تسامح» والصحيح أن يقول« :وأما حده على التواطؤ :فما
دل.»..

قاله البابرتي في شرحه على المختصر .انظر  :بيان المختصر ۲/۱٠١٠ هامش

المحقق.
) (6قال ابن السبكي في رفع الحاجب :۳/۸۳۲

اللتلي ه
صي
فةء

«وإنما قيد «إلا» بغير الصفة؛ لتخرج

فويكا
واهلتيابعة لجمع منكرء أو شبهه مثل# :ل
هنما

آلهة

إلا الله لفسدتا) [الأنبياء]۲۲ :ء أي :غير الله؛ فإن التخصيص بذلك التقدير
يكون بالصفة لا بالاستثناءء وهذا على رأي الجمهور القائل بجواز مجيئها بمعنى
«غيرا.

وزعم المبرد أن «إلا» في الآية للاستثناء» وأن ما بعدها بدل؛ محتجا بأن الو تدل

على الامتناع» وامتناع الشيء انتفاؤه.
وردوه بأنهم لا يقرلون:

كرمتهء
أد
لو جاءني دار أكرمته» ولو جاءني من ح

كانت بمنزلة النافي لجاز ذلك كما يجوز :ما فيها ديّاره وما

0

ولو
ولما

لم يجز ذلك دل على أن الصواب كونها وما بعدها صفة» .اه.
وانظر :بيان المختصر ۲/۲٥٠٠. شرح العضد على المختصر 5/5١. تفسير الكشاف-

4۳

م ror

تھا وَعَلَى الاشْيرَ

0

0
َ0

مِن غير إِخْرَاج

لمجار

 00مُخَالَمَةِب «إلآ» غاَليصَْرٍّفَةِ وَأَحَوَاتِهَاء
مَ.ا دل

فى
اح

١ 4017

(WO.

8
ت

-

لفن

وَأَكَاالْمُنَصِرِ قَقَالَ الْعَرَالك« : 00قَوْلٌ دو صِيَغم صُوصَةٍ مَحْصُوَرَة

دال عَلَى أنَّ الْمَدْكُورَ بي" لَمْيُبرَِادلْْقَوْلٍ الأول  .وَأُورَِ عَلَى طَرْدو:

السَخْصِيصٌ بالشَرْط لّضف ب «الّذِي» وَ«الْعَايَق , "9وَمِثْ:ل قَامَالقَوْمُوَل
يمم زَيْدٌ .وَلآ يرد الَوّلآَنِ©  .وَعَلَى عَكسِه :جَاءَ الْقَوْمُ إلازَيْنَا فَإِنَّهلَُيْسَ
o

or

 ./4إعراب القرآن للنحاس  .۳/۷1روح المعاني 70١/735. التحرير والتنوير ۷١/٤٤.
الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص۲۰٤۸ ۱٣۲۰ ۹۵۲۰ لاك ١۸۲. »۹۹۲
لق أراد بأخوات «إلا» ما له فعلها في الإخراج نحو :ليسء ولا يكون» وعداء وخلاء
وما خلاء وما عداء وحاشاء

وسوىء

وغيره .انظر :المستصفى

 .5/751بيان

المختصر ؟ .7167/شرح العضد على المختصر ۲/۴۳٠ مع حاشية السعد .رفع الحاجب
ْ
FA
زفق

في :الأصل «لاً يُجْمَعَانٍه بدل «لاً يَجْتَمِعَانِه .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما
في بيان المختصر  5/1072وشرح العضد على المختصر  1/7814ورفع الحاجب
FA

) (۳قول ابن الحاجب :امن غير إخراج» احتراز عن الاستثناء المتصل .انظر :بيان

المختصر ۲/۲٠۲. شرح العضد على المختصر .5/7*1
) (4انظر المستصفى  .8/51وتعريف الغزالي هو عين تعريف القاضي الباقلاني في
التقريب والإرشاد #/7١. قال القاضي « :إن قال القائل :ما
حقيقته (إنه كلام ذو صيغ مخصوصة محصورة»

حقيقة الاستثناء.قيل له:

دال على أن المذكور فيهلميُرد

بالقول الأول» .اه.
)(0
 (0فى المستصفى
)(۷
حرف

ابه» ساقط من .ً :

١۲/۳۹۱ « :فيه! بدل بها .

عبارة :ش «التخصيصٌ بالشرط» والوصف ب «الذي؛ و«الغاية» :وبدل البعض من
الكل» .بزيادة «وبدل البعض من الكل» .وهذه الزيادة تفردت بها نسخة:

ش .ولم

يتعرض لها الشارحون؛ مما يدل على أنها تصرف من الناسخ.

) (Aقوله« :ولا يرادلأولان» أي :التخصيص بالشرط والوصف› سواء أوقع ب «الذي» أم
ب«الغاية»؛ لكون المخصوص بهما غير مذكورء وقد أخذ في الحَدٌ قيد كون المراد به
مذكوراً.

۹٤

صبِييَغْ .وَقِيلَ :ف متصِل نا >ء لآ تقل فيه دال عَلَىأن مَدلُوله
َير مُرَاد بِمَا انَصَلَ بو لَيْسَ بِشَرْطٍِ َلصِمَقٍ وَل عَايَةٍ .اور عَلَى
طْردَِ :مالْمَوْمْلارند َعَلَىعَكْسِه :ما جاءَ إا رَبْد؛ له لم صل

بِجمْلَةِ وَأنَّ مَدْلُولَ كُلَّاسْيَئْنَا ءِ مُتّصِلٍ مر بالآوّلِ .وَالاخْيِرَارُ مِنَ السَرْط
وَالصفَةِ وَهُمْ .وَالأَوْلَى  :إِخْرَاجٌ بب إلا وَأَحْوَاتِهًا .
ت

وَقَدٍ اخْتُلِفَ فى تَقْدِير الذلآلة فِي الإسْيَنْنَاءِ َ .الأكترٌ :الْمُرَادُ ب ١عَشَرَةَ)
م

فِى قَوْلِكَ2-5 :

إلانو(a
ك سَبْعَةٌ وما قَرِيئَةٌ ِلك

كَالتَخْصِيِصٍ

بِعَئِرِ"" .وَقَالَ الْقَاضِي :عَشَّرَةٌ إلا نة ِراءِ سَبْعَةةٍ كَاسْمَيْنِ :مرگب
57

ء

وَقِيل  :الْمُرَادُبب «عَشَرَةه :عَشَرَةٌ باعْيِبَارِ الأَقْرَادٍ ت أرجت

= قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد « :171/لأننا قلنا« :قولٌ ذو صيغ

مخصوصة؟» ونحن نعني بذلك قولهم« :رأيت الناس إلا زيداً» وغير عُمر» وسوى

عَمروء ونحو ذلك» .اه

وانظر :رفع الحاجب /۱٤۲. بيان المختصر ۲/٠٠٠. شرح العضد على المختصر
۲۴
مع حاشية السعد.
( )١اختلف الأصوليون في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود.
فذهب الأكثرون إلى أن المراد ب «عشرة» في قولك «عشرة إلا ثلاثة» :سبعةء و«إلا»
قرينة لذلك» كالتخصيص بغيره أي :بغير «إلا» من المخصصات» لا بمعنى أن العشرة
 3الاستثناء موضوعة للسبعة» وهؤلاء يجعلون الاستثناء من المخصصات.».

وهي قرينة

تثبت أن الكل استعمل» وأريد الجزء مجازاً.
انظ :ر البرهان  .۱/۰۷۲بیان المختصر  ۲/۸۵۲۔  .4905رفع الحاجب ۳/۳٤۲. شرح
الكوكب المنير  .۳/۹۸۲تيسير التحرير ا.14/ش
.رح العضد على المختصر ١/٤١٠.
شرح المحلي على جمع الجوامع  . 5/4مختصر البعلي ص؟.١١7 نهاية السول 6/١74
  47١مع سلم الوصول.)0

لم أقف على قول القاضي هذا في التقريب والإرشاد الصغيرء ولم أجده في
التلخيص للإمام الجويني» بل وجدتٌ ابن السبكي يذكره في رفع الحاجب ۳/٤٤۲
  ."65ولعله في التقريب والإرشاد الكبير أو الأوسط .وها أنا ذا أسوقه؛ للفائدة.قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳/٤٤۲ _ « :845وأنا أرى أن أحكى عبارة-

740°

وَالإِسَْادٌ /54[ /ب] بَبعَْعدَْدَالإخرّاج» قَلْمْيسيد ل(١ إلى سسَبْْععَةَ.ةٍ وَهُوَ
ال >

القاضي؛ لتكون على ثقة مما حكيناه .قال رحمه الله في كتاب التقريب« :إذا

بجاصستفناء متصل» فإنه يكون مع الاستثناء حقيقة فيما بقي» والدليل علىذلك
أن اتصال الاستثناء به يغيره» ويؤثر في معنى لفظه؛ لأن كثيراً من الكلام إذا

انٌصل بعضه ببعض كان له بالاتصال تأثير ليس له بالانفراد؛ ولذلك احتاج الابتداء
إلى خبر من كلام المبتدئ؛ ليكون مفيداً» والكناية إلى تقدم مذكور يكون كناية
عنه وأمثال ذلك.

ولهذا وجب أن يكون قولنا« :زيد» اسم الشخص الواحدء فإذا زِيدٌ ياء ونون صار

اسماً لاثنين» وإذا كان كذلك وجب أن يكون هذا حكم اللفظ مع الاستثناء في أنه
يصير باقترانه اسما لقدر ما بقي» ولو عدّى لكان عاماء وكذلك عشرة إلا واحداًء

و«ألف سنة إلا خمسين عاماً» [العنكبوت4١]. : وأمثاله في أن إطلاق الاسم بغير
استثناء يفيد الجملة التامة» ويصير مع الاستثناء اسما لقدر ما بقي» ومثل هذا بعينه
تقول« :رجل» اسم واحد منكرء وإذا زِعيدلَيه ألف ولام قيل« :الرجل» صار معرفة»

أو للجنس عند أصحاب العموم» فيتغير معناه بما وصل بهء وإذا كان كذلك صح ما
قلناه من الفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة».

اه

وقد وافق الباقلانيٌ على هذا القول كثيرٌ من محققي الحنفية» منهم :صدر الشريعة في
التوضيح على التنقيح ١۲/۷٥ بشرح التلويح» وإمام الحرمين الجويني في البرهان

0

واستنكر قول الأولين» وقال« :فالاستثناء مع المستثنى عنه في حكم الكلام

الواحد المسوق لما بقي من الاستثناءء فإن قلت :عشرة إلا خمسة كان مجموع الكلام

عبارة عن خمسة .ولا تقول :تبين بالاستثناء أن العشرة الواقعة في صدر الكلام عبارة
عن الخمسة .وهذا محال لا يعتقده لبيب».

اه.

وىضيح
ليحتعل
اتلو
وانظر :فواتح الرحموت ١/١٠۲". زوائد الأصول ص .785ال
ه.
8اه
"ل

بیان المختصر ؟9/96؟,

) (1اختار ابن الحاجب أن المراد ب «عشرة» عشرة باعتبار أفرادهاء ولكن لا يحكم بما
أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منهاء ففي اللفظ أَسْيِدَ الحكم إلى عشرة» وفي

المعنى إلى سبعة .وعلى هذا فليس الاستثناء مبنيا للمراد الأول» بل به يحصل

الإخراج» وليس هناك إلا الإثبات» ولا نفي أصلاء فلا تناقض.
وقد وافق ابنَ الحاجب صفيٌ الدين الهندي» وابنُ السبكي» وجماعة من أهل الأصول.
بشرح تشنيف المسامع « :والأصح وفاقاً
قال ابن السبكي في جمع الجوامع ۳
لابن الحاجب :أن المراد ب «عشرة» في قولك «عشرة إلا ثلاثة» العشرة باعتبار

الأفرادء ثم أخرجت ثلاثة» ثم أسند إلى الباقي تقديراً» وإن كان قبله ذكر» .اه.

۷۹٦

لَنَا :أن الأول غَيْرمُُسْتقِي؛م لِلمَطعبِأنّمَنْقَالَ«:اشْتَرَيْتُ الْجَارِيَة
2

1

نها وَنَحوَهُا م ردا سْعِدْئَاء نذِصَفِهًا مِنْ دنِضْفْهَا؛ ولاه كَانَ يت
سل

؛

ر َعم بأد الصَّمِيرَ لِلْجَارِيَةِ بِكمَالِهًا .وَلإِجْمَاع الْعَرَبيّة عَلَى أنه 6
بعص
2
اث

من وَ
.لإبْطًال النَصوص  .ليلب" آنا نُسْقِطُ الْخَارِجَ؛ كَتَعْلَمُأَنَّ
یه مَا
ق

2

mE

©

كل
لِك
اَ؛ ليلم باه حارج عن قَانُونِ اللة؛  3لا

وقال في رفع الحاجب ١/۹٤۲: «هذا مذهب المصنف  -أي ابن الحاجب  »-وهو

حسن» ومغاير للمذهبين الأولين مغايرة واضحة» .اه.
إذا عرفت هذا كلهء فلا يخفى عليك :
أن الأكثرين عندهم :أنك استعملت الع
مشرة
جف
اي سب
زعة
اء
دعليه قولك| :
ثلاثة.
 والقاضي الباقلانيء وإمام الحرمين» ومحققو الحنفية عندهم أن المجموع مستعملافلىسبعة.

2
2ل

و-اب ¿ن الحاجب ومن وافقه عندهم أنك تصورت ماهية العشرة» ثم حذفت منها
ثلاثة» ثم حكمت

بالسبعةءف
>كأنه قال له« :عليّ الباقي من عشرة» أخرج منهاثلاثة»

أو عشرة إثللااثة لهعندي .وكل من أراد أن يحكم علىشيء بدأ باستحضاره فى

ذهنه» وهذا القائل بدأ باستحضار العشرةة في ذهنهء ثم أخرج الثلاثة» ثم حكم .كما
أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس›٠ ثم ترد منها إليهثلاثةء ثمتهب الباقي» وهو
سبعة.

انظر :شرح العضد على المختصر 5/4١ مع حاشية السعد .بیان المختصر ۲/۹١٠.
رفع الحاجب ۳/١٤۲  ١٤۲. -شرح المحلي على جمع الجوامع  4تش
اسان Y/AFV. البحر المحيط ۳/٤۹۲. مختصر البعلي ص7 . ۷۱۱تيسير الت
.١نهاية السول ۲/٠ ١54 - ٠مع سلم الوصول .فواتح الرحموت 3
شرح
الكوكب المنير  .۲۹۲ - ۳/۹۸۲إرشاد الفحول ص8؟.١
) (1يقصد به رأي الجمهور المتقدم.
)( فى :الأصل «بأنا» بدل «لأنا» .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما فى بيان

المختصر  1/8570ورفع الحاجب ۳/۴٤۲ وشرح العضد على المختصر .8/481

)(۳
) (€يقصد به رأي القاضي الباقلاني» ومن قال بقوله كإمام الحرمين الجويني» ومحققي
في  :ش «والعلم» بدل «وللعلم».

الحنفية.

4۷

الأول وَهُوَ غَيْرُ مُضَافٍ؛ وَلامْيِنَاء

غَر
بعْر
ولا يُ

ا

إِعَادَةٍ |لضمي

عَلَى جُزءِ الإشم فير 5مها

م

إةِلإىلى آخر
وَلإِجْمَاع الْعَرَيي ةّ
-

2

قال الأَوّلُونَ  :لا يستقيم أَنْيراد (عَشَرَة) بَكْمَالًِا؛ لِلْعِلْم 4ما أ

ZZ
RA
in

ب سبْعَةا .قيعي
.

2

توَاأیج“يت رأن الْحَكمَ بباالالقوْرفّراارر ببِااعلُميِيببّااررٍ االلإسوْنسَاردِء وَلَّمْ
الإِخرّاج .

يُسْيِدْ
7

إلا ب 1
ت

قَالُوا :لَوْ كَانَ الْمُوَاد ١عَشَرَةً امْمَنَعَ مِنَالصَادِقٍ مِكْلْ قَوْلِهِ:
ےر

ورا حَمْسِينَ اماي

.

وَأَجِيبَ ہما تقدم.

( )١رد هذا الاعتراض صدر الشريعة في التوضيح على التنقيح ١/٤٠
التلويح › ووصفه بأنه ضعيف

؛ لأنه لیس المراد:

 ١٠مع شرح

أنه مركب موضوعٍ مثل  :بعلبك»٠ بل

المراد :أنه مطابق لمعنى السبعة مثلاً فيكون هناك وضع كلي .وأيضاً منقوض

بنحو أبي

عبدالله.
منحقق
ادلبي
وق

التفتازان يى المراد من ذلك في حاشيته على شرح العضد على

المختصر ۲/۹۳۱

فصاعداً

حيث قال« :اعلم أنه لا نزاع فی التركيب من ثلاثةألفاظ

بطريق الإضافة» وإجراء الإعراب المستحق على كل من تلك الألفاظ مثل« :أبي
عبداللها»

و«أبي عبدالر حمئن») ,ولا بطريق الحكاية وإبقاء اللفظ على ما كان عليه من

ببيت
بزيد منطلق» أو «
الإعراب والبناء مثل« :برق نحره» و«تأبط شراً»» والتسمية ا
من

الشعر) وب

«ألم) ولحو ذلك

منثورة

نثر أسماء الأعداد من غير إعراب»

وإئما

الكلام في التسمية بثلاثةألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسماً واحداً على طريقة ااحضرموت»)
و«بعلبك» من غير أن يلاحظ فيها الإعراب والبناء الأصليان» بل يكون بمنزلة «زيد)
ولاعمرو» يجري الإعراب المستحق على حرفه الأخيرء وهذا ليس منلغة العرب بلا
نزاع» .أه.

( )۳فى :أء ش الا يُعْرَفُْه بدل «لا يُعْرَبُ؛ .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب
۳

وبيان المختصر  ,7/4872وشرح العضد على المختصر ١/١٤١٠.

( )۳حرف «(إلا» ساقط من :أ.
( )4سورة العنكبوت الآية١۳٠. : وتمامها« :ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف

سنة الا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون) .وانظر :الجامع لأحكام القرآن
 “۳تفسير الكشاف  .5/747إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس #/٠05. مفاتيح =
7۹۸

الْقَاضِى :إذَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ عَسَرَةَ وَبَطْلَ أن يَكُونَ سَبْعَةَ تَعَيِّنَ أن
يَكُونَ الْجَمِيعٌ لِسَبْعة" .جيب يماتقد مسن أَنَّالاسْيِئَْاء عَلَى قول“
ەە

إا

2

الْقَاضِي :لَيْسَ بتَخصِيص” “©

مُختمل
و

)2

<.

كئ
وَعَلَى الأ
ک
رر:

«)4
(

تَخصِيص

.

>(7

وَعلى

hliw

المختار:

'.

الغيب للفخر الرازي  .85/14الاسغناء في الاستثناء للقرافي ص.٤٠ روح المعاني
 3,7١التحرير والتنوير .۰۲/۲۲۲
) (1فى  :أ اسبعةً» بدل السبعة).
) (۲فى  :أ«رأي» بدل «قول».

) (۳تبين مما ذكره ابن الحاجب أن الاستثناء على قول القاضي الباقلاني» ومن قال بقوله

كإمام الحرمين الجويني» ومحققي الحنفية ليس بتخصيص؛ إذ لا إخراج ولا قصر.
انظر :بيان المختصر  5/7552رفع الحاجب  .445/#شرح العضد على المختصر

مع حاشية السعد.
۲
) (€على قول الأكثر تخصيص؛ لأنه أطلق اللفظ لبعضه إرادة وإسناداً.
انظر :بيان المختصر 5

۲
)(o

رفع الحاجب  .945/#شرح العضد على المختصر

مع حاشية السعد.

أي يحتمل أن يكون تتخصيصاً؛ نظراً إلى كون الحكم في الظاهر للعام والمراد
الخصوصء ويحتمل أن لا يكون تخصيصاً؛ نظرا إلى أنه أريد بالاستثناء تمام مسما
وقد لخص الإمام الماوردي الأقوال تلخيصاً لطيفاًء فقال فيما حكاه عنه الشوكاني في
إرشاد الفحول صة؟:١ «فالحاصل أن مذهب الأكثرين أنك استعملت العشرة في
سبعة مجازا؛ دل عليه قوله« :إلا ثلاثة»» والقاضي وإمام الحرمين عندهما أن
المجموع يستعمل في السبعة» وابن الحاجب عنده أنك تصورت ماهية العشرة» ثم
حذفت منها ثلاثة» ثم حكمت بالسبعة فكأنه قال« :له علي الباقي من عشرة» .أخرج

منها ثلاثةء أو« :عشرة إلا ثلاثة له عندي» .وكل من أراد أن يحكم على شيء بدأ
باستحضاره في ذهنهء فهذا القائل بدأ باستحضار العشرة في ذهنه ثم أخرج الثلاثةء ثم

حكم» كما أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس» ثمتردمنها إليهثلاثة» ثتمهب
الباقي وهي السبعة».

اه.

وللعضد رأي في المسألة أسوقه؛ للفائدة .قال في شرحه على المختصر - 9/51

« : ۷اعلم هداك الله القصد أن عشرة أخرجت منها ثلاثة للسبعة مجاز؛ لأن العشرة
التي أخرجت منها ثلاثة» عشرة ولا شيء من السبعة بعشرة» والعشرة بعد إخراج
الثلائة» وقبلها مفهوم واحد» وليس السبعة بعشرة على حال أطلقتها أو قيدتهاء إنما
ل:
قءاكما
يلاثة
هي الباقي مانلعشرة بعد إخراج الغ

4م

ها
يمت
لض
إبعة
إنها أر

ثلاثةه =

(مشالة) شَرْط الإشيِفكاء  :الاتَّصَاللَُمْطَاء أو ما في حُكْمِدء كُتَطْعِهِ
لتتقس”» أو سُعَالٍء وَنَخوو" .

وَعَنِ ابْنِ عَبَاس يصح وَإِنْ طَالَ َه“ 0
ت

=

0

0

ت

2

e9

o

fM

وأنها ليست بأربعة أصلاًء إنما هي الحاصل من ضم الأربعة إلى الثلائة» ثم إن السبعة
مرادة ف
هيذا التركيب» فإن قلنا :هذا التركيب حقيقة فى عشرة» وصفت بأنها

أخرجت منها ثلاثة كان مجاازلاًسفبيعة» مبناب التخصيص .وهو المذهب الأول.
وإن قلنا:

هو موضوع للباقي من العشرة بعد إخراج الثلائةء ولايفهم منها عند

الإطلاق إلا ذلك؛ وليس مدلولها عشرة مقيدة؛ فهو موضوع للسبعة لا على أنه وضع

له وضعاً واحداً كما يتصورء بلعلى أنه يعبر عنه بلازم مرکب» وقد يعبر عن الشيء

باسمه الخاص» وقد يع
ببر
معن
رهكب

يدل على بعض لوازمه» وذلك فى العدد ظاهر؛

فإنك قتدنقص عددا من عدد حتى يبقى المقضودء وقد تضم عددا إلىعدد حتى
يحصل ذلك.كما قال الشاعر:
لثمب

أي

ئلا

هِيَخَئْفالْمُتَيِّمالْمُسْنَاقٍ

والمراد :بنت أربع عشرة» وبيعب
غريعرنه
هماء

كما يقال للعشرة:جذر المائة

وضعف الخمسة» وربع الأربعين وغيرها .وعلى هذا ينبغي أن يحمل مذهب القاضي ١

ومختار المصنف يرجع إلى أحدهما .وأنتبعدذلك خيربم يارد علىالوجوهالتي
أبطل بها المذهبين» فلا نطول بتفصيل ذلك

وقد تعقب ابن السبكي في رفع الحاجب  800عفدالینالإيجي في بعض ما
قاله .قال« :قلت :وما ذكره عن القاضي يفهم أنه يجعلٍ ذلك مجازاء وهو خلاف ما

حققناه عنه» ثم ماذكرمنالتعبير عن الشيء بلازم مركب حقء ول
يكنخل
راج
الحقيقة» وقول الشاعر في بنت أربععشرة :

بنلتُ سبع _زائيِعورئَلاتِ

عن

0

صادق بالحقيقة › وهو كقولك :له عندي درهم» ودرهمء

ودرهمان»

فإنك مبقأرربعة

ناطق بمايدل عليها بالحقيقة» وكذلك قول الشاعر الحسن بن هاني :
أَقَمْنَابِهَايَوْمَارَ يَوْمَاومَالِنًا وَيَوْمَالَهُيَوْمُ الكَرَجُلٍ حايس
فإنه دال على أنه أقام بها تسعا؛ لدلالة لفظ التسع» .اه.
وانظر المسألة وأثر الخلاف فيها فاليتمهيد .للإسنوي ص۳ ۷۸۳
»۹۸-

البعلي ص»١١7 والقواعد والفوائد الأصولية ص١5؟  .۲۲۲
()

في :ش ابتنفس» بدل التنفس».

( )۲لفظة «ونحوه» ساقطة من  :أ.

(*)  .هناك شروط كثيرة مفصلة ذكرها علماء الأصول.
A

ومختصر

انظر :التلخيص للجويني ١/۳1. البرهان لإمام الحرمين ١/١55. اللمع ص .۲۲شرح

اللمع  .۳۹۹/١المعتمد لأبي الحسين البصري ١/755. التبصرة ص .751المستصفى
 . ١المحصول للرازي  .۳/۸۲الإحكام للآمدي ۲/٤۹٤ فما بعدها .شرح تنقيح
المسودة ص؟.51

نهاية

الفصول ص”."5

الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص.٤٤

السول 5/١٠5

 ١١4.رفع الحاجب  .4891/#التمهيد للإسنوي ص .488شرح

الكوكب المنير  .۳/۷۹۲تشنيف المسامع ۲/٤۳۷. البحر المحيط *.485/
رسض-ي العلنههما  على ثلاث روايات:
ن عبا
اقلبعن
اختلف الن
الرواية الأولى :يجوز تأخيره إلى شهر .نقله عنه الآمدي في الإحكام ١/٤۹٤٠ وابن
الحاجب في المنتهى ص٠۲٤

۳

وهنا في المختصرء وابنن السبكي في جمع الجوامع

بشرح تشنيف المسامع.

الرواية الثانية  :يجوز تأخيره إلى سنة .نقله عنه المازري» وابن مفلح» والشيرازي في
التبصرةص” .51وروى ابن جرير الطيري في تفسيره جامع البيان 8١/١612

والطبراني في المعجم الكبير ١۱/۸1. من طريق الأعمش عانبن عباس أنه كان يرى
ثرمأ :ولا تَقُولَنَ لِشَيْءءِ الي امِل ذَلِكَغَذَاإلاأَن يَْشَاءَ الله
الاستثناء ولو بعد سنة .ق
وَاذْكْر رَبك إذانَسِيتَ» [الكهف]۲٤ :ء يقول :إذا ذكرت» فقيل للأعمش :سمعت
ماجمانهد؟
هذ

قال :حدثني به الليث عن مجاهد».

وقال الحاكم في المستدرك ٤/١٠۳: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم
يخرجاهة.

ووافقه الذهبي.

وتعقبه الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة /١44ب). قال« :وقال  يعني الحاكم 
علىشرطيهما واغتر بظاهر الإسنادء فإنه لم يقع عنده كلام الأعمش الأخيرء فإنه به

تبين أن الإسناد معلول» وأن بين الأعمش ومجاهد واسطة» وهو ليث بأنبي سليم»
وهو ضعيف» ولم يحتج به واحد من الشيخين.
وأخرجه الطبري في تفسيره (جامع البيان )١٠/١١٠ عن هشيم؛ وفيه زيادة .وأخرجه

الطبراني في الأوسط عن أحمد بن يحيى الرقي ثنا يحيى بن سليمان الجعفي نا أبو

معاوية به .وفيه زيادة .وقال ۳ :يروه اعنلأعمش إلا أبو معاوية .ولا عنه إلا
يحيى بن سليمان .اه وانظر :مَجْمَعٌ الزوائد  .79/*0تحفة الطالب ص۲٥٣ ۔  187مع
هامش المحقق.
الرواية الثالغة  :يجوز أبداً .وهو ما يقتضيه كلام الأكثرين في النقل عنه كإمام الحرمين
الجويني في البرهان ١/١٠۲ والإمام الشيرازي في اللمع ص ۳۲ - ۲۲وشرح اللمع
 ١وبدر الدين المقدسى فى التذكرة ص»7١٠١ والغزالى فى المنخول صلاه»١

والمستصفى  6/8710وأبي الحسين البصري في المعتمد ١/۲٤۲..
١م

=

هذا ما روي عن ابن عباس» ولكن الظاهر أنه غير صحيح أو مؤول .قال الإمام

الجوينى فى البرهان ١/757: «والغامض فى هذه المسألة أن ابن عباس» وهو حبر

هذه الأمة» ومرجوعها فى مشكلات القرآن» كيف يستجيز انتحال مثل هذا المذهب
على ظهور بطلانه؟ والوجه اتهام الناقل» وحمل النقل على أنه خطأء أو مختلق
مخترع› والكذب أكثر ما يسمع .ويمكن أن يحمل مذهبه على إضمار الاستثناء
متصلا ثم ياقلعبوح بادعاء إضماره مستأخراًاء فإذا ادعى مدع أن صاحب الكلام
مصدق» فهذا مذهب على كل .حال» وإن كان مزيقاًء وقد صار إليه بعض أصحاب
مالك.4

اه.

وقال الغزالي فايلمنخول ص:١781 «والوجه تكذيب الناقل» فلا يظن به  -أي ابن
لك»
ذاس
عب

أو يقال :أراد به :إذا أضمره في وقت الإثبات» وأبداه بعد ذلك» فقد

يقول :إنه يُدَيِّنُه ومذهبه :أن ما يُدِيْنْ الرجل .فيه» يقبل منه إبداؤه أبداء وقيل:
أراد به في استثناءات القرآن» .اه وذكر قريباً من هذا الكلام ففيالمستصفى 0
وبمثل هذا أجاب أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص.٠۲
أما الإمام القرافي فقد أخرج ابن عباس من هذا الخلاف مطلقاًء وجعل خلافه في
التعليق على مشيئة الله خاصة .كمن حلف وقال :إن شاء الله؛ وليس هو في

الإخراج ب «إلا» أو إحدى أخواتها .قال في شرح تنقيح الفصول ص"« :47والذي
أحفظه عن ابن عباس

رضي الله عنهما  -إنما هوفي التعليق على مشيئة الله» وأن

مستنده في ذلك أقوله تعالى:

#ولا تتقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن

يشاء الله واذكرربك إذا نسيت) [الكهف]۲١ :ء أي :إذا نسيت أن تستثني عند
القول فاستثئن

۰

هز
ا
جويوعن
بعد ذلك» ولم يحدد تعالى لذلك غاية» فر

النطق

بالمشيئة استثناء أبداًء وروي عنه أيضاً سنة» وهذا كله في غير «إلا» وأخواتهاء

فحكاية الخلاف عنه في «إلا» وأخواتها لم أتحققه .والمروي عنه ما ذكرته لك؛
فأخشى أن يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثناءء وأنه وجد ابن عباس يخالف في
الاستثناء» وهذا استثناء فنقل الخلاف إليه» وليس هو فيه اغتراراً باللفظ» مع أن
المعاني مختلفة» فهذا ينبغى أن يتأمل» .اه.

ذكر ابن النجار في شرحرالكوكب المنير ١/۲٠۳ قصة لطيفة في هذه المسألة وقعت
للشيخ أبي إسحاق الشيرازي قال« :إن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أراد الخروج مرة

من بغداد» فاجتاز بعض الطريق» وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل» وهو يقول
لاخر :مذهب

ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح› ولو صح لما قال الله

تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام« :وخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحنث» [ص:

 4بكلان يقول له :استفن» ولا حاجة إلى التوسّل إلى البر بذلك .فقال الشيخ=
١م

وَقِيلَ :در بِالئيّةٍ كَعَيْرِو''" .وحمل عَلَيْهِ مَذْمَبُ ابن عَبَّاس؛
و

لمرب"

.

وَقِيلَ :

ح

في

قآ

عخاصّة

0C

لا َ :و صَمَّء لَمْيَثْلْصَلَّى الله ]104/1 /عَلَيْهِوَسَلَّمَ< :فليُكفز
ديد

= أبإوسحاق:

هك

بلدة فيهفايها رجل يحمل البقل يرد على ابن عباس لاتشتحق أن يخرج

منها» .ثم قال« :ومن لطيف ما حكي أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي» وقال
له :كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء ؟ فقال :يلحق عنده بالخطاب» ويتغير الحكم

به» ولو بعد زمان .فقال :عزمتٌ عليك أتنفتي به» ولا تخالفه.

وكان أبو يوسف لطيفا فيما يوردهء متأنيا فيما يقوله فقال :رأي ابن عباس يفسد عليك

بيعتك؛ لأن من حلف لك وبايعك يرجع إلى منزله فيستئني» فانتبه الرشيد وقال:
إياك أن تعرّف الناسّ مذهبه في ذلك» واكتمه .ووقع قريب من ذلك لأبي حنيفة مع
المنصور».

اه.

وانظر :تيسير التحرير  .۱/۸۹۲فواتح الرحموت  .۱/۲۲۳تفسير الكشاف #/7١7.
( )١لفظة «كغيره» ساقطة من :أ
( )۲أي يجوز الانفصال بالاستثناء إذا نواه متصلاء ثم أظهر النية بعد ذلك فإنه يصدق

ديانة .وهذا تأويل الفخر الرازي في المحصول ١/۸۲ لقول ابن عباس رضي الله عنهما
وانظر :المنخول ص.١7061/ المستصفى  .5/851شرح تنقيح الفصول ص.۲٤۸ شرح
الكوكب المنير #/١٠”.

( )۳هاجم إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/753 القائلين بهذا القول هجوماً شديداًء
ورد عليهم برد عنيف حيث قال« :وأما من قال من الفقهاء بتجويز تأخير الاستثناء في
كلام الله تعالى دون غیره» فإنما حمله عليه خيال من مبادئ كلام المتكلمين›

الصائرينإ¿لى أن الكلام الأزلي واحدء وإنما التركيب في جهات الوصول إلى
المخاطبين» وإن كان كل تأخر قد تأخر من الاستثناء به؛ فذلك من سماع السامعين»
وفهم المخاطبين» لا في كلام رب العالمين.
وهذا من هؤلاء اقتحام العمايات» والارتباك في غمرات الجهالاتء فإن استقر هذا
العقد في اتحاد كلام الله تعالىء والحكم عليه ظاهر بما هو الاختلاف حقاًء والواحد
لياختلف .فثبت أن الواحد الذي حقه أن لا ينقسم مستثنى عنه» واستثناء المستثنى
عنه منفي» والاستثناء نفي» وهيهات أينشتمل على ذلك فكر عاقل» غير مصروف
عن درك الحقائق بعرف التقاليدة .اه.

( )5وقد ذكر الشيرازي قولا آخر في اللمع ص »۲۲حيث قال« :وحكي عن قوم جواز=

م

يَمِييهوِ "47مُعَيّنَاء لان
وَالطَلاقٌ وَالْعِدْقُ  .وَأَيِضًا ته يودي إِلَى ألا يُعْلَمَ صِدْقٌ وَلآ كَذِبٌ.
ت

هه ر م سر مل

قَانُوا :كَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وال

 ::والل لأَغْرُوَننََّ شاچ“ ۵

تأخيره إذا ورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم» وهو أن يقول« :جاءني
الناس» ثم يقول بعد زمان« :إلا زيدا»» وهو استثناء مما كنت قلت».اه.

وانظر :شرح اللمع  .۱/۹۹۳البرهان لإمام الحرمين ۱/۱٣۹۲ ۔ .755
 ١۹۱.شرح العضد على المختصر

المنخول ص.٠١۷ الإحكام للآمدي 5/49١

۔ .۲۲شرح الكوكب المنير
 .۲۳تيسير التحرير  .۱/۹۹۲فواتح الرحموت ۳ ۱/۱۲۳
۳

) (1عن أبي هريرة رضي اللهعنه أن النبي بل قال« :من حلف على يمين فرأى غيرها

خيرا منهافليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو خيرا.
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها...
إلخ حديث ( ۱۱۔ )٤۱ 770/؟.1
وأخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء فى الكفارة قبل الحنث
وقال أبو عيسى:

حديث (0 )61:

«حديث أبي هريرة حديث حسن

صحيح؛  .أه.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/15".
 00في :ش «قال عليه السلام» .وفي :أ «قال النبي يا .
) (۳لفظة الجلالة «الله» ساقطة من :أ.

) (4روى أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت
حديث )(١۸۲۳ من حديث مِسْعَر عن سماك عن عكرمة يرفعه قال« :والله لأغزون

مل :إن شاء الله» ثم قال :والله لأغزون قريشاً إن شاء الله .ثم قال :والله
ثا
قريشاً ق
لأغزون5قريشاًء ثم سكت)

ثم قال :إن شاء الله».

وفي حديث (۳/۹۸٥ )”885 _  045لم يذكر فيه لفظة «ثم سكت».

قال أبو داود بعد حديثه رقم (١۸۲۳): «وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك

مة
كاكرعن
ع سم
عن

شريك :ثم لم يغزهم».

بي ككل وقال الوليد بن مسلم عن
اندلهنعن
عانبن عباس أس

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة(لوحة 74١): «وبهذه الزيادة يتم الاستدلال» لكن
الحديث ليثمبت ...إلخ»
وأخرج الحديتٌ البيهقي فايلسئن الكبرى» باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه...
إلخ ١١/۷٤  ۸٤ -موصولاً من طريق شريك عن سماك به.
6:م

سَكتَ.فك بَعْدَه :ون شَاءَ اللةي

.

قُلْنَا :يُحْمَلُ عَلَى السّكُوَتِ

قَالُوا :سَأَلَه "0الْيَهُودُ علَنُْنث أَمْلٍالْكَهْفِء فَقَالَ :عدا أجييكخْ."47
تأر الْوَحيُ بِضْعَةَ عَسَرَ يَؤْمَاء تنمَ
مرَكَ :ولا تقول لِشَيْءِ [إني فاع ذلك

عَدَا إلا أن يَضَاءَ الث“  .كال ذِإِنْ شَاءَ الله .4قُلْنَا :يُحْمَلُعَلَى :
«أَمْعَلُ إن شَاءَ الله» .وقول ابن عباس مُتَأَوَلُ"'؛ بمًا تَققََددَْمَ َو بِمَعْنَى
و

۷

= وقال البيهقي :يحتمل أن يكون يلا  -إن صح هذا لم يقصد رد الاستثناء إلى
اليمين» وإنما قال ذلك لقو
ولهج
عز
ل

 :ولا مولن لِشَيْءِ اليفَاعِلُذَلِكَعَدَا الأ أن

يَضَاءَ الله [الكهف ٤۲]. :

أقط.
( )١في :أ«إن شاء الله تعالى» .بزيادة «تعالى» .وهذه الزيادة تفردت بها نسخة :ف
00

في :ش «لما سأله» .بزيادة «لما» .وهذه الزيادة تفردت بها نسخة:

ش فقط.

( )۳قال ابن كثير في تحفة الطالب ص:57١ «هذا مشهود في كتب السير والمغازي.
ممن ذكر ذلك الإمام الحافظ محمد

)7841(2 ۲۸۱
بن إسحاق في كتابه «السيرة» ص

والحافظ أابو
لببكر
يهقي في دلائل النبوة (؟ .)85 - 54/وذلك أن أه
ثةوا
بلعمك
انء
شهم
ألون
منهم إلى اليهود يسأ
يع

يمتحنون بهارسول الل
كهل

رهطاً

فقالوا لهم :سلوه عن

رفها فهو نبي .سلوه عن أقوام ذهبوا في الأرض فلايُذْرَى ماصنعوا.
ثلاث فعان

وسلوه عن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها .وسلوه ا
علنروح .فلما رجعوا سألوا

رسول الله ية عن ذلك فقال« :غدا أجيبكم» وتأخر الوحي بضعة عشر يوماً» .اه
وانظر :سيرة ابن هيشام ١/8655

.۱۷۲

( )4ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .أ .وما أثبته من :ش.
( )4سورة الكهف الآية .45
وانظر :جامع البيان ١٠/١١٠. الجامع لأحكام القرآن ١٠/685. تفسير الكشاف
* .”٠*/تفسير ابن كثير ٤/۸۷۳. روح المعاني ١٠/۷٤۲. الجواهر الحسان ؟.075/
التحرير والتنوير ./

( )5في :أ «مُوَوَلُ» بدل «مُيَاَرّل؛.
( )۷أجاب ابن الحاجب بأن قول ابن عباس رضي الله عنهما إما متأول لما تقدم» وهو
جواز الانفصال بالنية» أو بمعنى المأمور به» يعنى :أنه يجوز الانفصال فى الاستثناء

المأمور به» وهو الاستثناء بمشيئة الله تعالى.
6م

02

١

(مَسْأَلةُ) الإسْيَنْئَاءُ الْمُسْتَعْرِقُ :باطل باثّمَاقِ ."0وَالأَكْئَدُ :عَلَى جَوَازِ
الْمْسَاوِي لایر

.

انظر :بيان المختصر ۲/١۷۲. رفع الحاجب /۴٠۲. شرح العضد على المختصر

 . "7/8جامع البيان للطبري 8١1/151 ۲١٠ -
)(1

ادعى جماعة منهم : :الآمدي في الإحكام ۲

 .وابن الحاجب في المنتهى «01

وهنا في المختصر الإجماع عليه» وأشار ابن السبكي في جمع الجوامع ١/١٤۷ مع
تشنيف المسامع› وفي رفع الحاجب ۳/۹١۲ بالشذوذ إلى ما حكاه القرائيفي شرح

ص 44من أن ابن طلحة الأندلسي حكى قولاً فيمن قال :أنت طالق
تنقيح الفصول 7
لداا إل ثلاث أنه استثناء ينفعه.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 90/#؟« :وهذا غريب يُصادم دعوى الاتفاق.
ونظيره وجه حكاه الرافعى عن الحناطى فيمن قال :أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا

واحدة أنه يقع الثلاث» فإنه أبطل المستثنى  -وهو الواحد  -بالاستثناء منه المستغرق
له؛ فدل على إعمال الاستثناء المستغرق .ولو قيل :يبطل من المستغرق قدر يصح
بعده الكلام» لكان ذلك إعمالا للكلامين» وهو أولى من إلغاء أحدهما .فإذا قال:
طالق ثلاثا إلا ثلاثاء على هذا تطلق ثنتين» ولكني لا أعرف أحدا قال بذلك» .اه.
وقال صاحب فواتح الرحموت ٠ ۱/۳۲۳ « ٤۲۳:والحق أن الاتفاق ليس على
الإطلاق» بل إذا كان الاستثناء بلفظ الصدر نحو« :عبيدي أحرار إلا عبيدي»» وإذا
كان بلفظ مساويه في المفهوم نحو« :عبيدي أحرار إلا مماليكي»» وأما الاستثناء
المستغرق بغيرهما :ك «عبيدي أحرار إلا هؤلاءء أو إلا سالماء وغانماء وراشدا»ء

والحال أنهم هم الكل من العبيد» فعند الحنفية :لا يمتنع» .اه.
وانظر تفصيل المسألة فى :البرهان ١//185. التبصرة ص .851المستصفى ۲/١١١.

المنخول ص.٠١۸ المحصول للرازي ١/۷۳. الإحكام للآمدي ۲/٠٠٠. شرح تنقيح
ص.54
الفصول 1

۲

الإبهاج في شرح المنهاج ١/١٠٠. شرح المحلي على جمع الجوامع

مع حاشية البناني .فواتح الرحموت “١ _  ."45الاستغناء في لا

ص۷۳ه .رفع الحاجب ne تشنيف المسامع ۲/۲٤۷. بيان المختصر .۲/۲۷۲

)( وهو قول أكثر الكوفيين» وبه قالأبو عبيد» والسيرافي» واختاره ابن خروف»

والشلوبين» وأبو بكر الخلال وغيره من الحنابلة .وهو أول قولي القاضي الباقلاني
فى التقريب والإرشاد ١/١٤1 حيث قال« :وأنكر آخرونء وقالوا :إن ذلك لا

يجوزء وكأنه الأشبه والأولى عندناء وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضع
جوازه

 1.أه.

انظر :التقريب والإرشاد #/١15١. البرهان ١/155. المستصفى 5/١71. المنخول
ص .851التبصرة ص.١8851 المحصول للرازي //#ا" .الإحكام للآمدي ؟ .600/شرحع
5م

وَكَالَتِ الْحَتَابِلَةٌ وَالْقَاضِي  :منلهوه

.

وَقَالَ بَعْضْهُمْوَالْقَاضِي أَنِضًا :بِمَنْعِهِ فِي الأكئر حاص وَ.قِيلَ :إِنْ
کان الْعَدَدُ صر

دا

“ .*05/المسودة ص.٠٠١ شرح العضد على المختصر 7/851١. تشنيف المسامع
 . ۲شرح الكوكب المنير .805/#

 (0وهو قول الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابهء وأبي يوسف» وابن الماجشون» وأكثر
النحاة .وذكر ابن هبيرة أنه قول أهل اللغةء ونقله أبو حامد الإسفراييني» وأبو حيان

ص70
في كتابه «الارتشاف» عن نحاة البصرة» ونقله ابن السمعاني في قواطع الأدلة 48
وغيره عن الإمام الأشعري» وهو قول ابن درستويه» وغيره من البصريين .وهو ما
استقر عليه رأي الباقلانى حيث قال في التقريب والإرشاد ۳/١٤۱: «باب جواز استثناء

الأكثر مما تقدم ذكره ووصف الخلاف في ذلك :اختلف الناس في هذا الباب :فقال
أكثر المتكلمين والفقهاء بجواز ذلك» وأنه لغة للعرب» وموجود في كلامها.
وأنكر آخرونء وقالوا :إن ذلك لا يجوزء وكأنه الأشبه والأولى عندناء وإن كنا قد
نصرنا في غير هذا الموضع جوازه».

انظر :التقريب والإرشاد /151١. قواطع الأدلة ص! ."4المستصفى ١/١۷١. التبصرة

ص .851المعتمد ١/٤٤۲. شرح العضد على المختصر ١/۸۳. القواعد والفوائد
الأصولية ص” .05العدة  .9/555المسودة ص.١481 شرح الكوكب المنير ۳/۸٠۳.
 (۳لم يذكر القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١/١١٤٠ استثناء المساوي» ولكنه في
أثناء دلائله ما يدل على أنه يمنعه أيضاً .وذكر استثناء الأكثر حيث قال« :باب جواز
استثناء الأكثر مما تقدم ذكره ووصف الخلاف في ذلك:

اختلف الناس فى هذا الباب :فقال أكثر المتكلمين والفقهاء بجواز ذلك» وأنه لغة

للعرب» وموجود فى كلامها .وأنكر آخرون» وقالوا :إن ذلك لا يجوزء وكأنه الأشبه

والأولى عندناء وإنكناقد نصرنا في غير هذا الموضع جوازه» .اه.
) (۳وقال قوم :إن كان العدد صريحاً لم يجز استثناء الأكثر مثل :عشرة إلا تسعة» وإلا
جاز مثل :خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس الفلانيء وكان ما في الكيس أكثر ما

في الباقي .انظر :رفع الحاجب  .155/#بيان المختصر  .۲/۳۷۲شرح العضد على
المختصر 7/87١ مع حاشية السعد .تشنيف المسامع 9/047
ذكر الزركشي في البحر المحيط ١/۲۹۲ أن المازري أشار إلى أن الخلاف في هذه
المسألة لفظي» حيث قال« :أشار المازري إلى أن الخلاف لفظي» وأن بعضهم اعتذر

عن المانع في الأكثر بأنهلميخالف في الحكمء وإنما خالف في استعمال العرب في-
١1م

لَمَا :إن عِبَايليس لَكَعَلَيِهِمْ سُلْطَانالأ مَنِالْبَعَكَ بِنَ
الْعَاوينَ .''"4وَه«الْغَارُونَ؛ أكْتَدُ؛ بدَلِيل :وما أكئَد الاس [و لو حَرَضْتَ
بَمُومِِننِِينيَن] "7" 4ا 9

او7

اول“  ,وَأَيِضًا :ولگ جَائِمٌ!ل مَنْ

ا الأنضار[اتَعَقُوا]””"' عَلَى أنه لَو قَْالَ502 :
ههَاءَ
 0وَأَيْضَا فَإِنَّمُقَ
رة إلا يَسْعَةً لَمْرمه إلارم  .وَلَوْلاًظهُورُلمَُمَا اتَقُوا عَلَيْهِ عَادَةً.
ذلك» فرأى أنها لم تستعمل استثناء الأكثر من الأقل» وما تمسك به الخصوم قابل

للتأويلء فلايثبت بهحكم في لغة العرب» لكن العرب وإن لمتستعمله» فلا يسقط
حكم الاستثناء في الإقرار وغيره»

وبذلك صرح إلكِيًا الهراسي» فقال :يصح ذلك»

ولكن لم يقع في اللغة» وكذا قال ابن الخشاب من أئمة النحاة :أجاز قوم استثناء أكثر
الجملة» ومنع آخرون فلم يجيزوا أن يستثنى إلا ما كان دون النصف منهاء ولهذا

القول يشهد قياس .العربية» وبه جاء السماع» وقد وقع الاتفاق عليه» والأول ليس
قول»
ملعفي
لحي
است
بم

ولكن الآخر يمنعهء ومن ادعى فيه سماعا أو استنبط منه فقد'

أخطأ وادعى ما لأاصل له؛.اه.
) (1سورة الحجر الآية ١٤.
وانظر :الجامع لأحكام القرآن ١٠/85. تفسير الكشاف  .۳/۲۹۱تفسير ابن كثير

 .4روح المعاني 4١/10. الجواهر الحسان ؟ .504/التحرير والتنوير 5١/10.
 00ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش.
) (۳سورة يوسف الآية*١٠١. :
شيراف
ل.كتفس
ا۹/۱
وانظر :الجامع لأحكام القرآن ۷۲

الين
للى
لويج ع
اصا
التنزيل للبيضاوي 5ص”" .ال

 .54/#تفسير ابنكثير  .4/85أنوار

۲/٠۲۲. التحرير والتنوير .1/15

) (4في :أء ش «والمساوي» بدل «فالمساوي».
) (6في« :أأولا» بدل «أولى» .وهو تحريف ظاهر.
»( عنأبي ذر رضي اللهعنهعنالنبيكل فيمايرويهعن ربه عز وجل قال« :يا عبادي » إني

من
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلاتظالموا..يا عبادي» كلكمضالإلا
هدیته › فاستهدوني أهدكم .ياعبادي .كلكم جائع إلامن أطعمته »٠ فاستطعموني أطعمكم.

يا عبادي» كلكم عار إكلاسمونته فاستكسوني أكسكم »...الحديث بطوله ا جهالإمام

كلمتفايب
مس

البر والصلة والآداب» بتاحبريم الظلم حديث (4/4549١1١. )88

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١51. .8/481

) (۷ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش.
) (Aما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما فى بيان

المختصر  ۲/۲۷۲۰ورفع الحاجب  »157/#وشرح العضد على المختصر ۲/۸١٠.
44

ت
ع

الأقل” :2مُقْمَضَى "0الدَّلِيلٍ مَنمْعْهُإِلَىآجره .وَأججييب بِالْمَنْع؛ لذن

الإِسْتادَ بَعْدَ الإخراج وَلَوَسم ا سبع .
قَالُوا١ :عَشَرَةٌم إلاتَسْعَةَ وَنِضْفَ وَكُلْتَ دِرْمَم) ,منت رَكِيكُ  .وَأجيبَ
بأد اسْتِقْبَاحَهُ لآ يَمْنَعْ صِكَتَه"10 / .ذاب] كا «عَشْرَةٍإلادافا“ وَدَاتِقًا
إلى عِشْرِينَ).

ب 7لواو“
بعْعدَد جم 5
(مَسْألَة) الاسَييثْنًَااءٌ بَ

( )١فى :أ «والأقل» بدل «الأقل».

و«الأقل» :أي القائلون بجواز استثناء الأقل دون المساوي والأكثر .انظر :بيان
المختصر ۲/٦۷۲ ورفع الحاجب .657/#

أمقتضا» بدل «مقتضى» .وهو تحريف ظاهر.
( )۲في« :
( )۳والأحسن في جواب القاضي ما ذكره ابن السمعاني من منع الاستقباح من أصله .قال
ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص« :"84وأما دعوى الاستقباح فغير مسلّمء وإنما هو
.نظر :رفع الحاجب *.7557/
استثناء ولیس باستقباح» .وا
( )٤الدانق :جمعه:

دوانق» ودوانيق :ضرب من النقود الفضية وزنه ثمانى حبات من

الشعير عُرلة ممتلئة مقطوعة الرأس وما استطال منها = ١۹٤  ٠غ .والدوانيقي :من
استقصى فى الحساب والمعاملة» وبه سمى أبو جعفر المنصور.

انظر :المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر ١/۸۹۲. معجم لغة الفقهاء
ص۰۲٦ .454
(©) لا خلاف في عود الاستئناء إلىالجملة الأخيرة؛ فإنه يرجع إليها اتفاقاً.
ولا في عوده إلى الأولى قطعاً إذا قام الدليل على عوده  8الأولى فقط كما في قوله

عليه الصلاة والسلام« :ليس على المسلم في عبده» ولا في فرسه صدقة إلا صدقة
الفطر» فإن الاستثناء عائد إلى الأولى فقط.
ولا في عوده إلى الأخيرة إذا قام الدليل على عوده إلى الأخيرة فقط كما في قوله
تعالى :افإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة
إلى أهله إلا أن يصدقوا» [النساء :؟ .]74فهو راجع إلى أقرب المذكور وهو الدية

ولا فيما إذا قام الدليل على عوده إلى الجميع كما في قوله تعالى#« :إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة

عذاب عظيم * الا الذين تابوا) [المائدة .]"5 - ۳۳ :فإن الاستثناء راجع إلى الجميع- .

۸۰۹

ْrعَرَالِينٌ وَ:ا2لْقَاضِى
قَ0الَتِ الشَافِعتِيَة ."”7وَlاyلْeحَنمَفيِليَسةتُ إfِلَى ال۹أجيرَة  .وَال
وإنما الخلاف فيما إذا أمكن عود الاستثناء للجميع» كما في قوله تعالى# :والذين

يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم
شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا) [النور4 :

١]. فالاستثناء عائد

إلى الفاسقين قطعاًء غير عائد إلى الجلد قطعاًء إلا على رأي شاذ للشعبى» وفى عوده

ا

إلى الشهادة خلاف.

انظر :المستصفى ١/٤۷۱. المنخول ص.٠٠١ اللمع ص .۲۲الإحكام للآمدي
رفع الحاجب  .85"5/#الإبهاج 5/751١. .شرح المعالم لابن التلمساني
.

 ./١شرح المحلي على جمع الجوامع ١/۸۱ مع حاشية البناني .تشنيف
المسامع ؟.7187/
) (01في :أ «وقال الشافعي» بدل «قالت الشافعية».

)( وهو الذي ارتضاه الباجي في إحكام الفصول ١/۳۸۲ وعزاه إلى جماعة المالكية.
كما صححه ابن العربي في المحصول ص.۸٤ ونقل القرافي في نفائس الأصول
 ٨8عن المازري في شرح البرهان قوله« :مذهب مالك :عوده إلى جميع

الجمل» .ونسبه ابن القصار فى مقدمته فى الأصول ص ۹۲۱لمالك» وهو الظاهر

من مذهب أصحابه .ونص القرطبي فجيامع أحكام القرآن ١٠/٠۸۱ على أنه
مذهب مالك .ونسبه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص "44إلى مالك وأصحابه.
ونسبه القاضي في التقريب والإرشاد ١/١٤٠ إلى أبي حنيفة .وهذا غريب يُصادم

نقل الحنفية عن إمامهم.
وانظر :نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي ١/441. نشر البنود للعلوي الشنقيطى

 ./١فتح الودود للولاتي ص .44التحرير والتنوير  .41/481أضواء البيان .5/48

تفسير ابن كثير 8/6ه.

انظر مذهب الشافعية في هذه المسألة في :التلخيص للجويني ؟ ."4/البرهان للجويني
 5/١المستصفى  .۱۷۷/١التبصرة ص .771المحصول للرازي  .4"/#الإحكام
للآمدي ١/٤٠٠. شرح المعالم لابن .التلمساني ١/844. رفع الحاجب 55/#؟.

) (۳اختاره الفخر الرازي في المعالم ١/744 حيث قال« :المختار عندنا :أن الاستثناء

المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة» .ومال إليه فى المحصول ١/٤٤ حيث

قال« :والأظهر هاهنا :اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؛ لأن الظاهر أنه لم ينتقل
من الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها وإلا وقد نَم غرضه من
الجملة الأولى» ولو كان الاستثناء راجعاً إلى جميع الجمل لم يكن قد نَم مقصوده من
الجملة الأولى» .ثم اختار التوقف في المناظرة حيث قال في المحصول /#ه:4

«والإنصاف :أن هذا التقسيم حق؛ لكنا إذا أردنا المناظرة :اخترنا التوقف؛ لا بمعنى-
6٠م

بالَقفي؟"' .
2

دعوى الاشتراك» بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا؟ وهذا هو اختيار
القاضي»  .اه.

وبقول الحنفية قال المجد بن تيمية في المسودة ص٠۹ ونقله عن جماعة من المعتزلة
وقال عنه« :وهو الأقوى».اه.
ونقله أبو الحسين البصري في المعتمد ١/٠٠٠ عن الظاهرية» ونقله الزركشي في البحر

المحيط  ۳٠١/١عن أبي عبدالله البصريء وأبي الحسن الكرخي» وأبي علي الفارسيء

ونقله ابن كثير في تفسيره ٩/٥٥ عن جماعة من أئمة السلف حيث قال« :وقال الإمام

أبو حنيفة  :إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع الفسق بالتوبة» ويبقى
مردود الشهادة بد وممن ذهب إليه من السلف:
وسعيد بن جبیر»

ومكحول»

القاضي شريح» وإبراهيم النخعي»

وعبدالرحمئن بن زيد بن جابر .وقال الشعبي والضحاك :

لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتانء فحينئذ تقبل
شهادته».

أه.

وانظر مذهب الحنفية فهيذه المسألة في:أحكام القرآن للرازي الجصاص ١/١٠٠.
أصول السرخسي 895/١؟. ميزان الأصول للسمرقندي ص."١5 تيسير التحرير _ ۱/۲۰۳
” 6٠التقرير والتحبير 55. ۱/٤۱۳۰ فواتح الرحموت.87/١ 
) 0قال الغزالي في المستصفى //5ا:١97 «حجة الواقفية :أنه إذا بطل ا

والتخصيص؛ لأ
وناكلحد

تحكمء ورأينا العرب تستعمل كل واحد منهماء

يمكن الحكم بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز؛ فيجب التوقف لماحالة إلا ان

نقلمتواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر .وهذا اهلوأحق».
اه وانظر المنخؤل ص.١51١
وقال القاضي ذفي التقريب والإزشاد “/54١: «وقد اختلف الناس في حكم هذا
الاستثناء المتصل بجمل منالكلام.
فقال الدهماء من القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء من أصحاب مالك والشافعي
وأ حتف لا ق ع
لن آي ساققيرجل إنه راججعإلىجميعم ت
اقدمإلأان

بمنعمنذل دكليل؛ فيجب قصره على البعض.

وقال قوم من أصحاب أبي حنيفة منهم :الكرخي» ونوابت من القدرية :إنه يجب

حمله على ما يليه من الجمل فقط.

واعتمد كل فريق منهم على ما سنذكره .والذي نختاره في هذا الباب الوقف في ذلك».
أه.

واختار الفخر الرازي قول القاضي والغزالي في المناظرة حيث قال في المحصول

۳

«والإنصاف :أن هذا التقسيم حق؛ لكنا إذا أردنا المناظرة :ا
.خترنا التوقف؛ لا-
١م

0

رالشريف "':بِالاشْيَرَاكِ”" .أبُوالْحْسَيْنٍ" :| :بين الإِضْرَابٌ عَن
1

2

وى ٠لآير ق مف  :أنْ يَخْيَلِنًا نَوْعَاء أوشتاروَ یل الكانى ضَمِيرَة)
الا
ع8

مُشْتَر
ِ١كيْنِ في عرض » وَإِلاَویم“

وَالْمُخْمَارٌ :إِنْ ظ
َهَرَ الانْقِطاعٌ» فَلِلأَخِيرَةء وَالإتصَالُ لِلْجَمِيء92
ار
يهو
تذا
خ وه
اا؟
بمعنى دعوى الاشتراك» ببلمعنى أنالا نعلم حكمه في اللغة ماذ
القاضى؛ .

أه.

والوقف عند القاضي والغزالي بمعنى عدم العلم بمدلوله في اللغة» فلا يدرى ما
 .حكمه .انظر :المحصول للرازي  .04/الإبهاج ؟ .51/بيان المختصر ؟ .087/شرح

العضد على المختصر  .۲/۹۳۱الإبهاج  .7/751تشنيف المسامع ؟.567/
) 0فى :أء ش «الشريف» بدل «والشريف».
(۳

قال ابن السبكي في الإبهاج « :8/51التوقف :وإليه ذهب القاضي والغزالي مناء
والمرتضى من الشيعة إلا أن القاضي توقف؛ لعدم العلم بمدلوله لغةء وقال الإمام:
إنه الذي نختاره في المناظرة» والمرتضى توقف؛ لكونه عنده مشتركاً بين عوده إلى

الكل» وعوده إلى الأخيرة فقط؛.اه.

 الشريف هو :علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسىالكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن
علي بن أبي طالب .الشريف المرتضى .أبو القاسمء وهو أخو الشريف الرضيء» كان
أبو القاسم نقيب الطالبيين» وكان إماما في علم الكلام والأدب والشعر وأصول الفقه.

وله تصانيف على مذهب الشيعة» ومقالة في أصول الدين» وله ديوان شعر كبير .ومن

مصنفات المرتضى «الغرر الدرر» في اللغة والنحوء و«الذخيرة» في الأصولء

و«الذريعة» فى أصول الفقهء و«الشيب والشباب» وكتاب «النقض على ابن جنى»
و«طيف الخيال» و«ديوان شعرة .توفي سنة ٤۳١ه ببغداد .انظر ترجمته في :تاريخ

بغداد ١١/704. شذرات الذهب  .5095/#بغية الوعاة  .507/#فضل الاعتزال وطبقات
المعتزلة ص*.”8
أوأبو الحسين» بدل «أبو الحسين».
) (۳فى« :
)(4

في :أء ش «عن الأول» بدل «عن الأولى» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع
الحاجب  »857/#وبيان المختصر  7/8172وشرح العضد على المختصر ؟.91/

)(6

انظر قول أبي الحسين البصري في هذه المسألة بطوله في المعتمد ١/545 .845:-

(5

في :ش اللجمع» بدل «للجميع» .وهو تحريف ظاهر .وفي :أ «فللجميع؟ كما في
شرح العضد على المختصر ١/۹۳ بدل «للجميع» وما أثبته هو الموافق لما في رفع
الحاجب  ۳/۸۹۲وبيان المختصر .۲/۸۷۲
1م

ت

ر

9
و
مل
الشَافِعِيّه :العطف يُصَيِّرُ الْمْتَعَدَدَ كَالدْمُ۹مْرلَ("  .وَ2أجيبمَ بأنَ
FّEذَ
لِكَ .فى

 (00المختار عند ابن الحاجب أنه إذا ظهر بقرينة أن الجملة الأخيرة منقطعة عما قبلهاء
فللأخيرة .وإن ظهر أنها متصلة بما قبلهاء فللجميع .وإن لم يظهر شيء منهماء

فالوقف .انظر :بيان المختصر 6
المختصر - ۲/۹۳۱
لخص ابن السبكي هذه u وأقوال العلماءفيها في رفع
«واعلم أن هذه المسألة من أمهات المسائل» وأصول المذاهب

رفع الحاجب “ .855/شرح العضد على
الحاجب ١/۸۲ بقوله:
فيها ثلاثة:

العود إلى الجميع › أو الأخيرة فقطء والوقف إما بمعنى لا يدري»
أو الاشتراك وهو رأي الشريف» وما سوى هذه المذاهب عائد إليها ويحوم عليها».

وهو رأي القاضي ٠

اه.

 00احتج الشافعية لمذهبهم بدليل .قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص8ه"« :وأما
دليلنا :قال الأصحاب وربما نسبوه للشافعي :إن الجمل التي عطف بعضها على بعض
بواو العطف» يجري مجرى الجملة الواحدة؛لأن واو العطف في الأسماء المختلفة
تقوم مقام واو الجمع في الأسماء المتمائلة» ولا فرق عند أهل اللغة بين قولهم:
«أكرم العرب إلا الطوالٌ متهم

وبين قولهم« :أكرم مُضَرّء وربيعةء وقحطانٌ إلا الطوال منهم» .وكذلك لا فرق
عندهم بين قوله« :اضرب بني ربيعة» وتميماً إلا الطوالَ» وبين قولهم :لابنو تميمء
وربيعة اضربوهم إلا الطوال منهم» و
.إذا صار الجميع كالجملة الواحدة انصرفٌ

الاستثناء إلى الكل» .اه وانظر أدلة الشافعية في :شرح المعالم لابن التلمساني
 . ١والإبهاج ۲/٤١۱.
) (۳أجاب ابن الحاجب بأن ذلك أي :جعل المتعدد كالمفرد إنما هو فى المفردات لا فى

الجمل .انظر :رفع الحاجب  .771/بيان المختصر  .۲/۴۸۲شرح العضد على

المختصر 7/05١  ١5١مع حاشية السعد.
وهذا الجواب لم يذكره الإمام الآمدي .وإنما أخذه ابن الحاجب من إمام الحرمين في
البرهان ١/455 فإنه قال« :إنما يجري في الأفراد التي لا تستقل بأنفسهاء وليست
جملاً معقودة بانفرادها .كقول القائل« :رأيت زيداً وعمرا» .فأما إذا اشتمل الكلام على

جمل» وكل جملة لو قدر السكوت عليها لاستقلت بالإفادة» فكيف يتخيل اقتضاء
الواو التشريك فيها ؟

ولكل جملة معناها الخاص بهاء وقد يكون بعضها نفياً .وبعضها إثباتأة .اه.
لم

الوا  :لو قَالَ« :وَالنّولآ أكَلْتُ َلآ شَرِئْتُ وَل ضَرَيْتٌ إن شَاءَ
ه 05ا

عاد إلى الْجَحِي .ع

َأجيبَ باه شَرْطءٍقن لْحِقَّ بو

فُقِيَاسَ .وَإِنْ

ل قَالْمَرْق :ن الشَّدْط مدر تَقُدِيِمُهُ وَإِنْ سُلّم؛ َلِمَرِيئَةٍ الاتّصال» وهي :
س ٠
اليَمِينْ عَلَى لْجَمِيع .

 .كُلئَا :عِنْدَ قَريئة الاتصَالٍِ .ول

قَانُوا :كلُودرَء لَكَانَ مهج
30
e

اطول 9م إِمْكَانٍ  0گڏا» مِنّ Oالجَميع0

قَانُوا :صَالِحُ» تفط تحقُم لم قُلْنَا :صَلاجِيتُهُ لآتُوجِبُ
80

فيه كَالْجَمْع لمك
رَه

قَانُواَ :ر ال  5 :عَلَنَ حَمْسَةٌ وَحَمْسَةٌ إل سِنَّةه كَانَ لِلْجَمِيع.

ا"  :مُفْرَدَاتُ .وَأَيْضًا كَلِلاسْمًامة“ .
=

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :77/

«ويظهر منه أنه قصد ب «المفردات» أن

يكون كل من المعطوفات لايستقل بنفسهء ولو قدر السكوت عليه لم يفد مثل:

«أكرم الفقهاء والنحاة والأصوليين إلا أن يفسقوا»؛ فإن «الأصوليين» لا يستقل بنفسه»

بخلاف« :أكرم الققهاء» وأكرم النحاة» وأكرم الأصوليين»» فإن قوله« :وأكرم
الأصوليين» مفيد لو قدر السكوت عليه لا يستقل بالإفادة.
ومقتضى هذا الجواب :أن المفردات يرجع الاستثناء فيها إلى الجميع بالاتفاق» وإلا
فلو كانت من محل النزاع لم يتأت لهماذكره» .اه.

( )١في :أ «إن شاء اللّه تعالى» .بزيادة «تعالى».

( )۲في :أء ش «مستقبحاً» بدل «مستهجناً»  .وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر

۴

ورفع الحاجب ۳/٤۷۲ وشرح العضد على المختصر 5/061١.

()۳

فى :أ«وإن» بدل «ولو».

هع

أفى» بدل «مِن).2
فى « :

)(0

لفظة «الجميع؛ ساقطة من :ش.

( )0حرف اله» ساقط من :أء ش» كما في بيان المختصر  6/5872وشرح العضد
وما أثبته هو الموافق لما في رقع الحاجب ۳/٤۷۲.
5
( )۷في :ش «لنا» بدل «قلنا» .وهو تحريف ظاهر.

( )۸في :أء ش «للاستقامة» كما في بيان المختصر  5/7472وشرح العضد  .5/051بدل
«فللاستقامة» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب /٤۷۲.
1م

الْمُخْصَمْی آاليْمَذْفٍ لَمْيَرْجِعْإِلَى الْجَلْدٍ اماف  .قُلنَا:لِدَلِيلِ
وهر

ن

الآدَمِيٌ؛

درك

عاد إلى غَيْرِه ِ.

قَالُو ٠ا :اسرد علي عءَشَ9رَةٌ عإلبا أَرْبَعََةَةَإلاانْتيْنِ)» للأجير“ .قُلْنا :ين

الْعَطفٌ؟ ,وَأَئِضًا مرکا وَأَيْضَا؛ لِلتَّعَذّر؛ فَكَانَ الأَقْوَبُ الى  .وَلَوْ
0

تَعَذَّرَع الأول مل « :عَشَرَةٌ  ]44/1[ /إا انين إا ْنا .

قَالُوا :النَّانِيَةُ حَائِلَةٌ كَالمّكُوتٍ .قُلْمَا :لَوْلَمْ يَكْنَالْجَمِيعُببِمبَتَابَةٍ
| :حُكم الأوی يقَفقِييدٌن وَالرّفْعُمَشكوك”" .قُلْنَا :ليآَقِينَ مَعَ
 0لک وَأَيْضًا ٍ:فَالأجِيدكَذَلِكَ؛ٍ لِلْجَوَازِ بدَلِيل.
قَالُوا :إِنَّمَا يَرْجِعٌ؛لِعَدَم اسْتَقَلالِهء فَيَتَمَيِّدَدُبالأقل» وَمَا يَلِيهِ هُوَّ

الْمْتَحَمَّنُ .قُلْنَا :يَجُورُأن يَكُونَوَضْعُهُلِلْجَمِي ٠عء كَمَالَوْقَام دََلِيلٌ.
سسّنَ الاسْيَفهَاة
الْقَابل بالاشترال“  :حَ

 .قُلْنَا :لِلْجَهْلٍ بِحَقِيقَتِهِ) أو

( )١أي المخصص للاستناء بالجملة الأخيرة.
(؟) اتفق العلماء جميعا على أن الاستثناء في آية القذف لا يرجع إلى الجلد؛ لوجود قرينة
على ذلك» وهي :أن حد القذف من حقوق الأدمى» وما كان كذلك لا يسقط بالتوبة.

انظر :مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص.٠۲۴ ميزان الأصول للسمرقندي ؟ص."١

رفع الحاجب 87/#؟ .بيان المختصر  .۲/۸۸۲نهاية السول ۲/۲۳٤. أثر الاختلاف في

ص٠4
القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء 5.
( )۳حرف «له 4ساقط من :أء ش.
( )5في :ش «للأخيرة» بدل «للأخير».

() عبارة :ش «فكان للأقرب أولى».
( )5في :ش «الأول» بدل «الأولى».

( )۷قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :545/قالوا :رابعاً« :حكم الأولى يقين» والرفع
مشكوك»؛ لجواز كونه للأخيرة فقطء واليقين لا يزال بالشك» فلا يعود إلى ما قبل
الأخيرة .وهذا عندي أوجه شُبَهِهِمْ) اه

( )۸هو الشريف المرتضى
() احتج الشريف المرتضى القائل بكون الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو-
A\o

لرَفْع الاحْيِمَاي".
قَالُوا :ص الإطلاقٌ» وَالِأَضْلٌ  :الْحَقِيقَةُ"'  .قُلْئًا :وَالأَضْلٌ :عدم
الاشْيرَاك0

.

(مَسْألة) الاسْيْتَاءُ مِنَ الإثباتِ فى

وبالكر ©

sn

مشتركاً بين عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع أنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة
العود إلى الأخيرة أو إلى الجميع .وهو دليل الاشتراك.
انظر :بيان المختصر  .۲/14۲رفع الحاجب  .۳/۸۷۲شرح العضد على المختصر

۲
) (1أجاب ابن الحاجب بأن حسن الاستفهام لا يدل على الاشتراك؛ لجواز أن يكون
الاستفهام؛ للجهل بحقيقته › أي  :لعدم العلم بمفهومه الحقيقي والمجازي؛ فيستفهم

ليعلم .وأيضاً :يجوز أن يكون الاستفهام؛ لرفع الاحتمال .فإنه وإن كان حقيقة في
أحدهماء لكنه يحتمل أن يكون الآخر مرادا بطريق المجاز.
انظر :بيان المختصر  .7/147رفع الحاجب  .۸۷۲/شرح العضد على المختصر
11
)(۲

واحتج الشريف المرتضى القائل بكون الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو
م.شتركا بين عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع أنه يصح إطلاق الاستثناء مع إرادة العود
إلى الجميع وإلى الأخيرة .والأصل في الإطلاق الحقيقة؛ فيكون حقيقة فيهماء فيكون
م.شتركا .انظر :بيان المختصر  .۲/۱۹۲رفع الحاجب  .۴۳/۸۷۲شرح العضد على
المختضر.٠٤١/١ 

) (۳أجاب ابن الحاجب بأن الاشتراك خلاف الأصلء فيحمل على كونه حقيقة في
أحدهماء مجازاً في الآخر .والمجاز وإن كان خلاف الأصل» لكنه خير من الاشتراك.
انظر :بيان المختصر  .۲/۱۹۲رفع الحاجب  .877/#شرح العضد على المختصر
۲/1
) (£نقل جماعة منهم  :ابن التلمساني في شرح المعالم 1ء

والعضد في شرحه على

المختصر ١/١٤٠ والأصفهاني في شرح المنهاج ١/۷۸۳ وغيرهم :الاتفاق على أن
الاستثناء من الإثبات نفي .وليس كذلك .بل الخلاف جار فيه كما قال صفي الدين
الهندي وغيره .انظر :رفع الحاجب  .۳/۹۸۲الإبهاج  .7/961تشنيف المسامع ۲/۹٤۷.
أي  :الاستثناء من النفي إثبات .وهو مذهب نحاة البصرة» وبه قال طائفة من محققي

الحنفية كفخر الإسلام البزدوي .وشمس الأئمة الحلواني» والقاضي أبي زيد الدبوسي.
وهو قول جمهور

الحنابلةء

والمالكية.

۸۱1٦

كْن لَيمْكن ١لا إِله
يْلَم
خِحلاَنَناِليأبميَة'© .لَئا :الكَقْلُء وَأَيِضًا :لَو
م

 1لاإ ل“ َوْحِيدًا.
0

إلا أن المالكية استثنوا من هذه القاعدة الأيمان .قال القرافي فايلفروق ؟« :9*/اعلم

أن مذهب مالك رحمه الله أن الاستثناء من النفى إثبات فى غير الأيمان» هذه قاعدته

في الأقاريرء وقاعدته في الأيمان :أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات» .اه.
وانظر :المحصول للرازي  ."49/#الإحكام للآمدي  .5/715ميزان الأصول ص"١5
 ۷شرح المعالم ١/5!4. كشف الأسرار عن البزدوي ١/١١٠. تيسير التحرير
.رح العضد
 07رفع الحاجب  .۳/۹۸۲بيان المختصر  .۲/۲۹۲الإبهاج ۲/۸01ش
على المختصر ١/١٤٠. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟.١71/ نهاية السول ۲/١١٤
 .774 -شرح الكوكب المنير  .۳/۷۲۳تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص؟.١51

مختصر البعلي ص.١51١ المسودة ص».1٠١ نفائس الأصول 8/١١١5.
لا ً-عن محقق بیان المختصر : ۲/۲۹۲
قتصر
نمخ
) (1قال الإمام البابرتي في شرحه لل
«في صحة هذا النقل عن أبيحنيفة نظر .فإن المنقول عنه أنهمن الإثبات نفي» ومن

النفي إثبات» لكنه بإشارته لا بعبارته» .اه.

1

وقال الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول لشرح نهاية السول 5/١154 ۲ -
«أقرل :جمهور الشافعية» والمالكيةء والحنابلة» وطائفة من الحنفية ومنهم :الإمام فخر
الإسلامء والإمام شمس الأئمة» والقاضي الإمام أبو زيد وغيرهم من المحققين

القائلين :إن الاستثناء من الإثبات نفى» ومن النفى إثبات .وفي الهداية« :لو قال« :

أنت إلا حر» .عتق؛ لأنه الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد.
بيهوان
وأكثر الحنفية على أنهلاحكم فيهلا نفياًولا إثباتًء بملسهكووت» وإلنما
أن حكم الصدر على ماعداه منمتناولاته .فما نقله الشافعية من أن خلاف الحنفية في
ننفي إثباتاً فقطء وأما كونه من الإثبات نفيا فمتفق عليه» لميطسابقا لما
لم
انه
كو
ثبت عنهم من الخلاف في الوجهين؛

ولذلك قال في أجمع الجوامع ) 9/1بشرح

المحلي) « :والاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس .خلافاً لأبي حنيفة» .قال شارحه 
أي المحلي :« -فيهماء وقيل:في الأول فقط» .اه.

وانظر :رفع الحاجب  .۹۸۲/وحاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع
 ۲مم تقريرات الشربيني.
وقال الزركشي فتيشنيف المسامع ١/۹٤۷ عند شرحه لقول ابن السبكي« :والاستثناء

فالننفي إثبات» وبالعكس .خلافاً لأبي حنيفة» :ولهذا أجرى المصنف -أي ابن
السبكي الخلاف في الحالين» وقدم ما الخلاف فيه محقق» وأخر ما الخلاف مشكوك
فيه؛ ليبين أنه يخالف فيهما جميعاًء وهذا من محاسنه» فإنه لوعكس كالمنهاج

(للبيضاوي  ۱/۷۸۳بشرح الأصفهاني)؛ والمختصر (هنا في المختصر)؛ لتوهم أن قوله= :
A\V

قَالوا:ك لََاوْنَء لم ,من(" «لآًعِلْمَ إلا بحاو وهلا صَلاة إلا بطهُور»
جًا.ر
مكَدِهِم
بوت ليلموَالصّلاةٍ مُجَ

قُلْنَا :لَيْسَمُخْرَجًا مِنَ الْعِلْموَالضَّلاةٍء فَإِنِ

 6گر إطْرَّدٌ ون إلختاد : ©"7دلا صلا تَدْنْتٌ بوجو
إِختَارَتَقَدِيرَ :ا صل

' بذَِّكَ”© فو يَلْرَمُ مِنَاّلشَّوْطٍ الْمَشْرُوطء َإِنَّمَا الإشكال فالِْيمَنْفِيّ
الأَعمٌ في مله وفې مِثْلٍ« :مَا رَيْدّ إا E
الصّمَاتِ الْمُعْتَبْرَةِ  .وَأَجِيبٌ بِأَمْرَئْن

إِذل يَسْتَقِيم في جَمِيع

ش

أحَدُهُمَا :أنَّ الْمَرَضَ  55بنَِكَ.
= «خلافاً لأبي حنيفة مقصور على الثاني» ومراده :شمول الأمرين» .اه.
واختار الفخر الرازي في المعالم ١/594 بشرح ابن التلمساني» وفي تفسیر  ۰۱/۸۲۲أن
الاستثناء مالننفي ليس بإثبات.
:والمختار عندنا :أن الاستثناء املننفي ليس بإثبات» .وقال
قالفي المعالم ١/574 «

افليتفسير ١٠/۸۲۲ وهو يتحدث عن الإشكال في قوله تعالى :إلا خطأ» [النساء:
 [4Yعلى الاستئثناء المتصل« :إلا أن هذا الإشكال إنما يلزم إذا سلمنا أن الاستثناء من

النفي إثبات» وذلك مختلف فيه بين الأصوليين» والصحيح :أنه لا يقتضيه؛ لأن
مفحكوم
االصر
الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى » ل

به عنه» وإذا كان

تأثير الاستثناء في صرف الحكم فقطء ببقيي المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا
بالإثبات».

اها.

ووافق الجمهور فاىلمحصول

۳

حيث قال« :الاستثناء من الإثبات نفى »2ومن

1

التفي إثبات؟ .اه..

( )١خرف «من» ساقط من :أ.
( )۲فى :أ «وإن أراد» بدل «وإن اختارة.

( )5قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :8/1457واعلم أن المصنف أراد بقوله في مثله
ااة؛
حلم
يإل
مثل :لا صلاة إلا بطهور فقطء ولم يرد مثل :لبا ع

ولذلك أخذ بعد أن

مثل باللفظين يتحدث في :لا صلاة إلا بطهور فقط حيث قال :فإن اختار تقدير :لا

صلاة ...إلى آخره.
والسر فيه أن هذا الإشكال لا يرد على قولنا :لا علم إلا بحياة؛ لوجوب انتفاء
الصفات المعتبرة في العلم عند انتفاء الحياة؛ ولذلك جعلنا الضمير في مثله
عائداً إلى حد المثالين» وهو:
عرفت.8

لا صلاة إلا بطهورء وفيه كان حديث المصنف كما

اه.

( )٤في :أ «عالم» بدل «قائم».
A1۸

وَالآخَرٌ :ئه آكدُمًا .وَالَْوْلُ بال مقط بَعِيدٌ؛ لاله مُفَكَمُ وکل مُفكغ
مُتَصِلّ ؛

ل

م

مامه .

ا

النْخْ
صِيصٌ بالشزط .الْعَرَلِنٌ«:الشَرْط :ما لآ يُوجَدُ الْمَشْرُوطٌ دونه وَلاً
يلرم أَنْيُوجَدَ علد

.

(Ne
َي أنه ور /٤۸ /ب] وَعَلَى طرده :جُزْء السَبَّبٍ  .وَقِيلَ:
تفأدهير امور عَلَيْه*وَأُورِدَ عَلَىعَكْسِه :الْحَيّاةٌ فىي ايلم اقيم .
هما ق

( )١انظر :المستصفى ١/٠۸۱  ١۸1. -ونص عبارته« :اعلم أن الشرط عبارة عما لا يُوجد
المشروط مع عدمه»

لکن لا يلزم أن يوجد عند وجوده».

اه.

( )۲فى :ش «بأنه» بدل «أنه».

( )۴أفسد الآمدي في الإحكام ۲/۴٠ تعريف الغزالي من وجهين حيث قال« :أما حدف
قال الغزالي :هو ما لا يوجد المشروط دونهء ولا يلزم أن يوجد عند وجوده .هو
فاسد من وجهين:

الأول :أن فيه تعريف الشرط بالمشروط» والمشروط مشتق من الشرط؛ فكان أخفى

من الشرط .وتعريف الشيء بما هو أخفى منه ممتنع.

الثاني  :أنه يلزم عليه جزء السبب إذا اتحدء فإنه لا يوجد الحكمٌ دونه» ولا يلزم من

وجود الحكم عند وجوده»

ولیس بشرط».

اه.

وانظر :رفع الحاجب  .۳/۴۹۲بيان المختصر  .۲/۷۹۲شرح العضد على المختصر
.0£1/

ولكن القاضي عضد الدين والملة الإيجي في شرحه على المختصر ١/١٤٠ قال« :
يجاب عن الأول بأن ذلك بمثابة قولنا :شرط الشىء ما لا يوجد ذلك الشىء بدونه

وظاهر أن تصوّر حقيقة المشروط غيرمحتاج إليهفيتعقل ذلك.

1

وعلى الثاني أن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخرة .اه.

( )4هذا تعريف الفخر الرازي في المحصول ۳/۷٥ حيث قال« :الشرط هو الذي يقف
عليه المؤثر فى تأثيره» .اه.

وقد سبقت الإشارة إلى أن ابن الحاجب لا يسمي الفخر الرازي» بل يعبر عنه ب
«قيل»؛ تبعا للآمدي.

وانظر :الإحكام للآمدي  .6/10الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٤/۹۷٤ فما

بعدها .نفائس الأصول للقرافي 8/0١7 فما بعدها .التحصيل من المحصول
اما

(©) قال الآمدي في الإحكام ؟« :10/وقال بعض أصحابنا  أي الفخر الرازي  :-الشرط-
۸1۹

اما يَسَْلرِمُ فيهَي أمرعَلَىغَيْرٍاجلهسّةبَيّقه"" .2وَهْوَ
وَالأَوْلَى:
عمل كَالْحَبَاةِ !ليل“ وَشَرْعِى*ٌ الها  ۳ووي ِكل :

ّ

©1

أنْتِ طَالِقٌ إِنْ
ت

هو الذي توقف عليه تأثير المؤثر في تأثیره لا في ذاته .وهو فاسد أيضاً؛ فإن الحياة
القديمة شرط في وجود علم الباري تعالى» وكونه عالماء ولا تأثير ولا مؤثر؛.اه

وانظر :رفع الحاجب ۳/٤۹۲. بيان المختصر  .۲/۸۹۲شرح العضد على المختصر
۲ . ١نفائس الأصول ١/٠٠٠۲. الكاشف عن المحصول 4/١85.
) (1تعريف ابن الحاجب للشرط مقتبس من تعريف الآمدي في الإحكام ؟.10/
قال الآمدي في تعريف الشرط « :والحق في ذلك أن يقال :الشرط هو ما يلزم من

نفيه نفى أمر ما على وجه لياكون سبباً لوجوده» ولا دخلاً فى السبب» .اه.
وقد أبطل الأصفهانى فى الكاشف عن المحصول ٤/۹۷٤ تعريف ابن الحاجب خيث

قال« :وقال ابن الحاجب« :ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية»» وهو
باطل باللازم؛ ويتجه عليه جزء العلة» ويمكن دفعه بالقيد الآخرء وأما اللازم فلا
يندفع؟  .أه .

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب :447/

««والأولى» فاىلتعريف

أن يقال:

«ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببيةا؛ بالايكونسياام ولا جزءاً
منه.

ل:
قلوأن
يقائ
ول
الخفاء» .

معرفة الشرط حينئظٍ تتوقف على معرفة السبب» وهو مثله في

اه.

والمختار من تعاريف الشرط ما ذكره الإمام القرافي في نفائس الأصول ١8/1؟. قال
القرافي « :الشرط:

هو الذي يلزم من عدمه

العدم» ولا يلزم من وجوده

وجودء

ولا

عدم لذاته.

فالقيد الأول :احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء.
والقيد الثاني :احتراز من السبب؛ لأنه لا يلزم من وجوده الوجود.
والقيد الغالث :احتراز من مقارنة وجود الشرط تقدّم السبب» أو مقارنتهء فليلزم

الوجودء كما إذا دار الحول بعد تقدم النصاب» لكن ذلك ليس للحولء» بل لتقدم
السبب» فقلنا« :لذاته» احترازا من هذا المعارض» .اه.

زفق

في :ش امع العلم» ب«لدللعلم».
الشرط العقلي كالحياة للعلم؛ فإن العقل يحكم

بانتفاء العلم عند انتفاء الحياةء ولا

يحكم بوجود العلم عند وجود الحياة .انظر :بيان المختصر  .۲/۹۹۲رفع الحاجب
ره ؟ .شرح العضد على المختصر ١/١٤٠ مع حاشية السعد.

) (۳عبارة :ش «كالطهارة للصلاة» .بزيادة «للصلاة؛ .وهذه الزيادة تفردت بها نسخة:
عن سائر النسخ.

م

ش

دَخَلْتَ الداى”  .وهر في |لسببية أَعْلَبُ وَإِنَّمَااسْتُعْمل ذفى السَرْط الْنِى ل
يبق

لِلْمْسَبِّبِ سِوَاه؛ لديك

ََمَة.مغل :
ُه ما ولالدَحَلل
يُخْرَحب

«أكْرِمْ بني

تيم إن دَحَلُواكء فْيَقُْصرَهُ السَّرْط علىالدَّاجِلِينَ.

وَكَدُ يَتََجِدُ رگ وَيَتَعَدُّه عَللَىَى الْجَمْم وَعَلَى الْبَدَلِ .هَهَذِهِ ثَلانَة2 .
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مِنْهَا مَعَ الْجَرَاءٍ كَذَّلِكَ؛ قَتَكُونُ يِسْعَةً.

وَالسَّرْطُ كَالاسْينْتَاءِ في الانَّصَالِء وَفِي تَعَقْبِهِ الْجْمَلَ .وَعَنْ أَبِيحَرِيفَةَ :
ا

ِلْجميع» ق“

,

2

( )١الشرط اللغوي مثل« :إن دخلتٍ الدار فأنتٍ طالق»؛ فإن دخول الدار ليس شرطاً
لوقوع الطلاق شرعاء ولا عقلاء بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة.

وصيغ الشرط اللغوي« :إن» المخففةء وهي أم الباب .ولإذا»» وَامَنْ»ء و«ماا»
وامهما)» و١حيئثما»ء و«إذ ماكء و«أينما» .انظر :المحصول للرازي  .88/#الإحكام

للآمدي  .5/415نفائس الأصول ه.57١*/ الكاشف عن المحصول  .5/584بيان
المختصر  .۲/۹۹۲رفع الحاجب ۳/٩۹۲. شرح العضد على المختصر ١/١٤٠ مع

حاشية السعد.

( )۲الشرط كالاستثناء في الاتصال لفظأء أو في حكمه .الشرط كالاستثناء في تعقبه

الجملء أي إذا وقع الشرط عقيب جمل متعاطفة بالواو» يعود إلى الكل عند
الإمام الشافعي رضي الله عنه.

وعند

ابن الحاجب

التفصيل

الذي اختار في

الاستثناء.
ونقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الشرط الواقع عقيب الجمل المتعاطفة بالواو
يعود إلى الجميع .ففرق الإمام أبو حنيفة بين الشرط والاستثناء بعود الشرط إلى
الجميع» وعود الشرط إلى الأخيرة.
ووجه الفرق أن الاستثناء متأخرء والشرط وإن تأخر لفظاء فهو مقدم معنى

قال الفخر الرازي في المحصول « :75/#اتفق الإمامان الشافعي وأبو حنيفة رحمة الله
عليهما على .رجوعه إلى الكل.

وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختص بالجملة التي تليه حتى إنه إن كان متأخراً اختص
بالجملة الأخيرة .وإن كان متقدماً اختص بالجملة الأولى .والمختار :التوقف كما في

مسألة الاسكناء» .اه.

1

انظر :المعتمد ١/045. شرح اللمع ١/514. المحصول للرازي 8/1؟ .5الإحكام
للآمدي ؟ .815/شرح تنقيح الفصول ص.1١4 شرح العضد على المختصر ؟-.541/
"١م

وَكَوْلُهُمْ في مِثْلٍُ« :كْرِمُكَ إن دَخَلْتَ) مَا تَقَدَمَ خب
مَحْذُوفَ ؛ ماعا

اللّنْظِى مسل

وَالْجَرَاءُ

لتَقَدّمِه كَالإسْيَمْهَام وَالْقَسَم>ِ؛ فان عَنَوًا :اليس بِجَرَاءِ في

وَإِنْ عَنوًا :وَل فى الْمَعْنَى) فَعِنَّادٌ .راحو  :آنه لَمَا كَانَ

جَمْلَة؛ رُوعِيّتٍ السَّاتَِتَانِ" .
التَخْصِيصُْ

۷

بالصّفة© :
ِل « :أَكْرِمُبَنِيتَمِيم الطوًال)» ووَهِىََهِىَ کالاستاء

فواتح الرحموت ۱١

شرح الكوكب المنير fot تشنيبففالمسامع

.V11/Y

) (1في :أ» ش «مراعات» بدل «مراعاة» .وهو تحريف ظاهر.
) (۲قال ابن السبكي في رفع الحاجب /٦۹۲: «وأما النحاة« :وقولهم في مثل :أكر
إن دخلت الدار» بناءَ على أن الشرط له صدر الكلام أن «ما تقدم» يعني95 :
#خبر) مبتدؤه:

محذوف تقديره :أنا أكرمك» «والجزاء محذوف؛

مراعاة لتقدمه

كالاستفهام والقسم»؛ لأن الشرط متقدم على المشروط» وأكرمك :متقدم على :إن
دخلت»

فلا يكون جزاء له.

) حق؛ ولذلك لم
«فإن عنوا «بقولهم هذا أنه؛ ليس بجزاء في اللفظ› و
يجزم« .وإن عنوا» لا في اللفظ»ء «ولا في المعنى» فعناد»؛ إذ يعلم قطعاً أنه لا

يدل إلا على إكرام مقيد بقيد دخول الدار؛ولذلك لو لم يدخل» ولم يكرم لم
يعد مخالفا وعده.

«والحق :أنه لما كان» المتقدم «جملة) خبرية مستقلة لفظاً ومعنى»

اروعيت

الشائبتان»» وهما :شائبة اللفظء فحكم بكونه خبرأًء والجزاء محذوف يدل الخبر عليه.
وشائبة المعنى» فحكم بأنه جزاؤه» .اه.
وانظر :بيان المختصر ۲/۳٠۳  ٤٠۳. -شرح العضد على المختصر ١/١٤٠ مع حاشية
السعد .تشنيف المسامع ؟.75/
)(۳

الصفة  :هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد ا

سواء أكان الوصف نعتاًء أم عطف

بيان» أم حالاً .وسواء أكان ذلك مفرداًء جأملة؛

أم شبه جملة» وهاولظرف والجار

والمجرور» ولو كان جامداً مؤولاً بمشتق.

انظر :شرح الكوكب المنير “ ."7158/تشنيف المسامع ١/۳٦۷  ٤٦۷. -المعجم
الوسيط 5//1"١٠. البحر المحيط ١/١٤۳ وفيه نقل عن إمام الحرمين أنه قال
فى باب القضاء من النهاية« :الوصف عند أهل اللغة :معناه التخصيص .فإذا

قلت :رجل» شاع هذا في ذكر الرجال. .فإذا قلت :طويل» اقتضى .ذلك تخصيصاً-.
AYY

فى الْعَوْدِ عَلَى معد

الْعَايَة:2"2مل « :أَكْرِمْبني تَمِيم إلى أن يَدْخَلُوا يمضه عَلَى [غَيرٍ]*"
فلا تزال تزيد وصفاًء فيزداد الموصوف اختصاصاًء وكلما كثر الوصف قل
الموصوف».
)0

اه.

وهل يعود إلى الكل» أيوختص بالأخيرة كمامضى؟

قال الزركشى فى سلاسل الذهب ص۲٠١ 555 -؟« :وينبغي تقييد هذا الخلاف بما إذا

يصوف
للمفو
اعام
كان ال

واحداء فأما إذا اختلف فإنه لا يعود إلى الجميع بالوفاق

بين القائلين به عند الاتحاد؛ ولهذا لم يجعل الدخول في الجملة الأولى من قوله
تعالى« :وأمهات نسائکم) إلى قوله« :اللاتي دخلتم بهن» [النساء]۳۲ :ء فإن أم
الزوجة لا تحرم بالعقد» ولا يتوقف على الدخول بالبنت عند الجمهور .»..ثم قال:
«وأصل الخلاف يرجع إلى الخلاف النوعي ,وهو أنه إذا اختلف

النعت كان أحدهما فعلاء والآخر منصوياً أو حرفاً.نحو:

العامل في باب

زيد منطلق» وانطلق عمروء

وإن زيداً منطلق» وضربت عمر .فالجمهور على منع الصفة فيه» وحكاه ابن فلاح
النحوي في کتاب «الكافي» له عن الخليل» وجوزه بعضهم› فإن قلنا :يشترط في
جواز النعت عدم اختلاف العامل» منع كون هذه الصفة للجمعين»

فلم يشترط الدخول

بالبنت في تحريم الأم» كما يشترط الدخول بالأم في تحريم البنت» ومن لم يشتر
جعله صفة للجمعين» فشرط الدخول فيهما» .اه.
وانظر  :رفع الحاجب  .۳/۷۹۲بيان المختصر ۲/٤*. تشنيف المسامع  ۲/41۷شرح

المحلي على جمع الجوامع ۲

مع حاشية البناني .شرح الكوكب المنير ۳/۸٤۳.

)( الغاية :هي نهاية الشيء ومنقطعه .وحكم ما بعدها خلاف ما قبلهاء أي  :ليس داخلاً
فيه» بلمحكوماً عليه بنقيض حكمه؛ لأن ذلك الحكم لوكان ثابتاًفيهأيضاً لم يكن
الحكم منتهياً؛ فلا تكون الغاية غاية» وهو محال .هذا مذهب الجمهور .وقيل :يدخل

فيما قبله» وقيل :يدخل إن كان من الجنس»

وقيل :إن لم يكن معه «من» دخل»

وإن كان معه فلا.

 ١111رفع الحاجبانظر :اللمع ص5؟ .الإحكام للآمدي ؟ .715/الإبهاج ۲/١۷۱ ١.
 .895 ٣البحر المحيط ۳/۷٤۳ فما بعدها .شرح الكوكب المنیر ۳۸۰٣٣ ۔ ۱١۴.
التمهيد للإسنوي ص٠9  .4تيسير التحرير ١/۲۸۲. تشنيف المسامع ۲/٦٦۷

 6ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء ش .وما أثبته من :أء وهو الموافق لما في
بيان المختصر 5/6٠72 وشرح العضد على المختصر 5/514١.2 ورفع الحاجب
TAF

قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :۳/۸۹۲ومنها «الغاية»» وحكم ما بعدها خلاف
ما بعدهاء وصيغتها« :إلى» واحتى».
AYY

الدَاجِلِينَ كَالصّمَةِ .وَقتََدْكُونُ هي وَالْمَُيّدُ بها مدي وَمُتَعَدَدَيْنِ كَالشََوْط. "0
ىْمتَعَدّد. '"0
يعد عل ال
فا
وَهِيَ كَالاسْيَئْنَاءِ في
1
للُخصِيصٌ باقر ©» :
ر
#»#

2:

ences

7

«مثل :أكرم بني تميم إلى أن يدخلواء فيقصره على الداخلين» .كذا بخط المصنف.
وفي النسخ :على غير الداخلين .وهو إصلاح جيد أي :فيقصر الكلام على من لم

يدخل .ثممن لم يدخل قسمان:

قسم لم يدخل أصلاًء وقسم دخلوا بعد أن لم يكونوا دخلوا .فالأولون مكرمون دائماًء
والآخرون مك
ارملوند قخبلول.
وأما نسخة المصنف فلا وجهة لهاء وكأنه سقط لفظة غير» .اه.
)0

قتكدون الغاية والمغياء أي :الممقي
تدحبهداين مثل« :أك
ترممبن
ييم

إلى أن

يدخلوا» .وقد يكونان متعددين» إما على سبيل الجمع مثل «.:أكرم بني تميم» وأعطهم

إلى أن يدخلوا ويقوموا» .أو على سبيل البدل مثل« :أكرم بني تميمء أو أعطهم إلى
أن يدخلواء أو يقوموا» .وقد يكون أحدهما متحداً والآخر متعدداً .فتكون الأقسام

تسعة كالشرط.
انظر :بيان المختصر ١/٠٠۳. رفع الحاجب  .841/شرح العضد على المختصر
۲
مع حاشية السعد .تشنيف المسامع .1/7157
) (Yوالغاية كالاستثناء في العود إلى الجميعء أو إلى الأخيرة إذا وقعت بعد جمل متعاطفة

(۳

بالواو» والخلاف في الغاية كالخلاف في الاستثناء .انظر :الإحكام للآمدي .9/510
بيان المختصر ١/٦٠۳. شرح العضد على المختصر  .5/7141التمهيد للإسنوي
ص.4١5 تيسير التحرير ١/187. شرح الكوكب المنير  .0865/تشنيف المسامع
,ع
المنفصل :هوما استقل بنفسه» ولم يحتج في ثبوته إلى ذكرلفظ العام معهء بخلاف
المتصل .وقد حصره كثير من الأصوليين في ثلاثة :العقل» الحس» والدليل السمعي.

انظر :رفع الحاجب  .705 ۳/۱۰۳بيان المختصر  .6/708شرح العضد على
المختصر ؟ .7141/تشنيف المسامع .5/977
بينما نجد الإمام القرافي في نفائس الأصول ١/٠٠٠۲ يعترض على هذا الحصر يعدم
ثبوته حيث قال« :الحصر غير ثابت» فبقي التخصيص بالعوائد» كقول القائل« :رأيت

الناس» فلم أر أحسن من زيد»» والعادة تقتضي أنه ما يرى كل الناسء وكذلك إذا
قال القاضي لعبده« :من دخل داري فأكرمه» العادة تقتضى أنه ما أراد ملوك الهند»

ولا الملائكة» وكذلك التخصيص بقرائن الأحوال كقول القائل لغلامه« :ائتني بمن
يخدمني) فإن ذلك يختص

بمن يصلح لخدمته في مثل حاله» والتخصيص بالواقع -

55خ

كقوله تعالى« :وَأُوتَيثْ من کل شَيْءٍِ [النمل]۳۲ :ء فإن الواقع أنها لم تعط النبوةء
والسماوات» والأرض؛ وذلك لا يدرك بالحس ولا بالعقل» فإن الملك لا يدرك
عدمه .بل العقل يجوز أن يعطى ذلك .والحس لا يتعلق بعدم الملك بخلاف قوله:
«تدمر كل شيء) [الأحقاف]۲١ :ء فإن الحس يدرك أن الريح لم تهلك الأرض»
والجبال» والسماوات وغيرهاء وبق يى التخصيص بالقياس وغيره» وبالجملة فالحصر غير
حاصل».

اه.

) (01قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/4717 « ١۷۲:اللفظ الظاهر في العموم إذا
اقتضى العقل خصوصه فهو مخصص بدليل العقل .وأنكر بعض الناشئة ذلك» وأبوا أن
يسموا هذا الفن تخصيصاًء وهذه المسألة قليلة الفائدةء نزرةٌ الجدوى والعائدةء فإن

تلقي الخصوص من مأخذ العقل غير منكرء وكون اللفظ موضوعاً للعموم في أصل
اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية .وإن امتنع ممتنع من تسمية

ذلك تخصيصاء فليس في إطلاقه مخالفة عقل ولا شرع .فلا أثر لهذا الامتناع» ولست
أرى هذه المسألة خلافية في التحقيق» .اه

وحكى الإمام الآمدي في الإحكام  7/810مَنْمّ التخصيص بدليل العقل عن طائفة من
المتكلمين شاذة؛ بشبهات ثلاث :إحداها :أن دلالة اللفظ بالوضع» والواضع لا يضع

لما هو معلوم الخروج مقطوع به» وإنما يضع لما يريدهء والمحال لا يرادء فلا يتناوله
اللفظاء فلا يتصور التخصيص ؛ لأنه فرع التناول.

أجيب أن اللفظ المفرد هو الموضوع للعموم؛ فإن كل شيء متناول للواجب وغيره؛
وإنما جاء الامتناع من جهة التركيب؛ فيلزم عدم الإرادة في هذا المركب الخاص» ولا
يلزم من ذلك عدم وضع المفرد للعموم.
وثانيها :أن التخصيص بيان» والخارج بالعقل بين فلا يحتاج للبيان؛ لثلا يلزم

تحصيل الحاصل.
وأجيب أن البيان إنما حصل بدليل العقل.

وثالئها :العقل لا يكون ناسخاً؛ فلا يكون مخصصاً.
وأجيب أن النسخ بيان مدة الحكم» والعقل يتعذر عليه بيان المدة» وإنما يعلم ذلك

بالسمعء فإن العقل لا يفرق بين زمان وزمان» بل الكل في نظر العقل سواءء بخلاف
التفرقة بين الممكن والواجب في قبول التأثير فيه.
۔.751
وانظر :رفع الحاجب ۳/۱١۴ ونفائس الأصول 5 ۰/۲۹۱۲
وقد ادعى الشيخ أبو حامد الإجماع على أن العقل يخصص › وهو محمول على أن ما
يسمى مخصصا خارج» ولا خلاف في المعنى لا على أنه يسمى» فإن الخلاف فيه

مشهور› والإمام الشافعي رضي اللّه عنه ممن لايسميه تخصيصاً حيث يرى أن ذلك-

ATo

َنا# :اللة خَالِقُ كل شَيْءِ”" .وَأَيِضًا :طوَّللهِ عَلَى الئاس حح الْبَيتِي”
في خُرُوج الأَطْمَالٍ بِالْعَقْلٍ.
قَانُوا :لَوْ كَانَ تَخْصِيصًا  ]/44[ /لصحت الإرَادَةُ لْمَةَ .قُلْنَا:

لتَخْصِيصٌ لِلْمُفْردِ .وَمَا نيب إِلَيْه :مَانِعٌ اء وَهُوَ مَعْتَى النخْصِيصٍ .
قَانُوا :كلَوانَ مُخَصّضَّاء لَكَانَ مُتَأَحْرَا؛ لاه بيان  .قُلْنَا :لكان مُتَأَحْوًا
د

ور

انُه لا داته.
=

من باب العام الذي يراد به العام ويدخله التخصيص .فإنه قال في الرسالة ص٥۳ (فقرة
 )18١ _ ٩۹في باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام» ويدخله الخصوص:
«وقال اللّه تبارك وتعالى :الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل) [الزمر:

 9وقال تبارك وتعالى# :خلق السماوات والأرض) [إبراهيم]۲۴ :ء وقال## :و
ما من دابة في الارض إلا على اللّه رزقها) [هود .]5 :فهذا عام لا خاص فيه» ثم
قال« :فكل شيء من سماء» وأرض» وذي روح» وشجر وغير ذلك :فالله خلقه»

وكل دابة فعلى اللّه رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها» .اه.
وانظر :المستصفى ؟.٠٠١/ رفع الحاجب  .."70/#شرح تنقيح الفصول ص .۲۰۲شرح
العضد على المختصر  .7//141البحر المحيط  ."58/مختصر البعلي ص؟.١١ شرح
الكوكب المنير  .۳/۰۸۲تشنيف المسامع ۲/۹٦۷ ١۷۷. -
) (١سورة الزمر الآية.09 :
والآية الكريمة مثال للتخصيص بدليل العقل الضروري؛ لأنا نعلم بالضرورة أنه ليس
خالقا لنفسه سبحانه وتعالى.
انظر :البرهان للجوينى ١/٤۷۲  ١۷۲. -المستصفى  .5/44المحصول للرازي

۴

الإحكام للآمدي ؟ .0750/تشنيف المسامع ١/٠۷۷. تفسير التحرير والتنوير

. 51

( )۲سورة آل عمران الآية .۷۹ :وتمامها# :ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه

سبيلا.
والآية الكريمة مثال للتخصيص بدليل العقل النظري؛ لعدم فهمهم الخطاب .أو هم

انظر  :المعتمد ١/785. المستصفى 5/١٠٠. المحصول للرازي ١/۳۷. الإحكام للآمدي
 5الإبهاج  .7/771العدة  .7/8442رفع الحاجب ۳/۲٠". بيان المختصر ؟.708//
البحر المحيط 8/#ه" .شرح الكوكب المنير ۳/٠۸۲. تشنيف المسامع ؟.77١/ الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي 4/85١. التحرير والتنوير 4/١15.
كلم

قَالُوا :لَوْ جَارٌ بوء لَجَارَ النَسْح .فلتا :النَسْحُ عَلَى التَفْسِيرَيْنِ مَحْجُوبٌ
۶

عن العفر.

لوا تَعَارَضًا .قُلْنَا :جب تاراخ
نهلقا زالإقاة5 :کا٤ن الا مُتَأَخْرًا .وَإِلا فَالْعَامُ
بُو حَنِيفَةَ
ناسِخ”" .وَإِنْ جَهلَ تَسَاقَطًا(*“.

02
0

5

لج

ا

ا

ار

) (1عبارة:رفعع الحاج 1ب  .*"70/#وبيان
۲/۷41

«محجوب

المختصر

 7/802وشرح 24العضد

المختصر

عن نظر العقل؛ .

وما أثبته وهو من :الأصل» أء ش .هو الموافق لما في المنتهى ص.١47
)(۲

وهو رأي جمهور الأصوليين» خلافاً لبعض الظاهرية .والقائلون بالجواز :اختلفوا في
شروطه .بالتقديم» أو التأخيرء أو الاقترانء أو الاستقلال» أو الاتصال» أو التراخي.
انظر  :المعتمد ١/٤٠٠. اللمع ص.١8 الإحكام للآمدي ؟ .075/شرح تنقيح الفصول

ص.۲٠۲ شرح العضد على المختصر ١/١٤۱. الإبهاج ۲/١۸۱ فما بعدها .البحر
المحيط /١5". فواتح الرحموت ١/584". بذل النظر للأسمندي ص.۲۲٤ ميزان
الأصول ص .۱۲۴شرح الكوكب المنير “ ."98/تشنيف المسامع ؟1/لالا .إرشاد

الفحول ص.8"1
) (۳قال في مسلم الثبوت ۱

مع شرح فواتح الرحموت:

«مسألة :هل يجوز تخصيص

الكتاب بالكتاب ؟ جوزه كثيرون مطلقاًء ومنهم أبو زيد وجممٌمناء ومنعه بعض
مطلقاً .وفصل الحنفية العراقية والقاضي وإمام الحرمين بأن الخاص مخصص إن كان
متأخراء وموصولاء وإلا فالعام ناسخ» أو منسوخ بقدره» ويبقى قطعياً في الباقي».
اه.

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص« :۸۳۱وقد جعل ابن الحاجب في مختصر
المنتهى الخلاف في هذه المسألة لأبي حنيفة وأبي بكر الباقلانيء وإمام الحرمين

الجويني» وحكى عنهم أن الخاص إن كان متأخراًء وإلا فالعام ناسخ .وهذه مسألة
أخرى سيأتي الكلام فيهاء ولا اختصاص لها بتخصيص الكتاب بالكتاب» .اه.

وانظر :التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني *//ا .71التلخيص للجويني ۲/٩۹ -

) (4وإن جهل التاريخ بين العام والخاص تساقطا إذا لم يظهر ترجيح أحدهما على الآخر.
انظر :رفع الحاجب "6/4٠  ١٠.بيان المختصر ۲/۴٠۳. شرح العضد على
المختصر ١/۷٤٠ مع حاشية السعد .فواتح الرحموت ١/04".
AYY

لنا :أَنَّ :وَأَوْلآتُ الأختاب ٠ م مُخَصّصٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى# :وَالّذِينَ
اأ
59

10
يُتَوَفَْوْنَ [منكة]” "”24وََكَلذَ

اب

من ِي“

عام

و

ي

لَِوْلِهِ:ولا تَنكحُوا المشركاتي © :
 (000سورة الطلاق الآية .4 :وتمامها# :وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن).

) (۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش.
) (۳سورة البقرة الآية .۲ :وتمامها« :والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن

بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا) .
یری بعض

العلماء أن قوله تعالى « :وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟.

[الطلاق  .]4مخصص لقوله تعالى# :والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا» [البقرة]۲۴۲ :ء ويرى بعضهم أن الآية الأولى متأخرة

ة.
صلا
صلها
خسخة
مي نا
اعلنثانية» فه

وتفرع على هذا الاختلاف اختلاف الصحابة» والتابعين والأئمة في عدة المتوفى
عنها زوجها الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجهاء .هل تنقضي عدتها بوضع
الحملء أو تنتظر أربعة أشهر وعشراء أو تعتد آخر الأجلين؟ فيه أقوال محلها

كتب الفقه.
انظر :المعتمد 88/١؟. رفع الحاجب  ."80/#تيسير التحرير ١/۷۷۲. فواتح الرحموت
 ١إرشاد الفحول ص.١8"1 تشنيف المسامع ١/۴۷۷. أحكام القرآن لابن العربي
فما بعدها .الجامع لأحكام القرآن  ۳/۳۷۱فما بعدها .التحرير والتنوير ١/١٤٤
١
فما بعدها .تفسير آيات الأحكام للشيخ السايس ١/١١٠. أضواء البيان للشنقيطي

١

فما بعدها .روائع البيان للصابوني "١/715

."45

 (4لفظة «كذلك» سافطة من :ش.
)(6

سورة المائدة الآية  .5 :وتمامها:

#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا

آتيتموهن أجورهن»
 (0سورة البقرة الآية9١5. : وتمامها« :ولا تنكحوا المشركات حتى يومن) .فقوله
ت.عالى« :والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آنيتموهن أجورهن).
مخصص لقوله« :ولا تنكحوا المشركات حتى يومن) فهذا دليل على وقوع تخصيص
انظر :الجامع لأحكام القرآن “ .715/تفسير ابن كثير ١/884. روح المعاني ؟.7/8411
التحرير والتنوير ١/٠٠٠٠  .6/471المحصول للرازي //#ا .رفع الحاجب /#ه."٠
بيان المختصر ۲/۲٠۴. شرح العضد على المختصر 8/84١ مع حاشية السعد .نفائس
الأصول ه١55/؟  .۷۹۱۲
ATA

وَأَيِضًا لباطل الْمَاطِعُ بالْمُختيل.
قَانُوا :إِذَامَالَ :تل ريده“  0ال « :لا تفل الْمُشْرِكِينَ .كاه
قال »« :لآ تَفْثْلُ رَيْذَا) .فَالئَانِي اخ  .قُلْنَا :التَّخْصِيصٌ أَؤْلّى؛ لأنَّهُ أغْلَبُء
وَل رَفُعَ فيهء كما لَوْتَأَخَرَ الحا .

ات

3

عه

الوا :عَلَى جلاف تَزْلِهِ« :لتبين ."47قُلتا :طتبيانًا لكل شيْء.4
 000قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :"50/#وأيضاً لا:يبطل القاطع»» وهو الخاص
«بالمحتمل»» وهو المدلول عليه بالعام» بل يعمل بالخاص؛ لقوته سواء أتأخر عنه
العام» وهو صورة النزاع مع الحنفيةء ومن وافقهم» أم كان أعم من أن يتقدم أو

يتأخرء وهو صورة النزاع مع من منع تخصيص الكتاب مطلقاً.
فإن قلت :الحنفية لا يسلمون أن المدلول عليه بالعام محتمل» بل يدعونه قطعياً؛ لأن
دلالة العام عندهم قطعية.

قلت :هم وإن ادّعوه قطعياء فلا يقولون :إن دلالته مساوية لدلالة الخاص» وإذا
سلموا أن دلالة الخاص أقوى تَمَّالدليل.
ولو عبر المصنف ب «الأقوى» كما فعل الإمام الرازي (في المحصول »)١/۷۷
والآمدي (في الإحكام )٥۲١/۲ء فقال:

«وأيضاً لا يبطل الأقوى» وهو الخاص بما هو دونهء وهو العام»» لكان أحسن وأسلم
عن هذا الإيراد».

اه.

وانظر :بيان المختصر ١/۲٠۳. شرح العضد على المختصر ١/۸٤٠ مع حاشية السعد.
 00عبارة :ش «اقتل زيداً المشرك» .بزيادة «المشرك» .وهذه الزيادة تفردت بها نسخة:
ش عن سائر النسخ.

فو

سورة النحل الآية .54 :وتمامها# :لتبين للناس ما نزل إليهم).

قال من منع تخصيص الكتاب مطلقاً« :لو كان الكتاب مخصصاً لكان على خلاف قوله

تعالى# :لتبين للناس ما نزل إليهم)[ .النحل]٤٤ :؛ إذ التخصيص يتبين» والآية
صريحة في أن المبّن هو الرسول الكريم بء فكيف يكون الكتاب مبيناً؟ .فدل أن
القرآن لا يكون مخصصا البتة.
انظر :رفع الحاجب  .۳/۸۰۳بيان المختصر 5/١15
المختصر 5/844١ مع حاشية السعد.

 ١٠۴.شرح العضد على

) (4سورة النحل الآية .44 :وتمامها# :ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء).
وهذا يقتضي أن القرآن يبين جميع الأشياءء ومن جملتها «الكتاب» .انظر :رفع الحاجب

تصر
خان
۴لمبي
ا

تىصر
مضدخعل
للع
اح ا
۲/١٠۳. شر
A14

7/844١ مع حاشية السعد.

وَالْحَقٌ  :اک

سد

بالْکتاب ربالسىة

.

قالوا :الْبَيَانُ يَسْتَدْعِى اق قلنَا :اسَتَبْعَادٌ.
رلاحدث » ۳
قاالوا:كلقلال ا"”بن وعكباس ٠ن «:ك٤انا نكايخزذ باللاارحدث فا

بًا:
 .قلن

ت

يُحْمَلُ عَلَى ع الْحْصّمٍ جَمْعَا بَيْنَالأدِلة.

(مَسْألَةٌ) يَجُورُ تَخْصِيصٌ الس باس  .لئلا:يس فيمَا دُونَ حَمْسَةٍ
للك

في  :ا مين بدل «الْمْبِيْنُ).

)(

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳/۹٠۳: « ١والحق أنه» ع هو «المبين»؛ إذ الكل
ورد على لسانه يك فكان المبين للكل «بالكتاب» تارةء «وبالسّنة» أخرى» .اه.

وانظر :بيان المختصر 5/5١". شرح العضد على المختصر 7/844١

 44١مع حاشية

السعد.

) (۳لفظة «فالأحدث» ساقطة من :أء ش .وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر
۲

)(€

ورفع الحاجب ۳/۸۰۳

_۳ -

وشرح العضد على المختصر ١/١٤٠.

عن ابن شهاب عن عبيدالله بنعبدالله بنعتبة عن ابنعباس رضي اللهعنهما أنه
أخبره« :أن رسول الله ية خرج عام الفتح في رمضان» فصام حتى بلغ الكڍيدء ثم
أفطر .وکان صحابة رسول الله ا

يتبعون الأحدث فالأحدث

من أمره» .

أخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...
إلخ ۲/٤۸۷ ١۸۷. -

وأخرج البخاري في كتاب المغازي» باب )(۷٤ غزوة الفتح في رمضان ٩/۰٩ عن ابن
شهاب عن عبيدالله بنعبدالله بنعتبة عن بن عباس رضي اللهعنهما« :أن النبي كله
خرج في رمضان

من

المدينة ومعه

عشرة آلاف›

وذلك على رأس ثمان سنين ونصف

من مقدمة المدينةء فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة .يصوم ويصومون.

حتى إذا

بلغ الكديد  -وهو ما بين عُسْفان وقُدَيْد  أفطر وأفطروا .وإنما يؤخذ من أمر
رسول الله ا

)(0

يجوز تخصيص

بالآخز فالآخر».
السنة بالسنة خلافاً لداود وطائفة حيث

قالوا:

لا يجوز تخصيص

السنة

بالسنة؛ لأن السنة بيان للقرآن» ولا يجوز أن يفتقر البيان إلى البيان .ورد بأن لا مانع
من أن يبين به سنته.

انظر :المعتمد ١/١٠٠٠. اللمع ص .81المستصفى 9/7١٠. الإحكام للآمدي ؟.76/
رفع الحاجب #/١١". بيان المختصر  .۲/۹۱۳شرح العضد على المختصر ؟.١85/
شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/۷

مع حاشية البناني .البحر المحيط =.

»AY

٤ه

سق

)(0

-.
7J

(0

صَدَقَة4

مُحْصص

:

لِقَوْلِهِ« :فِيمَا سَمَّتِ السَمَاءُ العُشْرُ ."”4وَهِيَ كَالْتِي
ر

ص
ت

تشنيف المسامع ؟#/لالا .شرح الكوكب المنير  ."85/فواتح الرحموت ۱/۹٤۳.
 (000الأوسق :جمع وسق» والوسق :ستون صاعا والصاع  :أربعة أمداد» والمد :رطل
وثلث بغدادي.

فالأوسق الخمس :ألف وتسعمائة رطل بغدادي» والرطل البغدادي يساوي 804

غرامات» فالأوسق الخمس تساوي ۸٠  785كيلوغراماًء وبالتقريب يساوي ۴۳٠٠
كيلوغراماً.
انظر :النهاية لابن الأثير مادة (وسق)  .4/8481نيل الأوطار للشوكاني 45/14١. فقه

الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي "١/19

 .۳۷۳الفقه الإسلامى وأدلته ١/١٤۷.

معجم لغة الفقهاء ص .505الموارد المالية في الدولة الإسلامية للدكتور يوسف
عبدالمقصود ص.84

 (0عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه عنالنبي يه قال« :لي
خس في
مما د
سون
ة
أوسق صدتقةء وليس فيما دون خمس

أوَاقٍ صدقة»

وليس فيما دون خمس

ذوْدِ

صدقة».

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب ( )”7زكاة الورق .وفي باب )(١٤ ليس فيما

دون خمس ذود صدقة .وفى باب ( )70ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة9/1112 .

1

فحن ۳

وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة حديث

(١

)١۷1. _ ۲/۳۷٩ 8

وأخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة حديث (9 ,8861هه)١

 ۲۱ل YN

وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة» باب ما جاء في صدقة الزرع» والتمرء والحبوب
حديث »(١۲1

 )۷۲1ع

وقال أبو عيسى« :حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح» .وأخرجه النسائي في
كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل ١/۷٠ .81 -

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث

مفلا ۱/1۷0

وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاةء باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحبوب والورق

والذهب ١/48”. 2

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠ ۳/1 ا  842وه
)(۳

هل EV ۷ 1A 4V

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي قال« :فيما سقت السماءء والعيون» أو
كان عَتَرِيا العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر».
م

000 1
قبلها

.

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب )(١٠ العشر فيما يسقى من ماء السماءء

وبالماء الجاري ...إلخ ۲/۳۳٠.

وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع حديث )(5495١  ۲/۲١۲بنحوه.

وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره

١

حديث (.۳/۳۲ )041
وقال أبو عيسى :احديث حسن صحيح».

وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة» باب ما يوجب العشرء وما يوجب نصف العشر
ه. 14

1

`

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع والثمار حديث (9ا)1١14
. ۱/۱

ولمسلم في كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر حديث (۲/١۷٠ )۷ عن
جابر ولفظه« :فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وما سقي بالسانية نصف العشرا.
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع حديث (19ه۲/۳٠٠. )١
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة» باب فيما يوجب العشر ...إلخ 8/١14.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده " "8/14املا
) 0قوله يكل « :ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مخصص لقوله يللِ« :فيما سقت

السماء العشر»ة .هذا ما ذهب إليه الجمهورء أما الحنفية فقد حكموا بالتعارض بين
الحديثين؛ لاستوائهما في قوة الدلالة في نظرهم فكلاهما قطعي» والقطعي يعارض

القطعي بداهةء وعلى هذا لا يقدم الخاص على العام بإطلاق كما ذهب إلى ذلك
الجمهور.
فليتنسيق بين العام والخاص في حالة جهالة تاريخ تشريعهما  وهما
فمنهج الحنفية ا
متساويان في قوة الدلالة» وليس أحدهما أرجح من الآخرء للعمل به في اجتهادهم 

يقضي بالبحث عن دليل مُرَجح.
فرجحوا في هذه المسألة العمل بالعام« :فيما سقت السماء العشرا؛ لأن ذلك أنفع

للفقير» وأجدى على مصارف الزكاةء فكان الترجيح قائماً على أساس تقديم المصلحة
العامة.
انظر :فتح القدير للكمال بن الهمام  ."/۲التقرير والتحبير ۲/۲۱٤ ۔  .14ميزان
الأصول ص ."7المناهج الأصولية لأستاذنا الدكتور فتحي الدريني ص٤ه٥ه» .755
أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء ص .77 - ۲۲۲أصول الفقه

الإسلامى للدكتور محمد مصطفى شلبى ١/04. تفسير النصوص للدكتور محمد أديب
۰
صالح  ۲/۸۲۱۔ .۹۲۱
AYY

(مَسْألَةُ) يَجُورُ تَخْصِيصٌ الس بِالْقُرَآنِ"/54[ / .2ب] .لا  :بیان

لِلكالسهش .ي وَبقَد ودَأمِضَا .ء لا بعل القع بالمختمل“ .قانوا« :لبهن
) (1وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها في الخلاف وفي إقامة الدلائل من الطرفين» ورد
دلائلهم بما ذكر من الجواب.
انظر :بيان المختصر ۲/١٠۳. شرح العضد على المختصر 5/84١  445١مع حاشية
المحقق السعد التفتازانى.

يجوز تخصيص السنة بالقرآن خلافاً لبعض الشافعية» وابن حامد من الحنابلة؛ لأنها
مبينة له ومفسرةء والمبيّن تابع للمبّن وقد ذكر الشيخ ابن الحاجب هنا تخصيص
السنة بالقرآن» ولم يمثل له .قال الزركشي في المعتبر  -نقلا عن محقق بيان

المختصر 1/71١7

ذكر المصنف هنا تخصيص السنة بالقرآنء ولم يمثل له

وصعب مثاله على كثير من الناس» وله أمثلة تصلح دليلاً للمسألة .ومن أمثلة ذلك
حديث« :ما أبين من حي فهو ميت» [أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (])*519
عام خص
[اللحل:

بقوله تعالى# :ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين»
٠۸].

وثانيها قوله يد «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة»ء [أخرجه مسلم في كتاب الحدود
باب حد الزنا ١/۷١۳۱ وأبو داود في كتاب الحدودء باب في الرجم )(6١44
4ح فإنه عام في الحر والعبد» وخص بالحر بقوله تعالى« :فإذا أحصن فإن

أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصتات من العذاب) [النساء .]87 :اه.
انظر:

التبصرة

ص.۲۱٣

اللمع ص۸۱

 .المحصول

للرازي M*N -

\A.

الإحكام

للآمدي ؟ .4786/شرح العضد على المختصر ١/۹٤٠ مع حاشية السعد .رفع الحاجب

۳۸
_

)(۲

بیان المختصر  ."5/1تشنيف المسامع ۲/٥۷۷. شرح الكوكب المنیر ۳/۳۹٠٣

 . "eفواتح الرحموت

۱

البحر المحيط FY

«لنا» ساقطة من  :أ.

) (۳سورة النحل الآية .48 :وتمامها« :ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء).

لمق قال ابن السبكي في رفع الحاجب /١: ««وأيضاً لا يبطل القاطع» دلالة ومتناء
وهو القرآن الخاص

«بالمحتمل»

دلالة.

وهو

خبر

الآحاد العام أو المحتمل دلالة

لا

متناء وهو المتواتر العام» .اه.
وانظر :بيان المختصر ۲/۷٠۳. شرح العضد على المختصر 5/445١ مع حاشية السعد.
) (6سورة النحل الآية .44 :وتمامها# :لتبين للناس ما نزل إليهم).

 (53والجواب ما تقدم .وهو :أن المبيّن هو الرسول يك إما بالكتاب» أو بالسنة .ولا=

AYY

5

000

4

°

(مسالة) يجوز تَخصّيص المَرَانٍ بخبر الواجدٍ .وقال به الأئِمّه الأزيعة"")
‘Toft

01

2

000-08

2K

١ ak

وَبِالْمْتَوَاتِر تماقا" .

مَصل .
ُنَنحص
مْكَا
بِن
 :إِبنِْگقاَنطخِصعٌِيٌ””  .الْكَرْحِيٌ :إ
تنافي بين كون الرسول الكريم ب مبيّناء وبين كون القرآن مبيناً.
انظر :بيان المختصر ١/۸۱۳. شرح العضد على المختصر 6/94١ مع حاشية السعد.
رفع الحاجب .۳/۳۱۳
) (1يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ إذ لا بذ من إعمال الخاصء وإلا لزم إبطاله
مطلقاً .وحكاه الآمدي في الإحكام يك
فاىلمختصر

وابن الحاجب في المنتهى ص.2١7١ وهنا

عن الأئمة الأربعة .لكن الحنفية ينكرونه.

قال في مسلم الثبوت :*4/

«لا يجوز عند

الحنفية تخصيص

الكتاب بخبر

.
ه .
ااحد»
الو

ونقل ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/067 عن طائفة من المتكلمين الْمَنْمَ
مطلقا حيث قال« :وقال قائلون من المتكلمين» وشرذمة من الفقهاء :لا يجوز» .اه
)(۲

وانظر :الإحكام للآمدي ۲/٥٠٠.
في  :الأصل «اتفاق» بدل «اتفاقاً» .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في رفع الحاجب
وبيان المختصر  ۲/۸۱۳وشرح العضد على المختصر ۲/۹٤٠.
۴

) (۳يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة بالإجماع وهو ما صرح به صفي الدين الهندي»
وقد نقل الإجماع على تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة الأستاذ أبو منصورء وقال

الشيخ أبو حامد الإسفراييني :لا خلاف في ذلك .وقال الآمدي في الإحكام ۲/١٠٤ :
«لا أعرف فيه خلافا» .وقال الزركشي في تشنيف المسامع ١/٦۷۷: «ومنهم من حكى

خلافاً في السنة الفعلية» .وانظر :اللمع ص .81المحصول للرازي  .۸۷/شرح العضد
>73

تشنيف المسامع ۲/1۷۷

) (£نقل القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ١/١۸1 والجويني في التلخيص 9/8١٠2
لمستصفى ٠٠١/١ء والفخر الرازي في المحصول “ »88/والآمدي في
والغزالي فاي
الإحكام ال

وابن الحاجب في المنتهى ص2١7"”١

وهنا في المختصر»ء

والزركشى

في تشنيف المسامع  ۲/۷۷۷وغيرهم عن عيسى بن أبان الحنفي  :أن العموم إذا كان
قد دخله التخصيص بدليل قاطع» فقد ضعف وصار مجازاً فخبر الواحد أولى منهء

َ
وإلا فالعموم أولى.
ولكن لست أدري كيف يصح هذا النقل عنه معما نسب إليه من أن العام المخصوص

:قم

الْقَاضِي بِالْوَففٍ”" .
قال السمرقندي في ميزان الأصول ص« :۰۹۲قال عيسى بن أبان» ومحمد بن شجاع
الثلجي من أصحابناء وأبو ثور من أصحاب الحديث :إنه لا يبقى حجة كيفما كان
دليل الخصوص».

اه.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ١/۷۲۷: «أنه  أي العام بعد التخصيص  -غير

حجة مطلقاًء ونسب لعيسى بن أبان وأبي ثور» .اه.

وانظر :التقريب والإرشاد  .6/6841التلخيص ١/۸١٠. المستصفى ١/١٠٠. المحصول
للرازي  .68/الإحكام للآمدي ؟ .850/الوصول إلى الأصول ١/055. رفع الحاجب
 ..۴شرح العضد على المختصر 1/94١ مع حاشية السعد .فواتح الرحموت
 .» 0١تشنيف المسامع ؟/لاالاء .۷۷۷
ابن أبان :هو عيسى بن أبان بن صدقة»

أبو موسى

الحنفي» كان من أصحاب

الحديث ثم غلب عليه الرأيء وتفقه على محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي
حنيفة» وكان حسن الوجه» وحسن

الحفظ للحديث»

تولى قضاء العسكر»› ثم قضاء

البصرة» تفقه عليه أبو خازم القاضيء وقال عنه« :ما رأيت لأهل بغداد حدثنا أزكى

من عيسى بن أبانء وبشر بن الوليد» .وقال هلال بن أمية« :ما في الإسلام قاض أفقه
منه» .له كتاب «الحج» و«خبر الواحد» و«إثبات القياس» و«اجتهاد الرأي» .توفي
بالبصرة سنة ١۲۲ ه .انظر ترجمته في :تاريخ بغداد ١١/۷١٠  .الفوائد البهية ص.١6١

الجواهر المضيئة ١/105.

قال الكرخي :إن خص قبله بدليل منفصل جازء وإ
ين ل
خمصء أو
بكمانتصل لم
يجز.
وشب
ه
ت
ه
أ
ن
ت
خ
ص
ي
ص
ه
بمنفصل يصيره مجازاًء وإذا كان مجازاً ضعف؛ فيسلط عليه

التخصيص.

انظر :البرهان ١/685. المستصفى ١/١٠١  .اللمع ص .81المحصول للرازي ۳/٥۸.
الإحكام للآمدي ؟6/؟ه .شرح تنقيح الفصول ص.5١6 رفع الحاجب  .۳/۷۱۳بيان

المختصر  .۲/۹۱۳شرح العضد على المختصر 7/495١ مع حاشية السعد .تشنيف
المسامع .۲/۸۷۷
) (1اختار القاضي الباقلاني الوقف؛ لحدوث التقابل .قال فى التقريب والإرشاد “:881/

«والذي نختاره من ذلك أنه لا حجة عندنا قاطعة على وجوب التعبد بخبر الواحد وإن

عارضه العموم  .ولا على وجوب

العمل بجميع مقتضى العموم

وإن عارض بعضه خبر الواحدء بل الواجب الحكم بالتقابل» على ما بيّناه من قبل».
=

آه.

م

لا  :نهم حضوا 9 :وَأَحَلَ کي“ ِقَوْلِهِ [عَلَيه السَّلَام]'"' FE :
0
الْمَْأهُّ عَلَى عَمَّتهَاء وَلا عَلَى خَاليِهَا,"49
=

وقال الإمام الجويني في البرهان ١/687 « :587ورأي القاضي الوقف في المحل
الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب؛ فإن أصل الخبر يتطرق إليه سبيل

الظنون» والمراد بالعموم في الكتاب في مظنة الظنون» فضاهى معنى الكتاب في
التعرض؛ للتردد أصل الخبر الناص؛ فمن ذلك وجب التوقف في قدر التعارض»
وإجراء اللفظط العام من الكتاب في بقية المسميات».4

اه وانظر:

التلخيص للجويني

. ١/1
( )١سورة النساء الآية٤٠. : وتمامها :لوأل لكمماوراء ذلکم).

(؟) ماالبمينعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وأمثابته من:ش .ورفيفع الحاجب 8192/#
لمعلخىتصر 5/44١ «عليه الصلاة والسلام».
اعضد
وبيان المختصر  :»*7/41وشرح ال
() عن أبي هريرة رضي الله عنه قال« :نهى رسول الله بل أن تنكح المرأة على عمتها أو
خالتها) .

أخرجه البخاري في کتاب النكاح» باب ( )۷۲لا تنک المرأة على عمتها ٩/۸۲۱.

وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها في
النكاح .حديث

"”(#  ١٤)۲/۸۲۰۱۔ .۰۳۰۱

وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب ما يكره أن يجمع بينهن في النساء حديث
7_°
(°
(6

|

|5 _ oo۲مه.

وأخرجه الترمذي في أبواب النكاح» باب ما جاء :لا تنكح المرأة على عمتها ولا
على خالتها حديث )(557١١ .474/#
وقال أبو عيسى:

احديث حسن صحيح؟.2

باب الجمع بين المرأة وعمتهاء وفي باب تحريم

ابح»
كتا
ني ك
لي ف
اسائ
وأخرجه الن
الجمع بين المرأة وخالتها .5/44
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
حديث (١/١ )۹۲۹۱؟.5
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح» باب الحالة التي يجوز للرجل أن يخطب فيها

۲۳1
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۹۲٤ 7514 ۲/۹۲۲۰ ٤۷ ۲۴٤

۸۰

.516

وأخرج البخاري في كتاب النكاح» باب ( )۷۲لا تنكح المرأة على عمتها ۲/۸١٠.
بنر.
جله
مث
اع

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها .5/84
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۳/۸۴۳
كلم

َطِيُوصِيكُمُ الل مَل  :طلا يرث الْقَاتِلُء ولا الْكَافِرُ مِ نّے لمشي
وَل الْمُمْلِمُ مِنَ الکافر  2ووخ مَعَاشِرَالأنبيَاء e
-

خصص الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى« :وأحل لكم ما وراء ذلكم) [النساء
 ]٤الذي هو عام في نكاح المرأة على عمتهاء وعلى خالتها بالحديث المرفوع إلى

النبي ب الذي رواه أبو هريرة« :نهى رسول الله يا أن تنكح المرأة على عمتها أو
خالتها».

انظر :المحصول للرازي * .84/الإحكام للآمدي ١/٠٠٠. الوصول إلى الأصول
 .0رفع الحاجب “ ."841/بيان المختصر  .5/02#شرح العضد على المختصر
أحكام القرآن لابن العربي ١/48". أحكام القرآن للجصاص  .08/#الجامع
5
لأحكام القرآن 0/47١. التحرير والتنوير  .8/4تفسير المنار  .8/5تفسير آيات للسايس
ذمفة

 00سورة النساء الآية١. : وتمامها# :يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ

الأنثيين).
 00لفظة «بقوله» ساقطة من :ش.
) (۳في  :أ «من مسلم» بدل «من المسلم».

) (€هذان حديثان أدمجهما ابن الحاجب فى حديث واحد.

الحديث الأول :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ا قال« :لا يرث
۰
القاتل شيئاً».
أخرجه النسائى فى السنن الكبرى فى الفرائض .انظر :تحفة .الأشراف ١/١٤".
وأخرجه الدارقطنى فى كتاب الفرائض 6٤۴ _ .۷4

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الفرائض» باب لا يرث القاتل .5/775
كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد» وابن جريج وغيرهما عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال :سمعت رسول الله ية يقول« :ليس لقاتل
میراٹ».
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص« :۲۷۲قلت :وهذا منقطع؛ عمرو بن شعيب لم
يسمع عمر)ا.اه.

الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العقول» باب ما جاء في ميراث
العقل والتغليظ فيه ١/۷٦۸ وفيه قصة.
وأخرجه النسائى فى السنن الكبرى فى الفرائض .وقال« :هذا هو الصواب» وحديث

إسماعيل بن عياش خطأ» .اها.

٠

انظر :تحفة الأشراف 5/١14".
ATV

لآ نُووَثُ "”024وَأُورِدَ إِكنَاْنُوا أَجْمَعُوا فَالْمُخَصّصٌ :الإِجْمَاعُ :إلا قلا
دليل .قُلنَا :اجْجمَهعُوا”" عَلَىالتَّخْصِيصٍ بهًا.

=

وأخرجه البيهقى فى سننه الكبرى في كتاب الفرائض»› باب لا يرث القاتل 5١5/9؟.

ضصاةً.
أيه
وف
يق

٠

1

الحديث الثاني  :عن أسامة بن زيد أن النبي َة قال« :لا يرث المسلم الكافرّء ولا

الكافرٌُ المسلم».
أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب ( )841أين ركز النبي يي الراية يوم الفتح
 ٥وفي كتاب الفرائض باب (« )55لا يرث المسلمٌ الكافرٌ »...إلخ 8/١1.
وأخرجه مسلم في كتاب الفرائض› حديث )(١ .71/#

وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر؟ حديث ()۹۰۹۲

مام
وأخرجه الترمذي في أبواب الفرائض» باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم
والکافر حديث (.775/# )۷۰۱۲
وقال أبو عيسى:

.
ايح»
«حديث حسن صح
ه .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائضء باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك
حديث (ا9ل4الال ۲/۱۱٩ )۰۳۷۲ ۔ .۲۱۹
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الملل حديث
)(°

كلرواه.

وأخرجه الدارمي في كتاب الفرائض» باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام
ذلففضة

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۹٠۲. ۲۰۲۰ »۵/۱۰۲
ص”7١
ةلأسم يعفاشلا :نوققحملاو مومعلل »..ةغيص يف
( )١قبس:هجيرخت يف
()۲

وكذلك خصص

.7١4

الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى' :الإيوصيكم الله في أولادكم»

[النساء »]١١ وهو عام في كل ولدء سواء أكان قاتلاً أم كافراًء أم غير ذلك وفي
كل والد سواء أكان نبيا أم غيره بقوله عليه الصلاة والسلام« :ليس لقاتل ميراث»
ودلا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم؛ .و«ونحن معاشر الأنبياء نلوارث».
انظر :الإحكام للآمدي ؟ > .875/رفعالحاجب #/9١". بيان المختصر  .۲/۰۲۳شرح
العضد على المختصر  .5/951أحكام القرآن لابن العربي ١/0"". الجامع لأحكام
القرآن للقرطبي ۹/٩ه. روح المعاني للألوسي  .4/7115التحرير والتنوير  .4/895تفسير
المنار  .105/ 5/504تفسير آيات الأحكام للسايس  5/44فما بعدها.
()۳

اعترض القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد  ۳/۲۹۱دعوى الإجماع حيث قال= :

ATA

قَانُوا :رَعدُْمَرٌ حَدِيتٌ َايلمَةبت ف
0042

E

وَل َم » كس

کال

َه“ «لَم يَجْعَلٌ لها

لِقَوْلِهِ یال 9

م

:

 3ىک

ُن

؛

وَلِذَّلِكَ قَالَ« :كَيْفَ تَبْرَكُ كابب ر يؤل ا۱راو قُلَنَا :لِتَرَدُده في
صِدْيًِا؛ وَلِذَيِكَ قَالَ« :لآ دري أْصَدَقت أَمْكذب؟ت67
قالوا :العامفيي وَالْحَبَرُ طن

وراد ابن أَبَانَ وأَلكَرْجِيٌ  :لم

يَضْعْفَ بالسَجوزٍ .فلا  :النَخْصِيصُ فِي الدلالة وهي نة » َالْجَمْعُ أَوْلَى.

الْقَاضِي :كِلاهُمَا فطعي مِنْ وجه فَوَجَبَ ارقفل"  .فاللئْا:جَمْعْ أؤلى.
=

إن جميع هذه الأخبار التي خصوا بها أخباراً قد قامت بها الحجة عند الصحابة»
وعلمت صححتها وثيوتها؛ فلذلك خصت

العمومات بها» .اه.

أي :فما خصوا إلا قطعياً بقطعي .وانظر :رفع الحاجب 6/1؟.8
( )١في :ش «في أنه؛ بدل «أنه» .بزيادة «في».
أسكنا» بدل «سكنى» .وهو تحريف ظاهر.
( )۲في« :
()6

لفظة «تعالى» ساقطة من :ش.

( )٤سورة الطلاق الآية .5 :وتمامها# :أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدکم).

وانظر :أحكام القرآن لابن العربي انها أ.حكام القرآن للجصاص ١/٠٠. الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي  .81/171تفسير ابن كثير ۷/۳٤. التحرير والتنوير ۸۲/٠۲۳.
تفسير آيات الأحكام للسايس ٤/۹١٠.
(©) عبارة :أ«كتاب الله رينا».
فك سبق تخريجه في مسألة :يجب العمل بخبر الواحد العدل٠.. ص.786

( )۷قال ابن السبكي في رفع الحاجب YY «وأما« :لا ندري أصدقتٌ أم كذبث ؟»
فلفظ ربما أوهم ظاهره أنه توهم فيها اعتمادا للكذب .ومعاذ اللّه أن يتوهّم عمر

رضي الله عنه ذلك في فاطمة بنت قيس» فكيف ثبت هذا عن عمر

وإنما روي بإسناد ضعيف مظلم» ذكره الحارث فقال« :أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد

الهَمْدَانِي؛ حدثتا الحسن بن حماد بن حكيم الطّالقاني» حدثنا أبي» حدثنا خلف بن
ياسين الرَّيّات عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال« :قال عمر بن
الخطاب :لا ندع كتاب ربناء وسنة نبينا عليه السلام لقول امرأة لا ندري أصدقت 1

كذبت» المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة» وهذا الإسناد ساقط إلى أبى حنيفة.
وأحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عمَدَة» وهو مجمع الغرائب والمناكير» .اه.

( )۸لم أقف على قول القاضي الباقلاني فايلتقريب والإرشاد الصغير المطبوع» وأظنه
موجود في التقريب والإرشاد الكبير؛؛ لأنه قال في التقريب والإرشاد الصغير -:7391/#
A4

(مَسْأْلَةُ) الإِجْمَاعُ”" يُخَصْصٌُ الْقُرْآنَ وَالمّتَه" كَتَنْصِيفٍ آية الْقَدْفِ عَلَى
لْعَبِْا" .وَلَوْ عَمِلُوا بخلاف نَصّ تَضَمَنَ نَاسِحًا.

«(قسالة) البعَاامّليُمخََصٌمْهُوم إنقِيلَبهse .
=

«وقد بسطنا الجواب عن كل خبر في الكتاب الكبير بما يغني الناظر فيه» .اه.

( )١المراد بالإجماع هنا :دليل الإجماع» لا أن الإجماع نفسه مخصص؛ لأن الإجماع
لابدله من دليل يستند إليه؛ ولذا لميذكره ابن السبكي في جمع الجوامع.

انظر :شرح الكوكب المنير  ."95/نشر البنود للعلوي الشنقيطي ١/٠١٠. نثر الورود
لمحمد الأمين الشنقيطي ١/50٠". فتح الوّدود للولاتي ص":9

( )۲حكى الآمدي في الإحكام ١/۸۲٥ الإجماع في هذه المسألة حيث قال« :لا أعرف

خلافاً في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع».اه.
رد القرافي في شرح تنقيح الفصول ص۲٠۲ دعوى الإجماع بقوله« :وبالإجماعء
والكتاب بالكتاب» خلافا للظاهرية؛.
وعند رجوعي إلى الإحكام لابن حىزم الظاهري AA

وجدته يقر بالإجماع

المخصّص حيث قال« :ومما خص بالإجماع قوله تعالى# :يوصيكم الله في أولادكم

للذكر مثل حظ الأنثيين[ 4النساء١١]. : فخص بنص السنة العبد بأنه لا يرثء

وخصت السنة أيضاً الكافر بأنه لا يرث المسلم» ولا المسلم الكافر .وقال تعالى:
اليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) [الأحزاب١]. : وقال

رسول الله ة« :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» .فخص الكتاب قائل الخطأ بوجوب
الكفارة عليه» وخص الإجماع المنقول مَنْ أحدث ناسيا أنه منتقض الوضوء» .اه.
( )۴قال السمرقندي في ميزان الأصول ص« :"۲۲وكذا يجوز بالإجماع» نظيره قوله تعالى
في الإماء# :فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) [النساء6 :؟ .]7خص

الإماء عن آيةالإزنا
يف
جياب الجلد مائة» حيث يجب عليهن خمسون .ثم خص آية

لف
ال
عيبحق
اجلد
يد

بإجماع الأمة حتى تنصف في حقهم» .أه.

وانظر :المعتمد ١/595. المحصول للرازي  .14/الإحكام للآمدي ؟ .815/شرح
تنقيح الفصول ص .۲۰۲بیان المختصر  .5/97رفع الحاجب  .۳/۳۳۳شرح الكوكب
المنير /١/". نشر البنود للعلوي الشنقيطي ١/195. نثر الورود لمحمد الأمين

الشنقيطي ١/50". فتح الوّدود للولاتي ص"٠ .49

( )5الع
بام
مي
فخص
هوم المخالفة إن قيل به كما هو رأي الجمهور» وأما إن لم يقل به
فإنه لا يخص؛ إذ لا حجة له كما هو رأي الحنفية» والغزالى من الشافعية .وتوقف

الفخر الرازي فلم يختر شيئاً في المحصول 6/7١1

 ١٠2وجزم في «المنتخب» بأنه

لا يخصص به.

لم يقصد ابن الحاجب بقوله« :بالمفهوم" مفهوم الموافقة» بل قصد مفهوم المخالفة-
Af °

بقوله« :إن قيل به»» فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجةء وهو المخالفة لا
الموافقة.
وانظر :البرهان ١/۸۹۲  ٠٠. -المستصفى 5/5١٠. المحصول للرازي ۳/۲٠۱ -
“ . ٠١شرح تنقيح الفصول ص©.5١6 شرح العضد على المختصر 5/١61. رفع
الحاجب /#ه”" .بيان المختصر  .5/555شرح الكوكب المنير  ."55/#فواتح

الرحموت ١/78#. البحر المحيط ١/١۸۳. مختصر البعلي ص.١771 تيسير التحرير

 ,.0تشنيف المسامع .۲/۳۸۷
(0010

في  :ش

1

«مُثلَ) بدل «ومُثلَ.1

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :""5/

«واعلم أن الموجود بخط المصنف:

«ومثل :في الأنعام الزكاة ليس في الغنم السائمة زكاة» بلفظ «ليس»» وليس ذلك في
«الإحكام؛ ()٥۲/۹۲ء ولا يظهر له وجهء فشرحه الشارحون على ما في «الإحكام؟.
ثم إن المصنف لم يشر بقوله« :ومُثْلَ :في الأنعام الزكاة» إلى حديث؛ فإنا لا نعرف
هذا اللفظ في حديث؛

ولذلك كانت عبارة الأمدي ۲/۹۲٥: «وكذا لو ورد نص عام

يدل على وجوب الزكاة في الأنعام كلها ثم ورد قوله كَهِ« :في الغنم السائمة زكاة؛؛

وكانت عبارة المصنف« :ومُثَّ؛ مبني لما لم يسم فاعله» وقد رأيتها مضبوطة بخطهء

ولم يقل :ومُئّلَ على العادة في ضرب الأمثلة؛ لأنه لفظ يوهم أن يكون هذا اللفظ قد
ورد.

وقد نومّم الشيرازي  أي عضد الدين الإيجي في شرحه على المختصر ۲/١٠٠ -أن

المصنف قال« :وَمِئْلُ .2وقال« :الواو» عطف على شيء» كأنه سقط من قلم الناسخ»

وهو ذكر مثال لمفهوم المخالفة.

وليس كما تومّم؛ فإن المصنف لم يتكلم إلا في مفهوم المخالفة؛ بدليل قوله« :إن
قيل به»» فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجة» وهو المخالفة لا الموافقة.

وأيضاً :فسنذكر قيام الإجماع على أن مفهوم الموافقة تخصيص» فلم يكن كبير غرض
وأيضاً :فقد وقفت على النسخة التي هبيخطهء وليس فيها ما ذكره الشيرازي  -أي
العضد  .4-اه.

له»
ثرافى
مذك
وقال التفتازاني في حاشيته على العضد ١/١٠٠٠ « :قوله« :و

إشارة إلى

لة 
اثّلَ»
الام
عفظة
د  من
عضأي
تين« :ومُ
ل» لاكما زعم الع
لولمهف
لع
فلى ل
أانق
ثل» مشعر بأن مثال مفهوم الموافقة كان في الأصل فسقط عقنلم
«واوومفي
أن ال
الناسخ؟  .اه.

ًلا
نمعقتبر
وقال الزركشي في ال

/

و"له:
عن محقق بيان المختصر 5ق5/
A41

«ومُثل في-

راا
في ألم السَائِمَةَ دَكَ
و

لل معحنبَايلْدنََلِيلَيْنَ .إنَ قِيِلَ :العاماْو

ز
 106/1 /بُعَارَفَةً .قُلَْا :ا ن

ا

ر

0...

(مسْألَةُ) فِغْلهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَس يُخَصّصٌ الْعْموء“)

الأنعام الزكاةء « :في الغنم السائمة زكاة» توهم الشراح أنهما حديثان» وليس كذلك.

أما الأول :فهو مثالء لا حديث؛ ولهذا قال« :ومُثَُ؛.
وأما الثاني  :فمعناه في الصحيح رواه البخاري في كتاب الصدقة بلفظ « :وفي الغنم في
سائمتهاء إذا كانت أربعين إلا عشرين ومائة» شاة» .وفى رواية لأبى داود« :وسائمة

الغنم إذا كانت أربعينء ففيها شاة» .وقال ابن الصلاح« :أحسب أن قول الفقهاء
والأصوليين« :في سائمة الغنم الزكاة؛ اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من

مقادير الزكاة المختلفة؛ باختلاف النصب» .انتهى كلام الزركشي.
) 0فى :أء ش «الزكاة» بدل «زكاة» .وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر

۲

ورفع الحاجب ۳/١۳۴ وشرح العضد على المختصر 5/061١.

 00عن محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري قال :حدثني أبى قال :حدثني ثمامة بن

هاه
ج لم
وتاب
عبدالله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبابكر رضياللّهعنهكتب لههذا الك

إلى البحرين« :بسم اللّه الرحملن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله اة

لنمين
سم
ملها
عاللىمسلمين» والتي أمر اللهبهارسوله» فامنلسئ

على وجهها

فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط «...وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين

إلى عشرين وماثة شات .
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب ( )۸۳زكاة الغنم حديث )(484١ _ ۳/۷۱۳
لذن
وأخرجه أبو داود فى الزكاة» باب فى زكاة السائمة حديث )(/958١ 5/54

لاة .من

حديث أنس في الكتاب الذي كتبه رسول الله لل« :في سائمة الغنم إذا كانت أربعين

فيها شاة».
)(۳

في  :ش «عليه السلام» بدل کا .

)(€

فعله كَل يخصص العمومء خلافاً لأبي الحسن الكرخي.
قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص:"٠50 «وأما تخصيص عموم الكتاب والسنة
بأفعال رسول الله 5ه فيجوز تخصيصه بها .ومنع أبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي

حنيفة أن يُخص عمومٌ القول بالفعل؛ ولهذا لم يخص نهيه عن استقبال القبلة
واستدبارها بالغائط والبول» باستقبال رسول الله َة بالمدينة بيت المقدس؛ واستدباره

الكعبة.
حابة
صضت
لخ
قد
وا

لام
سيه
لعل
اله
قو

ففي الجمع بين الجلد والرجم بفعله في رجم-

AY

كما لَوْ قَالَ :الْوصَالُ ,0"2أو الاسْتَمْبَالُ لِلْحَاجَة» أو كَشْفْ الْمَحِذٍِ حرام“
20

ت
ع

ماعز والغامدية من غير جلد .هكذا ذكره الأصحاب .وعندي أن هذا بالخ أشبه».
اه.

انظر تفصيل المسألة في :التبصرة ص.۲٤۷ المستصفى ١/١٠٠. الإحكام للآمدي ؟.070/
خىتصر ۲/۱١٠. رفع الحاجب ."6/04
لمعل
اعضد
شرح تنقيح الفصول .ص١١7 شرح ال
بيان المختصر  ."9/7البحر المحيط ١/۷۸۳. مختصر البعلي ص.١77 شرح الكوكب
المنير ۳/١۷۳. تشنيف المسامع ۲/٤۸۷. فواتح الرحموت ١/48".

) (1نهيه يهو عن الوصالء ثم فعله عليه الصلاة والسلام .متفق عليهء وقد سبق تخريجه
ص١4. ١
) (¥عن أبي أيوب الأنصاري قال :قال رسول الله ككله« :إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل
القبلة ولا يولها ظهره» شرقوا أو غربوا».
أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ...إلخ حديث
()441

.f0/

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقول« :إن أناساً يقولون :إذا قعدت على

حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس .فقال عبدالله بن عمر« :لقد ارتقيت يوماً

على ظهر بيت لناء فرأيت رسول اللهيل على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس
لحاجته.٠..

الحديث.

أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب من تبرز على لبنتين حديث )(85١  ۱/١٤۲۔
7
وأخرج أبو داود في الطهارة» باب الرخصة في ذلك (أي استقبال القبلة عند قضاء
الحاجة) حديث (١/ )۳۱  ٤عن جابر قال« :نهى نبي الله يه أن نستقبل القبلة ببولء

فرأيتهقبلأن يقبض بعام يستقبلها» .
)(۳

٠

عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن صمرة عن عليّ قال :قال
رسول الله ل « :لا تبرز فخذك؛ .ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت».

أخرجه أبو داود في كتاب الحمامء باب النهي عن التعري حديث (4/04 )8104
وقال« :فيه نكارة؛.

تبر
معفي
لكشي
ازر
قال ال

حنزم
 -نقلاً عن محقق بیان المختصر « :- ۲/۸۲۳وزعم اب

أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب» وليس كما قال .وأمافعلهفروى مسلم عن عائشة

رضي

ث «كان رسول الله كل مضطجعاً فى بيته كاشفاً عن فخذه أو
هنهاقال :
اللع

ساقيهء فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدثء ثم استأذن عمر فأذن

له وهو كذلك فتحدث .ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله ية وسوى ثيابه .قال :
افللمه» ثم دخل عمر فلمع-
بكر
تو ب
فدخل فتحدث .فلما خرج قالت عائشة« :دخل أب

AY

لیکلمشلم.م َل إن قت

الاتباٌبحاص فلس  .ون َبَتَبام

فَالْمُحْمَارُ :تَ7خْصِيصٌهُ بالأرّلٍ .وَقِيلَ :الْعَمَلُ بِمُوَافِقٍ الْفِعْل  ٍ.وَقِيلَ :بالْرَفّفِ.
ّا :لصي أَزلى؛ لِلْجَمْ .ع
قَالُوا :الْفِعْلُ أَوْلَى؛ لِحْصوصه .قُلنَا :الْكَلامُ في الْعْمُومَيْن .

(مَنالة) الْجْمْهُورُ:إِذا عَلِصمََلَى الله عَلَْهِ وَسَلّم“ بِفِغْلٍ حالف
ول۰دمو)سيك ررعه مگ ناَنمُخَضًّا لِلْمَاعِلٍ .فَتإَِبنَْيلّهانعَ مَعبْئَى( )"#0بحيمل عَلَ0يْهِمُرَافِ0قُهُ
بِالقِياسِ أو بج كمي عَلَى الاه

.

عد
ئا :أَنَّ سْكُوتَهُ دَلِيلُ الْجَوَاذِ كَإِنْ لَمْ يَتَبَيّنْء فَالْمُخْعَارٌ :يل
عدر وله"

.

رھ سےسے

تباله» ثم دخل عثمان فَجَلَسْتَ وسويت عليك ثيابك ؟ فقال« :ألا أستحيي من رجل
اهئكة؟؛
ملمن
لحي
تاست

» .اه.

وانظر :صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان ...الخ حديث

(0

. 4/558

) (1في :ش اعليه السلام» بدل ةا .

) (1في :أ ش «فلم» كما في بيان المختصر ۲/٠۳۳ وشرح العضد ۲/١١٠. بدل
«(ولم» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ."14/#
) (۳في :ش «معنا» بدل «معنى» .وهو تحريف ظاهر.
) (4سبق تخريجه في مسألة« :خطابه لواحد لا يعم خلافاً للحنابلة .»..ص./55

أألا» كما في رفع الحاجب بدل «لاه.
في« :

 053إذا فعل واحد فعلاً مخالفاً لعام» وعلم الرسول الكريم ية بذلك الفعل» ولم ينكره

كان ذلك الفعل الذي قرره الرسول يك مخصصاً للعام بالنسبة إلى فاعل ذلك الفعل؛
لأن سكوت النبي ية مع العلم به؛ دليل جواز ذلك الفعل.
فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل» حمل على ذلك الفاعل موافقه أي :من

وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعلء إما بالقياس» أو بقوله يةِ« :حكمي على
الواحد حكمي على الجماعة»؛ إلا أن يوجد ذلك المعنى في جميع صور العام»
فحيتئذ يكون ناسخاً للعام إن قلنا :إنه يجوز النسخ بالقياس.

وإن لم يتبن .معنى يوجب ذلك الفعل» فالمختار عند ابن الحاجب أنه لايتعدى جواز
ذلك الفعل من الفاعل إلى غيره؛ لتعذر دليل التعدي.
Nf

(مَسْألة ) المجنهوز :إن مَذْمَبَ الصَّحَابِيٌ لَيْسَيشبُِمخُحَْمصَمِ ٠ وَلَوْ كَانَ

ْسج
الوااوي  .جلاف لِلْحَتيّه؟" وَالْحتابكة" .لنا :لي
وخالف ابن السبكي ابنَ الحاجب في رفع الحاجب ١/١٤ واختار التعميم حيث قال:
نى»
عهر
ميظ
انللم
وإ

يم»
منا
ترععند
لختا
االم
«ف

يص»
صضي
خيقت
ت ما
لظهر
لم ي
ا
ما

ثم

إن استوعب الأفراد كلها فهو نسخ» وإلا فتخصيص» .اه.
انظر :رفع الحاجب  ."74/بيان المختصر  ."7/07شرح العضد على المختصر
۲

مع حاشية السعد.

) (1إذا كان مذهب الصحابي مخالفا للعام» لا يكون مخصصا للعام» وإن كان الصحابي الذي

مذهبه مخالف للعام راوياً للعام كمذهب أبي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب» فإنه
ايء
نف
إكلب
يخالف الحديث العا وهو قوله عليه الصلاة والسلام« :إذا ولغ ال

ااًهن
حوهدسبع
إغسل
فا

أحدكم

بالتراب»؛ لأن مذهبه أن يغسل ثلاثاً إحداهن بالتراب.

وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة.
انظر :البرهان ١/٤۹۲. المستصفى 1/5١1. اللمع ص ١۲. التبصرة ص.١841
المحصول للرازي “/77١. الإحكام للآمدي ۲/۳۳٥. شرح تنقيح الفصول ص.5١9
رفع الحاجب ۳/۲٤". بيان المختصر ۲/٠۳۳. شرح العضد على المختصر ۲/١١٠ مع
حاشية السعد .البحر المحيط  .۳/۸۹۳مختصر البعلي ص.٠۳۲ شرح الكوكب المنير
 .Voerتشنيف المسامع Y/4A۷.

)(۲

صرح ابن عبدالشكور الحنفي في مسلم الثبوت ١/١٠٠ بشرح فواتح الرحموت بذلك
فقال« :فعل الصحابي العادل العالم مخصص

عند الحنفية والحنابلة» خلافاً للشافعية

والمالكية؛ .اه.

وانظر :تيسير التحرير ١/١17". التقرير والتحبير ۲/١١٤.
) (۳قال الطوفي الحنبلي في شرح مختصر الروضة 5/١!8: «من مخصصات العموم قول
الصحابي إذا جعل حجة يقدم على القياس» فإنه يخص به العموم ؛ لأن القياس يخص
به العموم› فقول الصحابي المُقدَّم عليه أولى أن يحص بهة .اه.
وقال البعلي الحنبلي في مختصره ص(: ۳۴۲۱مذهب

الصحابي يخصص العموم إن قيل

هو حجة .وإلا فلا عند الأكثرا .اه.

وقال ابن بدران الحنبلي في المدخل ص؟769؟« :قول الصحابي؛ لأنه حجة» يقدم على
القياس؛ فيكون مخصصا».

اه.

وانظر :روضة الناظر 7/85١
.۸

 95١مع النزهة .العدة  .1/4106المسودة ص٠١۷ -

شرح الكوكب المنير ۳/٣۷۳.

هذا وفي المسألة مذهب آخرء وهو للقاضي عبدالجبار المعتزلي» وتبعه عليه أبو
الحسين البصري في المعتمد ؟.١87/
Ato

قالوا :يَسْتَلْزِمُ دليلاء وَإِلا كان فَاسِقا .فَيَجبٌ الْجَمْعٌ .قلنًا :يُسَْلْرِم
دَلِيلاً في ِء قل يَجُورُلِعَيْرِهِاتبَاعُهُ.
فَالُوا:لَوكَْانَ تمالَبَيَّهُ .قُلْئا :وَلَوْكَانَقَطْعًَا لَبِيّتهُ وَأَيْضَا :لَمْ
يَف

ى

غَيْروِ.

َأَيِضًا :لَمْيَجْرْلِمَ

حابي

آ٩

امهف

وَهُوَ

تماق“ .

(قشأة) الجُمْهُورُ :إِنَّالْعَادَهَ فِي تَنَاوُلٍ بَعْض خَاصٌء لَيْسَ

=

قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/١۷۱ « :وقال قاضي القضاة :إن لم يكن
لمذهب الراوي وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبي به إلى ذلك التأويل ضرورة»

وجب المصير إلى تأويله .وإن لم يعلم ذلك جُوْرَ أن يكون صار إلى ذلك التأويل؛
لنص أو قياس» وجب النظر فى ذلك الوجه .فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي»

وجب المصير إليه» وإلا لم يصر إليه .وهذا صحيح» .اه.
( )١في :أ «على» كما في بيان المختصر ؟ 7**2/وشرح العضد على المختصر ؟.181/
بدل «عن» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ۳/١۳٤".

(؟) لفظة «آخر» ساقطة من :ش.
( )۳قال ابن السبكي في رفع الحاجب « « :"4"/#وأيضاً :لم يجز لصحابي آخر
مخالفته»؛ إذ القاطع لا يخالف« .وهو؛ أي :جواز المخالفة «اتفاق» أي :يجوز
بالاتفاق مخالفة صحابى آخر؛ .اه

وانظر :بيان المختصر  .۲/۳۳۳شرح العضد على المختصر ١/١١٠ مع حاشية السعد.
( )5التخصيص بالعادة مما اختلف فيه نقل الإمام الرازي في المحصول »١/١۳۱ والآمدي
في الإحكام ۲

وأتباعهما.

فذكر الإمام الرازي أن العادة تخصصء وعكس الآمدي» وابن الحاجب .فمن الناس
من أجراه على ظاهره» ومنهم من حاول الجمع بينهما ظاناً تواردهما على محل واحد.
والصواب أن للمسألة صورتين:
إحداهما:

وهي التي تكلم فيها الفخر الرازي في ا

۳

حيث قال:

نعلم من حالها أنها
«اختلفوا فاىلتخصيص بالعادات .الح أن نقول :العادات إما أيُ
كانت حاصلة في زمان الرسول كلاف وأنه كل ماكان يمنعهم منها .أو يُعلم أنهاما

كانت حاصلة .أو لا يُعلم واحد من هذين الأمرين.
فاإنلكأانول:

صح التخصيص

لنمخصص في الحقيقة هو :تقرير
الك
بهاء»>

ها.
لليي
عرسو
ال
55م

0

جِلانًا لِلْحَئفِة”" 2مِثْل« :حَدَمْتُ الرّيًا
وإن كان الثاني:

لم يجز

التخصيص

بها؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على

الشرعء بللو أجمعوا عليه لصح التخصيص بها >ء لكن المخصّص حيظٍ هو :الإجماع
لا العادة.

وإن كان الثالث :كان محتملاً للقسمين الأولين» ومع احتمال كونه غير مخصص لا
يجوز القطع بذلك» .اه.

الثانية :وهي التي تكلم فيها الإمام الآمدي في الإحكام  1/402وابن الحاجب في
المنتهى ص٠۳۳ء وهنا في المختصر :أن تكون العادة جارية على ورود العام بفعل

معين كأكل طعام معين مثلاًء ثم إنه هة ينهاهم عنه بلفظ يتناوله» كما لو قال:
«حرمت الربا في الطعام» فهل يكون النهي مقتصراً على ذلك الطعام فقط أو يجري
على عمومه» ولا يتأثر للعادة فيه ؟ والحق الثاني.

وعندهم :إن الذي جرت به العادة مراداً قطعاًء وإنما الخلاف في أن غيره هل هو
مراد معه ؟

ابن دقيق قوله« :الصواب:

التفصيل

عن
ونقل الزركشي في تشنيف المسامع ۲
بايلنعادة الراجعة إلى الفعل»وإلى القول .فما رجع إلى الفمليمكنأن يرجحنين

العموم على العادة .مثل :أن يحرم بيع الطعام بالطعام» وتكون العادة بايلنبر» فلا
يخص

عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية.

وأما ما يرجع إلى القول» فمثل :أن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ ببعض
موارده» اعتياداً يسبق الذهن فيه إلى ذلك الخاص» فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى تنزيله
على الخاص المعتاد؛ لأن الظاهر أنه إنما يدل باللفظ على ما ساغ استعماله فيه؛ لأنه
المتبادر إلى الذهن» .اه وانظر :البحر المحيط  ۳/۹۰۹۳۔ 5ؤ".

انظر تفصيل المسألة في :قواطع الأدلة ص."١4 المعتمد ١/۸۷۲. اللمع ص ١5.
المحصول للرازي ١/١١۱. الإحكام للآمدي ۳٤/۲ه. مختصر البعلي ص.٠۲٤ رفع

الحاجب  ."04/بيان المختصر ۲/٤۳۳. تيسير التحرير ١/۷۱۳. شرح الكوكب المنير
 AVIتشنيف المسامع 1

(00

قال صاحب مسلم الثبوت مع شارحه في فواتح الرحموت

أي تعامل الناس ببعض أفراد العاء(مخصص)

:€۳/

«(العرف العملي)

للعام بتلك الأفراد (عندنا خلافاً للشافعية

كحرّمت الطعام وعادتهم أكل البر انصرف) الطعام (إليه) عندنا خلافاً لهم (وأما)
التخصيص (بالعرف القولي) بأن جرى العرف بهجران الاستغراق للكل» بل كلما

أطلقوا فاىلعرف أرادوا بعض الأفراد (فباتفاق) بيننا وبينهم مخصص (كالدراهم) تطلق
(على النقد الغالب) في العقود» .اه.

وقال أمير بادشاه الحنفي في تيسير التحرير ١/۷١۳: «أما تخصيص العام بالعرف-
851

في الطعَام» .وَعَادَتُهُمْ اول ال  .لَنا :أن“ اللَّْطَ عام لَه وَعُرْفا .وَلاً
و

قَانُوا :يََحْصَّص به كتخصيص الدَابَة عدف" وَالتَقْدِ 0[ /ه/ب]

ِالْعَالِبٍ .قُلْنا :إِنْغَلَبَ الاسم عَلَيْهِ گالداً

احص

بو بخْلافٍ عَلْبَةِ

تَتَاوْلِه» وَالْمَوْضُ ذفيه

قَالُوا :لَرْ قَالَ« :اشْئَرٍ ِي لَحْماف وَالْعَادَةتٌَتَاوُلُ الضَّأَن لَمْيُفْهَمْ

سِوَاهُ .قُلْنَاِ :لك قَرِيئهٌ في الْمُطْلَقِ وَالْكَلامُ في الْعُمُو .م

(مَسْأَلَةُ) الْجْمْهُورٌُ :إِذَاوَائَقَ الْخَاصٌ حم الْعَامٌّ قلا تَخْصِيصٌء لقا
2.
:لثم
يبأل oروت ). (f
n

=

0

و

القولي كالدابة على الحمار» والدرهم على النقد الغالب» فمتفق عليه .وأما العرف
موخصص».
العملي  -وهو العادة  -فمختلف فيه .فعند الحنفية ه

اه.

وقال صاحب التحرير مع شارحه ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ١/١٠۴:
«(العرف العملي) لقوم (مخصص)

للعام الواقع في مخاطبتهم وتخاطبهم (عند الحنفية

خلافاً للشافعية» كحرّمت الطعام وعادتهم) أي المخاطبين (أكل البر انصرف) الطعام
(إليه) أي البر (وهو) أي قول الحنفية (الوجه أما) تخصيص العام (بالعرف القولي)
وهو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى
(فاتفاق كالدابة على الحمار» والدرهم على النقد الغالب)» .اه
وانظر :بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص۲٤٥ .545-
( )١لفظة« :في الطعام» ساقطة من :ش.

( )۲حرف« :أنْ؛ ساقط من :أ
( )6في :أ «في العرف» بدل «بالعرف».

( )٤قال الآمدي في الإحكام ١/٤۳٥: «اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام» ولفظ
خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصاً للعام بجنس
مدلول الخاص» ومخرجاً عنه ما سواهء خلافاً لأبي الثور من أصحاب الشافعية».
وانظر :المعتمد  .۱/۸۸۲شرح تنقيح الفصول ص١9؟. رفع الحاجب  ."18/بيان
المختصر ؟ .**5/شرح العضد على المختصر ١/١١٠٠ مع حاشية السعد .شرح

الكوكب المنير “ ."58/تيسير التحريز “ ."58/شرح المحلي على جمع الجوامع

5

مع حاشية البناني.
0

4

of

دْطهْرَ "4ووقولله [صَلَّى الله عليه وسل
يما إِهَاب دبع ققَمقَد

فِي شَاةٍ

مَئِمُونَة:مدِبَاعْهًا طَهُورُهَا. "”4لا  9 :عرض فَلْيْعْمَلُ”*' بهمًا.
قَانُوا :الْمَفْهُومُيُخَصَّصٌ الْعُمُوم .قُلْنَا :مَنْهُومُ اللّّبِ مود .
(«مَسْألَة) رُجُوعٌ الصَمِيرٍ إلى الْبَعْض لَيْسَ بتخْصِيص”") ال.إِمَامُء وَأَبُو
الْحْسَيْن  :تَخصِيصٌ”" .
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( )١سبق تخريجه في مسألة :جواب السائل غير المستقل٠.. ص.777
( )۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش .أما في رفع الحاجب
۴

وشرح العضد على المختصر /5؟:١81 «عليه الصلاة والسلام» .وفي بيان

المختصر ؟« :**5/عليه السلام».
( )۳سبق تخريجه في مسألة :جواب السائل غير المستقل..؛ ص.777

( )6في :ش افَيُعْمَل كما في بيان المختصر  9/572بدل امَلْيُعْمَل'.
()

قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :"6/18وأنا أقول :إن أبا ثور لآ يستند
ن
كلابه
ل قا
إلى أن مقهوم اللقب حجة» فإن غالب الظن أنه لا يقول بهء ولو
الظاهر أنه يحكى عنه»

فقد حكى

عن الدقاق وهو دونه»

ولكنه يجعل ورود

الخاص بعد تقدم العام قرينة في أن المراد بذلك العام هذا الخاص» ويجعل
العام كالمطلقء والخاص كالمقيد» وليس ذلك قولا منه بمفهوم اللقب .فافهمه».
اه.

( )5إذا ذكرعاماً ثمعقبه بضمير يختص ببعض ما تناوله» لم يوجب ذلك تخصيص العام
وهو ما اختاره القاضى عبدالجبار كما نقله عنه أبو الحسين فى المعتمد ١/۳۸۲ -

 »5واختاره الغزالي في المستصفى ۲/٠۷  -الاء والآمدي في الإحكام 9/5802
وابن الحاجب في المنتهى ”ص 712وهنا في المختصرء والبيضاوي في المنهاج
بشرح الإبهاج» ونقله ابن السبكي في الإبهاج ۲/۳٠۲ عن صفي الدين الهندي
۳
وكثير من الشافعية» واختاره أكثر الحنابلة.
وانظر:

المعتمد

١/#85. العدة ؟.5١4/ شرح تنقيح الفصول ص.۸۱۲

رفع

الحاجب “7/ه" .بيان المختصر ؟ ."//نهاية السول  .5/884الإبهاج ۲/۳٠۲.
مختصر البعلي ص.٠۲۲ البحر المحيط  .۳۸/۹۲۲تشنيف
المسودة ص.١”8
المسامع  .۲/۸۸۷تيسير التحرير  .۱/۰۲۴فواتح الرحموت ١/58". شرح الكوكب
المنیر ."88/#
()۷

ما نقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين الجويني صحيح قاله فی التلخيص

ا:
نذا
لإ
قأما
حيث قال « :ف

۲/74

إن بعض الخطاب قد يختص مع تعميم بعضه فهو مثل قوله-
۸4۹

وَقِيلَ :بِالْوَقْفٍِ'"© .يثل :طوَالْمْطلْتاث "'4مع «وَبِمُولئهنَ"'4
تعالى« :والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء) [البقرة١۲۲] : إلى قوله تعالى:
«وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [البقرة١۲۲]. : فالمطلقات في صدر الآية تغم
البائنات والرجعيات.

وقوله« :وبعولتهن أحق بردهن؟ [البقرة٠۲۲] : مختص بالرجعيات» .اه.
وأما مانقله عن أبي الحسين البصري فليس صحيحا .قال أبو الحسين في المعتمد
« :8/١والأولى عندنا التوقف في ذلك».

ونقل الإمام الآمدي في الإحكام  :7/870أن كلاً من إمام الحرمين الجويني وأبي
الحسين البصري يقولان بالوقف حيث قال«:ومنهم من توقف كإمام الحرمين» وأبي
الحسين البصري» .وهذا صحيح في حق أبي الحسين البصري»ء وليس صحيحاً في

حق إمام الحرمين» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.
انظر :المعتمد لأبي الحسين البصري ١/۴۸۲. التلخيص للجويني ؟ .54/الإبهاج
..۲

نهاية السول ۲/۹۸٤.

والقول بالتخصيص :هو رأي الشافعي والمزني على ما نقله عنهما الإمام القرافي في

شرح تنقيح الفصول ص٠۹۱۲ وعليه أكثر الحنفية .وهو ما رجحه الكمال بن الهمام
الحنفي في التحرير ١/١۲۳ بشرح التيسير وقال« :وهو الأوجه».

وانظر :التقرير والتحبير ١/٤٠٠ وفواتح الرحموت ١/758".
 (000وهو رأي أبي الحسين البصري في المعتمد ١/47 حيث قال« :والأولى عندنا التوقف
في ذلك».اه

1

وضرح ابن السبكي في رفع الحاجب ۳/۳٠٠ بأنه رأي الجويني في البرهان» وقد
بحثت في البرهان في مسائل العام والخاص فلم أقف عليه.

واختار القول بالوقف الفخر الرازي في المحصول »/05١ وابن عبدالشكور في

تح
المسلم الثبوت ١٠ف١/٠وامع

الرحموت.

تنوقف.
قال الفخر الرازي في المحصول N  :الومنهم :م

١
وهو المختار».

اه.

وقال ابن عبدالشكور في المسلم الثبوت ١/١٠٠ مع فواتح الرحموت« :وقيل:
بالوقف» وهو المختار فاىلمحصول (/05١). أقول :وهو الأشبه؛ لأن الضمير
يرجع إلى اللفظ باعتبار مدلوله المراد» فالتخصيص في الأول لا يستلزم التخصيص في
الثاني كالعكس؛ فلا ترجيح» .اه.

افق سورة البقرة الآية١۲۲. : وتمامها« :والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء).
فر

سورة البقرة الآية١۲۲. : وتمامها« :وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن آرادوا

إصلاحا).
6م

ز الآخَرٍ0ك
لَمْظَانِء فل يَْرَم م مجاز أَحَدِهِمًا مجا ر

قَالُوا :يَلْرَمُ مُخَالَمَةُ الصمير .وَأَجِيبٌ بِأنّهُكَإِعَادَة!" الظاهر .الْوَقْفُ؛ٍ
على التمثيل بالآيتين حيث
) 0اعترض الأنصاري الحنفي في فواتح الرحموت ١
قال« :واعلم أن فاليتمثيل بالآيتين نظراً؛ فإن الضمير في الثانية يرجع إلى المطلقات
كلهاء وإن كانت مطلقة بثلاث» وكانت الرجعة مباحةفي کلطاقثمنسخت بشع

البائنة» والدليل عليه ما روى أبو داودء والنسائي» والبيهقي عن ابن عباس:.

«والمطلقات يتربصن بأنفسهمثلاثة قروء) إلى قوله تعالى« :وبعولتهن أحق بردهن)
[البقرة]۲۲١ :ء

وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها

ثلاثاء فنسخ ذلك فقال« :الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:
 ۷ثم على هذا يكون قوله تعالى« :وبعولتهن[ 4البقرة55 :؟] إلخ منسوخ
البشفيبقى الرجعة فيما وراء الناسخ» والنسخ ليس إلا فيما فوق الاثنين والخلع»
فيلزم أن يكون ما وراءهما من المطلقات رواجع فلا يكون واحد غير مالي بائناء
وتصرف الزوج لا يعتبر من غير اعتبار الشارع؛ فثبت حينئ قول الشافعي رحمه الله

تعالى :إن الكنايات غير بائنة إلا أن يقال :إن الخلع مشروع بائن» وليس إلا البينونة

بالعرض المالي فدل بمفهومه الموافق على صحة البينونة من غير مال؛ فنسخ تلك
الآية في البائنة الواحدة» لكن هذا إذا جوز انتساخ العبارة بالدلالة .هذا والله أعلم
بأحكامه»  .اه.

وانظر :التلخيص  .8/54المعتمد ١/485. المحصول للرازي  .91/#الإحكام للآمدي
۲ .رفع الحاجب  ."0"/#بيان المختصر  .۲/۸۴۳شرح العضد على المختصر

مع جاشية السعد .تشنيف المسامع .7/487
زفق في :أ «كعادة» بدل «كإعادة» وهو تحريف ظاهر.
قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/٤۸۲: «وأما الدلالة على التوقف .فهو أن
ظاهر العموم المتقدّم يقتضي الاستغراق» وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى كل ما

تقدم .وليس التمسك بظاهر العمومء والعدول عن ظاهر الكناية بأولى من التمسك
بظاهر الكناية ؛ والعدول عن ظاهر العموم .وإذا لم يكن أحدهما أولى من الآخرء
وجب

التوقف»ة.

اه.

وقال الفخر الرازي في المحصول /٠4١: «والدليل عليه :أن ظاهر العموم المتقدم
يقتضي الاستغراق» .وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم؛ لأن الكناية يجب
رجوعها إلى المذكور المتقدم» والمذكور المتقدم في الآية الأولى وهو :المطلقات لا

بعضهن» ألا ترى أن الإنسان إذا قال« :من دخل الدار من عبيدي ضربتّة» إلا أن
يتوبوا» انصرف ذلك إلى جميع العبيد» وجرى مجرى أن يقول« .:إلا أن يتوب عبيدي-
6١م

ل قالطا قوی .
ل س ٠

اما

(مَسْأَلَةُ) الأَيْمَةُ الأرْبَعَةُ وَالأَشْعَرِيٌ» وَأبُو هاشم وَأَبُو الْحْسَيْنٍ :جَوَازُ
ووو

2

)(Y

الداخلون في الدار» .وإذا ثبت ذلك» فليستٌ رعايةٌ ظاهر العموم أولى من رعاية ظاهر

الكناية؛ فوجب التوقفٌ .والله أعلم» .اه
وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت "١/58 مع شرح فواتح الرحموت« :أقول:

وهو الأشبه؛ لأن الضمير يرجع إلى اللفظ باعتبار مدلوله الماد فالتخصيص في
الأول لا يستلزم التخصيص في الثاني كالعكس ؛ فلا ترجيح)  .أه

)0

يجدر بي هنا أن أبين أمرين وهما:

الأول :محل النزاع ليس القياس القطعي؛ إذ يجوز التخصيص به إجماعاً كما نقله
الإسنوي في نهاية السول  .5/854حيث قال« :واعلم أن القياس إن كان قطعياً
فيجوز التخصيص به بلا خلاف» كما أشار إليه الأنباري شارح البرهان وغيره» وإن

كان ظنياً ففيه مذاهب» .اه وانظر :المستصفى  .8/751سلم الوصول  5/54مع
نهاية السول.
الثاني  :هذه المسألة مرتبة على مسائل تخصيص الكتاب بخبر الواحد .فمن لم يجزه
هناك لم يجزه هناء ومن أجازه هناك فقد يجيزه هناء وقد لا يجيزه؛ لضعف القياس

عن خبر الواحد .وابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/455 بنى الخلاف هنا على
أن التخصيص نسخ أو لا؟» .فإن قلنا :إنه نسخ» لم يجز لأن نسخ القرآن بالقياس
ممتنع » وإن قلنا :ليس بنسخ جاز
وانظر :سلاسل الذهب للومام الزركشي ص85

؟.

)( هذا القول نقله الآمدي في الإحكام ؟ »5*70/وابن الحاجب في المنتهى ص٠۴٤ وهنا
في المختصر عن الأئمة الأربعة والأشعري وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم» وأبي
الحسين.

وقال الفخر الرازي في المحصول ۳/٦۹: «هذا قول أبي هاشم أخيرأً» .حيث كان
يقول أولا بالمنع مطلقا كما نقل ذلك عنه العزالي في المستصفى ۲/۲١٠.
ومانقله النقلة عن أبي حنيفة في هذه المسألة فيه نظر؛ لأنه يخالف ما هو مصرَّحٌ به

في كتب الحنفية.
اخذ بهعيسنبنالانوهو :جوازه
المقولعنههوم أ
ذلكمام أب حيقة) بل
إن كان العام مخصصاً قیله» .اه.

AoY

أن

بن

02

ره

.٠

سرج

اماما ها قاقاماع ماماه واوا .د هاما .اه واقاما ماواه رام مام .اماه ماه واةاء اهام مامه 6ه
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وقال السمرقندي الحنفي في ميزان الأصول ص:"”5١ «وقال مشايخ العراق :لا

يجوز؛ لأن العام عندهم موجب للعلم قطعاً؛ والقياس الشرعي فيه احتمال» فلا يصلح
مخصصا)ا.

اه.

وقال الإمام السرخسي في أصوله ١/۴١۱: «وأكثر مشايخنا  رحمهم اللّه  -يقولون
أيضاً :إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد» ولا
بالقياس فزعموا أن المذهب هو هذا».

اه.

وقال السرخسي في أصوله ١/74١ أيضاً« :ما اختاره أكثر مشايخنا رحمهم الله :أن
تخصيص

العام الذي لم يثبت خصوصه

ابتداء لا يجوز بالقياس» وخبر الواحدء وإنما

يجوز ذلك في العام الذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه

العام وهو خبر مُتَأَيّدٌ بالاستفاضة» أو مشهور فيما بين السلف» أو إجماع .فعند
وجود ذلك يتبين بالقياس».

اه.

وقال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ١/974

« : 04العام من الكتاب والسنة

المتواترة لا يحتمل الخصوص»ء أي :لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس؛ لأنهما
ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي بهما؛ لأن التخصيص بطريق المعارضة» والظني لا
يعارض القطعي .هذا أي ما ذكرنا من عدم جواز التخصيص بهما هو المشهور من

مذهب علمائنا  -ونقل ذلك عن أبي بكر الجصاص» وعيسى بن أبان» وهو قول أكثر
أصحاب أبي حنيفة» وهو قول بعض أصحاب الشافعي أيضاً».
وانظر:تيسير التحرير ١/١7". المغني للخبازي ص.١١9 فواتح الرحموت /١لاه".
حاشية السعد على العضد 5/95١. والقول بالجواز اختاره الفخر الرازي في المحصول

۴

حيث قال« :يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس»» لكنه في

المعالم ١

اختار عدم الجواز مطلقا حيث قال« :قال الأكثرون :تخصيص عموم

القرآن بالقياس جائزء والمختار عندنا :أنه لياجوز».

اه.

وانظر :المعتمد ١/057. اللمع ص.۲٠ التبصرة ص.١11 المحصول للرازي “.54/
الإحكام للآمدي  .5/50شرح المعالم لابن التلمساني "8

العدة ۲/۹٤۲.

الوصول إلى الأصول ١/555. شرح تنقيح الفصول ص.۲٠۴ شرح العضد على
المختصر 59/781١. نهاية السول  .9/755شرح الكوكب المنير  .۳/۷۷۳فواتح الرحموت

 "0تشنيف المسامع  .۲/۰۸۷البحر المحيط  ."95/#تيسير التحرير .۱/۱۲۳
مختصر البعلي ص.١47
) (1في :أ «ابن شريح! بدل «ابن سريج» .وهو خطأ .والصواب ما أثبته .انظر :المحصول
للرازي “ .59/الإحكام للآمدي  .5/585المنتهى ص٠٤  .الإبهاج لابن السبكي
 .۲ووقع محرفا في نهاية السول ۲/۳٦٤ «ابن شريح».
وم

ان

ل
0

کانجل  .ابن بان :إِنْكَانَ الْعَاممُّخَضّصَلا”" .وَقِيلَ :إِنْ كان الأضل

محر  .الْجبَائنُ :ييُققَددَمُالعام مطل
)(1

se .

قال الجويني في التلخيص ١/۸۱۱: «وذهب شرذمة من الفقهاء إلى تخصيص العموم
بالجلى مانلقياس دون الخفى».
وقال الرازي في المحصول ۴/٦۹ « :والغالث  :قول كثير من فقهائناء ومنهم ابن
متلفوا في تفسير «الجلي»» و«الخفي»
:يجوز بالقياس الجلي دون الخفي .ثاخ
سريج «
على ثلاثة أوجه:

أحدها :أن الجلي هو :قياس المعنى» والخفي هو :قياس الشبه.
قضي القاضي وهو غضبان»؛ وتعليل ذلك
وثانيها :أن الجلي هو :مثل قوله يَل« :يلا
بما يدهش العقل عن إتمام .الفكر حتى يتعدى إلى الجائع والحاقن.

وثالشها :قول أبي سعيد الإصطخري وهو :أن الجلي هو الذي إذا قضى القاضي
بخلافه ينتقض قضاؤه» .اه.
وبقول ابن سريج قال الظوفي من الحنابلة .حيث

: 5

"قال بعض الأصوليين :يُخص العام بجلي القياس دون خفيه؛ أي :بالقياس

الجلي؛ لقوته دون القياس الخفي أضعفه»
الظنين».

قال في شرح مختصر

الروضة

وهو أولى ؛ لما سبق من تقديم أقوى

اه.

وانظر :رفع الحاجب /اه" .شرح الكوكب المنير ١/۸۷۳. الكاشف عن المحصول
للأصفهاني .4/4716

اين
زف
يندي
ممرق
)( قال الس
المخصوص»

الأصول ص7١؟": «وبعض المشايخ فرقوا بين العام

وبي نن العام الذي لم يخصص»

لم يخص منه؟ .اه وانظر:

وجوزوا تخصيص

فواتح الرحموت

۱/۷

المخصوص

دون الذي

.

وقال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد « :8491/#وقال عيسى بن آبان» ومن

ذهب مذهبه :إنه يجب تخصيص العموم بالقياس إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب
العلم» وإن لم يكن مما دخله التخصيص بدليل قاطع لم يجز إعمال القياس في
تخصيصه)ا.

اه.

وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة !/5/8ا« :8وقال عيسى بن أبان :يخص

بالقياس المخصوص دون غيره» أي :إنما يخص بالقياس العام المخصوص دون العام
الذي ليس بمخصوص؛.

)(۳

ذلكالممومبصجالوإلا فلا.
ذلكالأصلالمقيسعليمهخرجاًمن
وقيل :إنكان
انظر:

7

)(4

اه.

فع الحاجب لدوم

حاشيةالسعد.

بيان المختصر

۲/۲

شرح العضد على المختصر

تشنيف المسامع Y/1AV.

قال الإمام الجويني في التلخيص  : ۲/۷1ذهب

56م

بعضهم إلى أن العموم أولى من =

َالْقَاضِيء وَالإِمَامُ :ارقف“ .

القياس» وإليه صار ابن مجاهد من أصحابناء والجبائي» وابنه من المعتزلة ثم رجع
ابن الجبائي عن هذا المذهب».

اه.

وهذا القول قال به بعض الحنابلة منهم :أبو الحسن الجزريء وابن شَائَلاً.
انظر :العدة ؟ .7/460التمهيد لأبى الخطاب 5/15١. المستصفى ١/۸۲۱. التبصرة

ص .۸۳۱شرح تنقيح الفصول ص”.05
ونقل القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ۳/١۹1 عن الإمام الأشعري تقديم العام

مطلقاء وهو أَخْبَّرُ بمذهبه» حيث قال« :فقال فريق منهم :لا يخص العموم بالقياس
كيف تصرفت به الحال؛ لأنه دليل إذا انفرد عن مقابلة العموم لموجبهء وليس بدليل
إذا قابله العمومء وعليه فريق من الفقهاء من أهل المذاهب المختلفة .وبه قال شيخنا
أبو الحسن الأشعري رضي الله عنهء وطبقة من المتكلمين منهم :الجبائي وابنه»
وحكي رجوع ابنه عن ذلك إلى القول بأنه يخصه» .اه.

) (01قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد “/59١: «والذي نختاره في هذا الباب:
القول بوجوب تقابل القياس والعموم لو ثبت في قدر ما تعارضا فيه» والرجوع في
تعريف حكم ذلك إلى شيء سواهما .وأنه ليس في العقل» ولا في الشرع دليل قاطع
على وجوب ترك العموم بالقياس» وترك القياس للعمومء فالأمر في ذلك والذي قلناه
في تقابل العموم والخبر الخاص في قدر ما تعارض فيه» .اه.
وقال الجويني في التلخيص 5/59١١: «قال القاضي رضي الله عنه :والذي نختاره أن

القياس إذا عارض العموم لم يكن أحدهما أولى املنآخر؛ فيتعارضان» ويجب
الاشتغال بغيرهما من الأدلة») .اه.
وقال الجوينى فى البرهان ١/587: «ومذهب القاضى :الوقف» .اه.
وقال الجويني في البرهان « 0/7والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف» .اهء

لكن الزركشي في تشنيف المسامع ۲/١۸۷ نقل عنه تخصيص ظواهر النصوص بالقياس
الجلي حيث قال« :الوقف في القدر الذي تعارض فيهء والرجوع إلى دليل اخر

سواهما هو قول القاضي» وإمام الحرمين في كتبه الأصولية» لكنه في مسألة بيع اللحم
بالحيوان من «النهاية» قال :يخص الظاهر بالقياس الجلى إذا كان التأويل لا ينبو عن

النص» بشرط أن يكون القياس صدر من غير الأصل الذي ورد فيه الظاهرء فإن لم
من
ينبط
يتجه قياس من غير مورد الظاهر لم يجز إزالة الظاهر . يعني  :مست
ضنه
تم
تخصيصه وقصره على بعض المسميات _١. اه.

والقول بالوقف في هذه المسألة اختاره الغزالى فى المنخول ص»١57 وذهب فى

المستصفى إلى أينعهمل بالأقوى منهما إن تفاوتاً .وإن تعادّلاً فيجب التوقف .قال في-
هم

وَالُْ 103

 :إن َب

العلَّدٌ

رك

»و إِجْمَاعء أو كا
0
ن0

مُخَضَّضًا حص بی وَإِلاّ َالْمعْتبرُ القَرَائِنُ في الْوَكَائِ فَِنْ ظَهَرَتَر
8

فَالْقِيَامُ022

وَإلا عم

م الخ"

َ

.

المستصفى  :۱١٤/١لإذا تقابلا فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من
عمومٍ ضعيفء»

فنقدم الأقوى .وإن

أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف»

تعادّلاً» فيجب التوقف كما قاله القاضي ؛ إا ليس كون هذا عموماً أو كون ذلك

قياسا مما يوجب ترجيحا لعينهماء بل لقوة دلالتهماء فمذهب القاضي صحيح بهذا
الشرطة.

اه.

وقد اعترف الإمام الرازي في المحصول ١١٠ في أثناء المسألة بأن قول الغزالي
حقء حيث قال« :وعند هذا يظهر :أن الحق ما قاله الغزالى رحمه الله») .اه

واستحسن رأيّ الغزالي الإمامٌ القرافي في نفائس الأصول  8/15172وقال الشيخ
الأصفهاني فى الكاشف عن المحصول  4/478عن قول الغزالى فى هذه المسألة:

00

«فكلام صحيح لاغبارعليه» .اه.

وقال ابن.دقيق العيد عن قول الغزالى  نقلاً عن البحر المحيط ( : ۳/۳۷۳إنه مذهب

جيد؛ فإن العموم قد تضعف دلالته؛ لبعد قرينته» فيكون الظن المستفاد من القياس
الجلي راجحا على الظن المستفاد من العموم الذي وصفناه.
وقد يكون الأمر بالعكس؛ بأن يكون العموم قوي الرتبة» ويكون القياس قياس شبه»
والقاعدة الشرعية :أن العمل بأرجح الظنين واجب» .اه وانظر :تشنيف المسامع

VAY/Y
) 0المختار عند ابن الحاجب أنه يجوز تخصيص العا بمالقياس إذا ثبتت العلة بنص» أو
المذكورة
ور
ممن
أحد
ل وا
اقق
إجماع» أو كان أصل القياس مخصّصاء داك لمبيتح
تعتبر القرائن الموجبة للتفاوت» والتساوي في أحاد الوقائع .فإن ظهر ترجيح خاص

للقياس يعمل بالقياس» أي :يكون القياس مخصصاًء وإن لم يظهر ترجيح خاص

للقياس يعمل بعموم الخبرء أي :لا يخصص بالقياس .انظر :رفع الحاجب //#اه".

بيان المختصر ؟ ."74/شرح العضد على المختصر ١/٤١٠ مع حاشية السعد.
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب « :"918/#وما اختاره صاحب الكتاب  أي ابن
الحاجب  من التفصيل آيل إلى اتباع أرجح الظنين»وإن تساويا فالوقف .وهذا هو
رأي الغزالي؟  .اه.

فق

في  :أ «للقياس» بدل «فالقياس» .وهو خطأ ظاهر .والصواب ما أثبته

أوَ  0فَالْخَبَرُ «بدل «فعمومٌ الخبر .جيث سقطت لفظة «فعموم» وزيد حرف
) (۳عبارة( :
خير).
فى
ال
«(ف)

كهم/

لَنَا :اها كَذَبِكَ كَالئّصٌ الْخَاصٌَء فَيُخَصَّصٌ بها؛ لِلْجَمْع  110/11 /يَبْنَ
الدليلين.
موه

۴

0
72
رع
٤ء > م
a
دلل دبأن المُسْتَئْبَطَةً :إا ر رَاجِحَةءْ أو مرججووحة
واس
اتد
0

oror

ات ا

م

أوو مساويوة.

٤

5

لايُخصَصٌ  .دقوع لإخَيَمَالٍ يِن انَْيْنِ أَقْرَبُ مِنْ
و

0

لرو حص بهلَرِمَ يم الأشعف بنا قم في بر الزاجد؛
يِن أن" الْخَبَرَ إيُجتَهَدُ فيه في أَمْرَيٍْإلى آجره .وَأَجِيبَ بِمَا تَقَدْمَء وباد

لِك عِنْدَ إِيْطَالٍ أَحَدِهِمًا .وَهَذَا إِعْمَالٌ لَهُمَاء ورام نَخْصِيصِ الكتاب بِالسَنَة

وَالْمَفْهُوم لَهُمَا.

1

وَاسْيُّدِلَ َاخيرهِ فى حدیث معاد

عن الكاب ,ولم تع لحن
وَاسْيدِلَ بأ دیل

عمو

م2

وتصويبه .وَأْجِيبَ بانه آخرَ السّيَ

لْقِيَاسٍ الإجماع»

وَل إِجْمَاعَ عِنْدَ مُحَالْفَةَ

الْعْمُوم .وَأَجِيبَ بِأنّ الْمُوَثْرَهَ وَمَحَلْ التَّخْصِيص يَرْجِعَانٍ إِلَى النَّصّ؛
لِقَوْلِهِ عليه الصَاكةُ راللام"  :كمي عَلَى الْوَاجِدٍ[كَحَُكيِي عَلَى
الْجَماعة] 42 )4وَمَا سِوَاهُمَا إِنْ تَرَجّحَ الْخَاصٌّء وَجََبَ اعْيِبَارُةُ؛ لاه
الْمُعْتَبرُ كما ذُكرَ في الإجماع الطَبّيٌ .وَهَذِهِ وَتَحَوهَا قَطَعِيةٌ عِنْدَ الْقَاضِى؛

لما تبت ماِلنَْقَطع بِالْعَمَلٍ بالرّاجح مِنَ الأَمَارَاتِ .طَدَيةٌ عِنْدَ قَْم؛ لال
( )١حرف (أَنَّ) ساقط من :أ.
)(۲

حديث معاذ رضي الله عنه هو« :كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ .»...سبق

تخريجه في الإجماع ص.٤٤١

( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في
شرح العضد على المختصر ٠١٤/۲١ء ورفع الحاجب ."95/#

لأصل» ش .وما أثبته من :أ.
( )5ما بين المعقوفتين ساقط مان:
( )5سبق تخريجه في مسألة« :خطابه لواحد لا يعمّء خلافاً للحنابلة..؛ ص.557
Aov

الدَلِيلَ الْخَاصّ ب“

0

مك
ا حت
ضف

هأر.
ظواخط
( )١في« :أبه» بدل «بها» .وه
( )۲قال ابن السبكي في رفع الحاجب «« :"5*/#هذه'» المسألة «ونحوها؛ كتقديم خبر
الواحد على عموم الكتاب «قطعية عند القاضي ؛ لما ثبت من القطع بالراجح من

الأمارات» فيقال هكذا :هذا مظنونء وكل ما هو مظنون يجب العمل به» كما تقدم

في أوائل الكتاب« .ظنية عند قوم؛ لأن الدليل الخاص بها ظني»» والمأخوذ من الظني
ظني.
واعلم أن المصنف -أي ابن الحاجب -القوتصر على قوله« :إنها قطعية عند
القاضي» ظنية عند قوم“ كما صنع الآمدي» ولم يذكر علة القطع كان صنيعاً جيّداً؛
فإن القاضي لا يقبل في دعواه القطع بما ذکره» ولو كان هذا قولهء لکن النزاع بينه

وبين القائلين بأنها ظنية لفظيّاء وإنما هو معنوي» والقائل بالقطع يقع بتخطئة المخالف

كما صرح به القاضي غير مرة ف«يالتقريب»» وأتباعه كإمام الحرمين والغزالي

وغيرهماء .وقد عرفناك غير مرة أن القاضي يتطلّب القطع ؛ ولذلك يتوقف في غالب

المسائل؛ لقلة القواطع.

والناس مختلفون في مسائل أصول الفقه» هل هي بأجمعها قطعية» أو بعضها ظني ؟

والأول هروأي القاضي وأكثر المتقدمين» ونقل عن العلماء قاطبة .والثاني هو الأظهر
عندنا.

وإذا عرفت أنها قطعية عند القاضي» فتوقفه إنما هو عن القطع› ولا ننكر أن الأرجح
التخصيص» ولكن عنده أن الأرجحية لا تكفي في هذه المسألة وأمثالهاء فاعرف ذلك.

وعنده تبين لك أن خلافنا معه عائد إلى هذا الأصل» فإننا نوافقه على انتفاء القطع›

وإنما ندعي أن الظن كاف في العملء فلا نتوقف» وهو لا يكتفي بالظن» فيتوقف».
اه.

وانظر :التقريب والإرشاد ۳/٩۹۱. التلخيص  ۲/۹۱۱فما بعدها .البرهان ۱/١۸۲ -
 .۷المستصفى ۲/٤۳۱. الإحكام للآمدي ۲/۹۳٥ ۔ ۹۳ه.
4

© المطلق وَالمْقَيْدُ
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ما دل علي

7

.

8

ج

3

شائع فى جنس وه" 7
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المَعَارِف»

وَنَحْوٌ « :كل رجل»» وَنَحُوهُ ؛ لإسْيَعْرَاقِهًا .وَالْمُقَيَدًا" بخلافِه .وَيُطْلَقُ
ه

و

و

ه

0

0

ص

) 0المطلق في اللغة :مأخوذ من مادة تدور حول معنى الانفكاك من القيد .جاء فى

المصباح المنير « :۲/۷۷۳مطلق اليدين» إذا خلا من التحجيل» .وانظر :التعريفات
للجرجاني ص .085مفردات الراغب ص۳۲ه .معجم مقاييس اللغة /١275. القاموس
المحيط *868/؟ .المعجم الوسيط ؟.558/

أما في الاصطلاح :فكما عرفه ابن الحاجب.

وانظر تعريف المطلق اصطلاحاً في :الإحكام للآمدي  .5/التعريفات للجرجاني
ص.۸۲٠ شرح تنقيح الفصول ص55؟ .المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص.١7
رفع الحاجب “ ."75/بيان المختصر  ."5/94شرح العضد على المختصر ١/١٠٠.

شرح الكوكب المنير  .۳/۳۹۳فواتح الرحموت ١/05". البحر المحيط  .14/تشنيف
المسامع ۲/۹٠۸. تيسير التحرير ۹
 00قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :"55/#وهذا الحد يتناول اللفظ الدال على

الماهية من حيث هى» والتى دلت على واحد غير معين» وهى النكرة؛ لأنها أيضاً

لفظ دال على شائع فيجنسهء فكأنه لايفرقبين المطلق والنكرة.
وقد سبقه الآمدي (في الإحكام  )8/8إلى هذا فقال« :المطلق :النكرة في سياق
الإثبات» .

والصواب :أن بينهما فرقاء فالمطلق :الماهية من حيث هي» والنكرة :ما دل على
وحدة غير معينة» وعلى هذا أسلوب المنطقيين» والأصوليين» والفقهاء؛ ولهذا لما
استشعر بعضهم التنكير في بعض الألفاظ اشترط الوحدة» .اه.

وذهب الأصفهاني في بيان المختصر ۲/٠٠٠ إلى عدم الفرق حيث قال« :واعلم أن
هذا الحد يتناول الدال على الماهية من حيث هى هىء

والنكرة التى دلت على واحد

غير معين؛ لأنهاأيضاًلفظ دال على شائع في جنسه» .اه.

١

) (۳المقيد في اللغة :ما قيد لبعض صفاته» وهو اسم مفعولء .ومعناه خلاف المطلق.
انظر :التعريفات ص .۲۹۲المعجم الوسيط ١/41۷. معجم لغة الفقهاء ص.6804
ى
للا
عدل
ايصطلاح :فيكون حده على ما حد المصنف المطلق .وهو« :ما
أاملا ف
شائع في جنسه» .اه.

وانظر تعريف المقيد في الاصطلاح في :الإحكام للآمدي “ .5/الروضة مع النزهة
المنهاج في ترتيب الحجاج ص١۲  .رفع الحاجب  ."45/#بيان المختصر=
7
6

ْومَومَيوَدُ مهعَلَى ما حرج من شياع ب3وج
ال

کا مُويكة . 49
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وما ذكرَ ففيالشّخْصِيص مِنْ متفق وَمَخْتَلفء
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وَمُحْتَار

وَمُرَيّف»

جار

060

فيه '.ويزيد
=

 .068/شرح العضد على المختصر 5/861١. شرح الكوكب المنير  .۳/۳۹۳التحقيقات

في شرح الورقات ص.85١
( )1في :أ «شائع» بدل «شياع» .في الأصل جاء مضبوطا «شيّاع» بفتح الشين وكسرهاء

وفوق الشين مكتوب (معا) أي :كما تنطق بالفتح» تنطق بالكسر أيضاً.
( )۲في :ش «بوجهٍ ماه  .بزيادة «مًا» .

( )۳سورة النساء الآية١4. : وتمامها# :فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مومنة»..
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :"85/#

««ويطلق المقيد على» معنى آخر٬ وهو

«ما أخرج من شياع بوجه» مانلوجوه ك# :رقبة مومنة) .فإنها وإن كانت شائعة بين
الرقاب المؤمنات»

فقد ,أخرجت من شياع الرقبة بوجه من حيث كانت

شائعة بين

المؤمنة وغير المؤمنة .فَأزِيل ذلك الشياع بالتقييد ب «المؤمنة)»› وكان مطلقاً من وجه

إملى الحقيقة» .اه.
مقيدا من وجهء وكذا كل قيد ض
وانظر :بيان المختصر ١/٠٠. شرح العضد على المختصر ١/١٠٠ مع حاشية السعد.

شرح الكوكب المنير  .795/#التحقيقات في شرح الورقات ص.85١ الجامع لأحكام
القرآن للقرطبي  6أحكام القرآن للرازي الجصاص * .891/#التحرير والتنوير
ه. 115/

(©) وكل ما ذكر في تخصيص العموم من المتفق عليه» والمختلف فيه» والمختارء
والمزيف .جار في تقييد المطلق.
انظر :بيان المختصر ۳۴

رفع الحاجب  .۸۹۳/شرح العضد على المختصر

. ١

(ه) في :الأصل انَزِيدٌ» و«يّزِيدة .وفوق هذه اللفظة «معا».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب «« :۴/۸۹۳ونزيد مسألة» في حمل المطلق على
المقيد».

اه

وقال الأصفهاني في بيان المختصر 5/١8: «ويزيد هاهنا مسألة .وهي :مسألة حمل
يد؛ .اه.
قلى
للقم ع
امط
ال

وقال العضد فى شرحه على المختصر 5/88١: «ويزيد في تقييد المطلق مسألة هي:
هذه .قال :مسألة إذا ورد مطلق ومقيد .»..اه.
وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١/١٠٠: «قوله« :ويزيد مسألة».
هذه المسألة مما مر مثلها في التخصيص»› وهو أن الخاص إذا وافق العام في الحكم-
.كم

(مَسْأَلَة) إِذَا1[ /ه/ب] وَرَدَ مُطْلَقٌ وَمُقَيَدٌ فإن احتف حَكمُهُمَا مِئْلُ:

«أَكْسٌء َأَطْمْ» .فلا يحمل أَحَدُهُمَا عَلَى اکربجتهماقا  .وَمِئْلُ" :إن
َه

5

ظَاهَدْتَ» فاعيى رَقَبَةَ) مع  :دلا تَمْلِكْ رَقَبَة افر راض  .فن  3يَخْتَلِفْ

عُحْمْهُما ن لحد مُوجِبْهمًا مين حمل المُطَلَنُعَلَاىلْمُقَي>ّد لآ الْعَكسٌ
oيلَ:
يراء لآ eن<َسْحًا .وَقِ
erسخ" إِنْ© ت
رَأخْرَ الْم
اُقَيدُةا" .لَ1نا :أ جَمْعٌ بينَهُم
اَا فن
¢

عي

=

لا يخصصه .لكن لما كان الحكم هاهنا مخالفاً لما هنالك مع زيادة تفاصيل أوردها».
اه.

( )١سواء كانا مأمورين» أو منهيين» أو مختلفين» واتحد موجبهماء أو اختلف اللهم إلا
في مثل أن يقول« :إن ظاهرت فأعتق رقبة»» ويقول« :لا تملك رقبة كافرة»؛ فإنه

يعمَطبّد المطلق بنفي الكفرءوإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين اتفاقاً؛ لتوقف
الإعتاق على الملك .

انظر :المستصفى ١/١۸. المحصول للرازي #/141١. إحكام الفصول للباجي ١/585.
الإحكام للآمدي *اره .شرح تنقيح الفصول ص55؟ .العدة  .6/55شرح العضد على

المختصر ١/١٠٠. رفع الحاجب  ."85/#بيان المختصر  ."7/18نهاية السول ۲/٥4٤
مع سلم الوصول .تشنيف المسامع ؟ .18/ش
.رح الكوكب المنير  .۳/۳۹۳الروضة مع
()0

النزهة ؟ .191/فواتح الرحموت ١/١15". البحر المحيط “.515/
في :أء ش «نسخا» بدل «نسخ» .وما أئبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ,."45/#
وبيان المختصر ۲/١٠١

وشرح العضد على المختصر ؟.581/

( )۳إن اتحد موجبهما مثبتين مثل :إن ظاهرت فأعتق رقبةا» «إن ظاهرت فأعتق رقبة
مؤمنة» حمل المطلق على المقيد جمعاً بايلندليلين» ويكون الم
لقيد
ل بي
مانا
طًلق
تم ع
خه أ
ألي
نسخا لهء تقد
رو .وقيل :نسخ لهإن تأخر المقيد.

لا

ولا يخفى أن «رقبة» معناه رقبة من الرقبات» أي رقبة كانت» فيصير عاماً إلا أنه على
البدل .لا على الجميم» ويصير تخصيصه بالمؤمنة» أو السالمة تخصيصاًء وإخراجاً
لبعض المسميات من أن يصلح بدلا فالتقييد يرجع إلى نوع من التخصيص يسمى

تقييداً اصطلاحاًء فحكمه حكم التخصيصء فكما تقدم الخاص بياناً للعام فكذلك يقدم
المقيد بياناً للمطلق.
انظر :المستصفى؟.8681/

الإحكام للآمدي  .5/#العدة  .۲/۸۲1شرح تنقيح الفصول

ص  .555رفع الحاجب  .955/#بيان المختصر ١/٠١. شرح العضد على المختصر
/ - ۲/01ا.١5 نهاية السول  .444 5/194شرح الكوكب المنير ۳ ۳/۹۹۳
۔.۸۹
البحر المحيط ۳/۷۱٤ ۔  .814فواتح الرحموت ١/515". التحقيقات في شرح الورقات

ص.۲۸۲
۸٦1

العَمَلَبِالمُقيّدٍعَمَل بالْمُطلَي وَأَيِضًايَخُرْح فين وَلَيْسَ بتشخ؛ لاله لو
0

ودنع

e
کان المد نسحا لكان لتُخْصِيصٌ [كَدَيكَ »0وَأَيْضَا لَكَانَ 2

الْمُطْلَق

نسحا قَالُوا :كََوانَ تيد لَوَجَبَ دِلألَتُهُ فيو" عَلى «مُؤْمِئَة مَجَارًاء

وَأجيبَ باهلآم لَهُمْ إِذَا <2الْمُقَيدَا “وَ0فِي ليد السَّلامَة .وَالنَّحْقِيقٌ أَنَّ

الْمَعتَى :رب ِن لقاب فَيَرْجعٌإلى نع مِنَ الشُخْصِيصِ يُسَمّى تَفِيدا .
قن کا 04مير عمل بهمًا مل « :لا تَعْتتِنْ مُکاتبًا»› دلا تتُععْتنِقْ مُكَاتِبًا

)002

وَإِنِ اختَلّفَ مُوحِبْهُمَا كَالظّهَارٍ وَالْمَمْلِ فَعَنِ السَّافِعِيٌ  :حَمْل الْمُطلق
عَلَاىلمقَيّد .فقيل  :خاي َهُوَلحار فَيَصِيرٌكَالشَخْصِيصِ بِالْقِيّاسٍ عَلَى
مَحَلّ التخصيص وشد عله بعر امع

( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .والذي في رفع الحاجب
۳/۰

وبيان المختصر ۲/۲٠ وشرح العضد على المختصر 5/58١ انسخا» بدل

«كذلك».

والمعنى واحد.

( )۲في :أء ش «تأخير» كما في شرح العضد على المختصر  ۲/۹بدل «تأخره .وما
أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ۳/٠۷۳ وبيان المختصر ؟."9/8

نة
ملى
مبةؤ ع
( )۳عبارة« :شدلالة رق

مجازاً» .

( )٤في :ش «المطلق» بدل «المقيد» .وهو خطأ ظاهرء لعله سهو من الناسخ.

4

ل :أن يقولفي التلهار« :لا تعتق
إن اتح موجبهما منفيين عمل بهمااتفاقامث :

مكاتباً»ء دلا تعتق مكاتباً.كافرة :فلا يجزئ إعتاق المكاتب أصلاء وأنت تعلم أن هذا
من تخصيص

العام لا من تقييد المطلق.

انظر :المحصول للرازي ١/١١۱ فما يعدها .الإحكام للآمدي  .5/#رفع الحاجب
مضه

شرح العضد على المختصر ؟//ات .١نهاية السول ۲/٠٠٠. المسودة ص.١51

شرح الكوكب المنير  ."94/#التحقيقات في شرح الورقات ص ۲۸۲۔ .۳۸۲
 )9إن اختلف موجبهما كما أطلق في كفارة الظهار فقال# :فتحرير رقبة [المجادلة»]۳ :
(
وقيد في كفارة القتل فقال# :فتحرير رقبة مومنة» [النساء١4]. : فذهب معظمهم إلى أنه
يحمل المطلق على المقيد» ثماختلفوا هليحمل بموجب اللفظ؛ ولا يتوقف على
د من دليل من قياس أو غيره» كما يجوز تخصيص العموم بالقياس وغيره؟
جامع » أو لا ب

القول الأول :أن يكون هذا الحمل بموجب اللفظء ومقتضى اللغة من غير دليل» وهو

الذي عليه جمهور الشافعية» وبعض المالكيةء وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه=
AY

وَأَبُو حَنِيقَةَ [رَحِمَهاُللة) :لايحم .
وأكثر أصحابه .وقال الماوردي والروياني في باب القضاء :إنه ظاهر مذهب الشافعي
رضي الله عنه.

00

غاسيرأوه.
القول الثاني :لا يحمل عليه بنفس اللفظء بل لا بد من دليل من قي
ونسب ابن السبكي في جمع الجوامع ١/١١۸ بشرح تشنيف المسامع» وفي رفع
الحاجب ١/۲۷۳ هذا القول إلى الإمام الشافعي وجمهور الشافعية .وصححه الفخر
الرازي في المحصول #/041١., والآمدي في الإحكام  ۳/۹واختاره ابن الحاجب في

المنتهى ص ۹۳۱وهنا افليمختصرء ونسبه الإمام الباجي في إحكام الفصول ١/۷۸۲
إلى محققي المالكية كالقاضي أبي بكرء وأبي محمد وغيرهماء ونسبه في الإشارة

ية.
كثر
لأك
الى
صا٠۷ل۲م إ
وقد رجح الإمام الآمدي في الإحكام  ۲/۷وابن الحاجب في المنتهى ص٠۴١ وهنا

في المختصرء والعضد في شرحه على المختصر ١/۷١٠ والأصفهاني في بيان

المختصر ۲/۷١۴٠ وابنالسبكي في جمع الجوامع ۲/١٠۸ بشرح تشنيف المسامع»
وفي رفع الحاجب  :۳/۲۷۳أن القول الثاني هاولمنسوب

للإمام الشافعي رضي الله

عنهة.

ورجح الإمام الزركشي أن القول الأول هو المنسوب للإمام الشافعي رضي الله عنه.
حيث قال فايلبحر .المحيط /١74: «إن أصحاب الشافعي إنما نقلوا عنه الأول»
۰

وهم أعرف من الآمدي بذلك» .اه.

اوالأقرب الأول؛ فإن أصحاب الشافعي رضي الله
وقال في تشنيف المسامع 7
عنه أعرف بمذهبه .وقد قال سليم الرازي في «التقريب» :إنه ظاهر كلام الشافعي
رضي الله عنه)ا.

اه.

لمافريفع

افق
وهو
لأم .و
ان:
) 0ما بايلنمعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته م
.7/568
صر
تيان
خ وب
م۳/۱
ل ۷۳
ااجب
الح
وإلايلزم رفعما اقتضاه المطلق
اهء
للي
صمل ع
أيح
) (Yقال أبوحنيفة رضي الله عنه :لا
بأي صورة كانت» فيكون نسخاء والقياس لا يكون نسخاً.

والقول بعدم الحمل أصلاء هو رواية عن الإمام أحمد» ونسبه القرافي والقاضي
ورد
ننش
لطيبفي
انقي
عبدالوهاب إلى أكثر المالكية» وكذا نسبه إليهم العلوي الش

١/۲٠۲.

انظر :شرح تنقيح الفصول ص۲٠٦  .7157 -التلويح على التوضيح ١/8١12 7١١.
العدة  .7/45المسودة ص.٠٤١ شرح الكوكب المنير ۳/١٠٤. البحر المحيط “.74/
تشنيف المسامع ١/١٠۸. فواتح الرحموت ١/855. بذل النظر في الأصول للأسمندي
الحنفي ص .777نشر البنود للعلوي الشنقيطي ١/755. التحقيقات في شرح الورقات

ص.481
AY

0

3

حمل :

لر
ْمَوجوْمُوءُ. "9

اله  :ا“

وَفَى
الام م لاح  :ما َم SE

دلا

ا ا ِنْهُ عِنْدَ الإطلاق ىء  .ولا يرد لمي
وَقِيلَ :اللّفْظ َي ل

.

( )١في :أء ش :مبحث البيان والمبيّن مقدم على مبحث المجمل .وما سرت عليه هو
الموافق لما في بیان المختصر »۲/۸٥٠ ورفع الحاجب ۳/۷۷۳

وشرح العضد على

المختصر ۲/۸١٠.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :۸۷۳/وقد كان المصنف أحره عن البيان
والمييّنء .ثم إنه ألحق ورقة بخطه» وجعله مقدّما عليه» وهو الأحسن».اه.

أنجملت الحساب .جاء في المصباح المنير ١/١١١ :
 )0المجمل في اللغة :المجموع .م
اولجمل»
«أجملت الشيء إجمالاً :جمعته من غيرتفصيل؛ أو ه
الإجمالي؛ لاختلاط المعلوم بالمجهول»

ومنه العلم

وسمي ما يذكر في هذا الباب مجم

لاختلاط المراد بغيره» أو المحصل من :أجمل الشيء إذا حصله» .اه.
وانظر :التعريفات للجرجانى ص.51١ مفردات الراغب ص.۲٠ القاموس المحيط

 . ۴معجم مقاييس اللغة ١/144.

( )۳في :ش «تضح» بدل «تتضح» .وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ.

( )5إنما قال« :ما» ولم يقل :لفظ؛ ليشمل القول والفعل؛ لأن الإجمال كما يكون في
اللفظ كذلك يكون في الفعل.
والدلالة أعم من أن تكون لفظية أو غير لفظية .ودلالة الفعل عقلية .ولم يقل :لم يدل

بمعين؛ احترازاً عن المهمل؛ إذ لا دلالة له أصلاًء وهذا له دلالة ولكن غير واضحة.
وعن المبين؛ لأن دلالته متضحة.
انظر :رفع الحاجب  .۸۷۳/شرح العضد على المختصر ۲/۸٠. بيان المختصر
 ۲تشنیف المسامع .۲/۱۳۸
وانظر :تعريف المجمل في الاصطلاح في :البرهان للجويني ١/185. اللمع ص.77
العدة ١/751. المستصفى ١/٥٤". المحصول للرازي  .61/#الإحكام للآمدي .4/#

شرح العضد على المختصر ١/۸١٠. رفع الحاجب ١/۹۷۳. التعريفات للجرجاني
ص١55 بيان المختصر  ."7/98البحر المحيط  .454/#شرح الكوكب المنير .14/
.
تشنيف المسامع ؟..08/
)(0

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :4/

««وقيل :اللفظ الذي لا يفهم منه عند

الإطلاق شيء ولا يطرد»؛ لكونه مدخلا «للمهملء والمستحيل»» وليسا من المجمل»

وإنما يدخلان؛ لأنه لا يفهم-من المهمل شيء» والمستحيل ليس بشيء» فلا يفهم عَنْهْ-
:ىم

وَالْمُسْتَحِيلٍ  .وَل يَنْعَكسُ؛ لِجَوَازِ هم أَحَدٍ الْمَحَاِلٍ وَلِلْفِعْلٍ الْمْجْمَل!"

ال
كَقِيَام من

ية ؛ لاخْيَمَالٍ الْجَوَازٍ وَالسَّهُو.

بر الْحْسَيْنِ« :مَا لآ يْمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْمُرَاله  .وَيَردُ الْمُشْثَرَكُ
الْمُبِينُ وَالْمْجَارُ الْمُرَافُ 15 /ه )/بَيّنَ أو آ م يبيّنْ .وَقَذْ يَكونٌ في مُمُرَدِ
بالأَصَالَق وَبِالإِعْلالِء ك «الْمُختار»» وَفِي مُرَكبٍ مِثْلُ :أو يَعْفُوَجي*,
=

شيء .ولقائل أن يقول :لا يدخلان؛ لأن مفهوم قولنا« :عند الإطلاق» أنه يفهم منه
شيء لا عند الإطلاق» والمهمل والمستحيل لا يفهم منهما شيء في الحالتين.
واعلم أن المصنف  أي ابن الحاجب _ كتب كما رأيتٌ بخطه في الأول« :وقيل:
اللفظ الذي لا يفهم منه شيء.4

وأورد ما أوردهء ثم زاد منه« :عند الإطلاق»» وكان حقه أن يصرف عن إيراد المهمل
والمستحيل عند ذكر هذه الزيادةء فلعله نسي» .أه.

( )١عبارة :أ» ش «والفعل المجمل؛ كما في بيان المختصر ۲/۸١٠ وشرح العضد على
.في نسخة الأصل مكتوب فوق «وللفعل
المختصر ۲/۸١٠. بدل «وللفعل المجمل؛ و
المجمل» علامة (صح!  .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .۳/۷۷۳

(؟)

في :ش «الركعتين» بدل «الركعة».

خىتصر.
لدمعل
اعض
( )۳ماالبمينعقوفتين ساقط من :الأصل كما في شرح ال

وما أثبته

من :أ .وهو الموافق لما في بيان المختصر ؟ ."88/وأما عبارة :ش «كقيام من

الركعتين» فواضحة.

( )٤لم يقل أبو الحسين البصري هذا الحدء وإنما الذي قاله هو أن الإجمال« :قد يراد
ل:
قناأن
يمك
به :ما لا يمكن معرفة المراد بهء وي

المجمل  :هو ما أفاد شيئاً من

جملة أشياء هو متعيّن في نفسه» واللفظ لا يعينه» .انظر المعتمد .۱/۳۹۲

( )٠سورة البقرة الآية :ه .5وتمامها« :أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
وقد اختلفوا ف:يمن المقصود بقوله تعالى :أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح»
[البقرة8 :؟] أهو الزوج» أو الولي؟
ذهب الحنفية» والشافعي في الجديدء وأحمد في ظاهر المذهب إلى أن مراد الشارع
الزوج؛ لأنه المعنى الذي يتفق مع الأسلوب والنظم ؛ إذ الخطاب موجه إلى الأزواج
ابتداء» ويكون معنى الآية الكريمة على هذا :أن الزوجة إذا طلقت قبل الدخول» وقد
سمي لها مهر في العقد .استحقب نصفه .إلاأن تسقط حقها في هذا النصف للزوج»

أو أن
لرك
ايت
زلها
اآخ
وج النصف ال
لرممن
هرء »>فيصبح لها المهر كاملا وحجة
أصحاب هذا المذهب ما يأتي:
Ao

وَفِي مَرْجِع الضيير» وَفِي مَرْجع الصّمَّةٍ ك «طبيب ماهر"
o2

2

١

3

مه

هه

و

9

زفق

وَفِي تَعَددِ
ت

ر

 .الْمَجَازِ بَعْدَملعالْحَسقسِياَمةِ.
رص

(مَسألَُ) لا إِجْمَالَفي تخو  :ظحْرْمَت عَلَيكُمْالمي
4

وَلأْمَهَائكي92

 أنهلو كان المراد الولي؛ .لتفكك نظم الآية الكريمة؛ إذ الخطاب موجه إلى`
ا ابتداء» فينبغي أن يستمر الخطاب موجهاإليهم حتى آخر الأية.
 -أن الله تعالى يقول :ولا تنسوا الفضل بينكم) [البقرة8:؟] ولو كان الولي

هالومرادء لما كان إعطاؤه مال غيره فضلا
عا؛
اجز
مم ي
جل
إهر
 ۳على أن الولي لو أسقط الم

إاذلمهر احلقزوجةء ولا يملك

أحد إسقاط حق غيره.

وقال المالكية» والشافعي في القديم (رواه عنه البيهقي في السئن الكبرى ۷/۲٠٠): أن
المراد هو الولي.

ومعنى الآية الكريمة:أن الزوجة إذا سمى لها مهر فى العقدء وطلقت قبل الدخول»

استحقت نصف المهر المسمىء إلا تأتننازل عنه للزوج إن كانت عاقلة بالغة» أو
يسقطه وليها إن لم تكن.
انظر :أحكام القرآن للشافعي ١/١٠٠7

 ٠١۲.أحكام القرآن للرازي الجصاص ١/٠١١٠

-  .٠١١الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  .۷۰۲ - ۳/۹۰۲روح المعاني 7/48١1

.881

التحرير والتنوير ” .7/#54بداية المجتهد ۲/٠٠. المغنى لابن قدامة ٩/۹۲۷ _ ١٠۷.
السنن الكبرى للبيهقي 78//؟ .تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح - ۱/۳۹۲
 ۳المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص٩٦ .719 -

0غ( قال ابن السبكي في رفع الحاجب «« :"18/وفي مرجع الضمير» إلى ما تقدمه.

كقول النبي يلِ« :لا يمنع جارٌ جارَهُ أن يضع خشبة في جداره؛ فضمير ما في الجدار
يحتمل :العَؤد على نفسهء أي :في جدار نفسهء وعلى جدارهء أي :فى جدار

جاره» .اه وانظر :بيان المختصر  .۲/۲۹۳شرح العضد علىالمختصر . ۲/۸01
 00مرجع الصفة نحو :زيد طبيب ماهر؛ لتردده بين المهارة مطلقاء والمهارة في الطب.
انظر:شرح العضد على المختصر ١/۸١٠. رفع الحاجب  ."18/#بيان المختصر
۲/1
وقد نقل الزركشي في البحر المحيط ۳/۹٥٠٤ عن صاحب «البسيط» من النحويين قوله:
«إذا اجتمعت صفتان فصاعداً لموصوف واحدء قال قوم :الصفة الثانية للأول وحدهء
وقال قوم :هي لمجموع الموصوف والصفة» .اه.
) (۳سورة المائدة الاية.5 :

) (£سورة النساء الآية .۳۴ :وتمامها# :حرمت عليكم أمهاتكم».
ككلم

لاا لِلْكَرْحِيٌ وَالْبَضْرِيٌ”'؟ .لنا :الْقَطعٌ بِالاسْيقْرَاءٍ أَنَّ الْعُوْفَ :الغ“
الْمَقُصُودُ مِنْهُ.
( )١ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان مثل قوله
تعالى# :حرمت عليكم الميتة[ #المائدة]٤ :ء وقوله تعالى# :حرمت عليكم

أمهاتكم؟ [النساء]۴۲ :ء خلافاً لأبي الحسن الكرخي الحنفي» وأبي عبدالله البصري
المعتزلي» وبعض الشافعية.
قال عبدالعزيز البخاري في شرحه كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١/١١٠٠ « :اختلفوا

في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان مثل قوله تعالى# :حرمت عليكم
أمهاتكم» [النساء# .]7 :حرمت عليكم الميتة» [المائدة٤]» : «احلت لكم بهيمة

الأنعام) [المائدة]١ :ء وقوله عليه السلام« :حرمت الخمر لعينها»؛ «أجِلْتْ لنا ميتتان»
على ثلاثة أقوال:

قَذَهبَ الشيخ المصنف وشمس الأئمة (السرخسي في أصوله »)١/١۹٠ وصاحب
الميزان (السمرقندي ص)۴٠٤ ومن تابعهم إلى أن ذلك بطريق الحقيقة كالتحريم
والتحليل المضافين إلى الفعل» فيوصف المّحل أولا بالحرمة» ثم تثبت حرمة الفعل
بناء عليه» فيثبت التحريم عاما.
وذهب بعض أصحابنا العراقيين منهم :الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن
المراد :تحريم الفعل أو تحليله لا غير وإليه ذهب عامة المعتزلة.
وذهب قوم من نوابت القدرية كأبي عبدالله البصري» وأصحاب أبي هاشم إلى أنه
مجمل».

اه.

إذن ما نسبه أبو الحسين البصري في المعتمد ١/۷٠۳ لأبي الحسن الكرخي» وتابعه

على هذه النسبة الآمدي في الإحكام “ .71/وابن الحاجب في المنتهى ص٠۷۳ء
وهنا في المختصرء وتابعهم على ذلك ابن الهمام في التحرير ١/71١ مع التيسير»
مخالف لما في كشف الأسرار للبخاري ١/١١٠ فإنه قال« :وذهب بعض أصحابنا

العراقيين منهم :الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن المراد :تحريم الفعل أو
تحليله لا غير» وإليه ذهب عامة المعتزلة» .اه والله أعلم.
وانظر تفصيل المسألة في :المعتمد ١/۷٠۳. اللمع ص .۸۲التبصرة ١0١7. المستصفى
 . 5المحصول للرازي /1١51١. الإحكام للآمدي ١/۲۱. المنهاج في ترتيب

الحجاج للباجي ص”.٠١ شرح العضد على المختصر ۲/١١٠. المسودة ص.٠٠ شرح
ص .9ميزان الأصول للسمرقندي ص ."6 4أصول السرخسي ١/891.
تنقيح الفصول 7
فواتح الرحموت  ."”/5البحر المحيط  .754/#شرح الكوكب المنير ۳/۹۱٤. تشنيف
المسامع .۲/۲۳۸
()۲

لفظة «الفعل» ساقطة من :ش.
AY

قمدد بِقَدَرِمَا لا" يُضْمَرُ الْجَمِيمٌ.
قالوا :ما وجب“ لِلضَرُورَةٍ ي

ابض بر متضِح .جیب" ميخ بنادم
ت

o0

(مَسْألة) لا تل في ځو :ظوَامْسَحُوا ادیک
ل ره“ فِيبَعْضٍكَمَالِك»› رَالْقَاضِي›
عزف في |م
ر

لََا :إن“ ل :يٺ

وَابْنٍ جى  :ق ِجْمَالَ.وَإِن تَبَكتَالشَافِجِيٌ وَعَيْدِاالْجَبّارٍ وَأَبِي الْحْسَيْنء
ق

000060

( .)١فى :أ «ما أجيز» بدل «ما وجب».
() فى :أ «ولا» بدل «فلا».
) (۳فی  :أ «وأجيب» بدل «أجيب» .

( )4سورة المائدة الآية.۷ :
() لا إجمال في نحو قوله تعالى« :وامسحوا برءوسكم) [المائدة]۷ :ء خلافاً لبعض
الحنفية » ومنهم صاحب

الهداية .انظر :فواتح الرحموت

 ."7/6تيسير التحرير ١//151.

التقرير والتحبير ١/١٠۲. رفع الحاجب A شرح العضد على المختصر ۲/۹١٠.
بیان المختصر  .*7/85شرح الكوكب المنير “ .774/البحر المحيط “ .754/تشنيف
المسامع .۲/۳۳۸
( )5حرف «إن» ساقط من :أ.
) (۷لفظة«فيثل ساقطة من :ش.
()4

فى!.
ر عل
عله»
«ي مث
عبارة :أ الم بيعثبت في مثله عرف» بتقديم «ف

( )9قال أبو الفتح عثمان بن جني في سر صناعة الإعراب ١/411: «قأما ما يحكيه

أصحاب الشافعى رحمه الله عنه من أن الباء للتبعيضء فشىء لا يعرفه أصحابناء ولا

ورد به بت٤ .اه وقد نقل قول ابن جني الفخر الرازي في المحصول ۴/٤٦
والآمدي في الإحكام  .41/#وابن الحاجب في المنتهى ص#12١ وهنا في
المختصرء وابن النجار في شرح الكوكب المنير 6/74٠ وابن الهمام في التحرير
بشرح التقرير والتحبير» وغيرهم.
0
وانظر :رفع الحاجب  .۳/۷۸۳مغني اللبيب لابن هشام ١/8/9111 .۹۷۱
صيليء أابلوفتح» من أئمة الأدب والنحوء كان
منوجن
لب
امان
 -ابن جني هو :عث

المتنبي الشاعر يقول« :ابن جني أعرف بشعري مني» 2لازم ابن جني أبا علي الفارسي
حضراً وسفراً حتى برع .وكان ابن تيمية رحمه اللّه يقول« :ابن جني

تيء ديعني ؟

لإدراكه ما لا يدركه غیره» .من مصنفقاته « :الخصائص» ولاسر صناعة الإعراب» و«اللمع

في العربية» و«المقتضب؛ و«تفسير معاني ديوان المتنبي « .توفي سنة ۲۹۳ه» =
AA

قالوا :الْعُرْفُ في تخو« :مَسَحْتٌ بالمئديل» ,الْبَعْضُ  .كُلْنا :لله ال
.ن

لماه
3
١
بخلاف « :مَسَحتث ج0102
2

وقيل :سنة ۳۹۳ه.

ل

كك
ا
له
2ا
وَأَما «البَاءُ» للسعيض فَأضعَف”(س.

انظر ترجمته في  :شذرات الذهب #/:4١. طبقات المعتزلة

للمرتضى ص.١1"١ بغية الوعاة ۲/۲١٠. مقدمة المحقق لكتاب الخصائص لابن جني
الأستاذ محمد علي النجار ١/5

١7,

 00قوله تعالى# :وامسحوا برءوسكم [ 6المائدة٤] : إن لم يثبت في مثله عرف في
إطلاقه على البعض»› اتضح دلالته في الكل للمقصود السالم عن المعارض» كما هو

مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وأصحابهء والقاضي أبي بكر الباقلاني» وابن جني.

فلا إجمال.

وإن ثبت عرف في إطلاقه للبعضء اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ» كما هو

مذهب الإمام الشافعي» وعبدالجبار» وأبي الحسين البصري من المعتزلة .فلا إجمال
أيضاً.
نقل ابن الحاجب عن الإمام الشافعي أن ثبوت التبعيض بالعرف» بينما نقل عنه الفخر

الرازي في المحصول */865١: «أن ثبوت التبعيض ليس بالعرف» بل هو حقيقة فيما

ينطلق عليه الاسم» وهو القدر المشترك بين مسح الكل والبعض» فيصدق مسح
البعض .حيث قال« :وقال آخرون :لا إجمال فيه؛ لأن لفظ المسح مستعمل في مسح
الكل بالاتفاق» وفي مسح البعض كما يقال :مسحت

يدي بالمنديل» ومسحت يدي

برأس اليتيم» وإن كان إنما مسحها ببعض الرأس» والأصل عدم الاشتراك» فوجب

جعله حقي
قة في القدر المشترك بين مسح الكل» ومسح البعض فقط .وذلك هو مماسة

جرْءٍ من اليد جزءاً من الرأس .فثبت  :أن اللفظ ما دل إلا عليه» فكان الآتي به عاملا

باللفظ.

وحينئذٍ لياتحقق الإجمال؛ ويكفي في العمل به مسح أقل جزء من الرأس .وهو قول

الشافعي رضي الله عنه».

اه.

انظر :المعتمد ١/80". المحصول للرازي ۳/٤٦٠٠  .651 -الإحكام للآمدي ۳/٤۱.
رفع الحاجب  .585/#شرح العضد على المختصر ۲/۹١٠. شرح الكوكب المنير

* .74/فواتح الرحموت ؟/ه" .البحر المحيط “ .555/تشنيف المسامع ؟.888/
نهاية السول ؟.7716/
00
في :ش «(وجهي' بدل ابوجهي» .4وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ.

)( ضكّف ابن الحاجب الاستدلال بنحو قولهم« :مسحت يدي بالمنديل»؛ لأن الباء هنا
للاستعانة» والمنديل آلة» والعرف فيها ما ذكر.
ووافق في تضعيفه لهذا الأصفهاني في الكاشف 8/٠5. ونقل عن إمام الحرمين

الجويني قوله في «الأساليب»« :معتمدنا في مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه بل
۸3۹

(مَسْألَةُ) لا إِجْمَالَ في تخو [ثَْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلآةُ والشلام) :رفع عَنْ
متي الْخَطَأْ وَالتَّسْيَانُه [وَمَا اسْتُكرِهُوا عَلَييٍ] 4
 6م باع

ص

اه

وَالْبَصْرِي

)(€

لقا لأبي الْحْسَيْنٍ

'.

لى ناصيته وعلى عمامته» وليس ذلك على رأسه يكل فإنه لميعهد ذلك قطء
= مسح ع
لزكمة أو نزلة كانت به كلله؛ لأنه لا يمنع إدخال اليد تحت العمامة؛
وليس ذلك؛
الاستيعاب» فالاستيعاب ليس بواجبء والتقدير بالرفع تحكم» ولم يبق إلا
لتحقق
الشافعي رضي الله عنه .قال الإمام  :إذا قال :امسحت برأس فلان»» فإنه يفهم
مذهب
لبعض» ومانع ذلك معاندء فما ذكرنا هو عرف العربية» ويؤكد ذلك الأيمان
منه ا

المعلقة بمسح رأس اليتيم» فلا يظن أن أحدا يخالف في البر ببعض الرأس» .اه.
الأصفهاني بقوله« :واعلم أن مذهب مالك أقرب إلى النص» ومذهب الشافعي
وعقّب
ومذهب أبي حنيفة أقرب إلى فعله بي  .اه.
لاستدلال بكون «الباء» للتبعيض أضعف؛ لأنه لم يثبت نقلّ عن أحد من أئمة اللغة.
ا
قواطع الأدلة لابن السمعاني ص  #7ه .7المنتهى لابن الحاجب ص 7١1 .
انظر:

 .۳/۷۸۳بیان المختصر ؟ .155//شرح العضد على المختصر 5/95١ مع
رفع الحاجب

السعد .الأصول في النحو لابن السراج  .#14 _ 0مغني اللبيب لابن
حاشية
 .4۷ _ ۱كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة لابن الجزري ص.١١9
هشام /۸۷۱

في أصوات العربية ونحوها وصرفها لمحمد الأنطاكي “/؟؟ .1معجم الشوارد
المحيط

النحوية والفوائد اللغوية لمحمد محمد حسن شراب ص۱٠٩ ١51. -

ين المعقوفتين ساقط من :الأصلء ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في بيان
( )١ما ب

1

المختصر ۲/۷٦۳.

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ.
خريجه في مسألة :المقتضي› وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام)..
( )۳سبق ت
۳
۷٤.
ص۲
۷- ٤
الحسين» وأبو عبدالله البصريان» وبعض الحنفية إلى أنه مجمل؛ لتردده بين
( )4ذهب أبو
نفي الصورة والحكم.

جمهور على خلافه؛ لظهوره في نفي المؤاخذة والعقاب» ولكن هل ذلك بالعرف
' وال

'
أو باللغة ؟
لحاجب في المنتهى ص 8712وهنا في المختصر أن ذلك .بالغرف» وهو
جزم ابن ا
القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ۷۴١/١؛ تفريعا على ثبوت الأسماء
الذي قاله

اومن ذلك قوله عليه السلام« :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ؛
الشرعية .حيث قال:

هوم من ذلك بغلبة العرف مجاز هذا اللفظ الذي هو حكم الخطأ والنسيان؛
لأن المف

وم بعرف الاستعمال أن المراد بقول القائل قبل ورود الشرع :رفعت عنك-
لأنه معل
* AV

لَمَا :الْعُْدْفُ فِي مله قَبْلَ الشَّرْع :الْمؤَاحَدَهُ وَاأْعِمَابُ :وَلَمْ
هع

ليث

إل

يَسْقْطٍ الضْمَانُ إِمَّا؛ لبالعه ل
َِئ
مْسََّابء
1م ل

٤

م

ا

م

2م
أو تخصيصًا لِعْمُوم الخبّر ٠قلا
7

کے

۳ک

ی

Cr,

ع

(De

fe

la

Weh

قالوا”"'  :وَأَجِيبَ يما تَمَذمَ في الْمَيْنَدا".
الخطأ والنسيان؛ وما حدّثت به نفسك .رفع حكم ذلك دون عینه» وكيف يخبر
النبي ب برفع أمر واقع موجودء وهو يل عن ذلك» .اهر
وذكر ابن السمعاني أن ذلك يمكن أن يكون باللغة أيضاء حيث قال في قواطع

الأدلة « : ۱/۳۹۲ويمكن أن يقال :إنه معقول المعنى لغة أيضاً؛ لأن المراد من مثل هذا
اللفظ رفع المؤاخذةء ألا ترى أنه إذا قال لعبده« :رفعت عنك خيانتك»» عقل منه
رفع المؤاخذةء ورفع كل ما يتعلق بهذه الأفعال من التبعات» .اه

وانظر :المعتمد  .۱/۰۱۳اللمع ص .۹۲المستصفى ١/۷٤۳  ۸٤. -المحصول للرازي
 .الإحكام للآمدي /6٠1. أصول السرخسي ١/105. شرح تنقيح الفصول
ص .۷۷۲شرح العضد على المختصر ۲/۹١٠. رفع الحاجب  .۳/۹۸۳تخريج الفروع

على الأصول ص۸۲٩ فما بعدها .شرح الكوب المنير ١/٤٤. فواتح الرحموت
 .A/Yتشنيف المسامع ۲/٣۹۳۸.

) (0قال ابن السبكي في رفع الحاجب «« :۹۸۳/أو تخصيصاً لعموم الخبر» كذا بخط
المصنف» أي :تخصيصا لعموم المؤاخذة للخبر الدال على التخصيصء ولك أن
تقول :ما الخبر ؟ فالأولى أن يقال :أو تخصيصا لعموم هذا الخبر بالإجماع وغيره من
الأدلة القائمة على ذلك ولزوم التخصيص أسهلٌ من القول بالإجمالء فلا إجمال».
اه

) (Yعبارة« :
أقالوا :لا بذ تمضنمين».

وعبارة :ش «قالوا :لا بد م
إن
ضمار» كما في

شرح البابرتي  -نقلاً عن محقق بيان المختصر ١/۸۹۳  .-وعبارة الأصلء كما أثبتها:
«قالوا وأجيب» .وهي الموافقة لما في بيان المختصر ١/۸۳ ورفع الحاجب
 FTAAوشرح العضد على المختصر ۲/۹١٠.

قال الكرماني في النقود والردود  نقلاً عن محقق بيان المختصر « : ۲/۸۹۳واعلم أن

في المتن في« :قالوا وأجيب» اختصار غريب» وبما تقدم متعلق بهما» .اه.
فيه قوله« :في الميتة» أي في مسألة« :لا إجمال في نحو# :حرمت عليكم الميتة»
[المائدة ٤]. :

قال الكرماني في النقود والردود  نقلاً عن محقق بيان المختصر « :_- ۲/۸۹۳إن

المصنف قال في باب العموم في مسألة :المقتضى لا عموم له :إن الحديث مجمل.

قال :فكان الإجمال أقرب .ففي كلامه إشمام رائحة المنافاة» .اه.
الام

فية
حير ف
ت كث
( )١قال ابن

الطالب ص”:57

ى
إرلبه
«فقوله« :لا صلاة إلا بطهور» يشي

علكتب الستة بهذا اللفظ .وإنما روى أبو داودء وابن
حديث ليس هو في شيء منا
قال:قال رسول الله تَكِّخِ« :لا صلاة لمن لا وضوء
عنه
ماجهعنأبي هريرةرضي الله
لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» .وإسناده ليس بذاك» .اه.
الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء جديث

) (1۱°۱اهلاق
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التسمية على الوضوء

1
حديث ((/05١. )۹۹۳
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده  7/8414بمثل حديث أبي داود سنداً ومتناً.
وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب التسمية غلى الوضوء ١/١11١ بنحوه.
وأخرجه الحاكم في مستدرکه»
الذهبى فقال:

في كتاب الطهارة ١/55١. وصححه»

وتعقبه الإمام

(إسناده فيه لين؟ .

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى» باب التسمية في الوضوء ١/١٤.

كلهم منطريق يعقوب بنسلمة الليثي عنأبيه .إلاأن الحاكم قال :اعن يعقوب بن
أبي سلمة عن أبيه .وتعقبه الذهبي فقال« :صوابه يعقوب بن سلمة الليثي».اه.

قال البخاري« :لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة» .وقال الذهبي في
الميزان ٤/١٠٥٤ « :شيخ ليس بعمدة».
وقال ابن الصلاح :انقلب إسناده على الحاكم»فلا يحتج لثبوته بتخريجه لهء وتبعه
النووي .وقال ابن دقيق العيد :ولو سلم للحاكمٍ أنه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون»

ىعرفةحالأبي سلمة» وليس له ذكر في شيء من
راسمأبي سلمةديثار»فيحتاج إلم

كتب الرجال؛ فلا يكون أيضاً صحيحاً» .اه.

لفظعي ١/۳-۸.
يلحا
زية ل
للرا
اب ا
انظر  :التلخيص الحبير للحافظ ا.بن۷ح۳ج-ر١/۲۷ نص
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عنالنبي بلا قال :دلا تقبل صلاة بغير طهورء ولا

صدقة منعُلُول).

أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة حديث )(١
۱
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارةء

باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث

.
)| (VY

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده YV <10/

:
ي-
أصنف
ثم قال ابن كثير في تحفة الطالب ص« :655ولو أن الم
طش هذا بما صح مالنأحاديث.
AVY

:

ابن الحاجب -

ئا :إِن
شتََْبَت
رَعُْرعْفٌ
ِيّ فِي الصّحيحء إِفجْلمَالَ» وَإلاً
مثل قوله :

«لا صلاة لمن لميقرأ بفاتحة الكتاب» وهلا صلاة بحضرة الطعام» ولا

هو يدافعه الأخبثان» ودإذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم .وهلا صيام

لمن لم يجمع الصيام منالليل» .وما أشبه ذلك لكان أجود» .اه.

وقد مثل ابن الحاجب بمعظمها في المنتهى ص.٠۸۳ واكتفى هنا في المختصر بالا
صلاة إلا بطهور».

)(01

في واقع الأمر خلافاً لأبي عبدالله البصري .قال أبو الحسين البصري في المعتمد
۱/۹

«قول النبي و «:لا صيام لمن ليمبيت الصيام من الليل؟» وقوله « :لا

نكاح إلا بولي» .كان الشيخ أبو عبدالله يجعل هذه الألفاظ مجملة» .اه.

أما ما نقله الآمدي في الإحكام ١/۷۱ عن القاضي الباقلاني» وتابعه على ذلك ابن
الحاجب في المنتهى ص٠۸۳ وهنا في المختصر ففيه نظر؛ لأن عبارة القاضى واضحة

تمام الوضوح في التقريب والإرشاد ١/788

 ۴۳۸۳في أنه لإجامال في نحو :الا

صلاة إلا بطهور» حيث قال« :ومما ألحق أيضاً بالمجمل وليس منه في شيء قوله
عليه السلامة :لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» وهلا نکاح إلا بولي؛ودلا صلاة

إلا بطهور؛ و« ...فاتحة الكتاب» وهلا وضوء لم
ينذلم
كر اسم الله عليه؛ودلا صلاة
لجار المسجد إل
االفي
مسجد وأمثال هذا مما في اللفظ نفي عينه» وهو موجود
ثابت؛ لأن معنى هذا الكلام مفهوم في عرف أهل اللغة والاستعمال قبل الشرع
والرسالة؛ لأنهم قالوا« :لا علم إلاما نفع» وهلا كلام إلا ما أفاد» و«لا حكم إلا لله»
و«لا طاعة لمن عصى الله و«لا عمل إلا ما أجدى ونفع؟ غلم بذلك أنهم يعنون :الا
علمء ولا كلام نافع إلا ما أفادا» والا حكم واجب لازم إلا لله» ولا عمل يجب
الاشتغال به إلا ما أجدى ونفع» ودلا طاعة لمن عصى الله تجب وتلزم» .هذا مفهوم
عند جميع أهل اللغة» ومن عرف كلا
ومهم
ر قب
ولد
الشرع وبعده» فيجب حمل
الكلام عليه» وخرج بذلك عن حد الإج
م
ا
ل
.
و
و
ج
ب
أ
ن
ي
ك
و
ن المعقول من قوله :الا
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» أنهلا صيام مجزئ مجدٍ نافع إلاماكان
كذلك»

ولا صلاة نافعة مجزئة» ولا وضوء نافع مجدٍ مجزئ إلا ما كان كذلك .وقد

ثبت أن العمل كله منهذه الأجناس وغيرها لايكون نافعاً مجدياً من جهة العقلء

ولا يحصل عليه ثواب ونفع إلامنجهة الشرع وحكم السمع .فكأنه قالصريحاً عليه
السلام :لا عمل مجدٍ للثواب» والنفع إلا ما كانت هذه حالهء فوجب أن يعقل من

هذا النفي نفي كون العمل شرعياً مكتسباً للثواب ومعتداً به.فأما أن لايفهم منه
معنى» أيوفهم منه نفي ذات العمل الواقع المذكورء فإنه قول باطل؛ لأن معناه
مفهوم بعرف الاستعمال» وفساد نفي وقوع العمل معلوم بنفي الكذب والخلف عن
قول الرسول عليه السلام .اه.

AVY

فَالْعْرْفُ فمِثيْلِهِ تَفاْلْمَائِدَةِ3 /؟ه/ب؟] مل « :لآ عِلْمَإلامامء قإِلجاْمَالَ,02

أما الإجمال الذي قصده القاضي هو تردد الخطاب بين شيئين يصح القصد به إلى كل
واحد منها بدلاً من الآخر.

قال في التقريب والإرشاد ١/718": «ومع هذا فإنه قد يجوز أن يكون في هذا الخطاب
إجمال واحتمال من غير هذا الوجه الذي ظنوه» وهو تردده بين نفي شيئين يصح

القصد به إلى كل واحد منهما بدلاً من الآخر» وهو أن يكون أراد بقوله« :لا صيام
لمن لم يبيت الصيام من الليل» شرعي مجدٍ مجزئ معتد بهلصاحبه .ويجوز أن يكون
أراد :د صيام لمن لم يبيت الصيام املنليل» كامل فاضل» وإن كان شرعياً مجزئاً
ومعتداً به» إلا أنه غير كامل وفاضل.
وعلى هذا يجب حمل قوله عليه السلام« :لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ؛

لأنه احتمال نفى الإجزاء والاعتدادء وأن تكون شرعية بوجه ما .واحتمل أن يكون

قُصِد به نفي الفضل والكمال .فحمل على ذلك .ولولا أن الدليل أوجب حمله على
أحد الوجهين لوجب الوقف في المراد به من نفي حكم الشرع.
وكذلك فلولا أن الدليل قد قطع على أنه لا صلاة مجزئة بغير طهورء ونية» وقراءة
فاتحة الكتاب؛ لجاز أن يريد بقوله عليه السلام١ :لا صلاة إلابطهور»؛ لا صلاة فاضلة

وكاملة» وإن كانت شرعية مجزئة .وقد أوضحنا من قبل وجه إحالة دعوى العموم في
نفي الحكمين أعني :الإجزاء والكمال لموضع ما في ذلك من التناقض والتضاد؛ لأن

النفي لكونها مجزئة ومعتداً بهاينفي كونها شرعية» .والنفي لكونها كاملة فاضلة»

فوجب كونها شرعية معتداً بهاء وذلك متناقض محال أن يراد باللفظ عموم أمرين
۔.
50
۱/۰5
متناقضين» أو أمور متناقضة» .اه وانظر :التلخيص للجويني ۰۲

 (00والعجب من ابن الحاجب أنه جعل الخلاف في هذه المسألة مع القاضي الباقلاني» ثم
يستدل لما ذهب إليه بحجة القاضي .قال القاضي في التقريب والإرشاد ١/18"5:

«ومما ألحق أيضاًبالمجمل وليس منهفيشيء قوله عليه السلام« :صلياام لمن لم
يبيت الصيام من الليل» ودلا نكاح إلا بولي» ولا صلاة إلا بطهور) و«...فاتحة الكتاب»

كر اسم الله عليه» ودلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»
ينذلم
وهلا وضوء لم
وأمثال هذا مما في اللفظ نفي عينه» وهو موجود ثابت؛ لأن معنى هذا الكلام مفهوم
في عرف أهل اللغة والاستعمال قبل الشرع والرسالة؛ لأنهم قالوا« :لا علم إلا ما
نفع» و«لا كلام إلا ما أفاد» و«لا حكم إلا لله» وهلا طاعة لمن عصى الله» و«لا عمل

إلا ما أجدى ونفع» عَلم بذلك أنهم يعنون« :لا علمء ولا كلام نافع إلا ما أفادهء
وهلا حكم واجب لازم إلا لله» وهلا عمل يجب الاشتغال به إلا ما أجدى ونفع» ودلا

طاعة لمن عصى الله تجب وتلزم» .هذا مفهوم عند جميع أهل اللغة» ومن عرف-
AVE

ولو فد إتِعَاؤّهمَاء َالأوؤكَى”" ,مي الصّحََة؛ لاه يَصِيدٌكَالْعَدَ  .نَكَانَأَقَرَبَإِلَى
الْحَقَيمَة الْمُتَعَذْرَةِ .قن قِيل3!:ات الل بالرجيح  .قُلكَا:إِثْبَاتٌلماز بالْعْدْفٍ
2

کے

قالوا :الْعُْدِفُ شَرْعَاا” مُخْتَلِفت فى الْكَمَالٍ وَالصّكَةَ .قُلْنَا :مُخْتَلِتٌ؛

للاختلاف وَلَوْ سُلمَ قلا اسيِوَاءَ؛ لِتَرَجْحِهِ بِمَا ذَكَرْنَاةُ.
o

ور

ركم

ت

ام

8

َس

َ:السَارِقُ وَالسَارِفَفةَُاقْطَعُوا
«مسألة) لا إِجمَالَ في تَحْو#:و
يدهماي

=

.

كلامهم قبل ورود الشرع وبعده» فيجب حمل الكلام عليه» وخرج بذلك عن حد

الإجمال» .اه
( )١في :ش «فالأول» بدل «فالأولى» .وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ.
(؟) في :أء ش «إثباتٌ المجازه كما في بيان المختصر ۲/٠۷۴ وشرح العضد على
المختصر 7/١51. بدل (إثيات لمجاز» .

وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .۳/۰۹۳

( )۳قال الكرماني في النقود والردود  -نقلاً عن محقق بيان المختصر "5/١7 « :القطبي:
وفي بعض النسخ «شرع» أي سواءء فقال الناس فيه :شرع بتحريك الراء وسكونهاء
أي  :سواء .ولا دلالة فيها على أن المراد من العرف عرف الشرع .وفي بعضها «شرعاً»
وهو وإن دل على عرف الشرع لكنه لا يدل على السوية .والظاهر أن الأصل كان

باللفظين فسقط أحدهما .وليس والظاهر؛ إذ اللفظ مشعر بالسوية؛ إذ الأصل عدم
الترجيح؟  .اه

( )4سورة المائدة الاية١5. :

()

لا إجمال في نحو قوله تعالى# :والسارق والسارقةفاقطعوا أيديهما» [المائدة٠4]. :

االفقيطعء فإن اليد للعضو إلى المنكب حقيقة» وإطلاقها هنا على
لاالفييدء ول
الكوع من إطلاق الكل على الجزءء وقد دل عليه دليل وهو فعل النبي كَل

والإجماع؛ وذلك أولى من الإجمال المؤدي إلى التعطيل» وأما القطع فإبانة المفصل

فهو ظاهر فيه» فلا إجمال .خلافا لبعض الحنفية حيث قالوا :الإجماع في اليد وفي

كىب»
نإل
مهو
الىلما
القطع؛ لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع» وع

وعلى ما

هإولى المرفق» فتكون مشتركاًء وهو من المجمل .والقطع يطلق على الإبانة» وعلى
الجرح؛ فيكون مجملا .وقد أجابهم ابن الحاجب بقوله :اليد حقيقة إلى المنكب  أ

المسألة لغوية  »-والقطع حقيقة في الإبانة وظاهرا فيهما .فلا إجمال إذن.
AVo

لََا :أالنْيَدَ إلى الْمَنكب حَقِيقَةٌ؛لِصِحَةِ« :بَعْضُ ادليُهولنِمََهاُ.
وَالمَطعْ :إِيَانَه الْمُنّصِلٍ فل إِجْمَالَ.وَاسْتدِلَ :لَوْكَانَ مُشْتَرَكَافي لكوع

وَالْمِرَْوقَِالْمَنْكَبٍ لَزِمَ الإِجْمَال .اریت يقلذلم يكن٠لم الْمَجَارٌ.
ت

وَاسْعُلَ :تخت

الاسديراك وَالتَوَاطوٌ وحَقِيقََهةَ أُحَدِهِمّاء دقوع واجد من

اأنَقيْنرَبُ”” من وَاجِدٍ مُعَئّن .وَأَحِيبَ نبات“ الك بالتّرْجِيح» وَبِأَنَهُ يلَكآُونُ
ْ
مُجمل 9بدا
ث
لعَلَى
االْيَدُ
قَانُوا :تُطلَىُ

”5وَالْقَطعُ عَلَىالإِبائَةِوَعَلَىالْجَرْح»

كابلَإتَِجْمَالٌ .فلا لآ إِجْمَالَمَعاَلظَهُورٍ.

١

«منألة) الختا أن اللّمْطَ لِمَعْنَى تَارَة وَلِمَعْئَيَيْنِ أَخْرَى مِنْ غَيْرِ

ظهور» مُجْمَل"" .لنا :آنه مَعَْاهُ.
=

انظر :المعتمد ١/١٠". المحصول للرازي ١/١۷۱ فما بعدها .الإحكام للآمدي ۳/۹۱٠

فما بعدها .رفع الحاجب  ."79/#بيان المختصر ١/٤۷". المسودة ص١٠. ١ شرح
ال
اعضد
لع
ملى
ختصر ؟.51١/ شرح الم
احل
لي ع
جلى
وجم
اعمع
۲/٠٠
حم
اعشية
البناني .شرح الكوكب المنير8/“ :؟ .4فواتح الرحموت  .۲/۹۳تشنيف المسامع
ذلض”
( )١فى :أ «وأجيب» بدل (أجيب».

( )0في :أ» ش ”أنه يحتمل؟ بدل #يحتمل» .وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر
ورفع الحاجب 44/؛ وشرح العضد على المختصر ۲/١١٠.
۲
( )۳عبارة :ش «أقرب من وقوع واحد معين» .بزيادة «وقوع» وهذه الزيادة تفردت بها
نسخة:

ش.

( )٤في :أ «مجملاه كما في بيان المختصر ١/٤۷۳ بدل «مجمل» .وما أثبته هو الموافق

لما في رفع الحاجب ۳/٤۹۳ وشرح العضد على المختصر ۲/١١٠.

( )5في :أ «الثلاثة» بدل «الثلاث» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ۳/٤۹۳

وشرح العضد على المختصر  9/1512وبيان المختصر ؟/4/ا".
( )5إذا أمكن حمل الكلام على ما يفيد معنيين» وحمله على ما يفيد معنى واحداء وهو
متردد بينهماءفهو مجمل .وبه قال الغزالي في المستصفى ١/١٠

وابن الحاجب في

ص497 وهنا في المختصرء وابن الهمام من الحنفية في التحرير ١/١177 مع
المنتهى ١2
التقرير والتحبيرء ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/١۳٤ عن الحنابلة»
ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص١١٠. ١6١
كلام

قَالُوا :يَظْهَدُ ذفِ ايلْمَعْنَيَيْنِ؛ لِتَكْثِيرٍ الْفَائِدَةِ .قُلْنَا :إِنْبَاثُ ال“
جيح .وَلَوْسَلمَ عُورض بأ الْحَقَائْقَ لِمَعْئى وَاجد أك كاد أَظْهّرَ.

قَالُوا :يحمل ال" ک «السَّارق.2

(مَسْأَلَة) مَا لَه مَحمَل لوي وَمَحمَل في حكم شَرْعِي مِثْل« :الطوّاف

يلدا.
يينفما
وقيل :يترجح حمله على ما يفيد معنيين» كما لو دار بين ما یفید» وب
وبه قال الآمدي في الإحكام ۳/٠۲ وحكاه عن الأكثرين» واختاره صفي الدين الهندي.

وفى المسألة قول ثالثء وهو :أيننظر إن كان المعنى أحد المعنيين عمل به جزماً؛

لوجوده فى الاستعمالين» ويوقف الآخر؛ للتردد فيه» وهذا اختيار ابن السبكى فى

ر5ح
ب١ش7-
جاملعجوامع /١٠

0

المحلي.

وقد قال المحلي في شرحه لجمع الجوامع ۲/٦٠ عن هذا القول« :مما ظهر له كما

قال» والظاهر أن مراده أيضاً مثال الأول حديث مسلم :لا يَنكح المحرم ولا يُنكح؛
بناء على أن النكاح مشتركا بين العقد والوطءء فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه

معنى واحدء وهو أن المحرم لياطأ ولايوطئ أي :لا يمكن غيره من وطئه» وإن

حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك وهو :أانلمحرم لا يعقد
لنفسه» ولا يعقد لغيره .ومثال الثاني :حديث مسلم« :الثيب أحق بنفسها من وليهاء
أي :بأن تعقد لنفسهاء أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرهاء وقد قال بعقدها لنفسها
أبو حنيفة» وكذلك بعض أصحابناء لكن إذا كانت في مكان لا وليّ فيه ولا حاكم»

ونقله يونس بن عبدالأعلى عن الشافعي رضي الله عنه» .اه.
انظر :المستضفى

١/888. الإحكام للآمدي  .۳/۰۲رفع الحاجب 8/#ة" .بيان

المختصر  .#"/5/5شرح العضد على المختصر 5/١51. نهاية السول 5/5؟ .45التقرير

والتحبير  .۱/۱۲۲شرح الكوكب المنير  .14/فواتح الرحموت  .5شرح المحلي
١ مع حاشية البناني.على جمع الجوامع ٠ ۲/01

تشنيف

المسامع  .. ۲زوائد

الأصول ص۰۳٤ ۔ ه."٠ إرشاد الفحول ص١6١ ١١٠. -
) (01فى :الأصل «إثباتٌ لِنّعَةٌبدل «إثباتٌ اللغة» .وما أثبته هو الموافق لما فى بيان

المختصر ۲/١۷۳٠ ورفع الحاجب ١/۲٠٤ وشرح العضد على المختصر ١/١١٠.

فق

فى :ش «الثلاث» بدل الثلاثة».

) (۳عن طاووس عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسول الله ية قال« :الطواف حول
البيت مثل الصلاة إلاأنكم تتكلمون فيه .فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخيرا.
AVY

ِمُجْمَل" .لَنَا :عُرْفُ الشَّارع  :تَعْرِيتٌ الأخكامء ورلم [بصعَلَّى الله
أخرجه الترمذي في أبواب الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف حديث ()054
€
وأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحجء باب الكلام فايلطواف ١/٤٠. وأخرجه ابن

خزيمة في الحج» باب الرخصة في التكلم بخير في الطواف» والزجر عن الكلام
السيء حديث (٤/۲۲۲ )۹۳۷۲
وأخرجه ابن حبان في كتاب الحح» باب ما جاء فايلطواف حديث ( )84499ص ۷٤۲
(موارد الظمآن).

'وأخرجه ابن الجارود فى المنتقى فى كتاب المناسك حديث )(١154 ص.١51١
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك ١/984. وقال« :وهذا حديث
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وقد وقفه جماعة».

وأقره الإمام الذهبي.

باب إقلال الكلام بغير ذكر الله
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج›»
فاىلطواف

8/٠684.

وأخرج النسائي في كتاب مناسك الحج»باب إباحة الكلام في الطواف  5/7552عن

طاووس عن رجل أدرك النبي ية عن النبي يله أنه قال« :الطواف بالبيت صلاة فَأقِلُوا
وأخرجه الاأحمد في مسنده ۳/٤۱٤  ١/۷۷۳. 5/45.2وقال بعد أحاديثه« :لم
.ناه.
اب
رحمد
كم
بفعه
ير

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج» باب الطواف على الطهارة ١/۷۸
من طريق النسائي» وقال في حديثه عن طاووس عن بعض من أدرك النبي عله

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب #/68٠4: «وهو حديث جيّد رواه الترمذي»

والنسائي» وأبو يعلى الموصلي» وابن حبان» والحاكم وصححه».

اه.

 (000إذا ورد لفظ من الشارع يمكن أن يحمل على معنى لغويء وأن يحمل على حكم

شرعي مثل « :الطواف بالبيت صلاة فاقوا من الكلام» .فإنه يحتمل أن يكون المراد به:
الصلاة الشرعية حكماً.
هو
الافتقار إلى الطهارة؛ إذ ك

ويحتمل أن يكون المراد :أنه صلاة لغة؛ لاشتماله على الدعاء .فالمختار عند الآمدي
في الإحكام ۳

وابن الحاجب في المنتهى ص۹۳۱۰

وهنا في المختصر .وهو

مجمل» > خلافاً للغزالي حيث قال في المستصفى 1/۷
ليس
اه ل
قول الجمهور :بإن

«قوله ية « :الطواف بالبيت صلاة»؛ إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة

أي :هو كالصلاة حكماًء ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة» ويحتمل أنه يسمى

صلاة شرعاًء وإن كان لا يسمى فى اللغة صلاة؛ فمهوجمل بين هذه الجهات؛ ولا

ترجیح؟  .اه

1

AYA

عَلَيْهِ وَسَلّم]' ]86/1[ / 2لِتَعْرِيفٍ اللَعَة.

قَالُوا :يَضْلّحٌ لَهُمَا وَلَمْ يَتَضِحْ .فلتا :مُتَضِحٌ بِما ذَكَرَْاهُ.
ف وَثَالِaتُهًا:
( ممهَسأولمةيم) لنكا إرِمجْ.ممسَنارلوَوفسوِمهيمَالعهلمُهسَمّى لrعfَوِيٌ5ء وَdمُoسَsمَى شََهرْعِيٌ '
ا

دعنك

و

٠.

ت

ا و

ت

10

وه

ع *()5

رال في الإِنْبَاتٍ لِلشَرْعِيٌ وَفِي النَّهَى مُجْمَل*“.

سس(

ل

10

مه

وَرَابِعْهًا :وَفِي النّهْىي

لِلَعَوِيٌّ [وَفِي الاثباتٍ]e )*0
وانظر :المستصفى /١اه". الإحكام للآمدي  .۳/۱۲رفع الحاجب  .054”/#بيان
المختصر ١/۸۷۳. شرح العضد على المختصر ١/١١١  .نهاية السول ٤٤/١ه. شرح

الكوكب المنير ۳/۴۳٤. التقرير والتحبير  .۱/۰۲۲فواتح الرحموت ؟.14/
 00ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش.
 00إذا ورد لفظ في الشرع له مسمى لغوي ومسمى شرعي من غير ظهور أحدهما .فقد
اختلفوا فيه على أربعة مذاهب أحدها :أنه لا إجمال فيه .وبه قال جمهور الأصوليين»

واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص ٠٤٠١ء وهنا في المختصرء والقرافي في شرح
تنقيح الفصول ص؟.١١ والزنجاني في تخريج الفروع عن الأصول ص٠١۴  .وابن
السبكي في جمع الجوامع ١/٤٠ بشرح المحلي» والإسنوي في التمهيد ص ۸۲۲وفي
زوائد الأصول ص۴٠٠ كما قال به ابن الهمام في التحرير ١/١٠7 بشرح التقرير
والتحبيرء وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١۳/٤۳٤ وابن عبدالشكور في مسلم
الثبوت ١/١٠ مع فواتح الرحموت» ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص.٠١١

وثانيها :أنه مجمل مطلقاً .وبه قال القاضى أبو بكر الباقلانى فى التقريب والإرشاد

۱

 ۲۹۳ -واختاره أبو يعلى في العدة ١/١١٠ ونقله عن الإمام أحمدء كما قال

به الإمام الشيرازي في التبصرة ص١89
ص۷۷۱

واللمع ص.85

والمجد ابن تيمية في المسودة

وغيرهم.

وانظر :المستصفى 1/١ه.5 الإحكام للآمدي  .۳/۲۲رفع الحاجب  .8054/#بيان
المختصر ۲/٠۸۳. شرح العضد على المختصر ١/١١٠  .فواتح الرحموت  .5/14التقرير
والتحبير ۹۳
۱/۱۳
.-۲۹
)(۳
)(£

في  :أ «الغزالي» بدل «للغزالي».

وثالئها :مذهب الغزالي حيث قال في المستصفى ١/90: «والمختار عندنا أن ما ورد
في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعيء وما ورد في النهي كقوله« :دعي الصلاة» فهو
مجمل».

اه.

) (6ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما فى بيان

المختصر  ۲/۹۷۴وشرح العضد على المختصر .7/151
AV۹

1

[شَرْعِنٌ]*'' مل < :إني إا لَصَائِمْ ."47لتا

تَ الشَّرْعِيٌ ؛ روم صءِحَتِهِ .وَأَجِيبَ لَيْسَ
الْعَزَالِنٌ  :في الّهيتَعَذ
مَعْنَى الشَّرْعِيٌ الصّجِبحَ :ا لَزِمَفي :
دعي“ ال چ( الإجمَال© .
( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما فى بيان

1

المختصر  5/475وشرح العضد على المختصر .5/151

( )۲ععنائشة رضي الله عنها قالت« :دخل عَلَيَّالنبيكَل ذاتيوم فقال« :هل عندكم
من شيء٠؟ فقلنا :لا .قال« :فإني إذاً صائم» .ثم أتانا يوما آخر فقلنا :يا رسول اللّهء
أهدي لنا حيس (تمر يخلط بسمن وأقط) فقال« :ادنيه فلقد أصبحت صائما»ء قأكل».

أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنيته من النهار قبل
الزوال» وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر حديث (۲/۹٠۸. )۰۷۱ .951
كودتفايب
وأخرجه أبو دا

ابلفريخصة في ذلك حديث (8841؟) .789/41
الصوم» با

وأخرجه الترمذي في أبواب الصومء باب صيام التطوع بغير تبييت حديث (»۳۳۷
4٤ )  .٠١ #7وقال أبو عيسى :هذا حديث حسن» .اه.
وأخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب النية في الصيام ...إلخ 4/791

.841

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام؛ باب ما جاء في فرض الصوم في الليل» والخيار
في الصوم حديث )(١١۷۱ ١/916.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/44.
ورابعها :وهو اختيار الإمام الآمدي في الإحكام  ۳/۴۲حيث قال« :والمختار:
لمسمى اللغوي في طرف
اي
ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات»  وظهورٌه ف
ش
الترك» .اه.

( )۴قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :404/واعلم أن مذهب الغزالي مبني على أصله
المتقدم فيأن النهي لايقتضي الفسادء ثمهومع أصله هذالايقول بأنهيقتضي
يبعد فيه الشرعي» ولم يقل :يمتنع ؛ إذ لو كان ممتنعا عنده كان
الصحة ؛فلذلك ق:ال

يقول باقتضائه الصحة» ومذهبه لا ينتهي إلى هذا.
على أن بعض ن«ساخلمختصر»" :يتعذر» وليس في أصل المصنف» ولكن شهد قوله

فالىمستصفى ()e «إذ لولا إمكانه؛ لماقيل له :لا تفعل»ء ولكنها مخالفة
اي الستاه.
ليتض
ي لهي
لأسف أن
( )4في :أ دع بدل «دعي» .وهو تحريف ظاهر.
()6

سبق تخريجه في مبحث الأمر ص."4885

( )5قال الإسنوي في زوائد الأصول ص:"٠۷ «واعلم أن هذا الاستدلال لا يليق بقول-
*AA

رابع  :في الگهينعل الشّرْعِيٌ؛ لِلْرُوم صخو َي الخرٌالحم .
َه

م

ro

DO

وَأجيب بِمَاتَقَدَم .وبا  :ادى  ۳الک ِموی وَهُوَ بَاطِلٌ.
ک
چ چ
<2

الغزالي» بل بالقول الرابع» .أي بما اختاره الآمدي في الإحكام 7/*#؛ وذلك لأن
الغزالي يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام« :دعي الصلاة» مجمل فلا يرد عليه إلزام
ابن الحاجب بأنه يلزم على قوله الإجمال .انظر المستصفى 9/١ه".
)(1

في :ش «كبيع الخمر والحر'؛ بتقديم «الخمر» على «الحر؛ .وفي :أ «كبيع الخمر
والخنزير» .وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ۲/٠۸۳ ورفع الحاجب
* ..١5/وشرح العضد على المختصر ١/١١٠.

) (۲في  :ش «أجيب» بدل «وأجيب».

)(۳

في  :أ «دع» بدل «دعي.٤ وهو تحريف ظاهر.

) (4سبق تخريجه في مسألة ا:لنهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً ل لاغةّ..
ص.٠
5.48
8813

2

الان والم“

ُطْلَنُ اباد“ عَلَى فغل ألمي > وَعَلَى الدَّلِيلِء وَعَلَى المَدلُولا؛

قَبِذَلِكَ قال الصَّيْرَفِيُ :إِخْرَاجُ السَّىْءِ مِنْ حَيّز الإشکال إِلَى َحيير الَجَلّي
لليمفسي ا
از الاغرا
تصفى
) (1قال لغ

« 987اعلمعلم أأننهه ججررت عادت الصوليين برسم كتاب في

البيان» وليس النظر فيهمما يستوجب

أن يسمى كتاباً» فالخطب

فيه يسير»

والأمر فيه

قريب» ورأيت أولى الموضع به أن يذكر عقيب المجمل ؛ فإنه المفتقر إلى البيان؟ .اه.

ورد الزركشي في البحر المحيط //#اا 4قول الغزالي« :فالخطب فيه يسيرء والأمر فيه

قريب» بقوله« :وأمره ليس بالسهل؛ فإنه من جملة أساليب الخطاب» بل هو من
أهمها؛ ولهذا صدر به الشافعي كتاب «الرسالة»» .اه.

ابيلانلفغية :اسم مصدر بين :إذا أظهر» يقال :ببييناناً وتبياناً» ك كلم يكلم
زفق ال
7
كلاماً وتكليماً.
جاء في المصباح المنير ١/١7: «بين وتبين واستبان» كلهم بمعنى الوضوح
والانكشاف» والاسم البيان» وجميعها يستعمل لازماً ومتعدياً إلا الثلاثي فلا يكون إلا
لازماً»  .اه .

وانظر :القاموس المحيط ١/٤٠۲. التعريفات للجرجاني ص .85 - 75مفردات الراغب
١

.806ص۱٥۷ 1

ليف البيان في اصطلاح الأصوليين :

ل فمعبلين»
البيان الذي هو مصدر بين يطلق على التبيين» واهو

ويطلق على ما حصل

به التبيين وهو الدليل» ويطلق على متعلق التبيين» وهو المدلول أي المبّن .ولأجل

إطلاق البيان .على المعاني الثلاثة» اختلفوا في تفسيره بالنظر إليها.

فمن نظر إلى الإطلاق الأول :فعل المبيين» قال في تعريفه« :إخراج الشيء من حيز
الإشكال إلى حيز التجلي».

وهذا التعريف للصيرفى كذا نقله عنه ابن السمعاني» والجويني في التلخيص ؟١٠ 4/

وغيرهما .وزاد الجويني في البرهان »١/471 وتبعه الآمدي في الإحكام “ 472/وابن
الحاجب في المنتهى ص٠٤١

وهنا في المختصر:

.قالوا« :إخراج
«الوضوح؛ ف

الشيء من حير الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح ؛ تأكيداً وتقريراً».

قال ابن السبكي في رفع الحاجب #/1١4: «والمختار :حد الصيرفي» وإياه اختار
القاضي أبو الطيب» وغيره من أثمتنا»..

وبقول الصيرفى قال أبو بكر عبدالعزيز من الحنابلة .انظر :العدة ١/٠٠٠. المسودة

ص.٥۲۷ شارلحكوكب المنير .44/

AAY

الصوح“
وَأُورِدَ :الْبَيَانُ الْتِدَاءَ وَالتََجَوّرُ بِالْحَيّرء وَتَكرِيرُ الوصو“

ومن نظر إلى الإطلاق الثاني» وهو الدليل عرفوه بأنه« :الدليل الموصل بصحيح النظر
فيه إلى العلم .أو الظن المطلوب» .قال أكثر الأشعرية (القاضي الباقلاني في التقريب
والإرشاد  ۳/۰۷۴والجوينى فى البرهان 45/١؟.١ ۷۲۱1ء وفى التلخيص //١ا72١

والغزالي في المستصفى ١/١٠۴٠ والآمدي في الإحكام  :)47/وأكثر المعتزلة
(كالجبائي» وأبيهاشم» وأبي الحسين في المعتمد ١/897

)۹۲٤ء وأبو الحسن

التميمي الحنبلي كما حكاه عنه المجد بن تيمية في المسودة ص۲۷۰

وغيرهم ؛

لصحة إطلاقه عليه لغة» وعرفاً مع عدم ما سبق» والأصل الحقيقة.

ومن نظر إلى الإطلاق الثالث» وهو متعلق التبيين عرفه بأنه :العلم الحادث؛ لأن
البيان هو ما به يتبين الشيء والذي به يتبين هو العلم الحادث .حكاه أبو الحسين في
المعتمد ١/۳۹۲ عن أبي عبدالله البصري .وحكاه الزركشى فى البحر المحيط ١/۸۷٤

عن أبي عبدالله البصريء وأبى بكر الدقاق الشافعى» وحكاه أبو يعلى فى العدة
 1/3والمجد بن تيمية في المسودة 0ص 71عن الدقاق الشافعي.

١

انظر تفصيل المسألة في :التقريب والإرشاد ۳/٠۷". البرهان ١/47١. المستصفى

, 0

 .441المسودة ص .770الحدود

الإحكام للآمدي  .41/#المعتمد ١/795

للباجي .ص١4 أصول السرخسي  .5/55رفع الحاجبب O فما بعدها .بيان
المختصر  .۲/۳۸۳شرح العضد على المختصر  .5/771تيسير التحرير ۳/١۷۱. شرح
الكوكب المنير ۳/۸۳٤. تشنيف المسامع ۲/١٤۸.
 (000قال الجويني في البرهان 4/١؟:١ «فذهب بعض من يُنسب إإلى الأصوليين إلى أن
البيان :إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح .وهذه العبارة وإن
شاتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز
كانت محوّمة على المقصود فليست مُرضية؛ فإمنه
والتجلي» وذوو البصائر لا يودعؤن مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها بلغ

رء
وغير
صمن
قرض
الغ

ويحسنها المنتهون» .اه.

دائون»
تمه
بفه
مي
لدء
ايا
ولا ازد

وانظر :التقريب والإرشاد “ ./7/التلخيص للجوينى ۲/٤٠۲ فما بعدها .المستصفى

"1

1

الإحكام للآمدي ۳/۲٤۲.

 الصيرفي هو :محمد بن عبدالله البغدادي» أبو بكر الصيرفي الشافعي» الإمام الفقيهالأصولي .قال القفال« :كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي»» وقال ابن خلكان:
«وله في أصول الفقه كتاب لم يسبق إلى مثله» ..أشهر مصنفاته «شرح الرسالة

للشافعي» و«البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام» فأيصول الفقه» وكتاب
:فيات الأعيان .4/9491
«الإجماع» و«الشروط» .توفي سنة "٠7 ه .انظر ترجمته في:و

طبقات الشافعية لابن السبكي ۳/٩۸۱. شذرات الذهب ؟."9/67
00

قال العضد في شرحه على المختصر ١/١١٠ على هذه الإشكالات التي أوردت على-

AAY

وَقَالَ الْقَاضِي وَالأَكمَرُ :الدَّلِيل. 9
وَقَالَ الْمَصْرِيٌّال عَنِادلي .
وَالْمْبَيَنُ  :تقيضالْمُغِمَر© .وَيَكُونُ فِيمُفْرَدِ وَفِي مُرکب» وَفِي

التعريف« :ولا يخفى أنها مناقشات واهية».اه .وانظر :رفع الحاجب ۳/۲۱٤ _ ١١٤.

بيان المختصر ۲/٤۸۳. تشنيف المسامع ؟.148//
) (01قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ۳/٠۷۳: «أما البيان فحقيقته أنه :الدليل
المتوصل بصحيح النظر فيه إلى ففعل العلم بما هو دليل عليه» .اه .

وقال إمام الحرمين في البرهان ١/47١: «والقول المرضيٌ في البيان :ما ذكره القاضي

أبو بكر حيث قال« :البيانٌ هو الدليل .4اهء وقال في البرهان أيضاً ١/۷١۱: «والقول

الحق عندي :أن البيان هو الدليل» .اه.

1

وقال فى التلخيص 5//1١7: «فالسديد إذا ما ارتضاه القاضى وهو :أن البيان هو

١

الدليل» .اه.

وقال الغزالي فايلمستصفى ١/85": «إن الأقرب إلى اللغةء وإلى المتداول بين أهل
العلم ما ذكره القاضي ؛ إذ يقال لمن دل غيره على الشيء :ييه له» .أه.

وقال الآمدي في الإحكام ١/٤۲: «وذهب القاضي أبو بكرء والغزالي» وأكثر
أصحابناء وأكثر المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم» وأبي الحسين البصري وغيرهم إلى أن
البيان هو الدليل .وهو المختار» .اه.

وقال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/97

« :441المحكي عن شَّيِْحْيْنَا أبي

علي» وأبي هاشم رحمهما الله :أن البيان هو الدلالة» وأرادا بذلك البيان العام .وقال
الشيخ أبو عبدالله :إن البيان هو العلم الحادث؛ لأن البيان هو ما به يتبيّن الشيء.

والذي به يتبين هو العلم الحادث .كما أن ما به يتحرك الشيء هو الحركة؛ ولهذا لا
يوصف الله سبحانه «متبيّن»؛ لما كان عالما لذاته» لا بعلم حادث .والصحيح هو
الأول؛ لأن البيان العام هو الكشف والإيضاح» .اه
) (۲قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٤۹۲: - ۱/۳۹۲ «وقال الشيخ أبو عبدالله :إن
البيان هو العلم الحادث؛ لأن البيان هو ما به يتبيّن الشيء .والذي به يتبين هو العلم
'الحادث .كما أن ما به يتحرك الشىء هو الحركة؛ ولهذا لا يوصف الله سبحانه

«متبيّن»؛ لما كان عالماً لذائه .لا بعلم حادث».اه.
وبقول أبى عبدالله البصري قال الدقاق الشافعى .حكاه عنه أبو يعلى في العدة //١ا»٠١
)(۳

والمجد بن تيمية في المسودة 0ص »77والزركشي في البحر المحيط “.8/74/
أي متضح الدلالة» ويدخل فيه الخطاب الذي ورد مبيناً ابتداء .انظر :بيان المختصر
 ."۸0/Yرقع الحاجب*/6١4. . شرح العضد على المختصر 7/75١.

AAS

فِغْلء وَإِنْ لَمْيَسْبِقْ إِجَمَال”" .
سے

(مَسْأَلَةُ) الْجَمْهُورُ :الْفِعْل يَكُونُ بائ  .لا  :أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل
و

رك

) (1قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳/١٠٤ « :وقرر بعض الشارحين  وهو العضد في

شرحه على المختصر ۲/۲١۱  -على أنه قد يكون البيان بالفعل بعد سبق الإجمال»

وقد لا يكون .والصواب :ما ذكرناه من أن البيان من حيث هو فعلاً كان أو قولاً قد
يكون بعد سبق الإجمال» وقد لا يكون».اه وانظر :بيان المختصر 9؟."868/
)(

المراد :فعل النبي اء

وهو الذي عليه جمهور العلماء وخالف في ذلك بعضهم كما

سيأتي تفصيل ذلك.

انظر :البرهان ١/671١. المعتمد ١/٤۹۲ فما بعدها .المستصفى ١/١٦۳ فما بعدها.
التبصرة ص.۲٤۷ المحصول للرازي “ .871/الإحكام للآمدي “8/؟ .رفع الحاجب
“١6؛ .بيان المختصر  ."5/58شرح العضد على المختصر  .5/7561شرح المحلي
على جمع الجوامع  7/6البحر المحيط ١۸٤. - 6/681 تشنيف المسامع 1

شرح الكوكب المنير ۳/١٤٤.
)(۳

لا خلاف

بين العلماء في وقوع البيان بالقول»

وسكت

بعضهم عن الإشارة والكتابة»

فيحمل أن يكون على خلاف الفعل .وقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير
۴

والزركشي في تشنيف المسامع ۲/۹6٤۸ وفي البحر المحيط ۳/۷۸٤ عن

صاحب كتاب «الواضح» من الحنفية قوله« :لا أعلم خلافاً في أن البيان يقع بالإشارة
والكتابة» .اه.

وإنما الخلاف في الفعلء فالجمهور أنه يقع بياناًء خلافاً لأبي إسحاق الإسفراييني»
والكرخي من الحنفية .حكاه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٠۲٤۷ وكلام الغزالي
في المستصفى ١/۷٦۳ يوهمهء فإنه قال« :وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان تقدمه؛ إنه

أريد به بيان الشرع؛ لأن الفعل لا صيغة له» .اه.
لاكلنإمام صفي الدين الهندي أرَّل كلام الغزالي فقال« :قول الغزالي وغيره :إن البيان
فليعموم بناء على الغالب
مخصوص بالدليل القولي» فالمراد منهالتسمية اصطلاحاء كما ا
ايزه» .اه.
وف
مكنون البيان قولاء لا فيحقيقة مايقعبه البيان» وجلا
وانظر :البرهان ١/651. المعتمد ١/٤۹۲ فما بعدها .المستصفى ١/١٠۳ فما بعدها.
التبصرة ص.۲٤۷ المحصول للرازي #/87١. الإحكام للآمدي 0/#؟ .رفع الحاجب
 ۴؛ .بيان المختصر  ."51/58شرح العضد على المختصر ١/۲٦٠. شرح المحلي
 .584تشنيف ٬المسامع ۲/۸٤۸.
على جمع الجوامع ؟ .85/البحر المحيط 6/844

شرح الكوكب المنير .7344/#
)(€

في :ش عليه السلام» بدل يلها .

AAo

ابلصنَّلاةَ وَالْحَجٌ بِالْفِعْلٍ وقول د
:واعي [مَتَاسِكَكْ] "4007وَِصَلُُوا
كَمَا "”4...يَدُلعَلَيْق وَأيِضًا :فَإِنَّالْمُسَاهَدَة
22
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وت

م

o

ا

اھ

ات

أَدَلَوَ:ليس الْحَبَرْ
1

كَالْمُعايكة. *40
ريفع
 (0010ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما ف
الحاجب.4١6/# 
ة :فعله ية ماوضح فيه أمر الجبلة .ص.4١70
لفي
أجه
سخري
مق ت
) (۲سب
ة :فعله ية ما وضح فيه أمر الجبلة .ص.4٠70
لفي
أجه
سخري
مق ت
) (۳سب
أالشهادة» بدل «المشاهدة» .وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ.
) (4في« :
) (6ظنه كثير من الشارحين مَثَلاً من الأمثال .وليس حديثاًء منهم :العلامة العضد

حيث

قال في شرحه على المختصر 5/75١: «ولذلك قيل فايلمثل السائر« :ليس الخبر
كالمعاينة») » .4اه .تعقبه المحقق التفتازانى بقوله« :مروي فى الحديث.

ولا ينافى

٠

رًا»  .اه .
كسوناهمئثلا
(تحفة الطالب)» وتنبه له ابن السبكي»

ي.جه
ر فى
خير
ت كث
وقد أغفله الحافظ ابن

قال في رفع الحاجب « : 6/514واليس الخبر كالمعاينة» فيما أخبرنا به أبي رحمه الل
وأبو عبدالله الحافظ في كتابهما قال:أنبأنا إسحاق بن أبي بكر النحاس سماعاء أنبأنا
يوسف بن خليل الحافظهء أنبأنا الجمال أبو الحسن مسعود بنأبي منصورهء أنبأنا
بن أبى الفضل العلوي .أنبأنا أبو أحمد محمد بن علي بن محمد المكفوف»ء

مند بن
اب
حيخ
ا الو عبدالله بنمحمد بنجعفر بنحبان المعروف بأبي الش
شعيب البلخي بن شريح بن يونس بن هشيم عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس قال :قال النبي كَلهِ« :ليس الخبر كالمعاينة» .وهذا سند صحيخ .أخرجه

أحمد بن حنبل في «مسنده» عن هشيم كما سقناه» .اه.
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/6١5 من الطريق الذي ساقه ابن

السبكي في رفع الحاجب.
ينق
رم
ط۱/
نيده ۱۷۲
مضاسً ف
وأخرجهأي

ان»
عمبن
نيج
سر

ثهنشایم به .وفيه زيادة:

 ...إن اللهعز وجل أخبر موسى بماصنع قومه في العجل» فلم يلق الألواحءفلما
عاينماصتا ألقى الألواح فانكسرت».
وأخرجه ابن حبان في كتاب علامات النبوة» باب م جاء في موسى الكليم صلى الله
على نبيناوعليه وسلم حديث ( )۷۸۰۲و( )۸۸۰۲ص٩۱٩ (موارد الظمآن).
وأخرجه الحاكم في المستدرك فكيتاب

التفسير ۲/٠۲۳ وقال« :هذا حديث صحيح

على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
ووافقه الإمام الذهبي.
“AA

قالوا :يطول فياخ الْبَيَالُ .قُلْنَا :وَكَد يطول اقول ولو سُلّمََمَا

jL َلِسْنُوكِ أَنْوَى الْبَيَائيِنِء وَلَوْ
أخْرَ*[ /ه/ب] ؛ لشّروع''" فيه .وَلَوْ
سُلّمَ قَمَا تَأَخَّرَ عَنْ وَفْتِ الْحَاجَةٍ.
(مَسْأَلَةُ) إِذَا وَرَدَ بَعْدَ الْمُجْمَلٍ كَوْلُ وَفِغْلُ إنإِنَمََا وَعْرِتفَ اقم
>أَحَدُهُمًا .وَقِيلَ :يَتَعَئَغّنَُيْدْ
قَهُوَ البَيَانُ .وَالنَانِي ايد فَإنِنْجُهِلفََ
(XE

ال6أزمججح؛ إ َءتيم ؛ ل الْمَدْجُوع لا

sقِل
oسْت
يکو تأكيدً(ا )oوَ.أ.fجِيبَ بFأEنّ الم

له يرم فريه دَلِك.

يإَنت“َقلَِمَْاء
ص

كَمَالَوْطَاف بَعْدَ آية الْحَج طوَافَيْن وَأَمِرَبطْوَافٍ

( )١في :أ «الشروع «بدل «للشروع».

( )۲عبارة :أ «ولو سلّم فما تأخر» .بزيادة «فما تأخر» .وهذه الزيادة تفرّدت بها نسخة:أ عن
سائر النسخ.

( )۳قال الآمدي في الإحكام07/؟« :إلا إذا كان دون الأول في الدلالة؛ لاستحالة تأكيد
الشيء بما هو دونه في الدلالة»).اه.

.”0
وانظر تحقيق المسألة في :المعتمد ١/۲٠۳ -

المحصول للرازي .781/#

الإحكام للآمدي “/لا؟ .رفع الحاجب  .814/#بيان المختصر  .۲/۸۸۳شرح العضد
على المختصر 5/751١. شرح تنقيح الفصول ص.81١ تيسير التحرير “ .571/فواتح

الرحموت  .1/54شرح الكوكب المنير ۳/۷٤٤  ۸٤٤. -تشنيف المسامع .7/068
( )٤حرف «لا» ساقط من :أ .وسقوطه يغير المعنى.
(ه) هذا اختيار الآمدي في الإحكام ۳۴

حيث قال« :وإن جهل ذلك أي تقدم أحدهما

» فلا يخلو إما أن يكونا متساويين في الدلالةء أو أحدهما أرجح من الآخر علىحسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال» فإن كان الأول فأحدهما هو البيان» والآخر
ن» وإنكان الثاني فالأشبه أن المرجوح هوالمتقدم؛ لأنا لو فرضنا
يير
ين غ
عم
تكد
مؤ
تأر المرجوح امتنع أن يكون مؤكداً للراجح؛ إذ الشيء لايؤكد بما هو دونه في
الدلالة؛ والبيان حاصل دونهء فكان الإتيان به غير مفيد» ومنصب الشارع منزه عن

الإتيان بما لا يفيد .ولا كذلك فيما إذا جعلنا ١ المرجوح مقدّماء فإن الإتيان بالراجح

بعده يكون مفيداًللتأکید» ولا يكون معطلا .
()5

فى :أ «وإن» بدل «فإن».

( )۷حيث روي عنه يك فيما أخرجه الدارقطنی فى سننه  7/757عن على رضي الله عنه

ن.
يسعى
ين و
عوافي
ساف ط
ننا فط
الركا
قهك
أن

AAV

000

وار

فَالْمُحْتَادُ :الْمَوْلُ وَفِغْلهُ ذب

أو وَاجِبٌ  .مُتَقَدُمَاء أو مُتَأخْرَا؛

لأنّ الْجَمْعَ أؤلى”” .
0 4 0
بوالحسَيْنِ :

يد
اى“
لمتقدم بيان

.

مه م 3
و
ويلزمه نشخ الفِعْلٍ

2O

اکا“
ل
مع !

الْجَمع.
(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْمَارُ أنَ اّلْبَيَانَ أَقْوَى .وَالْكَرْحِيٌ  :يَلْرَمُ الْمْسَاوَاة”  .أبو
=

وروى الدارقطني أيضاً في سننه  7/487عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين
حجته وعمرته معاء وقال« :سبيلهما واحد .فطاف بهما طوافين» وسعى بينهما
سعيين» وقال :هكذا رأيت رسول الله يله صنع كما صنعت».

( )١حيث روى الترمذي فى سننه ۳/٤۸۲ وابن ماجه في سننه  9/044عن ابن عمر

رضي اللّه عنهما أن رسول الله يي قال« :من أحرم بالحج والعمرة؛ أجزأه طواف

ً».
اما
يلعمنه
ميح
واحد وسعي واحد عنهماء حجتى
قال الترمذي« :هذا حديث حسن صحيح غريب».اه.

الً؛ فيجب حمل فعل النبي يلل على كونه مندوباًء وإلا فلو
مقو
مهتإنقكادنال
(؟) لأن
كان فعله له دليل الوجوب» كان ناسخاً لما دل عليه القول» ولا يخفى أن الجمع
أاوللىإمهنمال.
وإن كان الفعل متقدماً؛ فيحمل فعله على بيان وجوب الطواف الثاني في حقه دون
أمته» وأن يحمل قوله على بيان وجوب الأول دون الثاني في حق أمته دونه» وهذا
فيه جمع بين البيانين من غير نسخ ولا تخصيص» وأيضاً فإن القول يدل على البيان
بنفسه بخلاف الفعل؛ فإنه لا يدل إلا بواسطة.

A
انظر :التبصرة ص94؟ .المحصول للرازي  .781/الإحكام للآمدي FV -
شرح تنقيح الفصول ص.81١ شرح العضد على المختصر  7/7151المسودة ص.١67
رفع الحاجب ” .914/#بيان المختصر ؟ ."98/تيسير التحرير .5/911/#شرح المحلي

على جمع الجوامع NA مع حاشية البناني .فواتح الرحموت ١/۷٤.شرح الكوكب
المنير ۳/۹٤٤. تشنيف المسامع ۲/۲٥۸.
( )۳قال أبو الحسين في المعتمد ١/: افمتى علمنا تقدم أحدهماء كان هو البيان؛ لأن
خزير
أيج
الخطاب المجمل إذاتعقبهمايجوز أن يكون بياناًله كبايانناً له.ف'إنتلم
البيان» فالأمر فكيون ذلك بياناً أكشف وأظهر» .اه.
2

في  :أ «مقدماً» بدل «متقدماً .

(©)

استنكر صفي الدين الهندي ذلك وقال :لا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتر
كوان
أنه كالمبين في قوة الدلالة» فإنه ل

كذلك لما كان بياناً له بكلان

AAA

هو 5

الْحْسَيْن  :بجواز الآذئى”" .لَنَا :لو كَانَ مَرْجُوحَاء لي الأمْوَّى في العام

إا خصّصٌء وَفِي" الْمُطلتي إِذَّا فيد وَفي تاري :اللحکك .
(مسْأَلَةٌ) تأَحِيرٌ الْبََانِ عَنْ وَفْتِ الْحَاجَة" مُمْتَية 9إِلأعِنْدَ
= إلى بيان ر انظر :البحر المحيط  .044/تشنيف المسامع ؟ .444/تيسير التحرير
” . 7فواتاحلرحموت

؟.84/

( )١في :أء ش «يْجَورُ كما في بيان المختصر  5/04بدل «بجَوَازٍ» .وما أثبته هو

الموافق لما في رفع الحاجب »/١74 وشرح العضد على المختصر ۲/١١٠.
(؟) وهذا ما نقله القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد N عن الجماهير واختاره
لنمين:
تحدك م
موا
ل ال
ابر
العمل بخ
جنب
وم
أهور
حيث قال« :قال سائر الفقهاء وجم
إنه لا يمتنع بيان حكم العام والمجمل المعلوم ورودهما في الكتاب والسنة بخبر
الواحد .وهذا هو الذي نختاره» .اه.

واختاره الفخر الرازي في المحصول ١/٤۸۱ حيث قال« :والحق أنه يجوز أن يكون

البيان والمبين معلومين» وأن يكونا مظنونين» أن يكون المبيُّ معلوماء وبيانه مظنوناء

خصيص القرآن بخبر الواحد والقياس».اه.
كما جتاز

واقتصر ابن الحاجب في المنتهى ص٠٤١ وهنا في المختصر على نقله عن أبي
الحسين.

قال أبو الحسين في المعتمد ١/١٠۳ « ١٠۳: -والصحيح أنه يجوز أن يكون البيان

والمبيّن دليلين معلومين» ويجوز أن يكونا أمارتين» ويجوز أن يكون المبيّن معلوماً.
وبيانه مظنوناً .كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد؛ لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة
بذلك».

اه.

( )۳حرف «في» ساقط من :أء ش .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب »914/#
وبيان المختصر 9/192

وشرح العضد على المختصر ؟.751/

أعند» بدل «عن» .وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ.
( )٤في« :
( )5التعبير ب «الحاجة» لم يستحسنها الأستاذ أبو إسحاق حيث قال كما نقله عنه
الزركشي فى البحر المحيط ١/۳۹٤ « :-وهى عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن

بالمؤمنين حاجة إلى التكليف» فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن يقال :تأخير البيان
عن وقت وجوب

الفعل بالخطاب» .ثم قال الزركشي « :هي مشاحة لفظية» وقد عرف

أن الْمَعْنِىّ ب «الحاجة» كما قال إمام١ الحرمين « :توجه الطلب» .اه وانظر :البرهان

لإمام الحرمين ١/871. رفع الحاجب .774/#
()5

فى :أ ايُمْتَنَعٌ١ بدل اممْتَنِعٌ.1
A۸۹

» NWN.سم

مجور

.

تكليفي

Ore

y7

ما لا یطاق

امل قلم
٠

وَإِلَى وَفْتِ الْحَاجَدَ جور .
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Tir
عِنَتْمُم . 7
]ةزباتَحْلا[َو: 9

(WE.o

نس

والصيرفِي

eee

) (١عبارة :ش «إلا عند من يُجَور.
قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠١١ « :أما من جوز التكليف بما لا يطاق» فهو
يقول بجوازه فقط لا بوقوعه» فكان عدم الوقوع متفقا عليه بين الطائفتين؛ ولهذا نقل
القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع علي امتناعه؛ .اه.
قال القاضي فايلتقريب والإرشاد « :"48/لا خلاف بين الأمة في أن الشرع لم يرد
بأمر يجب تقديمهء وتمس الحاجة إلى تنفيذه مع تأخير بيانه .راهو المعتمد في أنه

لياجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» .اه.
00

هذا ما قاله الصيرفي أَرَّلاَ وقد روى ابن السبكي في رفع الحاجب ۳/٤٤٤ رجوعه
إلى القول بالجواز» حيث قال« :قال الأستاذ أبو إسحاق :ثم نزل أبو الحسن

الأشعري بالصيرفي ضيفا قَنَاظَرَهُ في هذا إلى أن رجع  3مذهب الشافعي» .اه.
 6في :الأصل .أ .زيادة «والغزالي» والحنفية» ولم أثبتهاء واكتفيتٌ بما في

نسخة:ش

؛ لأن الغزالي يقول بجواز تأخير البيان إلىوقت الحاجة» حيث قال

فاىلمستصفى

١/845":

«أما تأخيره إلى وقت الحاجةء

فجائز عند أهل الحق».

 :أما الحنفية» فبعضهم فقطء لا كلهم .قال صاحب مسلم الثبوت ۲/۹٤ مع
اتحالرحموت(« :المختار جواز تأخير تبليغ الحكم) المنزل إلى المكلف ر
وقت الحاجة) وهو وقت تنجيز التكليف سواء كان موسعاً أو مضيقاً .وقال
شرذمة قليلة :لياجوزا.

اه.

فق ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب  »174/وبيان المختصر ۲/۲۹۴٠ وشرح العضد على المختصر ؟.4151/
) (oقال البعلى فى مختصره ص:١1"١0 «وفى تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان»

ولأصحابنا قولان» .اه.

1

وقال فى العدة « :677/#وأما تأخيره عن وقت الخطاب» وقبل وقت الحاجة فقد

اختلف أصحابنا .فقال شيخنا أبو عبدالله  الحسن بن حامد  :-يجوز ذلك» وهو ظاهر
كلام أحمد في رواية صالح وعبدالله.

وقال أببوكر عبدالعزيزء وأبو الحسن التميمى :لياجوز .وقال التميمى :لياختلف

مند
حر ع
أسطو
الم

رحمه اللّه أنهلايجوز تأخير البيان» .اه.

١

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير “(« : 854/و يجوز تأخيره) أي البيان (و
تأخير تبليغه) أي تبليغ النبي ب (الحكم إلى وقتها) أي وقت الحاجة .حكاه ابن عقيل

عن جمهور الفقهاءء وذكره المجد عن أكثر أصحابنا.

فهو جائز وواقع مطلقاً .سواء كان المبيّن ظاهراً يعمل به كتأخير بيان التخصيص» =

۸۹۰

اه

ق

ەك

fo

.

,soroM

وَأبُو الْحْسَيْن :يله فِي الإِجْمَالِيَ اللتآّفْصِِلِىٌ مِْلْ« :هَذًَا الْعُْمُومُ
لدممخ وصوصلم»

وAالIمAطلق ملفايند»» بأو«اتلشحكعم سrيoتسخ» . ©)0(5

وَالْجَبَائْيُ:

ْرٍاللُسخ”".
غَيير
ممْتَيْع في غ

وبيان التقييد» وبيان النسخء أو لا كبيان المجمل .وعنه 

أي الإمام أحمد  :-لا يجوز

ذلك .واختاره جمع» .اه.
وقال ابن بدران في المدخل ص:77١ «وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
بوكر عبدالعزيزء
جائز عند ابن حامدء والقاضي ابن الفراء .»..ثم قال« :ومنعه أب
وأبو الحسن التميمي ...والحق الأول»١ .

وانظر :المسودة ص2١87 وشرح مختصر الروضة للطوفي ؟.485/
) 0قال السمرقندي في ميزان الأصول ص« :"55وأما تأخير بيان ما يمكن العمل بظاهره
نحو بيان العام :أن المراد منه بعضهء ونحو بيان المطلق :أن المراد منه المقيد :فقال

مشايخ العراق من أصحابناء نحو الكرخي» والجصاص وغيرهما :بأنه لا يجوز .وبه
قال القاضي الإمام أبو زيد ومن تابعه من المتأخرين .وهو قول أكثر المعتزلةه .اه.
وانظر :المعتمد للبصري ١/81١". بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص۰۹۲
فما بعدها.

) (۲قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/1": «إن الخطاب الذي يحتاج إلى بيان
ضربان :

أحدهما :أنه ظاهر قد استعمل في خلافه.
والثاني :لا ظاهر له كالأسماء المشتركة.
والأول ينقسم أقساما

منها :تأخير بيان التخصيصء .ومنها :تأخي بريان النسخ» ومنها :تأخير بيان الأسماء

عبيهشّيءن.
ميد
المنقولة إلى الشرع» ومنها :اسم النكرة إذا أر
خبيطّنابٌ
لني
تأخير بيانهاء بل لا باد أ
وأما ما لظااهر

وكل هذه الأقسام لا يجوز

الوارد فيهاء إما بيانا مفصلاً .أمجوملاً.

لهء فيجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب .والكلام يقع فثيلاثة

مواضع :أحدها :تأخير بيان ما له ظاهرء وقد استعمل في خلافه .والآخر :في جواز
ايز تأخير بیان مالظااهر له» .اه.
وف
جآخر
کون بیان ذلك مجملاًء وال
زفي قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/١٠": «ومنع شيخانا :أبو علي» وأبو هاشمء
وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل» والعموم عن وقت الخطابء أمرا كان أو
خبراء وأجازوا تأخير بيان النسخ» .اه.
4١م

ى 4كمد ن أَنَّالسَلَبَ مايل"
ا  :أن للهحمس إل «ىالقر
 1ما عَمُوم"9

راا ب أيالإماه©»
كر

وَأ ڏوي الق  :بو هاشم دُونَ بڼي

) (1سورة الأنفال الآية١5. : وتمامها# :واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه

ٍ
وللرسول ولذي القربى).
زفق عن أبي قتادة رضي الله عنه قال« :قال رسول الله ية « :من قتل قتيلاً فله سلبّه»»
قالها ثلاثا».
أخرجه البخاري في كتاب فرض

الخمس»

باب ( )41من لم يخمس الأسلاب...

ه .في حديث طويل وفيه قصة .وفي كتاب المغازي» باب ( )58ا الله۸ 4/۷

تعالى# :ويوم حنين) ...إلخ ١/١٠٠  ١١٠. -وفي كتاب الأحكام» باب ()10
الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء ...إلخ 8/7١١

4١١.

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث
) (14خا

1VA

وأخرجه أبو داود فى كتاب الجهادء باب فى السلب يعطى للقاتل حديث ()۷۱۷۲

١
|
۹F
وأخرجه الترمذي في أبواب السيرء باب ما جاء من قتل قتيلاً فله سلبه حديث
( 4/11 )581بلفظ« :من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سليه» .وقال :فى الحديث

1

قصة ...إلخ.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الجهادء باب ما جاء في السلب في النفل حديث

(.404 ۲/6 )81
) (۳قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بالتعميم في كل قاتل» سواء أقال الإمام :من قتل
قتيلاًفلهسلبه أملا؛لقوله ككلهِ« :من قتل قتيلاًلهعليه بينة فلهسلبه».
انظر :الرسالة للشافعي ص7١ فما بعدها .مغني المحتاج  .44/#المغني لابن قدامة
 ۸۸أحكام القرآن ل“ العربي  7/758فما بعدها .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
 .۸ _ ۸التحرير والتنوير ١٠/5. أضواء البيان للشنقيطي ۲/٠١ فما بعدها .تفسير
آيات الأحكام للسايس  .4/#الفقه الإسلامي وأدلته ١/١٠٠٠.
) (4قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ذلك تصرف من النبي بالإمامة» فلا يستحق القاتل

حتى يقول الإمام هذا القول.
انظر :فتح القدير ١/٠٠٠  ١85. -بدائع الصنائع ١١٠١. المحصول لابن العربي
ص .۲1الفروق للقرافي ٠۹1١/١ء  ۴/۷فما بعدها .شرح الخرشي .على مختصر سيدي

خليل ١/١۳٠ مع حاشية الصعيدي .العدوي .أحكام القرآن لابن العربي ١/۲٦۸ فما

بعدها .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/0

 .۸التحرير والتنوير ١٠/5. أضواء البيان

للشنقيطي  5/185فما بعدها .تفسير آيات الأحكام للسايس .4/#
A4۲
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 eميه

1١

ي

تول وَلَمْ  ]/40[ /بقل اران ِجْمَالِيٌ مَعَ أَنَّ الأضلّ عَدَمُهُ.

) (00عنجبيربنمطعمقال« :مشيت أنا وعثمان بن عفان إلىالنبي كك فقلنا :أعطيت
بنى المطلب من خمس حيبر» وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك .فقال يي « :إنما بنو

هاشمء وبنو المطلب شيء واحد» قال جبير« :ولم يقسم النبي به لبني عبد شمس»

ولا لبني نوفل شيئاً؟.
أخرجه البخاري فى كتاب المغازي» باب ( )۸۳غزوة خيبر ٩/٩۸. وفی كتاب فرض

الخمس» باب ( )71ومن الدليل على أن الخمس للإمام ...إلخ  .4/75وفي كتاب
المناقب» باب ( )۲مناقب قريش .5/881
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء في بيان مواضع قسم الخمس»
وسهم ذي القربى حديث ( ۸۷۹۲۔ .۳۸۳ - ۳/۲۸۳ )۰۸۹۲
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب قسم الفيء ۷

_

 .۱۳۱وأخرجه ابن ماجه في

كتاب الجهاد» باب قسمة الخمس حديث ( )۱۸۸۲؟.7351/
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/١142 .864
وعيد شمس

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص« : ۳۸۲وأميةٍ هو :أبن عبد شمس»›
ونوفل» وهاشمء والمطلب أولاد عبد مناف بن قُصيّ .فقسم رسول الله کا سهم ذي

القربى في بني هاشم وبني المطلب» ولم يعط بني أمية بن عبد شمس» وبني نوفل
شيئاً .وإن كانا أخوي هاشم والمطلب؛ لأن الفرق هو الذي ذكره رسول الله يل وهو :

«لأن بني هاشم وبني المطلب شيء واحدء لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام»
ودخلوا معهم في الشعب دون بني أمية وبني نوفل» .قاله الشافعي رضي الله عنه في
الرسالة».

اه.

انظر :الرسالة للإمام الشافعي ص .95 - 41بنحوهء والأم للإمام للشافعي /4الاء
والسنن الكبرىللإمام البيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب إعطاء الفيء ...إلخ
© 7/4

.1

« ۴واعلم أن المصنف  -أي ابن الحاجب  -لو
علحاجب : /۹۲۲
وقا البن السيكيفي رف ا

قال  :وبين أن عبد شمس ونوفلا ليسا من ذوي القربى؛» كان أخصر»› وأجمع لمذهب

الشافعي ومالك؛ لأن انتفاءهما من ذوي القربىمتفق عليه عندهماء والخلاف في ثبوت بني
أعقبعبد
عبدالمطلب» وكان أصوب؛ فإنوضع «أمية» موضع اشمس» مدخول .وقد
لميعقب أبوه سواه»| .
شمس غير أمية» فإنماكانيحسن وضع أميةموضعأبيهلو

وقد اختّلف في تحديد معنى قوله تعالى# :ولذي القربى) .على قولين :أَهُمْ بنو هاشم
خاصة»

أم بنو هاشم ومعهم بنو المطلب؟

القول الأول :بنو هاشم خاصة .قاله مجاهد .وعلي بن الحسين .وهو قول الإمام
مالك» والثوري» والأوزاعي وغيرهم.

۸۹۳

وَأَيْضًا« :أَقِيمُوا الصّلاة "”4نم بينر جَبرِيلٌوَالكَسُولٌ [ع2َ1لآَْ:هِمَا السام“
 0الركائ وَكَذَلِكَ ر

ثم بعيَنلَى تَذْرِيجء وَأَئِضًا :إن جبریل

قَالَ :إِقُرَأء قَالَ :وما أر ر 05ئا ت قَالَ« :إثرأ باضم
=

القول الثاني :بنو هاشم وبنو المطلب .قاله قتادة» وابن جريج» ومسلم بن خالدء
وهو قول الإمام الشافعي .وأحمدء وأبي ثور.
انظر :الرسالة للإمام الشافعي ص .95 - 85أحكام القرآن لابن العربي ؟ .7/158الجامع
لإحكام القرآن للقرطبي  .۸/۲۱التحرير والتنوير ١٠/4  ١٠.أضواء البيان "1/15
 .٤تفسير آيات الأحكام للسايس .۳/۸

 )١سورة البقرة الآية .#4 :وتمامها# :وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين).

( )۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وعبارة :أ «يلِي) .وما أثبته من :ش .وهو
الموافق لما في رفع الحاجب ۳/١۲٤ وبيان المختصر ۲/٤۹۳ وشرح العضد على
المختصر ١/٤١٠.

عن جابر رضي اللهعنه أن النبي بي جاءه جبريل فقال له« :قم فصلٌ» .فصلى الظهر
حين زالت الشمس» ثم جاءه العصر فقال« :قم فصل» .فصلى العصر حين صار ظل

كل شيء مثله .»..وذكر تمام الحديث إلى أن قال :ما بين هذين وقت».
أخر جه الإمام أحمد في مسنده  ۳/۰۳۳واللفظ له.

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي َه

حديث ( ۱/۱۸۲ )091۔  .۲۸۲وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح غريب».
ونقل عن البخاري قوله« :هو أصح شيءَ في الوقت»

وأخرجه النسائى فی كتاب المواقيت» باب آخر وقت العصر ۱/٣٣۲ ۔ .585

.وأخرجه ابن حبان في كتاب المواقيت» باب جامع في أوقات الصلوات حديث ()۸۷۲
(موارد الظمان).

ص۲۹

وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الصلاة»
مسعود

البدري رضي

الله عنه:

باب وقت المغرب ١/845". وعن أبي

«أن جبريل عليه السلام نزل فصلى.

فصلى

صملىء فصلى رسول الله یی ثصملى» فصلى رسول اللهوَل
رسول الله ی ث
ثم صلىء فصلى زسول الله كَل ثم صلى» فصلى رسول الله كلا .
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب )(١ وقوله# :إن الصلاة كانت على

المومنين كتاباً موقوتا» ١/71 بلفظه وفيه قصة .وفي كتاب المغازي» باب )(7١
٥

٠

مختصراً.

وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة» باب ما جاء فى المواقيت حديث (۱/۹۱۲ )455

7۔١٠ مختصراً وفيه قصة.
()۳

١

أفكرر» بدل «وكرر».
في :ا

A44

رَبك'" واغتُرض باه مَْرُوكُ الَاهر؛ لا الْمَوْر َ:يممتني ناير وَالتَّرَاخِي

فيد جَوَارَهُ افليرَمَن الثَّكاَنِييَ؟مْتَيعُ تَأَجِيرُهُ .اجيببِأنَّالآمْرَ كَبْلَ الان
لآ يجب به شی
ت

3

وَذَلِكَ كَثيرٌ.

وَاسْيْدِلَ بِقَوْلِهِ [تَعَالَى]””  «2أنْ تَذْبَحُوا بر 4وَكَانَتْ مُعَيّتَةَ ٻدَلِيل
) (1سورة العلق الآية١ :

" .وتمامها# :اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من

علق * اقرأ وربك الأكرم).
عن عائشة رضي اللّه عنها قالت« :أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا

الصالحة في النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .ثم حبب إليه
وههو التعبد  الليالي ذوات العدد قبل
الخلاءء وكان يخلو بغار جراءء فيتحدّث في
أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» .ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه
الحق» وهو فى غار جراءء فجاءه الملك فقال :اقرأ .قال« :ما آنا بقارئ .قال:

فأخذني فغطني حتى بلغمنيالججهد ثم أرسلني» فقال :اقرأ .قلت :مأناا بقارئ.
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجُهد ثمأرسلني» فقال :اقرأ .قلت :مآانا

اطنليثة ثمأرسلني» فقال«:اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق
بقارئ .فأاخذلنيثفغ
الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم» [العلق١ :  ]" -فرجع بها رسول الله َي
يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد فقال« :زملوني زملوني»٤ فزملوه حتى
ذهب عنه الروع .ا

أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب )(١ كيف كان بدء الوحى إلى

وفي كتاب الأنبياء» باب (7؟)« :وقال رجل مومن
رسول الله  ...إلخ ”١/ .4
من آل فرعون يکتم إیمانه) ٤/٤۲۱ مختصراً.

وفي كتاب تفسير القرآن» باب )(١ تفسير سورة اقرأ ...إلخ 86/14

 44بطوله

أيضاً .وفي كتاب التفسير أيضاء باب ( )5قوله# :خلق الانسان من علق» ٦/۹۸

مختصراً .وفي كتاب التعبير» باب )(١ التعبير وأول ما بدئ به ...إلخ ۸/۷٦/۸٠

مطولا.

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كلو حديث (06؟)

0 _-- ۱

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/۲۲۲۰ .۲۳۲

 00في :ش «الزمان» بدل «الزمن».

) (۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في بيان
المختصر  ۲/۸۹۳۴وشرح العضد على المختصر ؟.١851/

) (4سورة البقرة الآية .55 :وتمامها# :إن اللّه يامركم أن تذبحوا بقرة).
56

يها بسُوَالِهِمْ مُوَحَرًاَ .بِدَلِيلٍ آله لَمْ يُؤْمَرْ بِمُتَجَدّدِء وليل الْمُطَابَقَةٍ لِمَا
ذُبح .وَأَجِيبَ بم التّعْيِين>» فلم يا ' بَيَال؛ بدَلِيلٍ «بَقَرَة» وَهُوَ ظاهرٌ»
وَبِدَلِيلٍ قَوْلٍ ابن عَبّاس« :لؤ دُبَحُوا مر

ا لأَجِرَاَئَهُْه06

وَبِدَلِيلٍ  :وما

کادوا يَفْعَلُو4ج

وَاسْتُدلَ ,بِدقَوَلِه :نکم وما تَعْبِدُو“4
عبِدَتِ لمر

وَالمَسو

720

قار
<<

كنا 2 6ب2ن الزبَعري

قزل  :إن الْذِينَ سَبَقَتْ [لَهُمْا

ققد
ال 6

( )١فى :أء ش "تعيينها» كما فى بيان المختصر  ."۲/۸۹بدل «تعيّنها» .وما أثبته هو

( )۲عن ابن عباس رضي الله عنهما قال« :فلو اعترضوا بقرة فذبحوهاء لأجزأت عنهمء
ولكنهم شددوا

یاا
لن
ها م

وتعنتوا موسى عليه السلام»

فشدد

اللهعليهم .فقالوا:

ادع لنا ربك يبين

.

أخرجه الإمام الطبري فيتفُسيره ١/47-455. ونقل ابنكثير فيتفسيره ١/79١ رواية ابن
جرير الطبري وقال« :إسناده صحيح»  .ثم قال « :وقد رواه غير واحد عن ابن عباس» .اه.

وقد أطنب ابن كثير'في تخريج طرق الحديث في تفسيره ١/484١

 ٩۹۱وأورده

مظولاً ومختصراً .وانظر :التحرير والتنوير ١/548 ٥١ه.٠
وأخرج عبدالرزاق الصنعاني في تفسيره ١/١۷: «قال:
دينار» عن عكرمة قال :لو أخذ بنو إسرائيل أدنى بقرة
( )۳سورة البقرة الآية٠/. : وتمامها( :فذبحوها وما كادوا
( )٤سورة الأنبياء الآية .719 :وتمامها#« :إنكم وما تعبدون

أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن
لأجزأت عنهم» .اه.
يفعلون).
من دون الله حصب جهنم أنتم

لوهااردون).

( )4فى :أ «قال» بدل «فقال».
أفقد عبد المسيح والملائكة؛.
( )5عبارة« :

( )۷قول ابن الزبعري نقله ابن جرير الطبري في تفسيره 71/5لاء وابن هشام في سيرته

نقلاً عن ابن إسحاق 907/١ء والواحدي في أسباب النزول ص »777والبغوي في
تفسيره معالم التنزيل ۳/٠۷۲۰ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١١/742 والفخر
الرازي في تفسيره الكبير  ۲۲/۳۲۲وابن كثير في تفسيره  4/8912والسيوطي في الدر
التحرير والتنوير 1/12

وغيرهم.

 ابن الزبعري :هو عبدالله بن قيس بن عدي السهمي القرشي» كان من أشعر قريش» =۸4٦

أولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ]*"."*4
وَأجِيبَ بأن «مَا» لِمَا لآ يَعْقِلُ .وَنُرُولَ :إن الذِينَ سَبَقَتْ”" رياد
9

5

0

ا

ا

مده

ا

2

٤

سمي

*

بَانِ؛ لِجَهْلٍ الْمُتّرضٍ”'' مَعَ ونو حَبرَا.
مي

م

0

ج

fo

uT

ھت

س

٤

o

3

2
85
2
واستدل  :بأنه لو كان ممْتَنِعَاء لكان لِذاته او لِغْيْرِهِ؛ بِضرُورَةٍ أو نظرء

وَهُْمَا مُكَفيَان

وَعُورِض :لَوْكَانَ جَائْرًا إلى آجرو”” .
كيو

0

0

7

ر

ص

ر

2

ر

ته

الماع"  :بيان الظاهِرٍ لَوْ جَارَ لحان إلى مدو معةء وُو نک

وَلَمْ

وكان شديداً على المسلمين قبل إسلامهء أسلم بعد الفتح» واعتذر للنبي إا بعد

لتشمنعر
ابيا
إسلامه بأ

منها:

إنني معتذر إليك من التي

أسديت إذأنا في الضلال أهيم

أيام تأمرني بأغوى خطة
سهم وتأمرني بهامخزوم
فاليوم آمن بالنبي محمد
قلبي ومخطىئ هذه محروم
انظر ترجمته في :الإصابة ؟ 0"2*/والاستيعاب لابن عبدالبر بهامشها ۲/٠٠٠.
( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش.
(؟) سورة الأنبياء الآية١٠٠. :
( )۳سورة الأنبياء الآية١٠٠. :

( )5ما ذكره أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط "5/١4

 ١٤۳وغيره :أنه ككل لما

قال ابن الزبعري ماتقل عنهء قالله « :ما أج
قهلك
و بل
مغة
ك»

ماه لما لا

يعقل).

قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف بتخريج أحاديث الكشاف ص١١ ١ ١١٠ -
ملحق بالجزء الرابع من تفسير الكشاف« :إنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجمء
وفي كتبهم» وهو لا أصل له» ولم يوجد في كتب الحديث مسنداً ولا غير مسند.
والوضع عليه ظاهرء والعجب ممن نقله من المحدثين؟.

اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب « :4"#/#وما ذكر أنه عليه السلام قال له« :ما

أجهلك بلغة قومك» فشىء لا يُعرف» .اه.

)(٥

في :أ «إلخ» بدل «إلى آخره». 

( )5هو من منع تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر أريد غيره .انظر :بيان
المختصر  ٠٠٠١/١ورفع الحاجب ۳/٤۳٤٠ وشرح العضد على المختصر .9/551
AAV

وي

ه

يقل بو

أو إلى الأَبَدء فَيَلْرَمُ الْمَحُدُود.

وَأْجِيبَ إلىمُمعَُعيَِّكتئَةة )71ٍ0عِنْدَ الله

تَعَالى]”“© وَهُوَ وَقْتّ 4[ /ه/ب] التکلیفی .
قَانُوالو ر لكات
تلوت؛ ل مُخَاطِبٌ رمه
وَالْبَاطِنُم
ت
ع
ع
د

وَطَاهِرُه هال

ج1
یب بِج
َريهِ في الخ ؛ لِظْهُورِه في لرام .

لامرمع تويز

o

َبِأنَه
ُ4

مهم

2-00

قل جَهَالَةَوَلآإحِاحلَاة.

0

عَبْدَالْجيَارِ  :تَأْخِيرُ بَيَانِ الْمْجْمَلِ”' جل بِفِعْلٍ الْعِبَادَةِ في وَقْيَهَاءِ لِلْجَهْلٍ
وَ3أْجِيبَ باد وها وقت بَِانِها.

اع
بصِمَتهَاء بخلافِ

َالُوا :لَ جؤار تَأَخِيرَُيَاذٍالْمُجْمَلِء لَجَارَّالْخِطَابٌ بِالْمُهْمَلِ

اع

2

م.باه يُفِيدٌ أ مُخَاطبٌ أَحَدٍ مَدُلُوَلأَتِه فیطیء و
رهُ ..جي ٠
مَادُ
بین موُر

أمعين» بدل «معينة). 
) (١في :ا

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في بيان

1

المختصر .4 7/70

قلاً عن محقق بيان المختصر :-7/704( )۳قال البابرتى ن

«وفي كلامه تسامح؛ لأن

التكليف بالخطاب» والكلام في جواز التأخير عن وقت الخطاب .كان الواجب أن
يكون« :وقت الحاجة».

اه.

وقال العضد فى شرحه على المختصر 5/15١ عند شرحه لقول ابن الحاجب« :وهو

وقت التكليف» :وهو الوقت الذي يعلم أنه مكلف به فيه» .اه وانظر :رفع الحاجب
TEN

( )4فى :أ «لأنه» بدل «وبأنه» .
)(6

أتأخير بيان الفعل المجمل» بزيادة «الفعل» .وهذه الزيادة تفردت بها نسخة:
عبارة « :

أ
( )5قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/٤۲۳: «وقد أجاب قاضي القضاة عنها بأن
تأخير النسخ»› وبیان کون المكلف غير مراد بالخطاب»

لا يخل بالمعرفة بصفة ما

كلفناه .فلا يُخل بالتمكن من الفعل في وقته .وليس كذلك تأخير بيان صفة العبادة؛
امكنمعهأداؤهافي رقا  .اه.
لانالجهلبصفتهال ي

( )۷في:أء ش

«بْيّنَه كما في شرح العضد  5/511بدل 'يُبْيّن؛ .وما أثبته هو الموافق لما

 7بیان الخ ا

ورفع الحاجب .8"75/#

۸4۸

ر
ل
وفا

بخلاف ال

اعا

0

:

0

خير بيان

و

كم

التخصيص

و

يوجِبٌ

|

ا

ا

س

ل

ل

في كل شخص›

 .وَأَجِيبَ بأنَّ ذَلِكَ عَلَى ا
لْبَدَلٍ .وَفَى الک يُوجِبٌ الشك
0

RNAS

لكل

في الجميع» فَكَانَ جد .

«(مشالة الْمُخْتَارُ عَلَى الْمَئْع :جَوَارُ تَأَخِيرٍ إِسْمَاع امخض
 (000في شرح العضد على المختصر  6/5512ورفع الحاجب ١/۷۳٤ « :قال الجبائي».
وانظر :المعتمد ١/٠۲".
 00عبارة :ش «وقال :بيان تأخير وقت التخصيص ...إلخ» .فيها تقديم وتأخير مشوش؛
لعله سهو من الناسخ.

) (۳قال أبو الحسين البصري في المعتمد "١/47

« :873#وقد فصل قاضى القضاة بين

تأخير بيان النسخ» وبين بيان التخصيص؛ بأن الخطاب المطلق معلوم أن حكمه

مرتفع؛ لعلمنا بانقطاع التكليف» وليس كذلك التخصيص .ولقائل أن يقول :إن اللّه
عز وجل لو قال« :صلوا كل يوم جمعة» لكان ظاهره يقتضي الدوام» ولوجب أن

يخرج منه ما بعد الموت؛ لدلالةء ويبقى الباقي على ظاهره .فإن جاز أن يكون حكم
الخطاب مرتفعا مع الحياة والتمكنء ولا يدل الله سبحانه على ذلك وإن كان ظاهر
الخطاب يتناوله  جاز مثله في العموم.

إن قيل :إنما جاز تأخير بيان النسخ؛ لأنه بیان ما لم يُرّد بالخطاب ! قيل :ولِمّء إذا

كان كذلك جاز تأخيره؟ وعلى أن تأخير التخصيص هو تأخير بيان لم يعرف بالعموم.
فلا فرق بينهما .فإن قيل :إن التخصيص وإن كان بيان ما لم يرده المتكلم بالعبادة»

فإن تأخيره يقدح في العلم بمن أراده المتكلم بالخطاب؛ لأنا إذا جوَّزنا أن يكون قد

أريد بالعموم بعض لم يبن لناء لم نأمن في كل شخص أن يكون ما أريد بالخطاب.
وفي ذلك شكنا في الأشخاص الذين أرادهم المتكلم !.
قيل :هذا قائم في النسخ؛ لأن الخطاب إذا أفاد ظاهره إيجاب الصلاة في كل يوم
جمعة» وجوز تأخير بيان النسخ قطعاًء على أن الصلاة في الجمعة الأولى مراده؛ لإن

النسخ لا يجوز أن يتناولهاء ويجوز فيما بعدها أن يكون غير مراده .وفي ذلك شكنا

فيما أريد منا من الصلاة في الْجمَع المستنأنفة .وعلى أنا نجوّز أن يأمر الله سبحانه

المكلفين بالأفعال مع أن كل واحد منهم يجوز أن يموت قبل وقت الفعل» فلا يكون

مراده بالخطاب» وفي ذلك شكنا فيمن أريد بالخطاب .وهذا هو تخصيص لم يتقدمه
بيان؟ .اه.

) (4قال ابن السبكي في رفع الحاجب « : 6/94ومن الطلبة من يقرأ «أحذر» بالحاء أي :

أكثر حذراًء والأمر قريب» .اه.
) (oهذه المسألة متأخرة عن المسألة الآنية في شرح العضد على المختصر ۲/۷١٠.

۸4۹4

الْمَوْجُوو .
( )١المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» اختلفوا في أنه هل يجوز تأخير
'سماع المخصّص الموجود أم لا؟ على قولين:
إ

الغوالأول :جواز تأخير إسماع المخصّص الموجود .وبه قال :أبو هاشمء والنظام»
بو الحسين البصري»

ا

والآمدي» وابن الحاجب في المنتهى ص٠٤٤

وهنا في

والحنابلة» وغيرهم.

القول الثاني  :عدم الجواز في الدليل المخصص السمعي دون العقلي .ويه قال:

الجبائي » وأبو الهذيل العّلاف.

أبوالهذيل» وأبو علي رحمهما الله من

قال أبو الحسين في المعتمد ١/1*": «منع
يسمع لح

شي

رلل ع ن
لحاا

نه الساي
مج
ادل
أ سمهسي

تخصيصه» وما لا يشغله عن سماع العام حتى يسمع الخاص معه .وأجازا أن يُسمعه
العام المخصوص بأدلة العقل» وإن لم يَعلم السامع أن في أداة العقل ما يدل على
تخصيصه.

وأجاز أبو إسحاق النظامء وأبو هاشم رحمهما الله أن يُسمعه العام من دون أن يعرّف
الخاص » سواء كان ما يدل على تخصيصه دليلاً عقلياً أو سمعياً .وهو ظاهر مذهب
الفقهاء» .اه.

وقال الآمدي في الإحكام ۳

« :ذهب الجبائي؛ وأبو الهذيل إلى امتناع ذلك في

الدليل المخصّص السمعي» وأجازا أن يُسمعه العام المخصّص بدليل العقل» وإن لم

يعلم السام دلالته على التخصيص.
وذهب أبو هاشم ء والنظامء وأبو الحسين البصري إلىجواز إسماع العام من لم يعرف

الدليلَ المخصّص له» وسواء كان المخصّص سمعياً أعقولياً.وهو الحق» .اه.

وانظر :المستصفى ۲/۲١٠. شرح تنقيح الفصول ص.۸۲٦ رفع الحاجب ۳۸/۹۳٤. بيان
المختصر ؟ .805/شرح العضد علىالمختصر 5//15١.شرح المحلي على جمع

الجوامع ۲/٤۷ محعاشية البناني .تيسير التحرير ۳/١۷٠. فواتح الرحموت ؟.15/شرح
الكوكب المنير .805/#

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳/۹۳٤ _  ١٤٤عند شرحه لقول ابن الحاجب:
«جواز تأخير إسماع المخصّص الموجود؛ ولك نصب «الموجود؛ في كلام المصنف
على أنه صفة لمفعول ثانٍ للإسماع› أي  :إسماع الله الشيء المخصص المكلف
الموجود» ويكون في ذكر الموجود فائدتان:

إحداهما :أن مَنْ ليس موجوداً حال نزول المخصص لا يشترط إسماعه؛ لعدم
إمكانه.

والثانية :أن القائل بإسماع المخصص يشترط إسماعه الموجودين كلهم» ولا يكفي=
4

لَنَا :آنه
1أقْرَبُ مِنْ تَأَجِيرِهِ مَمَ الْعَدَمء وَأَيْضًا :فَإِنَّ فَاظِمَةَ [رَضَِ الله
تَعَالَى  EEسَمِعَتُ  :يُوصِي

نحن مَعَاشِرَ الأنيَاء474

الل [في ولاو )^

ع ع

ع ع

ع ع ع

ع ع ع ا ا ا

اي

وَل ْ52م

ا

ا

:

م

#يوصيكم اله [النساء١١] : رضي الله عنها.
وإن جررت

«الموجود) كان صفة

للمخصص

› يعني  :أن المخصص

جاز تأخير إسماعه.

إذا كان موجوداً

ويشهد للجر قوله« :أقرب متنأخيره مع العدما .فإن قلت :لنوصبنا لم يكن فيه

دلالة على أن الكلام في مخصص موجود الذي هو موضوع المسألة؛ بدليل قوله:
«أقرب

من

تأخيره مع العدم»,

وبدليل أن غير الموجود

هر المسألة

المخرج عليهاء

وقد سبقت.

( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما في
رفع الحاجب ٤۳۸۳ء

ا

وشرح العضد على المختصر 5/75١2 وبيان المختصر

ف
-اطمة الزهراء :هي بنت رسول الله كل وأمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين»

وهي أصغر بنات الرسول عليه الصلاة والسلام .تزوجها علي رضي الله عنه بعد

موقعة أحد» وفيل غير ذلك.

ولدت لعلي الحسن والحسين»

وزینب وأم كلثوم .وقال

لها رسول الله كَِ« :لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة» .وكان رسول الله ية إذا
جا
غءزمن
وة بدأ بالمسجد فصلى فيه ثم يأتي فاطمة» ثيمأتي أزواجه .وإذا دخلت

عليه قام إليها فقبلها ورحب بها .وهي سيدة نساء المؤمنين .ومناقبها كثيرة .توفيت

رضي الله عنها سنة ١١ ه بعد وفاة رسول الله ية بستة أشهر .اتنظررجمتها فى:
الإصابة ٤/۷۷"۳. الاستيعاب ٤/۳۷۳. حلية الأولياء .۲/۹۳

(؟) مباين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما ف
ريفع
الحاجب ۳۸/۸۳٤ وشرح العضد على المختصر ١/۷١٠.

( )۳سورة النساء الآية١١. : وتمامها :لأيوصيكم اللهفي أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين).
1
( )٤عن عائشة رضي الله عنها« :أن فاطمة عليها السلام» والعباس أتيا أبا ب
يكلرتمسان

۹۰۱

وَسَمِعُوا :افوا المُشركين ي" ولم يَسْمَع الأكتَد :سوا بهم سه أَمْلٍ
الْكِتَابeee ,'"”4
«لا نورث» ما تركناه صدقةء إنما يأكل آل محمد من هذا المال» .واللّه لقرابة

أهحابةٌ إلى أن أقصرلامبنتي».
رسول الل

أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب )(4١ حديث بني النضير ...إلخ حديث
(f
)_ fo
وقد سبق أن خرجتُ هذا الحديث في مبحث العام والخاص من غيرذكر قصة سيدتنا
فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وقد ذكرتها هنا؛ للفائدة.

 010سورة التوبة الآية٠. : وتمامها # :فإذا انسلخ الاشهر الْحُرُمْ فاقتلوا المشركين حيث

وجدتموهم) .
عن جعفر بن محمد عن أبيه :أن عمر رضي الله عنه ذكر المجوس فقال« :ما أدري
(۳
كيف أصنع في أمرهم؟ فقاللهعبدالرحملن بن عوف رضي اللهعنه :أشهد لسمعتٌ

يهقيوةل« :سنوا بهم سنة أهل الكتاب».
رسول الل
أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص 4١72 وأخرجه أيضاً في الرسالة .ص٠"4
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس حديث )(١٤

.۱/۸۷۴
وأخرجه البيهقي ففاىلسنن

الجزية» باب المجوس أهل کتاب

ايب
تف
كبرى
الك

والجزية تؤخذ منهم ٩/۹۸۱.

ير
نطيوفي
تسيو
قال الحافظ ال

الحوالك ١//1١7: «قال ابن عبدالبر :همذناقطع؛ لأن

محمد بن علي لم يلق عمرء ولا عبدالرحملن بن عوف .قال :إلا أن معناه متصل من
وجوه حسان».

اه.

ح
فرتفي
قال الحافظ ابن حج

الباري :5/157

«وهذا منقطع مع ثقة رجاله» ورواه ابن

المنذرء والدارقطني في «الغرائب» من طريق أبي علي الحنفي عن مالك» فزاد فيه:
لاعن جذه؟  .وهو منقطع أيضاً؛ لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبدالرحمن بن

عوف ولا عمر .فإن كان الضمير في قوله« :عن جده» يعود على .محمد بن علي»
فيكون متصلا؛

لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب»

ومن

.
علرحم
عبدا
ولنفبن

وله شاهد من حديث مسلم ب«بانلعلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر الحديث

بلفظ « :سنوا بالمجوس نة أهلالكتاب .»2اه.
هه:
ألهنعن
وللبخاري عن عمر رضي ال

جوس
لةممن
اجزي
«لم يأخذ ال

عبدالرحملن بن عوف أن رسول الله أيخةذها من مجوس هجر؟.

حتى شهد

أخرجه في كتاب الجزية والموادعة» باب )(١ الجزية والموادعة مع أهل الذمة=

۹۰۲

(مَسْأَلَة) الْمُحَْارُ عَلَى الْمَنْع :جَوَارُ تَأجيرهِ صلی اللهُ عَلَيْهِ وسل

تبْلِيعَ الْحُكُم إِلَى وَفْتٍ الْحَاجَةِ؛ لِلْقَطع بِأنّهُ لا يلرم مله مُحَالُء وَلَعَلَّ فيه
A

2

1

1

قالوا :يلم مَا أَنِلَ إِلَبِكَ [مِن رَبكَ] .*”49وَأَجِيبَ بَعْدَ كَوْيِهِ

جوب قر  :آله للقرآن*.

والحرب ...إلخ  .4/75وفيه قصة.
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية مِنّ

المجوس حديث )(۳٤۰۳ ۳/۱١٤.

وأخرجه الترمذي في أبواب السيرء باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس حديث
)//4 (YeAYا.١5 وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح"  .اه .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۱۹۱ - ۱/۰۹۱

 00سمع الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى# :فاقتلوا المشركين)[ .التوبة »]8 :ولم

يسمع أكثرهم الحديث المخصّص للمجوس منه .وهو قوله ككخِ« :سنوا بهم سنة أهل
الكتاب» إلا بعد زمن طويل.

انظر :بيان المختصر  .1/805رفع الحاجب  .014/شرح العضد على المختصر
و

 00في :ش «عليه السلام» كما في بيان المختصر ؟ .904/بدل ية .

) (۳قال الآمدي في الإحكام ۳/٤٤ « :الذين منعوا من تأخير بيان المراد من الخطاب عن
وقت الخطاب .اختلفوا في جواز تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي ككل من الأحكام
والعبادات إلى وقت الحاجة إليهء وأكثر المحققين على جوازه» وهو الحق» .اه.

انظر تفصيل المسألة في :المحصول للرازي  .815/#الإحكام للآمدي “ .54/رفع
الحاجب  .144/#بيان المختصر ١٠4 5/404 شرح العضد على المختصر ۲/۷١٠.
تشنيف المسامع ؟.588/
) (4ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ.
سورة المائدة الآية .4 :وتمامها« :يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك).
 (0وأجيب بعد تسليم كونه للوجوب والفور :أنه للقرآن» لا لجميع الأحكام .وهذا ما
ذكره الفخر الرازي» والآمدي.
قال الرازي في المحصول « :811/#احتجوا بقوله تعالى :يا أيها الرسول بلغ ما
أنزل إليك مرنبك*[ #المائدة.]95 :

۹۰۳

نا الْمُخْتَارُ عَلَى التَّجْوِيزٍ :جَوَارُ بغض  156/1 /دود عض" .
معَبْدُء تمه الْمَرةيتذريج .وا
تلْ
« 0الْمُشْرِكِينَ" ˆ بن فيهي الدَمينٌ» ا
ا

2م يرث" صلیاللَهيه وسل » وَالْمَاتِلُء لار بتدْرِيج.

والأمر للفور .والجواب :لا نسلم أنه للفورء سلمناهء لكن المراد بذلك هو :القرآن؛
لأنههو الذي يطلقعليه القولٌ بأنهمنزل مناللّهتعالى» .اه.

وقال الآمدي في الإحكام ۳/٤ «:وجواب الأول :أناء وإن سلمنا أن قوله تعالى:
 ]95أمرء ولكن لا نسلم أنه للوجوب».

«بلغ) [المائدة:

وإن سلمنا أنه للوجوب»

ولكنلانسلم أن مطلقالأمر يقتضي الفورء عتلىقمراتيقدرمه.

وسإلنمنا أنهعلى

دوال
الفورء غير أنا لا نسلم أنه يتناول تبليغ الأحكام التي وقع الخلاف فيهاء وإنما ه
على تبليغ ما أنزل ملنفظ القرآن ؛إذ هو المفهوم من لفظ المنزل».اه.
) (1القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» اختلفوا في أنه هل .
يجوز تأخير بعض البيانات عن وقت الخطاب دون بعض ؟ على أربعة أقوال:
القول الأول :يجوز .وبه قال :الغزالي في المستصفى ١/1852 والآمدي في الإحكام
وابن الحاجب في المنتهى ص٠٤٤ وهنا في المختصرء ونقله ابن النجار في
۴
شرح الكوكب المنير ١/٤٥٤ عن الحنابلة» وصححه

الجوامع ۳

المحلي في شرحه على جمع

والإسنوي في نهاية السول ۲/٥٤٠٠ وفي زوائد الأصول ص.۰۳ 4

القول الثاني  :يجوز في المجمل :وأما في العمرمرفعلى الخلاف.

القول الثالث :يجوز إذا علر المكلف فيه بياناً متوقعاً.
القول الرابع :لا يجوز مطلقاً؛ لأن قضية البيان أن يكمله أو لا.

وانظر :رفع الحاجب  .44/#بيان المختصر 1/١14 ؟ .14شرح العضد على
المختصر .7//1751شرح الكوكب المنير #/484  .804تشنيف المسامع .7/888
زوائد الأصول ص١". 4

) (۲فى :أ«أن آية» .بزيادة «آية» .وفى :ش -لأن اقتل» .بزيادة «اقتل» :وما أثبته هو

الموافق لما في بيان المختصر ١/١1٤ ورفع الحاجب ١/۲٤٤ وشرح العضد على
المختصر 7//915١.

)(۳

إشارة الىقو تعالى# :فإذا انسلخ الأشهر الْحُرُمُ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»
[التوبة :

) (€في  :لا «آيةًه و(آيةة.بفتخ التاء وضمهاء ومكتوب فوق التاء المربوطة «معاًا»
أي  :آي  :معطوفة على اسم إن .و«آيةٌ» مرفوعة؛ بقطعها على الابتداء.

زه(

(0
)(¥

إشارة إلى قوله تعالى#:يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين) [النساء١١]. :
كلمة «(ميرائه) ساقطة من::

فى:

ش.

شس لاعليه السلام» بدل ا

.

َالُوا :يُومِمْ الْوْجُوبَ في الْبَاتِيء رَهْرَ تَجَهِيلٌ .فلا إا جار إِيهَام

الْجَوِيع» قَبَعْضٌهُ أَوْلَى .

( )1عبارات أئمة الأصول في هذه المسألة شديدة الاختلاف سواء فى صورتهاء أو فى

أحكامها.
۰
فالإمام الجويني في البرهان ١/۳۷۲ صورها بأنها مسألة « :الصيغة الظاهرة في اقتضاء

االلعموم» ولم يدخل وقت العمل بموجبها"؛ ونقل قول الصيرفي بأنه« :يجب على

متعبدين اعتقادُ العموم فيها على جزمء ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك» وإن

تبين الخصوص تغير العقدهء وعقب عليه بقوله« :وهذا غير معدود عندنا من مباحث
العقلاء» ومضطرب العلماءء وإنما هو قول صدر عن غباوةء واستمرار في عناد.

ونحن نقول لمن ينتحل هذا المذهب :أيجوز أن يُبَِّنَ الخصوص بالآخرة ؟..4..
وانظر :الكاشف عن المحصول للأصفهاني  »4/814وراجع تمام ما قاله في الكاشف
 . 5/8ويتشعب البحث في المسألة حتى ترتبط بمسألة تأخير البيان عن وقت

الخطاب.

أما الإمام الغزالي فقد بحث هذه المسألة في المستصفى ۲/۷٥۱ ۔ 75١ تحت عنوان:
«الفصل الثالث :في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه» فانظر أقواله

ونقوله في هذه المسألة في المستصفى ۲/۷١٠ _ ۲١٠.
وانظر :نفائس الأصول للقرافي 8/١6٠5  ۷٠٠٠٠وشرح الإسنوي على منهاج
البيضاوي ؟01 ”/ ٤٠١۷ء وتأمل تعليقات الشيخ بخيت عليه» تتضح لك جوانب

المسألة.

ولم يصرح الفخر الرازي في المحصول  ۳/۱۲باختياره»

وإن كان قد استدل لقول

الصيرفي» وكذلك لم يصرح في المنتخب ولا في المعالم بذلك .انظر :شرح المعالم
لابن التلمساني ١/١۷٤ _ .804
وأما صاحبا التحصيل والحاصل فقد صرحا باختيار قول الصيرفي ؛ معتمدين على عدم

إاجلاتبحةصيلالإممانم االلرماحزصيولعن دليل الصيرفي» مع إجابته عن دليل ابن سريج .انظر:

١/790 وتعليقات محقق المحصول .45/#
(؟) قال ابن الحاجب تبعا للغزالي في المستصفى  6/1812والآمدي في الإحكام : ۳/۷6
اليمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجم
ااعا
.
ه» .

( )۴قال ابن السبكي في رفع الحاجب “« : 5/044واعلم أن دعوى الإجماع على أنه لا بد
من البحث ممنوعة؛ فالمسألة مشهورة بالخلاف بين أئمتناء حكاه الأستاذ أبو إسحاق-

4.0

.لقاضي”"١ :لا بد مِنَالْقَطبعِانْفَايه””"
وَالأَككَرُ  :يَكْفِيبَحْتٌيَْلِبُ ايفاو“ ا
الإسفراييني» والشيخ أبو الحسن الخلاني» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» ومن يطول
اعتقاد

تَعْدَاده وعليه جرى الإمام الرازي وأتباعه .والذي عليه الصيرفي أنه يجب
العموم في الحال» والعمل بمقتضاه كما نقله من ذكرناه .واقتصر القاضي أبو الطيب»

وإمام الحرمين» وابن السمعاني» فنقلوا اعلنصيرفي وجوب اعتقاد العموم في الحالء

ش ولم يذكروا عنه وجوب

العمل» وما سكتوا عنه قد صرح به من ذكرناه» .اه.

وقال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد « :5/871الصيرفي مخالف؛ فلا

إجماع؟  .اه.

وقال صاحب فواتح الرحموت « :"15/وأدل الدليل على أن نقل الإجماع غير
مطابق» أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حكم بالدية .في الأصابع بمجرد العلم

بكتاب عمرو بن حزم رضي اللّه عنه» وترك القياس والرأي» ولم يبحث عن
المخصص» ولم يسأل عنه» وكذا سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها تمسكت

انلمخصّصء ثم ظهر
بما ظنته عاماً في الميراث مععدم البحث والسؤال ع
المخصّص ظهورالشمسعلىنصفالتهار.وبالجملة لم ينقل عن واحد من الصحابة
قط التوقف في العام إلى البحث عن المخصّص» ولا إنكار واحد منهم في المناظرات
على من تمسك

بالعام قبل البحث

عن

المخصّص»

وكذا في القرن الثاني والثالث.

والحنفية يوجبون العمل بقهبل البحث» واستقر هذا المذهب إلى الآن» فأين
الإجماع ؟ وقد تقدم النقل عن القاضي الإمام أبي زيد من أن التوقف ممنوع بعد القرن
الثالث»  .اه.

وانظر :التلخيص  .۲/۳۹۱البرهان  .۱/۳۷۲التبصرة ص١١9
.۳

١١٠. المستصفى

المحصول للرازي ١/۱۲. الإحكام للآمدي ۳/۷٤. المسودة ص.٠١9 شرح

العضد على المختصر 5/811١ مع حاشية السعد .رفع الحاجب #/444  .854بيان
المختصر  .7/714نهاية السول ۲/١٠٠ مع سلم الوصول للشيخ بخيت المطيعي .شرح
الکوکب المنير ۳/٦٥٤ ۔  .1804فواتح الرحموت 715/١؟.
) (1عبارة :أ «والأكثر يكفى بحث يغلب على الظن انتفاؤه» .بزيادة «على الظن» .وهذه
الزيادة تفردت

بها نسخة :أعن سائر النسخ.

) (۲في  :ش «والقاضي» بدل «القاضي».

) (۳ما نسبه ابن الحاجب فى المنتهى ص٠٤٤ وهنا في المختصر إلى القاضي بأنه يقول:

تفصيفى
سليَ
مغزا
ليهال
اعف
بنحث الموجب للقطع بانتفاء المخصصء تاب
لدم
لااب

والآمديّ في الإحكام * .5/وفيه نظر؛ لأن عبارة القاضي في التقريب
۲
والإرشاد ۳/١٠٠٠ صريحة في أنه متردد بين غلبة الظن والقطع .حيث قال« :فصل:
فإن قال قائل :وكم مدة الاجتهاد في البحث عن تجرده أو اقترانه بما' يخصه ؟.

۹۰٩

ے

2

وَكَذَلِكَکل دلِيلمَعَمُعَارضِو. "0
02

کا :کو اشر بطل العمل انار .

قَاالُوا :ما كَْرَ الْبَحْتٌ فِيه تُفِيدُ الْعَادَه" الْقَطْعَء وَإِلاًنَبَْتُ الْمُجْتَهِدٍ
ھ ٤ں 2

~k

يم

و
0

و

(
و عرو
الماك
يميه ؛ لاه لو أريدلأطلِع عَلَيْه» وَمَنِعَا ٠ وأسید بأنهفديجد مَايرجم به“ .

قيل :لي
مس لذ
قلك
دح
ردء

خم

مه

ل

ر

و

()4

وإنما يجب على العالم أن يبحث وينظر حتى يعلم قطعا

أنه متجرد أو مقترن» أيوغلب ذلك غلى ظنه» ويبذل فى ذلك وسعه وجهده .فإذا

فعل ذلك وجب عليه القضاء إما بتجرده إن علم ذلك أو ظنهء أو مقترناً .ومدة الطلب
لذلك» وحصول الظن له أو العلم به» يختلف بحسب اختلاف طباع العلماءء

وقرائحهم .وذكائهم» واستدراكهمء وبطء بعضهم .فطلب مهلة محلودة معينة بعيد
متعذر» وإنما الواجب ما قلناه» .اه.
وتابع إمامٌ الحرمين القاضيّ أبا بكر الباقلاني في هذا التردد حيث قال في التلخيص
« : 5إذا نظرء ول
دم ي
لعثر
اعل
لىة قاط
اعة ت
لقتض
لي ت
فخصي
ظصة»
فيلعاتقد فيه

عموماء بليغلب ذلك على ظنه» فيعمل بهكمايعمل بخبر الواحد» والقياس السمعي

وإ
بنل
همي
مقطع
اء
ووجوب

فهذا قولناء ثملميدل ذلك على قطع النظرفي الأخبارء

العمل بهماء كما نقلت قبل النظر في صفات

الرب».

اه.

وزاد الإمام الزركشي في البحر المحيط ۳/۹٤ مذهبا ثالثا وهو :أنه يكفيه أدنى نظر
وبحث.

) 0قال الإمام الغزالي في المستصفى 5//718١: «وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل
فهو دليل» بشرط السلامة عن المعارضة» فلا بد من معرفة الشرط .6اه وبمثله قال

الآمدي في الإحكام ۳/۸٤.

انظر :رفع الحاجب 5/441

 .554بيان المختصر  .5/14شرح العضد على

المختصر  5/471مع حاشية السعد.
) (0عبارة :أ» ش «يُفيد في العادة» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ۳/١٤٤

وبيان المختصر ١/١٠٤ وشرح العضد على المختصر 97/811١.
) (۳قال الأصفهاني في بيان المختصر 9/5١4 « :ومنع؛ بأنا لا نسلم أن ما كثر فيه البحث
بين العلماء يفيد القطع بالعادة.

وأيضاً :لا نسلم أن بحث المجتهد فيه يفيد القطع .وإلى هذين المعنيين أشار بقوله:
#ومنعاة4ة.

أه.

وانظر :رفع الحاجب ۳/٥٤٤ وشرح العضد على المختصر ١/۸۱ مع حاشية السعد.
) (£في :ش «عليه» بدل «به» .وفي شرح العضد على المختصر « :7/871إليه» .وما أثبته
هو الموافق لما في رفع الحاجب “ .845/وبيان المختصر ١/١٠٤.

۹۷

 82الظَاجِرٌوَالْمُؤَوْلَ
الظَاهِرُ :الْوَاضِحُ

(N) 4

وَفِي الاشطلاح”" :ما َل ولاه َيه إا بالْوَضع كَالأسَدء أز

عرف عَالْكائيط” .

وَالتَأُويل  :من آل يَؤُول.

(f) 2

أي  :رَجِعْ

) (1الظاهر في اللغة :الواضح» ومنه ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف» ويطلق على الشيء
الشاخص المرتفع» كما أن الظاهر من الأشخاص هو المرتفع الذي تتبادر إليه الأبصار.
انظر :لسان العرب  .4/7756معجم مقاييس اللغة  .115/#التعريفات للجرجاني
ص .68مفردات الراغب ص٥٤١ ١56. -
1

) (۳انظر تعريف الأصوليين للظاهر في :البرهان للجويني ١/۹۷۲. اللمع ص .77شرح
اللمع ١/4٤٤. المستصفى f الإحكام للآمدي ١/۸٤  .44 -الحدود للباجي
 .ص.٤ الإشارة للباجي ص“.١١ العدة ١/١٠٠. شرح تنقيح الفصول ص ."۷أصول

السرخسي  .٠١١/١شرح العضد على المختصر  .5/851رفع الحاجب ۳/۸٤٤. بيان
المختصر 2

 .التعريفات للجرجاني ص  . 681شرح المحلي على جمع الجوامع

 or/Yمع حاشية البناني وتقريرات الشربيني .شرح الكوكب المنير ۳/۹٥٤. فواتح

 .الرحموت ؟ .91/تشنيف المسامع ١58. - ۲/۹۱۸
) (۳دلالة الظاهر ظنية إما بالوضع :ك «الأسد» للحيوان المفترس» وإما بعرف الاستعمال:
ك «الغائط» للخارج المستقذرء إذا غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن
من

الأرض.

مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني .رفع الحاجب “ .944/شرح العضد على

المختصر 7/871١. شرح الكوكب المنير “ .4954/تشنيف المسامع  .944/#التحقيقات
15

) (€التأويل في اللغة :من آل يؤولء أي :رجع يرجع .ومنه قوله تعالى« :ابتغاء تاويله»

[آل عمران »]7 :أي طلب ما يؤول إليه معناه .وهو مصدر أوّلت الشيء إذا فسرته» من
آل إذا رجع؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته .قال الله تعالى :
هل ينظرون إلا تاويله [ #الأعراف Yo[« : أي  :ما يؤول إليه بعثهم ونشورهم.

۹۸

رفي الإضطلاح  :حمل الظَّامِرٍععاَلَى الْمُحْتَمَلٍ الْمَْجُوح .
ون“ أَرَتد 3ال

زد « :بدليل» ص

ی
راج

الْعَرَالِنٌ « :اخْيِمَالَ بم دَلِيلٌ يَصِيرُ به أَغْلَبَ عَلَى الطَّنّ مِنَّ
الَا“ .

َبَرِدُ :أذ الاحْتِمَالَ لَيْس اویل بل شَرْط وَعَلَى عَكْسِهٍ الَأُوِيلُ
الْمَفْطوعٌ بهو

فيَحْتَاحُلِلاأَكُوَی
=

و

رَقَد کون قَرِيبًا؛ َرَج بادنى مُرَجْح» وقد يون بَعيدًا؛

وقد کون مُتَعَذْرَاء قرو ,

انظر :لسان العرب  ۱۱/۴۳فما بعدهاء معجم مقاييس اللغة ١/98١2 مفردات الراغب

ص .44التعريفات للجرجاني ص" .7المعجم الوسيط ١/۳۳. الإحكام للآمدي ۳/4٤.
شرح الكوكب المنير “.955/
) (100في  :أ «فإن» بدل «وإن».

(؟) التأويل في الاصطلاح :حمل الظاهر على المحتمّل المرجوح .وهذا يتناول التأويل
الصحيح والفاسدء فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت في الحد «بدليل» يصيره
راجحا؛

لأنه بلا «دليل»» أو مع دليل مرجوح› أو مساوء فاسد.

انظر :البرهان ١/59". المستصفى ١/۷۸۳. الإحكام للآمدي  .95/#الحدود للباجي

ص .84رفع الحاجب  .104/شرح العضد على المختصر 5/951١. التعريفات
للجرجاني ص .۲۷شرح الكوكب المنير 054
١54. تشنيف المسامع ؟.54١/

( )۳نص الغزالي في المستصفىا« :۷۸۳/التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به

.
أغلب عالىلظن من المعنى الذي يدل عليه الظ
ااهر»
ه.

أبالشرط» بدل «بل شرط» .وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ.
( )6في« :

(©) في :أ ش «إلى الأقوى» كما في بيان المختصر »١/۸۱٤ وشرح العضد على
المختصر  .5/4951بدل «للأقوى» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب “/١٥٤.

( )5وكذا اعترض الآمدي في الإحكام ١/۹٤ والعضد في شرحه على المختصر 9/9512
والزركشي في البحر المحيط ١/۸۳٤ على تعريف الغزالي.
وقد قام العلامة ابن قاوان الشافعي في كتابه التحقيقات في شرح الورقات ص۳٤۸

بالرد على الاعتراضات التي وجهها الآمدي» وابنالحاجب» والعضدء والزركشى على

تعريف الغزالي» حيث قال« :أقول :لا يرد عليه أما الأول :فلأن الاحتمال المرجوح
لازم خاص له» والتعريف بمثل هذا اللازم جائزء أو لأن الاحتمال يطلق على التأويل

في العرف .أو لأن المراد بالتأويل المؤول إليه» أي :المعنى الذي صرف إليه الظاهر=

۹۰۹

و

قَمِنَ الْبَعِيرَ( :32اويل الْحَنَفِية قَوْلَهُ ص
امه

ام

الله عَلَيْهِ وَسَلَّه ."0لیبکدو“

كما في قولهما  أي ابن الحاجب والعضد « :-التأويل قيدكون قريباً؛ فيترجه لقربه
بأدنى مرجح» وقد يكون بعيداً؛ لبعده إلى المرجح الأقوى» ولا يرجح بالمرجح
الأدنى» وقد يكون متعذراً لا يحتمله اللفظ.

فلا يكون مقبولاء بل يجب

رده٠ه والحكم

ببطلانه.
والعجب منهما  أي من ابن الحاجب» والعضد  -أنهما اعترضا على الإمام الغزالي -

رحمه الله  -بمثل ما يرد عليهما.
وأما الثاني  :فلأن التأويل لا يمكن أن يكون مقطوعاً به؛ لما تقرر عندهم أن التأويل
ظن بالمراد» والتفسير قطع به» فلا يكون تعريف الإمام ضعيفا» .اه وانظر :حاشية
المحقق التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ؟.951/
) (00في :أء ش «البعيد» كما في بيان المختصر ؟914/غ» وشرح العضد على المختصر
 7/9بدل «البعيدة» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب “/8١4.
00

في  :ش «عليه السلام» بدل «يله) .

)( في :أ ش «لابن غيلان» بدل الغيلان» .ومرموز في نسخة الأصل فوق «لغيلان»

علامة اصح" .
قال العضد في شرحه على المختصر ؟:١951/ «قوله ية لغيلان» وهو الصحيح»› و
النسخ لابن غيلان» .اه وقال السعد التفتازاني عند شرحه لقول العضد1 :

الصحيح»؛ إذ ليس في أسامي الصحابة ابن غيلان» وإنما هو غيلان بن سلمة بن
شرحبيل الثقفي » اسميوم الطائف وعنده عشر نسوة .كذا في «الاستيعاب» وغيره من

الكتب المعتبرة» .
بن».
جاب
ا من
حخطأ
لان
وقااللأنتصاريفي قراالرحموت ١/1۳: «وابناغيل
وقال ابن كثير فى تحفة الطالب صلاة؟:

اه.

«وقول المصنف  أي ابن الحاجب :-

«لابن غيلان» رَه إنما هو غيلان بن سلمة» .اه.
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳/١٥٤ « :واعلم أنه قد وقع بخط المصنف:

«ابن

غيلان» كما رأيتُ» وكذا هو في «النهاية»» و«الوسيط»ء و«المستصفى»ء و«الإحكام»»
وغيرها .ورأيت المصنف ضبط بخطه« :عيلان» بعين مهملة» وهو وَهْمٌ .إنما هو
غيلان .بن سلمة الثقفي بالغين المعجمة .نعم في الرواة قيس بن عيلان بن مضرء

وزفر بن عيلان كلاهما بالمهملة؛ وليس في الرواة ابن عيلان إلا بالمهملة» ولا غيلان
 .إلا بالمعجمة»

وصاحب

الحديث:

غيلان»

لا ابن عيلان»

والمصنف لما توهمه ابن

عيلان احتاج أن يضبطه بالمهملة» .اه.

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة(لوحة 81١/1): «قوله ككلهِ« :لابن غيلان» كذا=

۹1۰

ربعا رارق" سَائِرَمْجَ "49أَيْ :اندي التّكَاعَ
جأنيِك( /ههاب]
وقع في النسخ المعتمدة من المختصر وعليها شرح العضد» وكذا قرأته بخط المصنف
ص055١ وقد وقع مثل ذلك للغزالي في المستصفى›
في المختصر الكبير (المنتهى ).
وغيره تبع في ذلك الإمام في «النهاية» .والصواب:

«غيلان» .وقد صلح في بعض نسخ

المختصر» .اه والذي وجدتّة في البرهان ١/١٤۳٠ والمستصفى ١/0892 والإحكام
للآمدي « ۳/۱غيلان»» ولیس «ابن غيلان» .والله أعلم .

 غيلان هو :ابنسلمة بن معتّب بنمالك الثقفي .أحد حكام قيس في الجاهلية»وأحد وجوه ثقيف ومقدميهم .سكن الطائف» وبنى له كسرى أطما فيهاء وكان شاعرا

حكيماً عاقلء أسلم بعد فتح الطائف .ويروى أنه أحد من نزل فيه قوله تعالى# :إعلى
راجللقمرنيتين عظيم» [الزخرف١] : مات فأيواخر خلافة عمر  رضي الله
عنهما  .-انظر ترجمته في :أسد الغابة ٤/١۳٤۳  ."44 -الإصابة 8/٠*.
) 0في  :ش «وفارق فارق» مكررة» وهو سهو من الناسخ.

) (۲عن الزهري عن سالم عن أبيه« :أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في
الجاهلية» فأسلمن معهء فقال له رسول الله ية « :أمسك أربعاًء وفارق سائرهن».
ده ص.۷۲٤
سينفي
مافع
أخرجه الإمام الش
وأخرجه ابن حبان في كتاب النکاح» فيمن أسلم ...إلخ حديث ( )۸۷۲۱ص "١1
(موارد الظماآن).
قال الترمذي في سننه « :745/#سمعت محمد بإنسماعيل (البخاري) يقول :هذا
حفوظ» والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهرى
مر
حديث غي

وحمزة قال :حدّئت عن محمد بن سُوَيْد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر
نسوة .قال محمد (يعني البخاري) :وإنما حديث الزهري عن سالم عأنبيه أن رجلا

ءقه»
ا طل
سيف
منن ثق
أبي رغال».

عالملره:
فق

لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك .كما رجم قبر

اه.

وهناك لفظ آخر للحديث من طريق الزهري عن سالم عن أبيه « :أن غيلان بن سلمة

ليية»
هف
اسوة
جن
اهلعشر
الثقفي أسلم ول

ينر
خأ
يبيتبا
فأسلمن معهء فأمره الن

أربعاً منهن؟.

بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده
عشر نسوة .حديث (۳/۹۲٤. )۸۲۱۱

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة»

حديث ( .۱/۸۲1 )1841ولفظه« :اختر منهم أربعاً» وفي الحديث )(4894١ ولفظه:

«خذ منهن أربعاً».
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/١٠. ولفظه« :اختر منهن أزبعاً».
۹۱۱

٤ه

=

(%1

م

ع سو

روو

7

۶

و

و

4

ول

لام .

ro

مك

ده

وأخرجه الدارقطني في كتاب النکاح» باب المهر .حديث (١۷۲ 58/955 )84
ولفظه « :فأمره النبى ككلِ :أن يختار أربعا منهن» .وقال بعده « .قال الرمادي :هكذا

يقول أهل البصرة» .اه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح ١/۲۹۱. ولفظه« :اختر منهن
أربعاه .وفى ١/۳۹۱ ولفظه« :فأمره رسول الله كلِ :أن يتخير أربعا منهن» ويترك

سائرهن» .ومرة أخرى بلفظ الأول» وثالغة بلفظ« :فأمره رسول الله ككلِ :أن
يمسك أربعاً» ويفارق سائرهن» .وكلهم رووه عن معمر عن الزهري عن سالم عن
أبيه.
وروى أبو داود في كتاب الطلاق» باب من أسلم وعنده أكثر من أربع لسوة ...إلخ.

حديث (۱٤۲۲ ۔۲٤۲۲) -  ۸۷۲ - ۲/۷۷۲عن قيس بن الحارث قال :قال وهب

الأسدي :أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي كه فذكرت ذلك للنبي بي فقال:
٠

«اختر منهن أربعاً».

۰

قال اكبثنير في التحفة ص:۹۲٦ «وفي إسناده نظر؛ لأنه من رواية محمد بن

عبدالرحملن بن أبيليلى .عن حُمَيِضَّة بن الشَّمَردَل عن قيس بن الحارث» ومحمد بن

هدم»
رعن
شبه
كَجٌ
أُحْت
عبدالرحمئن بن أبي ليلى سيء الحفظ؛ لاي

وحميضة بن

الشمردل» قال البخاري :فيه نظرة .اه.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة

حديث )(989١ .۱/۸۲1
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب التكاح» باب ما قالوا فيه :إذا أسلم وعنده
عشر نسوة ٤/۸۱۳.

وأخرجه الدارقطني في كتاب التكاح» باب المهر حديث )(١٠٠ ۳/۰۷۲

وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح» باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة .7/781

جميعهم من طريق ابنأبيليلى عن حميضة به.

( )١أَرَلَ السادة الحنفية قوله يَكلِ« :أمسك أربعاً وفارق سائرهن» بأن المراد :ابتدئ زواج
أربع منهن» إن كان الزواج بعقد واحدء وفارق سائرهن :بأن لا تبتدئ العقد عليهن»
وأمسك الأوائل منهن» إن كان الزواج مرتبا بعقد لكل منهن» وفارق سائرهن :أي
الأواخر.
وهكذا يكون الحكم بناء على هذا التأويل أنه :إن نكحهن معاء فليس له إمساك

واحدة منهن» وإن نكحهن متفرقات» أمسك أربعاً من الأوليات.

وقد استند السادة الحنفية فى هذا التأويل إلى القياس؛ وذلك بتشبيه العقد على النسوة

قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام .فالمسلم إذا تزوج أكثر من أربع زوجات في-
۹1۲۳

رل

بَيَاقِء ومع نه لم ْمَل تَجْدٍ
=

DÊ

عقد واحدء كان الزواج باطلا في حق كل واحدة منهن» وعليه أن يفارقهن جميعاًء
ولهبعد ذلك أن يتزوج بأربع منهن إذا شاء.
أثررمبنع في عقود مرتبة لكل واحدة منهن» لم يصح نكاح الزوائد
ولو تزوج أك
على الأربع» ووجب عليه المفارقة حتى لا يبقى في عصمته أكثرمن أربع زوجات؛
وقوفا عند حدود الشرع .وبهذا القياس حكم الحنفية في هذه الحالة  على

الكافر إذا

لم.
لمهم
سلى
احك
أسلم -
مع
ولقد كان من الممكن أن يستقيم للسادة الحنفية أمر هذا القياس؛ فيكون التأويل قريباًء
لولا عدة قرائن حَقْتْ بالظاهر فقوته» وباعدت الاحتمال؛

مما جعل تأويلهم في نظر

الجمهور غاية في البعد.

 - ١فالذي يسبق إلى الأفهام من الحديث النبوي« :أمسك أربعاً وفارق سائرهن»

الاستدامة» لا ابتداء النكاح.
ا أن الذي تدل عليه المفارقة :هالوتسريح» لتارك النكاح.۲م
ك
ة»
بن
لنم
سيلا
 - ۳ثم إن الخطاب وقع لغ

وهو حديث عهد بالإسلام» وليس له

معرفة بأجكام الحلال والحرام من نكا ولا غيره .ولو كان الحكم الذي أوّل السادة
الحنفية إليه الحديث هو المراد» لَبََنَهُ الرسول تكله وما أحوج رجلا قريب عهد

بالإسلام إلى بيان حكم لا يقف عليه إلا بالبيان» خصوصاً في أمر يتوقف عليه
استحلال بضع المرأة» وضبط الأنساب بين الناس.
؛  يضاف إلى ذلك أنه لمينقل تجديد عقد قط لا من غيلان ولا من غيره» مع

كثرة الكفار الذين أسلمواء ووجود الرسول الكريم ية المبين عن الله بين ظهرانيهم
انظر :البرهان ١/۷٤۳. المستصفى ١/٠۹۳. الإحكام للآمدي ۹/١ء.رفع الحاجب
 . ۳تيسير التحرير ١/851. فواتح الرحموت ١/١. فاتلحقدير مع الهداية
 5د

بداية المجتهد لابن رشد HH المغنى لابن قدامة ١/٠۲٠  55 -شرح

الكركبو

۳

 .754 -شرح المحلي على جمع الجوامع ١/٤٠ مع حاشية

( )۱قال إمامالرسفيالبرهان ١0

«وجه المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة

سؤالين ركيكين:
أحدهما :يسقطه اللفظء .فلتقع البداية به .ومقصود المسألة السؤال الثاني .فأما ما يدفعه
اللفظء فدعواهم أنه أمرهم أن يختاروا الأوائل .وهذا يدفعه قوله عليه السلام لصاحب
الأختين« :اختر أيتهما شئت .وفارق الأخرى»؛ وقوله عليه السلام لبعضهم وقد أسلم
على خمس« :اختر أربعاً .وفارق واحدة» .قال صاحب الواقعة :فعمدت إلى أقدمهن
صحبة ففارقتها .فلا حاجة إلى الإطناب في ذلك» وهو على معاندة اللفظ.
۹1۳

عالىوكأحتَايْن ن¿:أاوميكبهمعا شلِنْىتَا4صل سا
 eزو
nزsالميفقل
85 2

=

3 A

الله عليه ل

)١0

ەو

 .الا

قَُْ 605

فأما الثاني  :وهو المقصود الذي عقدت المسألة له» فهو أنهم قالوا :إنه عليه السلام

أراد بقوله« :أمسك أربعاً» أن يمسكهنء ويجدد عليهن الأنكحة على موجب الشرع.
وهذا عند المحققين سَرَّفٌ ومجاوزةٌ حده وقلة احتفال بكلام الشارع؛ فإن الرسول

عليه السلام ذكر لفظ الإمساك أولاًء وموجبه الاستدامة واستصحاب الحال .والثاني أن
النقلة لم ينقلوا تجديد العقودء بل رووا الحكايات» رواية من لا يستريب أنهم استمروا

في عدد الإسلام على مناكحتهم فيهن» وكان المخاطبون على قرب عهد» والرسول ية

لا يخاطبهم إلا بما يقرب من أفهامهم .والتعبير عن ابتداء النكاح بالإمساك بعيد جداًء
ناء عن المحامل الظاهرة .وفي القصص أنهم جاؤوا سائلين عن الفراق أو الإمساكء
فانطبق جواب رسول الله بو على سؤالهم» ثم النكاح على الابتداء لا يختص بهن»

بل جوازه سائغ في نسوة العالم.

وقوله« :أمسك» أمرء وما ذكروه تخييرء فينتظم من جوامع الكلام ما يحل محل قرائن

الأحوال التي تُفضي إلى العلم بإرادة المتكلم» .اه
وانظر :المستصفى "١/08  .الإحكام للآمدي ۳/۹٩٥. رفع الحاجب  .7065/#تيسير

التحرير ١/85١. فواتح الرحموت ؟."١/ فتح القدير املعهداية ؟ .710/بداية المجتهد
لابن رشد ؟ .84/المغنى لابن قدامة ١/5؟ 5  3-5شرح المحلي على جمع
الجوامع ١/٤٠ مع حاشية البناني .رفع الحاجب  .7594/#بيان المختصر ۲/۱۲٤. شرح
العضد على المختصر ؟ .951/شرح الكوكب المنير ۳/۲٦٤  .#54 -تشنيف المسامع
 .5تفسير النصوص .۱/۹۹۳
) (١في :ش «عليه السلام» بدل ي. 
()۲

عن أبي وهب الجيشاني» عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال« :قلت يا رسول الله :
إني أسلمت وتحتي أختان .قال« :طلق أيتهما شئت».

أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في من أسلم وعنده أكثر مأنربعء أو أختان

حديث )(۳٤۲۲ .۲/۸۷1
وأخرجه الترمذي في أبواب النكاح» باب ما جاء فايلرجل يسلم وعنده أختان حديث
)(۰۳۱۱  .٤۲۷/۳ولفظه« :اختر أيتهما شئت) .وقال أبو عيسى« :هذا حديث
حسن؟  .اه .

وأخرجه ابن ماجه في كتاب النکاح» باب الرجل يسلم وعنده أختان حديث )(184١1
.

بلفظ أبي داود.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/۲۳۲: مرة بلفظ« :طلق أيتهما شئت»» ومرةأخرى
بلفظ « :فأمرني النبي ية أن أطلق إحداهما» .وأخرجه الدارقطني في كتاب النكاح؛ =
141

َأَبِعَدُ؛ لِقَولِهِ :جايتَهُماه”".

وينها :لهمفي اكوتَلعالَى]”" :طِفَإِطمَامٌ سين يشكيناه”" :أي:

إِطْعَامٌ طَعَامسِنَّينَ مِسْكيئًا؛ لأ الْمَفْضُودٌ تش الْحَاجَةَ وَحَاجَةٌ سِتَينَ كَحَاجَة
-

اص هس

هم

وَاحِدٍ في سِنَّينَ يَوْمًا .فَجعِلَ الْمَعْدُومُ مَذْكُوراء

ری

وَالْمَذْكُودُ عدما

>

م

مع

باب المهر  ۳/۳۷۲حديث )(١٠٠ بلفظ حديث الإمام أحمد الأول« :طلق أيتهما
شئت 4عن يزيد ربن أبي حبيب عن أبي وهب .وحديث

(٠ 5

بلفظ حديث الإمام

أحمد الثاني :افأمرني النبي كلخ أن أطلق إحداهما».
وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح» باب في من يسلم ...إلخ ۷/٤۸۱  681 -بالألفاظ

رم
الس
طابقة
قن.
كلهم عن ابنلهيعة عنأبيوهب الجيشاني به.إلا الدارقطني في الأول فعنيزيد كماتقدم.
قال البخاري في التاريخ الكبير 951/؟« :أبو وهب الجيشاني في إسناده نظر» .اه.
وقد روي أيضاً من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني
وإسحاق متروك.

) (1تأول السادة الحنفية حديث فيروز الديلمي الذي روي

أنه قال« :قلت يا رسول

الله

إني أسلمت وتحتى أختان« :.فأمرنى النبي يك أن أطلق إحداهما» .فقد قاسوا فيروز

الديلمي  -وهو كافر أسلم  على المسلم؛ فكان تأويل« :أن أطلق إحداهماء .فارقهما

إذا كان العقد واحداء ثم تزوج بواحدة منهما إن شئت .وإذا كانتا بعقدين مرتبين»
فزواج الأولى صحيح» وعليك أن تفارق الثانية؛ لأن زواجها لم يصح.

وما قيل في قضة غيلان من التأويل والحكم عليه بالبعد يقال في قصة فيروز الديلمي.
ولكن مما يزيد في ضعف تأويلهم في قصة فيروز الديلمي؛ ما جاء في بعض
الروايات من لفظ « :اختر أيتهماشششت
ر» كان ذلك في رواية الترمذي وابنماجه؛ مما

دل صراحة على أن الت
عبتغير
مرتي
بر
وانظر :الأم للشافعي ٤/١۸۱  .١۸1. -المستصفى للغزالي ۳ ۱/۰۹۳
۔ .۲۹الإحكام
للآمدي „o_o  ۰رفع الحاجب ٣/۳٥٤. بيان المختصر ۲/١١٤.  ٠شرح العضد على

المختصر  .951/تفسير النصوص ١/١104 .504 -
) (۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء ش .وما أثبته من :أ.
) (۳سورة المجادلة الآية .4 :وتمامها« :فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتومنوا
بالله ورسوله».

) (4في :ش «معدوماً» كما في شرح العضد على المختصر  .6/951بدل «عدما» .وما
أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب  .055/#بيان المختصر ؟.774/
۹1٥

2

كان قَضْدِو؛ لَِضْلٍ الْجَمَاعَق وَبَرَكتِه!" .2وَتضَائْر" لوبهم عَلَى الدع
 4م

1

1

اچ

ينها َوْلْهُمْ+ :فِيأَرْبَعِينَ شاق

أي  :قِيمَهُ شَاة؛ ہما َقَدم.

( )1١في :أ «وبركاتهم» بدل «وبركتم».
(؟) في :الأصل «تظافرهم» بدل «تضافرهم» .قال السعد التفتازاني في حاشيته على العضد
او

« :بالضاد المعجمة:

هو التعاون.

والظاء من غلط الناسخ»  .اه

( )6قال ابن العربي في المحصول ص”« : 4قال أبو حنيفة« :إن إطعام مسكيناً واحداً قوت
ستين مسكيئاً أجزأه»» فأسقط العدد رأساًء وقد وقع البيان له نصاء قال« :وتقدير
الآية :فإطعام طعام ستين مسكينئاً؛لأن أطعم من الأفعال التي يتعدى إلى مفعولين؛
فتقول :أطعمت زيداً طعاماًء ولا يصح أن يكون تقدير الآية :فإطعام ستين مسكيناً

طعاماً» .ولو كان تقدير الآية هكذا لكان الحكم مجملاً؛ لأن الطعام غير مبين»
فجاءت الآية للبيان؛ فوجب تقديرها كما قلنا .قال علماؤنا :المقصود بالاية :بيان
مقدار الطعام بأعداد المساكين» .اه.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع  :۲/۲۲۸امن البعيد أيضاً :قولهم في قوله تعالى:
«إستين مسكينا) [المجادلة ]٤ :ء أي  :إطعام طعام ستين مسكيئاً؛ لأنالقصد رفع الحاجةء
وحاجة ستينمسكيناً في يوم واحدكحاجة واحد في ستين يوماً»فجعلوا المعدوم وهو

الطعام مذكوراً؛ ليصح كونهمفعولاً لإطعام» وقد جعلوا ستين مسكيناً عدماً معصلاحه لأن
يكون مفعولاً لإطعام .ثمهذه العلة رافعة لاعتبار العدد الذي هو حكم الأصل ؛ فكانت مبطلة

لهء ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعكر على أصله بالإبطال؛ ولأن في العدد فائدة

وهي  :أن دعاءهم أقرب إلى الإجابة؛ فلايجوز إلغاؤه؛ .اه.

1

وانظر :البرهان للجويني ١ المستصفى ١/005. الإحكام للآمدي ۳/۳ه .أصول
السرخسي ١٤۲. - ۱/۹۳۲ رفع الحاجب  .6/0554بيان المختصر ۲/١۲٤. شرح العضد
على المختصر ١71. - ۲/۹۹۱ تيسير التحرير ١/55١. شرح المحلي على جمع
الجوامع ۲/١٠ مع حاشية البناني .شرح الكوكب المنير  .454/#فواتح الرحموت
 7البحر المحيط ۳/۷٤٤.

( )6عن ثمامة بن عبدالله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبابكر رضي الله عنه كتب له هذا

الكتاب لما وجهه إلى البحرين« :بسم اللّه الرحملن الرحيم .هذه فريضة الصدقة التي

له» فمن سثلها من
س بوها
رله
لمين» والتي أمر ال
سلى
مع
اهلية
فرض رسول الل
المسلمين على وجهها فَلْيُعْطِهَاء ومن سثل فوقها فلا يعط »...إلى أن قال« :وفي صدقة
الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة »...وذكر تمام الحديث.

أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب ( )”8زكاة الغنم  .4511 - ۲/۴۲۱وفي باب=

1431

ور

وهو

أنْعَدُ؛ إِيذَلْْرَمْ ألائَجِبَالشَّاو. "0
( ۳الفرض في الزكاة .وفي باب ( )"8ما كان من خليطينء فإنهما يتراجعان

بالسوية .وفي باب ( )”9من بلغت عنده صدقة ...إلخ .وفي باب ( )۹۴لا يؤخذ من
الصدقة هرمة ...إلخ 5/77١  ١١٠. -وأخرجه أيضاً في كتاب الشركة» باب ( )۲ما

كان من خليطين . ..إلخ ۳/١١۱  .وفي كتاب فرض

الخمس»> باب ( )5ما ذكر من درع

النبي كك وعصاه ...إلخ .4/57
وفي كتاب اللباس» باب )(١٠ هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ .۷

وفي كتاب

الحيل» باب ( )۳في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ...إلخ .8/95
هذه الأحاديث أخرجها مختصرة جداً ما عدا الأول.
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة حديث )(7158١ .9/417
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاةء باب زكاة الإبل ه.١7/ وفي باب زكاة الغنم

.۷ 1۸/٥
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاةء باب إذا أخذ المصدق سنا دون سنء أو فوق
سن حديث (008ل)

الهلاه.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/١1١.

) (000قال ابن العربي في المحصول ص« : 99قال أبو حنيفة' :يُقَوُمُ المالك الشاةً الواجبة
عليه بتقويم الوسط» فيخرجه عنهاء فتحريه اعتماداً على مافهممن أن المقصود في
الزكاة سد الخلة» ورفع الحاجة» فكل ما أجزي فيها جاز عنها.
قال علماؤنا:

هذا باطل من ثلاثة أوجه :

أحدها :أن أبا حنيفة أجرى القياس في هذه العبادة» ونطاق القياس فى العبادات

ضيق» وإنما ميدانه المعاملات» والمناكحات وسائر أحكام الشرعيات .والعبادات
موقوفة على النص.

الثاني  :أن هذا التعليل الذي أشار إليه يُسقط الأصلء ومتى أسقط التعليل أصله الذي
ينشأ عنه سقط فى نفسه» وهذه نكتة يجب شد اليد عليها .الثالث :أانلهذ
تاعليل

الذي أشار إليه يعارضه تعليل آخر أولى منه وأقوى» وهو :أنَا وإن سلمنا أن الغرض

ما
نالز
لكاة
خس
لدة

إلا أن
امنه
لا م
خع س
لدة

غرضاً آخر وهو :مشاركة الغني الفقير

فيما به يكون غنياً حتى يستوي الحال» ويحصل في أيدي الفقراء الجنس الذي بأيدي
الأغنياء من ذهب» وخب وحيوان .وعلى مذهبهم يقع الاستئثار بالأجناس كلهاء

وهذا بين لمن أنصف» .اه.
وانظر :المستصفى

المختصر ۲/۳

/١ه."8 الإحكام للآمدي “ 8ه .رفع الحاجب  .855/#بيان

.ش
.رح العضد على المختصر 6/١7١. شرح الكوكب المنير .9/854

تيسير التحرير ١/١٤۱. فواتح الرحموت .۲/۲۲
۹1۷

وَل مَعْنّى إِذَااسْتمبطً مِنْ حُكم أَبْطَلَهء بطر" .
وَمِنْهَا :حما ۶

:

ُ3رََةٍ 62
ایم م

(

ساسم

ن
ِذ
بغر إد
22

لها

فيْكاحَهًا
فَ

ص

بَاطِلٌ :بَاطِلء َاطِلٌ. 474

 (00قال الأصفهاني في بيان المختصر « :5/474وكل معنى إذا استنبط من حكمء أي  :كل

فرع إذا استنبط من أصل» أبطل ذلك الحكم أي :الأصل .يكون باطلاً؛ لأن بطلان
الأصل يوجب بطلان الفرع» .اه.

وانظر :رفع الحاجب * .854/شرح العضد على المختصر ١71١/5مع حاشية السعد.

شرح الكوكب المنير .954/#
 00في :أء ش «حملهم» بدل «حمل» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب
وشرح العضد على المختصر  5/9510وبيان المختصر ؟.5/4174
۳
) (۳في :اش «أنكحت» بدل «نكحت».
)(4

وهو خطأ ظاهر.

عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عنعروة عنعائشة رضي الله
عنها :أن رسول اله كلل قال :لا نكاح إلا بولي» وأيما امرأة نُكحَثْ بغير ولي

فنكاحها باطلٌ .باطلٌء باطل .فإنلميكن لها ولي» فالسلطان ولي من لوالي لها».

بهذا اللفظ أخرجه أبو داوود الطيالسي في سننه في كتاب النكاح» باب قوله 58ه« :
نكاح إلا بولي» .وما جاء في الْعَضْلٍ' لام

وأخرجه أبو داود السجستاني في كتاب النكاح» باب في الولي حديث )۳۸٠۲
7

ولفظه« :فتكاحها باطل .فنكاحها باطل .فنكاحها باطل».

وأخرجه الترمذي في أبواب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث )(5١١١
.۳

بلفظ أبى داود السجستانى من طريق ابن أبي عمر  هو محمد بن يحيى

نلسجبده  -حدثنا سفيان بنعيينة عن ابن جريج عن الزهري به.
وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن .وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن

أيوب» وسفيان الثوري» وغيرهم من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا» .اه.

اح إلا بولي حديث (١/١٠٠. )۹۷۸۱
نبكلا
اب النکاح» با
كجهتفي
وأخرجه ابن ما
بلفظ أبي داود السجستاني .منطريق أبيبكر بن أبيشيبة» ثنامعاذ» ثناابن جريج به.

وأخرجه الإمام أحمد ٦/۷٤ من طريق إسماعيل» ثنا ابن جريج به .وفي ١/١٠٠ من

طريق عبدالرزاق أنا ابن جريج به.
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح» باب النهي عن النكاح بغير ولي  ۲/۷۳۱من طريق

أبي عاصم عن ابن جريج به.

وأخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب النكاح ؟ .871/من طريق الضحاك بن
مخل
ادبعن
ن جريج به.
۹۱۸

00

اس

7
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ر

ره

ر

5

4

و

5

عَلَى الصَّغِيرَةء وَالأمَةء وَالْمُكَائَبَة"'" .وَبَاطِل) أيْ :يَؤُولَ إِلَيْهِ

الا" ؛ لاغْيرَاض الْوَلِيٌّ؛ لأنّهَا مَالِكَةٌ لِيُضْعِهَاء فَكَانَ كَبَيْع سِلْعَةٍ .وَاعيَرَاض
وقال« :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» .وأقره الذهبي.
وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي ١٠. 7/8 من طريق ابن

وهب عن ابن جريج به.
قال ابن العربي في المحصول ص« :8إذا قيل للمالكي :هل تزوّجٌ المرأةٌ نفسَّها؟
فقال:لاء فقيل له:ما الدليل على ذلك؟» فقال :قول النبي كَلهِ« :أيما امرأة نكحت
نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» الحديث.
فيقول لهالحنفى  :هذا الحديث حجة عليك ؛ لأن النبىيكل قال« :بغير إذن وليها»» وأنت لا تجوز

لها التكاح» وإن أذن لهاوليهاء فحينئذيتردداجولامبالكي المستدل بينالجدل والمفاقهة.
فأما الجدل.

فيقول :هذا الذي اعترضتّ به هو إلزام دليل الخطاب»

وأنت لا تقول

بهء وأنا أقول بهء ما لم يعارضه ما هو أقوى عندي منه؟ فيسقط.

وأما المفاقهة» فهو :أن يقول العلماء :إنما اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
أحدهما :إن المرأة تزوج نفسها من غير ولي.

والثاني :إن الولي يتولى زواجها بإذنهاء فأبطل النبي بيه القسمين» وهو استقلالها
بالنكاح؛ فتعينت صحة القسم الآخرء والتنويع والتقسيم الذي التزمتم لم يقل به أحدء
ولا يقال؛ فلا فائدة للتعلق به؛ .اه.

) (1أي حملوا المرأة فى الحديث النبوي الشريف على ذلك ووجه بعده أن الصغيرة

ليست بامرأة في حكم اللسان» كما أن الصبي ليس برجل» وألزموا سقوط التأويل
على مذهبهم؛ فإن الصغيرة لو زوجت نفسهاء فالعقد عندهم صحيح موقوف نفاذه

على إجازة الولي» ففروا من ذلك وقالوا :هو محمول على الأمة .فألزموا بطلانه

بقوله يكلهِ« :فإن دخل بهافلها المهر بمااستحل من فرجها»» ومهر الأمة لايجب لها

بل لسيدهاء ففروا من ذلك» وقالوا هو محمول على المكاتبة» فقيل لهم :هو باطل
أيضاًء والقياس وإن قوي هنا في نفسه لكن دلالة العام قوية؛ لأنه قال« :أي» وهي

كلمة عامة» وأكدها بكلمة «ما» فيبعد الإتيان بهذه الصيغة المؤكدة مع إرادة صورة

نادرة فيما بين النساءء بل لا تخطر بالبال.
انظر :البرهان لإمام الحرمين ١/۹۳. المستصفى ١/705. الإحكام للآمدي ٤/ه.
شرح المحلي على جمع الجوامع ١/٥٠ مع حاشية البناني .شرح العضد على المختصر
 .,> 7/6بيان المختصر  .7/6875رفع الحاجب ۳/١۷٤ فما بعدها .شرح الكوكب المنير
“1  .٤٩۷ -تيسير التحرير ١/١٤. فواتح الرحموت  .5/85البحر المحيط

۳شن.يف
ت

المسامع .۲/۲۲۸

)( عبارة :ش «أي :يؤول إلى البطلان».
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الأوْلِيَاءِ؛ دَق نقِتيِصيَةٍصإِن كَْانثْ :كَأَبِطَلَ!" ظُهُورَ قَضْدٍ التَّعمِيم؛ بتَمْهِيدٍ أضلٍ
م هور «أي) مُوَكدةب« ,مَا) .وَنَكَرِيرٍ لْفْظٍِ الْبُطَلانِ .وَحَمُلَهُ عَلَى تادر
َِمْكَانٍقَضده؛
بَعِيدٌكَاللّمْز٠ٍ مَع إ

يمع

يَلِينُِمَحَاسِنِ
اشيفللِها فِيمَا

الْعَادَاتِ. ”7

وَمِنْهَا :حَمْلّهُمْ :طلا صِيَامَ لِمَنْ َمببيت العا ممِنَّاللَبْلِ "”4عَلَى
؛مَا بت عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةٍ الصّيّام ييه  ]50/1[ /مِناَلتّهَارٍ.
الْقَضَاءٍ وَالتََرلِ
فَجَعَلُو كَاللمزٍ.
OY

أفباطل» بدل «فأبطل» .وهو تحريف ظاهرء لعله من سهو الناسخ.
( )١في« :
(؟) قد أسهب إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/۹۳۳  ٤٤۳ -في الرد على الحنفية في

حملهم لحديث الرسول ب« :أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل؛
على الصغيرة والأمة والمكاتبة .فراجعه.
وانظر :رفع الحاجب لابن السبكي ۳/١۷٤ فما بعدها .بيان المختصر ١/٥٤٤. شرح
العضد على المختصر 9/١7 ١.

)(۳

عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم  -زوج النبي كل  -أن رسولاللهكل قال:

امن لم يجمع الصيام قبل الفحر فلا صيام له» .الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود

في كتاب الصومء باب النية في الصوم حديث (484؟)  .۲/۳۲۸قال أبو داود« :رواه

الليث»ء وإسحاق بن حازم أيضاً عن عبدالله بن أبي بكر مثله.
ووقفه على حفصة معمرء والزبيدي» وابن عيينة» ويونس  -كلهم عن الزهري .)-
اه.
وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم .باب ما جاء:

لا صيام لمن لم يعزم من الليل

حديث )(١۳۷  .44/#وقال أبو عيسى« :جديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا
الوجه» وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله .وهو أصح .وهكذا أيضاً روي هذا
هري
لثزعن
احدي
ال

ياحيى
موقوفاء ولا نعلم أحداً رفعه إل

ببن أيوب» .اه.

وأخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة 4/59١ عن

حفصة بلفظ« :من لميبيت الصيام من الليل فلاصيام له».
دن»
ي حس
جديث
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص 50٠": «إسناد هذا الح

لكن له

علة وهو :أن النسائي رواه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قوله» .اه.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل»
والخيار في الصوم حديث

()۰۰۷۱

١/746 بلفظ:

الليل».

۹۲۰

لا صيام لمن لم يفرضه من

قَإِنْ صَحاَلّْمَانِعٌ مِنَّ الظهُورٍء يطلب“ أَهْرَبُتأويل” .
وَمِنْهًاَ :حَمْلهُمْ :ولذدي المرببىچچ °

عَلّى الْمَمَرَاءِ ميِ:ننْههُ
ممْ؛ ل

المَفْصود :سد الْحَلَة .ولا لَه مَع
اَيى
ظهُور أنَّ الْقَرَاب سَبَبُ الاسْيِحْفَاقمٍَعَانى .

 ,فَعَطّنُوا لَمْطَ الْعْمُومِ مَعَ

أفيطلب» بدل «فليطلب» .
) (1في « :
)(۲

قال العضد في شرحه على المختصر ١/١۷۱: «فإن صح المانع من الحمل على
الظاهر» وهو ما زعموه دليلا على صحة الصيام بنية من النهارء فينبغي أن يطلب له

أقرب تأويل مثل :نافليفضيلة» .اه.
وانظر الرد على الحنفية بإسهاب في البرهان للجويني ١/٤٠٤۳ ٠
١٤۳
وبیان المختصر ؟.774//

ورفع الحاجب

) (۳سورة الأنفال الآية١4. : وتمامها# :واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه

وللرسول ولذي القربى).
) (£فى« :
أالغناء» بدل «الغنى» وهو تحريف ظاهر.
) (6قال أبو بكر الرازي الحنفي في أحكام القرآن

4/54؟ ...« :إن فعل النبي كله

ذلك خرج مخرج البيان لما أجمل في الكتاب من ذكر ذي القربى» وفعل
النبي د

إذا ورد

على

وجه

البيان»

فهو على

الوجوب.

فلما

ذكر النبي ا

النصرةة مع القرابة دل على أن ذلك مراد الله تعالىء فمن لم يكن له منهم
نصرةء فإنما يستحقه بالفقر› وأيضاً فإن الخلفاء الأربعة متفقون على أنه
05
يستحق

إلا بالفقر».

اه.

وانظر :تيسير التحرير ١/۸٤ وفواتح الرحموت .۲/۸۲
 00في « | :الغناء» بدل «الغنى» وهو تحريف ظاهر.
 037قال ابن ال
اعرب
ليمفي
حصول ص« : ۲۹قوله تعالى# :واعلموا أنماغنمتم من شيء

فأن لله خمسه» [الأنفال١4] : الآية إلى آخرهاء وهذه الآية أممنهات الكتاب» وقد

بيناتأويلهاوتفصيلها فيكتاب الأحكام» بيدأن أب ح
انيفةجاءفيهاببيضة العق
فقال« :إن سهم ذوي القربى لا يحصل لهم إلا بعد اتصافهم بالحاجةا»

ووصف

الحاجة قد جاء مفصلاً ومفسراً بالمساكين.
وقال مالك« :يجوز أن يعطى الخمس لغني واحد» ويسقط منه الستة» الأصناف التي
سماها الله فيه» .فأما ما ذهب إليه مالك من إسقاط الأمة رأسا فليس من كتاب
التأويل الذي نحن فيه» وإنما بيناه في الأحكام.

وأما أبو حنيفة الذي شرط مع القرابة الحاجة» فهذا من باب التأويل الذي نحن فيهء
ولكن يفسّد مذهبه بما تقدم من أصله الذي مهده بزعمه» وهو أن الزيادة على النص-
۹۲۱

وَعَذَّ بَعْضُهُمْ حَمْلَ مالِكِ :ولدالصَدَقَاتُ [لِلْمُمَرَاء)"“ ”4إلى

كرك
انناضرف بين
آرهاء عَلَىبا

وَلَيْسَمِنْهُ؛ لأنَّسِيَاقَ الآيَةِكَبْلَهَا

نسخ» فكيف زاد هو هاهنا الحاجة على القرابة» ونقض أصله» ولا عذر له في هذا

هاهنا .اه.
وانظر :أحكام القرآن لابن العربي  .6//184البرهان للجويني ١/05". المستصفى
١
۳

الإحكام للآمدي #لاه .شرح العضد على المختصر ١/١۷1. رفع الحاجب
 .بيان المختصر ۲/۸۲٤. شرح الكوكب المنير ۳/١۷٤.

) (01ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب ۳/٦۷٤ وشرح العضد على المختصر ١/١١١.
زفق سورة التوبة الآية١5. : وتمامهما# :إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها

والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله

والله عليم حكيم».

) (۳قال الشيخ الطاهر بن عاشور فايلتحرير والتنوير ١٠/717

 :۸۳۲القد اختلف

العلماء فى استحقاق المستحقين ممن هذه الصدقات هل يجب إعطاء كل صنف

مقدارا

من الصدقات ؟ وهل تجب التسوية بين الأصناف فيما يعطى كل صنف من مقدارها ؟.

والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب الإعطاء لجميع الأصناف» بل التوزيع موكول

لاجتهاد وَُلأَةٍ الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف» وسعة الأموال .وهذا قول
عمر بن الخطاب» وعلىء وحذيفةً» وابن عباس» وسعيد بن جبيرء وأبي العالية»

والنخعي» والحسن» ومالك» وأبي حنيفة .وعن مالك أن ذلك مما أجمع عليه
الصحابة.
قال ابن عبدالبر« :ولا نعلم مخالفا في ذلك من الصحابة»» وعن حذيفة« :إنما ذكر الله
هذه الأصناف؛ لِتُعرف» وأي صنف أعطيّت منها أجزأك» .قال الطبري« :الصدقة؛
لسد خلة المسلمين» أو لسد خلة الإسلامء وذلك مفهوم من مآخذ القرآن في بيان
الأصناف وتعدادهم».
قلت أي الشيخ ابن عاشور  :-وهذا الذي اختاره حذاق النظار من العلماء» مثل ابن

العربي» وفخر الدين الرازي.
وذهب عكرمة» والزهري» وعمر بن عبدالعزيزء والشافعي :إلى وجوب صرف

الصدقات لجميع الأصناف الثمانية لكل صنف ثُمن الصدقات» فإن انعدم أحد

الأصناف قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بقي من الأصناف.
واتفقوا على أنه لا يجب توزيع ما يعطى إلى أحد الأصناف على جميع أفراد ذلك
الصنف».

اه.

وانظر :جامع البيان للطبري ١٠/1١٠
۹۲۲

 8١٠.أحكام القرآن لابن .العربي =١/١۷4.

من الرَدعَُلَلىَمْزِهِم'' في الْمُعْطِئْنَ وَرِضَاهُمْ في إِعْطَائِهِمْ وَسْحْطِهِمْ في

مَنْعِهِمْ؛ دل عليه(" .

أحكام القرآن للجصاص ١٤/٤٤". الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  .8/851التفسير
الكبير للفخر الرازي ١١/١٠٠. بداية المجتهد ١/555. تفسير المنار ١٠/9080. تفسير
آيات الأحكام للشيخ السايس .۳/۳۳
)(1

في :ش «لغزهم» بدل «لمزهم» .وهو تحريف ظاهرء لعله من سهو الناسخ.

) (۲قال ابن الحاجب :ليس هذا التأويل من التأويلات البعيدة؛ لأن سياق الآية الكريمة

التي قبلها يدل على ما ذكره الإمام مالك؛ لأن قبل هذه الآية الكريمة قوله تعالى:
«ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يُعْطْوًا منها إذا هم
يسخطون * ولو 27رضوا ما آناهم الله ورسولة وقالوا حسبنا الله سيوتينا الله من
4ه] .وذلك يشمل على الرد علىفضله ورسولّه إنا إلى الله راغبون) [التوبة۸٥ : 9
لمزهم الرسول في الصدقات»

وعن رضاهم في إعطائهم» وسخطهم في منعهم .ولما

رد عليهمء ذكر مصارف الصدقات؛

ليبين أن ما يفعله الرسول الكريم ي حق.

وانظر :البرهان للجويني ١/498". المستصفى ١/995. الإحكام للآمدي ١/۴٠. رفع
الحاجب //ا .5/شرح العضد على المختصر ١/١۷۱ .بيان المختصر ؟ .075/البحر

المحيط  .105/فواتح الرحموت ؟ .0/تشنيف المسامع ۲/٠. جامع البيان للطبري
التحرير ال لابن عاشور ١٠/877.
٠
۹۲۳

ا
©لمنطوق وَالْمَفْهُومْ
 :مَنْطوقٌ

وهو:

دل

مه

1

في محل

وَالْمَمو e بخلا
فه» أَي  5 ْ:في مَل الط“

النْطقٍ

.

,

 (000المنطوق لغة :اسم مفعول بمعنى الملفوظ .وهو مأخوذ من نطق» بمعنى تكلم
بصوت.

واشتمل كلامه على حروفي ومعان .فالمنطوق هو :الكلام الذي نطق به

المتكلم وتلفظ به.

جاء في القاموس المحيط « :۳/۹۲نطق ينطق نطقا ونطوقا :تكلم بصوت مرتفع»
وحروف تعرف بها المعاني»  .اه.

انظر :القاموس المحيط * .895/لسان العرب  .5/7554المعجم الوسيط ؟.199/
)(

تعريف ابنالحاجب هذا هو الذي اعتمده جمهور المتأخرين من الأصوليين تعريفاً للمنطوق.
انظر تعريفات الأصوليين للمنطوق في  :الإحكام للآمدي  .75/#شرح المحلي على

م

جمع الجوامع ١/١۴۲ مع حاشية البناني .رفع الحاجب  .484/#بيان المختصر ؟.714/
شرح العضد على المختصر ١/١١. إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص.۲٠
الآيات البينات لابن قاسم العبادي ؟ ./تيسير التحرير ١/14. فواتح الرحموت NI
الضياءاللامع ؟ .55/شرح الكوكب المنير ۳/۳۷٤. تشنيف السام  1إرشاد
الفحول ص.١591 نشر البنود ١/784. مناهج الأصوليين للدكتور خليفة بابكر الحسن
ص" .75تفسير النصوص ١/140. المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص."٠۷
المفهوم لغدّ :اسم مفعول مأخوذ منقَهِمَ بالكسر»-ء كفرح» أي :تعلم» فيقال :فهمه أي :
علمه» ومعنى المفهوم أي  :المعلوم» وحصول المعنى في ذهن السامع» كمايطلق المفهوم

على اللحن» وهو الفهم؛ ولهذا يقول الأصوليون :مفهوم الموافقة  :لحن الخطاب.
رجاني ص.۹۸۲ ۸۸۲
رب ٩/۱۸٤۳. اللتعلريجفات
عسان
ل.ل
ا٤/
لومسحيط ۲۹۱
اقام
انظر  :ال
) (4انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم الموافقة» وكلامهم على شرطه وما يرادفه في :البرهان
للجويني  .۱/۸۹۲اللمع ص ."9المستصفى  .7/191الإحكام للآمدي  .55/#شرح

تنقيح الفصول ص .45رفع الحاجب  .584/#بيان المختصر ؟ .774/شرح العضد على

العدة ١/١١٠ فما بعدها .المسودة ص."8٠ تيسير التجرير ١/٤۹.
5 00
تاحلرحموت ١/414. التعريفات للجرجاني ص88؟ .شرح المحلي على جمع
مع حاشية البناني .الآيات البينات لابن قاسم العبادي ؟ .91/البحر
ابرم ١
المحيط  .۷/٤تشنيف المسامع ١/١14". شرح الكوكب المنير  .144/#إرشاد الفحول

ص.١591 نشر البنود ١/۸۸. المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص؟."١

) (oخالف الشيخ ابن الحاجب أئمة الأصول القدامى حيث جعل المنطوق والمفهوم من-
1435

م

4-00

والاول

ت

صريح

0

۰

لل

مم

ل

داس

وهو .

ما وضع

ت

اللفظ

2.

له.

دوو

وعير

3

الصريح»

9

بخلافه»

وَهُوّ :ما يَلْرَمُ عه .
=

أوصاف الدلالةء مع صراحة عباراتهم في أنهما من أوصاف المدلول.

انظر :البرهان للجويني ١/۸۹۲. المستصفى  .5/191الإحكام للآمدي #/١15. التقرير
والتحبير ١/١٤٠. حاشية التفتازاني على شرح العضد على المختصر 5/١71. الآيات
البينات ۲/١۳٠  .45 -التحقيقات في شرح الورقات ص.٠۸ إجابة السائل شرح
بلغة الآمل للصنعاني ص .۹۳۲تفسير النصوص ١/745. مناهج الأصوليين ص٠ -
53

( )١هناك إشكال يرد على تقسيم ابن الحاجب للمنطوق :إلى صريح وغير صريح.
حاصله :أنه قد قسم اللفظ الدال إلى قسمين :منطوق ومفهوم ثم قسم المنطوق إلى

قسمين :
صريح :وهو ما دلالته مطابقة» أو تضمنا .وغير صريح :وهو ما دل بالالتزام.

وليس في العلوم إلا الدلالات الثلاث» وقد جعل قسمي المنطوق (الصريح» وغير
الصريح) مستغرقة لهاء ثم قال في المفهوم :إنه ما دل لا في محل النطقء فأي دلالة
يريد؛ إذ بأي دلالة دل اللفظ فهو منطوق.

فالمراد :بيان دلالة المفهوم من أي أقسام الدلالات هي ؟
وحاصل الجواب :قد تنبه المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد
۲

للإشكال هذا فقال« :والفرق بين المفهوم وغير الصريح من المنطوق محل

نظر» .ولم يزد على هذا.
ثم بحثتٌ كثيراً في كتب الأصول فلم أجد ما يزيل الإشكال .ثرمأيت في
الآيات البينات لابن قاسم العبادي  ۲/۲۲۔  ۳۲ما يدل على أنه لا جواب

للإشكال على هذا التقسيم» فإنه قال :إن هذا التقسيم اختص به ابن الحاجب»
ولفظه« :وقد كشفت كثيراً من كتب القوم المعتبرة الجامعة كالبرهان للإمام»
والقواطع لابن السمعاني .ولم يسمح الزمان بمثلهماء ولا نسج عالم على
منوالهماء والمستصفى لحجة الإسلام الغزالي» والمحصول للإمام الفخر الرازي»
والمنهاج للعلامة القاضي البيضاوي» وشرحيه للإسنوي» والمصنف  -يريد به ابن

السبكي  وناهيك بهماء والإحكام للآمدي .فلم أر فيها تعرّضاً لهذا الرأيء ولا

إشارة إليه  -يريد رأي ابن الحاجب ومن تبعه في تقسيم المنطوق إلى صريح
وغير صريح ا .

ثم قال« :قال إمام الحرمين في البرهان ( )۱/۸۹۲ما نصه« :ما يستفاد من اللفظ
نوعان :أحدهما :ما يتلقى من المنطوق به المصرّح بذكره» والثاني :ما يستفاد من
يةح.
رضي
صى ق
ته عل
لرل
اذك
اللفظء وهو مسكوت عنهء لا
°

فأما المنطوق به :فينقسم إلى النص والظاهرء وقد قدمنا فيهما تأصيلا وتفصيلا مايقنع
الناظر .ولم ندرج المجمل في هذا القسم؛ لأنا حاولنا تقسيم ما د
وأما ما ليس منطوقا به» ولكن المنطوق به مشعر به» فهو الذي سماه الأصوليون
المفهرم .والشافعي قائلبه٠ . الخ“انتهى.
في نوعين : :المنطوق والمفهوم» وفسر المنطوق  3ا

من المنطوق به المصرح

بذکره فإنهذا التفسير لايشمل إلاالمعنى المصرح بلفظهء ف
تليس
عفي
ركلام
ّهض
أاه.

ترى).

.ثم نقل ابن قاسم العبادي كلام غير إمام الحرمين بمثل كلامه ثمقالفي الآيات البينات
« : 5وبالجملة :فكلامه ظاهر إصن ل
رمي
يكحناً في أن ما قاله ابن الحاجب ليس
في كلام القوم ' بل اصطلاح لَه وإن تبعه عليه بعضهم كالهندي)  .أه.

وقال الإسنوي في نهاية السول ۲/۳٠۲  :607 -اوقد جعل ابن الحاجب دلالة
الاقتضاء»

وجواز

المباشرة إلى الصبح من دلالة المنطوق

قال:

ولكنه منطوق غير

كما تقدم ,ولم يجعله الآأمدي من المنطوق ولا من المفهوم .بل قسيما لهماء وكلام

الإمام هنا ليس فيه تصريح بشيء» .اه.

وقد حصل المراد من أن الإشكال متوجه على ابن الحاجب ومن تبعه من المتأخرين.
وبعد هذا التحقيق في حل هذا الإشكال»

وجدتٌ الإمام البابرتي يسوق حكاية ينبني

علي
ذحل
الإشكال أيضاً.
هها
ا
قال البابرتي  -نقلاً عن محقق بيان المختصر « :- 5/54واعلم أني أذكر لك

هاهنا حكاية ينبني عليها حل هذا الموضع»ء ويظ
تهر
رس
كوء
يب
ابن الحاجب  -الذيحار قصبات

السبق في مر

ال
يمصن
رفي-د

فرسان علماء الحو وهي

رحمه الله  -كات يستشكل أن يكون غير الصريح قسما من المنطوق» ومنشأ
وهمه

سوء

تركيب

المصنف.

فإنه قال:

«والأول .:صريح›

وهو

ما وضع اللفظ

له .وغير الصريح بخلافه» .فإن مراده لو كان بيان أنه قسم؛ لقال :والأول
صريح ›

وهو

ما وضع اللفظ

له

وغير

صريح

وهو

بخلافه.

فلما

قال:

«وغير

صريح بخلافه» دل على أنه قسم آخرء غير منطوق .وعلى هذا تنقسم دلالة
اللفظ

إلى ثلاثة
ثةأقسام :منطوق»

وهو

وغير

صريح

أيضاً خلااف

کل

»

وهو

الصريح.
واحد

۹۲٩

ومقهوم»

منهما.

وهو

ولا تفرقة

خللاف
بين

المنطوق.
أقسام غير عت

الصريح» وهو الاقتضاءء والتنبيه» والإشارة» وبين المفهوم» وهو الضرب من
التأفيف» في أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج عما وضع له .فجعل
الأقسام الثلاثة قسما للمنطوقء والمفهوم قسما له تحكم صرف .فلما قدم شيخنا
وإمامنا العلامة النحرير والبحر الزاخر بأمواج التقرير والتحرير» شمس الدين

شيخ الشيوخ المشار إليه
الأصفهاني الذي لن تضيء الشمس شمسا مثلهء استكتبه
رسالة في كشف غامض هذا الموضع .فكتب شيخنا ا أشار فيها إلى موضع
زلله.

منها أن قوله« :والأول صريح» منكراء يشير إلى أن له قسما آخر؛ إذ لو أراد حصر
المنطوق في الصريحء لكان الترتيب الصحيح :والأول الصريح .وذلك ظاهر لا يخفى
على أحدء وإنما جاء بغير الصريح معرّفاء وإن كان معطوفا على «صريح"؛ لمعنيين»

أحدهما :الاختصار بترك المبتدأ؛ فإنه كان يحتاج إلى أن يقول :وغير صريح»› وهو
بخلافه .فاقتصر على لفظ واحد .والثاني :أن قوله« :صريح» في قوة الصريح معرفا
بواسطة تعرّفه وهو قوله« :ما وضع اللفظ له .4فإنه إذا عرف» صار في المعنى معرفة.

فكأنه قال« :والأول الصريح» وغير الصريح»» ويكون قوله« :بخلافه» حالاً؛ وذلك
كله سوء تركيب» وإيجاز مخل.
ولما كان في الرسالة بعض تطويل» وكان شيخ الشيوخ متضلعا بعلوم تمكن من المنع
في بعض مقدماتهاء فكتب شيخنا وإمامنا رسالة أخرى لم يتمكن أحد أن يتكلم فيها
يثبت سبقه وهي هذه:

قال صاحب المختصر  -يريد ابن الحاجب
كلام صاحب المختصر يدل على أنه جعل
المنطوق؛ وذلك لأنه قال« :الدلالة منطوق»
النطق .والمفهوم بخلافه» .وقد حصر الدلالة
بينهما؛لأن

لشيء وخلافه»
المفهوم جعله خلاف المنطوق» ولا واسطة باين

واسطة بايلنمنطوق
صاحب المختصر

«المنطوق:

« :الدلالة :منطوق ...إلى آخره؟.الاقتضاء والتنبيه والإشارة من قبيل
وهو :ما دل عليه اللفظ في محل
في المنطوق والمفهوم» ولا واسطة

والمفهوم .والأقسام الثلائة ليست من قبيل المفهوم عند
قطعاً؛ فتعين أن يكون من قبيل المنطوق.

ما دل عليه اللفظ في محل النطق»

نلطق».
فايلمح
دل عليه اللفظ

فلا

ال
والمفهوم مد

وأيضاً قال:

عليه اللفظ لا

ولا واسطة بين ما دل عليه اللفظ في محل النطقء وبين ما
لا في محل

النطق.

طلوق؛
نقبي
لةممن
الائ
اً أن تكون الأقسام الث
علزم
طٍ ي
قنئد
حي

وذلك لأن الأقسام

الثلاثة لاتخلو إماأن تكون مما دل عليه اللفظ في محل النطقء أو
لما=
يتكو
دن م
۲۷

هاأهاه ههه

واه هاه هافاه

وه اه واه

واه واه واو وه

وها وا واه اه ههاه اه فاه اه عا هاه وقاعاه

مهام

م

6م

و ماهد ها وا مهن

عليه اللفظ لا في محل النطق؛ لضرورة الحصر .ولا يجوز أن تكون ما دل عليه اللفظ
لينمحطلقء وإلا لكان مفهوما؛ لأن كل ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق
لااف
فهو مفهوم» لكن الأقسام الثلاثة ليست بمفهوم قطعا عنده .فلا تكون الأقسام الثلاثة

مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق؛ فتعين أن تكون مما دل عليه اللفظ فى محل

النطق؛ إذاً لا واسطة بينهما .وإذا كانت الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل
النطق» تكون من قبيل المنطوق؛ لأنا نركب القياس هكذا :الأقسام الثلائة مما دل
وكل ما دل عليه اللفظ فى محل النطق فهو منطوق»
ق»
طمحل
نفي
للفظ
اه ال
علي

الأقسام الثلاثة منطوق .أما الصغرىء فلما بيناء وأما الكبرى؛ فلأن ما دل عليه اللفظ
في محل النطق جعله صاحب المختصر معرّفا للمنطوق» والمعرف ملسالومعرف في
الصدق .فيكون ما دل عليه اللفظ فمىحل

النطق مساو للمنطوق» .وأحد المتساويين

صادق على ك.لما صدق عليه الآخرء فإذن إن ثبت أن الأقسام الثلائة من قبيل
يح
كل
صنر
المنطوق عنده .وحينئفٍ يلزم أن يكون المنطوق أعم من الصريح؛ لأ

منطوق» وليست بصريح ضرورة كونها من أقسام غير الصريح .وإذا كان المنطوق أعم

من الصريح» يمكوننقسما إلى صريح وغير صريح» وكل واحد منهما قسماً له
مت.
ع تح
أصين
وقسيماً للآخر؛ ضرورة كونهما أخ

والمنطوق إما مدلول مطابقي» أو مدلول تضمنيء أو مدلول التزامي عنده؛ وذلك لأنه
جعل المنطوق على قسمين:

صريح وغير صريح .وجعل الصريح ما وضع له اللفظء

وكل ما وضع له اللفظ مدلول مطابقيء فالصريح مدلول مطابقي.
وجعل غير الصريح ما لزم عما وضع اللفظ له» ومالزم عما وضع اللفظ لهء مدلول

تضمني» أو مدلول التزامي؛ لأنه إما داخل فيما وضع اللفظ له أو خارج عنه .والأول

رريح
لي.صفغي
ازام
مدلول تضمني» والثاني الت

إمامدلول تضمني» وإما مدلول التزامي.

ولا يستبعد جعل الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق» وجعل المفهوم بخلافه؛ وذلك

لأن الأقسام فهمها من اللفظ أقرب من المفهومء والذي يدل على ذلك دليل إِنّىّء
ودليل لَمّيّ .أما الدليل الإني؛ فلأنهم جعلوا الأقسام الثلاثة متقدمة على المفهوم عند
التعارض .وأما الدليل اللمي؛ فإن الأقسام الثلاثة مما .دل عليه اللفظ لا في محل

ا.لنطق .وهذا هو المقتضى؛ لتقديم الأقسام الثلاثة عن المفهوم .فإن قيل :ما معبى
لليه
قولهم :الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق .والمفهوم :معا د
ق.
طمحل
نفي
للا
افظ
الل
أجيب بأن معنى قولهم :ما دل عليه اللفظ في محل النطق :أانلمدلول يدل عليه

اللفظ فيما نطق بهء لا في غير ما نطق به.
فالمفهوم دل عليه اللفظ لافيما نطق بهء بل فيما سكت عنه .مثلاً قول القائل« :أعتق-
۹۸
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فإن قَصِدء وَتَوَفَف الصدق أو الصة العقلية أو السْرّعِيّة عليه ف«دلالة
SR

اقْتِضَاء»”"" مِئْلّ :
ومع

=

عبدك عني على ألف» يدل على ملكية العبد الذي نطق بهء وقوله  :في سائمة الغنم

زكاة» يدل على عدم وجوب الزكاة» لكن لا فيما نطق به» وهو سائمة الغنمء بل في

غي
ار م
لان
مطق
عبه
لوه
ووفة
[الإسراء ۴ :

المسكوت عنها .وقوله تعالى# : :فلا تقل لهما أف)

يدل على حرمة الضرب .فالحرمة المفهومة بطريق الموافقة ليست في

محل النطق الذي هو الأف» بل في محل مسكوت عنه» وهو الضرب .وعلى هذا

تقريره في سائر الأقسام .انتهت الرسالة .وقد نقلتها بعينها؛ تبركاً بميامن ألفاظه المباركة
برد الله مضجعه».

اهم.

وانظر :البرهان للجويني  .۱/۸۹۲المستصفى ١/١۹۱. الإحكام للآمدي #/1١1. التقرير

والتحبير ١/١٤٠. حاشية التفتازاني على شرح العضد على المختصر ١/١۷. الآيات
البينات ۲/١۳٠  .۴۲ -التحقيقات في شرح الورقات ص ."80إجابة السائل شرح بلغة

الآمل للصنعاني ص .145 - ۹۳۲تفسير النصوص ١/740. مناهج الأصوليين ص٠ -
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( )١الاقتضاء :وهو ما يفهم عند اللفظء ولا يكون منطوقاً به» ولكن يكون من ضرورة
المنطوق به» إما من حيث إنه لايمكن أن يكون المتكلم صادقاً إلابه؛ أأونه لا
ياثلبتملفوظ بهعقلا إلابهء أو أنهيمتنع ثبوته شرعاً إلابه .فهذه ثلاثة أقسام.
انظر :الإحكام للآمدي  .15/شرح العضد على المختصر 5/١171. رفع الحاجب

 . 6بيان المختصر ١/۳۳٤. الروضة مع النزهة ؟ .891/نهاية السول ؟.705/
فواتح الرحموت ١/١٠٤. تيسير التحرير 1/779١. شرح الكوكب المنير  .414/#إجابة
السائل شرح بلغة الآمل ص .4"5التحقيقات في شرح الورقات ص.”٠9 البحر
المحيط  .4/5تشنيف المسامع ١/۸۳۳. إرشاد الفحول ص.٠١١

ومما تجدر الإشارة إليه أن تسمية الكل دلالة اقتضاء هو قول الجمهورء وذهب جمع

من الحنفية كالبزدوي في أصوله 1

١٠١1 مع كشف الأسرارء والسرخسي في

أصوله ١/۸٤۲٠ وصدر الشريعة في التوضيح شرح التنقيح ١/1552 والسمرقندي في

ميزان الأصول ص٠٠١ إلى أن المقتضى هو الثالث فقط .وسُمّىَ الباقى محذوفاً أو
مضمراً.
0
قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار ١/١١٠: «وخالفهم المصنفف  يريد

البزدوي  »-وشمس الأئمةء وصدر الإسلام» وصاحب الميزان في ذلك فأطلقوا اسم

المقتضى على ما أضمر؛ لصحة الكلام شرعاً فقطء وجعلوا ما وراءه قسماً واحد
وسموه محذوفاً أو مضمراً» .اه.

وفرقوا بين المحذوف والمقتضى؛ بأن المقتضى لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله؛ =

14

بت
مِرُفِعَ عَنْ أَنتَيالْخَطَأُ وَالمُسْيَانُ ,4”"2وَاسألٍالْقَر
 08لی ای“ ب لاسْتِدْعَائِهِ تَمْدِيرَ الْمِلْكِ؛ لِتَرَقْفٍ التي ل
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تن لم رگ وَافْتَرَنَ بحُكم لَؤلَمْيَكُنْلِتَعْلِيلِهِ كَانَبَعِيدًا ف
«َنْبيةٌ وَإِيِماءْ)!*) snee
وإعرابه عند التصريح بهء بل يبقى كما كان قبلهء بخلاف المحذوف كقوله تعالى:

«واسأل القرية) [يوسف١۸]. : وانظر :المستصفى ١/١۸۱. الإحكام للآمدي ١/۲1.
كشف الأسرار للبخاري ١571. - ۷/۹۱۱ أصول السرخسي ١/۸٤۲.

تيسير التحرير ١/14. التوضيح شرح التنقيح ١/155. ميزان الأصول ص١  .04الآيات
البينات  .۲/۷۱شرح الكوكب المنير ۳/٥۷٤. تشنيف المسامع ١/9". إرشاد الفحول
ص۱٣۹ .
) (0سبق تخريجه في مسألة :المقتضي ص۷٤١ لا".4
المقتضى لضرورة صدق المتكلم كقوله عليه الصلاة والسلام« :إن الله وضع عن أمتي

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة؛ لتعذر
حمله على حقيقته .فإنهما واقعان.

انظر :رفع الحاجب " .884/بيان المختصر  .1/774شرح العضد على المختصر
 . 7/77شرح الكوكب المنير ۳/٤۷٤. تشنيف المسامع  ۱/۸۳۳۔ .۹۳۳
 00سورة يوسف الآية .76 :وتمامها« :واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها

وإنا لصادقون).
قوله تعالى« :واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون»
[يوسف:

 :]78أي أهل القريةء وأهل العير؛ إذ لو لم يُقدّر ذلك لم يصح ذلك

عقلاً؛ إذ القرية والعير لا يُسألان.
انظر :رفع الحاجب “ .884/بيان المختصر  .1/7*4شرح العضد على المختصر
 .,شرح الكوكب المنير ۳/٤۷٤. تشنيف المسامع  .۱/۹۴۳الجامغ لأحكام القرآن
للقرطبي  .4/541تفسير الكشاف  .04/التحرير والتنوير ١/04. إجابة السائل شرح
بلغة الآمل صه" .5الآيات البينات ١/۷٠.
) (۳قال ابن السبكي في رفع الحاجب *« : 884/والتقييد بقوله« :على ألف» لا وجه له؛
ل:
قنهالو
فإ

تكدعى»
مل
ميس
لف
خل
«أعتق عبدك عني)» فأعتقه عنه» دا

وعتق عليه.

وإن لم يذكر عوضاً» .اه.

) (€وإن لم يتوقف أحد هذه الثلاثة (الصدق» .أو الصحة العقليةء أو الشرعية) على ما يلزم
فهظء واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل
االوض
عم
لع ل
الملفوظ بهء كان الإتيان به بعيدا من الشارع ف «تنبيه وإيماء» .مثاله :خبر المواقع في-

۳۰

كم سَيَأئِ 7١

وَإِنْل يُقَصَدُ «ددلالةٌ إشَارَق»”") مفلَ< :النْسَاءُ نَاقصَاتٌ عَقلٍوَدِين .قيل :

وَمَانُقُضَانٌَ دِينِهِنَ؟ ثَالَ :تَمْكُتُ إخخددَّامُنَ شَطرَ دمرها لا
مُصَلى 49

لس الْمَقَصودُ بيان كر الْحَيْضِ » وَأَكَ َ/الطَهْر وك

لَزِمَمِنْ

ت

وقتضي 5[ /ه/ب] کر ذُلِكَ.
أن الْمُبَالَعَةَ ت

نهار رمضان» ولفظه عند ابن ماجه« :واقعت أهلي في رمضانء فقال يكلِ« :أعتو
رقبة» [أخرجه الستة]ء فلو لم يكن الجماع في نهار رمضان عليه إيجاب الإعتاق؛

لكان ذلك الاقتران بعيدأ عن فصاحة الشارع.
انظر :رفع الحاجب “ .484/بيان المختصر ١/٤٤. شرح العضد على المختصر
0

شرح الكوكب المنير ١/۷۷٤. إجابة السائل شرح بلغة الآمل ص 7912

 ٥إرشاد الفحول ص.١656
)(0

سيأتي الكلام على ذلك إن شاء اللّه تمعافلىص-
ب
لاً في مسالك الع
بلةامن

القياس.
صوود
قس ه
ملي
لأمر
الى
بل ع
)( وإن لم تتوقف الصحة أو الصدق على إضمارء ود

من

اللفظ الأصلي الذي عبر به» ولكنه وقع من توابعه» فسمي دلالة اللفظ عليه لإشارة».

انظر :المستصفى ١/881. الإحكام للآمدي  .75/رفع الحاجب  .444/#بيان
المختصر  4ا العضد على المختصر ١/۲۷1. كشف الأسرار عن أصول
البزدوي ١/۸٠. تيسير التحرير ١/۷۸. الآيات البينات ١/۸۱. إجابة السائل شرح بلغة
الآمل ص .۷۳۲تشنيف المسامع ١/04". إرشاد الفحول ص.١66
)(۳

في  :أ «عمرها) بدل «دهرها» .

) (4عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال« :خرج رسولالله ييوفي أضحى أو في
فطر إلى المصلى» فمر على النساء فقال« :يا معشر النساء تصدّقن» فإني أرِببْكنٌ أكثر
أهل النار» .فقلن:وبم يا رسول الله ؟ قال« :تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرة .مارأيت
من ناقصات عقل ودين اذهب لِلْبُ الرجل الحازم من إحداهن» .قلن :وما نقصان ديننا
وعقلنا يا رسول الله ؟ قال« :أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟» قلن:
بلىء قال« :فذلك من نقصان عقلها .اليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ :قلن:
بلى .قال« :فذلك من نقصان دينها».

بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب ( )5ترك الحائض الصوم »١/۸۷
وفي كتاب الصوم .باب )(١٤ الحائض تترك الصوم والصلاة 9/9

الشهادات» باب )(7١ شهادة المرأة 76١#18.

ضرت

وفي کتاب

وَكَزَلِكَ لوَحَمْلهُ وَفِصَالَه 0"2ت زم
لهه د 8
ش6هراچ"

عَامي ن
=

مَ(ع~َm  9و
َ2نِصَالَهُ في

وَكَذَلِكَ see

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات ...إلخ حديث
)*١ (۸إلاة.

قال ابن
ت كث
حير ف
فية

:

الطالب ص ١٠": «وأما قوله  يريد ابن الحاجب  فى

الحديث الذي أورذه هوء قال« :تمكث إحداهن .شطر دهرها لا تصلى» فلم أره في

شيء من الكتب الستة» ولا غيرها» .اه.
وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة /١78ب): «لم أره بهذا السياق» .اه.
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳/۹۸٤ «
:ونقل شيخ الإسلام تقي الدين بن دقيق

العيد في كتابه «الإلمام» عن الحافظ البيهقي أنه قال« :تتبعته فلم أجده في شيء من
كتب الحديث) .

قلت أي ابن السبكي  :-وي
اتعج
لبقمانضي أبي الطيب في اعتماده عليه في كتاب
«المنهاج» في الاستدلال على .أقل الطهر مع معرفته بالحديث.
وقد أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حيث لم يذكره في كتاب «النكت» .وقال
في «المهذب»« :لم أره إلا في كتب الفقه» .ولعل الشيخ أبا إسحاق وقف على كلام
البيهقى.

ورأيت في بعض كتب الحنابلة أن القاضي أبا يعلى عزاه إلى كتاب السئن لابن أبي
حاتم» وهذه فائدة) .اه.

وقال الإمام الزركشي في المعتبر ن-قلاً معن
حقق

بيان المختصر « 7/884
:ذكرتٌ

أصله في «الذهب الإبريز»») .اه.
()1١

عبارة :ش «وحمله وفصاله مع قوله ثلاثون شهرا مع قوله :وفصاله في عامين؟ .وهي

عبارة مشوشة؛ لأن الناسخ أضاف كلمة «مع قوله» بين «وحمله وفصاله» واثلاثون
شهرا» .والعبارة الصحيحة# :وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» مع قوله« :وفصاله في
عامین).
( )۲سورة الأحقاف الآية١٠. :
( )۳في :أ«مع قوله» .بزيادة «قوله».

) (٤سورة لقمان الآية.٠١ :
() قوله تعالى# :وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) [الأحقاف4١] : مع قوله« :وفصاله في
عامين) [لقمان١]. : فإنه يدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر .ولا شك أن هذا
المستفاد ليس هو المقصود في الآيتين» وإنما المقصود في الآية الأولى هو بيان حق

الوالدة» وما تقاسيه من التعب في الحمل والرضاعء والمقصود في الآية الثانية بيان

أكثر مدة الرضاعء ولكن هذا لازم له بلا شك .انظر :الإحكام للآمدي  .75/رفع-

۳۲

أجل لَكُمْ ِل الضَيام الرَقْتْ [إِلى سايم يَلْرَمْ مه جوَارُ الإضبَاح
الجاجب  .٤۹۱/۳بيان المختصر ۲/٠٠. شرح العضد على المختصر ۲/١۷. شرح
الكوكب المنير /٩۷٤. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠/۳۹۱. تفسير الكشاف
التحرير والتنوير لابن عاشور  ."55/0أثر الاختلاف في القواعد الأصولية فى

اختلاف الفقهاء ص.٠٤١

٠

) (1ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب ۳/۸۸٤۰ وبيان المختصر ؟ .874/وشرح العضد:على المختصر ۲/١١١.
) (۲سورة البقرة الاية581١. :

)(۳
)(4

في  :ش إلى قوله» .بزيادة «قوله».

 -سورة البقرة الآية١۸1. : وتمامها# :أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن

لباس لكموأنتم لباس لهن علمالله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا
عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولاتباشروهن وأنتم
عا
اكف
لون
مف
سياجد تلك حدود التلهق فرلا
بوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم

يتقون».
قوله تعالى« :أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

علم اللهأنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما
كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك

حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) [البقرة.]581 :

فهذا النص القرآني يدل بعبارته على إباحة الأكل والشرب والاستمتاع بالزوجات في

جميع
أصبح
وابتغوا

الليل من ليالي رمضان إلى طلوع الفجر الصادق .ويدل بإشارته على أن من
جنبا فصومه في ذلك اليوم صحيح؛ لأن الله تعالى قال# :فالآن باشروهن
ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط

الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل*» [البقرة781١]. : فإذا كان الاتصال مباحا
في جميع أجزاء الليلء فقد يطلع عليه الفجر وهو جنب؛ لأن الاغتسال يكون بعد

طل
موع
حالف
اجر
للا
ة؛ فيلزم من ذلك أن يحكم على الصيام بأنه صحيح في مثل هذه
الحالة وهذا الحكم فهمه سيدنا عبدالله بنعباس رضي الله عنهما؛ بما أعطي منفقه

في الدين كما نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن ١/0491. وتقل الزركشي في

تشنيف المسامع ١/١٤٠ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١/۷۷٤ أن هذا
الاستنباط محكي عن محمد بن كعب القرظي (ت ۸هھه»

۲۳

وقیل۸۱۱ :ه).

و

Jor

(2)1

م الْمَفْهُومُ

رقع

ور

و

رفم

و

و

ر

معهوم مُوَافَقَقٍ وممهوم مخالفة.

وخكه”" .وَريُوسرَمَّى 7فخوى“
وَافًِا في ال
شالْمَسْكوتوٌ مُو
ەشكوانجَ
َِرالكأوسّلُ۴ :أن عيلَ
الخطاب ,وَلَحْنَ الخطاب”؟» sees
وانظر :الإحكام للآمدي "/؟ .5رفع الحاجب * .194/بيان المختصر 1/1

شرح

العضد على المختصر  .5/771شرح الكوكب المنير */594  ۷۷٤.أحكام القرآن
لابن العربي ١/44  .84الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲/٠۲". تفسير آيات الأحكام
للسايس ١/88. روائع البيان للصابوني ١/۲۲. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في
اختلاف الفقهاء ص 51
للق

دلالة المفهوم تتنقسم إلى قسمين :

أولهما :مفهوم لمران
الثاني  :مفهوم المخالفة .وقد أطلق أبو بكر بن فورك على الأول اسم مفهوم الخطاب»›
وعلى الثاني دليل الخطاب.

قال الإمام الجويني في البرهان ١/445: «وذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك في
مجموعاته فصلا لفظيا بين دقسمي

المفهوم فقال:

وافقة»
ملى
«ما داللع

فهو

الذي يسمى مفهوم الخطاب» وما دل على المخالفة» فهو الذي يسمى دليل
فم

الخطاب» .وهذا راجع إلى تلقيب قريب» .اه.
في  :أ «للحكمة بدل «في الحكما.

)(۳

في  :ش «فحوا» بدل «فحوى» .وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ.

فق الفحوى واللحن عند ابن الحاجب اسمان لمسمى واحد» وهو مفهوم الموافقة .وذلك

ما جرى عليه علماء الزيدية أيضاً من المتكلمين كصاحب «منهاج الوصول في أصول
الزيدية» وصاحب «الفصول اللؤلؤية» .وانظر :إجابة السائل شرح بلغة الآمل للصنعاني
ص١ .47
ويرى ابن السبكي في رفع الحاجب * 544/أن المسكوت عنه إن كان أولى بالحكم

من المنطوق سمي المفهوم  :فحوى الخطاب .وإن كان مساويا له فهو لحن الخطاب.
قال في رفع الحاجب “« :544/وأما تسمية مفهوم الموافقة «بفحوى الخطاب»»

و«لحن الخطاب» فطريقةلبعض أصحابنا.
لحن الخطاب  :ما دل على مثلهء والفحوى :ما دل على أقوى .وهذا
وقال آخرون منهم ::

لمرتفسيمية هيّن؛ لأنه
الأ
سيمية دون الحكم» وا
لونت ف
ارق
يرشدك إلى أنهم يف
اصطلاحي» والأحسن عندنا هذا القول» فليكن مفهوم الموافقة متناولا لفحوى الخطاب» =
۳4

كَتَحْرِيمٍ الصَرْب مِنْ قَوْلِهِ [تَعَالَى] :2ئ" نَمل لَهُمَا [أف] "ي
ن
كواما
وه

سكوت فيه أولى .ولحن الخطاب» وهو المساوي» .اه.
لممفي
احك
ال

وعلى هذا فالفحوى واللحن قسمان لمفهوم الموافقة» لا قسيمان له .وهذا ما ارتضاه
الشوكاني في إرشاد الفحول ص.١66
وقد حكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين:

أحدهما  أن الفحوى :ما نبه عليه اللفظ» واللحن :ما لاح في اللفظ.

والثاني  -أن الفحوى :ما دل على ما هو أقوى منهء واللحن :ما دل على مثله.
وقد حكى الشوكانى فى إرشاد الفحول ص٠١١ عن القفال« :أن فحوى الخطاب :ما

دل المظهر على المسقط» واللحن :ما يكون محالا على غير المراد».
وهذا كله كما ترى  من الأمور الاصطلاحية التى بنى الاختلاف فيها على مقدار ما

يرى صاحب الاصطلاح من انطباق مصطلحه على اللغة العربية التي هي لسان الشرع.
وانظر :البرهان  .۱/۸۹۲العدة /١؟.121 المستصفى

رفع الحاجب #/194
.52

۲/۱۹٠. الإحكام للآمدي *."7/

 .544بيان المختصر ؟ .044/شرح العضد على المختصر

شرح الكوكب المنير #/١84. تشنيف المسامع ١/14". إجابة السائل

ص.45١ شرح طلعة الشمس ١/891. إرشاد الفحول ص56١. 5 المناهج الأصولية

لفتحي الدريني ص."٠1 تفسير النصوص ١/705. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية
في اختلاف الفقهاء ص”.١74
 00ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب ۳/۲۹٤ وبيان المختصر ١/۷۴٤ وشرح العضد على المختصر .7/7901
زفق فى :أء ش «ولا» بدل «فلا» .وهو خطأ قطعا؛ لأن الآية الكريمة تُقرأ هكذا :ظفلا

تقل لهما أف) [الإسراء.]۳۲ :

) (۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش.
) (€سورة الإسراء الآية.۳۲ :
قوله تعالى# :فلا تقل لهما أف» [الإسراء]۳۲ :ء علم من تحريم التأفف» وهو
المنطوق» تحريم الضرب»

وهو المسكوت عنه؛

لاشتراكهما في معنى الإيذاء المفهوم

من لفظ «أف»» بل إن الضرب أولى بالتحريم.
انظر :البرهان للجويني ١/00". الإحكام للآمدي  .۳/۳1رفع الحاجب  .744/بيان
المختصر ؟.54٠/ شرح العضد على المختصر  .۲/۲۷۱شرح الكوكب المنير .745/#

تشنيف المسامع ١/74". إجابة السائل ص.۲٤۲ شرح طلعة الشمس ١/495. تفسير
الكشاف #/671١. مفردات الراغب ص ."8تفسير التحرير والتنوير ١٠/٠۷. المناهج
الأصولية ص."١8 تفسير النصوص ١/81١5. أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى

١

اختلاف الفقهاء .ص4١

0

١

وَكَالْجَرَاءٍ ما قوق لقال“ مِنْ فَوْلِهِ [تَعَالّى]”' :2فمن يَعْمَلْ مِئْقَالَ©"9
نيه وَكَتَأدِيَةٍ مَا دُونَ الْقِنَطَارِ' 2مِنْ:
)(1

الْمِنْقَالُ' :بكسر فسکون» جمعه مثاقيل.وهو

يوذ إلَيك "””4وععددم الآحَرٍ

وزن الشيء وثقله ومنه قوله تعالى( :وإن

كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكَفَى بنا حاسبين» [الأنبياء١٤]. :
والمثقال من وحدات الوزن» ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء
الأخرى.

مثقال الذهب =  ۲۷حبة =  4 472غراماً.
:
مثقال الأشياء الأخرى = ١8 حبة = »٠  4غراماً.
انظر :معجم لغة الفقهاء ص.4٠4 فقه الزكاة للشيخ القرضاوي ۱/۳٥۰۲  .805--الفقه
الإسلامي وأدلته ۲/۹٥۷.

) (۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما في بيان
المختصر ۲/۸۳٤.

)"( لفظة «مثقال» ساقطة من :أ
لق ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب  .744/#وشرح العضد على المختصر ؟.571/

سورة الزلزلة الآية .۸ :وتمامها :فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال

ذرة شرا يره» [الزلزلة۸ :
وانظر :جامع البيان للطبري
ص .7086تفسير ابن كثير
للألوسي /8٠؟.5١ الجواهر

.]4
٠6/77١. تفسير الكشاف  .6/945أنوار التنزيل للبيضاوي
 ."9/94الصاوي على الجلالين  .4/791روح المعاني
الحسان للثعالبي  .4/4185التحرير والتنوير ٠/45494.

 0القنطار :بكسر فسكون» جمعه قناطير» وحدة وزن مختلفة باختلاف الأقطار والأزمان.

وهو اليوم في مصرء وفي بلاد الشام يساوي مائة رطل .وورد في تقديره قديماً أقوال

منها :
-  17٠١أوقية» وهو المروي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه.

قيل :مقدار دية المسلمء أي ١٠٠٠ دينارء ثم صارت ١٠١١ ديناراء أو ١٠٠١٠و
درهما.

وقيل٠٠۷ :

ذنهب.
لم
قيل١٠١ : رطلاً .وقيل١4 : ألف درهمء أو ١٠٠ راطلو
كر.
ذيللغي
ألفا .وق
ينر ؟ .81/التحرير والتنوير FAI
ثب
كسير
انظر :الجامع لأحكام القرآن 4/٠". تف
بيان المختصر  .7/144معجم لغة الفقهاء ص.۷۴١
)(Vv

سورةة

آل عمران

الآية:

5/3

غيل

ذههإلّيكي"
مِنْ3 ::لايُوّد

 1وی
هو تبيه الى ؛ قَلدَلِك کان في غَيْرِهِ

ُىكوتٍ؛
سف
َبة
وَيُعْرَفَ بِمَعْرِقَةِ الْمَعْبً ٠ وأ شادلمَماسَ
ر

, (Dros

ل

.

وَمِنْ تم قا

س

قَوْم  :هو قياس جلي .
) (١سورة آل عمران الآية.۷٤ :
) (۲قوله تعالى# :ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من ان تامنه
بدينار لايوده إليك إلا مادمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين

سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) [آل عمران٤۷]. : فالشطر الأول من
الآية الكريمة# :ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إليك» .يدل على أن فريقا

من أهل الكتاب يتصف بالأمانة إلى حد أنه لو ائتمن على قنطارء فإنه يؤديه.
ويفهم من ذلك بطريق الأولى» وبمجرد المعرفة باللغة :أن هذا الفريق لو كان ما

ون أميناً في الكثيرء فهو في القليل
ينكمن
اتتمن عليه أقلمن القنطارء فإنه يؤديه؛ لأ
٠

٠
أمين بالأولى.
والشطر الثاني من الآية الكريمة # :ومنهم من ان تامنه بدينار لايوده إليك إلا ما دمت

عليه قائماذلك بأنهم قالوا ليس علينافي الاميين سبيلويقولون على اللهالكذب وهم

يعلمون» .يدل على أن فريقاً آخر من أهل الكتاب أنفسهم يتسم بالخيانة» حتى إنه لو
ائتمن على دينار فإنه لا يؤديه إلى من ائتمنه.

ويفهم من ذلك أن هذا الفريق الذي لا يؤدي أمانة الدينار لو ائتمن على ما هو أكثر

من دينار لا يؤديه إلى من ائتمنه عليه بطريق الأولى؛ لأن من سمته الخيانة في القليل»

فهو خائن في الكثير بالأولى.
وهكذا يكون معنى الآية :أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته  -وإن كانت
كثيرة  »-وفيهم الخائن الذي لا يؤدي ما ائتمن عليه

وإن كان حقيراً  »-ومن كان

ل»
يفي
لنا
قخائ
لان
ان ك
أمينا في الكثير فهو في القليل أمين بالأولىء وم

فهو في

الكثير خائن بالأولى.
انظر :الإحكام للآمدي  .451/#العدة ؟ .0844/رفع الحاجب  .595/#بيان المختصر
. 5

شرح العضد على المختصر 5/579١

 .۳۷۱شرح الكوكب المنير ۳/۳۸٤.

إجابة السائل ص .5745تفسير الكشاف ١/181. الجامع لأحكام القرآن 4/5١١. تفسير
ابن كثير ؟/ه ./التحرير والتنوير  .8685/#تفسير النصوص  ۱/۹۱۹۔ ١۲٥
)(۳

وممن قال بأنه قياس جلي  :الإمام الشافعي رضي الله عنه» والرافعي» وإمام الحرمين
الجويني» وابن برهان» والشيرازي» والقفال الشاشيالشافعي(ت ٤٠١ه)ء والفخر
الرازي» واب نن السبكي في رفع الحاجب  ۳/۷44وفي مبحث

الجوامع» وأكثر الشافعية.
۹۳%۷

القياس من جمع

=

وبه قال :أبو الحسن الخرزي» والحلواني» وأبو الخطاب» وأبو محمد البغدادي»

وابن أبي موسى من الحنابلة» وأبو تمام البصري من المالكية.
قال الشيرازي في شرح اللمع ١/474 « ١٠٠:والدليل على هذا الوجه  يريد القياس
الجلي  -أن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب والشتم» فمن المحال أن يفهم من اللفظ ما
لم يتناوله اللفظء وكذلك لفظ الذرة غير موضوع لما زاد عليه» فلا يجوز أن يدخل

عليه» فوجب أن يكون ذلك معلوما من جهة المعنى» .اه.

وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة راجع إاللىخلاف في علة القياس من كونها
ثابتة باللغة وبالاجتهادء أو ثابتة بالاجتهاد فقطء فمن ذهب إلى أن القياس :مساواة الفرع
لأصل في علة الحكم مطلقاء سواء أكانت ثابتة باللغة أم بالاجتهاد» قال :إن الدلالة

على مفهوم الموافقة ثابت بالقياس» ومن ذهب إلى أن القياس :مساواة فرع لأصل في
غة » قال :إن الدلالة على
لهم
لف
اجرد
لغة  أي  :لتادرك بم
اثلبت
اعللةحكم لبا ت
مفهوم الموافقة ثابتة باللغة لا بالقياس؛ لأن العلة فيه تدرك بمجرد فهم اللغة .وقد أشار

إمام الحرمين الجويني في باب القياس من البرهان ؟ #70/إلى أن الخلاف لفظي حيث
قال« :إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من طريق الفحوى» والتنبيه المعلوم» كإلحاق
الضرب» وأنواع التعنيف بالنهي عن التأفيف» فهذا من الدرجة العليا من الوضوح .وقد

صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدوداً من أقسام الأقيسةء بل هو متلقى من
مضمون اللفظ .والمستفاد من تنبيه اللفظ› وفحواه كالمستفاد من صيغته ومبناه .ومن

سمى ذلك قياسا فتعلقه أنه ليس مصرحا به .والأمر في ذلك قريب» .اه.
والظاهر أنه خلاف معنوي» ومن فوائده:
إ-نا إذا قلنا :إن دلالته لفظيةء جاز النسخ بهء وإن قلنا :قياسية» فلا يجوز.
 -ونقل الزركشي في البحر المحيط 4/7١ عن ابن التلمساني أنه قال« :إنه لو وجد

في بعض الصور لفظ من الشارع يشعر بنقيض الحكم في المسكوت عنه» إن قلنا:
مأخوذ من قياس جلي» امتنع القياس إلا على رأي من يقدم القياس الجلي على
 .الظاهر .وإن قلنا :يعتمد التنبيه أو القرائن اللفظية» تَعَارَضٌ اللفظان» ويبقى النظر فى

٠

جهات الترجيح» .اه.

وانظر :الرسالة للشافعي ص؟8 ١ ٠١ء. البرهان للجويني ۴۷/١ه. شرح اللمع
 .854الوصول إلى الأصول ١/59". المحصول للرازي 8/15؟.١1 إحكام١
الفصول للباجي ؟ .185/الإحكام للآمدي  .695/#المسودة ص."٤۸ أصول السرخسي
 70١تيسير التحرير ١/04. شرح العضد على المختصر  5/91مع حاشية السعد.
رفع الحاجب  .545/#بيان المختصر ١/١٤٤. شرح المحلي على جمع الجوامع

 .5457 - 3/١مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني .الآيات البينات ؟ .05/تشنيف-
۹۳۸

لنا :الْمَطْمٌ بذَِكَ ل“ قبل سرع الْقِيّاسِ .وَأَيِضًا :كَأَضْلٌ”" هَذَا قد
.

ينْدَرِحُ في الْمَرْع .مِثْلُ١ :لا تُعْطِهِ ذَرَةَ .0قَالُوا :لَؤْلاً لمَغت لىَمَا ی

وَأْجِيبَ بَِنَّهُشَرْطهُ نمه وَمِنْ نَمَّ قَالَ به النَّافِي لِلْقَيَاس“وَ.يَكُونٌ قَطْعِيًا
=

ع١/4 الضياء اللامع  .۲/۳۹شرح الكوكب المنير FFA .544 -
".
م
ال
ا E فواتح الرحموت ١/805. إرشاد الفحول ص٠١۹٩  .ت

لأديب صالح ١/۲۳٠. المناهجالأصولية لفتحي الدريني ص۳٠۳ فما بعدها.
( )١القول بأن دلالته لفظيةء نص عليه الإمام أحمد» وحكاه ابن عقيل عن الحنابلةء
واختاره أيضاً الحنفية والمالكيةء وبعض الشافعية» وجماعة من المتكلمين.

وانظر :العدة ١/51. المسودة ص ."54الوصول إلى الأصول /١لا". إحكام
الفصول ؟ .815/الإشارة للباجي ص.55١ أصول الشاشي الحنفي ص.٠٠٤ أصول
السرخسي ١/145. تيسير التحرير ١/44. فواتح الرحموت ١/804. شرح الكوكب
المنير ۳/٤۸٤. تشنيف المسامع ١/۴٤". إرشاد الفحول ص .86891إجابة السائل
ص* .7
( )۲في :ش «وأصل» بدل «فأصل».
( )6في :أ «لما حكم بهه .بزيادة به .
( )5نقل الزركشي في تشنيف المسامع "١/44 عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني قوله« :إنه
الصحيح من المذاهب؛ ولهذا قال به منكرو القياس؛ ولأنه لو كان قياساً .لكان لا
نفهمه قبل ورود الشرع بالقياس  .وأهل اللغة يفهمون من السياق ذلك

والمراد بكونه

لفظيا :أن فهمه مستند إلى اللفظء لا اللفظ تناوله» .اه.

ثم اختلف القائلون بأن مفهوم الموافقة دلالته لفظيةء فهل فهمت من السياق والقرائنء
أو من العرف ؟ على قولين:

القول الأول :فهمت من السياق والقرائن .وبه قال المحققون من الأصوليين كالغزالي»

وابن القشيري» والآمديء وابن الحاجب وغيرهم .قالوا :دلالة اللفظ عليه مجاز من
باب إطلاق الأخص على الأعمء وإن صيغة التنبيه بالأدنى على الأعلى موضوعة في
الأصل للمجموع المركب من الأمرين» وهو ثبوت الحكم في ذلك الأدنى الذي هو
مذكورء وتأكيد ثبوته في الأعلى المسكوت عنه.
القول الثاني :إنها وإن كانت في الأصل موضوعة لثبوت الحكم في المذكور لا غيرء

لكن العرف الطارئ نقلها عنها إلى ثبوت الحكم في المذكور والمسكوت عنه معا .وبه
قال جماعة من الأصوليين.
وحاصل ما قالوه بأنهم ادعوا النقل من النهي عن التأفيف إلى النهي عن جميع أنواع
؛يكون متناولا النهي عن الضرب بطريق النقل  -عرفا
الأذى» وهذا النقل عرفي؛ف

۹۳۹

من =

الام

وَطَمّا كَقَوْلٍ السَّافِعِيٌ فی كَمَارَةٍ الْعَمْدِ وَالْيَمِين اغموس“

المنع عن التأفيف إلى المنع عن كل ما يؤذي» فيكون لفظ التأفيف الوارد في قوله

تعالى# :فلا تقل لهما أف[ 4الإسراء ]7 :منقولاً عن معناه اللغوي إلى معناه

العرفي» وهو النهي عن جميع أنواع الأذىء وعلى هذا يكون تحريم الضرب ثابتاً

بالمنطوق لا بالمفهومء ولا بالقياس؟ لأنّه المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق
عرفا.

نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۳/٥۸٤ عن الكوراني قوله في القول الثاني :

«إنه باطل ل
؛أن المفردات المستعملة في معانيها اللغوية بلا ريب» مع إجماع .السلف
على أن في الأمثلة المذكورة إلحاق الفرع بالأصل .وإنما الخلاف في أن ذلك بالشرع
أو باللغة؟» .اه.

وانظر :المستصفى ١/٠۹۱. الإحكام لآمدي .۳

رفع الحاجب  .544/بيان

المختصر ١/١٤٤. شرح العضد على المختصر ١/١۷١. شرح الكوكب المنير “- 7/585

 .6تشنيف المسامع ١/٤٤". إجابة السائل ص۲٤۳۲ ٤٤۲. - إرشاد الفحول ص.١56

)0

مفهوم الموافقة ينقسم إلى ما يكون قطعياء وإلى ما يكون ظنياً.
والقطعي :ما لا يتطرق إليه إنكار كالأمثلة التي ذكرها ابن الحاجب.
والظني بخلافه» كقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في كفارة قتل العمدء فإن اللّه
سبحانه وتعالى أوجب الكفارة في قتل الخطأ بقوله عز وجل# :ومن قتل مومناً خطأ
فتحریر رقبة مومنة[ 4النساء:

»]١4

فإن هذا وإن دل على وجوب

الكفارة في العمد؛

لأنه أولى بالمؤاخذة» إلا أنها ليست قطعية؛ لأنا نقطع بأن وجوب الكفارة في الخطأ

معلل بالمؤاخذة؛ لجواز أينكون وجوب الكفارة على المخطئ إنما هو لأجل أن
يكفر ذنبه .وحينئذ لا يلزم وجوب الكفارة في العمد؛ لأن العمد فوق الخطأء ولا
يلزم من كون الكفارة رافعة لإثم أدنى» كونها رافعة للإثم الأعلى.
وكذلك قول الإمام الشافعي في كفارة اليمين الغموس» وإنما أوجب الإمام الشافعي

الكفارة فيها؛ نظراً إلى أنها أولى بالكفارة من غير الغموس.
وقال السالمي في شرح طلعة الشمس 490/١؟: «وحكم مفهوم الموافقة من حيث هو
هو إنه يفيد القطع في مدلولهء أي :إذا سمعنا من الشارع نحو قوله :إن الذين

ياكلون أموال اليتامى ظلماً» [النساء]٠١ :ء قطعنا بأن ما عدا الأكل من أنواع
الإتلافات داخل تحت هذا الحكم إلا لعارض يقتضي عدم القطع بهء وذلك نحو إذا

كان القتل الخطأء واليمين الغير الغموس يوجبان الكفارة» فالعمد والغموس أولىء

والمعنى المقصود من ذلك الرزجرٌ عن ارتكاب ما نهينا عنه من القتل» وانتهاك حرمة
اليمين» وهذا المعنى في القتل العمد .وفي اليمين الغموس أشد منه في الخطأ وفي
غير الغموس .والعارض ههنا هإومكان أن يكون المعنى الذي قصد من الكفارة في-

44

مَفْهُومُ الْمُخَالَمَة :أَنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مالف“ دَلِيلَ الطاب“
أَقْسَام:
مَهفهوم الصمَة)

snee

القتل الخطأء واليمين الغير الغموس هو غير الزجر المذكور؛ إذ يمكن أن يكون

المقصود بالكقارةهنالك التدارك .والتلافي» والعمد والغموس لا يقبلان ذلك؛
لشدتهما) .

انظر 05 :للشيرازي  .۲/۸۲۱مغني المحتاج 4/8؟" .رفع الحاجب ۳/۹۹٤ -
 .٠بيان المختصر ۲/۳٤٤. شرح العضد على المختصر ؟ .771/شرح الكوكب
المنير ۳/٩۸٤. شرح طلعة الشمس ١/49895. الفقه الإسلامي وأدلته .۳/۳۹۳

الْعَمُوسُ :بفتح فضمء جمعه «عُمُس»؛ الأمر الشديد الغامس في الشدة.
واليمين الغموس :اليمين التى يتعمد صاحبها الكذب فيهاء كأن يحلف على الماضي

كذباء مع علمه بالحال كقوله :والله لا أكلت» مع علمه بالأكل .وسميت كذلك؛
لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي النار.
انظر :بيان المختصر  .5/744معجم لغة الفقهاء ص .""4الفقه الإسلامي وأدلته
is

 (00عبارة :ش «مخالفاً
) (۲انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم المخالفة في :البرهان للجويني ١/۸۹۲. المستصفى
 .۲۳اللمع ص ."5التبصرة ص١8؟. الإحكام للآمدي ١/۷1. الوصول إلى
الأصول /١ه””. الإشارة للباجي ص.۹۲٤ شرح تنقيح الفصول ص“ه .رفع الحاجب

لمعلخىتصر ١/١۷. البحر المحيط
اعضد
 0بيان المختصر ١/٤٤٤. شرح ال
 .”"/4تيسير التحرير ١/84. الآيات البينات ؟ .7/0فواتح الرحموت ١/4١4. شرح
المحلي على جمع الجوامع ١/١٤۲ مع حاشية البناني .شرح الكوكب المنير *.444/
تشنيف المسامع ١/54". إرشاد الفحول ص.٠١۷
سمى بذلك؛ لأن دلالته من جنس دلالات الخطابء أو لأن الخطاب دال عليه أو

لمخالفته منظوم الخطاب.
انظر :إحكام الفصول للباجي  .5/075شرح الكوكب المنير ۳/۹۸٤. إجابة السائل
ص .4547إرشاد الفحول صلا.١6
) (۳مفهوم الصفة :هدولالة اللفظ المقيد بوصف على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت
الذي انتفى عنه ذلك الوصف.
وذلك كما في قوله تعالى« :ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات
المومنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات) [النساء١۲]. : فإنه يدل بمنطوقه-
۹4۱

ريو

و

َه

)0

ا

ومفهوم الشّدط”٠

0

على أن المسلم إذا لم يملك القدرة على الزواج بالحرائرء يحل له الزواج بالإماء

المؤمنات» كما يدل بمفهومه المخالف على أنه في هذه الحال يحرم عليه الزواج
بالإماء الكافرات.
والسبب في ذلك انتفاء الوصف الذي قيد به الحكم في المنطوق 

وهو الإيمان -

فبثبوت وصف الإيمان» كان الجلء وبانتفائه انتفى الحل» وكانت الحرمة.
انظر :الجامع لأحكام القرآن ١/١٤٠. تفسير الكشاف ١/145. تفسير التحرير
والتنوير 8/1١/5١. الإحكام للآمدي  .845/#إحكام الفصول ١/١٠٠. رفع الحاجب

.۴

بيان المختصر ؟ .854/شرح العضد على المختصر ١/۳۷٠ مع حاشية

السعد شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/٠٠٠ مع حاشية البناني وتقريرات

الشربيني .شرح الكوكب المنير ۳/۸۹٤. الآيات البينات ؟ ."8/الضياء اللامع
؟.٠0/ إرشاد الفحول ص.١89 إجابة السائل ص.۲٤٤ تفسير النصوص ١/١١15 -
5
 0مفهوم الشرط :وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط على ثبوت نقيض هذا
الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الشرط .وذلك كقوله تعالى# :وإن كن أولات
حمل نأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق.]5 :

فإنه يدل بمنطوقه على وجوب النفقة للمطلقة طلاقاً بائناً-وهى المبتوتة  -إذا كانت

حاملاء ويدل بمفهومه المخالف على أن المبتوتة التى لا يتوفر فيها شرط الحملء
فتكون حائلاًء لا تجب لها النفقة؛ لانتفاء الشرط الذيعلق عليه الحكم في المنطوق.
و
ه-
ورط
فانتفى الحكم  وهو النفقة -؛ بانتفاء الش

الحمل .-

قال الإمام الشافعي  نقلاً عن مختصر المزني ص »- ۴۳۲بعد أن ذكر الآية الكريمة:
حةمل
لنفق
اها
به ل
«فلما أوجب الل

دل على أن لانفقة لها بخلاف الحمل».

قال الإمام الزركشي في البحر المحيط « :"4/9المراد بالشرط:

هو اللغوي .وهو

مغاير للشرعي والعقلي» فإن كل واحد منهما ينتفي المسمى بانتفائه» ولا يوجد
بوجوده» وأما اللغوي فلا يبقى أثره إلا في وجود المعلق بوجود ما علق عليه لا غير
وأما عدمهء فإما لعدم مقتضيهء أو لأن الأصل بقاء ما كان قبل التعليق» لا من جهة
المفهوم» .اه انظر :الأم للشافعي 8/8١٠  9١٠. -أحكام القرآن للشافعي ۱/۱٠۲ -
 .۲مختصر المزني ص” .777المستصفى ١/١٠٠۲. الإحكام للآمدي  .7977/#أحكام
الفصول ١/۸۲٥. رفع الحاجب  .105/بيان المختصر ١/٥٤٠. شرح العضد على

المختصر  .5/771شرح المحلي على جمع الجوامع ١/۲٠۲. شرح الكوكب المنير
 .505 _ ۴فواتح الرحموت ١/١54. الآيات البينات ؟ .04/الضياء اللامع
 . 5/5تيسير التحرير ١/١٠٠. البحر المحيط ٤/۷۳  .۹۳ -تشنيف المسامع ١/16.2
۹4۲

مِثْلُ :طوَإِنْ كى أؤلآتِ حَمْل .4وَالْعَايةا" ينْلٌ :طحَنّى تنكح روجا
یر 9وَالْعَدَدٍ الام < ا
ه2

إجابة السائل ص44؟ .إرشاد الفحول ص.١9051 تفسير النصوص ١/*١5 .415
الجامع لأحكام القرآن ۳/٥۸۱  .81/871تفسير الكشاف 6/15١. التحرير والتنوير
لف

) (1سورة الطلاق الآية.5 :

) (۲مفهوم الغاية :وهو دلالة النص الذي قيد الحكم فيهبغاية على حكم للمسكوت بعد هذه
الغاية مخالف للحكم الذيقبلها .مثال ذلك قوله تعالى# :فإن طلقها فلا تحل له من بعد

حتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة7+ :؟]» فالمدلول الواضح لمنطوق الآية الكريمة :تحريم
زطلقة
جثاً
اء واستمرار هذا التحريم حتى تتزوج برجل آخر.
هعلى
و ثلا
الم
أما مفهوم الآية المخالف :فهو أن المطلقة إذا تكحت زوجاً آخر حلت لزوجها الأول.
 ١۳٠.رفع الحاجب ۴/۲٠٠.
انظر :الإحكام للآمدي  .۳/۷1إحكام الفصول ۲/۹۲٥
بيان المختصر ؟ .855/شرح العضد على المختصر ١۲/۴۷1. شرخ المحلي على جمع

الجوامع ۱/۲٠۲. شرح الكوكب المنير  .6/505فواتح الرحموت ١/584. الآيات
البينات ؟.4١0/ الضياء اللامع 77

تيسير التحرير ١/١١١. تفسير النصوص "١/6١

  .7115/الجامع لأحكام القرآن “/74١. تفسير الكشاف ١/81. التحرير والتنويرفما بعدها.
۲
) (۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش.
جع سورة البقرة الآية.۸۲۲ :
نك

مفهوم العدد :هدولالة

النص الذي قيد الحكم فيه بعدد مخصوص على ثبوت حكم

للمسكوت مخالف لحكم المنطوق؛ لانتفاء ذلك القيد .مثال ذلك قوله تعالى« :الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) [النور]۲ :ء وقوله تعالى# :والذين

يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) [النور.]4 :
فإن تقييد وجوب الجلد في الآية الأولى بمائة» وفي الثانية بثمانين يدل بطريق مفهوم
المخالف على أن الزائدة عليها لا يجب.
هذه هي الأنواع الأربعة  مفهوم الصفةء مفهوم الشرط› مفهوم الغاية» مفهوم العدد 

التي ذكرها ابن الحاجب لمفهوم المخالف .وإن كان الآمدي في الإحكام 852/#
والشوكاني في إرشاد الفحول ص٠١۸
 -مفهوم الصفة»

١٠٠ أوصلاها إلى العشرة:

ومفهوم العلة .ومفهوم الشرطء ومفهوم العددء ومفهوم الغاية»

ومفهوم اللقب» ومفهوم الحصرء ومفهوم الحالء ومفهوم الزمانء ومفهوم المكان .-
إلا أن الإمام الشوكاني جعل الثلاثة الأخيرة راجعة إلى مفهوم الصفة.
انظر :الإحكام للآمدي  .85/#العدة 9/8442

۹4۳

٤٥٠١ء  8004فما بعدها .رفع الحاجب-

ِثْلُ :انين جَلْدَةّي“.
ووَشَرْطه”" ألأَتَظْهَرَأَوْلويةٌ وَلمُسَاوَاةاف:لْيمَسْكُوتِء فَيَكُونمُُوَاقَمَةً .
=

 .#706بيان المختصر ؟ .844/ش
.رح العضد على المختصر  1/71مع حاشية السعد.

 .الآيات البينات ؟.5٠/ الضياء
شرح الكوكب المنير .۳فواتح الرحموت
اللامع ١۲/١٠١. تيسير التحرير ا تفسير النصوص ١/715. الجامع لأحكام القرآن
۲

 .فلال .تفسير الكشاف ٤۴

_  . 81١١التحرير والتنوير ۸۱/١٤۱ 1
.88-

إجابة السائل ص.65٠ إرشاد الفحول ص٠١۸۹ ١51. -
) (١سورة النور الآية.4 :
(؟) هذه شروط الأخذ بمفهوم المخالف» والراجعة للمسكوت عنه.
( )۴الشرط الأول :ألا تكون الواقعة التي انتفى فيها القيد (المسكوت عنها) أولى بالحكم
من المنطوق بهاء أومساوية لها فيه .وهذا يمثل التعارض بين مفهوم الموافقة ومفهوم

المخالفة .ومفاد هذا الشرط أن يقدم العمل بمفهوم الموافقة؛ لأن الثابت بها ثابت
بالمنطوق .بيان ذلك:

أن الواقعة المسكوت عنها قد شملها النص نفسه بمنطوقه عن طريق علتة المفهومة
لغة؛ فكانت مقتضية للحكم المنصوص بصورة أولى وأشدء أو على الأقل مساوية؛
وعلى هذا فإرادة الشارع الحكيم فيه صريحة؛ لأنها ثابتة بمنطوق النص نفسه عن

طريق العلة البينة .ولاشك أن ماكانصريحاً أقوىمماهومستنتج ضمناًأو لزوماً.
' مثل ذلك قوله تعالى# :إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلماً إنما ياكلون في بطونهم
ملال
ناراًوسيصلون سعير» [النساء |١٠] : الآية الكريمة تدل بمنطوقها على حرمة أك
اليتيم» وتدل أيضاً ولكن بمفهومها المخالف على أن غير الأكل من التقصير في
الحفظء أو الإحراق .أو التبديد مما لم .يتناوله النص نطقا لا يكون محرماً؛ عملا
بمفهوم القيدء وهو الأكل .لكن الذي يتبادر فهمه لغة من علة التحريم متحقق في مثل
تاللكأفعال من حيث آثارها؛ وعلى هذا يثبت حكم التحريم فيها بمفهوم الموافقة»

وهو ما يقتضيه المنطق التشريعي لنص الآية الكريمة؛ حماية لحكمة التشريع الرامية إلى
صيانة مال اليتيم ورعايته» وذلك يستدعي بالضرورة تحريم جميع صنوف الأقعال

المفضية إلى الإتلاف» والتبديد  تقصيراً»ء أو إهمالاًء أو عدواناً وظلماً -؛ لاستوائها

جميعاً معفعلالأكل المنصوص عليهمنحيث الأثر.
أما جعل حكم التحريم قاصراً على خصوص الأكل الوارد في النصي الكريم» ونفيه
عما عداه»  -كماهومقتضى العمل بمفهوم المخالف  -فهو مخْلّ بمنطق العدلء

.من المحال عقلا أن تتجه إرادة المشرع الحكيم إلى ذلك =
ومضي مع لحكمة التشريع.و
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[/ه ]/ولا کر مَخْرَجَ الأغلّبٍ”" مل :

=

0

فلا يجوز المصير إليه بإطلاق؛ لذا يقدم العمل بهذا الحكم الثابت بمفهوم الموافقة
الذي يقتضيه منطقه التشريعي» ويحمي الحكمة من تشريعه» ويوثق مبدأ العدل فيه
على ما يعارضه من الحكم الثغابت بمقهوم المخالفة؛

استظهارا لإرادة المشرع التي

اتجهت إلى ذلك قطعا.
انظر :رفع الحاجب  .. ۳بيان المختصر ١/٥٤٤. شرح العضد على المختصر
مع حاشية السعد .المسودة ص."0١ شرح الكوكب المنير ۳/۹۸٤. غاية
۲

المأمول ص" .71مناهج الأصوليين ص” .57أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص.91١
5١4. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف
المناهح الأصولية ص٤٠١
الفقهاء ص.١871

( )١عبارة :ش «ألا يخرج» بدل «ولا خرج».

( )۲الشرط الثاني  :ألا يكون ذكر القيد في النص قد خرج مخرج الغالب .وذلك كما في
قوله تعالى حين جاء على ذكر المحرمات من النساء :طوربائبكم اللاتي في حجوركم
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن [النساء .]7" :فإن الغالب كون الربائب في حجور
أزواج أمهاتهن ؛ فقيد به لذلكء لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه» فيكون

الزواج بهن حلالا؛ فذكر« :اللاتي في حجوركم 4تأكيد للوصف لا شرط للحكم؛ إذ
من المجمع عليه أن زواج الرجل بربيبته من زوجته المدخول بها حرام» لم يخرج عن
ذلك إلا ابن حزم الظاهري الأندلسي ومن معه من الظاهرية؛ سيراً مع ما يرونه

الظاهر؛ ولذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن ١/۸۷۳: «وهي -
ترتها غير
ايضحج
حف
أو
ل»
جحجر
رفي
لنت
امة كا
يعني الربيبة  -محرمة بإجماع الأ

أمهاء وتبين بهذا أن قوله تعالى« :اللاتي في حجوركم) تأكيد للوصف ولیس بشرط

للحكم» .اه وذكر المحلي في شرحه على جمع الجوامع ۱/۸٤۲ أن إمام الحرمين
الجويني نقل في «النهاية» عن الإمام مالك رضي الله عنه القول باعتبار هذا المفهوم»

وأن الربيبة الكبيرة وقت التزوج لا تحرم على الزوج؛ لأنها ليست في حجره» وتربيته.
ثم قال« :وهذا وإن لم يستمر عليه مالك فقد نقله الغزالي عن داود» .اه.

قال الشيخ حلولو في الضياء اللامع « : ۳وقوله :د يريد المحلي  -إن مالكاً لم
يستمر عليه» لا أعرف أحداً من أهل المذهب نقله» .اه.
وقد حكى ابن عطية في تفسيره ٣/٤٠٠ وكثير من المفسرين اعتبار هذا المفهوم عن
سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه .قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن
6

:

«رووا عن عليّ بن أبي طالب إجازة ذلك .قال ابن المنذر والطحاوي :أما

الحديث عن على فلايثبت؛ لأن راويه إبراهيم بنعبيد عنمالك بن أوس عن عليّ» =
40°

#اللاتي في حُجُورِكُم ,"”4طقن خف

.الال م

وإبراهيم هذا لا يعرف وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف» .اه.
وقال الرازي الجصاص في أحكام القرآن « :۳/۲۷إبراهيم بن عبيد مجهول» لا تثبت
بمثله مقالة» ومع ذلك فإن أهل العلم ردوه ولم يتلقه أحد منهم بالقبول؟ .اه.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن ١/۸۷۳: «فإن قيل :فقد روى مالك بأنوس عن
عليّ أنهالا تحرم حتى تكون في حجره .قلنا :هذا باطل» .اه.

ولقد نص الإمام مالك في الموطأ  “۴والمدونة الكبرى ۲/٥۷۲ على تحريم بنت
الزوجة بمجرد الدخول بأمها سواء كانت في الحجر أم لاء وقد أنكر ذلك أكثر
المالكية .انظر مثلاً :الكافي لابن عبدالبر ۲/١۳ وبداية المجتهد  ۲/۴۳وأحكام
القرآن لابن العربي ١/۸۷۴٠ والجامع لأحكام القرآن 8/7١12 والضياء اللامع للشيخ
حلولو ۲/۷۹٠ ونشر البنود للعلوي الشنقيطي ١/74. ونقل ابن النجار هذا الكلام عن
مالك أيضاً في شرح الكوكب المنير .184/
وانظر تفصيل المسألة في :رفع الحاجب /۲٠٠. بيان المختصر ؟ .844/شرح العضد
على المختصر 5/47١ مع حاشية السعد .شرح الكوكب المنير  .044/شرح المحلي
على جمع الجوامع ١/۸٤۲. الضياء اللامع  .7/79إجابة السائل ص .7095نشر البنود
 . ١المناهج الأصولية ص.٤۹۲ أحكام القرآن لابن العربي ١/۸۷۳. أحكام القرآن
للجصاص  ۳/۲۷الجامع لأحكام القرآن 5/7١١. تفسير التحرير والتنوير ٤/۹۹۲.
) 0سورة النساء الآية# :؟ .وتمامها« :وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي

دخلتم بهن).
) (۴سورة البقرة الآية .۷۲۲ :وتمامها# :فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح
عليهما فيما افتدت به).
قوله سبحانه وتعالى« :فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت

ب [البقرة.]۷۲۲ :

 أفادت الآية الكريمة بمنطوقها إباحة «الخلع» عند الخوف من عدم إقامة حدود الله -إذا استحكمت النفرة بينهماء وتعذرت المعاشرة بالمعروف .-
لكن هذا الشرط :إفإن خفتم أن لايقيما حدود الله ليس مقصودا به تقييد حكم

الخُلعء أو تعليقه عليه» بل قصد الشارع الحكيم بإيراده إلى بيان الواقع من حال

الناس؛ إذ الغالب من أمرهم أن الخلع يقع في مثل هذه الحال» ومن نَمَّفلا يدل هذا

الشرط على عدم جواز الخلع عندعدمالخوف» بل يجوز في كل حال باتفاق

الزوجين؛ إذ الشرط لا مفهوم له
قال الكمال بن الهمامفي فتحالقدير۳
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«:وهذا الشرط  -يريد ماجاء في الآية =

جيم امْرَأةٍ ک7

ولا اة
=

ولا تَقْدِير هال

0

بغَئِر ِذْنِ َلِجّها ,40وَل سوال

sn

خرج مخرج الغالب؛ إذ الباعث على الاختلاع غالبا ذلك

لا أنه شرط معتبر

المفهوم» وهو مشاقتها» .اه.
وانظر :رفع الحاجب /۴٠٠. بيان المختصر ؟ .544/شرح العضد على المختصر
 .شرح الكوكب المنير ١/١۹٤. المناهج الأصولية ص٤۳١ ١١٤. - تفسير
النصوص ١/8/5. بداية المجتهد ١//915. فتح القدير #/949١ مع العناية .الجامع لأحكام

القرآن ۳/١۳٠ فما بعدها .تفسير التحرير والتنوير ۲/۷٠٤ فما بعدها.
(١؟) فى :ش «أنكحت» بدل «نکحت».

( )5لفظة «نفسها» ساقطة من :ش.
(۳

سبق تخريجه في مبحث الظاهر والمؤول ص.8614

( )4أي :ألا يكون خرج لسؤال عن حكم إحدى الصفتين مثل :إن سأل :هل في الغنم
السائمة زكاة ؟ فيقول :في الغنم السائمة زكاة.

انظر :رفع الحاجب  .6/705بيان المختصر  .7/544شرح العضد على المختصر
 ۲/4۷1مع حاشية السعد .تيسير التحرير ١/44. الآيات البينات ۲/٠۳. شرح الكوكب
المنير ۳/۲۹٤. تشنيف المسامع ١/۸٤۳.
( )0أي :ألا يخرج مخرج حادثة خاصة بالمذكورء كما لو قيل بحضرة النبي ككل :لزيدٍ
غنم سائمةء فقال :فيها زكاةء أو يمر بشاة ميمونة فيقول« :دباغها طهورها» .فإن

القصد بيان الحكم فيه لا النفي عما عداه.
انظر :رفع الحاجب /٤٠٠. بيان المختصر  .9/544شرح العضد على المختصر

7
مع حاشية السعد .تيسير التحرير ١/44. الآيات البينات  ."1/1شرح الكوكب
المنیر ۳/٤۹٤. تشنيف المسامع ١/۸٤۳. إرشاد الفحول ص.٠١۸
( )5أي :ألا يكون لتقدير جهالة المخاطب؛ بأن لا يعلم المخاطب وجوب زكاة السائمةء
ويعلم وجوب زكاة المعلوفة» فيقول الرسول الكريم عليه السلام« :في سائمة الغنم
زكاة.٤ فإن التخصيص حينئذ لا يكون لنفي الحكم عما عداه.
قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١/٤۷۱: «قوله« :تقدير جهالة»
الظاهر ما ذهب إليه المحقق  -أي :القاضي العضد  من اعتبار الجهالةء أو الخوف

في المتكلم؛ إذ لا اختصاص للمفهوم بكلام الشارح حتى يمنع ذلك فيه إلا أن زيادة
لفظ «تقدير؛ ربما تشعر بما ذهب إليه جمهور الشارحين من اعتباره في جانب
المخاطب؛ بأن يكون الحكم في المسكوت معلوما له» وفي المذكور مجهولا؛
فيحتاج إلى الب
ه.
ايان»
.
۹4۷

ه.

)(0

۳

3

و غَيْرذَلِكَ مِمّا يفضي نَخْصِيصَه الذّكُر

انظر :رفع الحاجب  .405/#بيان المختضر ؟ .1/554شرح العضد على المختصر

۲

مع حاشية السعد .تيسير التحرير ١/44. الآيات البينات ۲/٠۴. شرح الكوكب

المنير  .4595/تشنيف المسامع "١/4

) (01أي :أن لا يكون لرفع خوف مثل :ما إذا قيل للخائف عن ترك الصلاة المفروضة في
أول الوقت :جاز ترك الصلاة فأىول الوقت.
انظر :رفع الحاجب “ .4056/بيان المختصر ١/۷٤٤. شرح العضد على المختصر
مع حاشية السعد .تيسير التحرير ١/44. الآيات البينات ۲/٠۳. شرح الكوكب
۲
المنير.٤۹٥/۳ 

) (۲قوله« :أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر» أي :تخصيص حكم المنطوق بالذكر
املنفوائد التامة التي لا تحتاج معها إلى تقدير فائدة أخرى» وبعبارة أخرى :شرطه
أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير ننهفي الحكم عن المسكوت عنه.

وذكر الإمام الزركشي في البحر المحيط  "4 4/77شروطا أخرى ترجع للمذكور:
منها:أن لا يكون هناك عهدء وإلا فلا مفهوم له» ويصير بمنزلة اللقب مع إيقاع

التعريف عليه إيقاع الحكم على مسماه.
ومنها :أن لا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان على المسكوت كقوله تعالى:

«التاكلوا منه لحماً طرياً» [النحل5١]» : فلا يدل على منع القديد.
ومنها :أن لياكون المذكور قصد به التفخيمء وتأكيد الحال كقوله عليه الصلاة
والسلام« : :لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد» .فإن التقييد بالإيمان لا
مفهوم لهء وإنما ذكر؛ لتفخيم الأمرء لا المخالفة.
 -ومنها :أن لا يذكر مستقلاء فلو ذكر على جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له

كقوله تعالى :ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» [البقرة]۸۱١ :ء فإن قوله
تعالى« :في المساجد» لا مفهوم له بالنسبة لمنع المباشرة» فإن المعتكف يحرم عليه
المباشزة مطلقا.

و-منها:

أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطالء فلا يحتج على

صحة بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله« :لا تبع ماليس عندك»؛ إذذ لو

صح لصح بيع ما ليس عنده الذي نطق الحديث بمنعه؛ لأن أحداً لم يفرق
بينهما.
وانظر :رفع الحاجب “/٤٠٠. بيان المختصر ١/۷٤٤. شرح العضد على المختصر
مع حاشية السعد .نهاية السول ۲/٠٠٠.شرح المحلي على جمع الجوامع
۲
44؟ .شرح
عية البناني وتقريرات الشربيني .البحر المحيط /١7
حامش
0
الكوكب المئير ۳/۲۹٤ فما بعدها .تشنيف المسامع . ۱
۹۸

2
له
u # دي
2
لم ل م
ما مَمَهُومٌ الصّمَةٍ فَمَال به :السَّافِعِىٌ وَأَحْمّدء وَkالlأشْعَرِي »ٌ4وَا
0لإِمَامُ
”a

وكثير.

ونما بُو حَنِيمَةَ وَالْقَاضِىء وَالْعَرَالِنٌ وَالْمُغتَرزه“ ,
000

اتسع الاختلاف بين العلماءء
في حجية مفهوم الصفة الذي هو من أهم أنواع مفهوم

للافيثهة :
المخالفة .وأبرز الأ
ثقوا
الأول  :إنهحجة يعتبرطريقا منطرق الدلالةعلى الحكم» فإذاقيد حكم ما بصفةء
دل ذلك على نفي الحكم عما عدا المتصف بهذه الصفة وإليه ذهب مالك

والشافعي»

وأحمد» والأشعري» وأكثر أصحابه» وأبو عبيدة معمر بن المثنى»وإمام الحرمين على

ما نقله ابن الحاجب» وكثير املنلغويين» والفقهاء» والمتكلمين.
الثاني  :إنه ليس بحجة» فلايعتبر طريقا من طرق الدلالة على الحكمء فإذا قيد الحكم
بصفة» لم يدل ذلك على نفي ذلك الحكم عما عدا المتصف بتلك الصفةء وإذا
حصل وانتفى الحكم في هذه الحال فإنما ذلك؛ لدليل آخر .وإليه ذهب أبو حنيفة»
والقاضي الباقلاني» وأبو العباس بن سريج» وأبو بكر القفال الشاشي» والقاضي أبو

جعفرء والغزالي في المستصفى دون المنخول» والفخر الرازي فى المحصول ۲/١١٠

دون المعالم ١/١٠۴٠ ح
-يث اختار أنه يدل عليه بحسب العرف» لا بحسب أصل

اللغة  »-وجماهير المعتزلة» وبعض المالكية» والآمدي» ونقله الفخر الرازي عن إمام
الحرمين» ووافقهم من أئمة اللغة الأخفش الأوسط س
-عيد

بن مسعدة »

وابنفارس»

وابن جني.
الثالث :إنه حجة في حال» وليس حجة في أخرى :فهو حجة إذا كان الوصف مناسبا
للحكم كما في قولهيكلْخِ« :في سائمة الغنم زكاة» .فإن التقييد بالسوم» وهو الرعي في
الكل المباح دون إرهاق صاحب الماشية بشمن» يشعر بسهولة الانتفاع ووفرته .وهذا

يناسب فرض الزكاة ذفي الغنم التي ترعى في ذلك الكلا المباح.

أما إذا كان الوصف غير مناسب للحكم كما لقوال« :في الغنم البيضاء زكاة» فلا يدل
هذا التقييد علىانتفاء الحكم عما تخلف عنه هذا القيد .وإليه ذهب إمام الحرمين
الجويني في البرهان» مع اعترافه أن الإمام الشافعي اعتبر الصفة دون تفريق بين ما
يناسب وما لا يناسب .حيث قال في البرهان له
(واعتبر الشافعي الصفة ولم
يفصلهاء»>واستقر رأيي على تقسيمهاء وإلحاق ما لا يناسب باللقب». .مع العلم أن

مفه
اوم ا
لللق
جب ل
مايق
هول
رء
وبه
بالق
لادلب
قهاق وابلعحضنابلة كماسيأتي
ومع هذا فقد اختلف النقل عن الإمام الجويني في مذهبه الذي ذكرته سابقاء فنقل
الفخر الرازي في المحصول ١/١۳٠ عنه المنع من الأخذ بمفهوم الصفة مطلقاء ونقل

ابن الحاجب في المنتهى 2ص 451وهنا في المختصر عنه الجواز .ولكن الاحتكام إلى-

۹44

الْبَصْريٌ  :إِنْ كَانَ لِلْبَيَانِ كَالسَّائِمَق أو ليم
د

5ه

©
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ا

ص
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٤

كَالتَحَائْفِء أو کان
2

مَاعَدَا الصّفَةَ داخلاً تَحْتَهًا .كَالْحَكم بالشاهديْن»› را

َه

2

,

نكصلام الجويني في البرهان ١/۹٠۳ يزيل الإشكال» بحيث يثبت لدينا أن كل واحد
تقلعرفاممااستكرعلي رهأي اللجويني.فمذعبهكمايستخلص منكلامهيقومعلى
قد
التفريق بين الصفة المناسبة وغير المناسبة» فمفهوم الصفة معتبر عنده إذا كان الوصف
مناسباء وغير معتبر إذا لم يكن مناسبا .ومن هنا اختلف النقل» ونسب إلى إمام
الحرمين الأخذ بهذا المفهوم» والمنع منه.

ازيلنمبننيرء
وممن قال بقول الجويني ال

وقد اعاتبلرهرهاوجح.

فقد نقل عنه

 ٠الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١/۸۱۳ قوله بمناسبة «سائمة الغنم»« :والراجح في
مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت» وإلا فلا.
ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤنة» ودرء المشقة بخلاف العلف» فالراجح اعتباره
هنا).

اه.

انظر :التقريب والإرشاد ۳/۹٥۲۰  .۲۳۳البرهان ١". - ۱/۹۰۳ المستصفى ١٠. 5/5
المنخول ص7١8 ١٠۲. - التبصرة ص.5١8 المحصول للرازي 7/5١ فما بعدها.
المعتمد  .١154/١الإحكام للآمدي ١/١٠۷ _  .48إحكام الفصول ١/١ه. شرح المعالم

لابن التلمساني ١/۷۹۲  ۲٠". -المسودة ص١  ."5تيسير التحرير ١/١٠٠. شرح تنقيح
الفصول ص*.۷۲٠ العدة ؟ .704/ميزان الأصول للسمرقندي ص."٠5 رفع الحاجب
 . ۳بيان المختصر ١/۷٤٤  ۸٤٤. -شرح العضد على المختصر ١/١۷٠ مع حاشية
السعد .شرح الكوكب المنير ۳/٠٠٠. نهاية السول  .۲/۹۰۲إرشاد الفحول ص.٠١۸
تفسير النصوص

1/5

)(1
) (۲ماالبميعنقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لمافي رفع
في  :شش «أو التعليم» بدل (أو للتعليم».

الحاجب  ٠٠٤/۳وبيان المختصر ١/۷٤٤٠ وشرح العضد على المختصر ؟.571/
) (۳قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/١٠٠ « :وقال الشيخ أبو عبدالله :إن الخطاب
المعلق بالصفة يدل على نفي الحكم عمًا عداها في حال» ولا يدل عليه في حال.

ف.الحال التي يدل فيها على ذلك أحد أمور ثلاثة:

إ-ما أن يكون الخطاب واردا مورد البيان» نحو قول النبي ككلهِ« :في سائمة الغنم
الزكاة».

 وإما وإمانفيه عن
والدليل

أن يكون وارداً مورد التعليم» نحو خبر التحالف والسلعة قائمة.
فةء نخو الحكم بالشاهدين يدل على
صحت
لت
اخلا
أينكون ما عدا الصفة دا
الشاهد الواحد؛ لأنه داخل تحت الشاهدين.
على أن الخطاب المقيد بالصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه» هو أنه لو=

0۰

0
که على () ر
اق كس
ووو
ر
المَمْبنُونَ  :قال أبو عُبَئْد''' في لي الواجدِ يحل عقويته وَعِرْضَهُ: "”4
ر

ا

دل علیه» لدل عليه إما بصريحه ولفظه .وإما بفائدته ومعناه .ولیس يدل عليه من كلا
الوجهين؛ فإذا ليس يدل عليه» .اه.

للك في« :
أأبو عبيدة» بدل «أبو عبيد» .وهو خطأ والصواب ما أثبته.

 -أبو عبيد :هو القاسم بن سلام البخدادي» الإمام البارع في اللغة» والنحوء والتفسيرء

والقراءات» والحديث» والفقه .أشهر كتبه «الأموال» .و«غريب القرآن»» و«غريب
الحديث» .و«معاني القرآن»؛ و«أدب القاضي» .توفي سنة 471هء وقيل غير ذلك.

انظر ,ترجمته فى:وفيات الأعيان 4
الوعاة 5/8852

طبقات الشافعية لابن السبكي ؟.761/

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد على المختصر ١/١۷۱  :اقوله« :أن أبا

عبيد هو معمر بن المثنى صرح بذلك الإمام في البرهان »(١/700 والقول ما قال

الإمام .إلا أن المشهور في أئمة اللغة :أبو عبيد القاسم بن سلام على ما ذكره الآمدي
في الإحكام 4
وكنيته معمر بانلمثنى إنما هو عبيدة بالتاء» .اه قلتٌ:

الصحيح والمشهور في كتب أئمة اللغة؛ أن هذا القول لأبي عبيد القاسم بن سلا

كما ذكره الآمدي وابن الحاجب» وكما سأذكره بعد قليل إن شاء الله من كتابه «غريب
الحديث).

فق

عن عمرو بن الشريد بنسويد الثقفي عن أبيهعنالنبي بيه قال« :لي الواجد يحل

عقوبته وعرضه» .

أخر جه الإمام أحمد في مسند ٤/۸۸۳.
وأخرج
ه أبو داود في كتاب الأقضية» باب الحبس في الدَيْنٍوغيره حديث ()۸۲۹۳
.

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب مطل الغني ."98/51/
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات»

7/1168

باب الحبس في الدين .حديث

)(۷۲٤۲

وأخرجه ابن حبان في كتاب البيوع؛ .باب في المطل حديث )(45١١ ص( .۳۸۲موارد
الضمآن).

وأخرجه البخاري معلقاً في كتاب الاستقراض» وأداء الديون والحجرء والتفليس باب
)

بلفظ « :لى الواجد يحل عرضه وعقوبته» .وقال بعده :قال سفيان :عرضه يقول:

مطلني» وعقوبته :الحبس» .اه.

قلتٌ :وقد وصله الإمام البيهقي في السنن الكبرى في كتاب التفليس» باب حبس من
عليه دين . ..إلخ  .5مط
نريق

الفريابي  -وهو أحد شيوخ الإمام البخاري U

سفيان عن وبر بن دُلّيلة عن فلان بن فلان عن عمرو بن الشّريد عنأبيه  ...الحديث.ع
46١

€

و

متطل التي طب بق

يدل على أن ليَّ من ليس

بواج ل ُا عُقُوبَتَهُ وَعِدْضَ . "0وَفِي”"' :

َقِبِلَ لَهُ في كَوْلِهِ :حير لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىَ شِغْرًا 42الْمُرَادُ :الْهِجَاءُ
2

وقال بعده :فلان ابن فلان :هو محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة».

اه.

قال أبو عبيد في غريب الحديث ١/١۷۱: «وفي هذا الحديث باب من الحكم العظيم »
قوله« :لي الواجد» فقال« :الواجده فاشترط الوجدء ولم يقل :ولي الغريم ؛ وذلك أنه

قد يجوز أن يكون غريماً وليس بواجد .وإنما جعل العقوبة على الواجد خاصة» فهذا
يبين لك أنهمنلميكن واجداء فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره حتى يجد ما
يقضي»  .اه.

) °عبارة :أ «وفي مثل؟ .بزيادة «مثل».

) (۳عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال« :مطل الغني ظلم فإذا أنبع

أحدذكم علىمليءفليتيع».

أخرجه البخاري في كتاب الحوالات» باب )(١ في الحوالة» وهل يرجع في
الحوالة ؟ .وفي باب ( )۲إذا أحال على مليء فليس له رد #رهه ,.وفي كتاب

الاستقرار ورد الديون ...إلخ باب (؟)١ مطل الغني ظلم  ۳۸مختصراً.
وأخرجه مسلم في كتاب المساقات»

باب تحريم مطل الغني» وصحة

الحوالة»

واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء حديث (**) .۳/۷۹۱۱
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب في المطل (.045/# )”*84

وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» باب الحوالة ."7//013/
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات» باب الحوالة حديث (*04؟) ۲/۳٠۸.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب البيوع» باب جامع الدَّيْن والحوالة حديث
).£€¥1/ (A4

وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع» باب في مطل الغني ظلم ۲/٠٠۲.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده  «1۴+ >9۲ 5/847الى YVP AF

YEC

6.6
) (4عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .قال  :قال رسول الله كيككللةِ« ::لأن يمتلئ جوف

أحدكم قحا خيراًلهمن أن يمتلئ شعراًا.
:
أخرجه مسلم في كتاب الأدب» باب ما جاء :لأن يمتلئ جوف أحدكم ...إلخ حديث
)4/55 (Aل.١

وأخرجه .الترمذي فأيبواب الأدب» باب ما جاء :لأن يمتلئ ...الخ حديث (؟)1085
ه١/؟ ١  .وقال أبو عيسى « :هذا حديث

حسن صحيح) .اه.

4o۲

ا هِجَاءُ الرَسُولٍ عَلَيْهِ السلا قَقَالَ :لَوْ کان كَذَلِكَ لَمْيكن لِذِكْرِ
الإمتِلاءِ مَعْنَى؛ لأنَّ كَلِيلَهُ كَذَيِكَ . 9ارم مِنْ تَقْدِيرٍ الصّمَةَ الْمَفْهُوم.
وَقَالَ به الشَّافِعِيٌ :وَهُمَّا عَالِمَانٍ َة الْعَرَبِ .قالطاهر فَهُمهُمَا ذَلِكُ

گالوا:با عَلَىاجتَهَادِهِمًا .أجِيببأد اللهبْب بقل الأب من أَهْلٍ
الع ولا شداخفِيهَا التَّجْوِيرُ.

عورض” بمذهب الأخقش .وَأجيب باه لكمبذثيك .وز سل
َمَنْذَكَرْنَاهُأَرْجَحَُ .و سمفَ٠الْمْمِتُ أَوْلَى92
-

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱/٥۷۱ » ۷۷۱۰

0

.۱۸۱

وللبخاري مثله عن ابن عمر أخرجه فى كتاب الأدب» باب ( )74ما يكره أن يكون

الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم /ا.٠١/

ايب
تف
كرجه
ولأبي داود مثله عن أبي هريرة أخ
)(١

ء
جباما
الأدب» با

لشعر
اي
ف

حديث رححدهة) وإركلا؟,
في :أ ی بدل «عليه السلام». 

( )۲قال أبو عبيد في غريب الحديث "١/5

« :۷۳والذي عندي فى هذا الحديث غير

هذا القول؛ لاأنلذي هّجِي به النبى ككلالو
ن شطر البيتء لكان كفراً؛ فكأنه إذا

حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه أنهقد رخص فى القليل منهء ولكن وجهه

عندي :أن يمتلئ قلبه من الشعر حتى يغلب عليهء في
اشغللهقعرنآن وذكر الله؛

فيكون الغالب عليه» من أي الشعر كان .فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه فليس
جوف هذا عندنا ممتكئاً مانلشعر».
)5

اه.

فى :أ «وعورض» بدل «عورض»).

( )4قال ابن السبكي فريفع الحاجب  :6/719اثم معارضة أبي عبيد بالأخفش ربما
يسهل أمرها؛ لأنهما ناقلان عن لسان العرب» وإن ترجح أبو عبيد بزيادة الثبت
ر
والعلم» وصحة السند إليهء وأنه مثيتا.
وأما معارضة الشافعى به فمن الطامات الكبّر؛ فإن الشافعي قرشي متين» ومنطقه

طبعه» وحملة الشريعة يستدلون بقول أعرابي جلف بوال على عقبيه» فكيف لا

يستدلون بابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلامء الذي تفقًات عنه بيضة بني مضرء

وثمرة الشجرة التي أظلت أهل البدو والحضرء ومن قا
اللفأيهصمعي« :إن
ه
لله

o۳

وَأَئْضًا :لَوْلم يذ“ عَلَى الْمُخَالْمَةِ لَمْيكن لِتَخْصِيصٍ مَحَل التْطْقٍ
الذّكْرِ فَائِدَةٌ  .وَتَخْصِيِص آحَادٍ الْبلَعَاءِ لِغْيْرٍ[ /لاه/اب] فائد ةة مُمْتَيِمٌ؛ َالشَّارِعٌ
ارين

عسو

وَاغتٌرض  :ل يَيْتُالْوَضْعٌيِمَفايو مِنَالقَايِدَ.ة .وَأْجِيبَ باه

/
5

ور و] و

سْ,يَهُرَاءِ إِذَالم يكن لِلْفْظِ قَائِدَةٌ سِوّى وَاحِدَةَ تَعََسَثْ وَأَيِضًا :كَبَنَتْ لاله

اليه الاسْيَيعَاد انّمَانَا؛ فَهَذَا أَوْلَّى.

وَاغْتْرض ِمَفْهُوم اللّقَبِ .وَأَجِيبَ باه لَوْاسقط لحتل الْكَلامُ فلا

واغعُرضبِأَنَنَّائِدتَهُ تَقْوِيَةُ الدَلالَةِ حَتَّى لباوهم تَخْصِيص  .ٌ.وَأجِيبَ
أل يك َع اغوم ولا ایل پو وَإِنْسُلَّمَفِ بيَعْضِهًا حررَج؛ ن۵
الْمَوْضآله لآ شمَيْءَيَقْمَضِي تَخْضِيصَهُ سِوَىالْمُخَالَفَةِ.

واغُرض  40ايدنََوهَابُ الاجْتِهَادٍ بِالْقِيّاسِ فيو .وَأَجِيبَ بأنّهُبتَمْدِير
لْمْسَاوَاة يَحْرْجُ وَإِلاًإندَرَج.
-

ولا حاصل لدفع إمام الحرمين (في البرهان )١/١٠۳ هذه الطريق بأن الأعرابي منطقه
طبعه» والأئمة في مسالك النظر بالدليل مطالبون .فإن الشافعي إن كان نطق بطبعه فهو
حجة» وإن نقل عن عشيرته فهو ثقة) ثم نقلهأولى بالاعتبار مننقل الأحاديث» .اه
هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي» النحوي» أبو الحسن .الأخفش
_ الأخفش::

الأوسط» أخذ النحو عن سيبويه» وصحب الخليل» وقد سمي بالأخفش أحد عشر
نحويا ذكرهم السيوطي في المزهرء ثم قال« :حيث أطلق في كتب النحو الأخفش»
فهو الأوسط .أشهر كتبه «تفسير معاني القرآنه؛ و«المقاييس فايلنحوا» و«الاشتقاق».

توفى سنة ٠٠١ه»

أعيان
وقيل غير ذلك .انظر ترجمته في:وفيات ١ال

شذرات

الذهب  ."5/5بغية الوعاة ١/044. المزهر .804 5/8042

«لو لم يكن يدل على المخالفة» .بزيادة «يكن".
) (1عبارة :ش
وافق لما في بيان المختصر
لهمهو
ابت
شأولى» بدل «أجدر» .وما أث
 :أ «
)(۲
 efودفع الحاجب  158/2#وشرح العضد على المختصر ١/١۷٠.
()۳

في :شس ف للعموم؟ ,بدل افرع العموم؟ .

( )٤في ::ش «بأنْ» بدل«فَإِنٌ.
104

وَاسْتدِلَ :لو لَميَْكْنْلِلْحَضْرٍلَرِمَالاشْيِرَاك ؛ إِذلْآ وَاسِطَة وَلَيْسر
لِلاشَيَرَاك بِاتَمَاقٍ .وَأْجِيبَ إن عَتَ اىلسَّائِمَةَ فُلَيِسَ مَحَلَّالترَا .ع وَإِنْ عَنَى

إِيِجَابَ الرَّكَاةٍ فيها فلا لاله ل“ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمًا.
الإِمَامُ :لولم يْفِدٍ الْحَضْرَ ل يُمْدِالاختِصَاصٌ به دُونَ غَيْرِهِ؛ لاله

بِمَعْنَافُ الاي مَعْلُومَةٌ وَهُوَ مل مماتدم إِنّهُ إن عى لَفْظَ السَّائِمَقٍ
َس مَحَلَّ لعٍ وَإِنّ عَنَى الح الْمُتَعَلّنَ اء قلا دِلْألَهَ عَلَى الْحَضْر”".
وَيَجْرِيَانٍ ما

في اللَقَبِء وهر بَاطِلٌ .

وَاسْيدِلَ :باه لَوْ قِيلَ :الْمُمَهَاءُ الْحَتَفئَهُ امه مُضَْءُء تَمَرَتِ السَّافِعِية.

وَلَوْلا دَلِكَ ما
وَأْجِيبَ :بِأَنَّلقره مِنْ تَرْكِهِمْ عَلَى الاخْيمَالٍ كما يمر يِن اقيم
أو وخم الْمُعْتَقِدِينَ ذَلِكَ .وَاسُْدِل 18/1 / :بِقَوْلِهِ [تَعَالّى]  :إن تَسْتَغْفِرْ

لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّة”" فَقَالَ [عَلَيْهِ السام

:لأرِيدَدٌ عَلَى السَبْيي.”4
ط

( )١حرف «له» ساقط من :ش.

١۴>-۴
( )۲هذا الدليل لم أره في كلام الجويني في البرهان /10

وقد ذكرتٌ فيما

سبق أن مختار الإمام الجويني في المسألة التفصيل.
()۳

في :أء ش ١تُتْقَده بدل (ِيُنْمَر. 1

ريفع
( )5ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما ف
الحاجب ١/۸۱١ وبيان المختصر 5/754٠ وشرح العضد على المختصر ؟.١59/

( )6سورة التوبة الآية١۸. :
فيع
را ف
( )5مباين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لم
الحاجب ١/۸۱١ وبيان المختصر  »5/754وشرح العضد على المختصر ۲/١۷١.

أيكذا .
وفي :ا
)(¥

عن عبدالله بن عمر رضي

الله عنهما قال« :لما توفي عبدالله بن أبيّجاء ابنه

فهسيكألله أن يعطيه قميصه يكمَّنٌ فيهأباهفأعطاء ثم
لله إلى رسول الل
بلهدابن
عدال
عب
ب
وخذ
ثر فأ
بم عم
فقام رسول الله كلخ ليصلي عليهء فقا
هء
يصلي
لن ي
عه أ
سأل

فهقياةل:
رسول الل

«يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصليعليه؟ فقال

رسول الله كك« :إنما خيرني الله تعالى فقال« :استغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن-
400

قْمْهمَأَنَّما راد بخْلافِه .

وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ.

وأجِيبَيملع همَلك لها

مُبَالَعَةٌك؛َتَسَاوَيًا .أو لع اق عَلَىأصْلِهِ”" في الْجَوَازِ لم يِمفهْمهَمْمله .

وَاسْبّدِلَ ِقَوْلِ يَعْلَى بن ام لِعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا« :مَا بالا تَفْضّدْ
وَقَدَ اما“ وَقَذْ قال الله تَعَالَى:لیس

ع 42

جنااخ

قَقَالَ دلول د مكلك

مامت بن َال صَلَىاللهعَلَصلم" كَقَالَ :نا ات
اقلله بها عَلَنِكُمْ فَاكبَلُوا صَدَفَه .»4فَفَهِمَا في الْمَضْرِ حَالَ عَدَم
=

تستغفر لهم سبعين مرة »#وسأزيده ععللىى السبعين»

-

رسول اليلَهكِ .قال« :فأنزل الله عز وجل  :ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا

قال :إنه منافق .فصلى عليه

تقم على قبره» [التوبة٠۸]». :

أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة براءة» باب )(7١ قوله تعالى
فقال« :استغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة)ء 8/٠  .وفي
كتاب الجنائز» باب (75؟) الكفن فايلقميص الذي يكف أو لا يكف  .,/5/#وفى

1

كتاب اللباس» باب ( )۸لبس القميص ...الخ .""/8/

داج مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم حديث (4/14١1. )۳
( )١في :أ «على الأصل» بدل «على أصله».

لناة
لواص م
اصر
) (2سورة النساء الآية١٠٠. : وتمامها« :فليس عليكم جناح أن تق

إن

خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرينن كانوا لكم عدواًمبيناً».
( )9في :ش «عليه السلام» بدل با .

( )4عن يعلى بن أمية قال« :قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه# :فليس عليكم جناح
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد أمن الناس .إفقال عجبتٌ
مما عجبتٌ منهء فسألت رسول الله ككل عن ذلك فقال« :صدقة تصدق الله بها عليكم
فاقبلوا صدقته».

أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين ...الخ حديث
( 4794. 408/١ )١ »٤هجرخأو وبأ دواد يف باتك »ةالصلا باب ةالص نيرفاسملا

حديث (.۲/۷ )۰۰۲۱ 991130
وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء حديث ()*:4
 ٥وقال أبو عيسى « :هذا حديث حسن صحيح) .اه.

وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر #/5١1١. وأخرجه فى السئن الكبرى

1
ل تأحفشةراف ٠ 8/5112
اظر
افلىتفسير .ان
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب تقصير الصلاة فى السفر حديث
)1/4 (°1
=

16

زب ا صلی اللهُعَلَيْهِوسَلّه”" .وَأجِيبَ بِجَوَازٍ أَنْهُمَا اسْتَضْحَبًا
ع

(lsD

تج

م

ع

وَاسْيدِلَ  :بان فاده أَككَرُء كَكَانَ أَوْلَىت؛َكَثِيرًا لِلْمَائِدَةِ .وَإِنَّمَا يَلْرَمُمَنْ
قلتير

لقا

وك

فَلَى كي
قع

وَجَوَابَهُ:
حصول

الع وَمَاقِيلَمِنأَنَّهُدَوْرْ؛ لان لاه
تلدعلى

الْمَائِدَو َبِالْعَكسر يَلْرَمْهُمْ في كل مَوْضِع.

أَنَّ لاله تَعَوَمَّفُ عَلَىتَعَفّل تَكْثِيرالْمَائِدَةِ عِنْدَمَاء لعالى

و
الْمَاي4ِ1دَ2

,

وَاسْتُدِلٌَ :و لَمْيَكَعنْ مایا لمبيكن «السَّبْعُ) ذفى قَوْلِهِ [عَلَيْهِ

الصَّلآةُ وَالسَّلَامُ]ِ : "9طَهُورُإِئاءِ أَحَدِكُمْ إِذَاوَلَمْ الْكَلْتُ فيه أن يَمْسِلَهُ
=

وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة» باب قصر الصلاة في السفر ١/4185.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/8512 ."5

هو يعلى بن أميةبن أبي عبيدة بن همام التيمي المكي» حليف

ة:
مىيبن
أيعل

قريش» وهو يعلى بن مُنْيّة» وهي أمه .صحابي جليل مشهور توفي سنة بضع وأربعين
رضي الله عنه.

انظر ترجمته فى :الإصابة  .5/885التهذيب ١١/44". تقريب التهذيب ١/۷۷۳ ترجمة

رقم ١05. سير أعلام النبلاء ۳/١٠٠.
)0غ(

في  :ش «عليه السلام» بدل «يله) .

( )۲قال ابن السبكي في رفع الحاجب /۴۲٥: «ولا يخفى عليك أن هذا مفهوم الشرط›
لامفهوم الصفةء ولعل الغرض به إلزام من لا يفصل بينهماء أو أن مفهوم الصفة لما

كان مفتاح المفاهيم توسع فيه» وذكرت أدلة غيره كالعدد الذي أشرنا إليه آنفاً في :

>الشرط المشار إليه بهذاء والغاية الداخلة في الدليل المشار إليه
#إن تستغفر لهم)›و
بقوله« :واستدل على مفهوم المخالفة مطلقاً غاية كان أو غيرها» مما تقدم الاستدلال
له بخصوصه؛».

()۳

اه.

في :ش اكثرة؟ بدل اتكثير» .

( )4عبارة :أ «على حصولها» بدل «على حصول الفائدة».
( )٠ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب ۳/١۲٠ وبيان المختصر  »8//1548وشرح العضد على المختصر .6/5/91
وفي :ش "عليه السلام».
0%

 00مُطهرَة؛لأنّ تَحْصِيلَ الْحَاصِلٍ مُحَال.
عنن

امم

زهق

ب
بحر

) (1عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال« :طَهُورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب».
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب حديث
وأخرجه البخاري في كتاب الوضوءء

باب ( )۳۳إذا شرب

(١49

)١/485. 54

الكلب في إناء أحدكم

فليغسله سبعاً ١. ولم يذكر لفظ قال« :أولاهن بالتراب».

وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بسؤر الكلب حديث )(١۷ ١/۷٥.

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب حديث ()14
 0١وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح» .اه.
وأخرجه النسائي في كتاب المياه» باب سؤر الكلب» وباب تعفير الإناء بالتراب من
ولوغ الكلب فيه ۱/١۷۱ 479١. -

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب غسل الإناء من ولوغ الكلب حديث (778
- 550

 2.10/١ولفظه...« :فليغسله سبع مرات» .وفي الأول قصة.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده  5/84كك ۳۴

كال VE

«01

الاك IF

1F

مول

AO YAEC :AfC

) (۲عن عائشة رضي الله عنها قالت« :كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات
فتوفي رسول الله مهه وهن فيما يقرأ من

ات»
مخمس
ون ب
لنسخ
ع ثم
ممن»
يحر
القرآن» .

أخرجه مسلم في كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات حديث

(471

)١۲

١

وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح» باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ حديث
(۹
(

كارامه.

وأخرجه النسائي في كتاب النكاح» باب القدر الذي يحرم من الرضاع ١/١٠٠.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب لا تحرم المصة ولا المصتان» حديث
()91:

.011/

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الرضاع» باب جامع ما جاء في الرضاع
حديث (.5 9/840 )۷۱

قول عائشة رضي الله عنها« :فتوفي رسول الله كله وهن فيما يقرأ املنقرآن».
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح

مسلم 1

«إن النسخ

بخمس رضعات تأخّر إنزاله جد حتى أنه ي توفي وبعض الناس يقرأ بخمس-
564

ل

النافي :

eof

ست
لو ت

عع

لت

25

1

00

لب َت بِدَلِيلٍ» وهو عَمْلِيٌ أ

T.M

تَمْلِيٌّ إلى اجره

وَأَجِيبَ ملع اشْيِرَاطٍ رار وَالمَطع بِقَبُولٍ الآَحَادِء كَالأَصْمَعِيٌء

.

أو الْخَلِيل

صمَعِيٌ ›

َو بي عدب

أو 4[ /ه/ب]

۳ 7

سیبويه

= رضعات» ويجعلها قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهدهء فلما بلغهم النسخ
بعد ذلك رجعوا عن ذلك على أن هذا لا يتلى» .اه.
وقد طعن القاضي أبو بكر بن العربي فأيصل متن هذا الحديث في أحكام القرآن
حيث قال « :أما حديث عائشة فهو أضعف الأدلة؛ لأنها قالت« :كان مما نزل
١
من القرآن»» ولم يثبت أصلهء فكيف يثبيت فرعه ؟ !» .اه.

وانظر :عارضة الأحوذي للقاضي ابن العربي ه.٠٠/
يتح
وقال الحافظ ابن حجر فف

الباري 4/914١: «فقول عائشة:

«عشر رضعات

معلومات» ثم نسخن بخمس معلومات» فمات النبي ية وهن مما يقرأ» ليانتهض
للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والراوي

قربل
لهيخب
عالى أنه قرآن لخابرء فلم يثبت كونه قرآناء ولا ذكر الراوي أن
روى هذ
قوله».اه.
)(1

فی  :أ و بدل «أو».

(؟) احتج النافي لدليل الخطاب أولاً بأنه «لو ثبت لثبت بدليل» وهو عقلي أو نقلي»
وكلاهما منتف .فالعقلي منتف .والنقلي إما متواتر عن العرب» وهو غير موجودء أو
أحادء وهى لا تفيد .وهذا الوجه اعتمده القاضى الباقلانى فى التقريب والإرشاد

۴

حيث قال« :والذي يدل على فساد القول بذلك أشياء :أحدها :إنه لو كان

راءِ لكلامهم
ذلك كذلك لم يثبت القول به إلالغة وتوقيفاًء وما يقوم ماقاسمهتقمن
يعلم به قصدهم اضطراراًء ولو كان عنهم ذلك توقيف لكان لياخلو أن يكون متواتراً
معلوما صحته ضرورة أو بدليل» أو من أخبار الآحاد التي لياعلم صحتهاء ومحال أن
يكون فيهتواترمن الأخبار مع جحد أكثر الناس لذلك.
وكذلك فلاخبر فيهدل دليل منالأدلة التي قدمنا ذكرها في غير باب على صحتها

صحة الأخبار وإن كان المخبرعنهم بذلك مخبرا عن الآحاد .وقد بينابغير وجه سلف
فساد إثبات لغة يقطع بها على الله عز وجلء ويحمل عليها كتابه تعالى» وسنة
رسوله كلوه وأحكام دينه المعلومة بأخبار الآحاد» على ما بيناه قبل هذا بما يغني عن

إعادته .وإذا لم يثبت في ذلك رواية» وتوقيف على معاني الكلام في لغتهم سقط ما
قالوه».

اه.

( )۳طلب النافي نمقلتاوًاتراً عن أهل اللغة؛ بأن مفهوم المخالفة حجة يتعذر تحقيقه ليس
في هذه المسألة اللغوية فحسب» بل في معظم مسائل اللغة» ثم إذا كان معظم مسائل-

۹۹

َالُوا:لوبت بلكبتفي الْحَبرِءوَهُوَبَاطِلَ؛ لأنَمَنْقَال َ:في الشَّامالعم
وَأَجيب براي وَبِنَهُقياس  .وَل يَسْتَقِيمَانِ.
جلف لم.ا
لسَّائِمَةُالم يد لی

به

وَالْحَقٌ  :المَْقُبأد الْكَبَرَوَإِنْدَلَّعَلَىأَنَّالْمَسْكُوتَ عَنْهُ غَيْرُمُحْبّر
قلا يَلْرَمُأل ياَكُونَحَاصِلاًء بِخِلآفٍ الْحُكُم؛ إو لاار ل
-

يجري فيه ذَلِكَ.
=

الشرع ثثببتتتت بأخبار الآحاد؛ لقلة التواتر»ء وصعوبة تحققهء فساللاللغة لا تزيد في

أهميتها عن مسائل الشرع؛ فيلزم قبول أخبار الآحاد فيها .ثم لياوجد ما يسقط
المطالبة بالحجية من النافي لحجية مفهوم المخالفة.
 -الأصمعي  :هو عبدالملك بن قريب

بن عبدالملك

ببن أصمع البصري » أبو سعيد»

إمام اللغة والحديث توفي سنة ١١ه وقيل غير ذلك .انظر ترجمته في:وفيات

الأعيان ”“/١71. بغية الوعاة ؟.١١71/ شذرات الذهب ؟.”5/
 الخليل :هو .الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري» أبو عبدالرحملنء إماماللغة» ومستنبط علم العروض .توفي سئة ١1١ه وقيل١91٠ :ه. قال الزركشي في
المعتبر ن-قلاً عن محقق بيان المختصر 5/٠74  :الميُسَعَّ أحد بعد رسول البلهلا
ب «أحمد» قبل والد الخليل» ..كان الخليل أذكى الناس» وبذكائه استنبط مانلنحو
والعروض ما لم يسبق إليه .انظر ترجمته في :وفيات الأعيان ؟44/؟ .شذرات الذهب
تهذيب الأسماء واللغات /١ل/ا/ا.١
>

أ-بو عبيدة :هو معمر بن المثنى التيمي البصري» العلامة النحوي اللغوي؛ كان من
أجمع الناس للعلم» وأعلمهم بأيام العرب وأخبارهاء وأكثر الناس رواية .توفي سنة ٠١9ه
كر.
ذيللغي
وق

بىه
اف
تيبة
ك قت
قال ابن

«المعارف» ص٠٤۳ « :كان يبغض العرب» وألف

مفثيالبها كتباً» وكان يرى رأي الخوارج» .وكان ثقة .انظرترجمته في  :وفيات الأعيان
 ."/شذرات الذهب  .7 5/5المزهر 7/70١5  -7١5.تهذيب الأسماء واللغات ۲/٠٠۲.

 سيبويه :هو عمرو بن عثمان بن قنبرء إمام البّصريين» أبو بشرء جالس الخليلوأخذ عنه» وصنف «الكتاب» فاىلنحوء وهومنأجل ما لففيعلم النحو .توفي
سنة ٠۸١ه. قال الزركشي في المعتبر نقلاً عن محقق بيان المختصر ۲/٠٠٠ _
ااسمي سيبويه؛ لأن وجتتيه كأنهما تفاح .وتفسيره بالفارسية «ريح التفاح» .وكان الخليل
لا يقرئه إلا وهو مستور الوجه عنه؛ لفرط جمالهء وزهد الخليل» .وانظر ترجمته في:

بغية الوعاة  .۲/۹۲۲شذرات الذهب ١/7585. طبقات النحويين واللغويين ص.655
( )١قال ابن السبكي في رفع الحاجب /۷۲٥: «وفي قول المصنف« :الخبر وإن دل على
أن المسكوت عنه غير مخبر به» مناقشة» فإنه لا يدل على المسكوت البتة .فالصواب
أن يقال :وإن لم يدل على المسكوت بشيء» .اه.

۹1۰

الوا :ر صَمَّ لَمَاصح  :رأكوَاءٌ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَقكما لايَصِحٌ:

«لآ نَمل لَه أي وَاضْرِبْهُ»؛ لِعَدَّم الْمَائِدَةَء وَلِلتئافضر" باد الْمَائِدَةَ عَدَمُ
تَخصیصه» وَل اض

في الظَوَاهِرٍ.

لِلتّعَارْضٍ .الالعَدَمُهُ .وَقَدْكَبَتَ

هتَُ؛
َُبَ
قَّات
لاناَلَم
قَالُوا:جلَِؤْكَ

في نَحُو ::لآ اكوا الرّبَا أَضْعَانًا مُضَاعَفَة .©49أجيبَ” بأد الْمَاطِعَ
عَارَضَ الظَاهِرَ لم يَقْو .وجب مُحَالمَه الأضلٍ لير" .
وَأَمًاممَففَْهُهوُمُومُ الشزط  :فَقَالَ به بَعْض مَنْ لاَيةمول بالصّمَة" .

وَالْقَاضِي:

وَعَبْدُ الْجَبّاٍ يضري علىالملم.

( )1في :ش 'أدُواه كما في رفع الحاجب ۳/۷۲٥ بدل «أد .4وما أثبته هو الموافق لما في
بيان المختصر  9/9512وشرح العضد على المختصر ۲/۹۷٠.
( (۲في :أ «والتناقض» بدل «وللتناقض» .وعبارة :ش :للتناقض وعدم الفائدة» .بتقديم

«للتناقض» وتأخير العدم الفائدة؟ .

( )۳في :ش «تأكل الرباء وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ.
( )4سورة آل عمران الآية١١٠. :
() فى :أء ش «وأجيب» بدل «أجيب».
 (03عبارة  :ش «وتجب مخالفة الظاهر للدليل» .والصواب ما أثبته» وهو الموافق لما في
رفع الحاجب ۳/۹۲ه .وبيان المختصر ١/٠۷٤ وشرح العضد على المختصر . 1/0

( )۷نسب الإمام الآمدي في الإحكام ۳/٤۸ القول بحجية مفهوم الشرط لابن سريج›
وإلكيا الهراسي» والكرخي» وأبي الحسين البصري .ونسب عدم الحجية إلى أبي
عبدالله البصري» وتلميذه عبدالجبار» واختاره.

ونسب الزركشي في البحر المحيط ١/۷۳ عدم حجيته  أيضاً  لأكثر المعتزلة»
والمحققين من الحنفية» والإمام مالك» والإمام أبي حنيفة.

وقد دافع إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/١٠٠ عن القول بحجيته» والرد على
المنكرين حتى قال« :وغلا غالون بطرد مذهبهم في رد اقتضاء الشرط تخصيصٌ الجزاء
به .وهذا سرفٌ عظيدٌ» .اه وقال في١/۸٠۳ : من البرهان« :وإن استقر عَلَى النزاع
اكتفينا معه بنسبته إلى الجهل باللسان» أو إلى المراغمة والعناد» .اه.

وانظر ما يتعلق بمفهوم الشرط :التقريب والإرشاد  .۳/۳۹۳البرهان .808 »۱/۰۰۳
المعتمد ١/141. المستصفى ؟ .605/وقال فيه بعدم الحجية .إحكام الفصول للباجي
5/4

الإحكام للآمدي ۳/٤۸. شرح المعالم ١/۷۸۲. المسودة ص ."70شرح تنقيح =

۹٩۱

الْقَائِلُ به :مَاتَقَدمَ .وَأَيِضًا :يلرم مِن انْتِمَاءِ الشَرْط انْتِمَاءٌ الْمَشْدُوطٍ .
وَأجِ2ي8بَ گذ كو سَبنا.
ر

/

قُْتَا :أَجْدَرُ إن ي
ل“ بِالانّحَادِوَالأضل عَدبَمُِهاُلإتقنِعيلََدّد ور"

إن أَرَدْنَ خط وَأَجَيبَ بالأَغلّب» وَبِمُعَارَضَة( )4الإجماع””.

مَفْهُومُ الْغَايَةِ :كَالَپه بَعْض مَنْ لآ يمول بالشَّوْطٍِ كَالْقَاضِي وَعَبْدٍ
52

الفصول ص.737١ رفعالحاجب /#ه8ة .بيان المختصر ١/٥۷٤. شرح العضد على

المختصر  .۱۸٠/١تيسير التحرير ١/*١٠٠. فواتح الرحموت ١/١54. البحر المحيط
 .٤تشنيف المسامع  ۱شرح اوی المنير “ .806/شرح المحلي على
جمع الجوامع ١

) (1فايل:أصل «كان» بدل «قيل» .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب ۳/١٠٠ وبيان المختصر ١/٥۷٤. وشرح العضد على المختصر 3

.

) (¥في :ش «أورد» بدل «وأوردة.
فرق سورة النور الآية ."* :وتمامها# :ولا ثكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصناً».
) (4فى :أ «ومعارضة» بدل «وبمعارضة».
)(6

قال الشيخ الطاهر بن عاشور فاليتحرير والتنوير « :81/555والداعي إلى ذلك القيد
تشنيع حالة البغاء في الإسلام؛؛ بأنه عن إكراه وعن منع من التحصن .ففي ذكر القيدين
إيماء إلى حكمة تحريمه وفساده» وخباثة الاكتساب به.

وذكر «إن أردن تحصناً» لحالة الإكراه؛ إذ إكراههم إياهن لا يتصور إلا وه نن يأبين»
وغالب الإباء أن يكون عن إرادة التحصن .هذا ريل الجمهور» ورجعوا فى الحامل

على التأويل إلى حصول إجماع الأمة على حرمة البغاء سواء كان الإجماع لهذه الآية»
أو بدليل آخر انعقد الإجماع على مقتضاه» فلا نزاع في أن الإجماع على تحريم
البغاء» ولكن النظر في أن تحريمه هل كان بهذه الآية؟ .وأنا أقول :إن ذكر الإكراه
جرى على النظر لحال القضية التي كانت سيب النزول» .اه.

 00قال بمفهوم الغاية جماعة ممن أنكر مفهوم الصفة منهم :القاضي الباقلاني في التقريب
والإرشاد “/مه".

ونسب الإمام الآمدي في الإحكام ١۳/۸۸ القول بحجيته إلى عبدالجبار» وأبي الحسين
البصري أيضاً.

ونسب ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۳/۷٠٥ القول به إلى الجمهور ومعظم نفاة
المفهوم.

۹۲

غَيْبُوبَةٌ السَّمْس .فلو قُدَرَ وون  2 7اا
وَأَمَا مَفْهُومُ اللَقَب :قَقَالَ به الدَّقَاقُء  )/56[ /وَبَعْضٌ الْحَتابكة"" .وَكَدْ
وانظر ما يتعلق بمفهوم الغاية :التقريب والإرشاد * ."88/المستصفى ١/۸٠۲. المعتمد
 0١اللمع ص.۲٠ شرح اللمع ١/854. المسودة ص ."806إحكام الفصول
۲۳ء واختار الباجي عدم الحجية .ميزان الأصول ص.":٠9 البحر المحيط .4/54
رفع الحاجب  .4/5بيان المختصر ۲/۷۷٤. شرح العضد على المختصر ۲/١۸۱.
التحرير ١/١٠١٠. فواتح الرحموت ١/١۲۳٤.شرح المحلي على جمع الجوامع ۱/۲٠٠

مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.
 (000وصف القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد  ۳/۳۳۳من قال بمفهوم اللقب بالتجاوز
حيث قال« :وتجاوز بعض أصحاب الشافعي ذلك يأن تعليق الحكم بالأعيان والأسماء

المحضة تدل على نفيه عمن عدا العين» .اه
ولميقل بهإلاقلة.اشتهرت
يم»
هضعف
او أ
فب ه
ماللق
لوم
امفه
؛ لأن
كفي
ذحقلمعه
وال
اكرق .وأقلدزمه ابن الحاجب وغيره الكفر لذلك ؛ لأنه يلزمه إذا قال:
قى ب
د أب
لإلى
اته
نسب

إوللبىه
محمد رسول اله» أن غريرسهوليلساً .ونسب إلكيا الطبري وسليم الرازي الق
أبى بكر بن فورك على مافى البحر المحيط  .4/61ونقله أبو الخطاب فى التمهيد ۲/۲٠۲

اعلنإمام أحمد وبعض الشافعية» ومالك وداود .ونسبه الباجي فيإحكام الفصول ۲/٠۲٠
إلى ابن خويز منداد» وابن القصار المالكيين» ونسب لمالك عدم حجيته.

وقال بحجيته :أبو يعلى فى العدة ١/٥۷٤ وابن قدامة المقدسى فى الروضة ۲/٤۲۲

مع النزهة .وانظر ما يتعلق بمفهوم اللقب :التقريب والإرشاد  ."۳/۳۳البرهان ١/11".
المعتمد ١/١٤١. اللمع ص65؟ .المستصفى ١5. 9/5 الإحكام للآمدي * .04/إحكام

الفصول /57؟.6١ العدة ١۲/٥۷). الروضة مع النزهة ؟1/؟؟ .شرح تنقيح الفصول
ص.77١ التحصيل مانلمحصول ١/595. رفع الحاجب  .4/8بيان المختصر ؟.8/94/

شرح العضد على المختصر  .6/181فواتح الرحموت ١/7#5. شرح المحلي على
جمع الجوامع ١/۲٠٠ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني.
.لدقا ؛ق هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي» الفقيه الأصولي القاضي»ء
 8ا
المعروف بابن الدقاق  نسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه  »-ويلقب ب «لخبّاط» .قال
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد  :۳/۹۲۲كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة» وله كتاب
في الأصول في مذهب الشافعي» وكانت فيه دعابة» .ولد سنة 5١ هء وتوفي عام
ولاه

انظر ترجمته في :تاريخ بغداد  .۳/۹۲۲النجوم الزاهرة  .4/505طبقات الشافعية
للإسنوي ١/۲۲٠. الوافي بالوفيات ١/551١.

۹1۳
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فإنه كان يلزم مِن:
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«مُحمّد رَسُولَ الله [صَلَى الله عليه وسلا “ 4ورد مَوْجُوداء
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وَأشبّاهه» ظَهُورُ الْكفد. 9
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وَاسْتْدِلٌ :بأنّهُيَلْرَمُ مِنْهُ إنِطَالُ القَيّاس؛ لِظَهُورٍ الأضل فِي الْمُحَالَمَةِ.

وَأَجِيب باد لياس يلرم الاي في المي عَلَِه .كلا مهوم كيف به
هًا؟.

قَالُوا :لَوْ َال لِمَنْ يُخَاصِمَهُ« :لَيْسَتْ أمّيَال وَل أَختِي)  .تَبَادَرَ

يَسْبَةٌُ انا إلى م حَصْمِه وَأَخْتو وَرَجَبَّ الخد عِنْدَمَالِكِ" وَأَخْمَرَ“.
قُلنَا :مِنّ الْقَرَائْنِء لا مِمّا لحن فيه.

وَأَمَا الْحَضرٌ“ إبنْما»  :قيل :لبآيد" snee
( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ»> ش.
۰

(؟) عبارة «وأشباههء ظهور الكفر» ساقطة من :ش.

( )۳قال المالكية :التعريض بالقذف يوجب الحد إن أفهم تعريضه القذف بالزنا
بالقرائن كالخصام .كأن يقول« :أما أنا فلست بزان»؛ لأنه ثقيل على غالب
الناس » والكناية قد تقوم في العادة والاستعمال مقام الصريح› وإن كان اللفظ

فيها .مستعملاً في غير موضعهء أي :مقولا بالاستعارة» وهذا معنى قول الأدباء:
الكناية أبلغ من الصريح.

وقد وقعت هذه القضية في زمن سيدنا عمر ببن الخطاب رضي الله عنه؛

فشاور فيها

الصحابة الكرام» فاختلفوا فيها عليه» فرأى سيدنا عمر فيها الحدء فجلد القاذف.

انظر :المنتقى للباجي ۷/١١٠. بداية المجتهد ؟ .774/القوانين الفقهية ص .718حاشية
الدسوقى  .4//17#الفقه الإسلامي وأدلته ١/٤۷ -

( )4قال الحنابلة :اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في التعريض بالقذف :في رواية :لا
 :حد عليه» وهو ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي بكر .وفي رواية :عليه الحد؛ بدليل
فعل سيدنا عمر السابق ذكره.
انظر :المغنى لابن قدامة  .۸/۲۲۲الفقه الإسلامي وأدلته /6هل.

(ه) الحصر :هإعوطاء الحكم للشيء» والتعرض لنفيه عما عداه.

انظر :شرح تنقيح الفصول ص .75تشنيف المسامع ٠  ١/4/7.الضياء اللامع ۲/١١٠.
()5

الذي ذهب إليه الآمدي في الإحكام ۳

۹14

وأبو حيان  كما نقله عنه الإسنوي في-

مس
سمي
وثم

لط

سس

ما

لو

منطوق  .وقيل  :مَفَهُوة)”: ('1

وقيل:

التمهيد ص :- ۸۱۲أن «إنما» بكسر الهمزة لا تفيد الحصرء وإنما تفيد تأكيد الإثبات»
وهو رأي أكثر الحنفية›

والطوفي من

الجويني في البرهان ۱/۹۳۱

الحنابلة ومن

٠5١

حيث

قال:

وافقه.

ويه يشعر كلام إمام الحرمين

«وأما ما ليس له معنى» «فما»

الكافة

لعمل ما يعمل دوتهاء تقول إنن زيدا منطلق»؛و>إنما زيد منطلق»  .اه وانظر :المسودة
بيان المختمر 4

٠ دقع الحاجب E/N  ٠شرح العضدعلى المختصر 05

البحر المحيط ١/59". تيسير التحرير ۱/۲١٠ ف
.واتح الرحموت ١/5"4. تشنيف
المسامع  .۳۷١/١إحكام الأحكام شرح عمدة الاك ١/. شرح الكوكب المنير
#رواه.

)(0

ذهب

أبو إسحاق

الشيرازي»

والغزالي»

وإلكياء

والفخر الرازي»

والهندي›

وتقي

الدين

علي بن عبدالكافي السبكي وغيرهم :أن «إنما» تفيد الحصر.
ثم اختلف القائلون بإفادة «إنما» الحصر هل ذلك من دلالة المنطوق أو المفهوم ؟

القول بأنها منطوق :حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرةص۹۳۲
القاضي

أبي حامد

والفخر من

البيضاوي›
شذوذا

من

المروزي.

الحنابلةء

ونه

قال:

وهو مقتضى

أبو الخطاب»

وابن

قول الإمام الفخر الرازي»

وظاهر كلام ابن السبكي في رفع الحاجب 5/0
الناس قال بأنه من

المٽي ٠

والموفق

بن

عن
قدامة.

وأتباعه منهم الإمام

أنه مذهب الجمهور.

وأن

قبيل المفهوم.

والقول بأنها تفيد من جهة المفهوم :قالبهالشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وإلكياء
وتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي»>

والقاضي أبو يعلى»

وابن عقيل»

والحلواني

وأكثر الحنابلة.

ولم يرجح ابن ال
احا
لجب
مف
نيتهى
مبنى الخلاف في المسألة :

ص ٠٠١١ء ول
االهنماف
خيتصر شيئاً.

ن
قل الإمام الزركشي في البحر المحيط ۲/٣۲٠ عن ابن الحوبي أنه قال« :هذا الخلاف
مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات 0لا؟ فإن قلنا:

إنه إثبات»

فالحصر

ثا

بالمنطوق؛ وإلا فهو من طريق المفهوم».
وقال الزركشي في سلاسل الذهب ص"« :587منشأ الخلاف أن «إنما» هل هي مركبة
من (إن؟ المثبتة» و«ما» النافية» أو هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم .أو هي
بمعنى (ما» و(إلا»؟ فعلى القولين الأولين :دلالتها بطريق النطق» بخلاف القول

ثالث
وانظر:

س ة
ص.۹۳۲

الإبهاج ۱/۷

المحصول للرازي ۱۱

رفع الحاجب

5/1١. بيان المختصر

۹10٥

شرح تنقيح الفصول صلاة.
AE ٠شرح العضد على =

َأمّا مل  :جِإِنّمَا الأَعْمَالُ بالا

00
(0

sn

المختصر  .۲/۲۸۱العدة ۲/۹۷٤. شرح المعالم ١/٤۲۲. شرح الكوكب المنير ٠١/۳ه.
تيسير التحرير 7١. ۱/۲۰۱۰ نهاية السول  .۲/۰۹۱تشنيف المسامع .۸۷۳ »۱/۹۷۳
في :أ ش «بمعنى» كما في شرح العضد على المختصر 5/78١2 وبيان المختصر
. 5

بدل «مثل» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/١٠.

سورة طه الآية .5 :وتمامها# :إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء
علماً).

) (۳لفظة «بالنيات» ساقطة من :ش.
) (4عن أمير المؤمنين أبي حفص

عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :اسمعت

رسول الله ب يقول« :إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريءٍ ما نوى» فمن كانت
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو

امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه».
أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب )(١ كيف كان بدء الوح يى إلى
رسول الله عة ١/۲ مختصراً.

وفي كتاب الإيمان» باب )(١4 ما جاء إن الأعمال بالنية ...إلخ ١/١٠
«الأعمال بالنية ولكل امريء ما نوى ....الحديث» .وفي كتاب العتق وفضلهء باب ()5
الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ...إلخ #/9١١ بنحوه.

وفي كتاب مناقب الأنصارء باب ( )84هجرة النبي ب وأصحابه إلى المدينة 4/76؟.
وفي كتاب النكاح» باب ( )0من هاجر أو عمل خيراً ليتزوج امرأة فله ما نوى
 . 5/8وفي كتاب الأيمان والنذورء باب ( )15النية في الأيمان ۷/٠۳۲. وفي كتاب

الحيل» باب )(١ في ترك الحيل وإن لكل امريء ما نوى ...إلخ .8/95
وأخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب قوله كَكِ« :إنما الأعمال بالنية .حديث )(١١٠
#رهاهل.١

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث

off (YYW

`

وأخرجه الترمذي في أبواب فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنيا حديث

)NAE NEV
۹٦

ونما الْوَلآهُ لِمَنْ ”" أَعْمَقَ "”4فُضَعِيفٌ؛ لأنَّ الْعْمُومَ فبِيعهَِيْرِوء فلا
يَسْتَقِيمُ لِعَيْر الْمُعْتِقٍ وَلاءٌ ظَاهِرًا.
وَأمَا مَفْهُومُ الْحَضر”"َ :مِنْلُ١ :صَدِيقِي ريد وَدالْعَالِمُ رَيْده .وَل
قرِيبئهة 2عهه (O
0
erenen eeen
د

وقال أبو عيسى:

«هذا حديث حسن صحيح» .اھ .

وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب النية في الوضوء ١/85. وفي كتاب الطلاق»
باب إذا قصد به فيما يحتمل معناه 5/861١. وأخرجه النسائي أيضاً في السنن الكبرى»
فى الرقائق وفى الطلاق .انظر تحفة الأشراف 8/5؟.4

وأخرجه ابن ماجه :فى كتاب الزهدء باب النية حديث )(۷۲۲٤ .8/14
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳٤. ۱/۵۲

( )١لفظة «لمن أعتق» ساقطة من :ش.

( )۲عن عائشة رضي الله عنها في حديث بريرة« :أن رسول الله ككل قال لها« :خذيها
واشترطي لهم الولاء .فإنما الولاء لمن أعتق».
أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب ( )۳۷إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
 ۳وفيه قصة.
وفي كتاب المكاتب» باب )(١ المكاتب ونجومه في كل سنة نجم .وفي باب ( )۲ما

وط
شوزرفي
يج

المكاتب.

وفى باب (") استغاثة المكاتب وسؤاله الناس .وباب ( )8إذا قال المكاتب اشتر

واعتقنى فاشتراه لذلك ۳/۹۲۱

.851

وأخرجه مسلم في كتاب العتقء باب إنما الولاء لمن أعتق حديث (.5/1411 )5
وأيضاً حديث (٠ )42ل

٣۱ ٤ا .8)1

وأخرجه الإمام مالك في الموطأء باب في كتاب العتق والولاء لمن أعتق حديث )(9١
10/0

( )9مفهوم الحصر :هو أن يقدم الوصف على الموصوف الخاص خبراً له» والترتيب
الطبيعي خلافه .فيفهم من العدول إليهقصد النفي عن غيره .انظر :ش
ارلحعضد على
المختصر  .۲/۳۸۱رفع الحاجب ٤/۹٠. بيان المختصر ؟ .484/تشنيف المسامع

 7/١زوائد الأصول للإسنوي ص.۲۲۲
()

«أل» لها ثلاثة معاني:

 ١تكون للعهدء وهو إما ذكري نحو قوله تعالى :كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً *
فعصى فرعون الرسول) [المزمل٠١ :ء ١٠]. أعولمي نحو قوله تعالى# :بالواد
المقدس طوى» [النازعات :٠  ١١].و9إذ هما في الغار [التوبة١٠]. : أو حضوري-
۹1۷

قَقِيلَ :ليُآفِيد”" وَ.قِيلَ :مَنْطوقٌ .وَقِيلَمَفْهُوة”" .
الأوَلَ:ا لأ۾َقَادَهُ الْعَكْسُ؛ لاله ففِيِييهَهِمصمًًاْالُآّحُ لجنس وَلاً
لِمَعْهُودٍ ممُعيّنِ؛ لِعَدَم الْمَرِيئَ .ة وَهُوَدَلِيلُهُمْ وَأَيْضًا :لَوْكکَا
انَلَكَانَ القَدِيم يعبر

مَدْلُولَ الْكَلِمَة.

الْقَائِلُ به :لَوْ لَمْ يُفِدْهُ لأخبرَ عَن الأَعَمّ بالأخصٌ؛ لِتَعَذْرٍ الجنس
كمم) [المائدة٤]. :
نلك
يلت
= نقحووله تعالى# :اليومدأكم
 ۲و-لاستغراق الجنس نحو قوله تعالى :إن الإنسان لفي خسر[ 4العصر١]. :
هنل .أي :هاذلهحقيقة خير من هذه
جر م
لخي
الم
 - ۳ولتعريف الحقيقة نحو :الع
الحقيقة.
انظر :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١/871. أوضح المسالك وبحاشيته عدة
السالك ١/471. كاشف الخصاصة عن ألفاظ .الخلاصة لابن الجزري ص  .74شرح
١٠٠. حاشية الصبان على شرح الأشموني ١/581.
الألفية لابن الناظم ص44
( )١اختاره الآمدي في الإحكام ١/۳۹ ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني» والحنفية»
وجماعة من المتكلمين.

وانظر :البرهان  .۱/۷۱۳شرح تنقيح الفصول ص .880زوائد الأصول ضص”.77
( )۲ذهب إلى أنه يفيد الحصر :إمام الحرمين» والهراسي» والغزالي» وابن قدامة

المقدسي» والمجد بن تيمية» والقرافي» وابن الهمام» وابن النجارء وابن عبدالشكورء
والشوكاني .ونسبه الزركشي وابن النجار للمحققين من العلماء.

ثم اختلف القائلون بالحصرء هل يفيده بالمنطوق أو بالمفهوم ؟ على قولين:
القول الأول :يفيد الحصر بالمنطوق» وبه قال :الجويني» والغزالي» والهراسيء وابن

النجار» وابن عبدالشكور وغيرهم.
القول الثاني  :يفيد الحصر بالمفهوم» وبه قال :سعد الدين التفتازاني» والشوكاني.

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ؟« :781/وأما كون هذا الحصر

مفهوماً لامنطوقاًء فمما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف؛ للقطع بأنه لاينطق بالنفي
أصلا)ا.

اه.

انظر :البرهان ١/۷۱١۳  84١#. -المستصفى  .۲/۷۰۲المنخول .ص٠۲۲ الإحكام
للآمدي  .۳/۳4الروضة ١/۷۱۲ مع النزهة .المسودة ص ."75شرح تنقيح الفصول
ص .85 - ۷۹رفع الحاجب 5/94١. بيان المختصر ١/٤۸٤. شرح العضد على المختصر

مع حاشية السعد .نهاية السول  .5/191زوائد الأصول ص .۴۲۲شرح
۲
 .-41تيسير التحرير ١/491١. فواتح الرحموت /١ه".74
۳/5
الكوكب المنير ۸۱
إرشاد الفحول ص.51١

۹۹۸

وَالْعَهْدِ .فوججت جَعْلَهُ لِمَعْهُودٍ هني بِمَعْنَى الكَايلٍلمهي [ .قُلْنا ::ج

الم بن أبن الْحَضر؟] وَجأيب بِأَنَّجَغْلّهُ لِمَعْهُودٍ ذِمْنِيٌ مِثْلُ:
«كَلْتٌ [ /وه/ب] الْحُْبْدَا وهل  :رَد الل مُوَالْمَحْدُوفٌ.ريما
يَلْرَمُهُ« :رَيْدَ الْعَالِمُ» بيِععَييْن ما ذُكِرَ لوَهُوَ الذي ص عَلَيْهِ سِيبُوَيّهِ في  :رَد

الرَّجُل») .فَإِنْ رَعَمَ 3يُخْبِربُِالأَعَمٌ فَعَلَط؛ لأنَّ شَرْطَهُ الذي فَإِنْ

َعَم أ اللا لِرَيْدٍ فَغَلَطْ؛ٍ لِوْجُوبٍ اسْتِفْلالِهِ بِالنَّعْرِيفٍ مُنْقَطِعًاا" عَنْ رَيْدٍ
e
°لوصْوَمْلاَك . 4

()1

ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما فى

رفع الحاجب  .4/15بيان المختصر  .5/584شرح العضد على المختصر .۲/۳۸۱
()۲

٠

ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما فى

رفع الحاجب 4/١5. بيان المختصر ۲/١۸٤. شرح العضد على المختصر 9/7812

٠

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/١7: «وفي الحاشية بخط غيره بدل هذا« :قلنا:
صحيح

واللام للمبالغة»

فأين الحصر؟)

ویلزمه :زيد العالم» وهو الذي نص عليه سيبويه في « :زيد الرجل».

الحاشية).

انتهى ما في

اه.

( )۳لفظة «منقطعا» ساقطة من :أ
(؟) قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١۲/١۸۱: «واعلم أن ما ذكره في
بحث مفهوم الحصر يشهد للمصنف  أي ابن الحاجب _ بقلة التدرب في علم
المعاني» .اه.
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اشع
النّسْحُ :الإَالَهُ .نَسَحَتٍِ السَّمْسٌ الظلَّ .وَالئَفْلُ :نَسَحْتُ الاب
وك نحت ال
ك ويله الْمُتَاسَحَاتٌ ."0فَقِيلَ :مُشْتَرَكُ .وَقِيلَ :لِلأَرّلٍ.
4

ت

وَقِي[ ل:لثاني
00

0

٠.

النسخ في اللغة :يطلق ويراد به الإزالة» والإبطال» أي  :الرفع.

ويكون نإسخلى بدل نحو :نسخ الشيبٌ الشبات» وَنَسَحْتِ الشمس الظلّء أي  :أذهبته
وحلت مسا
ونسخ إلى غير بدل نحو :نسخت الريح الأثرء أي :أبطلته.

ويطلق ويراد به النقل والتحويل بعد الثبوت» وهو نوعان:
أحدهما :النقل مع عدم بقاء الأول» كالمناسخات في المواريث.

الثاني :النقل مع بقاء الأول» كنسخ الكتاب» ومنه قوله تعالى :إنا كنا نستنسخ ما
كتتم تعملون» [الجائية.]۹۲ :
انظر :القاموس المحيط  .۱/۱۷۲المصباح المنير ۲/۲٠1. مفردات الراغب ص١ *.۸
التعريفات للجرجاني ص."١4 ميزان الأصول للسمرقندي ص .۷41الاعتبار في الناسخ
والمنسوخ من الآثار للحازمي ص.8
( )۲فى :أ «المناسخة» بدل «المناسخات».
والمناسخات في المواريث :أن يموت ورثة بعد ورثة» وأصل الميراث قائم لم يقم
ثم لا يقسم إلا بعد أجيال.
انظر :مفردات الراغب ص.086١0 التعريفات للجرجاني ص .۷۹۲رفع الحاجب ٤/۷۲.
بيان المختصر ۲/۰۹٤. شرح الكوكب المنير ٠٠/۳ه. معجم لغة الفقهاء ص.54١ الفقه
الإسلامى وأدلته ۸/۳۳٤.

( )۳لما وقع استعمال لفظ النسخ في الإزالة والنقل» اختلفوا في حقيقته على ثلاثة
أقوال :
القول الأول :مشترك بين الإزالة والنقل .وبه قال :القاضي الباقلاني» والغزالي»

والقاضي عبدالوهاب.

۰

وقال ابن المنير في شرح البرهان :إنه مشترك بينهما اشتراكاً معنوياً.

٠

۰

لحسين البصري›
القول الثاني :حقيقة في الإزالة مجاز في النقل .وبه قال :أابو
واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب» وحكاه الصفي الهندي عن الأكثرين.
القول الثالث :حقيقة في النقل مجاز في الإزالة .وبه قال :القفال الشاشي الشافعي»
والفخر الرازي في المحصول.

۹۷۰

وَفِي الاشطلاح« :رَفْعٌ الحم الشَّرْعِيّ بدَلِيلٍ شَرْعِي مُتََخْر.
فَيَخْررْجٌ «الْمْبَاحُ) بكم الأضل» وَالرَفْعْ 'بالنؤم وَالْعَفْلَة) وتخو  ::صل
إلى آخرالشَّمْر).

وَتَعْيِو باللحكم :ما يَحْصْلٌ عَلَى الْمْكَلَّفٍ بَعْدَأَنْ 2يكن 3

الوبجُوبَ روط بالْعَقْلٍ لمكن عند اليماب قطعا .قلا يرةُ :الحم قد
or

فلايَرْتَمِعْ؛؛

لاا لمتغيه.

سعد

ااه

وَالْمَطعْ باه إِذَاتَبَتَ تَحْرِيمُ شَيْءٍبَعْدَ وجوه

ي؟

۳

)(0

الْوجُوبُ .وَهُوَ الْمَعْنِيُ بالرفع  .
وقد عد الإمام الآمدي في الإحكام  ۳/۸۹هذا الخلاف خلافاً لفظياً حيث قال« :ومع
هذا كله فالنزاع في هذا لفظي لا معنوي» .اه.
انظر تفصيل المسألة فى :التلخيص للجوينى ؟ .9/504المستصفى ١/91١1. المعتمد
11

المحصول للرازي NAT الإحكام للآمدي

/54  .۸۹شرح تنقيح

الفصول ص."١١ رفع الحاجب ٤/١٠۳  ١۴. -بيان المختصر ۲/٠۹٤. شرح العضد
على المختصر ۲/١۸۱. شرح الكوكب المنير  .870/#إرشاد الفحول ص.٠١١
) (0أكثر المحققين من الأصوليين على أن النسخ رفع .وبه قال القاضي الباقلاني والغزالي»
والصيرفي» وأبو إسحاق الشيرازي» والآمدي .وابن الأنباري» وابن الحاجب»

والأبياري» وابن السبكي.
ومعنى الرفع :أنه لولا طريان النسخ لبقي الحكم إلا أزناهل؛ لطريان النسخ.
وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وإمام الحرمين» والفخر الرازي إلى أنه بيان»

وحكاه في المعالم عن أكثر العلماء .واختاره القرافي» وهو قول البيضاوي.

أيلة :
سف
ملاف
انىلالخ
مب
قالالزركشي في سلاسل الذهب ص« :۲4۲اختلف في أن النسخ رفع أو بيان .وقال
فايلمحصول (١۳/۸۷۲): وهو مبني على مسألة بقاء الأعراض» فمن قال بأن العرض

يقبل البقاء والدوام قال :المنسوخ باق .ومن قال بأن العرضٌ لا يبقى زمانين قال:
الحكم ينتهي بذاته كما ينتهي بالعرض.

وأنكر القرافي هذا البناء من جهة أن حكم اللّه هو خطابه القديم الواجب الوجودء
فيستحيل عليه أن يكون عرضاًء ولا مشاركاً للعرض في معنى وجودي» بل هو

سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته» بل دوام الحكم بدوام تعلقه»
وانقطاعه بانقطاعه .وتعلق الصفات نسب وإضافات لا توصف»ء

ساتضقفيلام».اه.
الخارج» ولا أيعر

فإنها موجودة فى

1
۹۷۱

الإِمَامُ« :اللَيْظُ الدَالٌ عَلَى ظُهُورٍ الَْمَاءِ شَرْطٍ دوا م الْحكم الأول“ .

قَيَرِدُ :أَنَّ اللَّفْطَ ديل التّسْخْ ول" يَطَرِدُ؛ فَإنَّلَنْظَ الْعَدْلِ:سح
عو

حم كَذَاه.لَيْسَيتشخ وَلاًيَنمَكْسُ؛

or

َْكُونُ بفِعْلِهِ صَلَّى اللهعَلَيْ
لأنّهُقَذي

وَسَلَمَ.

4ءَاَصِلَهُ  :اللَفْظٌ الدَّالُ عَلَى اللخ ؛ لال قهسَّرَ الشَّوْط بِالْتِفَاءِ اتخ ›
ح
وَانْتَِاكُ لماه حَصُولَه .

وَقَالَ الْعَرَالِنٌ « :الْخِطَاتُ الدَالٌ َل ارْتِفَاع الحم اللَابتِ بالْخطاب
ور ےك

لدم عَلَى وجو لَولاه لَكَانَ اتا مَعَتَرجیه ع" .
انظر تفصيل المسألة في :التلخيص للجويني ١/٠٠٠. البرهان ١/٠٠۸. المستصفى
 0١اللمع ص."١ شرح اللمع ١/١۸٤6. المعتمد ١/15". المحصول للرازي
 .۳شرح المعالم لابن التلمساني  .۲/۸۳الإحكام للآمدي ١٠٠. - ۳۸/۸۹ شرح
تنقيح الفصول ص۲٠. "١١ رفع الحاجب ٢/۲۳. بيان المختصر  .5/154شرح
العضد على المختصر ؟ .9/881شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/ه/ا مع حاشية

البناني .الإبهاج في شرح المنهاج.۲٤۲/۷ نهاية السول  .5/845البحر المحيط 4/65
 .۷تشنيف المسامع  .۲/۸۸سلاسل الذهب ص .۲۹۲شرح الكوكب المنير .5756/#
فواتح الرحموت ۳/١ه. إرشاد الفحول ضص.51١

) (01انظر تعريف الإمام في البرهان ( 5/848فقرة 914١).
قال القاضي عضد الدين الإيجي في شرحه على المختصر « :7/781ومعناه أن الحكم
كان دائماً في علم اللّه دواما مشروطاً بشرط لا يعلمه إلا هو .وأَجَلُ الدوام أن يظهر
انتفاء ذلك الشرط للمكلف» > فينقطع الحكم ويبطل دوامه» وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى

إياه .فإذا قال قولاً دالاً عليه» فذلك هو النسخ» .اه.

 00في :أ «فلا» بدل «ولا».
) (۳عرّفه في المنخول ص۹۲٠ بقوله« :والمختار :أن النسخ إبداء ما ينافي شرط استمرار
الحكم .اه.

وتعريفه الذي ذكره ابن الحاجب هنا في المختصر› ذكره فاىلمستصفى

١/8١٠. ومما

تجدر الإشارة إليه أن الغزالي أخذ هذا التعريف من كتاب التقريب والإرشاد للقاضي
الباقلاني - .الكبير أو الأوسطء لأنني لم أقف عليه في الصغير المطبوع» ووجدته في
كتاب التلخيص للجويني ١/١٥٤  »-وإليك نص عبارة القاضي في حد النسخ١ :
۹۷۲

َك

اه

-

91

ر

00

zoT

0

شاه

ر

17

وأورد الثلاثة الأوّل .وَأنْ قَوله « :على وجه إلى اخره» زيادة.

وَكَالَتِ الْمُمَهَاهُ « :]/0[ /الكّصٌّ الدَال عَلَى إِنْيِهَاءٍ أَمَدِ الْحكم الشَّرْعِىٌّ
a

کے

و

اا ۳

ع

ع

مع التاخر ٠ عن موردوا

د

20

ل

م

1

02

0

و

1

.

وَأُورِدَ التَلَتَةُ[ .الأرّلُ](" فَإِنْ فَرُوا مِنَ الرّفْع؛ لِكَوْنٍ الْحُكُم تَدِيمَا
8

م م

لكل

اوو

كو سبو كس

سار

8

00م

7

00

وَالتَعَلقِ قَدِيمَاء فَالتِهَاءٌ أَمَدِ الوجوب يتافي بَقَاءَهُ عليه  .وهو مَعْنَى الرّفع.
سام

7

0

ےر ی

و

و و

قن

1

ەل

ەو

.o

ر

وإن فرّوا؛ لانه لا يَرْتَفِع تعلق بمستقبل» .لمهم مَنْعْ التسخ قبل الفعل

كَالْمعْتَرْلَة .
سه

c7

چاو

وور

شور

و

رر

نج

کر

و

ر

و

و

وو

هم

حو

هاوق

ون كان؛ لانه بيان أَمَدِ التعلق بالمستقبّل المَظنُونٍ استمراره» فلابد مِنْ

رَوَالِهِ.
ر

عَم

لوم

9و

7-0

ك

9ور

ر

ك

المغتزلة « :اللمظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالئتص المتمدم زائِل

لی وجو لول لگا عه" فير ما عَلَى الْعَرَليّ.

َ1تِ
ْslفُوع .وَحَالَم
 ٍِrhوَالْو
 ٌBreyعَTLلّى الْجَوَاز
 . (esوَالإِجْمَاء
هنأِ فل
 ُALبِالْمَرَة
وَالْمْقَيَد
= الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً
مع تراخيه عنه).

اه

وقد أطنب القاضي الباقلاني في الانتصار لهذا الحد.

( )١في :ش «التأخير»؛ كما في شرح العضد على المختصر  5/5812وبيان المختصر
بدل «التأخر».
۲
( )۲نسب السمرقندي في ميزان الأصول ص 4۹1هذا التعريف للشيخ أبي منصور
الماتريدي رحمه الله.

( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب  :4/8شرح العضد على المختصر ۲/٦۸۱.

( ):4انظر تعريف المعتزلة فى :التلخيص للجوينى ۲/٠٠٠. البرهان ۲/١٤۸. المنخول

ص .041المعتمد ١/۷۹۳. الإحكام للآمدي  .44/شرح المعالم لابن التلمساني
 "7ميزان الأصول للسمرقندي ص .895رفع الحاجب  ."/5بيان المختصر
 . ۲شرح العضد على المختصر .5/881

)ره( في :ش «يُفْعَل' بدل ابفِعْل.1

۹۷۳

الْيَهُودُ في الْجَوَاز. "0
أ

وه

وابو مسيم

الک كمرك

.

الو

الصَمْهَانِيٌ في الوقوع

)0

) (١قال الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع:٠١١/۲ 
«نبه البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق؛ لأن
الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام» وفي اختلاف الفرق الإسلامية .أما
حكاية خلاف الكفار فالمناسب ذكرها في أصول الدين» .اه.

ويقول الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ص« :١75وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا
وبينهم حاجة» ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم في

هذه المسألة» ولكن هذا من غرائب أهل الأصول.
واليهود في منع النسخ ثلاث فرق:

الأولى :الشمعونية :نسبة إلى شمعون بن يعقوب» وذهبت إلى امتناعه عقلاً.
الثانية :العنانية  :وينتسبون إلىعنان بنداوود» وذهبت إلى امتناعه سمعاً .ويجوز منهعقلاً.
الثالثة  :العيسوية :وهم أتباع أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وهم معترفون
بنبوة سيدنا محمد بء لكن إلى العرب خاصة لا إلى كافة الأمم» وذهبوا إلى جواز
النسخ عقلا ووقوعه سمعا في غير شريعتهم»  .اه وانظر :اللمع ص ١". شرح اللمع

١

المستصفى ١/١١1. الإحكام للآمدي ١١٠. - ۳/۲٠۱ رفع ا10/4 

بيان المختصر ۲/۴٠٠. شرح العضد على المختصر ؟ .١881/الإبهاج في شرح المنهاج

 . ۴نهاية السول ١٠٠. 5/488 ميزان الأصول7١ ص  ۳٠۷.شرح المعالم
 ۲۳شرح المحلي على جمع الجوامع ١/۹۸ مع حاشية البناني .شرح الكوكب
المنير ۳/۳۳٠. فواتح الرحموت a تشنيف المسامع ١/١۸۸. إرشاد الفحول
.۱٦۲
ص

( )0لقد اضطربت النقول عن أبي مسلم الأصفهاني في مسألة جواز النسخ وعدمه» فحكي
عنه منع النسخ بين الشرائع» ونقل بعضهم عنه منع النسخ في القران خاصة.

وتحقيق مذهبه :أنه لم يخالف جمهور أهل السنة القائلين .بجواز النسخ عقلاً وشرعاً
في الحقيقة ونفس الأمرء ولكنه خالفهم في اللفظ والمصطلح .قال الجلال المحلي في

شرحه على جمع الجوامع ؟«« :48/النسخ واقع عند كل المسلمين)« ...وسماه أبو
مسلم» الأصفهاني من المعتزلة «تخصيصا»؛ لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان» فهو
تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاص».

فقيل خالف» في وجوده حيث لم

يذكره باسمه المشهورء «هَالْخُلْفٌ» الذي حكاه الآمدي (في الإحكام )/7١٠1 وغيره
عهه»
قنونفي
وه م
عن

«لفظي» لما تقدم من تسميته تخصيصاً» .آه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب « : 4/74وأنا أقول :الإنصاف أن الخلاف بين أبي-
۹۷4

وهام

.اوها واو قاعا.

هاماه

.واه

ماو وا .ا واه واوا واقا.

.اما وهاهو واأماما وا وا ماه ماقام ه.ا ما ما م .د ود اعفد وةءه 6م

م م عع

م 6و65١6

 مسلم والجماعة لفظي؛ وذلك أن أبامسلم يجعلماكانمغيافي علم اللهتعالىكماويا باللفظ» ويسمي الجميع تخصيصاء ولا فرق عنده بين أن يقول« :وأتموا
همغ
الصيام إلى الليل) [البقرة]۷۸1 :ء وأن يقول« :صوموا مطلقاً» .وعلمه محيط يأنه

سينزل« :لا تصوموا وقت الليل» .والجماعة يجعلون الأول تخصيصاًء والثاني نسخا
ولو أنكر أبومسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى ب

وإنما يقو :ل

كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام؛ وبهذا يتضح لك الخلاف

الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع السابقة أو ناسخة ؟ .وهذا
معنى الخلاف» .اه.
وقال الشيخ الخضري في كتابه أصول الفقه ص ١65 « :أما الوقوع في شريعة واحدة

فقد أجمع المسلمون على وقوعه» ونمل خلافٌ أبي مسلم الأصفهاني» ولم يحقق
وص
صنسخ
نفي
الناقلون مذهبه ...والظاهر أن خلاف أبي مسلم إنما هو

القرآن» فهو

يرى أن القرآن كله محكم لا تبديل لكلمات الله .ولكن الأصوليين يخالفونه في
ذلك».

اه.

درى الناس بكلام أبي
من
وما أرجحه في هذا المقام هو قول ابن السبكي؛ لأنه أ
مسلم الأصفهاني» حيث صرح في رفع الحاجب  4/4أنه وقف على تفسير أبي مسلم

ئىه.
آطل
رعاعل
وا
أبو مسلم الأصفهاني هو :محمد بن بحر الأصفهاني؛ معنلماء المعتزلة
ومشاهيرهم ؛ كان كاتباً مترسلاً بليغاً متكلماً جدلاً» ولد سنة ٠٠٤ه. وأشهر كتبه

تفسيره «جامع التأويل لمحكم التنزيل» :وكتابه «الناسخ والمنسوخ» .4توفي سنة ؟17اه.

انظر ترجمته فى :فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص949؟ ."۲۲ 2بغية الوعاة ١/96.

الوافي بالوفيات ۲/٤٤۲. الفهرست لابن النديم ص.١6١
وقد ذكر المجد ابن تيمية في المسودة ص 59١ أن اسمه :يحيى بن عمر بن يحيى
الأصفهاني .وذكر صاحب فواتح الرحموت  7/80أنه :الجاحظ .وقال الشيرازي في
التبصرةا١ص۲١

يى
والقرائي نكشرح تنقيح الفصول ص۳٠٦ هو :عمر
يوحبن

الأصفهاني .وفي نهاية السول للإسنوي ١/٠٦٠: «وأبو مسلم هذا هو الملقب بالجاحظ
شيرح المعالم
كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم (لم أقف على هذا الكلام ف
في مبحث النسخ ۲

_*#م)

واسم أبيه على ما قاله في المحصول «بحرا» وفي

المتتخب «عمر» وفي اللمع «يحي») .اه.

وهذا كله تحريف .والصواب ما ذكره ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/٦٤٠ وابن
النجار في شرح الكوكب المنير ۳١۳٠

والتنوير ١/755.
Vo

عناشور
والشيخ الطاهر ب

في التحرير

َنَا :الْمَطعْ ِاْجَوَازٍِ وَإِنِ اغْثبِرَتٍ الْمَضَالِحُ فَالْمَطمٌ أن الْمَصْلَّحَةَ قَدْ
َه

تَخْتَلِفْ باحتلافٍ الأَوْمَاتِ.

وفى

اور

الْتَوَرَاة:

جا
سو م
رر
و
أنه أمِرَ

20

ره

ا

م بترويج

2

نتاه

من

2ه

ماس

مده

ببه .
وقد

4

حرم

سان

ا
وَاسْبُدِلَ  :بِإِبَاحة
و السبتء سم تحر يمة .وبجوازٍ الختانٍ»

22

2

شريقة موی

شوم

0۳

يوم
م

وَبِجَوَاز الأختين ثمم التخريم .

انوا أولسك

دلك

ت
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لولمیندم

كن

اماس

باتفاي

بطل

وَأَجِيبَ بأ رَفْعّمُبَ
ااح الأصلٍ

قزل وى

الْمُتَوَاتَرهُ :

هله

شَرِيعَة مُوَبَدَة»  .فلامُ:حتَلَق .قِيلَ :مِن ابن الرَّاوَنْدٍ
ا
=

قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :4/54أبو مسلم هو محمد بن الأصفهاني قال ابن
السمعاني (في قواطع الأدلة/1١؟:)74 وهو رجل معروف بالعلم» وإن كان قد انتسب

إالىمعتزلة ويعد منهم» ول
اه ك
تك
لتاب
فبير
سف
ييرء

وكلهثكيتب
رة»

فلاأدري كيف

وقع هذا الخلاف منه .قلت :ووقفت على تفسيره» وليس هو الج
تاحظ
و ك
هما
مه

بعضهم» وإنما هو رجل من علماء المعتزلة» اه.

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير “ره "اه « ::وأبو مسلم هذا :مهحومد

باحلرأصفهاني» .اه.
وقال الشيخ الطاهر بن عاشور ذفاىلتحرير

بن

والتنوير ١/۲٦1 « :وقد اتفق علماء الإسلام

على جواز النسخء ووقوعه .ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني محمد بن
بحرا.

أه.

( )١قال الجويني في التلخيص 5/١14

 ١۷٤ملخصاً كلام القاضي الباقلاني« :وإن

قاللوا :إن النسخ جائز عقلاً ممتنع سمعاًء وذهبوا في ذلك إلى إخبار موسى بني

إسرائيل بتأبيد شريعته» فهذا كذنب صراح منهم» وأول ما يقابلون به أن يدعى

عليهم مثل ذلك في تأبد شريعة من قبل موسى .ثم نقول :لو صح ما قلتموه

لكان صدقاً قطعاً حقاًء لوجوب عصمة الأنبياء عن الخلف» ثم يمنع ظهور
المعجزات على يد من يدعي نسخ شريعة موسى صلوات

اللهعليه فلو كان ما

قلتموهه صحيحاً لماثبتت المعجزات مصدقة لمن يدعي خلافه» أنوقول:
شيء أحدثه فيكم ببعض الجهلة» وقد قيل :إن أول من لقنهم ذلك ابن الراوندي

هذا

لعنه الله # :ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» [التوبة]۲۳ :ء فنقول:

لو كان .ما ذكرتموه صحيحاً لكان أولى الأعصار والأوقات بإظهار ذلك في عصرع
۹۷٦

َالقْطمُآنَهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ صَحِيحًا لَقَضَتٍ الْعَادَةُ بِقَوْلِهِ لَه“ صَلَى الله
اه افق

عليو وسلم
له
ت

e

قالوا :إن سح لِحِكْمَة'" طَهَرَتْ لَه لَمْ تكن طَاهِرَةل“ فهر
رسول الله كله وقد كانت اليهود بوقته يحاجونه ویجادلونه» وما قال قائل منهم ما
قلتموه» ولو كان صحيحاً لكان أولى مقالاتهم ذلك» بل كانوا ينكرون بعث
رسول الله ية ويزعمون أنه ليس هو النبي المبعوث عندهم في التوراة» فبطل ما

قالوه من كل وجه» .اه وانظر نسبة هذا القول إلى ابن الراوندي في :التلخيص

5

التبصرة ص .495العدة  .۳/۷۷۷الإحكام للآمدي #/41١1. الوصول إلى

الأصول ؟.١7//
 ابن الرَاوَنْدِي هو :أحمد بن يحيى بن إسحاقء أبو الحسين البغدادي الفارسيالأصبهاني » المشهور بابن الراوندي  -نسبة إلى رَاوَنْد وهي قرية من قرى قاسان
بنواحي أصبهان» ورَاوَنْد أيضاً ناحية ظاهر نيسابور  .كان معتزلياً» رمي بالإلحاد
والزندقة» وقد حكى عنه أن تاب عند موته» واعترف بأنه ما صار إلى ما صار إلا من

جفاء أصحابه .وأنكر أبو الحسين البصري حكاية أنه تاب .له كتاب «التاج» الذي يحتج
فيه لقدم العالم .وكتاب «الزمرد) يبرهن فيه على إبطال الرسالات .قال ابن الجوزي:

ألف كتاب «الزمرد؛» وإنما هو كفر مجرد .وله كتاب «الفريد» في الطعن على

الرسول يله وكتاب «الإمامة» الذي صنفه للرافضةء وأخذ منهم ثلاثين دينارآً» وكتاب

«فضائحالمعتزلة»؛ ولأجله حاولت المعتزلة قتله» تصدى لكتبه بالنقض الجبائيان» وأبو
الح الخياط من المعتزلة .وأكثر كتبه كفريات .ألفها لابن لاوي أبي عيسى اليهودي

الأهوازي .وكان أبوه يهودياً أسلم هوء وكان بعض اليهود يقول :لا يفسدن هذا

عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة .وقال:

بعدي»

قولوا عن موسى

وكان يلازم الروافض وأهل الإلحاد .توفي سنة ۸۹۲ه»

أنه قال:

لا نبي

وقيل! :نه قتِلَ .انظر

ترجمته في :وفيات الأعيان ١/٤۹. شذرات الذهب ١/895. النجوم الزاهرة ره

.

روضات الجنات للخوانساري ١/91. المعتبر للزركشي  -نقلاً عن محقق بيان
_5
80
۲/۵6
المختصر ٥٠٥

.7

) (1عبارة :ش «بقولهم إياه لها .
) (۲في :ش «عليه السلام» كما في بيان المختصر  5/8056بدل «يلة .وما أثبته هو
الموافق لما في رفع الحاجب ٤/۳٤ وشرح العضد على المختصر ؟.١881/

) (۳عبارة :ش «قالوا :إن كان النسح بحكمة».
) (4حرف «له» ساقط من :أ» ش .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ›٤/١٤
وبيان المختصر ۲/٦٠٠٠ وشرح العضد على المختصر ؟.881/

4

الَدَاءٌ» َا فَعَبَثٌ  .وَأَجِيبَ بَعْدَ اعبار الْمَصَالِحِ/1۰1 / :ب[ م تَخْتَلِفْ
پاخیلاف الأزمانٍوَالأَخوَالِء كَمَتْمَعَةَ شرب دَوَاءِ في وَقْتِ أو خالٍء

وَضرَرها" فآِيخر .كَلَمْ يَتَجَدّدْ ظهُورُ ملََامْ يکن“ .

قاوا :إن کان ميد كَلَيِسَ بتشخ .إن د عَلَى التَأبِيدِ لم يُقبَلْ؛
لِلتَنَافُْض ب

1

م
َ2
ود لَيْسَ
بِمُوَيَّدٍ؛ ولاه يودي إلى تَعَذْرِ الإخبً
باار
الأب
ت

ص

إلى تفيالْوُنُوقٍبتأبيدٍ كم اء وَإِلَىجَوَازٍنشخ شَرِيعيكُمْ .وَأَجِيب
وَ

ا*

فيد الفِعَلٍالْوَاجِبٍ بالأبيد لايمع الخ ٠ كم ل
او گانمعي يئل٠ :ص
رَمَضَانَ  3يُنْسَحُ ْلَه قدا“ أَجُدَرُ .وَفْوَلهُ« :صمْ رَمَضَانَّ أَبَدَا» ار
يُوحجِبٌ ان الْمجَمِيعَ مُتَعَلَقُ الْوجُوب .

( )١البَّدَاءُ :هو تجدد العلمء وهو محال على الله تعالىعند كافة المسلمين» بخلاف

النسخ فهو جائز وواقع .والفرق بين النسخ والبداء بَيّنّ .قال أبو إسحاق الشيرازي في

التبصرةص:707

(إن البداء :أن يظهر له ما كان فيا ونحن لا نقول فيما ينسخ:

هرفعهفيوقت
أهمر به» وهوعالمأني
إنه ظهر له ما كان خفيا عليه» بنلقول :إن
النسخ » وإن لم يطلعنا عليهء فلا يكون ذلك بداء» .اه.

وانظر الفرق بين النسخ والبداء في :التلخيص للجويني ١1/754. البرهان للجويني
_  .984اللمع ص."١٠ شرح اللمع ١/84. التبصرة ص.٠٠۴ المعتمد

 "_/1١الإحكام لابن حزم  .4/744إحكام الفصول ١/44". العدة ١/٤۷۷. الإحكام
للآمدي “ . 8/70حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ؟ .44/رفع

الحاجب  .4/"5بيان المختصر  .5//106شرح العضد على المختصر  .۲/۹۸۱بذل
النظر للأسمندي ص."١١ الجامع لأحكام القرآن ؟ .455/شرح الكوكب المنير “.586/
تشنيف المسامع 72

( )۲في :ش «وضرورة» بدل «وضرره» .وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ.
( )۳قال الماوردي في أدب القاضي ١/8": «وقد تختلف المصالح باختلاف الزمان»

فيكون المنسوخ مصلحة في الزمان الأول دون الثاني» ويكون الناسخ مصلحة في
الزمان الثاني دون الأول» فيكون كل واحد منهما مصلحة في زمانه» وحسنا في وقته»

وإن تضادا» .اه.
( )5في :ش «لأنه» بدل «بأنه».
)(6

في  :ش فهو بدل «فهذا» .

۹7۸

ولا يلرم الاسْيِمْرَارُءِ َل تافص كَالْمَوْتِ .وَإَِّمَا الْمُمْتَيِمُ أن يحبر
بان الْوجُوبَ باق بدا

ل

قَانُوا:لَوْ جار لكان قَبْل وجودوء َو يَعْدْمُ َو مَعَهُ .وَرْتَمَاعَةُ قَبْل

رودو أو بَعْدَهُ بَاطِل؛ وَمَعَهُ أجِدَرْ؛ لاسْتِحَالَةٍ كفي رالات قُلْنًا:
الْمْرَادُ :أنَّ اكليف الَّذِي كَانَ رَالَ كالْمَوْت؛ لآ أَنَّ الْفِغْلَ ي
د أو
ن یکو الْبَارِي تَعَالَى عَلِمْ اسْيِمْرَارَهُ أَبَدَاء 7
إلى وَقْتِ مُعَكّنَء مَس بتشخ .فلا :إلىالْوَقْتِالْمُعَيّد الي عَلِمَ أنه يَنْسَحُهُ
> لآ يالمنعَسْحَ.
-

فيه »

وَعِلْمُهُ ارْتِمَاعِه بالخ ›

وَعَلَى الأَضْفَهَانِيٌ :الإِجمَاعٌ[عَلنَى]”" أَنَّ شَرِيعَتَئَا ئَاسِحَةٌ لِمَا
حالما  .وسح التوجي se
)(1

في  :ش «ولا» بدل «فلا) .

( )0في :أ ايْنْسَخ) بدل انَسخ.1

( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما رفع
الحاجب 4/54١ وبيان المختصر 5/1١82 وشرح العضد على المختصر ۲/۰۹٠.
( )4قال ابن السبكي في رفع الحاجب « : 45/15وما ادعاه الصئف  -يريد ابن الحاجب -
لماف في
خعضه
لب
ااية
من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة صحيح» ويلناافيه حك
أنها مخصصة أو ناسخة؛ لأن مرادنا بكونها ناسخة أن كل مأمور ومنهى فى شرعنا

مفتتح التشريع» وأن كل الشرائع السابقة قد انتهى أمرهاء والخلاف المحكي لفظي لا
معنوي؟.

اه.

( )٥قال ابن كثير في تفسيره ١/۸۳۳: «قال علىّ بن أبى طلحة عن ابن عباس :كان أول

ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول اللهكل لماهاجر إلى المدينة» وكان أكثر
أهلها اليهود .فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهودء فاستقبلها
رسول الله كل بضعة عشر شهراًء وكان يحب قبلة إبراهيم » فكان يدعو إلى الله وينظر

إلى السماء فأنزل الله :قد نرى تقلب وجهك في السماء ...فولوا وجوهكم شطره»

[البقرة ]75١ فارتابت من ذلك اليهود وقالوا# :ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها

قاللللمهشرق والمغرب[ #البقرة١5١]. :
وقال :طفأينما تولوا فشم وجه الله [البقرة4١١1].» : وقال اللّه تعالى :وما جعلنا القبلة

التي كنت عليها إلالنعلم منيتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) [البقرة745١]4. : اه.

۹7۹

وَالْوَصِيها'' لِلأكْرَبِينَ بِالْمَوَارِيثِ”"» وَذَلِكَ كَثيرٌ .
وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال« :بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم
٠آت فقال« :إن النبي يل قد أنزل عليه الليلة قرآنء .وقد أمر أينستقبل القبلة

فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة»
أخرجه البخاري فى كتاب الصلاة» باب (””) ما جاء فى القبلةء ومن لا يرى

الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة ١/8١٠2 وفي كتاب تفسير القرآن:

تفسير سورة البقرة» باب (4١): وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم
من يتبع الرسول) .وفي باب ١١): طولئنّ آنيت الذي أوتوا الكتاب بكل آية
ما تبعوا قبلتك) .وفي باب (79١): الذي آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون
أبناءهم»  ,وفي باب (8١): «ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات)»

وفي

باب (9١): #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق
من ربك» .وفي باب (١۲): ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد
 ١۳١٠.وأخرجه .في
الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره)8/١6١ .
كتاب خبر الواحد» باب )(١ ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ...الخ

0

وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى
الكعبة حديث

("١

)١ ٤١إهلا".

وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء في ابتداء القبلة حديث ()*15

 .,0١وقال أبو عيسى« :حدیث ابن عمر حديث حسن صحيح» .اه.

وأخرجه النسائي في كتاب القبلة» باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد .7/15

وأخرجه الإمام مالك في كتاب القبلة» باب ما جاء في القبلة حديث (١/841. )5
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاةء باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة
1
00
۱
وانظر :جامع البيان للطبري  ۲/۲فما بعدها .الجامع لأحكام القرآن ؟.١841/ الكشاف
أحكام القرآن للجصاص ١/١١١  .التفسير الكبير للفخر الرازي ٤/١٩ فما بعدها.
1
الجواهر الحسان للثعالبي ١/١١٠ فما بعدها .روح المعاني للألوسي  ۲/۲فما بعدها.
(00

التحرير والتنوير لابن عاشور ۲/٠ فما بعدها.
عبارة :ش مضبوطة بالمبني للمجهول كالآتي« :وَنُْسِمَ التَوَجّهُ وَ الْوَصِيَةُه٠ .

 00قال ابن كثير في تفسيره  "71 - ۱/۱۷۳عند قوله تعالى« :كتب عليكم إذا حضر

أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف)[ .البقرة87١].: :
«اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد .كان ذلك
واجباً على أصح القولين قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت=

۸۰

(مَسْأَلَةُ) الْمُخْتَار  :جَوَادُ الح َبْلَ وَافْلتفِغل .©"0يل « :حُجُوا
هَذِِ السَّتدَك نم مول قَبْلهُ« :لآ تَحجُوا» .وَمََعَْ الْمُعَْرلَةُ وَالصَّيْرَفكُ. 7
هذه» وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية»
ولا تحمل منة الموصى» .اه.
وانظر :جامع البيان للطبري ا

الجامع لأحكام القرآن  .۲/۲۹۲الكشاف ۱/۹١٠.

أحكام القرآن للجصاص ١/۲٠۲. التفسير الكبير للفخر الرازي  .8/75الجواهر الحسان
للثعالبي ١/715١. روح المعاني للألوسي ۲/۴٥. التحرير والتنوير لابن عاشور ؟.١94/
تحفة الطالب لابن كثير ص."45 4
لحاجب
) (1قال ابن السبكي في رافع

« : 4/94واعلم أن هذه العبارة أعني قوله« :النسخ

قبل وقت الفعل» قاصرة عن الغرض» وإن قالها الأكثرون .والأحسن في التعبير أن
يقال« :يجوز نسخ الشيء قبل مضي مِقْدَار مايسعه من وقته؛ ليشمل ما إذا حضر
العمل»

وقت

ولكن لم يمض

مقدار

ما يسعه»

فإن

هذه

الصورة

في

محل النزاع

أيضاً»  .اه.

)( فى :أ ا0ثما بدل «مثل» .وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ.
)(۳
الحنفية»

ومنهم:

الكرخي»

والجصاص»

والماتريدي›

والدبوسي»

وبعض الشافعية

كالصيرفي» ولأبي الحسن التميمي الحنبلي قولان :قول بالجواز كالجمهور» وقول
بالمنع حكاهما المجد بن تيمية في المسودة ص ۷۰۲وابن بدران في النزهة ١/٤٠۳.
وقد جعلالإمام القرافي في شرح تتتنقيح الفصول ص ”70للمسألة أربع صور:
١

أن يكون

ن
أ_
۲

الفعل متکرراً

فل

ا ثم ينسخ.

وهذا متفق على جواز

نسىخە.

يكون للفعل وقت» وينسخ قبل دخول الوقت .وهذه الصورة هي التي مثل لها

ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲/٦٠۴٠ والغزالي في المستصفى ١/١١١2

والآمدي في الإحكام ۳/١٠٠ وابن الحاجب هنا في المختصرء ولكن نقل المجد ابن
تيمية في المسودة ٠ص7١ عن ابن برهان أنه يقول بالمنع خلافاً لقوله في الوصول إلى
الأصول ؟."5/

“ أن يؤمر بالفعل على الفور فينسخ قبل الشروع.
 - ٤أن یشرع فيه بعد دخول وقته» فينسخ قبل كماله.
ارتضى القرافي جواز النسخ في الجميعء ونقل المجد بن تيمية في المسودة ص۲٠۷
جواز النسخ اتفاقا في الصورة الأخيرة.
والظاهر أن النزاع بين الأصوليين في الصورة الثانية فقط.
وهذه المسألة لها صلة وثيقة بمسألتين في مبحث الأمر وهما:

ي هشلترط إرادة الآمر الامتثال ؟.
۹۸۱

بت التَكلِيفٌقَبْلَوَقْتِالْفِعْل؛ِ؛ 1 /

فَوَجَبَ جوا رَفْعِهِكَالْمَوْتِء

وَأَيْضًا :ل تشع كذلك؛ لألغ بد لفتوَمَعتةنتيعنة

.

وَاسْتَدِلٌَ :با برام يرپالبحبِدَلِيلٍ« :افْعَلْ ما نومره"

َبالإفدام» وَبتَزوِيع ْوَل وَنْسِحَ قَبلَ 2
وَاعغتْرض بِجَوَازٍ أن يَكُونَمُوَسَّعًا .وَأجيبَ با لِك لايَمْتَمُرَفْعَعلق

الْوْجُوبٍ بِالْمُسْتَقبَلٍِ؛ لأنَّ الأَمرَ باق عَلَيْهه وَهْوَ الْمَانعُعِنْدَهُمْ و 50لز علد
مُوَسَّعالْقَضَتٍ الْعَادهُ تَأَخيرِه؛ رَجَاءَ نسحو أو مَوْيَهِ؛لِعِظَمِهِ .وَأَنَا دَفْعْهُمْ

أز

فل  :هلم يزه وَإِنّما نوكم أذ ير يمُقَدِمَاتِ لذ ين ٻَيْء“

ك وَكَانَ َل ع

ت

أجَوعِلَ صَفِيحَةً تُخاس» أو حدِ n
و

= -وهل يج
يوزأ أ
منر الآمر بمايعلم أنهمستحيل ؟.
انظر تفصيل المسألة في :التلخيص للجويني ؟ .044/البرهان  .9/444المستصفى
 ..المنخول ص .۷4۲المعتمد ١/١۷۳. التبصرةص.۲٠٠ العدة ١/۷٠۸. الإحكام
لابن حزم  .4/715المحصول للرازي "/١1". أصول السرخسي ١/۳1. أدب القاضي
للماوردي /١لاه". الوصول إلى الأصول  5الإحكام للآمدي ١/١٠٠. الروضة مع
النزهة

١/۳ {۰

لوك .

شرح تقی الفصول

ص

٠ ۰ المسودة ص ۷اليكدع

الحاجب

المختص  ../بذل النظر للاسمندي ص  .۷۱۳كشف الأسرار للبخاري ۴
لتلريحعلىالتوضيح
دشرح المحلي على جن  6 0 83حاشية
اکربالمنير 1

إرشاد الفحولص۹۱٤

( )١عبارة :أ ييممع الشخ» بدل ايَمْتَيْعْ نسحُة1ا.

(- )۲سورة الصافات الآية*١٠. : وتمامها# :قال يا أبت افعل ما تومر ستجدني إن

شاء الله من الصابرين».

( )6في  :ش «ولأنه» بدل «وبأنه».
( )4عبارة :فليس بشيء» ساقطة من :ش.
( )9جرى الشيخ ابن الحاجب رحمه الله على التعبير ب «عَقِيبَ» بالياءء والأفصح٠ :
يدون ياء.

قال في المصباح المنير ۲/1

 :اوعقبت زيدا عقبا من باب فتل »...جئت بعكه» ...

وأما «عقيب» مثل كريم» فاسم فاعل من قولهم :عاقبه معاقبة» وعقبه تعقيباء فهو=
۹A۲

 5د

 .وَيَكُونُ نسحا قَبْلَ ا

 00إن كان مَأَمُورَا به دَلِكَ الْوَفْتَء تَوَارَدَ النّمَيُ وَالإِنْبَاتُ» وَإِنْ لَمْ
يکن فل س . "0و جيب لَمْيكن بل" قَبْلَهُ وَالْقَطَمَّ التّكلِيفٌ عِنْدَهُ
(مَسْألَة) الْجَمْهُورٌُ :عل © جَوَار نشخ مثل« :صومُوا ابد“
=

معاقب ومعقب» وعقيب إذا جاء بعده ...كقول الفقهاء:يفعل ذلك عقيب الصلاة»

فيكون عقيب صفة وقت» .اه وانظر :مفردات الراغب هصلاه.

( )١قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١65 « ٠:وقال بعضهم :كان كلما قطمٍ جزءاً
0

التأم .وقالت طائفة :وجد حلقه نحاساء أو مغشَّ0ى بنحاس» وكان كلما أراد قطعاً وجد

منعاً .وهذا كله جائز في القدرة الإلهية لكنه يفتقر إلى نقل صحيح» .اه.
( )۲انظر حاشية المحقق السعد التفتازاني على شرح العضد  ۲/۲۹۱حيث بيّن اضطراب

الشارحين في تقرير هذه الشبهة.
( )6حرف «بل» ساقط من :أ.
( )٤حرف «على» ساقط من :أ.

ي الحكم- عةن
أباد
) (٠قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول « :5/707يجوز نسخ الع
وإن كان بلفظ التأبيد كقوله« :صلوا أبدأ»» خلافاً لبعض الأصوليين» .ثم قال
«وقولهم :إن هذه الصيغة نص في الاستغراق فليس كذلك؛ فإنها تذكر في موضع
المبالغة كقولهم :لازم الغريم أبدا» معناه :حتى يقضيك» .اه.
وما ادعاه محقق الوصول إلى الأصول لابن برهان الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيد
من أنهلم يجد أحداً من الأصوليين عيّن المخالفين في هذه المسألة ليس صحيحاً؛

لأنه حكم بهذا الحكم برجوعه إلى بعض٠ كتب الأصول وهي سبعة :المنخول»
والمعتمده

والمحصول»

والمسودة.

وشرح تنقيح الفصول»›

ونهاية السول»

والوصول

إلى الأصول الذي حققه.
وعند رجوعي إلى مصادر الحنفية وجدت أسماء المخالفين مذكورة هم :القاضي أبو
زيد الدبوسي›

وابو منصور

الماتريدي›

وفخر الإسلام البزدوري» وشمس

الأئمة

السرخسي» وأبو بكر الجصاص» وجميعهم من مشاهير الحنفية.
.54
:رظنا ريسيت ريرحتلا  “/194.ريرقتلا ريبحتلاو  ۷۱/۳.حتاوف تومحرلا - ٩۸/۲
وانظر تفصيل المسألة في :البرهان للجويني ١/٤٤۸. التبصرةص .0905شرح اللمع
 ١0/.المحصول للرازي  .۳/۸۲۳الإحكام للآمدي /7371١. المسودة .ص 04١شرح

۹۸۴۳

بخلافٍ0 :

هم

0

رو

ع
٠.

وَاجِبٌ مُسْتَمِدٌ أبدّ» .لَنَا :لآ يريد عَلَى« :صُمْ عدا
ا

و

6

کے

م

20

02

و

a

n

ج27

دوجو

 ١ا مُتَتَاقِضٌ  .قُلْمَا :لا مَُاقَاةً بَيْنَ يجاب صَوْم غر" وَانْقِطاع
الَكَلِيفٍ قَبْلَهُ كَالْمَوْتٍ.

(مَسْأَلَةٌ) الْجْمْهُودُ :جَوَارُ التّشخمِنْعبَيَْردِل ."0لَمَا:
ت

ے

اللحاجب  ۴بيان المختصر د
المختصر  . 0رفعا

تيسيارلتحرير ا

الکوکب المنير4
(00

قوله« :بخلاف
نسځه؛
«صوموا

 :الصوم واجب

أبدا»  .لأنه إذا قاله إنشاء » يمنع ابن الحاجب

مستمر

لأنه خبر فتطرق النسخ إليه » يلزم الخلف»
أبداً» .

واختار ابن السبكي في جمع

بخلاف

الجوامع›

الإنشاء لفظا ومعنى نحو:

وفي رفع الحاجب

التسوية بين

الصورتين؛ لأنه وإن كان بصورة الخبر» فهو في معنى الإنشاء؛ فجاز كالإنشاء
المحض.

اعمع
وجم
جلى
ل ع
احلي
انظر :شرح الم

؟ .58/تشنيف

المسامع بجمع الجوامع

 7/8الآيات البينات ۴/٤٠۲. رفع الحاجب  .5/85بيان المختصر وت  .شرح
العضد على المختصر ۲/۲۹٠.
()۲

عبارة :أ ااصم غدا» بدل لصوم غلٍ».

( )6ذهب الجمهور إلى جواز النسخ من غير بدل؛ لأن المصلحة قد تقتضيه» وخالف فيه
جماهير المعتزلة كما قاله الإمام الجويني في البرهان؛ بناء على أن النسخ يجمع بين
معنى الرفع والنقل.

قال الإمام الجويني في البرهان « :5/508لا يمتنع نسخ الحكم من غير بدل عنه.
ومنع ذلك

جماهير المعتزلة»

وهذا تحكم منهم » 2والدليل على جوازه ما تمهد

في

مسألة التجويز في أصل النسخ» .اه.
وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :البرهان للجويني ۲/۲٤۸ .58688 -

المعتمد ١/48". اللمع ص ."5الإحكام لابن حزم ١/444. المستصفى ١/91١1.
المحصول للرازي  ."491/#الإحكام للآمدي  .471/شرح العضد على المختصر
 . 7/9رفع الحاجب 45/1١5. بيان المختصر ؟ .070/شرح تنقيح الفصول ص.۳٠۸
الإبهاج في شرح المنهاج 55/؟ .شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۸۸مع
حاشية البناني .فواتح الرحموت

RA تشنيف المسامع Y/YAA. شرح الكوكب

المثير .8416/#

165

كشخ وْجُوب الإمْسَاكِ

مكلف" كَنْ تَكُونُ فى ذَلِكَء وَأَيْضًا :انه وفع
ص

( )١فى :الأصل «التكليف» بدل «المكلّف» .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما في
رفع الحاجب “4/11

وبيان المختصر ؟.76١/7

شرح العضد على المختصر ۲

( )0ذهب الأكثرون إلى وقوعه» وكلام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة اص 4١١
(فقرة )۸۲۳يقتضي المنع حيث قال« :وليس ينسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مكانه
فرض»

كما نسخت قبلة بيت

ا).
هنة
ذيه
وس
كب

المقدس فأثبت مكانها الكعبة» وکل منسوخ في كتاب الله

اه.

قال الزركشى فى تشنيف

وصيرت

الصدقة عند المناجاةء

كهو قبل الشرعء كقوله  :نسخت
المحكوم عليه بشي ء٠

أنه لم يقعء بحيث

«ومراده:

المسامع "8 /

يعود

الأمر

الحال بعد النسخ غير

بل هو کالأفعال قبل الشرع› وهذا وإن قلنا بجوازه لم يقع ›
الله عله مصرح

ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف » وكلام الشافعي رضي

بأن البدل الذي

لايقع النسخ إلابه انتقالهم من حكم شرعي إلى حكم شرعي» وذلك أعم من أن

يعود إلى ما كانوا عليهء كمناجاة الرسول» أو يحدث شيء مغاير لذلك» كما في نسخ
التوجه إلى بيت

وأنهم لا يتركون غير محكوم عليهم بشيعا .

المقدس بالكعبة»

ونقل الإمام الزركشي ذففى البحر المحيط

د
ي-
رده
يمرا
الرسالة» ما نصه« :
حظرء أو يجري على حسب

عليه»

اه.

4/۳

58

عن

الصيرفي أنه قال في اشح

نه ينقل من حظر إلى إباحةء أو إباحة إلىالشافعي أ
أحوال المفروض :ومتلهبالمناجاة٠ء

وكاتيناجي ابي

فإن شاؤوا تقربوا بالصدقة إلى الله» وإن شاؤوا ناجوه من غير صدقة...

كك

قال:

فهذا معنى قول الشافعي :فرض مكان فرض» فتفهمه» .اه.
وانظر:
1خ"

الرسالة ص.١١9 التلخيص

البرهان للجويني ۲

. 7/8

اللمع ص . ۲۳الإحكام لابن حزم 07

للرازي “4

المستصفى

_ .5866

الإحكام للآمدي FEI

المحصول

>١7 .

شرح العضد على المختصر

المعتمد

1

رفع
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الطالب ص ١7#: «روى أبوعبيد القاسم بن سلام في كتاب

الناسخ والمنسوخ عن حجاب

رلامساني
عطاء بناألبيخمس

بن محمد

الأعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن

عانبن عقباوسلفهي::

كتب على الذين من قبلكم[ 4البقرة 6 :م ]١ قال:

أن المرأة أو الرجل كان يأكل ويشرب

#كتب عليكم الصيام كما

«كان كتابه على أصحاب محمد َلِ.

وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة أو يرقد» =
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مجه
وبحريم
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فإذا صلى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها من القابلة فنسختها هذه الآية« :أحل
لكمليلةالصيام الرفثُ إلىنسائكم هنلباس لكم وأنتملباس لهنعلماللهأنكم كتتم
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر[ .البقرة:
[A
هذا الإسناد فيه شيئان :أحدهما :أنه قد تكلم البخاري في عطاء الخراساني» وقال:
أحاديثه مقلوبة»

ويحيى بن معين»

ووثقه أحمد بن حنبل»

وأحمد بن عبدالله العجلي

وغيرهم.

الثاني :

أن رواية

عطاء

البخاري في صحيحه

رسول الله ب

عن البراء بنن¿ عازب رضي

الله عنه قال:

كان أصحاب

إذاكان الرجل صائماً فحضر الإفطارء فنام قبل أن يفطر لميأكل ليلته

سىي»
محت
يمه
ولا يو
أتى امرأته فقال:

هذا فيها انقطاع؛

فإنه لم يسمع منه .لكن

يسدد هذا ما روى

منة
رس ب
ص قي
وإن

أعندك طعام؟ قالت:

لا

طرار
فحض
إما
ل فل
اما
الأنصاري كان صائ
ولكن أنطلق فأطلب لك

وكان يومه يعمل

فغلبته عينه» فجاءت امرأته فلما رأتهقالت :خيبة لك .فلما انتصف النهار عشي عليه
فذكر ذلك للنبي بي فنزلت هذه الآية« :احل لكمليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)
[البقرة:

كما ] ففرحوا بها فرحاً شديداً .ونزلت:

خنيط
لم
ابيض
الخيط الا

جر».
لدفمن
ااسو
ال

«وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم

اه.

وحديث البخاري أخرجه في كتاب الصومء باب )(١٠ قول الله جل ذكره# :آحل
لكم ...الخ ۲/١۳۲.
وأخرجه أيضاً أبو داود

في كتاب

الصوم.

باب مبدأ فرض

الصيام حديث

)(41۳

ادمضية

وأخرجه الترمذي في أبوابتفسير القرآن؛ باب من سورة البقرة حديث (485195؟)
وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح) .اه.
6
وأخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب تأويل قول الله تعالى# :وكلوا واشربوا)...
الخ . 5/1

وأخرجه الدارمي في كتاب الصوم» باب متى .يمسك المتسحر من الطعام والشراب
بذك

) (0عن بريدة بن الْحصَيب الأسلمي رضي الله عنه قال :قال رسول الله « :نهيتكم عن
زيارة القبور فزروهاء ونهيتم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكمء

ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرا».
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب ( )”5استئذان النبي ية ربه عز وجل في زيارة-
۹۸٦

أوا :ئات بير ينهاأوبفلهاه”"' بِأَنَّالْخْلآف في الحم لافي اللّفْظِ.
سلما لَكِنْ خصّصٌ .سَلَّمْئَا وَيَكُونُ نَسْحُهُ عير 11[ /إب] بَدَلِ خَيْرَا؛

لِمَضْلَحَة علمَث وَلَوْ سم آله لم يغ كَمِنْ أب لَمْيَجْرْ؟ !.

قبر أمه حديث )(5١1 .۲/۲۷1
وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي» باب ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي
بعد ثلاث .حديث (/4 )۸۹۹۳لاة.

وأخرجه الترمذي فى أبواب الجنائزء باب ما جاء فى الرخصة فى زيارة القبور حديث

( ۳٠١/۳ )٠١85ىفو باوبأ »ىحاضألا باب ام ءاج ىف ةصخرلا ىف  اهلكأ
الأضحية 

بعد ثلاث .حديث (دحهل)

وقال أبو عيسى :احديث بريدة حسن

صحيح؟  .اه.

وأخرجه النسائي فى كتاب الجنائزء باب زيارة القبور  4/942وفى كتاب الضحاياء

باب الإذن في ذلك  7/470وفى كتاب الأشربة» باب الإذن فى شىء منها ۸/۰٠۳ -
۱

0

۰

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأشربة» باب ما رخصة فيه من ذلك حديث )*(8٠4

0
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وأخرجه الإمام أحمد في مسنده  ۵/۰۵۴وهلا 5هللا وهم.

وقال الزركشي في المعتبر  -نقلاً عن محقق بيان المختصر « :- 1/778واعلم أن في
جعل هذا من النسخ نظرء وإنما هو من باب ارتفاع الحكم؛ لارتفاع علته وعوده إذا

عادت» لا من باب النسخ الذي إذا ارتفع لا يعود أبدا؛ ولهذا قال عليه السلام« :إنما

نهيتكم لأجل الدافة» فدل على أنه لم يرفعه أبداً .فلو قدم أهل بلد محتاجون في زمن
الأضحية امتنع الادخارء وعلى هذا نص الشافعي في الأم» .اه انظر الأم .۲/۲۲۲
) (1سورة البقرة الآية .8 :وتمامها« :ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو

۰

مثلها).

) (۲في  :أ «من غير بدل «بغيرا.

) (۳قد تعقب عليه الكمال بن الهمام في التحرير  ۳/۸۷بشرح التقرير والتحبير فقال« :

مدعاهم نفي الوقوع .وأما الجواز فضروري فلا ينبغي أن ينكره عاقل» .اه.
۳۷٠
قال الشيخ بخيت في سلم الوصول ۲/۲۷٥ -

بهامش نهاية السول« :

قولهم :لا يجوز النسخ بلابدل :لا يجوز أن بياقع
لنسخ بلا بدل؛ للدليلالسمعي

الدال على أنه لا يقع .والنظر إلى استدلالهم على نفي الجواز بنحو :نات بخير منها
أو مثلها» [البقرة]٠٠١ :ء يفيد ما قاله الكمال ونسبه إليهم» .اه.

وانظر :التقرير والتحبير  .۳/۸۷تيسير التحرير #/4491١.
AV
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(مشالة) الْجْمْهُورُ :جوا الگشخ بِأنْقَلَ'" ما تَقَدْمَء وَبِأنهُ نخ
سے

ت

التَحْييرُ في الصَوْم وَالمِدية .
لق
00

عبارة :ش «الجمهور على جواز» .بزيادة «على».

ذهب الجمهور إلى جوازه عقلاً ووقوعه شرعاًء ومنع بعضهم منه عقلاء وبعضهم
سمعاً وهو رأي أبي بكر بن داود.

قال ابن حزم في الإحكام ١/509: «قال قوم من أصحابناء ومن غيرهم :لا يجوز
نسخ الأخف بالأثقل.
قال أبو محمد :وقد أخطأ هؤلاء القائلون .وجاز نسخ الأخف بالأثقل؛ والأثقل
بالأخف» والشيء بمثله؟" .اه.

وقيل :جائز ولكن لم يقع.
وقد حكى هذه الأقوال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد الكبير» وذكره الإمام
الجويني عنه في التلخيص ١/١۸٤.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب « :4/55وزعم الهندي أن من قال بالجواز قال

بالوقوع» وليس بجيد؛ لما عرفت» .اه.

وذكر ابن برهان في الوصول إلى الأصول  5/05أن بعضهم نقل المنع عن الإمام
الشافعي» قال« :وليس بصحيح» .اه.

انظر تفصيل الكلام في هذه المسألة في :التلخيص ١/١۸٤. المعتمد ١/٠۸۳. العدة
* .680/اللمع ص .۲۳شرح اللمع ١/444. التبصرة ص .8895المستصفى ١/١١٠.
الإحكام لابن حزم
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أصول السرخسي  .5/75بيان المختصر  .1/58رفع الحاجب  .45/55شرح العضد

على المختصر ١/۳۹۱. المسودة ص.5١0١ شرح تنقيح الفصول ص.۳٠۸ شرح المحلي
على جمع الجوامع  1/848مع حاشية البناني .شرح الكوكب المنير  .945/#فواتح
الرحموت  .۲/۱۷تشنيف المسامع ؟ .788/إرشاد الفحول ص.١65
) (۳عسنلمة بن الأكوع قال« :لمانزلت هذه الآية « :وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين)
[البقرة 581١1: كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
وفي رواية حتى نزلت هذه الآية# :فمن شهد منكم الشهر فليصمه[ #البقرة.]6881 :

أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة البقرة» باب ( )85قوله تعالى:
« ٠أياماً معدودات ...4إلخ 8

وأخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب بيان نسخ

قوله تعالى« :وعلى الذين يطيقونه فدية) قوله :فمن شهد منكم الشهر فليصمه»
حديث )(۹٤۱  ۲/۲۰۸۰وحديث رقم )Y/Y‘A. (°61

وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم» باب ما جاء« :وعلى الذين يطيقونه) حديث
)(۸۹۷  .١ #5وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح غريب» .أه.
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عاشوراءً برمضان
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وأخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب تأويل قول عز وجل# :وعلى الذين يطيقونه
فدية طعام مسکین) 4/051١.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصيام» باب تفسير قوله تعالى# :فمن شهد منكم الشهر

فليصمه» ؟.١5/
 (0010يعني أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً-وهو قول المالكية والحنفية  في ابتداء
الإسلام بالسنة النبوية» ثم نسخ وجوبه بما أوجبه القرآن من صوم رمضان.
فعن عائشة رضى الله عنها قالت« :كانت عاشوراء يوما يصومه قرش في الجاهلية»

وكان رسول اللهيل يصومهء فلما قدم رسول الله كل المدينة» وأمر الناس بصيامه.
فلما فُرض رمضان كان رمضان هو الفريضة» وترك عاشوراء من شاء صامه ومن شاء
تركه) .
أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب ( )95صوم يوم عاشوراء ۲/٠٠٠ وفي كتاب
مناقب الأنصارء باب ( )55أيام الجاهلية  4/4152وفي كتاب التفسير» تفسير سورة
البقرة» باب (٤۲): يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) ١/١٠٠.
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء حديث )(*١1-5١١

.,0/
وأخرجه أبو داود في كتاب الصومء باب في صوم يوم عاشوراء حديث ()7445
1
وأخرجه الترمذي في أبواب الصومء باب ما جاء في الرخصة في ترك الصوم يوم
عاشوراء حديث (#هلا) .۳/۸۱۱
وقال أبو عيسى (« :حديث صحيح»  .اه.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصوم» وفي التفسير .انظر :تحفة الأشراف
۲
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصیام» باب صيام يوم عاشوراء حديث (.۱/۹۹۲ )۳۳
وأخرجه الدارمي في كتاب الصومء باب في صيام يوم عاشوراء  .۲/۴۲وأخرجه الإمام
أحمد في مسنده 0

وقد ذهب ابن جرير الطبري في جامع البيان ١/۷۷ وأكثر الشافعية إلى أن يوم عاشوراء
لم يكن واجباً أصلاء وهذا ما صرح به ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/۹۸ حيث
قال« :وأما إيجاب صوم عاشوراء ثم نسخهء فهو قول الحنفية» وحكاه عبدالرزاق في
مصنفه عن علي » وأبي موسى.

/

والذي عليه أصحابنا :أنه لم يكن فرضاً قطء وقد بين ذلك البيهقي في «الخلافيات»›

وأبو إسحاق الشيرازي في «النكت»» وغيرهما من علمائنا» .اه.

۹۸۹

وَالْحَبْسٌ فى الْبيُوتِ الد" .
=

واستدل هؤلاء بحديث معاونة رضى الله عنه قال« :سمعت رسول الله ية يقول :إن

هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب العللهيكم صيامه ,وأنا صائم» فمن شاء صام» ومن
شاء فليفطر»..

رواه البخاري في كتاب الصومء باب ( )45صوم يوم عاشوراء ۲/٠٠۲ وفيه قصة.

وأخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب صوم يوم عاشوراء حديث )(57١ ۲/٥۹۷.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصيام .انظر :تحفة الأشراف ۸/۷١٤.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري « :4//147قوله« :ولم يكتب الله عليكم
صيامه ...إلخ» هو كله من كلام النبي ية كما بينه النسائي في روايته» وقد استدل.

راليأدن:
يحتم
بهعلى أنهلم يكن فرضاً قطء ولا دلالة فيه؛ لا

ولم يكتب الله

عليكم صيامه على الدوام» كصيام رمضان»ء وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على

تقدم وجوبهء أو المراد :أنه لم يدخل في قوله تعالى# :كتب عليكم الصيام كما
كتب على الذين من قبلكم) [البقرة :؟2]١78 ثم فسره بأنه شهر رمضانء ولا
يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوحخا ...ويؤخذ من مجموع

الأحاديث أنه كان واجباً؛ لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك ...وبقول ابن
مسعود الثابت في مسلم :الما فُرض رمضان ترك عاشوراء» (صحيح مسلم ۲/٤۹۷
بنحوه) مع العلم بأنه ما ترك استحبابهء بل هو باق؛ فدل على أن المتروك
وجويه».

اه.

و-عاشوراء :هو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام.
قال القرطبي« :عاشوراء معدول عن عاشر؛ للمبالغة والتعظيم» وهو في الأصل صفة

لليلة العاشرة؛ لأنه مأخوذ من العشرء الذي هو اسم العقدء واليوم مضافاً إليهء
والأكثرون على هذاء وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية»..اه.
وقيل :هو اليوم التاسع/ .

فعلى الأول :فاليوم مضافا لليلته الماضية .وعلى الثاني :هو مضاف لليلته الآتية.

وقد سن رسول الله ييه صيام التاسع .والعاشر من شهر محرم الحرام من كل سنة .أو
يوما قبله ويوما بعده؛ مخالفة لليهود .ويرى بعض العلماء استحباب صيام التاسع
والعاشر والحادي عشر من الشهر.

۹۱1١ء و .0545/#فتح الباري
انظر :النهاية لابن الأثير مادة (تسعء وعشر) ١1/94
 48عمدة القاري.1١1/7١ إرشاد الساري */١74. المنتقى للباجي ۲/۷ه .شرح

الزرقاني على الموطأ ؟ .171//الخرشي على مختصر خليل ۲/١٠۲ مع حاشية العدوي.
( )١قال ابن كثير في تحفة الطالب ص« :"865وأما الثالث :وهو نسخ الحبس في البيوت-

۹4۰

قَالُوا :أَبْعَدُ فى الْمَضْلَحَة .قُلْا :يرمك في إِبْتَدَاءٍ التَكُلِيفٍ,

يون عَلِمَ الأضْلّحَ في الأنْقَلء كَمَا يُنْقِمُهُمْ بَعْدَ الصَحَة» وَيُضْعِفُهُمْ

بعد الْمُرّة.
02

aL

بالحد» فقال أبو عبيد ثناعبدالله بن صالح  -هو كاتب الليث بن سعد معناوية بن
صالح الحضرمي عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية  -يعني قوله

تعالى« :واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا

فأمسكوهن فايلبيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا» [النساء١٠]. :

وفي قوله تعالى « :واللذان ياتيانها منكم فآذوهما) [النساء١١]. : قال:كانت المرأة إذا
زنت حبست في البيت حتى تموتء .وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير» والضرب

بالنعل.
قال:
.[Y

فنزلت:

#الؤانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) [النور:

قال :وإن كانا مُحْصَئَيْنِ رَجِمَا بسنة رسول الله عَلِلةِ .قال :فهو سبيلهما الذي جعله الله

لهما  يعني قوله تعالى# :حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً [النساء:
861

هاذاإ
نسن
قاد
طفي
اهع؛

لأن علي بن أبيطلحة لم يسمع من ابنعباس.

لکن روى مسلم في صحيحه ما يسدد هذا
ا عن
ل غبا
صدة
ابن
مت

قال« :كان

نبي الله كَل إذا أنزل عليه كُرِبَ لذلك وتربّد وجهه .فأنزل عليه ذات يوم» فلقي

كذلك فلما سري عنه قال« :خذوا عني .خذوا عنى .قد
سجع
بل ال
يله
للهن
ا:

البكر

بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مواائلةرجم؛» .انتهى كلام ابن كثير.

حديث مسلم أخرجه في صحيحه في كتاب الحدودء باب حد الزنى حديث (١۱ -
(€

IF

_ IV

وأخرجه أبو داود في كتاب الحدودء باب في الرجم حديث

(8١44

)٤/۹٦٥ 5١44

 آالاه.وأخرجه الترمذي في أبواب الحدودء باب ما جاء في الرجم على الثيب حديث
90 )  .4١/5وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح).

اه.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدودء باب حد الزنى حديث (0مه؟) ١/۲٥۸,
وأخرجه الإمام أحمد في مسندہ ١/۷۱۳ ".۷۲۳ ١۱۲۳ 8١
وانظر :جامع البيان للطبري  4/7191فما بعدها .الجامع لأحكام القرآن ١/٦۸. التحرير
والتنوير ٤/۹۹۲.

۹۹۱

لوًا :بريدذٌالل ن يُحَفْفَ نکم

وير يدذُالل بک

فیدَرل يُرِيدُ بک انر  :إن دسُلّمَعمو َسِيَافُهَا لِنْمَآنٍ في
تَحْفِيفٍ الْحِسَابٍء وَتَكْثِيرٍ الراب َو َسْدِيَةٌ لِلسَيْبءِعَاقِبتِهِ مل :
sn

لِدُوَالِلْمَوْتِ وَابنوالِلخراب“

وان سل الْمَوْرُ فَمَخْصُوصٌ ما دَكَدْنَاهُ كما خصَّتْ ثِقَالُ التّكَالِيفٍ
وَالابتلاء باتمَاقٍ.

أوا :ئات بير بنهاأذ يفلهاه' وَالأشَقُ لَيْسَبِخَيْر للمكلفٍ.
ل

ب
خايغتار الراب .

هس
ys
sos
كوكم
سواكمء وَبالسلععكس»
نکَة دوُون َ+الح
هم التلار
نسمزٍ شخ
(مَسْألة) الْجُْمْهُورُ :عَلَى جَوَا

ليه

.ا (rreD

ونسخهما

)(١

معا

5

لفظة الجلالة «الله» ساقطة من1 :

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .والزيادة من :أ» ش.
( )6سورة النساء الآية .۸۲ :وتمامها# :يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً».
( )4لفظة الجلالة «الله» ساقطة من :أ

(©) سورة البقرة الآية481١. :
أإن سلم عمومٌ الآية» .بزيادة «الآية».
( )5عبارة« :
()۷

هذا صدر البيت» وعجزه:

ens

فَكُنكُمْ يسيم

إلى تَبَاب.

والبيت من الوافرء وهو من الشواهد التي يستشهد بها لورود اللام بمعنى الصيرورة»
لا للتعليل وهذا البيت لأبي العتاهية في ديوانه ص45 - 77؟ .ونسب في كتاب الحيوان
۳

إلى بي نواس ولم أجده في ديوانه .ولسيدنا علي في ديوانه ص."8

لَٴْمَلَكڭيتاوي كل يوم
()۸

لِدُوا لِلْمَوْتٍِ و ابوا لِلخراب

سورة البقرة الآية01 :

( )9قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :4/495قلت :والخلاف في نسخهما معاً لا يتجه
إلا ممن يمنع ناسلخقرآن من حيث هو .والمقصود بهذا الخلاف الخاص إلا ما هو
نسخ التلاوة دون الحكم والعكس» ويدل عليه قوله بعد ذلك« :قالوا :التلاوة مع
>إنه ذكر من جانبهم الاستدلال على منع أحدهما دون الآخرء =
حكمها كالعلم ...الخ» ف

۹۹۲

حالف بَعْض المُترلة''' .لاالْم
َ:طعْ بِالْجَوَازِِ وَأَيْضًا  :الْوْقُوعٌ .ععَْنمُْرَ
رَضِيَ الل عهَنْه« ُ:كَانَفماأل # :الشَّبِحٌوَالشَّبْحَةُإرِذتَايا فَارْجُمُوَهُمَا انه »»
لا على منعهما معا؛ فدل أنه مقصودهم .وإنما الأصوليون لما ذكروا أحدهما دون

الآخر دعاهم التقسيم إلى ذكر نسخهما معاء وإن كان لايخالف فيه أحد ممن يجوز
وقوع النسخ في القران» .اه.

وانظر :شرح العضد على المختصر  .5/491بيان المختصر  .7/975البحر المحيط
4

 ..تشنيف المسامع  .5/758شرح الكوكب المنير .7186/#

) (1نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۳/۳٥٠ عن ابن مفلح قوله« :ولم تخالف
المعتزلة في نسخهما معاء

خلافا لما حكاه الامدي عنهم)  .اه.

نَقْلْابنمفلح مذهب المعتزلة بجواز نسخ الحكم والتلاوة معانقلُ صحيح بخلاف
 8/0عدم تجويز نسخ التلاوة دون الحكم
نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير *
وعكسه؛ بحيث المعتزلة يجوزونه فى الصور الثلاث بدليل ما قرره أبو الحسين

البصري المعتزلي في المعتمد ١/585  ۷ -من جواز نسخ التلاوة دون الحكمء
وعکسه»

وجواز نسخ التلاوة والحكم معا.

والإمام الأمدي في الأحكام ۳/۸١٠ عندما حكى القول بعدم جواز نسخ التلاوة

والحكم معا عزاه لطائفة شاذة من المعتزلة لا إلى مذهبهم وجمهورهم .وكذلك فعل
ابن الحاجب فى المنتهى ص,.١461 وهنا فى المختصر فى عزوه ذلك القول المخالف

إلىبعض المعتزلة.

1

1

وانظر تفصيل المسألة فى :التلخيص للجوينى  .7/784البرهان ١/١٠۸. المعتمد
 5/0١المستصفى ۱

المحصول للرازي ۴

الإحكام للآمدي .۳/۸۲۱

العدة ۳/٠۸۷. أصول السرخسي  .۲/۸۷رفع الحاجب  .4/95بيان المختصر ۲/۸۲ه.

شرح العضدد على المختصر ۲/٤۹۱. شرح الكوكب المنير ۳/۴٥٠. فواتح الرحموت
باك 5تشنيف المسامع ..۲

)(۲

إرشاد الفحول ص”.١551

عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي

جةم
ر آي
ل عن
اكوا
تهل
رجم

الله عنه قال:

م أن

أن يقول قائل :لا نجد حدّين في كتاب الله تعالى» فلقد

رسول الله کا ورجمناء

فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس:

زاد

عمر في كتاب الله لكتبتها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فإنا قد
قرأناها» .
أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحدود» باب ما جاء في الرجم حديث
( ۸۲٤/۲ )٠١ىفو هثيدح .ةصق

وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص1

.411

وأخرجه الإمام الترمذي في أبواب الحدودء باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب-

۹۹۳

وَنْسِحَالإعْتِدَادُ الول وَعَنْعَائرِسََةضَِيَ اللهعَنْهَا «:كاد فِيمًأاَنْزِلَعَشْرُ
رَضَعَاتٍِ مُحَومَاتٌ ». 69
وَالآشْبَهُ :

جَوَارٌ مَس الْمُحْدِثثْ لِلْمَنسُوخ

لرمَو

,

قَالُوا :التَلاوَة مع حَكمياء٠ كَالْعِلْم مع الْعَالِمِتَةَ

وَالْمَمْطوقٍ مع

الْمَمْهُوم َل يْمَكَانِ.

>التادوَةٌ أَمَارَةُ الحكم ابْتدَاءٌ
وَأْجِيبَ ِمَنْع َالِ َلمَنهُوم .وَل سلقَ

فْفمَدْلُولُء وَكَذَلِكَ الْعَكسٌ.
لآ دَوَامًا ]55/1[ / .فَإِذَا تسح لَيمَْايلَ

َالُوا :بَقَاءُ التَّاوَةِ يُوهِمٌ بَقَاَ الْحَكُمء َبُوقِعٌ فِي الْجَهْلٍء وترون(“
=

حديث )(14١  ."4/8وقال أبو عيسى« :حديث عمر حديث حسن صحيح» وقد

روي من غير وجه عن عمرا .اه.

( )١عن عبدالله بن الزبير قال« :قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة# :والذين يتوفون
منكم ويذرون أزواجاً» إلى قوله# :غير إخراج؟ [البقرة  4 :قد نسختها الآية
الأخرى فلم تكتبها ؟ قال :ندعها يابن أخي ؟ لا َير شيئاًمنهمن مكانه».

أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة البقرة» باب (١4٤): «والذين
وفي باب ( :)04طوالذين يتوفون منكم

يتوفون منكم ويذرون أزواجاً»
ويذرون أزواجاً» ه.751/
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 8/44١: «وفي جواب عثمان هذا دليل على أن

ترتيب الآي توقيفي .وكأن عبدالله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب»
فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازم» والمتبع .فيه التوقف» .اه.
وانظر :الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  .471/#تفسير ابن كثير ١/555. التحرير
والتنوير ۳/١۷٤.
( )۲سبق تخریجه في مبحث المفهوم .ص.824
( )۳عبارة :ش «جواز مس المحدث لا المنسوخ لفظه» بزيادة «لا» .وهذا تحريف ظاهر

يغيّر المعنى» وهو تصرف من الناسخ.
( )4خلافاً للآمدي في الإحكام ١971/حيث اختار المنع؛ إذ قال« :وهل يجوز بعد نسخ
تلاوة الآية أن يمسها المحدث ويتلوها الجنب .فذلك مما تردد الأصوليون فيه»
والأشبه :المنع من ذلك  .4اه.
()6

في  :ش «فتزول» بدل «وتزول».

144

قَايِدَةٌ الْقّدَآنِ .قُلْنا :مني عَلَى |خير  .وَلَوْسمق>لا جَهْلَ مَعَالدَّلِيل؛

لأ الْمُجتهد يَعْلَمُ وَالْمُقَلَدَ يرجم إِلنهِ.
وَفَائِدَئَهُ:ونه مُعْجرًا

و قُرْانًا يُتْلَى.

َlارُ :جَوَارٌ تشخ التَّكُلِيِفٍ بالإحبَارٍ''
( اممَسأكلةي)م الtمُoخْث

()91

لمع اة  .وَأَنَا ؟ر
ْح مَدْلُولٍ خبر ل َير

ب اِعمتسَقِيضِدء خلافا
اس م ال

م

ا5

0

) (1في  :أء ش «أو» بدل «و» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/۲۷ وبيان
7ه
المختصر ؟/

)(۲

وشرح العضد على المختصر ۲/٤۹٠.

في :أء ش «بالإخبار» بالإخبار» مكرر .وهو الموافق لما في بيان المختصر ؟.#7/
قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲/١۹١۱: «وفي بعض النسخ لفظ

«بالإخبار» مكررء الأول متعلق بالتكليف» والثاني بنسخ» .اه
) (۳قال العضد في شرحه على المختصر 5/841١ « :الكلام في نسخ الخبرء وله صورتان:
إحداهما :نسخ إيقاع الخبر؛ بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء عقلي أو عادي

أو شرعي» كوجود الباري» وإحراق النارء وإيمان زيدء ثم ينسخهء فهذا جائز

بأن يكلفه الإخبار بنقيضه  ؟ .المختار :جوازه

باتفاق» وهل يجوز نسخه بنقيضه 
خلافاً للمعتزلة.
ومبناه على أصلهم في حكم العقل؛ لأن أحدهما کذب» فالتكليف به قبيح» وقد
علمت فساده.

ثانيتها :نسخ مدلول الخبر ...إلخ» .اه وانظر :رفع الحاجب ١/۷٤. بيان المختصر
.۲

تشنيف المسامع Y/ *AA.

وانظر تفصيل المسألة في  :المعتمد ١/۹۸۳. الإحكام للآمدي ١/١۳٠. رفع الحاجب
 4/4بيان المختصر ۳٤/١ه. شرح العضد على المختصر ١/١۹۱1.شرح المحلي على
جمع الجوامع  ۲/۸مع حاشية البناني .فواتح الرحموت

4

۲

تشنيف

المسامع

شرح الكوكب المنير  .145/الآيات الات لابن قاسم العبادي ۳/٤۰۲.

) (4قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :!4/5وأما نسخ مدلول خبر؛ء وثمرته» وهي
المسألة الملق1بة
 be:ب «نسخ الأخباري» بين الأصوليين .فإن كان مدلوله «لا يتغير فباطل
م
اه.
بالإجماع» .ا

كأخبار الأمم السالفة» والإخبار عن الساعة وأماراتها؛ وذلك لأنه يفضي إلى الكذب
حيث يخبر بالشيء ثم يخبر بنقيضه» وذلك محال على الله تعالى.

انظر تحقيق المسألة في :المعتمد ١/985. اللمع ص."١ شرح اللمع ١/48". أصول
السرخسي  .4980//المحصول للرازي ١/٠٠". الإحكام للآمدي  .151/المسودة-

۹4

وَالْمُتَكَكه كَإِيمَانِ رید٬

وَكفره مله

خلافاً لْبْعْض

الْمُعْتَرَة“ .

مَذَاه دم سء
وَاسِْدْلالَهُمْ بِمِثْلَ ٍ:م مَأمُورُونَ ِصَوْ ك

يَرْفَعٌالْخِلافَ”")

ص.١59 شرح تنقيح الفصول ص.۳٠۹ شرح العضد على المختصر  .1/891رفع
الحاجب  /5/5لالا .بيان  . ۲ 1الإبهاج  .۲/۸۹۲نهاية السول ۷٦/۲ه.

o
00

3تشنيف المسامع  0را الرحموتVe 

والمعتبر كإيمان زيد وكفره مثله›

وعدا آم وعيداً

سواء أكان الخبر ماضياًء أممستقبلا

وفاقاً لأكثر المتقدمين.
.

وقال عبدالجبارء وأبو الحسين» والإمام الرازي» والآمدي :يجوز مطلقاً.
قال أبو الحسين في المعتمد ١/:8": «ويجوز أن نؤمر بالإخبار بنفى ما أمرنا أن نخبر

به» إن جاز تغيّره» نحو :أن نؤمر بالإخبار عن كفر زيد» -ثم نؤمر بالإخبار عن إيمانه
فيما بعد .وقد ذكر قاضي القضاة في «الشرح"' أن يبعد أن يبقى وجوب الفعل» ويحرّم
العزم على أدائه .قال:

إلا أن يجوز کون

العزمٍ غليه مفسدة »

ويستحيل

أن يحرم علينا

إرادته المقارنة له؛ لأن لا يكون الفعل واقعاً على ما أمرنا أن نوقعه عليه إلا مع
مَقَارَنَيَهَا  ..اه.

وقال الفخر الرازي في المحصول « :"8/6”7عأوما يجوز تغيّره» وهو :إما أن يكون
ماضياء أو مستقبلاء والمستقبل إماأن يكون وعداً أو وعيداًء أو خبراً عن حكم.
کالخبر عن

وجوب

الحج .ويجور النسخ في الكل».

اه.

وقال الآمدي في الإحكام ۳/١۳۱ « :وأما إن كان مدلوله مما يتغير» .وسواء كان ماضياً
كالإخبار بما وجد من إيمان زيد وكفره» أو مستقبلاًء وسواء كان وعداً أو وعيداًء أو

حكماً شرعياً .فقد اختلف في رفعه ونسخه.

قذهب القاضي أبو بكرء والجبائي» وأبو هاشم» وجماعة من المتكلمين والفقهاء إلى

وذهب أبو عبدالله البصري» والقاضي عبدالجبار» وأبو الحسين البصري إلى جوازه.
ومنهم من فصل بين الخبر الماضي والمستقبل»

فمنعه في الماضي وجوزه في

المستقبل .والمختار :جوازه» ماضيأ كان أو مستقبلا»| .
وقال قوم :إن كان مدلوله مستقبلا جازء

۲

وإلا فلا .واختاره الإمام البيضاوي في منهاجه

مع نهاية السول حيث قال« :السادسة :يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافاً لأبي

هاشم وقال الخطابي« :إنه الصحيح» .انظر تشنيف المسامع .۲/۸۸۸
»( واستدلال المجوزين لنسخ مدلول الخبر مثل أن يقول :أنتم مأمورون بكذاء كصوم
رمضان مثلاء ثم ينسخ حيث يجوز اتفاقا برفع الخلاف بين المجؤزين والمانعين من=
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(مَ
اسْأَ
للَة
ُْ)قيج
ْور َ
ْس
آنِ بِالُدآنِ كَالْعِدتينِ" .وَالْمُعَوَاتر بالمتوَاِر.
وَالآحَادٍ بِالآحَادٍ  .وَالآَحَادٍ بِالْمُتَوَاتِر وَأَمَّاانلسُْمُحتَوَاترٍ ِالآحَادٍ فَمَامء الاتشكدون
حيث المعنى؛ لألنهونس
جخوب

صوم رمضان» فليس بخبرء بل هو أمرأخبر عنه.

وأما مدلول الخبرء وهو :وقوع ال
يأمر
ن فسلم
خ.

وإلى هذا أشار ابن الحاجب في

المنتهى ص٠٠٠ حيث قال« :قالوا :إذا قال بنص :أنتم مأمورون بصوم كل رمضانء

جازنخ قلنا :له پ نیى «ص
بومو
خا»بفل
ريس».
«:قالوا :قال«:أنا أفعل كذا أبدا» وقال« :أردت عشرين سنة» قلنا :تخصيص
 2باتفاق» .اه.
ولم يذكر هنا في المختصر دليل المنع» وذكره في المنتهى ص٠٠١ فقال« :لنا :أنه
إن كان «معنى الخبر» بنص» أو علم القصد إليه بنص» فالخبر الثاني نقيضه» وهو

باطل» وإن كان بظاهر .فالثاني تخصيص»..
هو في النسخ›ق
>لا خلاف في المعنى.

اه يعني  :وليس بنسخ» والخلاف إنما

وانظر :شرح العضد على المختصر 5/84١ مع حاشية السعد .بيان المختصر ؟.470/
رفع الحاجب //4ا ./تشنيف المسامع Y/*`AA _ كلل

) 0أجمع القائلون بالنسخ على جواز نسخ الحكم الثابت بالقرآن بآية من القرآن.
انظر :التلخيص للجويني داسك

الإحكام لابن حرم

/١مله. المستصفى

1/147

إحكام الفصول ١/574. الإحكام للآمدي  .7371/شرح تنقيح الفصول ص.5١١

.

المسودة ص١ ١٠؟. الإبهاج ۲/۲٠٠. رفع الحاجب 4/5ا .شرح العضد على المختصر
 .۲/41بیان المختصر  .9/85شرح الكوكب المنير  .980/#تشنيف المسامع ۲/٥٦۸.
وهي  :نسخ الاعتداد بالحول فيالوفاةبالاعتداد بأربعة أشهروعشر» كماسبقبيانهفيص .94 4

00
فرق عبارة ابن الحاجب توهم أن الأكثرين نفوا الجوازء وليس كذلك» بل إنما أنكروا

الوقوع .ولم ينكر الجواز إلا الأقلون.
وفصل القاضي الباقلاني» والغزالي» والقرطبي» والباجي فقالوا :بوقوعه في زمان

النبي يي دون ما بعده» ونقل القاضي الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده قال
«وإنما اختلفوا في تجوّزه في زمن الرسول بيا وقال أبو الحسين البصري :إن قيل :
فقد
قبلوا خبر الواحد في نسخ حكم معلوم» نحو  ::قبول أهل قباء نسخ القبلة» قيل

ذلك جائز ذفوي العقل وفي صدر الإسلام» .اه.

انظر تفصيل المسألة في ا
:لتلخيص للجويني  .810 1/470المعتمد لأبي الحسين
 .40١0 2/١ىفصتسملا  .175/١ماكحإلا يدمآلل  .۲/١ةراشإلا يجابلل
ص  .77١إحكام الفصول ١/۲۳٤.. شرح تنقيح الفصول ص."١١ رفع الحاجب .4/08
شرح العضد على المختصر  .6/991بيان المختصر ۲/١۳٥. شرح الكوكب المنير
#رلده .تشنيف المسامع ۲/۷٦۸.

۹4۷

بخلاف تخصيص العام

قَالُوا:ئ

كماتَقَدَّملََ.نا :فَااطلِعّْقملَايظقْابنلُونُ”” .

ْإِنَّأَهْلَ مَُاءٍ سَمِعُوا مايه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ« :ألا

إن الْقِبْلَه مذَ حُوّلَتْ» فَاسْتَدَارُو ."0وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ .جيب عَيِمُوا
بِالَْرَائْنَ؛ لما“ ذَكَرْنَاهُ.

قَانُوا :كان يُرْسِلُ الحا تبلغ الأحكام مدأ وَناسِحَة”© .أجيب“
إلااَن

يَكونَ يِا ذَكَرْنَاهُء فَيُعْلَمُ بِالْقَرَائن؛ لذَِمكََارْنَاه.

وا :طقل لا أَجِدُ»”" نسح بتهيه [عَلَيْهِ السَّلمُ :عن أف“ كر
( )١والفرق أن التخصيص بيان وجمعٌ بين الدليلين» والنسخ رفع وإبطال.
انظر :رفع الحاجب 4/٠4. شرح العضد على المختصر ۲/١۹۱ مع حاشية السعد .بيان

المختصر  .٠۴٦/۲تشنيف المسامع NWA
( )۲قال إمام الحرمين في البرهان Y/€oA: «أجمع العلماءُعلى أن الثابت قطعا لا ينسخه
مظنون ؛ اقرالا ينسخه الخبر المنقول آحاداء والسنة المتواترة لا ينسخها ما نقله

غيرمقطوع به .ا

قخويجهعن فدول ابن الحاجب« :وَعَلَى الْأَطْمَهَانِنايَلّإِ:جْمَاعٌ عَلَى
( .)۳خبر أهل اء سي ل
د شَرِيعَتنا َاسِحَةٌ لِمَا يُخَالِمُهَا وَنَسْحُ التوج.٩. ص.۹۷۹
 -وقبَاء  ::بضم أوله» ممدود على وزن قُعَال من العرب من يذكره ويصرفه»

ومنهم

من يؤنثه ولا يصرفه .وهي قرية قرب المدينة المنورة  -على ساكنها أفضل الصلاة

وأزكى التسليم » فيها أول مسجد أقامه الرسول الكريم ل قال البكري الأندلسي في
معجم ما استعجم ۳

«روى

ابن أبي شيبة؛ وابن مث عن عبيدالله بن عبدالله

عن نافع عانبن عمر« :أن النبي كه كان يأتي قباء ماشياً وراكباً» .وزاد ابن تُمَير:

«ويصلي ركعتين».اه وانظر :التحرير والتنوير "١١1/1

 .۲۴معجم لغة الفقهاء

ص شه ؟,

()4

فى :أ«كما» بدل «لِمّا».

) (6تقدم بيان هذا في مسألة« :يجب العمل بخبر الواحد» ص٤ه٥ه.٠

أوأجيب» بدل «أجيب».
( .)5في« :

( )۷سورة الأنعام الآية541١. : وتمامها :قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم

يطعمه).
( )۸ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش.

۹۹۸

ذِي اب مِنَّالسَبَاع»  9فَالْحَبَرُ أَجدَرُ .أجيبَ
0

المَعَنَى  :دلا أجدذ الآنَّ)  ..وَنَحْرِيممٌ یں
ه

60

ًِ

التاسخ بعلم ارو

7

چو

أو بِقَولِهِ ص

الأضلَِي بتسخ .وَيَتَعَيّنُ
ررر

الله عَلَيْهِ وَ

:

هذا

ل

تاسخ»

3

هاس

أو ما

۲ /ب] في مَعْنَاهُ مِثْلّ :كنت تینک َو بالإجماع''*.
( )١عن أبي ثعلبة الخشني« :أن رسول الله ي نهى عن أكل كل ذي ناب من السباغ».
أخرجه البخاري في كتاب الصيدء باب ( )۹۲أكل كل ذي ناب من السباع °۳

وفي كتاب الطبء باب )(۷٥ ألبان الأتن .۸/۳۴
وأخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباعء

وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة» باب الأكل فى آنية الكفار حديث )(۲٠۸
وه ١.

وأخرجه الترمذي في أبواب الأطعمة» باب الأكل فى آنية الكفار حديث (/54ا)١
حو

4

وني أولهزيادة.

أكل لحوم الحمر الأهلية N

3 ٤

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيدء باب أكل كل ذي ناب من السباع حديث

).1VV/Y (FY
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع
حديث ( 9/544 )۳۱بلفظ «أكل ذي ناب من السباع حرام».
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحيء باب ما لا يؤكل من السباع ؟.84/
«وأجيب» بدل الأجيب)» .

()۳

فى:

)(۳

في  :ش «مباح» بدل «حلال» .

( )5قال ابن كثير في تحفة الطالب ص :۳

«لم يرد المصنف أن هذا حديثاًء وإنما

( )5عن يُرَيْدَةَ الأسلمي رضي الله عنه قال :قال رسول الله كَكلخْ« :نهيتكم عن زيارة القبور
فزوروهاء

ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم .ونهيتكم عن

النبيذ إلا في سقاء .فاشربوا في الأسقية كلها ولا :تشربوا مسكراً)».
سبق تخريجه في مسألة  :الْجمْهُورُ :جَوَارُ النّسخ مِنْ غَيْرٍ بَدَلِ ص.584

( )5كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية .
0١

7

الإحكام للآمدي  .451/#أدب القاضي للماوردي ١/455". العدة -.18/

444

مره

ع2

2

سس

02

ت

:

2ه

دس

43

2

6

)١

ولا يثبت بتعيين الصحًابيٌ ؟؛إذ قد يكون عن إِجيهار
our

.-

َه

م

وفِي تعيين أحد

(Oar

= شرح العضد على المختصر  .5/591رفع الحاجب ١/۴۸. بيان المختصر ؟.045/
الاعتبار للحازمي ص.٠١ شرح المحلي على جمع الجوامع  1/44مع حاشية البناني.
شرح الكوكب المنير  .415/#الآيات البينات  .۳/۱۲۲فواتح الرحموت .7/891
تشنيف المسامع  .7/448البحر المحيط 4/91١. إرشاد الفحول ص.١۳۷
) (1حكى الإمام الباجي في إحكام الفصول ١/۴٤ ثلاثة أقوال في المسألة :القول الأول:
إنه لا يقبل بحال حتى يبين الناسخ؛ ليعلم أنه ناسخ؛ كأن هذا كفتياه .وبه قال:
القاضي الباقلاني» والقاضي أبو جعفرء والسمناني» واختاره الباجي.

القول الثاني  :إنه إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ» وإن لم يذكره وقعء أي :لم يذكر
الناسخ وذكر المنسوخ .وبه قال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله.
قال الإسمندي في بذل النظر ص« :"55قال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله :لو
قال« :هذا نسخ هذا» لا يقبل؛ لجواز أنه إنما قال ذلك باجتهاده .ولو قال« :هذا
منسوخ» يقبل؟ لأنه لولا أنه ظهر عنده دليل الناسخ لما أطلق القول به» .اه.

وتعقبه الفخر الرازي فى المحصول ١/١۸۳ بقوله« :وهذا ضعيف»ء فلعله قاله؛ لقوة

ظنه في أن الأمر كذلك» وإن كان قد أخطأ فيه» .اه.
القول الثالث :يقع به النسخ على كل حال» وهي رواية عن الإمام أحمد حكاها عنه

ابن عقيل» وظاهر نص الشافعي.
قال الزركشي في تشنيف المسامع ١/۷4۸: «قلت :وظاهر نص الشافعي رضي اللّه
عنه :أنه يثبت به النسخ» وقد احتج أصحابنا بقول عائشة في الرضعات« :أن العشر
منهن نسخن بخمس».

اه.

انظر تفصيل المسألة فى :التلخيص  .7/*75المعتمد ١/815. الوصول إلى الأصول

 ٠/7المحصول للرازي  ."18/إحكام الفصول ١/"4. المسودة ص.۴۲٠ الإحكام
للآمدي  .۳/۳۹۱شرح تنقيح الفصول ص ."25شرح الكوكب المتير 7/558

.450

رفع الحاجب  .5/56بيان المختصر 7/١155. بذل النظر للأسمندي ص۳۳

."45

شرح العضد على المختصر ١/١۹۱ مع حاشية السعد .الإبهاج في شرح المنهاج
.YAV/Y
 00قال الأصفهاني في بيان المختصر « :7/140وفي تعيين الصحابي تأخر أحد المتواترين
نظر؛ لتعارض دليل قبول قوله والمنع .أما دليل المنع :فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر
بقول الواحدء وهو غير جائز .وأما دليل القبول :فهو أن النسخ لا يكون بخبر
الواحد» بل بالمتواترء وخبر الواحد معيّن للناسخ» .لا ناسخ؛ لأنه علم أن أحدهما
ناسخ والاخر منسوخ بدون خبر الواحد» .اه.
و1١١٠

=

عا  )5#امرك rier
لمعه
4
لاي" ففى الْمُضْحَفِ ,'"0ولا بخداثة الصحَابئٌ؛ء
ولا يبَثنْبْتُ بق
اف

<
ولا

بتا 2خر إشلامه وَلآ بِمُوَائَمَلةِ ال5أضل”" .وسَإرِذكَا لرم يُعoْoلَمْ ذpَiلِك فَالoوَrجَfهُ
2
اع

وقال الفخر الرازي في المحصول ١٠۸۳: _ ۳/۹۷۳ «قال القاضي عبدالجبار :الصحابي
إذا قال في أحد الخبرين المتواترين إنه كان قبل الآخر :قبل ذلك وإن لم يقبل قوله
في نسح المعلوم كما تقبل شهادة الشاهدين في «الإحصان» الذي يترتب عليه الرجم»
دى
حن
إه م
يد :إن
للةوفل
اقاب
وإن لم يقبل في إثبات الرجم .وكما يقبل قول ال
المرأتين» وإن كان يترتب على ذلك ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش» مع أن

شهادة المرأة لا تقبل في ثبوت النسب».
قال أبو الحسين رحمه الله« :هذا يقتضي الجواز العقلي في قبول خبر الواحد في

تاريخ الناسخ» ولا يقتضي وقوعه إلا إذا تبين أنه يلزم من ثبوت أحد الحكمين ثبوت
الآخر» .انتهى كلام الفخر الرازي.

وانظر تفصيل المسألة فى :المعتمد ١/814. المحصول للرازي ۳/۹۷٤ .085 -

الإحكام للآمدي  .51/#رفع الحاجب  .5/44بيان المختصر  .5/104شرح العضد
على المختصر ۲/٦۹۱. بذل النظر ص”."5

)(1

إرشاد الفحول ص”.١7

في  :شش (بقبلية) بدل «بقبليته» .

) (۲لايثبت كون الحكم منسوخاً بقبليتهفي المصحف الشريف ؛ لجواز أن يكون المتقدم في
المصحف الشريف متأخراً فيالنزول؛ لأن ترتيب المصحف الشريف ليس على ترتيب النزول.
والعبرة بالنزول لا بالترتيب في الوضع ؛ لأن النزول حسب الحكم» والترتيب للتلاوة .انظر:
ا١/8
ضد على
عرح
المستصفى ١/۸۲. الإحكام للآمدي “ . 8/751الإحكام لابن حزم 06.
ل ش
المختصر ۲/٦۹۱. رفع الحاجب  .4/58بيان المختصر ؟ .740/أدب القاضي للماوردي
.ہم شرح الكوكب المنير .850/#شرح المحلي علىجمع الجوامع  ۲محعاشية

البناني .الآيات البينات  .۳/۱۲۲فواتح الرحموت ؟.54/١

تشنيف المسامع ؟.544/

) (۳فی  :ش «بتأخير» بدل «يتأخر».

( )5ديعني إذا روى الحديث أحدٌ من صغار الصحابةء أو ممن تأخر إسلامه منهم -

رضي الله عنهم  -لميؤثر ذلك؛ لأن تأخر راوي أحد الدليلين لايدل على أن ما
رواه ناسخ؛ ولجؤاز أن من تأخر إسلامه تحمل الحديث قبل إسلامه.

انظر :اللمع ص ."4المستصفى ١/951. الإحكام للآمدي  .#51/#بذل النظر
ص” ."75رفع الحاجب  .5/54بيان المختصر ٤۲/١ه. شرح العضد على المختصر

 .5شرح المحلي على جمع الجوامع ۲
.۳

۲

مع حاشية البناني .الآيات البينات

فواتح الرحموت  .5/59شرح الكركب المنير  .955/#تشنيف المسامع

_  .۷4۸إرشاد الفحول ص.١۳۷

) (6يعني أنه إذا ورد نصان في حكم متضادان» ولم يمكن الجمع بينهماء لكن أحد-
١٠٠١١

الَف لآ ا٠:
(مشألة) الجُمْهُورٌ :عَلَى جَوَاذٍ تنخ المِّكَّةِ بِالْمَّْآنِ”" وَلِلسَّافِعِيٌ
=

النصين موافق للبراءة الأصلية» والآخر مخالف» لم يكن الموافق للأصل منسوخا بما
٠
خالفه.
وقيل  :بلى؛ لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يمين والعود إلى|الإباحة ثانية
شك ؛ فقدم الذي لم يوافق الأصل.

انظر :المستصفى ١/۹۲۱. الإحكام للآمدي  .51/شرح العضد على المختصر
 57رفع الحاجب  .4/54بيان المختصر ٤١/١ه. شرح المحلي على جمع
الجوامع ١/٤۹ مع حاشية البناني .الآيات البينات  .۳/۱۲۲فواتح الرحموت ؟.51/
شرح الكركب المنير  .950/#تشنيف المسامع ۲/٦۹۸. إرشاد الفمل ص.1 87
( )١إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ؛ لتعذر السبيل إلى ذلك فالوجه :الوقف عن العمل
لا التخيير.
|

قال الآمدي في الإحكام « ۴وأما إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع بينهماء
فعندي أن ذلك غير متصرَّرٍ الوقوع» وإن جوّزه قوم» وبتقدير وقوعه» فالواجب إما

الوقف عن العلم بأحدهماء أو التخيير بينهما إن أمكن» وكذلك الحكم فيما إذا لم
يُعلم شيء من ذلك».

اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤۴

«فقول المصنف:

«وإذا لم يعلم ذلك»

يشمل ما إذا علم اقترانهماء وذلك لا يقع› وما إذا لم يعلم الحالء وما إذا علم أن

ه»
نهل
أحدهما متأخرء ول
عكني ج

أخر
للم
تين
وما إذ
اا ع
مع

ثم نسي.

فليجمعتين» والنكاحين» وعقد الإمامة لاني
وقد ذكر الفقهاءمثل هذه الأقسام ا
وموت جماعة من الأقارب بالغرق أو الهدم.

واعلم أن المصنف قال في الاجتهاد :إنه يجوزتعادل الأمارات الظنية عند الجمهورء
خلافاً لأحمد والكرخي .وقال هناك :وأجيب :يعمل بهما في أنهما وقفاء أو بأحدهما

مخيراء أو لا يعمل بهما.

قلت :وإذا علم عين المتقدم والمتأخر ثم نسي .فلا وجه للقول بالتخييرء إنما الوجه
الوقف .وهو نظير كلام الفقهاء في النكاحين وغيره».

اه.

انظر :الإحكام للآمدي  .51/#رفع الحاجب  .4/184بيان المختصر ؟ .5145/شرح
العضد على المختصر ١/۷۹۱ مع حاشية السعد .إرشاد الفحول ص”.١77

( )9انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة فايل:تلخيص  .5/115البرهان .7/104:المستصفى
 .,0المحصول للرازي ١/١٠۳ الوصول إلى الأصول  .5/84الإحكام للآمدي
 .أصول السرخسي  . 71شرح تنقيح الفصول ص؟."١ رفع الحاجب ٤/۷۸. بيان-
1۰۲

١١.

قولانِ

المختصر ٤١/۲ه. شرح ال
اعضد
لع
ملخىتصر

 .۲/۷۹۱تيسير التحرير

۳/۲٠۲.

المسامع  .7/658شرح الكوكب المنير “ .555/إرشاد الفحول ص١. ١8
)(1

حكاهما القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد الكبير ن-قلاً عن التلخيص . 9/770ء
والشيرازي فايلتبصرة ص٠۲۷۲ واللمع ص ۴٠ والآمدي في الإحكام ه12
وغيرهم.

ألة :
في
مس
لقيق
اتح
ال
ذكر الإمام الشافعي في الرسالة ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز» حيث
قال في ص 8١٠ (فقرة ١۲۴): «وهكذا سنة رسول الله :ليانسخها إلا سنة

لرسول الله .ولو أحدث اللهلرسوله في أمرس فيهغير ما س رسول الله» لس فبما
أحدث الله إليه» حتى يبين للناس أن لهسنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها .وهذا

مذكور في سنته ولو  .اه.

وقال أيضاً في ص١١١ (فقرة ۹۲۳٠ « ١١۴):فإن قال قائل :هل تنسخ السنة
بالقرآن ؟ قيل :لتوُسخت السنة بالقرآن كانت للنبى فيه سنة اتبين أسننته الأولى
منسوخة بسنته الآخرةء حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء يُنسخ بمثله) .اه

ولوّح في موضع آخر من الرسالة بالجواز حيث قال في ص( ۳۸۱فقرة ١182 :)710
«إن رسول الله إذا سن سنة فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجاً إلى
سعة منهاء س
رنسول اللهسنة تقوم الحجة على الناس بھاء حتى يكونوا إنما ادن
من سنته إلى سنته التي بعدها .فنسخ الله تأخير الصلا ةة عن وقتها في الخوف أن

يصلوهاء كما أنزل الله وسن رسوله في وقتهاء ونسخ رسول الله سنته في تأخيرها
بفرض الله في كتابه ثم بسنته صلاها رسول اللهفي وقتها كما وصفتٌ» .أه.

وقد خرّج أكثر الشافعية قول الإمام الشافعي في هذه المسألة على قولين:
الأول  :ليج
اوز :وهو الأظهر من مذهبه» حتى إن الإمام الغزالي لم ينسب إليه في
كتابيه المنخول

ص۹۲۰٤

والمستصفى

1/51

غيره .وقد ذهب

إليه أيضاً  :كل من أبي

الطيب الصعلوكي» وأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي منصور البغدادي.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :5/44

«قال الرافعي :وينسب المنع إلى أكثر

الأصحاب» .اه.
الثاني :يجوز :وهو الأولى بالحق كما صرح بذلك الزركشي في تشنيف المسامع
ال وهو ما اختاره الشيرازي في التبصرةص 7772وفايللمع ص ۴۴واختاره
الغزالي في المستصفى ١/4712 وفي المنخول ص٠9۹۲ واختاره الفخر الرازي في
المحصول ۳/١٤۳ واختاره الآمدي في الإحكام ١/١۴٠  .8"1 -ونسبه لجمهور

الأشاعرة» والمعتزلةء والفقهاء.

۹۳

لئا"© :لو فكع لَكَانَ لِمَيْرِو وَالأضلٌ عَدَمُهُ .وَأَنِضًا :النَّوَجْهُ إلى
بَ-يْت](" الْمَفْدِس بالسَةء وَنُسِحبَالمُرآن“» sn
وهو اختيار ابن الحاجب فى المنتهى ص٠٠١ ١٠١١ -ء وهنا في المختصرء واختاره

البيضاوي في المنهاج  ۲/۰۷۲بشرح الإبهاج» وانظر :نهاية السول ١۸٥ - ۲/۸۷۵

واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب  4/882وانظر :الإبهاج ۲/٠۷۲.
وهو مذهب الحنفية .انظر :فواتح الرحموت ۲/٦۷ .۸-۷
مبنى الخلاف في المسألة:
نقل الإمام الزركشي في سلاسل الذهب ص۳٠٠ عن ابن برهان أنه قال« :والمسألة

مبنية على أصلين :

الأول :أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بياناً.

والثاني  :أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ» وعندهم لا بد وأن يكون
الناسخ من جنسه» .أه.

وانظر :الرسالة صه.٠١ ١١٠١ء  .441 - #81التلخيص 5/١155. البرهان
 .۲اللمع ص .۳۴شرح اللمع ١/444. التبصرة ص .۲۷۲المستصفى ١/421١.
المحصول للرازي /١٠٤. الإحكام للآمدي ۳/٠٠. أصول السرخسي .۷1/

الوصول إلى
ص."١7 شرح
 . 1/1شرح
إرشاد الفحول.

الأصول ١/٥٤ _  ١٤.المسودة ص.٠٠١ شرح تنقيح الفصول
العضد على المختصر ؟ .891/رفع الحاجب ٤/۸۸. بيان المختصر
المحلي على جمع الجوامع  .۲/4۷فواتح الرحموت ۲/١۷ .۸۷ -
ص.١851

حرف «لنا» مطموس في :ش.

لق
زفق ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما في بيان

المختصر »١/١٤٥ ورفع الحاجب  »4/74وشرح العضد على المختصر 5/7810

) (۳اختلف العلماء في أصل شرعية التوجه إلى بيت المقدس في ابتداء الإسلام هل كان
بالسئة النبوية» أو بالقرآن الكريم؟ على قولين حكاهما الحافظ أبو بكر محمد بن

موسى الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص.٠١١
القول الأول :أصله السنة بدليل أحاديث منها:
الحديث الأول :عن البراء أن النبي يه كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده  -أو
قال :أخواله  -من الأنصارء وأنه صلى قبل البيت المقدس ستة عشر شهرأء أو سبعة
عشر شهراً وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها

مه»
قلىومع
صلاة العصر» وص

جهلد
فخرج رجل ممن صلى معهء فمر
مٌ عل
سى أ

وهم راكعون فقال :أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ككل قِبَلَ مكةء فداروا كما

هم قبل البيت.

۰4

. ٠.د مد .ده .هعقو

موث وو

و .د ما وو

و وهو وا وا فا م ها م واه هساقه

»واف

هد مهاه

هاها فاه هاه هدأفاعاه

اواو

هاما .ا ما وار ما عا ما مام

= وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قَبَلَ بيت المقدس» وأهل الكتاب» فلما ولى
وجهه قبل البيت أنكروا ذلك».

أخر جه البخاري في كتاب الإيمان» باب ( )*0الصلاة من الإيمان ...إلخ ١/١٠.

وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى
الكعبة حديث (١١ ١/٤۷۳. ١١) -
الحديث الثاني  :عن أنس رضي الله عنه« :أن رسول الله يل

المقدس» فنزلت :قد نرى تقلب وجهك

كانيصلي نحو بيت

في السماءء فلنولينك قبلة ترضاها فول

وجهك شطر المسجد الحرام» [البقرة54١1. : فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع

في صلاة الفجر» وقد صلوا ركعةء فنادى :ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم

نحو القبلة؛.

أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى
الكعبة حديث )(١٠ /١هلا".

وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء

باب من صلى لغير القبلةء ثم علم .حديث

)1/۳ (°1 £
الحديث الثالث :عن ابن عباس رضي الله عنهما قال« :كان رسول الله َه وهو بمكة
يصلي نحو بيت المقدس» والكعبة بين يديه» وبعدما هاجر إلى المديئة ستة عشر

شهراء ثم صرف إلى الكعبة».

أخر جه الإمام أحمد في مسنده ١/6712 وإسناده صحيح.

القول الثاني  :أصله القرآن بدليل أحاديث منها:
الحديث الأول:عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال« :أول ما نسخ ماملننقرآن شأن
القبلة قال اللّه تعالى :وش المشرق والمغرب فأينما تولوا فََمّ وجه الله [البقرة:
 606قال :فصلى رسول الله ية نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق»ثم
صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق .وقال تعالى# :سيقول السفهاء من الناس موالاهم
عن قبلتهم التي كانوا عليها» [البقرة١4١].» : يعنون بيت المقدس» فأنزل الله تعالى:

«قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) [البقرة١4١]) :
فصرفه الله تعالى إلى البيت العتيق فقال تعالى# :ومن حيث خرجت فول وجهك

شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [البقرة84١].: ذكره أبو

عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (وهو مخطوط)  -نقلاً عن تحفة الطالب

صن ك
 ۸۳۔._ ۹۳۳
لاب
۳ثير
الحديث الثاني :عن ابن عباس رضي الله عنهما قال« :أول ما نسخ مامنلنقرآن القبلةء
وذلك أن رسول الله كل لما هاجر إلى المدينة  وكان أكثر أهلها اليهود  أمره أن-
ه١١١6

وَالْمْبَاضَرَةٌ بالنّيلٍكلك  .وَيَوْمُ عَاشُورَاء".وأجِيبَ بِجَوَازٍ نَسْحْهِ بالسنّقء
مه

ت

e

2

3

02

8.

22

وَوَافَقَ الْعَرْآنٌ.
=

قتدس»
للمبي
اتقب
يس

ضلعة
بي
ففرحت اليهود بذلك» فاستقبله رسول الله

عشر

شهراًء وكان رسول الله صلى الله ية يحب قبلة إبراهيم  عليه السلام  »-وكان يدعو
وينظر إلى السماء فأنزل الله تعالى :قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»

[البقرة١٤١]. :

ذكره أبوعبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (و هو مخطوط)  -نقلاً عنتحفة
الطالب لابن كثير صة*”".

انظر تفصيل المسألة في :التلخيص  .7/775المحصول للرازي  ."4:/الإحكام
للآمدي .٠ ۳/۰۳۱ رفع الحاجب  .4/84بيان المختصر ٤١/١ه. شرح العضد على

المختصر  .۲/۷۹۱تيسير التحرير  .705/#نهاية السول ۲/۱۸ه .الإبهاج .۲/۳۷۲
تشنيف المسامع 1A / الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص؟.١1 الناسخ والمنسوخ لابن

خزيمة ص .855الناسخ والمنسوخ للنحاس ص.٠۴ تحفة الطالب ص۴١ فما بعدها.

جامع البيان للطبري  ۲/۲فما بعدها .الجامع لأحكام القرآن 7/١8
للجصاص

 .۲۸أحكام القرآن

١/*٠۸. التحرير والتنوير ۲/٠ فما بعدها.

( )1مراد ابن الحاجب أن المباشرة في ليل رمضان كانت محرمة بالسنة ثم نسخ ذلك»

وأبيحت بالقرآن.
عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال :لما نزل صوم رمضان» كانوا لا يقربون
النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله عز وجل« :علم الله
أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنکم) [البقرة581١]42. :

أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة البقرة» باب (« :)۷۲أحل لكم
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» ه.١56/
وانظر :المحصول للرازي  ."14/#الإحكام للآمدي */531١.> دقع الحاجب ٤/۸۸.

بیان المختصر ۲/۳٤٥. شرح العضد على المختصر  .۲/۷۹۱تيسير التحرير #/70١57.
جامع البيان للطبري  7/84فما بغدها .الجا مع لأحكام القرآن  85-2فما بعدها.

أحكام القرآن للجصاص
والتنوير ۲/۱١۸۱.

()۲

١/١185. تفسير 23كثير "١/88 فما بعدها .التحرير

يعني أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً  وهو قول المالكية والحنفية  -في ابتداء
الإسلام بالسنة النبويةء ثم نسخ وجوبه بما أوجبه القرآن من صوم رمضان.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت:

«كانت عاشوراء يوما يصومه قرش في الجاهلية »

وكان رسول الله كل يصومهء فلما قدم رسول الله هة المدينة» وأمر الناس بصيامه» =

۱۰۰٩

َي

عامس

وَأَجِيبَ أن ذلك يَمْنَعْ تَعْيِينَ تاخ بدا .
= فلما فُرض رمضان كان رمضان هو الفريضة» وترك عاشوراء من شاء صامه ومن شاء
تركه) .
أخر جه البخاري في كتاب الصوم  ,باب ( )485صوم يوم عاشوراء ۲/۰٠۲

وفي كتاب

مناقب الأنصارء باب ( )55أيام الجاهلية ٤/١۳۲٠ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة
البقرة» باب (485؟) :ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» ١/١٠٠.
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء حديث

(١١1 )5١١

اما

وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم .باب في صوم يوم عاشوراء حديث )(١٤٤۲
AVY

وأخرجه الترمذي في أبواب الصوم .باب ما جاء في الرخصة في ترك الصوم يوم

عاشوراء حديث )۰(۳٥۷ .۳/۸۱۱

وقال أبو عيسى :احديث صحيح».2اه.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصومء وفي التفسير .انظر :تحفة الأشراف
۲
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيام .باب صيام يوم عاشوراء حديث (.۱/۹۹۲ )۳۳
وأخرجه الدارمي في كتاب الصومء باب في صيام يوم عاشوراء  .۲/۴۲وأخرجه الإمام
أحمد في مسنده 1
وقد ذهب ابن جرير الطبري في جامع البيان  ۲/۷۷وأكثر الشافعية إلى أن يوم عاشوراء

لم يكن واجباً أصلاء وهذا ما صرح به ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/۹۸ حيث
قال« :وأما إيجاب صوم عاشوراء ثم نسخه»

فهو قول الحنفية» وحكاه عبدالرزاق في

مصنفه عن علي» وأبي موسى.
والذي عليه أصحابنا :أنه لم يكن فرضاً قطء

وقد بين ذلك البيهقي في «الخلافيات»),

وأبو إسحاق الشيرازي في «النكت»» وغيرهما من علمائنا» .اه.
واستدل هؤلاء بحديث معاوية رضي الله عنه قال« :سمعت

رسول الله مهه يقول :إن

هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب اللّه عليكم صيامه .وأنا صائم» فمن شاء صامء ومن

شاء فليفطر».

رواه البخاري في كتاب الصوم .باب ( )495صوم يوم عاشوراء ۲/١٠۲ وفيه قصة.

وأخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب صوم يوم عاشوراء حديث (5؟۲/٥4۷. )١
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصيام .انظر :تحفة الأشراف ۸/۷۳٤.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/۷٤۲: «قوله« :ولم يكتب الله عليكم
صيامه  ..إلخ» هوكلهمنكلامالنبي ب كمابينهالنسائي في روایته» وقد استدل به-

1¥

ل:ين
لوا

وَالنَسْحْ رفبعمَيلَآان .قُلتا :المغتى :لِمبَلَعَ .وَلَوْ

سل ا أَيِضًا بَيَانُ وَلَوْسُلّمَكَأيْننََفْيْالتّشخ؟ .قالوا :مكمه"  .قُلَْا:
تکه

25

إا عُلِمَآله ملع لا تَر

جوَازِ نشخ الْمّدَآنِ ِالْحَبَرِ الْمَُوَاتِر0و
(مُسْألة) الْجْمْهُورُ :عَلَى

السَّافِعِي)ٌا ا:

=

ما َعَم

على أنهلميكن فرضا قطء ولا دلالة فيه؛ لاحتمال أن يريد:

ولم يكتب الله عليكم

صيامه على الدوام» كصيام رمضان» وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم
وجوبهء أو المراد :أنه لم يدخل في قوله تعالى# :كتب عليكم الصيام كما كتب
على الذين من قبلكم» [البقرة 716112 :ثم فسره بأنه شهر رمضان» ولا يناقض هذا

الأمرٍالسابق بصيامه الذي صار منسوخاً ...ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان
واجباً؛ لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك ...وبقول ابن مسعود الثابت في
مسلم« :لما فُرض رمضان  5عاشوراء؟ (صحيح مسلم 7

بنحوه) مع العلم بأنه

ما ترك استحبابه» بل هو باق؛ فدل على أن المتروك وجوبه» .اه.

وانظر :المحصول للزازي  ."14/#الإحكام للآمدي */571١. رفع الحاجب .4/44
بيان المختصر ١/٤٤٠. شرح العضد على المختصر ١/۷۹۱. جامع البيان للطبري
تفسير ابن كثير ١/۸۷۳. التحرير والتنوير ١/۷١٠. فتح الباري ١/۷٤۲. عمدة
7
القاري لبدر الدين العيني 591/٠١؟. شرح الزرقاني على الموطأ ؟ .871/مواهب
الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ا

مع حاشية المواق.

) (1سورة النحل الآبة .44 :وتمامها# :وأنزلنا إليك الذَّكْرٌ لتبين للناس منازل إليهم

ولعلهم يتفكرون؟.
)(

في :أ «منفرد» بدل «منفر» وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

 (۳انظر تفصيل المسألة في :المعتمد ١/74". اللمع ص .۳شرح اللمع ١/105. التبصرة
ص 45فما بعدها .المستصفى 4/١؟.١1 المحصول للرازي ١/۷٤". أصول السرخسي
7

۲

فما بعدها .المسودة ص .505 - ۲۰۲شرح تنقيح الفصول ص.١ الإبهاج في

شرح المنهاج  .۲۷۲ - ۲/۱۷۲رفع الحاجب  .4/04بيان المختصر ١/۷٤٠. شرح
المحلي على جمع الجوامع ١/۹۷ مع حاشية البناني .شرح الكوكب المنير .6/750
تشنيف المسامع ؟ .758/فواتح الرحموت ١/۸۷.
©( ومنع الشافعي رضي الله عنه ذلك» ونصه في الرسالة ص٠٠۷ (فقرة :)113/

قوله :ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) [يونس8١]» : بیان ما وصفتٌ» من=
م٠١٠4

«الولصِيلةْوَالِدَيْن

وَاسْتُدِلٌ :بِأَن :وطَلصِايَّةَ لِوَارثٍ 4تَسَعَّ:

وَالأَقْرَبين  .ولجم se
بَ الكلّتهاإلباهُ .كما كاناللمبفتدرئضه .فهو المزيل المثبتُ لما شاء
انسخ
تاي
كهل
أن
منه جل ثناؤه» ولا يكون ذلك لأحد من خلقه» .اه.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/0٠9: «وظاهره :نفي الوقوع فقط.
نعم قال :يبقى الجواز العقلي .الحارث بن أسد المحاسبي» وعبدالله بن سعيدء
والقلانسي» وهم من كبار أهل السنة.

وقيل :إنه رواية عن أحمد بن حنبل.

وقيل :المانع منه الشرع لا العقل» وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني
ونص الشافعي هذا الذي حكيناه  الرسالة ص 7١٠ (فقرة )”713 لا يدل على أكثر
منه) .انتهى كلام ابن السبكي.

ونسب القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ؟/ه> القول بعدم الجواز إلى أبي الفرج
المالكي» حيث قال« :وحذاق الأئمة على أن القرآن يُنسخ بالسنة » وذلك موجود في

قوله عليه السلام« :لا وصية لوارث» وهو ظاهر مسائل مالك.

وأبى ذلك الشافعي» وأبو الفرج المالكي» .اه.
والحق أن نسبة القول بعدم الجواز إلى القاضي أبي الفرج» وهم ظاهر من الإمام
القرطبي رحمه الله وإلا فأبو الفرج من القائلين بالجواز .انظر :المقدمة في الأصول
لابن القصار المالكى ص.١5١

وانظر :الرسالة ص٠١ (فقرة  .)713التلخيص  .5/410التبصرة ص45؟ .الوصول
إلى الأصول 5/١1١4  .4"#العدة ١/4۹۸۷  ١086. -المستصفى ١/١١٠. المسودة
ص .۲۰۲الإحكام للآمدي  . ۳/۸۳۱الإبهاج  .۲/۱۷۲رفع الحاجب  .5/04بيان
المختصر  .6//140تشنيف المسامع ؟.8586/

ال:
قال :خطب رسول اللفهقبي

جة
ربن
ارو
خ عم
 000عن

«إن الله قد أعطى كل ذي

حق حقه» فلا وصية لوارث».

أخرجه النسائى فى كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث .945//

وأخرجه الترمذي فى أبواب الوصاياء باب ما جاء« :لا وصية لوارث» حديث )(١۲۱٠۲

 .. 5وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح» .اهھ.
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الوصاياء باب :لا وصية لوارث» حديث (؟1١ا؟)
4

١

وأخرجه البيهقي في كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
"5/5

) (۲سورة البقرة الآية١.8/7 :

۱۰۹

وَهْوَ جلاف الْمَرَضٍ.
=

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص« :"44وقول المستدل :إن هذا الحديث نسخ قوله

تعالى# :كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين

والاقربين» [البقرة4/1١] : غير سديد لوجهين:
أحدهما :أن الناسخ لهذه الآية إنما هو آيات المواريث في سورة النساء:
«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» [النساء١١]» : والتي
تليها .وقوله .تعالى :ظللرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء

نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قلّ منه أو كَثْرَ نصيباً مفروضاً»
[النساء:

.]۷

كما روى ذلك الإمام أبو عبيد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم.
الوجه الثانى  :بتقدير أن يكون هذا الحديث هو المعارض للآية» فإنما هو مخصص

لها لا ناسخ؛ لأن الناسخ في الاصطلاح المتأخر :هو الرافع لجميع أفراد ما دل
عليه الخطاب الأول .وهذا ليس كذلك فإنه إنما رفع حكم الوصية للوالدين

والأقربين الوارثين» ولم يرفع حكم الوصية في حق الأقربين غير الوارثين؛ ولهذا
قال أبو عبيد :ثنا هشيم قال :أنا يونس» عن الحسن قال«١ :كانت الوصية للوالدين

والأقربين فنسخ ذلك» وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون» ونسخ منها كل
وارث» .قال أبو عبيد :وإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله ِء
وإليه انتهى قول العلماء» وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه :أن الوضية للوارث

منسوخة لا تجوزء وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من
أهل الميراث.

ثم حكى أبوعبيد قوله :في أنه هل تصح الوصية للأجانب؟ ثم قال :ثم اجتمع
العلماء على القول بالصحة» وبه نقول؛ لقول رسول الله َي

«لا وصية لوارث)» فقد

تبين بهذا أن السلف رضي الله عنهم لم يجعلوا الآية  -أعني قوله# :الوصية للوالدين
والأقربين) [البقرة97١] :  -كلها منسوخة» وإنما المنسوخ عندهم بعضها.
وهم يطلقون النسخ على التخصيص كثيراء .بخلاف اصطلاحنا اليوم» .انتهى كلام
الحافظ ابن كثير.
وانظر :الإحكام للآمدي  .۴/۸۳۱العدة  .44/#رفع الحاجب  .4/579شرح العضد
على المختصر 84١ 5/991 مع حاشية السعد .بيان المختصر  .5/855الناسخ
والمنسوخ للنحاس ص.5١٠ جامع البيان  .7/85تفسير ابن كثير ١/۲۷۳. التحرير

والتنوير 7/05١.
ن كثير في تحفة الطالب ص ١٤۳: «يعني أن آية الجلد وهي قوله سبحانه=
( )١قال اب
DT

لوا« :نَاتِ بځير مها أو منلهاي" وَالشُتَةُ َيْسَتْ كَزَلِكَ؛ وَلانَّهُ

و وَالضَّمِيدُ لله [تَعَالّى] .وَا  1الْمُرَاد :الح“ ؛ لان
وتعالى# :الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) [النور .]۲ :دلت على

زداكنل»
جل

محصناً كان أو غيره» وجاءت السنة المتواترة أن رسول الله يل رجم

المحصن كماعز والغامديةء»
جعل

وكما تقدم من حديث

عبادة « :خذوا عني  ۰خذوا عني  ۰قد

اللهلهن سبيلا البكر بالبكزء جلد مائة وتغريب عام»

فکانت

والرجما

السنة المتواترة تاسخة

للقرآن وهو

والثيب بالثيب

المطلوب.

خصيص؛
والأولى أن يقال :لا نسلم أن هذا نسخء وإنما هتذا
جلد كل زان»

والسئة قضت

برجم بععض الزناة

جلد مائة

لأن الآية دلت على

وهم المحصنون»

وبقي الزناة غير

المحصنين حكمهم الجلد؛ للآية .وهذا معنى التخصيص قطعا في اصطلاحناء والكلام

فيه» .انتهى كلام الحافظ اكبثنير.
وحديث

رجم ماعز سبق تخريجه في (مَْأَلةٌ) خِطابة واج

لَيْسَ بعام4..

ص.۷٦۷

وأما حديث الغامدية فقد أخرجه مسلم في كتاب الحدود» باب :مانعترف على نفسه

بالزنا حديث (۳/۲۲۳۱ )۳۲ »۲۲

١۲۳٠  .بعد قصة ماعز عن بريدة بن الحصيب

وال
سي
رلت:
الأسلمي رضي اللّه عنهم جميعاً ...« :قال :فجاءت الغامدية فقا
إني قد

زنيت

فطهرني»

وإنه ردها.

فلما كان

الغد قالت:

يا رسول

الل

اللهء

لم تردني؟

لعلك أن تردني كما رددت ماعزا .فوالله إلنحيبلى .قال« :إِمَا لاء فاذهبي حتى
تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في جرْقّةء قالت :هذا قد ولدته» قال :تعب
فارضعيه حتى تفطميه» .فلما فطمته أتته بالصبى فى يده كسرة خبز» فقالت :هذا يا

ا

ن ثمر
فد الصبيألىرجل منالهم ؛

واياصاصب مس فر لهف
تويةل ك
ناب ن
واي نسيبيد لقد
امه بلا خالد
».
تها
نعلي
فلي
دا فص
ور به
أم
وانظر :الإحكام للآمدي  .۳/۹۳۱رفع الحاجب  .4/74بيان المختصر  .7/8410شرح
العضد على المختصر  .۲/۸۹۱شرح النووي على صحيح مسلم ۱۱/۳۰٠۲. جامع البيان
 .4الجامع لأحكام القرآن ١/۷۸. تفسير ابن كثير ١/۸٤ فما بعدها .التحرير
والتنوير 4١/951١.
)0

سورة البقرة الآية6.0٠ :

زفق ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في بيان
المختصر ۲/١٥٠ ورفع الحاجب  4/1492وشرح العضد على المختصر ۲/۷۹٠.

) (۳قدم الشيخ ابن الحاجب في« :مسألة :الجمهور :جواز النسخ من غير بدل» ما مقتضاه=
١٠١1١

و
رص

الْرْآنَ لآ تَمَاضْلَ فيو فَيَكُونُ أَمصْلح لِلْمْكَلَفٍِ أو مُسَاويًا .وَصَحّ:
00/

] [MYلاد الْجَمِيعَ من علو

أوا :طقل ما يكو لِي أن ابَدْلهُ [بن يَلْقَاءِ فيي  .قُلًْا:
يد ففي الْوَحَيء وَلَوْ سُلَّمَا٠لست بالوخي .
ار

(مَسألة) الْجْمْهُودُ[ :عَلّرا“ snee
=

أن المراد من قوله تعالى :نات بخير منها أو مثلها» [البقرة ]٠٠١ء بخير فى اللفظ

اللاحكم» وهنا عكس.

وقد حاول ابن السبكي أن يدفع هذا التعارض» لكنه جاء بما لا يَشفي الغليل» حيث
قال في رفع الحاجب « :5/74ولعله إنما قال :وأجيب في الموضعين بصيغة التمريض
لأجل هذا».

اه.

( 4)١حرف «فيه» ساقط من :أ.
(؟) في :أ «من عند الله» بدل «من عنده».
( )۳ما بايلنمعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ.

( )٤سورة يونس الآية :ه
() قال ابن كثير في تحفة الطالب ص « :"84الدليل على أن السنة بالوحي قوله تعالى:
«إوما ينطق عانلهوى * #إن هإولا وحي يوحى» [النجم۳٠ : »] ٤وما روى
البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية« :أن النبي ب جاءه رجل متضمخ بطيب فقال :يا
رسولاللّهكيف ترى في رجل أحرمفي جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه
رسول الله ب ساعة» فجاءه الوحي» ثم سَرَّيَّ عنه فقال« :أين الذي سألني عن العمرة '
آنفاً ؟» فالتمس الرجل فجيء بهء فقال« :أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات»
وأما الجبة فانزعهاء ثامصنع في العمرة ما تصنع في حجك»» اه.

انظر صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب ( )9نزل القرآن بلسان قريش

والعرب ...الخ  842 5/54وفيه قصة يعلى في رؤية النبي  52حين ينزل عليه
٣
الوحي .وفي كتاب الحجءباب )١٠ي(فعل فايلعمرة يمفاعل ففي الحج ۲/۲٠۲
وفي باب ( )۹۱إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص .. ..الخ  .»73وفي الحج أيضاً .معلقاً
في باب )(9١ غسل الْخَلُوقَ 11

.٠ وفي كتاب المغازي .باب ( )50غزوة الطائف

في شوال سنة ثمان o/۳1.

وانظر :صحيح مسلم كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح...

إلخ حديث (5 ) ۲/۹۳۸ ١٠0۔ .۸۳۸
( )5ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في بيان-
11۲

ناالإمجماع لا نسح  .لا لَوْتيح بص قَاطِع َو پاجاع"

ا

اطي كَانَ الأول خطأء وَهْوَ بَاطِلُء وَلَوْ بسح بِغَيْرِهِمَا اعد ؛ لِلْعِلْم فيم
القَاطِ .ع
َالُواَ :و أَجْمَعَتِ الأمَهُ عَلَى قَوْلَيْنِء فَإِجْمَاعٌ عَلَىنها إِجْتِهَايةٌ فلو
تَفِىَ [عَلَى]9

أَحَدِمِمًا کان تَسْحَا.

قلا :

بَعْدَتَسْلِيم جَوَازو وقد
لَمَسْحَ ب

2
تَيَدّمَتْ

 8کاندعَنْ
ناق لمجنهود .علىأالإجتع ل شح وو 53ن
ت

خط

=

ETTرط اشر ب وَهُوَ اة .

المختصر ۲/۲٥٠ وشرح العضد على المختصر .۲/۸۹۱1

( )1ذهب الجمهور إلى أن الحكم الثابت بالإجماع لا يرفع» خلافاً لبعض الأصوليين.
وانظر تفصيل المسألة في :التلخيص ١/١۳٠. المعتمد ١/١٠٠. اللمع ص”".

المحصول للرازي “ ."48/العدة  .554/#المستصفى ١/551. الإحكام للآمدي
* .١44/شرح تنقيح الفصول ص."١45 رفع الحاجب  .4/94بيان المختصر ١/١٥٠.
شرح العضد على المختصر ١/۸۹۱ مع حاشية السعد .أصول السرخسي ذل

المسودة ص.۲۲٤ شرح الكوكب المنير  .079/فواتح الرحموت ۲/١۸. تيسير التحرير
۳

إرشاد الفحول ص.١95

( )0في :ش «أو إجماع» بدل «أو بإجماع».
( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء» ش .وهو الموافق لما فى بيان

المختصر ١/٤٥٠ ورفع الحاجب  »4/44وشرح العضد على المختصر ..۲/۸۹1

( )45انظر مبحث الإجماع :مسألة« :إذا أجمع على قولين »..ص.5784

( )5اتفق الجمهور على أن الإجماع لا يكون ناسخاًء خلافاً لبعض المعتزلة وبعض

الحنفية» ومنهم عيسى بن أبان.
وانظر تفصيل المسألة فى :التلخيص  .7/1"5المعتمد ١/005. المستصفى ١/571.
العدة * .554/المجصول للرازي  ."48/#الإحكام للآمدي #/84١. شرح تنقيح

الفصول ص."١4 شرح العضد على المختصر  3 .۲/۲۹۱الحاجب 4/١٠١٠. بيان
المختصر؟ .5865/المسودة ص45؟ .فواتح الرحموت  .۲/۱۸تيسير التحرير ۳/۷٠۲.
شرح الكوكب المنير ۳/۱۷٥. تشنیف السانعم Y/11A.
1۳

قَانُوا :ال ابْنُ عَبّاسِ لِعْثْمَاكَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ « :كَيِفَ تُحْجَبُالام
ِالأَحْوَيْنِء وَكَدْ قال الله تَعَالَى :إن
إِخْوَة .فَثَالَّ:

کان لَه إخوة "'4وَالأَحَووَان لَيْسَا

حَجَبَّهًا قَوْمْكَ ي
يااعُلام»”".

قُلْنَا :إِنَّمَا يَكُونُ ځا بتبُوتٍ الْمَفْهُوم قَطعّاء ود الأخوَيْن لَيْسَا إِحَوَةٌ
قط“

قيب تَقَدِيدُ النصْء إلا کان الإْجمَاعَ طا .

(مَسْأَلَةٌ) الْمُخْمَارٌ :أنَّ الْقِيَاسَ الْمَظْنُونَ لآ يَكُونٌ بَاسِسًا ولا مَنشُوخا».
َمحَْ بِالْمَطْنُونِء وَإِنْ كَانَ
سلَ
ْيّا
نْهِ
يانَُقَط
اأوّلُ؛ كَلأنَّ قمَباْلَهُ إِنكَْ
ال
( )١سورة النساء الآية١١. : وتمامها« :فإن كان له إخوة فلأمه السدس).

(؟) عانبن عباس رضي اللّه عنهما :أنه دخل على عثمان بن عفان فقال له« :إن
الأخوين لا يردان الأم إلى السدسء إنما قال اللّه تعالى :ظطفإن كان له إخوة»
[النساء]١١ :ء والأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة ؟ فقال عثمان :لا أستطيع أن
انقض أمرا كان قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار».
أحخرجه ابن حزم في المحلى ٣ ۰۱/۲۲۳
۔۳٣۲ في كتاب المواريث.

وأخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب الفرائض  .4/8#وقال« :هذا حديث

صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الإمام الذهبي.
وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض» باب فرض الأم ١/۷۲۲. قال ابن حزم في
المحلى ١٠/77": ولا خلاف في أن الأم لتارد من الثلث إلى السدس بأخ واحدء
ولا بأخت واحدة» ولا في أنها ترد إلى السدس بثلاث من الإخوةء إنما الخلاف فى

ردها إلى السدس باثنين من الإخوة» .اه.

٠

ي «أقل الجمع؟ء فراجع مسألة « :أبنية الجمع .»..مبناحث العام ص.7١8
( )0تقدم الكلامف :
()

القياس بينقسم إلى قسمين :

الأول :القياسالمقطوع :هو ما يكون حكم أصلهء والعلة ووجودها في الفرع قطعاً.
الثاني  :القياس المظنون :هو ما لا يكون كذلك» بل يكون بعضها قطعياء والباقي
ظنياً» أو لا يكون واحد منهما قظعياً.

وانظر :التلخيص  .5/4915المعتمد ١/504. المحصول للرازي  ."80/#الإحكام
للآمدي ۳/۸٤۱  .المسودة ص١6؟».  .855 ۷۱۲۰الإبهاج في شرح المنهاج .۲/۸۷۲
بيان المختصر ۲/۸٥١٥. شرح العضد على المختصر  .۲/۹۹۱رفع الحاجب ٤/١١٠.

شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۲۸مع حاشية البناني .شرح الكوكب المنير
 .۴تشنيف المسامع ؟.0704/
114
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هدأ

دعم وم ماج

ظَنيًا تبين زوّال شر ط العمل بهو وهر رجحَانة؛

هكر هع ع

انه ست

(OME

E

مُقَكَدا!  3كان

المصيتٌ وَاحِدَا أو ل

وأا النَانِي؛ كَلأنَّ ما بَعْدَهُ مَطْعِيًا /٠۳( /ب) أَوْ طَنَيَا يبَيّنُ زَوَالَ شَرْطٍ
راا الْمَفْطوحٌ فَيِنْسَحُ الْمَفُطوع في حَيَاتِهِ [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه]© .
مابَعْدَهُ فين

أنه كَانَمَنْسُوحًا.

(مَسألة) المُختَار :يجوز تسح أَضْلٍ الْمَحْوَّى دونه

sn

( )١عبارة :ش «لأنه إن ثبت مقيداً» .بزيادة «إن».
أكان المصيب واحدا أو لاء ولم يكن' .بزيادة «ولم يكن» .وعبارة :ش
(؟) عبارة« :
«كان المصيب واحدا أو لا أو لم يكن») .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب
لق

وبيان المختصر «۲/۷00

وشرح العضد على المختصر ١

( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .ش .وما أثبته من :أ.
احلتخصيص بالقياس
( )5القائلون بأن القياس المظنون يجوز أن يكون ناسخا قالوا :ص
المظنون» فيصح النسخ به؛لأن النسخ بيان كالتخصيص 62 .ابن الحاجب بان هذا
الدليل منقوض بالإجماع .والغقل» وخبر الواحد؛

فإنه يجوز التخصيص

بكلّ منهاء

.فع الحاجب ١/١٠٠. شرح العضد على
ولاتنسخ .انظر :بيان المختصر .0 ۲/4ر

المختصر ١٠٠. _ ۲/۹۹۱
(©)

في :أ ش «جواز» كما في رفع الحاجب ١٤/١٠٠٠ وشرح العضد ۲/٠٠۲. بدل

«يجوز' .وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ؟.985/

( )5يجوز نسخ الأصل دون الفحوىء كنسخ التأفيف مثلاً دون الضرب في قوله تعالى:
لفلا تقل لها أف) [الإسراء]۴۲ :؛ لأن التأذي به أعظمء ولا يلزم من إباحة اليسير
إباحة الكثير .وقيل :يمتنع؛ لأن الفرع يتبع الأصل .انظر :المعتمد ١/٤٠٠. المحصول
للرازي #/6٠5". الإحكام للآمدي ١۳/۹٤. المسودة ص5١؟.7 شرح تنقيح الفصول

ص."١6 شرح المحلي على جمع الجوامع  ۳۸ - ۲/۲۸مع حاشية البناني .رفع
لمختصر
الحاجب ١/١٠٠. بيان المختصر ٦٠/١ه. شرح العضد عالى

الكوكب المنير ۳/٦۷٥. فواتح الرحموت  .۲/۷۸تشنيف المسامع 1/414
٠١6

؟.٠٠١/ شرح

١۷۸.

يه
4#

ا
ل

وَامْتِمَاعَ نشخ الْمَحْوَى دون أل“  .وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَرَهُمَاء

واس

ه

وَمِنْهُمْ مَنْ

مَبَعَفُمًا.

جوا التَأَفِيفٍبَعْلَ َحْرِيحِهٍ لآا جْوَاَالصَّرْبٍء وَيَقَاءُ
ازأن

الْمْجَوْرُ :دَلَآَلنَانِء فَجَارَّ رَفْعُ  30 0كَلْنَا 4:لم يكن ِسْيَلرَامُ.
الماعری

تاي فَيَرْتَفِعٌ؛ بإزيفاع مَتَبوعه

 .قُلنَا :تَابِعٌا

لال

لآ للځكم و لدلالَة باقيدٌ.
)(1

أي  :لا ينسح الضرب دون التأفيف» وعليه ابن الحاجب»

يمية›»
تن
والمجد ب

وابن

مُفْلِحء وابن قاضي الجبل من الحنابلة» ونقله ابن السمعاني عن أكثر الفقهاء.
قال الزر كشي

في البحر

المحيط

:1 5/1

«لأن ثبوت

نطقه

موجب

لفحواه

ومفهومهء فلم يجز نسخ الفحوى مع بقاء موجبه» كما لا ينسخ القياس مع بقاء
أصله» .اه.

وحكى ابن السمعاني في قواطع الأدلة674/١ عن أكثر المتكلمين جواز نسخ الفحوى
دون أصله» فينسخ الضرب دون التأفيف» .كالنصين ينسخ أحدهما مع بقاء٠الأخر وهو
مقتضى

الام الحنابلة.
ك

ونقل الزركشي فايلبحر المحيط 5/04١  ١4١عن سليم الرازي أنه.نقله عن
ظء .فكان بمنزلة
لادلفمن
اتف
الأشعرية وغيرهم» قال« :بناء على أصلهم أن ذلك مس
لفظين» فجاز نسخ أحدهما مع بقاء حكم الآخرا.اه.

قال الزركشي في البحر المحيط ٤/١٤1: «وجزم به سليم» قال :لأنهما في الحكم

بمنزلة ما تناوله العموم من المشتبهات» ونسخ بعض ذلك مع بقاء بعض سائغ» قال:
ويفارق القياسٍ حيث يمتئع نسخه مع بقاء أصله؛ لأن صحة الأصل صحة الفرع» فما
دام الأصل باقياً»ء وجبت صحته».

اه.

وانظر :المسودة ص.۲۲٠ شرحالمحلي على جمع الجوامع  78 - ۲/۲۸مع حاشية
البناني .رفع الحاجب ١/۴٠٠. بيان المختصر  .5/050شرح العضد على المختصر

فواتح
5
لالات5 .
( )0نقل ابن النجار
وأصله مدلولان

الرحموت ١/۷۸. تشنيف المسامع ١/٤۷۸. شرح الكوكب المنير
البينات “/٠٠5. إرشاد الفحول ص.١7١
في شرح الكوكب المنير ١/۷۷٥ عن البرماوي قوله« :لأن الفحوى
متغايران» فجاز نسخ كل منهما على انفراده» .اه.

( )۳القائل بامتناع نسخ كل من الأصل والفجوى بدون الآخرء قال :الفحوى تابع للأصل؛ -
۱۰۱

(مَسْألَةُ) الْمُحْمَارٌ :أن ننم كم أضل الْقِيّاس ليَابْقَى مَعَهُ كم
م

of
المع

(MD

يم

1

.

لَنَا :حرجت الْعِلَهُ عن الاغْيَبارء قلا فَرْعَ.

كَالْمَحْوَى .قُلْنَا :يلرم مِنْ زَوَالٍ

قَانُوا :الْمَرْعٌّ تَابعٌ للدلالَة لا كم

الحم رَوَالُ الْحِكْمَةٍ المُتبرَ يرول اشم مُطلقاء؛ لاء الِْكْمَةٍ.

الواحَكَمتمْبالقياس على ياء الحم بكر علد فلقا :كنا

باتلفاء

الْحَكم؛ لانيمَاء”'" علته.
fo

وو

ت

lo
7

ها

ل

=f

تجع("”") ب وو

د

مَسْأَلَةُ) الْمُخْبَارُ :أن النَّاسِحَ قَبْلَتَبْلِيغِهِ عَلْيْهِ السّلامٌ "ليانبت
=

وإذا ارتفع المتبوع» ارتفع تابعه؛ لأن التابع لا يوجد بدون المتبوع .فيرتفع الفحوى

الذي هو تابع؛ بارتفاع الأصل الذي هو متبوعه.
وأجيب بأن الفحوى تابع لدلالة اللفظ على الأصلء لا للحكمء والدلالة باقية .إلا أنه

لا يجوز العمل بمقتضاها بدليل خاص بالأصل» فيبقى الفحوى؛ لبقاء متبوعه الذي هو
الدلالة.
انظر :رفع |الحاجب 4/4١٠. بيان المختصر  .7/155شرح العضد على المختصر
 5تشنيف المسامع ١/٤۷۸. شرح الكوكب المنير //#ا/ا .8فواتح الرحموت
"4

شرح المحلي على جمع الجوامع ام

مع حاشية البناني.

( )١إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عند المالكية»

والحنفيةء والشافعيةء والحنابلة.
وعزا ابن السبكي في رفع الحاجب 5/8١٠2 والزركشي في تشنيف المسامع عم

148

وابن النجار في شرح الكوكب المنير ۳/٤۷٥ المخالفة إلى الحنفية» وفيه نظر؛

وذلك لأن مذهبهم غير مخالف لما عليه الجمهور من كون الفرع يتبع حكم الأصل إذا
نسخ» يدل علئ ذلك قول صاحب مسلم الثبوت « :7/58مسألة :إذا نسخ حكم

الأصل لا يبقى حكم الفرع .وهذا ليس نسخا .وقيل :يبقى .ونيب إلى الحنفية» .وقد
بين شارحه في «فواتح الرحموت» الأمرء وزاده Sh

إن هذه النسبة لم

تثبت» وكيف لاء وقد صرحوا أن النص المنسوخ لايصح عليه القياس» .اه.
(؟) في :أ «بانتفاء» بدل «لانتفاء».
( )۳كلمة «عليه السلام» ساقطة من :ش .وفي :أ به كما في رفع الحاجب ١١١/٤ء
وشرح العضد 5/١05. وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ؟.155/
11%۷

(Ns ّ 0

لناَ :و تَبَتَلأدّى إلى وججوب رتخریم؛؛ لِلْمَطع بال
cio

o

2%

o

ترك الأول
4

1
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أ وَأَيِضًا :ته لز
عل بالانيعُصَى اء وَأَيْضًا :يَلْرَمُ قَبْلتََبْلِيغ

جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلآهُ”" وهو اتَقَاق. 7
 (0) 00الحكم الشرعي مادام في السماء لا يثبت له حكمء كفرض

خمسين صلاة ليلة

الإسراء والمعراج» وكذلك بعد نزوله من السماء وقبل أن يبلغه جبريل إلى النبي ي
فإذا بلغ النبي ية يثبت حكمه في حقهء وحق كل من بلغه .وأما من لم يبلغهء فإن
تمكن من العلم بهثبت حكمه في حقه قطعاًء وإلا فهو محل الخلاف.

الجمهور :أ
ينثه ل
بات»
الثبوت في الذمة.
وقال بعضهم  :يثبت بالمعنى الثاني اأي
لالث
ذبو
متةفي  كالنائم وهوقول الشيخ أبي إسحاق
٠الشيرازي فاىلتبصرة ص۲۸۲؛ فإنه قال« :إذا نزلالنسخعلىرسول اللهيك ثبت النسخ في
حق النبيعليهالسلام» وفي حق الأمةفيقول بعض أصحابنا؛  .ثمانتصرلهذاالمذهب فقال:

لاالبماغمنىتثال  ولا نعلم أحداً قال به » ولا بمعنى

النا:هوأنإهسقاطحقل ياعتبرفيهرضىمنيسقطعنه.فلايعتفيعهلم كهالطلاقوالعتاق
ْ والإبراء؛ ولأنهإباخة لمحظور عليه» فجاز أن يثبت حكمه قبل العلم ...إلخ»اه.
وقد رجع عنه في اللمع ص”8؛ حيث صار إلى رأي الجمهور فقال  :اماورد بهالشرعء أو
نزل بهالوحيعلىرسول اللهکل ولميتصل بالأمة من حكممبتدأ» أو نسخ أمركانوا عليه
يثبت ذلك في حقالأمة ؟ فيه وجهان .أ
مص
نحابنا من قال إ
:نه يه
ثبتفيحق الأمة»فإن

كانتفيعبادةوجب القضاء؛ ومنهممنقال :لي
اجبالقضاءوهوالصحيح؛ لأن القبلة قد
حولت إلى الكعبة» وأهل قباء يصلون إلىبيت المقدس فأخبروا بذلك وهم في الصلاة»
فاستداروا ولميؤمروا بالإعادة» فلوكان قدثبت في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء»  .اه.
هذا نصه في «اللمع»» وفيه إشارة إلى أن الخلاف في الثبوت في الذمة الذي يستلزم
القضاءء لا في الامتثال في الحالء وعلى هذا يكون ما ذهب إليه جمهور الأصوليين
هو الرأي الراجح في نظري .والله أعلم.
وانظر :التبصرة ص .585اللمع صه" .شرح اللمع ١/6850. المستصفى ١/١71١.

الإحكام للآمدي ١/١٠٠. العدة  .4184/#شرح العضد على المختصر 5/١1١7. رفع
الحاجب 4/١١١. بيان المختصر  .1/770المسودة ص .777شرح المحلي على جمع
الجوامع  71۹مع حاشية البناني .شرح الكوكب المنير “ .085/الآيات البينات
rتشنيف المسامع  .۲/۹۸۸فواتح الرحموت .۲/۹۸
( )۲كلمة «عليه السلا» ساقطة من :أ

( )۳في :ش «باتفاق» بدل «اتفاق».

گالوا :كج قلا يُعْتَبَرْ عِلْمْ الْمُكَلّفٍ  .]45/1[ /قُلنا :لآ بُ مِنٍ إِعِبَارٍ
الکک“
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ةسداس

(Dor

حست

سے

موك

°

ot

َس(

ل:ئست

١

~9

 00وعن

97

0

بعضهم:
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صلاة
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وَأَمّا زِيَادَةُ جرْءٍ مُشْتَرَطِء أو زِيَادَةٌ شَرْطِءْ أو زِيَادَةٌ تَرْفَعْ مَمهُوم

0

cofسَ به2ش"
rrابِلَةُ  :لَيْ
ِِRSيّة BMوَالْحَتَ
اÎلْمُخَكالكَمسَةِ» فَالشَّاف

.#0

ا

( )١إذا تعبدنا بشيء» ثم بآخر .فالآخر إما مستقل» أي :عبادة منفردة بنفسها عن العبادة
المزيد عليهاء أو لا.
والأول المستقلء» وهو إما أن يكون من غير جنس الأول كزيادة وجوب الزكاة على
الصلاة» فليس بنسخ بالإجماع» أو من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس»

انظر :تفصيل المسألة في :المحصول للرازي  ."5/#الإحكام للآمدي “ .451/شرح
تنقيح الفصول ص .۷۱۳شرح العضد على المختصر  .۲/۱۰۲رفع الحاجب 4/9١١.
بيان المختصر ۲/٦٦٥. شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۲۹مع حاشية البناني.
شرح الكوكب المنير * .786/تشنيف المسامع ؟ .144/إرشاد الفحول ص.١7١
( )۲وبه قال بعض أهل العراق؛ لأنه تغيير الوسطء أي :من الخمس» وقد قال اللّه
تعالى# :حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»

[البقرة5“71 :ء وبهذه الزيادة

تخرج الوسطى عن كونها وسطى؛ فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت في الآية

الكريمة» وهو حكم شرعي» فيكون نسخاً.

قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص:١7١ «وهو قول باطل لا دليل عليهء ولا شبهة
دليل» فإن الوسطى ليس المراد بها المتوسطة في العددء بل المراد بها الفاضلةء ولو

سلمنا أن المراد بها المتوسطة في العدد لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما
يحافظ عليهء فقد علم توسطها عند نزول الآية» وصارت مستحقة لذلك الوصفء .وإن

خرجت عن كونها وسطى» .اه.
انظر :رفع الحاجب 4/5١١. بيان المختصر  .5/550شرح العضد على المختصر

 .707--/5تشنيف المسامع ؟ .144/البحر المحيط ٤/١٤٠. شرح الكوكب المنير
 .۳إرشاد الفحول ص١؟.١7
( )۳وأما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة فى الصلاة» أو زيادة شرط كزيادة صفة الإيمان فى رقبة

الكفارة» أو زيادةترفعمفهوم المخالفة كماإذا قال« :فيالسائمة زكاة»»ثمقال« :فيالمعلوفة
زكاة  .فذهبت المالكية والشافعية والحنابلة والجبائية إلى أنها ليست بنسخ.
۰4
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ةيفئحلاو خښ .
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كلاثلا خسن .

عَبْدُالْجَبَّارٍ( :إِنْ غَيرْتَهحَُنّى صَارَ وَجُودُهُ كَالْعَدَم شَرْعَاء كَزِيَادَةٍ رَكْعَةٍ
فيالْمَجْرٍ َكَعِشْرِينَ عَلَىالْقَذْفِء وَكَتَخِْيرٍ في َالِ بَعْدَاين ٠ کش

.

ريِء فَُنَسْحُءبخلافٍ
ْفِ
جَةٍ
َكْع
مَرَ
ْ”" ك
لَثُ
اَحَد
وَمَالَ الْعَرَالِنُ« :إنٍ إِن
0

عِشْرِينَ في الْقّذْفي»

=

,

انظر :المعتمد ١/804. التبصرة ص67؟ .اللمع صه" .شرح اللمع ١/415. العدة
“ .416/المستصفى  .455/#الإحكام للآمدي /١51. المسودة ص .۷۰۲شرح تنقيح

الفصول ص."١7 رفع الحاجب 4/١71١. بيان المختصر  .1/550شرح الكوكب المنير
 .۴الآيات البينات ۳/١٠۲. شرح المحلي على جمع الجوامع  0مع حاشية
البناني .أصول السرخسي  .۲/۲۸فواتح الرحموت  ۲/۲۹فما بعدها .تشئيف المسامع
14
( .)١قال التفتازاني في حاشية على شرح العضد ١/۲٠۲: «قوله  يريد العضد « :وقالت

الحنفية :نسخ مطلقاً» إنما يصح لو كان فيهم من يقول بمفهوم المخالفة .والأولى أن
يحمل قول المصنف« :والحنفية نسخ» على الأولين»ء أعني :الجزء المشترط والشرط
دون ما يرفع مفهوم المخالفة .ومثل هذا الاختصار غير غزير في كلامه» .اه.
وانظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في:فواتح الرحموت ۲/۱٩  -؟.79تيسير
التحرير  .۳/۸۱۲التقرير والتحبير .۳/۹۹

( )۲قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/604 « :وقال.قاضي القضاة :إن كانت الزيادة

قد عبرت المزيد عليه تغييزاً شرعياًء حتى صار المزيد عليهلوفعل الزيادة على حد ما '

كان يفعلها قبلهاء كان وجوده کعدمه» ووجب استكئنافه ..فإنه يكون نسخاء نحو زيادة
تىين».
كععل
رعة
رك

1

اه.

وانظر :المحصول للرازي  .455/الإحكام للآمدي  .051/رفع الحاجب .4/171
بيان المختصر  .7/7150شرح العضد على المختصر  .7/707تشنيف المسامع ؟.748/
فواتح الرحموت ؟.75/
()۳

في :ش إن اتحد» بدل «إن اتحدت؟.

 8١1وهذا نص كلامه في المستصفى « :الرتبة الثانية :وهي( :)4انظر المستصفى ١/۷١۱ .

في أقصى البعد على الأولى :أن تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد
والانفصال» كما لو زيد في الصبح ركعتان» فهذا نسخ؛ إذ كان حكم الركعتين

الإجزاء والصحةء وقد ارتفع .نعم الأربعة استؤنف إيجابهاء ولم تكن واجبة» وهذا

ليس بنسخ ؛ إذ المرفوع هو الحكم الأصلي دون الشرعيء فإن قيل :اشتملت الأربعة=
1۰

وَالْمُحْمَارٌ :إِنْرَفَعَتْ حُكمًا شَترُْعِبًاُ بوَعتْدَِهِ بدَلِيلٍ شَرْعِيٌّ» قَنَسْخٌ؛
َه حَقِيقَتُهُ وَمَا خَالَفَهُ فَلَيْسَ بتسخ 7 .قَالَ :في السَّائِمَةِ الرَّكَاةُ) د
ُ0حقّقَ أن المَمْهُوممراد
قاا
قَال :في الْمَعْلُوفَة الرَّكَاةُا لاتخ .ق
()١

إلا قَلا .ولو زِيد'"

هه

ك

كع

وت

ت

فَنَسْخْ»
و

في الت كنع لِتَحْرِيم الريَادَةنموُجُويِهَاء

رَالتَْرِيبُ عَلَىالْحَدٌ"كَذَلِكَِ .ن قِيل :من بسكم الأضل  .قُلْنَا :هَذَا لَوْ
َميقث تَخرِيمُةَُ .و خيْرَفي الْمَسْحبَعْدَوُجُوبٍالْعَسْلٍء فسخ ؛؛

للخيير

َعْدَالْوْجُوب .
ت 2
)(۳
ولو كَالَ :ظوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَئِنِ »" 4نُمَّتابلتْحْكمُ بالنّصٌ بسا
م
)4(.
اديه
هم مس
٠ إِذلارَفْعَلِشَيْءٍء لو كيك
وَيَمِينِ) لَيِسَ يتشخ

شعو
مي

وو
م

و
وَمَمهوم:

ال َم وتا جين ؛ إذ ليس فيه مع الحم بكيْره.
¢

-

°

على الثنتين وزيادة فيهما قارتان لم ترفعاء وضمت إليهما ركعتان .قلنا :النسخ  :ر

الحكم لا رفع المحكرم فيهء فقد كان من حکم الركعتين الإجزاء والصحةء وقد
لهيس الأربعة ثلاثاً وزيادة» بل هي نوع آخر؛ إذ لو كان
ارتفع› كيف وقد بينا أن
لكانت الخمسة أربعة وزيادةء فإذا أتى بالخمسة فينبغى أن تجزئ» ولا صائر إليه.

الرتبة الثالثة :وهي بين المرتبتين :زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة فى القذف»ء
وليس انفصال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاةء ولا اتصالها كاتصال الركعات.
نوسخ»
وقد قال أبو حنيفة رحمه الله  :ه

وليس بنسخ» بل هو بالمنقصل أشبه؛ لأن

الثمانين نفي وجوبهاء وإجزاؤها على نفسهاء ووجبت زيادة عليها مع بقائهاء فالمائة
ثمانون وزيادة؛ ولذلك لا ينتفي الإجزاء عن الثمانين بزيادة عليهاء بخلاف الصلاة»
أه.

 )١في :ا «ولو زيدت» كما في بيان المختصر  1/9752وشرح العضد على المختصر
7ه

بدل «ولو زید» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 4/87١.

(؟) في :ش «الجلده بدل «الحد».

( )۳سورة البقرة الآية١۸۲. : وتمامها# :واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا

رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء».

( )5في :ش افليس نسحٌ» بلد«فليس بنسخ».
( )5سورة البقرة الآية١۸۲. : وتمامها# :واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا

رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء».
"٠١

ذراط عسل عُضْرِ>ء فَلَيْسَ بك لخ ل نگّهُنما
َي الوْضوءِ إش
وََوزِْيدف

حَصَلَ وُجُوبُ ماح 47[ /اب] الأضل .
قَالُوا :كَانّثْمُجْرِئةُثمصَارَتُغَيْرَمُجْرِئة .لا  :مَعْنَى امجِرِنَة):

ميال الأمْرِبِفِعْلِهَاوءَلَمْ يَرْتَفِع٠ْ وازتفع ٠ عَدَمُتَوَقْفِهَا على شط آخَرَء
وَدَلِكَمُسْتَيدٌإلى حم الأضلٍء وَكَذَِكَ لَوْزِيدَ فِي الصَّلاةٍ مَالَمْيَكُنْ
مَحَدَّمَا .
(مَسْألَة) إا نقُفقِصصَ جَرْءمُ الْعِبَاددَة أو شَْطهَاء سخ لِلْجَرْءِ وَالضَّدْطٍ ل
لِلعِبَادَة0ٍ0

و نردم 6553 1

ُدْبَع “راّبَجْلا  :نإ ناك اءْرُج آل 00*اًطدَش .
o

ر

e
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( )١في :أ «وارتفاع عدم بدل «وارتفعَ عدم».
(0

وإليه ذهب الحنابلة » وأكثر الشافعية» وهو مذهب أبي الحسن الكرخي» وأبي الحسين البصري.

انظر :المعتمد ١/4١4
۳

 .814التبصرة ص .185اللمع ص ."4المحصول للرازي

الإحكام للآمدي ۸/١٠٠  .المسودة ص.۲٠۲ شرح تنقيح الفصول ص.۲۲٠

شرح المحلي على جمع الجوامع  7/449مع حاشية البناني .رفع الحاجب ٤/۲٠ ب
.يان
المختصر ۷١/۲ه.شرح دش على المختصر  .۲/۳۰۲شرح الكوكب المنير ۳/٤۸٥.
الآيات البينات #٠ ٠.فواتح الرحموت  .5/44تشنيف المسامع  .۲/۳۹۸إرشاد

الفحول ص.١771
(*) من الحنفية من قال :إنه نسخ لأصل العبادة.
انظر :فواتح الرحموت  .5/44تيسير التحرير /١95. التقرير والتحبير  .10/حاشية

السعدعلىشرح العضد 5/١57405
) (٤في :أ «وعبدالجبار» بدل «عبدالجبار». 

( )5فصل القاضي عبدالجبار بايلنجزء والشرط فقال :إسقاط الجزء نسخ للعبادة» كالركوع

أو السجودء وإسقاط الشرط كالطهارة ليس نسخاً.
قال أبو الحسين البصري في المعتمد ١/814: «وعند قاضي القضاة أن نسخ شرط

منفصل من شرائط العبادة لا يكون نسخاً للعبادة» فنسخ الوضوء لا يكون نسخاً
للصلاة» ونسخ جزء مأنجزاء الصلاة يكون نسخاً للا أه.
ووافق الغزاليٌ في المستصفى ١/5١١ القاضيّ عبدالجبار في الجزءء وتردد في الشرط.
۲۲

َ : 6لر كَانَ شا لِوُجُوبِهًا افْتَمَرَتْ(" إِلَى دَلِيل نَانِء وَهُوَ جلاف
h5

~e

i

قَالوا :دثبت تخريمها بير هارو بغي الرَكَعَتيْن
عو

ور

وو

أو وجوبها ِعَيْرهِمَا .قلا

8

الْقَرْض لم 5

وء

)4

©

و ہک

8
7

عمم

جوازها

و

وجوب.

(مَسْأَلَةُ) الْمُخْتَار :جرا(“ تلع ووب مَعْرَِيهه وَتَحْرِيم الْكفْرِ وَعَيْروء
خلاقًا للْمُعْتَِلَةِ.

وهي

فَرْعٌ ا

وله

لق

وَالْمُخْتَارُ:جَوَارُ تخ جَمِيء ایب خِلانًا لِلْعَرَلَِ"" .لا :أخكامٌ
كَغْيْرهَا
( )١ففيي« :أقلنا» بدل «لنا؟.
)(۲

في  :ش «لافتقرت» بدل «افتقرت».

)(۳

بدل «الركعتين».

2

شركعتين»
في «
في:

أ الم يتحدا بدل

.
الم يتجددا .

وهو تحريف

ظاهر›

لعله سهو من الناسخ.

( )4كلمة «جواز؛ ساقطة من :أ
()5

اختلف

الأصوليون في آنه هل يجوز نسخ

وجوب

معرفة الله تعالى»

وتحريم

الكفر

وغيره مانلظلم والقبائح العقلية أم لا؟ فقال أهل السنة :نعم .وقالت المعتزلة :لاء

وهذه المسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين.
فمن قال بالحسن والقبح العقليين  وهم المعتزلة  »-منع جواز نسخ هذه الأمور؛ لأن
المقنضى للحسن والقبح حينئد صفات

ومنلميقلبالحسن الق العقليين -

وأعكام لا تتغير بتغير الشرائع »

وهم املالسنة »-

فامتنع النسخ ؛

جوّز نسخ هذه الأمور؛ لقوله

سبحانه وتعالی « :يمحو الله مايشاء ويشب) [الرعد٠4]» : وقوله تعالى# :ويفعل الله
مياشاء) [إبراهيم  9 :وقوله تعالى# :إن اللهيحكم ما يريد [المائدة.]۲ :
وانظر تفصيل المسألة في  :المستصفى ١/751١. الإحكام للآمدي #/751١. شرح العضد
على المختصر 5/١5  5١5.رقع الحاجب ١٤/٤١٠. بيان المختصر ؟/لالاه .شرح
مع حاشية البناني .شرح الكوكب المنير .586/#
المحلي على جمع الجوامع ۲
فواتح الرحموت  .5/15تشنيف المسامع ؟.884/
الآيات البينات FT
()۷

المختار عند الجمهور:

جواز نسخ جميع التكاليف»

الغزالي.
°۳

وخالفت

المعتزلة›

ووافقهم

قالوا :ليآلمك"

Mna

for

م

ع عَ
ننْ ووجُوجبوب

>

موش

ص

ت

1

2

مَمعْعررففَهةٍ النَمْخْ ووَاالسئاَاسسِصخحْ  ..ووَاأججیيبت بلِلَّهُ
7

2

4

0

1

وک

1

0

1

چت

= قا
ال ال
لغزا
ملي
سف
تيصفى
'انعم بعد أن كلفهم لايمكن أن ينسخ جميع
التكاليف ؛ إذ لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ .وهو الله عز وجل .ويجب على
المكلف معرفة النسخ» والناسخ» والدليل المنصوب عليهء فيبقى هذا التكليف
بالضرورة» ونسلم أيضاً أنه لا يجوز أن يكلفهم أن لا يعرفوه» وأن يحرم عليهم

معرفته؛ لأن قوله« :أكلفك أن لا تعرفني» يتضمن المعرفةء أي :اعرفني؛ لأني

كلفتك أن لاتعرفني» وذلك محال؛ فيمتنع التكليف فيه عند منيمنع تكليف المحال.

وكذلك لايجوز أن يكلفه معرفة شيء من الحوادث على خلاف ما هوابه؛ لأنه

محال لا يصح فعله ولا تركه» .اه٠ .

وقد أجمع الكل على عدم الوقوع» وإنما الخلاف في الجواز العقلي.
وانظر التحقيق في المسألة في :المستصفى ١/71. الإحكام للآمدي  .8/771مختصر
ابن الحاجب ۲/۴٠۲. رفع الحاجب ٤/١٤١٠. بيان المختصر ۸۷/١ه. شرح المحلي
على جمع الجوامع ۲/۱١٩ مع حاشية البناني .شرح الكوكب المنير ۳/٦۸۵ ۷۸٥. -

الآيات البينات  .۲۱۲ - ۳/۰۱۲فواتح الرحموت  .۲/۸1تيسير التحرير  .۳/۳۹۱تشنيف

المسامع Y/4AA.

ألا تنفك» بدل «لا ينفك».
( )١في« :
14

الْقِياسُ :التَّقْدِيرُ وَالْمْسَاوَاةا"؟ .وَفِي الإضطلاح :مُسَاوَاةُ فزع لأضل في
( )١لما فرغ الشيخ ابن الحاجب من المباحث المتعلقة بالكتاب» والسنة» والإجماع» شرع
في القياس ومباحثه.

والقياس :هو ميزان العقولء والنظر فيه أوسع من غيره مأنبواب الأصول؛ ولهذا
خصه الأصوليون بمزيد اعتناء.
قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/٥4٤ مبيّنا لشرفه« :القياس :مناط الاجتهادء

وأصل الرأي» ومنه يتشعب الفقهء وأساليب الشريعة» وهو المفضي إلى الاستقلال
بتفاصيل أحكام الوقائع؛ مع انتفاء الغاية والنهاية؛ فإن نصوص

الكتاب والسنة

محصورة مقصورة» ومواقع الإجماع معدودة مأثورة» فما ينقل منهما تواتراً فهو
المستند إلى القطع› وهو معورٌ قليل» وما ينقله الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة

أخبار الآحاد» وهي على الجملة متناهية» ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي يتوقع
وقوعها لا نهاية لها.

والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى» متلقّى من

قاعدة الشرع» والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس» وما يتعلق به من
وجوه النظر والاستدلال؛ فهو إذن أحق الأصول باعتناء الطالب» ومن عرف مآخذه
وصحيحه

وتقاسيمه»

وفاسده»

وما يصح من الاعتراضات عليهاء وما يفسد منهاء

وأحاط بمراتبها جلاء وخفاء» وعرف مجاريها ومواقعهاء فقد احتوى على مجامع
الفقه» .اه.

وقال ابن التلمساني في شرح المعالم ؟« :945/اعلم أن النظر في هذا الباب  -أي
القياس  -من أهم مقاصد أصول الفقه؛ فإنه مناط الاجتهادء وأصل الرأيء ومنه

يتشعب الفقه» وعليه مدار الفروع وعلم الخلاف .ومنه يَسْتَمِدَء وإليه يَسْتَنِدُّ وبه تعمٌ
أحكام الوقائع التي لا نهاية لهاء فإن اعتقاد المحققين  :أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله

تعالى» ومواقع النصوص والإجماعات محصورة» والمتكمّل بتعميم الأحكام هو
القياس».

اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب:١*5/8 «القياس ميزان العقولء وميدان الفحول»

ونحن نرى أن تُرخيّ فيه العنان طويلاء ونبسط فيه المقال قليلاء فإنه مناط الاجتهادء
ومنبع الآراءء والكافل بتفاصيل الأحكام عند تشاجر الغوغاءء والمسترسل على جميع
الوقائع» والموجود إذا فقدت النصوص واختلفت الأقوال» وظن ضيق المسالك»
وانسداد الذرائع» .اه.

()۲

القياس في اللغةء هو :تقدير شيء بآخر ؛ ليعلم المساواة» والمفارقة بينهما.
o

ِل کي
يقال :قاس به» وعليه .وإليه .وإنما عدي ب «على»؛ لتضمينه معنى البناءء وب «إلى»؛

لتضمينه معنى الرجوع.
وإطلاقه على التشبيه» والمساواة» مجاز من باب إطلاق السبب على المسبب.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ١٤/١۳۱: «وكان أبي رحمه الله يقول :من قال:

القياس  :التقدير والمساواة .فيه مسامحة في شيئين.
أحدهما :إطلاق التقديرء وليس كل تقدير قياساً؛ ألا ترى إلى قوله تعالى# :الذي
خلق فسوى * والذي قذّر فهدى) [الأعلى:

"” "] .أي :جعله فى نفسه ذا قدر

مخصوص» وليس معناه :قدره بغيره» إلا أإنيلريده بتأويل.

1

والشاني :أن المساواة صفة المّقِيسء ,والقياس صفة القائس وفعلهء فلو قال

ماوضلعهتاس:وية كان أولى» هذا معناه في اللغة».اه.

انظر :المصباح المنير 715
م7/1
ق.امعج
يميس اللغة ٥/٠٠. القاموس المحيط ۲/۳٠٠.
التعريفات للجرجاني ص
77۳
 .-۳۳المعجم الوسيط  .۲/۰۷۷شرح المعالم ۲/۹٤۲. رفع
لروعل
الحاجب 4/77١. شرح الكوكب المنير  .4/5الشرح الاكبي
رىقات للعبادي ؟.7374/
) 0اختلف الأصوليون في إمكان حد القياس» فذهب بعضهم .منهم إمام الحرمين الجويني
إلى أنه لا يحد» قال في البرهان  7/985يتعذر الحد الحقيقى فى القياس« :فإن الوفاء

بشرائط الحدود شديد ...إلخ؛ اه وذهب الجمهور إلى إمكانه» ثم اختلفوا في تعريفه؛
تبعا لاختلافهم في أنههل هو دليل شرعي كالكتاب والسنة» سو
لمنظ
ااء
جرتهد
ي.نظرء أو هو عمل من أعمال المجتهد فلا يتحقق إلا بوجوده؟

أو لم

فمن ذهب إلى الأول كالإمام الآمدي في الإحكام /١712 وابن الحاجب عرفه بأنه:
مساواة فرع لأصل في علة حكمه.
ومن ذهب إلى الثاني كالقاضي أبي بكر الباقلانيء وأبي الحسين البصري» وأبي

إسحاق الشيرازي» والفخر الرازي» والبيضاوي .وغيرهم» عرفه بما يفيد أنه عمل من
أعمال المجتهد مثل :تحصيل حكم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة الحكم عند
المجتهد .المعتمد ۲/١۹۱ أو :إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما
في علة الحكم عند المثبت .المحصول للرازي ١/١٠.

وانظر تعريفه بالتفصيل فى :التلخيص للجوينى  .051/#البرهان  .5/444المعتمد

 . 7شرح اللمع للشيرازي ؟ .097/المستصفى  .۲/۸۲۲المنخول ص .776شرح
المعالم ۲/٠٠٠. المحصول للرازي ١/١١. الإحكام للآمدي  .071/رفع الحاجب
 .4بيان المختصر  .5/#شرح العضد على المختصر ۲/۴٠۲. شرح الكوكب
المنير /٤ه. شرح المنهاج للأصفهاني ١/٤۳1. السراج الوهاج في شرح المنهاج
 .5فواتح الرحموت ؟ .745/تشنيف المسامع ١/١١٠.
°۲٩

وَيَلْرَم الْمَصوة“ زِيَادَةٌ :في نَظرِ الْمُجْتهي) ؛ ل صَجيخ› ون

5

الْعَلَطَ وَالرّجْوعٌ .بخلاف الْمْحَطَعَة  .وَإِنْ أريد الْمَاسِدُ مَعَهُ قي  :ا

E

وَأُورِدَ قياس الذَّلآلة ."1فته ل كر فيه عِلَةُ .وَأَجِيبَ إمَا باه عير مُرَاد
َإِمّا باه يَتَصَمَّنُ الْمْسَاوَاةَ فيها .وَأُوردَ قياس العَس مِثْلُ :لكا [ /ه]/٠
( )١الْمُصَوْبَة :هم القائلون بأن كل مجتهد في المسائل التي لا قاطع فيها مصيب.
انظر :المعتمد ١/١۷۳. اللمع ص .۳۷الوصول إلى الأصول  ."5/14المحصول لابن
العربي ؟ص.١61 بذل النظر ص .4495مجموع

الفتاوى لابن تيمية ١5/91١. ٠رفع

الحاجب ٤/٩٤۱. تيسير التحرير  .4/707تشنيف المسامع .4/580
(؟) الْمُخَطئة  :هم القائلون بأن المصيب في المسائل التي لا قاطع فيها واحد.
انظر :المعتمد ؟ ."08/التبصرةص .894المحصول لابن العربى ص؟.١75 بذل النظر

ص.41٩ مجموع الفتاوى لابن تيمية 4١/407. رفع الحاجب  .4/771شرح الكوكب

المنیر .5/984
( )9قياس الدلالة :هو إثبات حكم في الفرع لحكم آخر توجبهما علة واحدة في الأصلء
فيقال :يثبت هذا الحكم في الفرع ؛ لثبوت الآخر فيه» وهو ملازم له؛ فيكون قد

جمع بأحد موجبي العلة في الأصل؛ لوجوده فايلفرع بين الأصل والفرع في
الموجب الآخر؛ لملازمة الآخر له» ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على

العلم» وبالعلة على الموجب الآخرء لكن ڪي بذكر موجب العلة عن التصريح بها.

مثاله :أن يقال :يقطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قطع يده» كما يقتل الجماعة
بالواحد إذا اشتركوا في قتله» والجامع وجوب الدية عليهما في الصورتين» وذلك أن
الدية والقصاص موجبان؛ للجناية لحكمة الزجر في الأصل» وقد وجب في القطع
أحدهماء

وهو الديةء فيو جب

الآخرء وهو القصاص عليهم ؛ لأنهما متلازمان؛

نظرا

إلى اتحاد علتهما وحكمتهما.

انظر :إحكام الفصول للباجي ؟ .875/شرح مختصر الروضة ١/٦۳٤. شرح العضد على

المختصر ۲/۷٤۲  .8441-5بيان المختصر #لا.رفع الحاجب 4/75١. زوائد الأصول
ص.۷۴٩ شرح الكوكب المنير ٤/١٠۲. التحقيقات في شرح الورقات ص.870
0

في :أ «لايُذْكرُ بدل ١لاتُذْكَرُه.

) (6قياس العكس  :هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لتحقق نقيض علة حكم

الأصل فايلفرع.
مثل قول الحنفية :لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر» وجب أيضاً بغير نذر.
عكسه:

الصلاةة لما لم تجب

في الاعتكاف بالنذرء

لم تجب

بغير نذر .فإن الفرع هو

الصيام» والأصل هو الصلاةء والحكم في الأصل عدم الوجوب في الواقع» وفي-
¥

وجب لم في الاغتكاني بالنَّدْرِء وَحَبَ بِغْيْرٍ نذرِ.
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عَاكْلسّضهَُّ:لاةٌ لا أ¿ م دتچب فيو بالتذرء لم دتچب بِمَيْرٍتَذر.وَأجيبَ

بالأوليء أو بِأنَّ الْمَفُصُود مُسَاوَاه 10الامْيَكافٍ بعَيْرٍ تَذْرِفي إِشْيِرَاطٍ اسا
 1بار نی َ 0'0ارِقَ'؛أذلسن وَذْكِرَتِ الضَّلاةُ؛ ليان الإلْعَاى َو

ئة

: :بَذْلُ الْجهْدٍفي امج الْحَقّ .وَقَوْلُهُم  :الدَّلِيلٌ الْمُوصِلٌ

إلىالْحَقٌّ .وَكوْلَهُمْ :الْعِلْمُ عنََنظْرٍ .مَرْدُودُبالنّص وَالإِجْمَاعء وباد الْبَذْلَ

حال الْقَائِسِء وَالْعِلْمَ تَمْرَةُالي سر

1بوهاشم « :حمل السَّىْءعَِلَى غَيْرِ بِإِجِرَاء

حُكمه عَلَيِو."5

= الفرع الوجوب فيه» والعلة في الفرع الوجوب بالنذرء وفي الأصل عدم الوجوب

بالنذر. .

فإنه قياس › ولا يصدق

عليه الحد؛ إذ لا مساواة بين الأصل والفرع في العلة ولا في

الحكم.
انظر :إحكام الفصول 0

المحصول للرازي ه.١/ الإحكام للآمدي €

رفع

مع حاشية

الحاجب  . 41بیان المختصر ٠.۳/۸ شرح العضد على المختصر 7
مع فواتح الرحموت.
السعد٠ . شرح الكوكب المنير  4/1مسلم الثبوت ۲
)(1

وهو تحريف

شس «مساةً) بدل (مساواة» .
في :ش

ظاهر»›

وهو سهو من

الناسخ.

شالصوم» بدل «الصيام».
( )۲في« :
( )۳في :أ «الصوم» بدل «الصيام».
)(€

كر الحدود المردودة وزيفهاء

فمنها:

الحدود الثلاثة التي ذكرها المتقدمون:

يتخراج الحق.
الأول :أن القياس :بذل الجهد ففاس

الثاني  :أنه الدليل الموصل إلى الحق.

الثالث :أنه العلم عن نظر.
وانظر :التلخيص

الإحكام للآمدي ۳/١٠٠

/۹١٤. المعتمد ۲

 . ١١٠رفع الحاجب

 . ١/4شرح العضد على المختصر ١ ۲/۷ مع حاشية السعد .بيان المختصر ۳/١١.
)(0

في  ::أ «بإجزاء» بدل «يإجراء» .وهو

تحريف ظاهر»› لعله سهو من الناسخ.

:وحده الشيخ أبو هاشم بأنه :احمل
( )5قال أبو الحسين البصري في المعتمد « 1
الشيء على غيره» وإجراء حكمه عليه.44

°۸

مس

هاس

وَيَحْتَاجْ ع"7

0

وقول الْقَاضِي« :حَمْلٌ مَعْلُومعَلَ مىَْلُومٍفي بات حم لَهُمَاأو متيفهي

اثر جاع بَيْتَهُمَ
ا مِنْ نات كم أو صِفَةٍ أز نم . "00حَ
عْسََنٌم' إل
Aے
ل

ا« 9حَم
ْل» مره وَإِنْبَاتَ 30فیهما معالَيْسِبوه وَابجَامِع) كافِ)0
)0

عرّف أبو هاشم القياس من حيث هوء ولم يخص

الصحيح منه بتعريف»› فلو قال :

بجامع  لاختص بالصحيح › فإذن حذه صحيح.

وانظر :المعتمد ١/6491. الإحكام للآمدي  .751/#رفع الحاجب 4/851١.
زفق

تعريف

القاضي الباقلاني هذا ذكره الإمام الجويني في البرهان

45352

حيث

قال:

«وأقرب العبارات ما ذكره القاضي؛ إذ قال« :القياس حمل معلوم على معلوم في
إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما؛ بأمريجمع بينهما من إثبات حكم .أصوفةء

أو

نفيهما»ء ثقمال في البرهان ؟( :985/إنا إذا أنصفنا >ء لم نر ما قاله القاضي حَدَاً؛
فإن الوفاء شراط الحدود شديد» وكيف الطمع في حدٌّما يتركب منالنفي والإثبات.
والحكم والجامع ؟ فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع» وتحت حقيقة

جنس» وإنما المطلب الأقصى رسم يؤنس الناظرٌ بمعنى المطلوبء وإلا فالتقاسيم التي
ضمّنها القاضي كلامَهُ تجانب صناعة الحدء فهذا مما لا بد من التنبه له» .اه.

)( عبارة القاضي الباقلاني ف«ايلتقريب والإرشاد الكبير»» كما نقلها الجويني في التلخيص
«: ۴القياس حمل أحد المعلومين على الآخرء في إيجاب بعض الأحكام لهماء
وني إسقاطهعنهما؛ بأمر جمع بينهما من إثبات صفة وحكم لهماء أو نفي ذلك

عنهما" .
قال ابن لعي في رفع الحاجب 5/95١: «إلا أن المصنف جعل قوله ). أي
القاضي  : -من إثبات حكم أو صفة نفيهماء> من تمام الحدى واعترضه بأن قوله:

ايداعكافك وات ترى عبارة «التقريب» ظاهرها أن آخر الحد قوله« :بأمر جمع
 ...الخ»١ .

وتعريف القاضي لل
/قياس هو ما اعتمده جمهور الأصوليين مثل الإمام الجويني في
التلخيص۳/١٤٠ . دون البرهان» والغزالي فايلمنخول ص۲۳٤ والمستصفى .۲/۸۲۲
وقال الفخر الرازي في المحصول ه« :8/أسدٌّماقيلفي هذا الباب تلخيصا وجهان:

الأول :ما ذكره القاضي أبو بكرء واختاره جمهور المحققين ما أنه« :حمل معلوم
على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما؛ بأمر جامع بينهماء من إثبات حكم
أو صفةء أو نفيهما عنهما».

والتعريف الثاني :ما ذكره أبو الحسين البصري» وهو« :أنه تحصيل حكم الأصل في
الفرع ؛ واشتباههما في علة الحكم عند المجتهد» وهو قريب» .اه.

4

هُم * :ت«بُوتٌ حكم ا eلمع فهر2ع األدْهقِيّاس .شر
دلَه
اَوْ
وَق

م

62012

يدور

ور
ود2ود :ا0لْقِيّاسَ الذْ2هْنِىٌ :ربوب *
1أجيبَ ”"'”3بأَنسّ المَخ
3

`.

ا5لفزع الذَهبِىٌ
<

2

وَالْخَارٍجيٌ لَبِسَ فَرْعَا له

= ثمثم عدل الإمامم االلررااززىي ففيى االمحصو ٠ل١/١ هذا لتعريفالتعريبفقو بقوله( :إثبات ممهثل
معلوم لمعلوم آخر؛ لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت». .اه.
وقد دافع ابن السبكي في رفع الحاجب 4/44١ عن تعريف القاضي الباقلاني أيما
دفاع» وقد انتصر الجوينى فى التلخيص ١/١٤٠ دون البرهان  9/484لتعريف القاضي
وارتضاه.

وانظر :التلخيص ۳/١٤۱  .البرهان ۲/۹۸٤. المستصفى  .۲/۸۲۲المنخول ص.۲۴٤
المعتمد  .7/891المحصول ١٠/٠

 ١١.الوصول إلى الأصول ۲/٦۱۲. تيسير التحرير

 ٠WNعفر بجاحلا .١159/4

) 0هذا اعتراض

ذكره الإمام الآمدي في الإحكام FVA

وزعم أنمهشكل

لا

محيص للقاضي الباقلاني عنهء حيث قال« :لکنه يردعليه إشكال مشكل لا
محيص

عنهء)

وهو أن الحكم في الفرع نفياً وإثباتاً متفرع على القياس إجماعاًء

اىس؛
يا ف
قركن
ايسلهو
ول

لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل؛ لما فيه

مالندور الممش٠ع وعند ذلك فيلزم من أخذ إثبات الحكم» ونفيه في الفرع في
حد

القياس أن يكون ركنا في القياس»

وهو دور ممتنع.

وقد أخذه في حد

القياس حيث قال« :في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما» إشارة إلى الفرع
والأصل».

قال ابن
المصنف
والإثبات
حملت
حملت.

اه.

السبكي في رفع الحاجب ٤/٤١٠ «:لا يقال :هذا الاعتراض هو ما ذكره
أولاء حيث قال« :الحمل» ثمرة القياس» لا نفس القياس؛ وهذا لأن الحمل
واحد؛ لأنا نقول :الحمل هو فعلك الناشئ عن المساواةء فإذا اطلعت عليها
والقياس نفس المساواة؛ فإذن لولا وجود القياس الذي هو المساواة لما
فس الثبوت» أو ملزوم الثبوت.
وأما الإثبات فنهو

واعلم أن هذاكلامذكرناهعلىمَسَاقطريققةة المصنف .وقد بناه على ما في ذهنه من
وهو دليل شرعي موجود في نفس الأمر اعتقده القائئس أم
اواةء
سفس
لاسم ن
اقي
أن ال

لاء وأن الحمل فعل القائس .وهو متأخر عن القياس» وأن الإثبات غير الحمل؛لأنه
إن كان الثبوت» فواضح› وإن كان ملزوم الثبوت» فهو فعل الله تعالى» وليس هو
وظيفة القائس» فإن وظيفة القائسالحمل لا الإثبات» ولم يذكر الآمدي لهذا

الاعتراض جواباء بل فَحُمّ أمره كما عرفناك» .اه.
( )۲فى :أ «وأجيب» بدل «أجيب".
۰

وأرْکاٌ“ :الالء وَالْمَرْعٌ
وَحُكُمُ الأضلء وَالْوَسْفُ الجَامعٌ.

الآضلٌء الأككر :مَحَلٌّ الحم الْمَُبّهِ ه .وَقِيلَ :دَلِلُهُ .وَقِيلَ:

 4 0عء(؟)

 (00أركان القياس أربعة :الأصل» والفرع» وحكم الأصل» والوصف الجامع .ولم يذكر
الأصوليون منها حكم الفرع؛ لأنه ثمرة القياس» ونتيجته؛ لتأخره عنه» فلا يجوز أن

يكون ركنا لهء وإلا لزم توقفه على المتوقف على نفسه.
انظر :شرح اللمع ؟ .478/المستصفى للغزالي ؟ ."85/الإحكام للآمدي  7/7712رفع
الحاجب ١/١١٠  .بيان المختصر #/4١. شرح العضد على المختصر  .۲/۸۰۲تشنيف

المسامع ۳/٤۷۱. شرح الكوكب المنير 4/١١.
) (۲اختلف الأصوليون في الأصل في القياس .هل يطلق على محل الحكم المشبه به أو

على دليله» أعولى حكمه؟ وذلك راجع إلى أن الأصل يطلق على أمرين:
ريفة
عف
مصل
الأول :ما بني عليه غيره» كقولنا :فمعرفة الله أ

ني
نمبية
تكري
من حيث إن معرفة الرسول ال

رسالة رسول الكلهلا

على معرفة المرسل.

الثاني  :ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره» وإن لم يبن عليه غيره» وذلك كما
تقول في تحريم الربا في النقدين ::فإنهأصل» وإن لم يُبنَ عليه غيره.
وعلى هذا اختلفوا في الأصل في القياس على ثلاثة أقوال:
القول الأول :الأصل هو محل الحكم المشبه به .وهو قول الفقهاء.ء وساعدهم كثير

/

املنمتكلمين.

قال الآمدي في الإحكام « :771/والأشبه أن يكون الأصل هو المحل على ما قاله
الفقهاء؛ لافتقار الحكم والنص إليه ضرورة من غير عكس» فإن المحل غير مفتقر إلى
النص ولا إلى الحكم» .اه.
ونقله ابن الحاجب هنا في المختصر عن الأكثرين» وصححه

ابن السمعاني في قواطع

الأدلة /9ه".١

قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :4/181واعلم أن ما ذهب إليه الأكثرون من أن

الأصل محل الحكم المشبه به» والفرع محل المشبهء وهو رأي الفقهاء والنظار» وبأن

القياس إلى الفقهاء مرجعه» فساعدهم الأصوليون فيه على مصطلحهم» وجَرَوًا في
الباب على مقتضاهء فلا يطلقون الأصل والفرع إلا على ما يطلقه عليه الفقهاء؛ لثئلا
يختبط الذهن بين الاصطلاحات فاحفظ ذلك».

اه.

ول
صإلى
أول
لالوص
ا.8
وانظر :المحصول للرازي /51
صر
تلى
خضد ع
مالع
لشرح
ا٤/
رفع الحاجب ۷١٠.

محوت
حوات
ر5/ ف
ل51١
انير .
الم

 .۲/۹۲۲الإحكام للآمدي .771/
 .۲/۸۰۲الإبهاج * .14/شرح الكوكب

امع
سيف
مشن
ل ت
ا٤/٤
 .7/8451نهايةالسول ٠.
١٠١١

۳/٤۷٠.

2

r
وقیل

ا
كسد"
DT
وَالْقَرءٌ :المخل المشيه.

:
 :کی

.

وَا
لأضْلْ :ما ينبني" عَلَيْهِ غَيْرْه”؟ .2قلا بُعْدَ فِي الْجَمِيع؛ وَلِذَّلِكَ كَانَ
2

الْجَامِعُ فَرْعَا  1أَضلاًفرع .

القول الثاني  :إن الأصل هو دليل الحكم .وهو قول المتكلمين» وحكاه القاضي
عبدالوهاب عن القاضي أبي بكر وبعض المعتزلة .وانظر :اللمع ص .75المحصول
للرازي ١/١٠. الوصول إلى الأصول ؟ .555/الإحكام للآمدي  .771/رفع الحاجب
 .. 4شرح العضد على المختصر  .۲/۸۰۲الإبهاج /١15.شرح الكوكب المنير

 .فواتح الرحموت ؟ .8441/نهاية السول  .4/45تشنيف المسامع  .871/#البحر
المحيط ٩۷. 5 إرشاد الفحول ص1١. 97
القول الثالث :إن الأصل هو حكمه .وهو قول بعض الأصوليين» ولم أقف على نسبة
سيم
تجقعن
ل نت
اقول
صحيحة لهذا القولء وما لاح في نظري أن هذا ال
فحسب

؛ ولهذا وجدت

ابن السبكي في رفع الحاجب

4/۷1

العقلي

يصرح بذلك فيقول:

«ولم يقل أحد :إنه دليله» وای ودليله القياس» .اه.

يوصول إلى الأصول 9/5752
ال
والنزاع في هذه المسألة لفظي .قال به ابن برهان ف
وابن قاضي الجبل المقدسي ۔ نقلاً عن شرح الكوكب
والآمدي في الإمكا ۳
المنير 5/5١ -
المنهاج  .75/نهاية السول  .4/40إرشاد الفحول للشوكاني ص.١597
الفرع  :خلااف

الأصل›

وهو أسم لشيء ينی على غیره.

انظر  :التعريفات للجرجاني ص۳۱۲

 .المعجم الوسيط 1/8

يذل النظر ص .۳۸

معجم لغة الفقهاء ص.۳٤۳
القول بأن الفرع هو :المحل المشبه .هو قول الفقهاء.
والقول بأن الفرع هو :حكم المشبه .هو قول المتكلمين» وقال ابن قاضي الجبل:
«وهو الأصح».
ولم يقل أحد هنا إنه دليله؛ كيف ودليله القياس ؟
انظر :اللمع ص .10/العدة ١/١۷٠. المحصول للرازي  .8/91الإحكام للآمدي

* .١177/التحصيل  .٠١۷/١مختصر البعلي ص".١41 تسير التحرير 57/#؟ .شرح
المحلي على جمع الجوامع  ۲/۳۲۲مع حاشية البناني .فواتح الرحموت ۲/۸٤۲. شرح
الكوكب المئير ٤/١٠. البحر المحيط 8//١١. تشنيف السانعF/441.
 (۳في :اأيُبْنَاك «بيدَلنبني» .وهو تحريف ظاهرء لعله سهومنالناسخ.
) (€الأصل في اللغة :ما يبنى عليه غيره» سواء كان البناء حسياً أو معنوياً .وبه قال-
۳۴۲

وَمِنْ شَرْط خكم الأضل :
5

rf

ان يکود شَرْعِي(" .وألا يَكُونَ مَنْسُوحًاء

OD

لِرَوَالٍ إعتبار الجامِع

.

2

الأكثرون كالجويني.

وأبي الحسين البصري›

والمحلي»›

والشريف الجرجاني»

والعضد» وابن عبدالشكورء والشوكانى.

انظر :المحلى على الورقات ص.٠١ بهامش إرشاد الفحول» المعتمد ١/5. التعريفات
للجرجاني ص .54مفردات الراغب ص .8 87شرح العضد على المختصر 8/١؟.
شرح الكوكب المنير ١/۸۳. فواتح الرحموت ١/۸. إرشاد الفحول ص".
ويطلق الأصل عند الأصوليين على أربعة معان:
الأول :يطلق على الدليل غالباً» كقولهم :أصل هذه المسألة الكتاب والسنة .أي دليلها.
وهذا الإطلاق هو المراد في علم أصول الفقه.

الثاني :يطلق على الرجحانء أي :على الراجح من الأمرين .كقولهم :الأصل في
الكلام الحقيقة دون المجاز.

الثالث :يطلق على القاعدة المستمرة .كقولهم :أكل الميتة على خلاف الأصل .أي :
على خلاف الحالة المستمرة.

الرابع:يطلق على المقيس عليه» وهو ما يقابل الفرع في باب القياس.
انظر معنى الأصل عند الأصوليين في :رفع الحاجب  .4/781بيان المختصر #/١.
شرح العضد على المختصر ١/85. فواتح الرحموت ١/۸. الشرح الكبير على الورقات

للعبادي ١/*51١. شرح الكوكب المنير ١/۹۳  ١٠. -إرشاد الفحول ص" .معجم لغة
الفقهاء ص.۷١
 000أي :أن يكون حكم الأصل شرعيا؛ لأن المقصود من القياس الشرعي» هو إثبات

اكم
الح
ع»
فرعي
لالش
ر في

00

فلو لم يكن حكم الأصل شرعيا لم يكن الحكم المتعدى

إلى الفرع شرعياء فلا يحصل المقصود من القياس الشرعي.
اانظلرم:ستصفى  .745 5/670شفاء الغليل للغزالي
ص
١
۴
٠
.

ا
ل
إ
ح
ك
ا
م للآمدي
* .71/الإبهاج  .751/رفع الحاجب  .4/891بيان المختصر ١/١٠. شرح العضد
على المختصر ؟.5١90/ شرح الكوكب المنير  .4//11مختصر البعلي ص.٤٤ تشنيف
المسامع ۳/٠۸۱. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/١٠۲ مع حاشية البناني .تيسير
التحرير  .687/#إرشاد الفحول ص.١871
أي :أن لا يكون حكم الأصل منسوحاً؛ لأن الحكم إنما يتعدى من الأصل إلى الفرع
بناء على اعتبار الجامع؛ فإذا كان حكم الأصل منسوحاً زال اعتبار الجامع .فلم يتعد
انظر :شفاء الغليل للغزالي 5
ص”.8

الإحكام للآمدي  .۳/۳۷۱رفع الحاجب .4/851

بيان المختصر  .6/51شرح العضد على المختصر ۲/۹٠۲. شرح المحلي على جمع-

۳۳

وَأَنْ يكونَ /01[ /ب] غَيْرَ فَرْع» خلاقًا لتاب وَالْبَضريٌ”'"' .
الجوامع  ۲/۱۱۲مع حاشية البناني .شرح الكوكب المنير ٤/۸۱. تيسير التحرير .۳/۷۸۲
إرشاد الفحول ص.871
 (000هو في الحقيقة لبعض الحنابلة» وليس لكل الحنابلة وبهذا صرح المحققون منهم.
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة « :#07/#الشرط السابع :أن لا يكون الأصل

فرعا لأصل آخر .قال يريد الآمدي في الإحكام ۳/٤۷۱ « :-وهذا ما ذهب إليه أكثر
أصحابنا والكرخي» خلافاً للحنابلة وأبي عبدالله البصري».

قلت :هذا شرط ذكر فى «المختصر» وبينا أن القول بجواز إثبات الأصل بالقياس قولٌ

بعض أصحابناء وأن الصحيح خلافه» .اه.

وقال ابن بدران فى المدخل ص:"١8 «أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل

آخرء وإليه اذهلبجمهورء وهو ظاهر كلام أحمد» وقال القاضي أيبعولى« :يجوز

أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل'" .وقال أيضا« :يجوز كون الشيء
أصلا لغيره في الحكم» وفرعا لغيره في حكم آخراء وجوزه الفخر وأبو الخطاب»
ومنعه أيضاًء وقال أيضاً هوء وابن عقيل» والبصري» وبعض الشافعية :يقاس عليه

بغير العلة التي ثبت بهاء وحكي عن أصحابناء ومنعه الموفق والمجد والطوفي

وغيرهم مطلقاًء إلا باتفاق الخصمين» وجوزه تقي الدين أحمد بن تيمية في قياس
العلة فقط».

اه.

وانظر :الروضة مع النزهة ۲/٦۰۳. المسودة ص.۹۳٤ شرح الكوكب المنير  4/45فما
بعدها.

) (۲نسبه الشيرازي في التبصرة ص٤٠١ والآمدي في الإحكام ١/٤۷۱ وابن الحاجب في
المنتهى ص »851وهنا في المختصرء والطوفي في شرح مختصر الروضة ۳۸/۳٠٠

والزركشي في تشنيف المسامع * »871/وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٠٠٠

وابن بدران في المدخل ص۳٠۸ وفي نزهة .الخاطر ۲/٦٠۳٠ وابن الهمام في التحرير

۳

بشرح التيسير» والشوكاني في إرشاد الفحول ص۸۱٠ وغيرهم لأبي عبدالله

البصري.

ونصر هذا القول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٤٥٠ حيث قال« :إذا

ثبت الحكم في الفرع بالقياس على الأصل» جاز أن يجعل هذا الفرع أصلاً لفرع آخر

يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين» وهو قول أبي عبدالله البصري من أصحاب
أبي حنيفة رحمه لله» .اه.

1

1

وهو مذهب ضعيف خالف به الشيرازي الجمهورء ولكنه رجع عته في اللمع ص٠٥۸
نى
عنه
م م
لنبط
ايست
فقال« :وأما ماثبت بالقياس على غيرهء فلا خلاف أنه يجوز أن

الذي ثبت بهء ويقاس عليه غيره» وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي-
١٠5

لا :

إن إتَحَدَتْ َر الْوَسَطٍ صاع كَالسَافِعِيَةِ ففِى :ي« :السَفَرْجَلَ

مَطْعُومٍفَيَكُونٌ بويا الماح ت يفيس الماح عَلَى الْب .وَإِنْل نسحد

َسَدَء لأنَّ الأولّىلَميَْنْبْتِ ايبَارُمَا.

عَيْبٌ يُفْسَحْ به الْبَيْعُ

رالتاي لَيِسَثُ في الْمَرْع كَقَوْلِهِ في  :و

و

قَيُفْسَح ببه التّكَاحٌ» اَن وَالدَتَيٍمم اد يَقِيسٌ الْقَوَنَ عَلَى الججَت©2ب

قي
غسيبهرعلهى»

ويقاس عليه غيره؟ مثل أن يقاس الأرز على البرفي الربا؛ بعلة

أنهمطعوم» ثم يستنبطمن الأرزأنه نبت لايقطع الماءعنهء ثم يقاس عليه النيلوفر؟

فيه وجهان .مأنصحابنا من قال :يجوز .وأمصنحابنا من قال :لياجوزء وهو قول
أبي الحسن الكرخي .وقد ن
اصر
لتتفب
يصرة

(ص)٠٤١ جواز ذلك .والذي يصح

عندي الآن أنهلا يجوز؛ لأنه إثبات حكم في الفرع بغيرعلة الأصل؛ وذلك أن علة
الأصل هي الطعم» فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرناء رددنا الفرع إلى الأصل بغير
علة» وهذا لا يجوز».

اه.

وقال ابن الهمام في التحرير  ۳/۸۸۲بشرح التيسير« :وما تقلعن الحنابلة وأبي عبدالله

البصري من تجويزه؛ لتجويز أن يثبت في الفرع بمامالميثبت في الأصل» كالنص

والإجماع يبعد صدوره ممن عقل القياس» .اه.

وانظر :المعتمد  .1/054فواتحالرحموت ؟785/؟ .تيسير التحرير .۳/۸۸۲
) (1الجُدَامُ , :بضم الجيمء داء وبيل» تتهافت منه الأطراف» ويتناثر اللحم من شدة

التقيح.
انظر :معجم لغة الفقهاء ص.١5١ المعجم الوسيط ١/١١١.

زفق الْقَرَنُ :بفتح القاف» والراء .تقول :قَرِنَت المرأة قَرَنَاء إذا كان في فرجها قَرْنّء وهو
عظم » أو غدة مانعة من ولوج الذكر .والقَرَنٌ من عيوب النكاح.
آوانظر  :مفردات

الراغب

ص.۱٦۷

الفقه الإسلامي وأدلته ۷

بيان المختصر AI

معجم لغة الفقهاء ص۳٦۱ .

 .۲۲"۳أحكام الأسرة في الإسلام للدكتور محمد

مصطفى شلبي ص .486

)(۳

الوَنَقُّ :بفتح الراء والتاء .مصدر رَيَقَّت المرأة رتقا :إذا استدّ مدخل الذكر من فرجهاء
فلا يستطاع جماعها.
انظر :مفردات الراغب .ص"١4 المصباح المنير ١/495. بيان المختصر ١/۸۱. معجم
لغة الفقهاء ص .۹۱۲أحكام الأسرة في الإسلام لشلبي ص.485

)(4

الْجَبُّ :بفتح الجيم» من جب الشيءء أي قطعه» وهو استئصال المذاكير» ومنه
المجبوب وهو :المقطوع الذكر والأنثيين.
ه١٠١

ِْوَا:تٍ5الإشينتاع'©ِ .ن گانقَدْعَا بُحَالُِهُ الْمُسْتَدلُ كَقَوْلٍ الْحَنَفِىٌ في الصَّوْم

اَلتةَفْلِ« :أنَى© پیاأُمِرَبو؛ فيص" كَفَرِيضَةٍ الْحَجٌفََّاسِدٌ؛ لاله
r

مِم

0

إغْتِرَاقَهُ بإلْحَطَرٍ في الأضل*.

انظر :مفردات الراغب ص .۲۸۱المصباح المنیر  .۱/۹۰۱معجم لغة الفقهاء ص٠١۹
أحكام الأسرة في الإسلام لشلبي ص4۸ء .الفقه المقارن للأحوال الشخصية للأستاذ
بدران أبو العينين بدران ص.6"5
)0

هذا المثال ملل به ابن الحاجب على سبيل ضرب المثال فقطء

وإلا فقد رده التاج

السبكي في رفع الحاجب 4/١51١ بقوله :ورد المجبوب في البيع عندنا إنما هو
لنقصان عين المبيع نقصاناً يفوت به غرض صحيح ؛ وهو انسلاله من حدٌّالرجال ذوي

الشهامة» لا لفوات الاستمتاع؛ إذ لا استمتاع بذكر العنّين؛ لذلك لا يثبت الرد بكونه
عِتّيناء خلافاً للصيمري» وإمام الحرمين.
وأما إثبات الفسخ بالجبٌٍ في النكاح؛ فلفوات الاستمتاع» فتغايرت العلتان.
وإذا أردت مثالا جامعا للصورتين فقل :الوضوء عبادة» فيشترط فيه النية كالتيمم»

فيقال :لم شَرَطْهًا في التيمم ؟ فتقول :لأنه عبادة كالصلاة» فتتحد العلة» وتقول أولا:
طهارة كالتيمم» ثم تقول :إنه عبادة كالصلاةء فلا تتحدة .اه وانظر :الإبهاج

 ./4شرح العضد على المختصر ۲/٠٠۲ مع حاشية السعد .بيان المختصر *//١ -
 .۸شرح الكوكب المنير .4/717
أآتا» بدل «أتى» .وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ.
فرق في« :
)(۳

كلمة «افیصح» ساقطة من:

ش.

) (4في :أ» ش ايتضمن» كما في شرح العضد على المختصر »١/٠٠۲ بدل امتضمنٌ».
وما أثبته هو الموافق لما في زفع الحاجب  »5/051وبيان المختصر .51/#
)(e

أما إذا كان فرعاً يخالفه المستدل ففاسد؛ لأنه يضمن اعتراف المستدل بخطئه في
الأصل؛ لأن القياس إنما يتحقق إذا ثبت الحكم في الأصل .فالمستدل إن لم يعترف
بثبوت الحكم فیه» لم يتمكن من القياس .وإن اعترف يلزم الاعتراف بالخطأ في

الأصل؛ لأن المستدل يخالفه.
مثال ذلك:

ويع
قف
ونفي
قول الح

انلفرض:
الصوم بنية النفل ع

إنه أتى بما أمر به.

فيصح قياساً على فريضة الحج» فإنه إذا أتى بالحج بنية النفل من لم يحج بحجة
الإسلام» يقع عن فريضة الحج.

وال
قل
ينفي
فإن الح

نبنفيةل.
اىلبه
ينضة الحج إذا أت
فحجر ع
بوقوع ال

انظر :شرح العضد على المختصر ۲/٠٠۲ مع حاشية السعد .رفع الحاجب 4/١51.
بيان المختصر  .81/#الاختيار لتعليل المختار للموصلي 5/١؟.١1

١

وَمِنْهَا :ألا يَكُونَمَعْدُولاًبه عَنْ[سَئَنٍ]”" الْقِيَاسِ” ٠ كَشَهَ9ا
خرَبمة) رغاد الدَكَعَاتِء وَمَقَادِيرٍ الْحَدُودٍء وَالْكَئَّارَاتِ  .وَمنْهُ :مَا لا
نَظيرَ لَه کان اله مَعْنّى ظاهِدء رخص

الْمُسَافٍْ َو عير ظاهر السام

.

 (00ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في رفع

الحاجب ٤/١٠٠ وبيان المختصر  ۳/۹۱وشرح العضد على المختصر 5/١١15.
 00قال ابن السبكي في رفع الجاحب 4/751١ « :المعدول عن سنن القياس هو الخارج عن

المعنى» فلا ينطبق إلا على ما خرج عن المعنى»ء للامعنى؛

اهن:
يجئعن
شخر
في

أحدهما  :ما شرع ابتداء لا لمعنى» فإنه لم يدخل حتى يقال :خرج.

والثاني  :ما استثئني من معقول المعنى؛ لمعنى» كالعرايا استثنيت من الربويات؛ لحاجة
الفقراء.
وفي تسمية كل من هذين الشيئين ب«المعدول به عن سنن القياس» تجوز وبه صرح

الغزالى فى المستصفى ( .))۲/۸۲۳اه.

ونلا
دكو
شررهذطا  أي :أمنلعاي
لذك
امن
وم

بهعنسنن القياس  -الفخر الرازي

في المحصول ١/۳٠۳ والآمدي في الإحكام * .871/وابن الحاجب في المنتهى
ص 8512وهنا في المختصرء وغيرهم .وأطلق ابن برهان في الوصول إلى الأصول

_ ٢۲

 ۲٠١أن مذهب أصحاب الشافعي :جواز القياس على ما عدل به عن سنن

القياس .ومنع منه أبو الحسن الكرخي إلا بإحدى خلال ثلاث:

إحداها :أن يكون قد نص على علة ذلك الحكم؛ لأن النص كالتصريح بوجوب
القياس عليه

وثانيها :تأُنجمِعَ الأمةٌ علىتعليله» وإن اختلفوا تفعيليله فلا يجوز القياس عليه
وثالثها :أن يكون القياس عليه موافقا للقياس على أصول أخرى.
وانظر  :المحصول للرازي ١/١٠. الإحكام للآمدي ۳/١۷۱. الإبهاج ١/١۷. رفع الحاجب
تىصر  .۲/۱۱۲تشنيف المسامع ۳/۲۸٠.
خعل
مضد
لالع
ارح
.بلیامنختصر  .۳/۹۱ش
 0ا
تحالرحموت  6/005تميسير التحرير  .۰۸۲ ۳/۹۷۲إرشاد الفحول ص.١81١
ت :خريج حديث

خزيمة في مسألة « :خطابه لواحد ليس بعام )..ص85لا.

) (۳مابقلممهولكنل ن
اظيلهر فلياجريفياهلقياسأيضاءلعدماظ وهو
ضري؛ لان
معناه إماأن يكون ظاهرا أو لاء وإلى هذا القسم أشار ابنالحاجب بقوله« :ومنه مالانظير
له» وسواء كان لهمعنى ظاهر كرخص السفر أولامعنى لهظاهر كالقسامة.
قال العضد في شرحه على المختصر 5/١١5: «ومعناه :التغليظ في حقن الدماءء وإلا
لم يتعذر للأعداء القتل بغير مشهد الشاهدين» ولا للأشرار الذين يزعهم وازع التقوى
الحلف عليه حلفة واحدة» فَرُوعِيَ فيه المصلحتان» ولا نظير له» .اه.
)(4

الْقَسَامَةٌُ :بفتح القاف .هي تحليف مدعي القتل مع اللوث خمسين قَسَمَاه وصورتها= :
1۳۴%

وَمِنْهَا :ألا يكُونَ ذا قياس مرگب" و'َ.هُوَ أن يَسْتَِْيَ يِموَاقََة الْخَضْم
في الأضل ممعَعَممله عله الأضل» أ مَنْعِهِ وَجُودَّهَا فى الأضل .

قَالأَوّلُ :مُرَكّبُ الأضلء مل « :عَبْدٌك قيلُقاْتَلُ به لحر كَالْمُكَانَبِ
اع

أن يُوجَدَ قتيل بموضع لا يُعرف ايله ولابينة» ويدعي وليه على شخص

أوجماعة؛

وتوجد فرينة تشعر بتصديق الولي في دعواه» فيحلف الولي خمسين يمينا ويثئبت
القتل» فتجب الدية لا القصاص.

انظر :بيان المختصر “/١7. شرح العضد على المختصر ۲/٠۲ مع حاشية السعد.
فتح الباري  .#47 - ۲۱/۹۲۲سبل السلام للصنعاني 6/76؟ .معجم لغة الفقهاء
ص٤۹۳. "75 الفقه الإسلامي وأدلته ."5/49
( )١المشهور عند أكثر المحققين من الأصوليين أن القياس المركب بنوعيه :مركب الأصلء

مركب الوصف» غير مقبول.
أما مركب الأصل؛ فلأن الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع» أمونع
الحكم في الأصل» وعلى التقديرين فلا يتم القياس .وأما مركب الوصف؛ 73
لا ينفك :عن منع الأصلء كما لولم يكنالتعليق ثابتاًفيه» أو منع الحكم في
الأصل إذا كان 53وعلى التقديرين لا يتم القياس» ومعنى عدم تمام القياس:
أنه غير ناهض على الخصمء أما مجرد ثبوت الحكم في حق القائس ومقلديهء
فيكفي فيه ثبوت حكم الأصل وعلته بطريق صحيح عنده .انظر :نشر البنود

.۲/1
قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/۸٠۳: اذهب أكثر المحققين إلى فساده».
اه.

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير « 4إن القياس المسمى مركب
الأصل» والقياس المسمى «مركب الوصف» ليس کر منهما بحجةٍ عندنا وعند
الأكثر» .

اه.

وذهب بعضهم إلى القول بصحة القياس المركب بنوعيه :مركب الأصل؛ ومركب
الوصف» حيث نسبه إمام الحرمين في البرهان ۲/٠۹1 لطوائف من الجدليين» ونسبه
ابن برهان فى الوصول إلى الأصول ١/۸٠۳ للأستاذ أبي إسحاق وطائفة من العلماءء

ونسبه المجد ابن تيمية في المسودة ص 4۹۳للأستاذ أبي إسحاق وإلى الطرديين»

وقال« :هو كفيل في كلام القاضي أبي يعلى وغيره مأنصحابنا»» وهو قول بعض
الحنفية كما في فواتح الرحموت .۲/00

وانظر :المنخول ص. .۷۹"۳الشرح الكبير على الورقات للعبادي ؟ .044/تشنيف
المسامع ۳/٩۸۱ ۔  .۷۸۱إرشاد الفحول ص.41١ نشر البنود ١۲/١١١ .
1°۳۸

َيَقُولُ الْحَكَفِيٌ  :الْعِلّةُ :جَهَالَهُ الْمُسْتَحِقٌّ ِ انل
نسَّمّدِ و الْوَرَنَة .ق

صكث» بعل الإحَاق :بوَطإَلَثْء مُن
اِعلَحأمضل.

ل

الِْلَّ في افرع َو مَنْعالأضل .

عام

النَاني :مُرَكّبُ لوضف مِثْلَ« :عْلِينٌ لِلطّلاق» .لايصح قبلالتکا-؛
كما لَوْ قَالَ١ :زَيْنَبُ َي أَتَرَحَجْهًا طَالِقٌ .؛ فَفيَقُولُ الْحَتَفِيٌ / :ىرأ الْعِلَّهُ

عِنْدِي مَفْقُودَةٌ في الأضل» إن صح بَعَل لَإِلْحَاقُء وَإِلاَمُيمَّح

الأضل  ..ماينكعَنعَْدَمال ةل في الأضل؛ أؤمني الأضل .٠ ملوسَلَمْآنه
لعلف و انها مَوْجُودَة أو أَنَبَتَ نَهَا مَوْجُودَةٌ انض اليل عَلَيْهِ؛
لاعْيِرَافِه كُمَا لكََواْنَ مُجْتَهدَاء وَكَذَلِكَ لَوْ أَنْبَتَ لالبص أ
مَنْبَتَ
te

أب شراعل ل
ىاع" لاله لولَميُْقْبَلْ لم قبل مققَدََمدَهُ تقهبل الْمَنْعَ.
منها :ألايَكُونَ دیل كم الأضلٍ شاملا لحم المع۳

شزو عل الأضل  :أن تَكُونَ بِمَغْتى البَاعِتٍ .أَيْ :مُتْعَمِل
َمنْبن
0

( )١في :ش «أو؛ بدل «و» .وهو خطأ؛ لأنه مخالف لجميع النسخ» وما عليه الشارحون.
( )9في« :
شأو» بدل «و .4وهو خطأ؛ لأنه مخالف لجميع النسخ» وما عليه الشارحون.

( )۳من شروط حكم الأصل أن لا يكون دليل الحكم الأصلي شاملا لحكم الفرع» خلافاً
لمشايخ سمرقند» وإلا فليس جعل أحدهما أصلاًء والآخر فرعا أولى من العكسء
ولكان القياس ضائعاً .وتطويلاً بلا طائل.
انظر :شفاء الغليل للعزالي ص .۹۳1المحصول للرازي  .8/155الإحكام للآمدي
VAYر
.فع الحاجب  .5/4711شرح العضد على المختصر ۲/۳٠۲ مع حاشية السعد.
بيان المختصر  .41/#ميزان الأصول للسمرقندي ص .۸۳1بذل النظر للأسمندي

ص٠٦١١  .518شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۹۱۲مع حاشية البناني .مختصر
البعلي ص .541ش
.رح الكوكب المنير  .4/81فواتح الرحموت ۲/۴٠٠. إرشاد الفحول
ص.81١ نشر البنود .۲/۹۱۱
( )5في :ش «شرط» بدل «شروط».

) (2تحامل ابن السبكي في رفع الحاجب  4/571على ابن الحاجب فتيفسيره العلة
ب «الباعث»» ومن قبل على الآمدي .ووصف

من فسرها ب «الباعث» بأنهحاد عن

مسلك أئمة أهل السنة أجمعين؛ لأنه مأخذ القائلين بأن اللّه تعالى يعلل أفعاله-

1۳۹4

عَلَى <

ةٍ مَمَصودَةٍ لللشّارع مِنْشرع الْحكم؛ لأنّهَاإِذَكاَانَتْ
حِكمَ

وهي مُسْتَتبَطةٌ منل

كم الأَضْلِء کان دورًا.

وَمِنْهَا :أَنْ تَكُونَ وَصْمَّا ضَابطًا إجكمة لآ جِكَمة مُجَرَدَةَ؛لِحَمَاتِهَا
بالأغراض» والمنصوص عند الأشعرية خلافه؛ فإن الله تعالى لا يبعثه شيء على
شيء۶ووصف

مذهب

(المتوفى سنة ۲م(

القائلينببه بأنه شر من مذهب

القدرية.

قوله  :امن فسر العلة بالباعث الساعلى الح

ورالحامل أو

الداعية» إن أراد به إثبات غرض حادث له فهو محالء» قررنا بطلانه في علم التوحيد»

وإن أراد به أن يعقبها حصول الصلاح في العادة» فسميت باعثة تجوزاً» فهذا لا يجوز

إطلاقه على الباري تعالى؛ لما فيه من الإيهام بالمحال» إلا أن يتحقق إذن من الشارع
في إطلاقه» ولا سبيل إليه» .اه.

ويجاب أن المراد بالباعث» بعث المكلفين على الامتثال؛ لأن من شروط العلة أن
مشتملة على حكمة مرادة للشارع في شرع الحكم من تحصيل مصلحة للعبادء
تكون

أو تكميلهاء أو دفع مفسدة عنهم» أو تقليلها.
وهذا يحمل المكلفين على الامتثال لجلب

المصلحة»›

أو دفع المفسدة؛

وهذا قد

جرت به سنة اللهفي شرع أحكامه تفضلا منهعلى عبادهء لا وجوباً عليه تعالى الله

عن ذلك علواً كبيراًء لا أنها باعثة للشارع؛لأن أفعاله سبحانه وتعالى لا تعلل
انه وتعالى مصلحة
بحله
سيس
بالأغراض» فالمعلل هو فعل المكلف لا حكم الله؛ فل
في شرع حکم» ولا دفع مفسدة عنهء فلا تناقض بينهما .انظر :الإحكام للآمدي

“ .081/رفع الحاجب  .4/571شرح العضد على المختصر  > 7/6بیان المختصر
۔ .78الإبهاج “ .44/تيسير التحرير ٣/۳۰۳ -
##ره؟ .ميزان الأصول ص٥۹۷ 5
.رح الكوكب و
شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۷۴۲مع حاشية البناني.ش

.#4 4

فواتح الرحموت  355تشنيف

المسامع #/8١5. إرشاد الفحول .

ص.۱۸۱

) (1حاصل ما ذكره الأصوليون في جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب:
أحدها :الجوازء وهو الأصح عند الفخر الرازي في المحصول ١/۷۸۲ وهو اختيار

البيضاوي في المنهاج  4/07بشرح نهاية السول .قال الإسنوي في نهاية السول
5/0  ١اوكلام ابن الحاجب يقتضي رجحانه»»

۴

ونسبه الإمام الآمدي في الإحكام

للأقلين» وحكاه الزركشي في البحر المحيط ١/۴١٠ عن الإمام الشافعي.

والثاني :المنع .وقد نقله الإمام الآمدي في الإحكام #١٠68 عن الأكثرين» وحكاه
الإمام الزركشي في البحر المحيط ١/١١٠ عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.
١٠١5٠

او ِعَدَم إِنْضِبَاطِهَاء وَلَوْ أمْكنَ ِعيبَارْمَاء جار عَلى الأصَح.
رده

ارم
ع

ر

رر

ولاه

8

وَمِنْهَا :ألا تكونَ عَدَمًا في الحكم ال مك, 032

ا لو كَانَ عَدَمَا لَكَانَ مُتَاسِبًا أو مضه" .
=

والثالث:

التفصيل .فإن كانت

ظاهرة منضبطة بحيث يجوز ربط الحكم بها

جاز

التعليل بهاء وإلا فلا؛ للعلم قطعاً أنها المقصود للشارع» وإنما عدل عن اعتبارها
لمانع خفائهاء أو اضطرابها؛ درءاً للتّشاجر والتنافس» فإذا زال المانع» جاز اعتبارها.
وقد اختاره الآمدي في الإحكام ١8٠/#ء واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص.»١95
وصححه

هنا في المختصرء واختاره صفي الدين الهندي.

انظر :الإحكام للآمدي ۳/٠۸۱. شرح تنقيح الفصول ص”.5٠5 رفع الحاجب ٤/۸۷٠.

بیان المختصر  .۳/۹۲شرح العضد على المختصر  .۲/۳۱۲تيسير التحرير ٤/۲. شرح
الكوكب المنير ٤/۷٤. فواتح الرحموت  .5/4/17مختصر البعلي ص.٠٤٤ شرح
المحلي على جمع الجوامع  .۲/۹۳۲تشنيف المسامع ۳/٣٠۲  51١5. -نشر البنود
1
يير
سا ف
ي كم
تنفية
حيكم الثبوتي .وهو قول الح
لف
اما
شنروط العلة :أتلاكون عد
) (1م
التحرير  4/72وهو اختيار الآمدي في الإحكام ١/۳۸۱ وابن الحاجب في المنتهى
ص »451وهنا في المختصرء والقاضي أبي حامد كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق
الشيرازي في التبصرة ص٤٥٦ وتبعهم ابن السبكي في جمع الجوامع ۲/١٤۲ بشرح
المحليء واختاره الفخر الرازي في المعالم Y/YVP بشرح ابن التلمساني» واختاره في

المحصول ٩/۷۰۲  ١٠۲ -في الكلام على الدوزان.
وخالف الفخر الرازي في المحصول  8/6552وأتباعه كالبيضاوي في المنهاج ٤/٠٠۲ -
 4بشرح الإسنوي» والحنابلة حيث قالوا :يصح أن يعلل الحكم الثبوتي بالعدم.

وقد انقلب على ابن السبكي سهوا في جمع الجوامع ۲/١٠۲ بشرح المحلي» حيث
قال« :أن لا تكون عدما في الثبوتي» وفاقا للإمام» وخلافا للآمدي»» وصوابه ما قاله
في رفع الحاجب « : 4/۸۷۱وفاقا للآمدي» وخلافا للإمام الرازي وأتباعه» .اه.

وانظر تفصيل 'المسألة في :التبصرة ص .554المحصول للرازي ه/لا٠١؟  ۲١٠١ء

 .8شرح المعالم لابن التلمساني ١/۷۷۳. الإحكام للآمدي  .81*/المنتهى لابن
الحاجب ص.١95 شرح تنقيح الفصول ص.4١١ نهاية السول  4/0655۔  .۹۹۲شرح

المحلي على جمع الجوامع ؟ .055/المسودة ص.4١8 مختصر البعلي ص.١44 رفع
الحاجب  .4/871بيان المختصر  .۳/۷۲الإبهاج #/76١. شرح الكوكب المنير ٤/۸٤.

فواتح الرحموت ۲/٤۷۲. تشنيف المسامع ١1/#؟. نشر البنود ۲/۹١٠.
) (۲في :أ «أو مظنة مناسب» بدل «أو مظنته» .
٠١5١

وَتَفْرِيِرٌ الكّانية :أنَّ عد الْمُطْلَّقَ بَاطِلُ .وَالْمُخَصَّصٌ بأمْر إِنْكان
وجوذة

مَئْمَا مَصْلَحَة َ٠ قبطل ء وَإِنْکان مَنْمَأْمَفْسَدَوَ فَمَانِع٠ت الاي

دُ مَظِئَة
عدَمُه
يس عِلَة .وَإِنْ كاد وَجُودُهُ يتاي وجو الْمُتَاسِبٍ''"'٠, لميلح عَ
لِنَقِيِضْهِ ؛

أنّهُإنْكَانَظَاهِرًا تَعيّنَ يفيه »

ون کانحَفِيًافتقِيضْهُحَفِيٌ و

يَصْلْحُ الْحَفِيُ مَظِئَةَ الْحَفِيّ :وَإِنْ[ /كك/رب] ل يکن

فوجوذه كَعَدَمِق

وَأَيِضًا :لم يُُسْسمَْعمَْعْ أَحَدٌ يَقُول َ:الْعِلّهُ كذَّاء أ عَدَمُ كذَا».

وَاسْبَدِلٌ  :بأَنْل علدا عَدَمٌّء فَتَقِيضُهُ وُجُودٌ .وَفِيهِ مُصَادَرَة" .وَقَدْ
ےر

وو

قَانُوا :صَمَّ تَعْلِيلُ الضَّرْب؛ بِاِنْيِمَاءِ الاميالٍ .قُلنَا :بالكف.

وَأله"" يکود الْعَدَمُّ جُرْءَا ئها .
قَالُوا :إِْيِمَاءُ مُعَارَضَةٍَ الْمُعْجِرَّةِ جُرْءٌ ماِلنَْمُعَدّفِ لَهَاء وَكَذَلِكَ الدَّوَرَانُ
وجزۇه عدم  .نَا :شط

لآ +جرع .

( )1١في:«:الأمناسبة» بدل «المناسب».
()۲

الْمُصَامَرَةٌ :هي جعل نتيجة الدليل نفس مقدمة من مقدمتيه» مع تغيير في اللفظ يوهم
فيه المستدل التغايرٌ بينهما في المعنى.

فالغرض من المصادرة :إيهام المستدل خصمه بمغايرة النتيجة للمقدمة؛ لذلك فهي
وظيفة ممنوعة» غير مقبولة في الاستدلال» وللخصم دفع الدليل بعلة المصادرة فيه.

وطالب الحق لا يتعمّدها؛ لما فيها من التلبيس والإيهام.
مثال ذلك :هذا أسدء وكل أسد ليث .فهذا ليث.
فالنتيجة في هذا الدليل هي نفس المقدمة الصغرى بتغيير لفظة الأسد بلفظة ليث»

والواقع أن اللفظين بمعنى واحد لأنهما مترادفان .انظر :ضوابط المعرفة ص.84١ بيان
المختصر ١/١۴. رفع الحاجب 4/14١. شرح العضد على المختصر ؟.515/
( )۳في :ش «ومنها
( )٤عبارة :أ «وأن
تحريف ظاهر؛
يكون» فسقطت

ألا يكون .»..بزيادة «ومنها».
يكون العدم جزءاً منها» بدل «وألا يكون العدم جزءاً منها» .وهو
مخالف لجميع النسخ» لعله سهو من الناسخ ربما جاء يكتب« :وألا
منه «لا» سهوا.
14۲

رع هرم

>

و ألا تكون

اھ 2ے

اسل

المِتَعَدبَاةَ |
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وميم

ه

> ودهولا جا
چرءا

ومله ؛ لاميتاء
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كلاه

ميتم الالحَاق»
الل
لحاق»

ر

ل

چە

ر

1

بخلاف

بجلا

ي

وَالْقَاصِرَةُ بص أو إِجْمَاع صجيحة باتمَاق  .وَالْأَكْئَد  :عَلَى صِحيِهًا
) (0في :الأصل»ء ش» وبيان المختصر /۲۳
- ۳۴
۳

وشرح العضد على المختصر 7/517

  ۲١۷العبارة كما أثبتها ...« :قالوا :انتفاء معارضة المعجزة ...القاصرة» .وفي:
أ ورفع الجاحب ١/١۸۱ تقديم وتأخيرء وزيادة .والعبارة في :أ» ورفع

الحاجب« :وألا تكون المتعدية المحل» ولا جزءاً منه؛ لامتناع الإلحاق» بخلاف
القاصرة .قالوا :انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرّف لهاء وكذلك الدوران وجزؤه

عدم
 .قلنا :شرط لا جزء» .قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/١81١: «وألا تكون

المتعدية المحل .ولا جزءاً منه؛ لامتناع الإلحاقء بخلاف القاصرة .قالوا :انتفاء

معارضة المعجز
ة جزء من المعرّف لهاء وكذلك الدوران وجزؤه عدم .قلنا :شرط لا

جزء)
» كذا بخط المصنفء ووقع في نسخ الشارحين تقديم وتأخير وزيادة» ونحن
نشرح ما وجدناه بخطه» .اه.

زفق

العلةالقاصرة :هي العلة التيلمتتعدّ عنمحل النص» بل مقتصرة عليه» إعنرفت
عليتها بنص أو إجماع جاز التعليل بها باتفاق .وقد نقل الاتفاق عليه جماعة منهم:

القاضي أبو بكرء والآمدي في الإحكام 791/#ء 2وابن السبكي في الإبهاج /451١.
والزركشي في البحر المحيط ٠١۷/١ء وابن النجار في شرح الكوكب المنير .4/70
وغيرهم.
وقد ذكر العلامة المحلي في شرحه على جمع الجوامع  5/7470والزركشي في
البحر المحيط

١/٤١٠٠

وفي تشنيف

المسامع TY

والشوكاني في إرشاد

ال
فحول ص٠۳۸ وغيرهم أن دعوى الاتفاق على جواز التعليل بالعلة
القاصرة
الثابتة بنص أو إجماع معترضة بحكاية القاضي عبدالوهاب المالكي

الخلاف فيه.

وعلّق ابن السبكي في الإبهاج ١/١١٠ على حكاية القاضي عبدالوهاب هذه فقال:

«وأغرب القاضي عبدالوهاب في الملخص» فحكى مذهباً ثالثاً أنها لا تصح على

الإطلاق فيه» سواء كانت منصوصة أو مستنبطة» وقال« :هو قول أكثر فقهاء العراق».

وهذا يصادم
ما نقلناه من وقوع الاتفاق في المنصوصة ,ولم أر هذا القول في شيء

مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا» .اه.
وانظر :رفع الحاجب 4/781١. شرح تنقيح الفصول ص.4٠9 نشر البنود ۲/۸۳٠.
سلاسل الذهب ص."۷٦

£۳

بعَيْرِهِمَا"" .كَتَغْلِيل الا في التَقْدَيْنِ؛ بجَوْمَرِيتِهمَاء خلافاً لأبي حَبِيفَة”" .

تا أَنَّ الطَّنّ حَاصِلٌ بأد الْحُكُمَ؛ لأَجْلِهَاء وَهْوَ الْمَعْنِئُ بالصّحَّةِ؛ٍ

وَاسْقُدِلَ :لو كَانَتْ صِحُنْهَا مَوْقوفة عَلى تَعْدِيَتِهَا لم تَلْعَكسٌ؛ للدورٍ.
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( )١وهو رأي الأئمة الثلاثة :مالك» والشافعي» وأحمد» واختاره القاضي الباقلاني»
 ٠والقاضي عبدالجبار» وأبو الحسين البصري» وإمام الحرمين» والشيرازي» والغزالي»

والفخر الرازي» وأتباعهء والآمدي» ونقله عن أكثر الفقهاء والمتكلمين» واختاره ابن
الحاجب فى المنتهى ص2١7١ وهنا فى المختصرهء وأبو الخطاب من الحنابلة» ونقل

إمام الحرمين في البرهان  1/4452وابن برهان في الوصول إلى الأصول 5/8552
وابن السبكي في الإبهاج “ 8512/والزركشي في .البحر المحيط ١/۷١٠

وغيرهم عن

الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أنه كان يقدم العلة القاصرة على المتعدية؛ لأن النص

شاهد لحكمها.

انظر :البرهان  .5/9891المعتمد  .۲/۹۹۲اللمع ص.5١ التبصرة ص .755الوصول إلى

الأصول  .7/955المستصفى ؟ .84#/المحصول للرازي /8؟."١ الإحكام للآمدي
“ . ١97/8الإبهاج ۳/۸١٠. رفع الحاجب ١/١۸۱. شرح مختصر الروضة  .۳/۷۱۳شرح
الكوكب المنير  .4/70التحصيل ۲/٠۴۲. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني
ص.٤۷ البحر المحيط 8/16١ تشنيف المسامع *.4177/
افق قال الإمام الآمدي في الإحكام « : ۳وذهب أبو حنيفة وأصحابه» وأبو عبدالله

اري
وبص
ال
ل»كرخي إلى إبطالها» .
وذكر نحوه ابن السبكي في الإبهاج ١/٤٠٠ ونقله الزركشي في البحر المحيط ١/١١٠
عن ابن السمعاني في «الاصطلام»» وهو قول أكثر الحنابلة» وهو إحدى الروايتين عن
الإمام أحمد.

انظر :البرهان ؟ .445/المعتمد  .5/955اللمع ص.5١ التبصرة ص .5754الوصول
إلى الأصول  .5/9557المستصفى  ."5/84المحصول للرازي 8/١١  .الإحكام
للآمدي “ .591/الإبهاج “ .8861/رفع الحاجب  .4/581شرح مختصر الروضة
.م شرح الكوكب المنير  .4/70الروضة  "6/81بشرح النزهة .التحصيل
 ۲۳تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص .94البحر المحيط ١/۷١١٠.
تشنيف المسامع ۳/٤۲۲.
١

قَالُوا :لؤ كَامتثْ صَحِيحَةً لَكَانَتْ مُفِيدَةَ وَالْحْكُمُ فِي

الأضلٍ ياء وَل زع ورد رياه في الْمَاصِرَةٍ بصٌء وبا الصّ

ليل الدّليل» وَبِأنَّ المَائِدَةَ :مَعْرِقَةُ الْبَاعِثِ الْمُتَايِبٍء فيَكُونٌ أَدْعَى إِلَى
الْقَبُول و إِذَا قُدَّرَ وَضْفٌ آخَرُ معد لَمْ يُعَدّ

بِدَلِيلٍ عَلَى

اسْتَفْلالِهِ .
.
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شرْط؛ لأنهًا لا تنبت عِلينّهَا إلا 2ببَيَانٍ أَحَدِهِمَاءٍ لأنَ اِْتِمَاءَ الحكم إِذَا لَمْ يكن
ج02

ر

ذلكف؛ عد

و

اللممقتضى»

م
L5a

3

3

ر

02

و

>

lo

f
2
۹
°
وإن كائث مَنْصوصَّة بظاهر عام فيَجبٌ تخصيصة

( )1في :الأصل «أو» كما في رفع الحاجب  .5/8681وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق

م2

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/191١: «اعلم أن الكلام في النقض من عظائم
المشكلات أصولا وجدلا» .اه.

والنّفْض :هو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم.
وعدّفه الفخر الرازي في المحصول

يفف

بقوله:

(وجود

الوصف

مع عدم الحكمء

وانظر :تعريف النقض عند الأصوليين في :البرهان ؟ .960/المعتمد ١۴٥٤. 9/972
المستصفى ؟ ."*5/المنخول ص0١4. 4 العدة ١/۷۷1. المنهاج في ترتيب الحجاج
للباجي ص١. 4 إحكام الفصول ؟ .055/الإحكام للآمدي ١/۸۳۳. الروضة مع النزهة

۲
*“ ."5شرح مختصر الروضة  .005/#التعريفات للجرجاني ص."١06 شرح
الكوكب المنير  .4/50التحقيقات في شرح الورقات ص٥۳ه. رفع الحاجب .4/151
شرح العضد على المختصر  .۲/۸۱۲تيسير التحرير ٤/۸١٠.
( )۳في :أ «مانع» بدل «بمانع» .وهو خطأ ظاهر.
( )٤في :أ المانع» كما في شرح العضد  ۲/۸۱۲بدل «بمانع» .وما أثبته هو الموافق لما
()

فى :أ افلعدم» بدل العدم) .
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كَعَامُ وخاص
»> ويجب

lca „, OM
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تعدذير المَانِع

.

-

ساقطة من  :ش.

دلق

عبارة «كعام وخاص؟

)(۲

في  ::ش «ووجب» بدل #اويجب».

( )۳اختلف الأصوليون في كون النقض قادحاً في العلة» وفي بقائها حجة بعد النقض على
عشرة أقوال» واكتفى ابن الحاجب بذكر خمسة منها .القول الأول :إن النقض لا يقدح
مطلقاًء ويكون حجة في غير ما خص» كالعام إذا خص به .وبه قال القاضي أبو

يعلى» وأبو الخطاب» وهو المحكي عن أكثر الحنابلة» وهو ظاهر كلام أحمد :وممن
قال به :أكثر الحنفية» والمالكية.

اهرلتهحنعنفية أكثر» غير أنهم ما سمحوا بتسميته نقضاً» وسموه بتخصيص
وش
العلةء أو المناقضة.

القول الثاني :يقدح .اختاره من الحنابلة ابن حامد» وقاله القاضي أبو يعلى أيضاً -
فيكون لأبي يعلى في المسألة قولان  »-وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه على ما

 ٠في جمع الجوامع ۳/١٤۲۳ بشرح تشنيف المسامع» لكن قال الغزالي في شفاء الغليل
ص١54 إنه لا يُعرف له فيها نص .وانظر المنخول ص٠5. 4 وهو قول كثير من
:
المتكلمين» واختاره من الحنفية الإمام أبو منصور الماتريدي وقال :تخصيص العلة

باطل .قال :ومن قال بتخصيصها فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث.
القول الثالث :يقدح في المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرطء ولا يقدح في المنصوصة.

اختاره الشيرازي في التبصرة ص »554وابن .قدامة في الروضة ۲/٠٠٠ مع النزهة.
وحكاه إمام الحرمين في البرهان ۲/٤۳٠ عن معظم الأصوليين» فقال« :ذهب معظم
الأصوليين إلى أن النقض يبطل العلة المستنبطة»»۽ وقالالفخر الرازي في المحصول
بتعت بالنص لميقاحالتخصيص في
وصف إذثابت
للة
ه« ::"/وزعم الأكثرون أان ع

عليته) .
القول الرابع  :عكس القول الثالث» وهو القدح في المنصوصة» وعدمه في المستنبطة
إلا إذا كان لمانع أو فوات شرط .قيده بذلك في المستنبطة ابن السبكي في رفع

الحاجب 4/09١

۲4۹1ء وإن لم يقيّد بذلك حصل في كلام ابن الحاجب التكرار.

القول الخامس :يقدح في المنصوصةٍ إلا إذا كان بظاهر عام» فإنه إذا كان بقاطع لم
بت التخلف» وهو خلاف الفرض.
يتخلف الحكم» وإذا كان خاصاً بمحل الحكم لم ييثثبت

وأما في المستنبطة فيجوز فيما إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط»› ويقدح فيما إذا
كان التخلف دونهما .وهو اختيار ابن الحاجب» فإنه قال هنا في المختصر« :والمختار
ان
يلا
با إ
بيته
إن كانت مستنبطة لم يجز إلابمانع» أو عدم شرط؛ لأنها لا تغ تبت عل

أحدهماء لانتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك لعدم المقتضى» وإن كانت منصوصة بظاهر
عام» فيجب تخصيصه كعام وخاص»

ويجب تقدير المانع؟  .اه

٠١65

ف ع .ع

=

مدثوثوث

ع م.م

.ثم مث .وان

وام فاو و و

وا اها ما هاما فاه هماقا فاه عع

عافد هد قافه

نمام

قال القاضي العضد فشيرحه على المختصر ۱۲
/۸:
9١۲7
4-

وا واه اواو و اواو

وار و و هن

«وحاصل هذا المذهب

أنهلابذمنمانعأو عدم شرطء لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه» وإلا لم نظن

العلية» وفاىلمنصوصة لياجبء ويكفيفيطن العليةتقديره.
وفي الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف» .اه

القول السادس :المنع في المنصوصةء أو ما استثني من القواعدء كالمصراة والعاقلة.
اختاره الفخر إسماعيل من الحنابلة.
القول السابع :القدح مطلقاً إلا أن يرد على سبيل الاستثناء» ويعترض على جميع
المذاهب كالعرايا .حكاه الفخر الرازي في المحصول o/۸oY ع
قنوم

موافقتهم حيث قال« :قال قوم :إنه لياقدح»

واقتضى كلامه

سواء كانت العلة معلومة أو مظنونة .أما

المعلومة ؛ فلأنانعلمأن منلم يقدم على جناية لايؤاخذ بضمانهاء ثم هذالا
ينتقض بضرب الدية على العاقلة .وأما المظنونةء فداتمليلبالطعم؛ فإنه لا ينتقض

بمسألة العراياء فإنها و
اردت
لع
الى
سس
تبي
ثلناء

رخصة

واعلم نا إنّما نعلم ورود النقض على سبيل الاستثناء إذا كان لازماً على جميع
المذاهب مثل« :مسألة العرايا» فإنها لازمة على جميع العللء كالقوت» ا
والمال» والطعم.

وإنما قلنا :إن الوارد مورد الاستثناء لا يقدح في العلة؛ لأن الإجماع لما انعقد على
أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعةء» ومسألة العرايا واردة عليها
أربعتهاء فكانت هذه المسألة واردة على علةٍ قطعنا بصحتهاء والنقض لا يقدح في مثل
هذه العلة.

وأما أنههليجب الاحتراز عنهفي اللفظء فاقخدتلفوا فيهء والأولى الاحتراز منه» .اه.

وقال صاحب الحاصل مانلمحصول« :إنه الأصح» .اه.

القول الثامن :يقدح إلا أن يكون لمانع؛ أو فقد شرط فلا يقدح مطلقاً سواء العلة
المنصوصة أو المستنبطة .واختاره البيضاوي»› والهندي.

القول التاسع  :إن كانت علَّةَ حظر لم يجز تخصيصهاء وإلا جاز .حكاه القاضي
الباقلاني عن بعض المعتزلة.
قال
القاضي  -نقلآً عن التلخيص « :_ ۳/۹۷۲وحملهم على ذلك قولهم  :لا تصح
العبادة عن قبيح مع الإسرار على قبيح ١ ويصح الإقدام على عبادة مع ترك ای
أه.

القول العاشر :إن كان التخلف لمانعء أو فقد شرطء أو في معرض الاستثناء» أو
كانت منصوصة بما لياقبل التأويل»> لميقدح» وإلا قدح .وهو رأي الإمام الآمدي في
الإحكام.

=

4۷

ئا :بََطرَلَتْء لَبَطَلَ الْمُخَصَّصُء وَأَيِضًا :جَمْعٌبَيْنَالدَلِيلَيْنِ
وَلبَطَلَتِ الْقَاطِعَةُ كَل الْقِصَاص وَالْجَلْدِ وَغَيْرهِمَا.
و 2ه

بو الْحُْسَيْنَ« :الكَمْضُ يَلْرَمُ فيه مَاتِعٌ أو“ إِنْتِمَاكُ شَرْط فَيَتَبَينُ أن
ل

و

ُقِيضَّهُ مِنّ الأولّى» .

أ

^

2

(Y

ُلتا :يس ذَلِكَ مِنَ الْبَاعِثِءِ وَيَرْجِمُْ المَرَاعُ لف .

انظر تحقيق المسألة فى  :التلخيص  .۳/۸۷۲البرهان ۲/٤۳1. المعتمد .104 1/1952

ص١5  .554اللمع ص .45المستصفى  .5/58شفاء الغليل للغزالي
التبصرة 42

ص.٤٥۸ المنخول ص٠54. 4 المحصول  .885 - ۰/۷۴۲الإحكام للآمدي - ۳/۸۳۳
 ٠أدب القاضي للماوردي ٤١/١ه. شرح تنقيح الفصول ص .۹۹۳شرح مختصر
الروضة  .006/#روضة الناظر ۲/٣٠٠٠ مع النزهة .الإبهاج ١/۲۹. رفع الحاجب

۴6٤

فما بعدها .بيان المختصر ١/۸۳ فما بعدها .شرح العضد على المختصر

 .۲۳نهاية السول ٤/١٤٠ فما بعدها .أصول السرخسي  .۲/۸۹۲تيسير التحرير

 ۷۱ 4فواتح الرحموت  .۲/۸۷۲شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۵۹۲مع

حاشية البناني .تشنيف المسامع ۳/٤۲۳. شرح الكوكب المنير ٤/۷٥ ما بعدها .مختصر
البعلي ص.۱٤٤ إرشاد الفحول ص ١59 .7191
)(1
زفق
)(۳

فی  :أ «و» بدل «أو).

انظر قول أبى الحسين البصري كاملا في المعتمد  ۲/۳۹۲۔ ١٥٤ 8952 _ .804
ذهب إمام الحرمين في البرهان ۴/١٠ وابن الحاجب في المنتهى ص 7712وهنا في
المختصرء إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا فائدة فيه .وهو ظاهر كلام

الغزالي» والبيضاوي.
قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص« :891إن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأن

العلة إن فسرت بالموجبة» فلا يتصور عليتها مع الانتقاض» وإن فسرت بالمعرفة»
اه.

فيتصور عليتها مع الانتقاض .وهذا رجحه الغزالي» والبيضاوي»

وابن الحاجب».

وذهب ابن السبكي في جمع الجوامع ١/۸۲۳ بشرح تشنيف المسامع» وابن النجار في
شرح الكوكب المنير ٤/۲٦ والزركشي في التشنيف ۹۲۳٠ - ۳/۸۲۳ والشوكاني في
إرشاد الفحول ص ۸۹۱وغيرهم إلى أن الخلاف معنوي.
وانظر :البرهان  .7/105شفاء الغليل للغزالي ص .754/المستصفى ۲/٣۹۳۳ ۔ .145

المنخول ص 40:5۔  .404المنتهى لابن الحاجب ص .۲۷۱رفع الحاجب ٤/٤۹۱ -
 . 6بيان المختصر  .14/#شرح العضد على المختصر  .۲/۹۱۲الإبهاج  .79/شرح

الكوكب المنير  .4/75نهاية السول 4/84١ فما بعدها .غاية الوصول ص .771تشنيف
المسامع  ۳/۸۲۳۔  .۹۲۳إرشاد الفحول ص.۸۹۱
°4۸

لاز لز كش ومالشم .وأجب بأ
ردنتهه بامة.
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الْمُجَوّرُ ذف ا
يلْمَنْصُوصَة:ٍ3لَوْ مصخت الْمُسْتَئبَطة "9مَعَاللَقْضِ» کن“
اطع

وي

ىت

سوام

0

ف

حو

لوو
الماع َلك تبَحَ 6مَّنْ إلابَعْدَصِحَّتِهَا' فَكَانَ دَوَرًا .وَأجِيبَ بأنه دور

وَالصَّوَابُ  :أنَّ إِسْتِمْرَارَ الطَّنّبِصِكَيِهًا عِنْدَ لكلف يرقف عَلَى
لمَانْعء وَتَحَقَّقُ الماع َر

عَلَىطُهُورالصحة

فلا

دَوْنَ

كَإِعْطَاءِ

تک بِطَنٌآللِهمَقْرو قإِنْ لَمْيُغْطَ خر تَوَقَفَ الظنٌء فَإِنْ تَبيّنَ مَانِمٌ عاد
وَإِلاً رَالَ.
و
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قالوا :دليلها :اقترا

(Vf

°27

> فقد تسافطا

٠

وق>د
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۸

المُجَوْرْ في الْمُسْتَنبْطة :الْمَنْصُوصة ليلا ص /»[ /ب] عَامٌ ل
ر

) (10في  :ش لا للزوم) بدل «لا لزوم).

( )0في :أ «الإهداد» بدل «الإهدار» .وهو تحريف ظاهرء من سهو الناسخ.
()۳
()٤

لفظة «المستنبطة» ساقطة من :أء ش .وما أثبته هو الموافق لها في رفع الحاجب
. 5/5
شلكانت»
فى« :

بدل «لکان».

«فقير» بدل «الفقير). 

()e

فى :ش

(0

فی  :أ «اقترانى» بدل «اقتران» .

)(¥

في :شش اتساقط» بدل «تساقطا» .وهو تحريف ظاهرء لعله سهو من الناسخ.

( )۸قد تقدم جواب ذلك في :دليل الاعتبار ودليل الإهدار.
انظر :بيان المختصر ۳/۲٤٠  .54رفع الحاجب  .791 .4/841شرح العضد على
المختصر ۲

 2برف مع حاشية السعد.
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عراس

يمل  .وَأجِيبَ إن کان فطعياء فَمُسَلمْء وَإِنَ كان و وَجَبَ قبوله .
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وَأَجِيبَ تَخَلْتُ الْحكم ظَاهِدٌ ا ليس

وَالتَحْقَيقٌ  :أن

ى

وکال

ىا

ے2

نُوحِبٌ اء
ال
لي
لشَككفي أحَدٍالمتايلي ي

دَوَرَاء

أو 0

له

و

بعِلقٍ وَالمَنَاسَبَةٌ وَالاسْيَنْبَاط

وَأْجِيبَ  3ر

رل

معي

3

وَالْحَقٌ :أَنَّ إسْتَ
مْرَارَ الطّنّ؛ بكَوْيِهَا" امار يرقفعَلَى المازي» أذ

بوت الحمى وَهُْمَا عدَلَى ظمههُورٍ كَوْيهَا مره

وَهُوَ وَجودٌد الْحِكمَةَ لمَ9فْضرةةمع كلب الح ف۳

رفي الكسر:
الْمختاه
 7 :يطل  .مَل الك 3
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كَمَير

أوإلا تحكما» بدل «أو تحكما».
( )١في« :

( )6في الأصل» أ «بكونه» بدل «بكونها» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب
 4/7وبيان المختصر * .74/وشرح العضد على المختصر ۲/۰٠۲۲.
إذا قلنا« :بكونها»ء فالضمير يعود على العلة .وإذا قلنا« :بكونه» فالضمير يعود على

الوصف.
وانظر :رفع الحاجب ۸۹1/١ء وبيان المختصر ۳/۷٤. وشرح العضد على المختصر
0
()۳

عرف الشيخ ابن الحاجب الكسر بقوله« :وهو وجود الحكمة المقصودة  من شرع
الحكم  »-مع تخلف الحكم عنها  12وقد تبع في هذا الإمام الآمديّ في الإحكام

FF
وعّف الأكثرون من الأصوليين والجدليين الكسر بما عَرّف به الآمدي في الإحكام
 ٠/۴وابن الحاجب في المنتهى ص 4712وهنا في المختصر النقض المكسور_ :
وهو نقض بعض الأوصاف .وسيأتي البحث فيه بعد مبحث الكسر مباشرة.
مم١١

2

 0-3وك

إو

ت

کو

ر
ومه
 4كنال
؟> -
العاصى»› ٹم يبين المتاسبة بالمشمة .فيُْعترض بصنعة شافة في الحضر

(VW

َنا :أَنَّ الِْلَهَ :الَمَرْ؛ لِعُسْر انْضِبَاطٍ الْمَسَمَةَء وَلَمْ برد الكَنْضُ عَله.
قَالُوا :الْحِكْمَهُ هى الْمُعْتَبَرَةٌ قَطْعَاء كَالئَفْضُ وارد  .قُلْنَا :كَدْرُ الْحِكْمَةٍ

الْمُسَاويَةِ في مَحَلَّ النَقْضٍِ مَظُْونٌ”" .وَلَعَلَّهُ لِمُعَارِضِء وَالْعِلَّهُ ني الأضلٍ
مَوْجُودَةٌ قَطعَاء قلا يُعَارِض الظَنٌ الْقَطْمَ حى لَوْ قَدَرْنَا وُجُودَ كَدْرٍ الْحِكْمَةٍ أو
أكتر *' قَطعَاء وَإِنْ بَعْدَ أَبْطَلَء إلا أن ينبت کم حر اين بهَاء كما لو عُلّْلَ

القَطمُ بِحِكُمَةٍ الزَّجْرِء فَيغتَرَضٌ بِالْمَثْلٍ الْعَمْدٍ الْعْدْوَانِء فَإِنَّ الْحِكْمَةَ أَزْيَدُ لو
=

انظر:

اللمع ص٦٤ .

للآمدي #07

المنخول

5

ص

١٠5. المحصول

للرازي

.40/

الإحكام

المنتهى لابن الحاجب ص.١471 رفع الحاجب 4/١٠١5.

شرح العضد على المختصر 5/١17

 4955 »۲۲۲مع حاشية السعد .بيان

المختصر  .84/#نهاية السول ٠/٤٠۲. زوائد الأصول للإسنوي ص .۷۹۳شرح
مختصر الروضة ٠١/ه. شرح الكوكب المنير  .4/85شرح المحلي على جمع

الرحموت .۲/۱۸۲
( )١قال جمع كثير من الأصوليين :إن الكسر بهذا المعنى لا يبطل العلية» وقد مال إلى
هذا الإمام الآمدي في الإحكام  6/7070ونقله عن الأكثرين» كما اختاره الشيخ ابن

الحاجب في المنتهى 2ص 771ونقله عن الأكثرين أيضاًء واختاره هنا في المختصرء

واختاره

ابن الهمام في التحرير

 5/45كبن

بشرح التيسير»

ورجحه

جلال

الدين

المئير ٤/۷٦ عن الحنابلة والأكثرين واختاره» كما رجحه ابن عبدالشكور في مسلم

الثبوت  ۲/۸۲بشرح فواتح الرحموت.
وانظر :رفع الحاجب 4/١١5. بيان المختصر  .44/#شرح العضد على المختصر
7
زوائد الأصول للإسنوي ص."۷۹
( )۳مرادهم :أن النقض وارد على العلة؛ لأنها إذا وجدت الحكمة المعينة» ولم يوجد

الحكم على أن تلك الحكمة غير معتبرة» فكذا الوصف المعتبر بتبعيتهاء فإن المقصود
إذا لم يعتبر فالوسيلة أجدر.

انظر :رفع الحاجب 4/١١5. بيان المختصر “ .94/شرح العضد على المختصر

7

زوائد الأصول للإسنوي ص."88

شمضنون» بدل «مظنون» .4وهو تحريف ظامرء لعله من سهو التاسخ.
) (۳في « :

( )4في :أ«أزيد» بدل «أكَرَ».
٠١١

بهو وَزِيَادَةٌ وَهْوَّ اَن“

بت حُكمٌ لق بها حصا
قُطِعٌ .يمول « :ی

واَلفِنيْفْض الْمَكسُور"

.

وَهُوَنَفْضُ بَعْض الأوْصَافٍ .الْمُخْمَارُ :لا
o

يبط  45/1 / .كَقَوْلِالشَّافِعِيٌ فِي بَيْعالْعَايِب  :ٍ:مَبِيعٌمَجْهُولٌ الصَّفَةِعِنْدَ
) (01كلمة «وهو القتل» ساقطة من :ش.

) (۲يريد :أننا إن قطعنا بوجود قدر الحكمةء أو أكثر من قدرها في صورة النقض› فجينئذ

يجب أن تبطل العلية؛ لأن القاطع إذا عارض القاطع تساقطاء إلا أن يثبت حكم آخر
سلتدل
االلو
معل
أليق بهاء كم

وجوب القطع قصاصا بحكمة الزجرء فقال المعترض

مقصود الزجر في القتل العمد العدوان أعظم» ولم يشرع له القطع» فانتقض عليه

الزجرء فللمستدل حينئذٍ أن يقول :الحكمة في صورة النقض» وإن كانت أزيد في

محل التعليل غير أنهقدثبت معها في صورة النقض حكم أليق بهاء وهو وجوب

القتلء .حيث إن القطع يحصل به إبطال اليد؛ والقتل يحصل به إبطال اليد وإبطال ما
عداهاء فيكون أليق وأشد زجرا من القطع.
على أن الإمام الآمدي في الإحكام ۳/٠٠۲ يرى أن وجود الحكمة في صورة النقض
أمر يمتنع وقوعه» وبتقدير وقوعه» فقد حكى عن بعض الشافعية« :أنه لا التفات إليه؛
لأن التوسل إلى معرفة ذلك في آحاد الصور يلزم منه حرج وعسر؛

لخفائه وندرته»

ولا يلزم مثله في التوسل إلى معرفة الضوابط الجلية» فكان من المناسب حط هذه
الكلفة عن المجتهد .وردالناس إلى الضوابط الجلية المشتملة على احتمال الحكم في
الغالب».

اه.

انظر :الإحكام للآمدي  .605/#شرح العضد على المختصر  .۲/۲۲۲رفع الحاجب
 .٠١دئاوز لوصألا يونسإلل 98".ص ريسيت

 .5١7 ۴٤نايب رصتخملا 44/6

التحرير  .4/17فواتح الرحموت .۲/۲۸۲
فر

النقض المكسور :اسم لا يعرفه الجدليون» فإنهم لا يعرفون إلا الكسر .وبه عبر الفخر
الرازي في المحصول  8/9872والبيضاوي في المنهاج 4/٠ ٠بشرح الإسنويء وابن

السبكي في جمع الجوامع  ۳/۷۳۳بشرح تشنيف المسامع.
وسماه النقض المكسور كل من :الآمدي في الإحكام ۳

وابن الحاجب في

المنتهى 2ص 571وهنا في المختصرء وابن الهمام في التحرير ٤/۲۲ بشرح التيسير»
وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/۷٦ وابن عبدالشكور فيمسلم الثبوت
بشرح فواتح الرحموت .وانظر :رفع الحاجب 45/51١5. تشنيف المسامع
۲
والخفة

) (£اختار أنه لا يقدح :ابن الحاجب في المنتهى ص۷1٤ء وهنا في المختصرء والإسنوي-
1۰0۲

العاقدحالالَف ََايَصِح :مل « :بِعْتْكَعَبْدَاا .فَيعْمَرَض بِمًارَ توَرَمّجَامرَأه

َانَلاْ:عألنَّه  ::الْمَجْمُوعٌ؛ كلد نَفْض َ٠ء قن بَيّنَعَدَمَاير كَوْنِهِمبِيعَا
0

1:

 OAنَ كَالْعَدَم فَيَصِح لقص

ولابيدمُجَرّدُؤكْرِهَفْعَالنقُض'" .

وَأَنَا الْعَكْسُ :"9وَهاُنوتَِمَاءُ اْحُكم؛ لانْتِمَاء الْعِلَّدَه كَاشْيَرَاطَلهُ متيعلى
من تَعْلِيلٍالحكر بوا لانْيِمَاءِ لحك عند ِنْتِمَاءِ دَلِيلهِ.

 :إنتِفاء

للم أو الظَنّ؛ لاه لا يلرم ِن إِنْتِمَاءٍ الدَّلِيلٍ عَلَى الصَّانِع 60
=

في زوائد الأصول ص۹۳٦ وابنالهمام في التحرير ٤/۲۲ بشرح التيسير» ونسبه ابن
النجار في شرح الكوكب المنير ٤/۷٩ إلى الحنابلة والأكثرين» وقال الآمدي في
الإحكام “/5١1: «الآكثرون على رده وإبطاله» .اه.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 5/5١1: «وقال الآمدي :إن الأكثرين على أن
الكسر لا يقدح .وليس كذلك» فقد نقل الشيخ أبو إسحاق على أن الأكثر على أنه
قادح؟ .اه

وقال بعض الأصوليين :إنه يقدح» وهو اختيار ابن السبكي في جمع الجوامع ۳/۳۷٠

بشرح تشنيف المسامع» واختاره ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت  ۲/۲۸۲بشرح فواتح
الرحموت» ونسبه للأكثر .كما نقل الزركشي في تشنيف المسامع  ۳/۸۳۳وابن النجار
في شرح الكوكب المنير  5/852والشوكاني في إرشاد الفحول ص ۸۹۱عن أبي

إسحاق الشيرازي قوله في «الملخص؛« :وهو سؤال مليح» والاشتغال به ينتهي إلى
حيح العلة .وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به
صقه
وانتالف
بي

ويسمونه «النقض من طريق المعنى» والإلزام من طريق الفقه» .وأنكر ذلك طائفة من
الخرسانيين» .اه وانظر :المعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي ص.٠٠۷

( )١عبارة «وَلآ يَفِيدُ مُجَرّدُ ذِكْرِهِ دَفْمَ التَمْض» ساقطة من :أ.
ه .وآخره إلى أوله .يقال :عكس الشىء يعكسه
رلى
خإ
آشيء
غة :رد أول ال
اعكلسلفي
( )۲ال
عكسا فانعکس  :رد آخره على أوله .انظر :لسان العرب "٤/٠١٠٠ (مادة :عكس).
وانظر :تعريفه في الاصطلاح في :الإحكام للآمدي . .505/#شرح العضد على
المختصر  .۲/۳۲۲بيان المختصر  .70/رفع الحاجب 4/51١5. شرح الكوكب المنير

 .٤تشنيف المسامع  ."15/#نشر البنود .7/115
( )۳أي :لا يلزم من انتفاء الدليل على شيء انتفاؤه على نفسهء بل انتفاء العلم به فقطء
فلا يلزم من انتفاء الدليل على وجود الصانع انتفاء الصانع.
انظر :شرح العضد على المختصر  .۲/۳۲۲رفع الحاجب  .5/115بيان المختصر
 .۲شرح الكوكب المنير  .۰۷ - 4/95تشنيف المسامع ۳/۲٤۳ _ .748
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1جور فيالْمَْصُوصّة لاالْمُستلبطقه " .وَرَابِعُْهَا عَكْسُهُ .وَمُخْنَا د الإقام:
2

ايجو

رر

يَجُوزٌ وَلَكِنْ لم يمع
إن

ه12١0

.

1

( )١اختلف الأصوليون في جواز تععلليليلالحكمالواحد بعلتين فأكثر إلى أربعة أقوال:
القول الأول :يجوز التعليل بأكثر من علة .وهو رأي الجمهور .ونسب للإمام أحمدء
وبه قال أبو الحسين البصري»  7الخطاب :إذا لم تكن واحدة منهما دليلا على
حكم الأصل .واختاره ابن الحاجب» وابن الهمام» وابن النجار» ونقله ابن عقيل عن

جمهور الأصوليين.
القول الثاني :لا يجوز ذلك مطلقاً .اختاره الآمدي في الإحكام» ونسبه إلى إمام

الحرمين الجويني .ونسب إلى الأشعري وبعض المعتزلة .ورأي الإمام الجويني تجويزه
دىين
االلصف
عقلا لا شرعا .وهو ما نقله ابن الحاجب هنا فى المختصر عنه» وق

الهندي :إنه الأشهر عنه.يعني  :بخلاف نقل الآمدي .فإنه الموجود في البرهان 5/846

حيث قال« :ليس ممتنعاً عقلاً وتسويغاً ونظراً إلى المصالح الكلية» ولكنه ممتنع
شرعاً»  .اه.

القول الثالث :يجوز في المنصوصة دون المستنبطة .واختار هذا القول القاضي

الباقلاني» وابن فورك» والغزالي» والفخر الرازي» والبيضاوي.
قال الجويني في البرهان « :5//978وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في كتاب
«التقريب»» وهو اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك» .اه.

رقالالقاضي الباقلاني ن-قلاً عن التلخيص للجويني « :- ۳/۱۸۲ما صار إليه معظم
قلدورت
سين أنهيجوز ثبوت الحكم بعلل تستقل كل واحدة منها-

منفردة  -في

ءلحكمة :اه.
اا
ساء
اقتض

لعليل الحكم بأكثرمن علة» كما يؤخذ من
يز ت
لجوا
عفي
تيح
رأي القاضي الباقلاني صر
كلامه في هذه المسألة» ولكن إمام الحرمين في البرهان ۲/۷۳٥ بعد أن ذكر امتناع
فرض علتين يتوصل إليهما بالاستنباط لحكم قال« :وللقاضي إلى هذا صغو ظاهر في
كتاب «التقريب») .4اه.

ولميُعثر على كتاب «التقريب»» فليس لنا أن نجكم بما فيه والذي بين أيدينا «تخليص

التقريب» للجويني» وليس فيه ما ينبئ عن هذاء وحكاية الجويني في البرهان عن

القاضى الباقلانى نشأت عنها اختلافات في تعيين رأي القاضى فايلمسألة .فقد نقل
الغزالى فى المنخول ص ۲۹۳وابن برهان فى الوصول إلى الأصول 9/7572
والآمدي في الإحكام ۳/۸٠۲ وابن الحاجب في المنتهى ص 8712وهنا في
المختصر عن القاضي أنه لا يرى جواز تعدد العلل للحكم الواحد؛ ولذلك قالع
٠١65

 ::لولعیز
لَنَا

لم يَقَعْ وقد وَقَعَ؛ ن

اللَّمْسَء وَالْبَؤْلَ وَالْعَائِطَ؛

َالْمَدْي يَنْبْتُ يكل وَاحِدٍ ينها الْحَدَتُء وَالْقِصَاصٌُ ."7وارد يبت

1ا

و هك

مِنْهُمَا الْمَْلُ.

؛ِدَِكَ َنْمَفِي كَثْلُلْقَصَاصِ» وَيَبْقّى الآَحَرُ
قُوْلَهُم ْ:الأخكاممُتَعَدُدَةٌ؛وَ
لمكي ْ .نَ :ا إِضَافَةُالَّيْءِّىأَحَدليه لآَيُوجِبُ تَعَدداإلارممار00
ثك ابول لِحَدَثْ الْمَائْطٍ  .وَأَيِضًا :لوإمْتَتعَلامع تَعَددُالأول ؛ لأنّهًاولد .

الشوكاني في إرشاد الفحول ص:١481 «ولكن النقل عن القاضى مختلف كما عرفت».
1
٠
اه
القول الرابع  :يجوز في المستنبطة دون المنصوصة.

حكاه

ابن الحاجب في المنتهى

ص۷۱١ء. وهنا فيي المختصر .وهو قول غريب وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن النجار
في شرح الكوكب المنير ١/١۷ 4 -لاء وفي المسودة ص٤١۷ تفصيل في المسألة

للحنابلة» كما أن للغزالي بحثا موسعا في هذه المسألة في شفاء الغليل ص١4ه 
5ل  .ويرى

التاج السبكني أنهممتنع عقلا أيضاً .حيث قال في ججمع الجوامع ام

بشرح تشنيف المسامع « :والصحيح  ::القطع بامتناعه عقلا مطلقا؛ للزوم المحال من

وقوعه كالجمع بين النقيضين»؛ ودافع عن هذا الرأي بما يزيد عن ست صفحات في
؟.
87۔
٤/۸5
رفع الحاجب ٤۲

وانظر تفصيل المسألة في :البرهان ۲/۷۳٥ ٤١ه. المعتمد  .۲/۷۹۲المستصفى

5

 ."#4المنخول ص١۹۳. - ۲۹۳ الوصول إلى الأصول ؟ .755/المحصول

 ٥فما بعدها .الروضة م.اعلنزهة ؟ .1*5//الإحكام للآمدي  .805/شرح العضد
على المختصر ۲/٤۲۲ مع حاشية السعد .رفع الحاجب  .5/811الإبهاج 4/؟.١1
المسودة ص .714شرح الكوكب المنير 4/1ل .فواتح الرحموت  .۲/۲۸۲زوائد
الأصول ص."9١0 تياسيلرتحرير ص.5١١
) (1في :الأصل  :القصاصّء والقصاصٌ .بالضم والفتح» وعليه علامة صح  .بالنصبء

معطوف على اسم إن المنصوب .وبالرفع على الابتداء.
زفق في :الأصل :الردةًء والردة .بالضم والفتح» وعليه علامة صح  .بالنصب» معطوف

على اسم إن المنصوب .وبالرفع على الابتداء.
) (۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ ش .وهو الموافق لما في رفع

الحاجب 4/١952 وبيان المختصر ۳/۳٥ وشرح العضد على المختصر .۲/۳۲۲
) (€في :الأصل١ :تَمَايْوْهُ حَدَتٌ؛ بدل «مُغَايَرَةُ حَدَثْ) .وما أثبته هو الموافق لما في رفع
الحاجب  4/2750وبيان المختصر ۳/۳٠ وشرح العضد على المختصر .۲/۳۲۲
مه١١
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0
ستفله

سيقلا
1

لو جَارَ لكات كل وَاحِدَةٍ مُسْعَقِلَّةَ غمَُيسْْرتََقِلَّة؛لأنَّ مَعْنَى
ُبُوتٌ الحكم بها دا تَعَدَّدَثْ تََاقَضت  .وَأجيبَ /۸[ /ب]

مُعنّى 0

نَم إِذَاالْمَرَدَتِ اسْتَقَلتْ َد اض

بأ

في اَعَد .

؛نَّ الْمَحَلَّ يَكُونُ
ار لاجْتَمَعَ الْمِنْلآنِ؛ فَيَسْتَلْزِمُ التَقِيضَيْنِ ؛لأ
جوْ
قَالُوا :لَ

شيا عير نتن وَفِيالزتيب تَسْصِيلُ الْحَاصل .قُلْنا:الفِْعيِللٍ
الْعَقْلئّةَء ا ماملول الدَّليلَين قلا .
قَانُوا :لَوْ جَارَ للَممَااتعلق الأَِم5هُفِي عة الوبابالتّرْجِيح ؛ لأنَّمِنْ

رورت صِكَّةُ الاسْتِفْلالٍ .وَأْجِيبَ نهم تَعَرصُوا لِلِإِبْطالٍء لآلِلتَرْجِيح» وَل
تلاو جاع" عَلَى إنَّحَادٍ الْعِلَِّ ْنَا إلاَم جَعْنّهَا أَجْرَاء  .الْقَاضِي:
لا بع5د فالِْىمَنْصُوصَةَء وَأمّا الْمُسْتَتْبَطَهُ تارم اْجَرْيِية؛ لِرَفعلحك
قان ءيكت بالگ رَجَعَثْمَنْصْوصَةً) .7وَأَجِيبَ بائ ينببتت الْحكمُ ففيى محال
أ١

)1

کر

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 45/١7: «وفي عبارته قلق» .اه لذلك اعترضه
بعض الشارحين» كالإمام الخنجي» وشمس الدين الأصفهانيء والعضدء وابن
السبكي  :بأن الجمع ببينالْمِئْلَيْنِ لا اختصاص له بالمعيةء ولا تحصيل الحاصل

بالترتيب؛ إذ لو حصلت العلتان معاء أو ترتيباء فإن كان تأثير الكل في واحد معيّنء
كان تحصيل الحاصل » وإن كان في غيره لزم اجتماع المثلين.
وزيفه الشيخ مشمس الدين الأصفهاني في بيان المختصر ۳/۷٥ حيث قال « :وفیه نظر؛

لأن اختصاص تحصيل الحاصل بالترتيب ظاهر؛ لأن العلتين إذا حصلتا معاًء كان
فعلهما أيضاً معاً .فلا يتصور تحصيل الحاصل في فعل واحد منهما؛ لأن تحصيل
الحاصل إنما يتصور إذا حصل شيء بعد حصوله مرة أخرى.
وأما اجتماع المثلين» وأن لا اختصاص له بالمعية» إلا أنه لما كان الترتيب مستلزماً

لتحصيل الحاصل» وتحصيل الحاصل أظهر فساداًمن اجتماع المثلين» لم يتعرض في
الترتيب لاجتماع المثلين»بل بين استلزامه لما هو أظهر فساداً منه».

اه.

وانظر :بيان المختصر /#لاه .رفع الحاجب 45/7"5؟ .شرح العضد على المختصر
 ۲۲١مع حاشية السعد.
1

( )۲في :أ «فالإجماعٌ» بدل «فللإجماع .
( )۳في :ألا يعد بدل «لا بُعْدَ).
( )٤سبق التحقيق في رأي القاضي في هذه المسألة .ورأيه واضح وصريح بأنه يجوّرٌ تعليل-
oa

إفْرَادِهَا سبط .
العاكس :الْمَنْصوصة فَطعِيَّةٌ وَالْمُسْتَئْبَطَةٌ وَهْمِيَّةٌ .فَقَدُ يَتَسَاوَى

الإِمْكانٌ .وَجَوَابَهُ وَاضِحٌ.
الإِمَامُ وَقَالََ :"0ه النّهَايَةُ الْمُضْوَىء وى البح َو ل کن نتيا
شَدْعَا لوف عَادَة

رر تادرًا؛

ل

إِمْكَانَهُ وَاضِح .

وَلَوْ وَقَعَ

ےر

اذّعَى تعد الأخكام ففيما نقدم.

= الحكم بأكثر من علة» وما ذكره ابن الحاجب هنا عنه» ليس بقول له على التحقيق.
انظر  :التلخیص  7852 - ۳/۱۸۲رفع الحاجب ۲/۰۲۲

١15.

( )١في :اأفيستنبط») بدل «فتستنبط).

)0

في :الأصل .أء ش» وشرح العضد على المختصر  7/557كما أثبته» وفي رفع
الحاجب 5/57455؟ .وبيان المختصر ۳/1٦ « :وقال الإمام....

( )۳عبارة الإمام في البرهان ١/٤٤٥ _ « :840وإن أبى الطالب إلا استعجال الصواب في
هذه المسألةء فليئق بامتناع علتين لحكم واحد .والدليل القاطع فيه قبل الانتهاء إلى
المباحثة عن أسرار الاستدلال» .أن ذلك لو كان ممكناء وطال نظر النظارء واختلاف
عون في علة
زها
ا في
نون
تتلف
يلمخ
ائل» وما اتفقت مسألة إلا وا
مسفي
لبار
ااعت
مسالك ال
الحكم تنازعهم في الحكم» ومن تدبر موارد الشريعة ومصادرها اتضح له ما نقول على

قرب.

فمن أمثلة ذلك :مسألة الرباء ومن ادعى أنها مختصة من بين سائر المسائل باتفاق
الإجماع على اتحاد العلة فيهاء فقد أحال الأمرّ على إبهام .والمنصف لا يستريب في
أن خوض النظار في مسألة الربا كخوضهم في غيرها من المسائل.

ولما ثبت الخيار للمُعْتَقَةِ تحت الرقيق» وكان ذلك مجمعا عليه» والإجماع مستند إلى
الحديث» ثم اختلف العلماء فإيثبات الخيار للمعتّقة تحت الحرء ومنشأ اختلافهم في
فة
يبو
نأ
حعتل
ذلك من اختلافهم في تعليل الخيار في حق المعتّقة تحت الرقيق» فا
رحمه الله؛ بأنها' ملكت نفسّهاء وزعم أن ذلك يجري في حق المعتّقة تحت الحر.

وأبطل الشافعي رحمه الله هذا التعليل» واعتل بالضرار على ما يحرره أصحابه.
وكذلك الإفتاء فى كل مسألة يبحث الناظر عنها.

ونحن نقول بعدهذا التنبه :تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا وتسويغاء
ونظرا إلى المصالح الكلية» ولكنه ممتنع شرعاء وآية ذلك أن إمكانه من طريق العقل

نفهياية الظهورء فلو كان هذا ثابتا شرعا لما كان يمتنع وقوعه على حكم النادرء
والنادر لا بد أن يقع على مرور الدهور؛ فإذا لم يتفق وقوع هذه المسألة» وإن لم-
10¥

الْقَائِلُوه )9بالوقوع :إِذَاامتَمَعَتْء فَالْمُخَْارُ  :ك وَاحِدَةٍ عل
وَقِيلَ :جز  .وَقِيلَ  :عله وَاحِدَةٌ لآ بِعَيْنهًا .

.

ا  :لَوْلَمْتک“ ج 00عل لَحَانَتْجا أوکات الْعلَهُوَاحِدَة .الارن
:مْتتَعَ إجْتِمَاعٌالأدِلة.
بَاطِلٌَ؛ لِتبُوتٍِ الاسْتَفُلالٍ  .اني لِلنّحَكُمءوَأيضًلاآ
َه

صباح
إلق
= يتشوف إلىطلبه طالب لااحلكف

أن ذلك ممتنعشرعا| ولیس ممتنعاً

عقلاً» ولا بعيداً عن المصالح .وهذه النهاية لا تتعدى في هذا الفن؟.

( )1في :ش «والقائلون» كما في رفع الحاجب ٤/٤٤۲ بال لقا وما أثبته هو

الموافق لما في بيان المختصر ۴/۲٦٠ وشرح العضد على المختصر .۲/۷۲۲
(؟)

وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ص٠۷١ء

وهنا في المختصرء والإسنوي في

زوائد الأصول ص»"4١ وابن الهمام في التحرير  4/47بشرح التيسيرء وابن النجار
في شرح الكوكب المنير ٤/١۷ ونسبه للأكثرء وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت

بشرح فواتح الرحموت.
۲
وانظر:رفع الحاجب  .5/451بيان المختصر  .5/#تشنيف المسامع  .۳/۳۳۲شرح
العضد على المختصر  .۲/۷۲۲تيسير التحرير ٤/۳۲. شرح وی المنير /4هلا.
زوائد الأصول .۳/۱۹۳

( )۳نسب ابن النجار في شرح الكوكب المنير  5/57هذا القول إلى ابنعقيل الحنبلي» وحكاه
ختصرء وابن الهمام في التحرير ٤/۸۲
نيتهى 2ص 571واهنلامفي
لجبم ف
احا
ابن ال
بشرح التيسير»وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت Y/1۸1 بش فواتح الرحموت.

تشنيف المسامع  .۳/۳۳۲شرح
وانظر:رفع الحاجب  .4/451بيان المختصر .75/#
العضد على المختصر  .۲/۷۲۲تيسير التحرير  .4/77شرح الكوكب المنير ٤/٦۷.
زوائد الأصول ."19/
(. )6اختار هذا القول الأنصاري في فواتح الرحموت ١/٦۸۲ وحكاه ابن الحاجب في
المنتهى 2ص 871وهنا في ال و>غيره» ورجحه الشيخ المحلاوي من المتأخرين
في كتابه تسهيل الوصول ص.۲۰۲

وانظر :رفع الحاجب ٤/٤٤۲. بيان المختصر  .75/#تشنيف المسامع  .۳/۳۳۲شرح
العضد على .المختصر  .۲/۷۲۲تيسير التحرير  .4/77شرح الكوكب المنير .,4/57
زوائد الأصول .۳/۱۹۳
ايَكُنْ)بدل «تَكنْ».

()

فى* :ش

فك

ار أ «لو لم تكن كل واحدة علةً؛ .بزيادة «واحدةه .كما في رفع الحاجب

 ٤وشرح العضد .۲/۷۲۲
( )۷في :أ «فالأول» بدل «والأول».

القّائل ِالْجُرْءِ :لو کاٹ کلمث
فة لاجتمع ٠ الان وَقَدْ دم
/ ] [in4وَأيِضًا :رم لنحكمْ؛ لاه إن بت بِالْجَمِيعفَهُوَالْمُدَعَى .وا لزم
مسقرلة
ر

30

نت

لَحَكُمْ .وَأجيب ا

الْجَمِيع الاوك الْعَقْيَةَ وَالسَّمْعمة .

الال ل م
أيق :ا لَوْلَمْتكن كَذَلِكَلَرِملَحَكُمُأواريه ٠ فتك 02
وَالْمُخْتَارُ  :جَوَارُ تَعْلِيا مير

بِعِلَّةبمَعَْ

الْبَاعث9؟ .

و

ب

Fr ٤

)(0

في« :ألا اجتمع» بدل «لاجتمع؟ .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ» وقد يؤثر

فاتفاق

على المعنى.
زفق وقد تقدم في الدليل الثانيللمانعين منالتعليل بعلتين في قوله« :لؤ جار لإلجتمع
المِنْلانٍ؛ فْيَسْتَلرِمْ التَّقِيِضَيْنِ ؛ل؛أنّ الْمَحَلُ يَكونُ مُسْتَمْنيًا غير مُسْتَعْنِء رَفِي الَّرْتِيبِ

تَحْصِيلٌُ الْحَاصِلٍ» .اه.
أبأنه ثبت» .بزيادة «بأنه؛ .
) (۳فى« :
)(4

في :أء ش ايَكُنْ؛ كما في رفع الحاجب  4/7470وشرح العضد على المختصر
۲۳.

)(o

وافق لما فى بيان المختصر .85/#
وما أثابتلهمهو

في :أء ش افَيَتَعَيّنُ كما في رفع الحاجب  4/7472وشرح العضد على المختصر
 .۳وما أثبته هو الموافق لما فبيان المختصر .85/#

 030اختلف الأصوليون في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى واحد .واختاره الآمدي.
وابن الحاجب وغيرهما.

قال الآمدي في الإحكام /١١7: «اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية أن تكون علة
والمختار :جوازه؛ وذلك لأن العلة إما بمعنى الأمارة» أو الباعث ...وأما إن كانت بمعنى

الباعث» فلايمتنع أيضاًأنيكون الوصف الواحد باعثا للشرع على حكمين مختلفين» أي

مناسبا لهما .وذلك كمناسبة شرب الخمر للتحريم» ووجوب الحدء وكذلك التصرف بالبيع
من الأهل في المحل المرئي ؛؛ فإنه مناسب لصحة البيع ولزومه» .اه.

وانظر :الإحكام للآمدي ۳/٠٠۲. بيان المختصر  .55/رفع الحاجب ٤/۷۸۲. شرح
العضد على المختصر  ۲/۸۲۲مع حاشية السعد .شرح الكوكب المنير  .4/5شرح

المحلي على جمع الجوامع ١/۷٤۲ مع حاشية البناني .مختصر البعلي ص.١54 تشنيف
المسامع  .۳/۳۳۲نشر البنود ۲/١٤٠.
) (¥اختاره الآمدي في الإحكام ١۳/١٠۲ وقال« :وذلك مما لا نعرف فيه خلافا» .اه.

١48

لنا :لآ بُعْدَ في مُتَاسَبَةٍوَصف
قَانُوا :م

إن تخ

تخصيلٌ الْحَاصِلٍ؛ لنَّأَحَھدهمما حَصَّلَهًا .وَأَجِيبَ أنه

© أخْرَى :أو ل صل

أ
َلا
نهَا :أ
وَمِئْ

واجج لحكمير مُحْتَلِمَيْنِ.
بهما.

عَنْحم الأضلٍَ .تئاَ:ألخَوُْرَٺلبت الْحُكُمُ

ديَ0 .
ر
بِغچَيەْربَاعث .وا د0ر گمارر فکتهَغْر .ي -فُ اش

=

قليلون» .وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/۷۷: «وذهب جمع يسير إلى
المنع من ذلك قالوا :لما فيه من تحصيل الحاصل».

اه.

وانظر :الإحكام للآمدي /١١5. بيان المختصر  .55/#رفع الحاجب ٤/۷۸۲. شرح
العضد على المختصر  ۲/۸۲۲مع حاشية السعد .شرح الكوكب المنير  .4/5شرح

()١

()۲
()۳
()4

ص015 تشنيف
المحلي على جمع الجوامع ۲/۷٤۲ مع حاشية البناني .مختصر البعلي ١.
المسامع  .۳/۳۳۲نشر البنود ١/١٤٠.
أفعل» بدل «وصف» .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
في« :
لفظة «يلزم» ساقطة من :أ.
عبارة :أء ش «إما أن تخصل» كما في رفع الحاجب ٤/٠۹۲ وشرح العضد على
المختصر  .۲/۸۲۲وما أثبته هو الموافق لما فى بيان المختصر .55/#
ومن شروط علة الأصل» ألا تتأخر عن حكم الأصل .سواء أفسرت ب «الباعثه» آم
«المعرّف» أي  :لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل» كما يقال فيما أصابه
عرق الكلب  :-أصابه عرق حيوان نجس » فيكون نجساً كَلَْعَابو فيمتنع كون عرق

الكلب نجساًء فيقال :لأنه مستقذر .فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته»
وقد خالف قوم في هذا الشرط .وهم من أهل العراق كما قال القاضي عبدالوهاب.
وانظر :الإحكام للآمدي  .۳/۳۱۲شرح العضد على المختصر  .۲/۸۲۲بيان المختصر
* .85/رفع الحاجب 4/0١95. تيسير التحرير ٤/٠۴. مختصر البعلي ص.١84 شرح

الكوكب المنير ٤/4٩۷. فواتح الرحموت .۲/۹۸۲
(ه) في :أء شء وشرح العضد على المختصر « ۲/۸۲۲قدّر» بدل «قذرت» .وما أثبته هو
الموافق لما في بیانالمختصر ۳/۸٦ ورف  ,الحاجب ٤/۰۹۲:

()5

فى :أ ش «فتعريفٌ للمعدّفٍ» بدل افتعريفث المعدّفٍ» .وما أثبته هو الموافق لما في

بیان المختصر  »6/85ورفع الحاجب  4/0472وشرح العضد على المختصر .۲/۸۲۲
( )۷عبارة :ش «ومنها أن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال» .بزيادة «حكم».

( )۸ومن شروط العلة أيضاً :ألا ترجع على حكم الأصل الذي استُنبطت منه بإبطال حتى-
١

وأا تَكونٌ 4

”1
وت

.
8

>>
مع

امم
رح

سَتَتْمَطةٌ بمُعَارض في الأضل”.

.
د
المعارض

وَقيا :

وَل في المع

فرق

ولو استّنبطت بنص وكانت تؤدي إلى ذلك كان ذلك فاسداً؛ وذلك لأن الأصل
منشتهاء فإيطالها له إبطال لها؛ لأنها فرعه» والفرع لا يبطل أصلّه؛ إذ لأوبطل أصله
كتعليل الحنفية وجوب

الشاة فاىلزكاة؛

بدفع حاجة الفقيرء فإنه مجورٌ لإخراج قيمة

الشاةء فيتخيّرُ على ذلك بينهاوبين قيمتها>ء وهو مفض إلى عدم وجوبها.
انظر :الإحكام للآمدي “١5/؟. بيان المختصر  .5/95رفع الحاجب ٤/۱۹۲. شرح
العضد على المختصر  .۲/۸۲۲أصول السرخسي  .5/851زوائد الأصول ص.۳۹۳
شرح الكوكب المنير ٤/۰۸ ۔ ١8. تشنيف المسامع ۳/٤۳۲. مختصر البعلي ص۱٤١۹ .
شرح المحلي على جمع الجوامع ١/۸٤۲ مع حاشية البناني .تيسير التحرير 4/١18.
فواتح الرحموت .۲/۹۸۲
) (1يشترط في العلة إذا كاننت
ت مستنبطة أن لاتكون معارضة بمعارض مناف موجود في

الأصل .صالح للعلية» وليس موجوداً في الفرع؛ لأنه متى كان في الأصل وصفان
متنافيان يقتضي كل واحد منهما نقيض

الآخرء لم يصلح أن يُجعل أحدهما علة إلا

بمرجح .مثال ذلك :أن يقول الحنفي في صوم الفرض :صوم معين» فيتأدى بالنية قبل
الزوال كالنفل.
فيقال له :صوم فرض» فيحتاط فيه» ولا يبنى على السهولة.
انظر :بيان المختصر *#/١7. رفع الحاجب  .4/195شرح العضد على المختصر

 .۲أصول السرخسي  .5/951زوائد الأصول ص.۹۳٤ شرح الكوكب المنير

ئ.4A/ أدب القاضي للماوردي ١/11406. .شرح المحلي على جمع الجوامع كف

مع

حاشية البناني .تيسير التحرير ٤/١". فواتح الرحموت .۲/۰۹۲
)(۲

يشترط أيضاً  :أن لا يكون في الفرع وصف

معارض ؛ وذلك لأن المقصودمن

إثبات

ع 5لة الأصلثبوت الحكم فا
فليفرعء فإذا عورضت في الفرع بوصف آخر لم يثبت

الحكم؛ لأه منحيثإن ممارض نافيلحفهابأصل خر

مث
االه
لفري م
أسح
س:

ركن في الوضوءء فيسن على أصح القولين تثليثه»كغسل

الوجه» فيعارض الخصم بقوله  ::مسح»› فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين.
انظر:

5

بيان المختصر و

رفع الحاجب

٠ 5/5 شرح العضد على المختصر

زوائد الأصول ص.۹۳٤ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/٠٠٠ مع حاشية

البناني.

فيرف في :الأصلء أ «الترجيح» بدل «ترجيح المعارض» وما أثبته هو الموافق لما في بيان
المختصر  .۳/۷1رفع الحاجب  .۲/۲۹۲شرح العضد على المختصر .۲/۸۲۲
°1

و)
تَخَالِفَ نَصًا أ(N

إِجْمَاعًا. "0

0

عَلَى الكَصل"7
ّنَ اله  0به زِيَادَةٌ -
2تَ-ض<مَ2
َ

.

ترجيح المغارفي» 7وهذه نسخة المصنف»وقي يعض الت وقيل :إنماد0000

لا تُعارض المستنبطة بمعارض في الأصلء أو في الأصل والفرع جميعاء على
اختلاف المذهبين» ترجيح المعارض»؟  .اه.

را بدل «أو» .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
) 0في  :أ

 (6ومن شروطها :أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً؛ لأنهما أولى من القياس١ . .
مثال مخالفة النص قول الحنفي :المرأة مالكة لبضعهاء فيصح نكاحها بغير إذن وليها

قياسا
فهذه
وليها

عیتعها.
عسللى ب
علة مخالفة نص قوله على الصلاة والسلام« :أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن
فتكاحها باطل» .باطل» باطل».

ومثال مخالفة الإجماع :قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع

م

لةفة للإجماع.
خذهاعل
السفر الموجب للمشقة»مفه
انظر :أدب القاضي للماوردي ١/١٤٠. بيان المختصر 1/#ا .رفع الحاجب ٤/٤۹۲.
خىتصر  .۲/۹۲۲مختصر البعلي ص.١851شرح المحلي على جمع
لمعل
اعضد
شرح ال
الجوامع ۲/٠١٠ محعاشية البناني .تيسير التحرير ٤/۲۳. فواتح الرحموت ؟.981/
شرح الكوكب المنير .4/84
أي :زيادة على النص بأن يكون النص دالا على علية وصف ويزيد الاستنباط على
ذلك الوصف قيداًء ثم منهم من أطلق ذلك» وقال الآمدي في الإحكام *١5/؟:
«وأن لا تتضمن زيادة على النص» وإنما يصح ذلك لو كانت الزيادة منافية لمقتضى
النص؟.

اه.

فإن لم تنافهء فلا مانع؛ لأن وجودها لم يضر .واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع
بشرح تشنيف المسامع» واختاره البرماوي على ما في شرح الكوكب المنير
۳
.AV/f

وقال الهندي« :إنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخاًء وليس كذلك».
واعتبار الزيادة على النص نسخا هو قول الحنفية .قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت
« : ۳ومنها  أي من شروط العلة  أن لا توجب العلة المستنبطة زيادة على
النص مطلقاًء مقيداً كان أو مخالفاً عندنا لأنه نسخ» .اه
وانظر :الإحكام للآمدي  .۳/۹۱۲بيان المختصر  .۳/۱۷رفع الحاجب 4/89؟ .شرح

العضد على المختصر  .5شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۱۹۲۔ ۲٠٠ مع
حاشية البناني .تيسير التحرير ٤/۳۳. فواتح الرحموت  .۲/۹۸۲شرح الكوكب المنير
 . 5تشنيف المسامع NA
1۲

وقي  :إِنْنَافَتْ مُقْتَضَاهُ وَأَنْ يَكُونَ دَلِيِلّْهًا شَرْعِئًا"  .وَأَلايَكُونَ ليها
مُتَتَاولاًحم الْمَرْعِعَمُومِهِ أو ب
3
خصّوصه مل  :ل تبيعُوا6

)(01

العلّعَاءمَ بالطَعام»٩ 4

في :الأصل «ومُيِّدَ) بدل «وقيل» .وما أثبه من :أء ش .وهو الموافق لما في بيان
المختصر ۳/٠۷. رفع الحاجب  .4/895شرح العضد على المختصر ۳
السبكي في رفع الحاجب

٤/٩۹۲  ::اوفي بعض

قال ابن

النسخ :اوقمّدَ) موضع «وقيل».

والمقيد هو الآمدي( .الإحكام .»)۳/۹۱۲
قال الآمدي في الإحكام ١/#؟: «وأن لا تتضمنزيادة على النص» وإنما يصح ذلك
اه.

أكن ل
اونت
)(

الزيادة منافية لمقتضى النص».

ومن شروطها أيضاً :أن يكون دليلها شرعياً؛ ذلك لأن دليلها لکوان

أينكلا
ون

غير شرعي للزم

القياس شرعياً.

انظر :الإحكام للآمدي ۳

رفع الحاجب 4

بیان المختصر ۲۳

شرح

العضد على المختصر  .۲/۹۲۲شرح الكوكب المنير  .4مختصر البعلي ص٠٤١ .
)(۳

في  ::ش «لا تبع) بدل '«لا تبيعوا).

)(4

قال اب
تن كثي
حرففي
ة

الطالب ص :587اليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة.

وأقرب ما رأيت إلى ذلك :ما رواه مسلم عن معمر بن عبدالله قال« :كنت أسمع
النبي كلد يقول« :الطعام بالطعام مثلاًبمثل» قال :وكان طعامنا يومئذ الشعير».اه.
وحديث مسلم هذا أخرجه في كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» حد

(|۳ )79

 .وفيه قصة.

وأخرجه الإمام أحمد فی مسنده

كل

.

هذا مثال للعموم» فإنه دال على علة الطعم» فلو قلنا :التفاح ربوي قياساً على البر
بجامع الطعم؛ فإنه علة لهذا الحديث .لم يصح؛ لأن النص يتناول التفاح بحكم
العموم .فلا يحتاج إلى القياس› ثم إنه قد يحكم بجعل البر أصلا

والتفاح فرعا

اس ه
لو بأ
ك من
ولي
عولى
س.
انظر :شرح العضد على المختصر  .۲/۹۲۲رفع الحاجب  .4/891بيان المختصر
فاه

شرح الكوكب المنير vA البحر المحيط . 67

تشنيف المسامع لا

عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله يلهِ« :قاء (فأفطر) فتوضا»
فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك لهء فقال :صدق .أنا صببت له وضوءه».
أخر جه أبو داود فى سننه»

باب الصائم يستقىء عمداً |

وأخرجه الترمذي في أبوابالطهارة؛ باب  9ما جاء ففي الوضوء من القيء

۹۳

sgl

عوجرو

NI

.

قَانُوا :مُاَشَةٌّ جَدَِكَةٌ .وَالْمُخْتَارُ:جَوَارُ كؤنها"
اعا عَلَىحكم الأضل؛ شيل

حُكمًا شَرْ3

ادف ملست
مضلَعةل ل

8

C-e

 OA:الح

e

كلجَاسَةَ ذ
e.

عله يُطْلان
نِاِلْببْع.

وَالْمُخْتَارُ :جَوَارُ تَعَدّدِ الْوَصْفٍ وَرُقُوعِق كَالْمَئلٍ الْعَمْدِ الْعَدْرَان. ”7
= وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/١۲٤ وقال« :صحيح على شرط الشيخين ولم
اه.

يخرجاه».

هذا مثال الخصوصء

فلو قيل في القيء  :خارج من غير السبيلين فينقض كالخارج

صل
حم؛
يديث
منهماء ثم استدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الح

لأنه تطويل

بلا فائدة.

انظر:شرح العضد على المختصر  .۲/۹۲۲رفع الحاجب  .5/891بيان المختصر
لاز شرح الكوكب المنير ٤/۸۸. البحر المحيط  .0/881تشنيف المسامع .445/
تلحرحموت .۲/۰۹۲
ا
)« 93 00ورجوع؛ ساقطة من :ش.
( )۲فى :الأصل «كونه» بدل ذكونها» .وما أثبته من :أء» ش .وهو الموافق لما في بيان

المختصر ۳/۳۷ء ورفع الحاجب  »4/5457وشرح العضد على المختصر ۲/۰٠۲.

( )۳۴ذهب الجمهور إلى جواز تعدد الوصف ووقوعهء كالقتل العمد العدوان علة للقصاص»
ومنعه قوم.
ة.
خوصا
مفسعلى
وقال بعضهم :لياجوز أن تزيد الأ
قال ابن السبكي في رفع الحاجب  :4/8447انقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وحكاه
كايته
حن
ع
نسخته) .

الإمام ففي «المحصول!»› وجعل موضع خمسة سبعة وكأنها تصحيف في
١

اه.

قال الفخر الرازي في المحصول ١/۸٠“: «نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله
عن بعضهمء أنه قال :لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة».
د الفخر
رفي-
يمصن
وقال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول « :6/185قال ال
ي «الرسالة البهائية» :ناقللشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن بعضهم :أنه لاالرازي ف

يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسةء ونقل ابن القاص عن آخرين :أنه لا يجوز أن
تزيد الأوصاف على سبعة» .إه.

وبهذا يكون للفخر الرازي نقنلآن :الأول في المحصول ١/۹٠ بألا تزيد الأوصاف

على سبعة» والثاني في «الرسالة البهائية» بألا تزيد الأوصاف على خمسة .ثم قال-
£

ت
َس

أنالْوَجْهَ 43[ /رب] الَنِي بت به الْوَاجِدٌ نَبَتَ”" به الْمُتَعَدَدُ مِنْ

م6

نص“

الل

َو منّاسيَة '

ًالوا :

سَبر
أو

أو به

أو إسْيثيَاط". 9

لؤصح تَرْكيبْهَ>ا لَكَانَتَ الله

صِمَةٌ رَائِدَة؛؛ لا

تَعْقِلُ

الْمَجْمُوعَ .وجهل كَوْنَهَا" عل وَالْمَجَهُولٌ غَيْرُالمَعْلُوم .وَتَفْرِيراُلتَانية:
نه إن قَامَتْ با

َأجيبَ بجریانو

=

جرع

 7کل

جُرْءِعل

في الْمَتَعَدَدٍ باه خر

َإِنْقَامَتْ بجُرءِ قَهُوَ الْعِلَّةُ.

أو إسْتِحْبَارٌ .

الفخر الرازي في المحصول ١/۹٠۳: «وهذا الحصر لا أعرف له حجة» .اه.

واعترضه القرافى في نفائس الأصول ۸/٤۹۹۳ بأن له حجة» حيث قال« :وقال في

حصر أوصاف التركيب في سبعة :يمكن تقريبه من جهة أن أقصى ما يتوقف عليه
الحكم بحكمة» ومعنى يقتضيه  :إما مطلقاًء أو مشروطاً بوجود أو عدم» وهو وجود
الشرطء وانتفاء المانع» وقد يتعلق المعنى المقتضى بالفاعل» فتعتبر أهليته» وأقصاها

العقل والبلوغ؛ ثم قد لا يستقل به الشخص الواحد كصيغ المعاوضات» فيحتاج إلى
غيره» فيكون مجموع ما يتوقف عليه الحكم :إيجاب وقبول صدرا من العاقل البالغ
في المحل مع قران الشرط وانتفاء المانع» وهي سبعة التي نقلها الشيرازي» وكل ما
زاد على ذلك فهي تفاصيل هذه الجمل» فيمكن رده إليهاء وعدم الرد عن عجز و

عَىَّ) .اه.

وقد عقب الأصفهاني في الكاشف عن المحصول  6/180على ما قاله القرافى بقول:

«وهذا ما قاله هذا المتحذلقء وهو فاسد؛ وذلك لأن الكلام في أوصاف العلة» لا في

الشرط والمانع والفاعل والمحل» .ثامستشهد الأصفهانيبكلام الغزالي الوّارد في
شفاء الغليل ص.894
()۱

في :ش "يثبت» كما في رفع الحاجب ٤/۸۹۲. وبيان المختصر ۳/١۷ بدل «ثبت».

وما أث
ابته
لم
أنصل» أ .وهو الموافق لما في شرح العضد ؟.0*5/
( )۲قال الع
شضد
ر في
حه
على المختصر 5/07
١171 ايلماتنع أن تكون الهيئة
الاجتماعية من أوصاف متعددة مما يظن عليته بالدليل» إما بدليل صريح بنص أو
مناسبة» وإما باستنباط من شبه أو سبر» .اه.
وقال المحقق التفتازانى « :قوله :إما بدلالة» وإما باستنباط» .هذا هو الصحيح المطابق
لكلام الآمدي (في الإحكام .)۳

وكأنه تنبيه على فساد عبارة المتن حيث جعل

الاستنباط أحد المسالك» ولا وجه له إلا أن يحمل على تنقيحٍالمناط.
ولفظ

المنتهى (ص

هاهنا مقابلاً للنص›

۳

)97١

يأباه حيث

صرح

بتنقيح المناط

وفيما سيأتي داخلا تحته) .

فى :ش «کونه» بدل «کونها».

10

أه.

أيضا

ثم إنه جعل

المناسبة

َالتّحْقِيقُ :أَنَمَّغتاىلْعلٍ :ت قاَضَ اىلمَّارعٌالحم عِندَهُ؛لِلْحِكْمَةِلا
آنه" صِعَهٌ رَائِدَةٌ وَلَوْ سد قَلَيْسَتْ وُجُودِيةَ ؛

لسع

ا

قالوا :

5ه

yo

(rrO

دع

لاسْيِحَالَةَ قِيام الْمَعْتَى

05

7

م
رم أن ایکون عد م کل جز عِلَّة يعم صِفَةال
rs

ش لانْيِمَائِهًا بِعَدَمِهِ .وَيلْرَمٌتَقْضْهًا0

يعدم ٿان بعد رل ؛ لاسْيِحَالَةِ تَجَدَدٍ عدم

العَدَم .وأجيبَ بأد عَدَمَ الْجَرْءِ عَم شط لْعِلَّىَ وَل سل فهر و
 .وَوَجْهُهُ  :أَنّهَا عَلامَاتٌء فلا بُعْدَ فِي إِجتِمَاعها ضربة
للم رع

ت

وَمُتَرَتَبَةَ فُيَجِبٌ لِك وَل يشرط الْمَطْ بالأضل» ولا إنْتِمَاءٌ مُحَالْفَةِ مَذْهّب
صَحَابِيٌ ؛ وَل الْقَطعُ بها فِي الْمَرْع على الْمُخْمَارِ فِي اللَلانَةء وَأ تمي

المُعَارض في الأضلٍ وَالْمَوْ .ع
ولد “ كَانَتُ وَجودٌ ماع ٠

وإيمَاءَ شَرْط)

َم يلرم وجود

الْمُْتَضِي”"

لنا :أنه إِذَاانْتَعَى الْحَكمُ ممعاموي كان م عَدَمِهِ أجدر.

( )١في :ش «لأنها» بدل «لا أنها» .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب  4/0072وبيان المختصر /#لالاء وشرح العضد على المختصر .۲/۰۳۲
.

()6

في :ش «نقضا» بدل «نقضها».

( )4في :الأصل «المس» بدل «اللمس».و ما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب  4/0072وبيان المختصر /#لالا» وشرح العضد على المختصر ۲/٠٠.
(©)

لفظة «وعكسه» ساقطة من:

ش.

( )5في :أ «وإن» بدل «وإذا".

( )۷وإذا كانت العلة؛ لانتفاء الحكم» ووجود مانع كعدم وجوب القصاص على الأب؛
لمانع الأبوة» أو انتفاء شرط كعدم وجوب الرجم؛ لعدم الإحصان الذي هو شرط

وجوب الرجمء لم يلزم وجود المقتضي .وهو اختيار الإمام الفخر الرازي في
المحصول  4/5570وأتباعه كالبيضاوي في المنهاج ٤/٠٠۲ بشرح الإسنوي» وصاحب

التحصيل ١/٠۴ واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص. .171/وهنا في المختصر›
خلافاً للآمدي في الإحكام *.581/
وانظر :المحصول ه ."65/الإحكام للآمدي  .581/#رفع الحاجب  .":5/7بيان=

۱۰۹٦

الوا  :إِنْلَمْيكن كَايِمَاءُ الْحَكُم؛ لالْيمَائِهِ .فت
E:ا :أله متَعَدّدَة.

(مَسْألةُ) الشَّافِعيةُ :حَهُمٌ الأضل ابت“ بالل وَالْمَغْتى :أَنَهَا ابع

على تم الأضر”.

وَالْحَتَفِيةُ  :باص  1۰1 /وَالْمَعْتى :أَنَّ النّصّ عرف الح“ قد
جلاف في الْمَعْتى .
=

المختصر  .۳/۲۸شرح العضد على المختصر  .۲/۲۳۲نهاية السول  4/097مع سلم
الوصول للشيخ بخيت .الإبهاج #/١151. التحصيل ؟ .677/تشنيف المسامع 59/#؟.

( )١فى :ش «ثبت» بدل «ثابت».

 )0ذهبت الشافعية إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة على معنى أن العلة هي الباعثة على
حكم الأصل.
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/8٠: «وقال  يريد ابن الحاجب  :-إنما عنت
الشافعية أنها بمعنى الباعث» ونحن معاشر الشافعية لا نفسّر العلة ب «الباعث» أبدى

ونشدد النكير على من يفسرها بذلك» وإنما نفسرها ب «المعرف»» ونحن نقول :ليس
معنى كونها معرفاً إلا أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم
يكن عارفا به» ويجوز أن يتخلف بحق العارف» .اه.
وانظر :بيان المختصر  .78”/#رفع الحاجب  .4/808شرح العضد على المختصر

شعية
۳ح۲ا م

السعد.

( )۳قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت  ۲/۳۹۲بشرح فواتح الرحموت« :حكم الأصل
بالعلة عند الشافعية» وبالنص عند الحنفيةة .اه.

( )4ذهب الآمدي» وابن الحاجب» والعضد» وابن عبدالشكور إلى أن الخلاف لفظي.

قال الآمدي في الإحكام « :817/#واعلم أن الخلاف في هذه المسألة آيل إلى
اختلاف فى اللفظ» .اه.
وقال العضد في شرحه على المختصر « :5/77وهو لفظىء وبالحقيقة لا خلاف

بينهما؛ لأن الشافعية تعني بما قالته :إن العلية هى الباعئة» والحنفية لا ينكرونه.
والحنفية تعني بما قالته :إن النص هو المعرف للحكمء والشافعية لا ينكرونه» .اه.
وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت  ۲/۳۹۲بشرح فواتح الرحموت« :فقيل:
الخلاف لفظي» وهو الأشبه؛ لأن مراد الشافعية :أنها الباعثة عليه» ومراد الحنفية :أنه

المعرف» ولا تناكر فى ذلك» .اه.

واختار ابن السبكي في رفع الحاجب  4/505أن الاختلاف معنوي» حيث قال« :فإن
قلت :فهل الخلاف لفظي كما في الكتاب؟ قلتٌ :لاء بل يترتب عليه فوائد كثيرة» =
1Y

شرُوط المع:
مها  :ن يُسَاوِيَفي الله عله الأضل فيم ياُقْصَدُمِنعَْيْنِ ا چئس»

كال دة في التَِّيذِء وَكَالْجِنَايةِ في قَصاص الأَطْرَافٍ عَالَلىتشر ^.
-

ون يُسَاوِيَحَكُمُهُ كم الأضل فِيمَايُقْصَدُمِنعَْيْنِ أ جنْس»
كَالْقِضَاصِ فِي اللَفْس في الْمُكقَّلٍ عَلَى الْمُحَدَّدِ وَكَالُوِلاية فِيالتكاح في

الصَغيرَة عَلَى الْمُرل °عَلَيْهَا فايمال .
لولا طلبي الاختصار في هذا الشرح لأَوْتَفْئُكَ منها على العجب العُجاب» .اه ثم راح
يعدد الفوائد.

) (1من شروط الفرع مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسهاء كالشدة
المطربة في النبيذ» وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس.
أما العين :فقياس النبيذ على الخمرء بجامع الشدة المطربة» وهي بعينها موجودة في
النبيذ.

وأما الجنس :فقياس الأطراف على القتل في القصاصء بجامع الجناية المشتركة

بينهماء فإن جنس الجناية هو جنل لإتلاف النفس والأطراف» وهو الذي قُصِد
الاتحاد فيه.

وعن بعض الحنفية يكفي مجرد الشبه .انظر تيسير التحرير ٤/۴٠.
وانظر :الإحكام للآمدي  .۳/۹۱۲رفع الحاجب 5/8١". بيان المختصر  .6/8شرح

العضد على المختصر  ۲/۲۳۳مع حاشية السعد .شرح الكوكب المنير 4/7١١. تيسير '
التحرير .5/98
)(

في« :أالمولا» بدل «الْمُوَى».و.هو تحريف ظاهر.

 (۳من شروط الفرع أيضاً  :أن يساوي حكمه حكم الأصل فيمايقصد كونه وسيلة للحكمة
من عين الحكم كالقصاص في النفس بالمثقّل على المحدد» أو جنس الحكم كالولاية

في نکاح الصغيرة على الولاية في مالها؛ فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في

اذ التصرف» وليست عينها؛
جنس الولاية لافيعين تلك الولاية؛ فإلنهان سفبب
لاختلاف التصرفين.

انظر :المستصفى ۲/٠۳٠  ۸٤۳.الإحكام للآمدي #/9١5. رفع الحاجب ٤/۸٠۳.
بيان المختصر * .484/شرح العضد على المختصر  ۲/۳۴۳مع حاشية السعد .شرح
الكوكب المنیر 4/8١٠ 9١-٠.تيسير التحرير “649/؟ .مختصر البعلي ص.١01 فواتح
الرحموت 57//16؟ .نشر .البنود 1
۱۹۸

راَون مَنصُوصًا عَلَِ 2وَلعفدنا عَلَى حى ار
ت
ع

ام بن شم القع قبكلل
اشم في اله لتب
كَقِياسِ الْوَضُوءِ ءعلى

.عَمْيَكونٌ إِلْرَامَ. ”0
الْعِلَة؛ لاحر الأضل .نَ

وَقِيلَ :وَأَنْ يَكُونَ الْمَرْعُ نَاينًا بالك في الْجْمْلّة لآ فصي“ .
) (1من شروط الفرع أن لايكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق أموخالف؛

لأن

وجود النص يغني عن القياس ؛ لتقدمه عليه» خلافا لمن يجوز قيام دليلين على مدلول

واحدء فإنه يجتمع عنده النص والقياسٌ على حكم واحد.
وأما إذا كان النص مخالفا فمعلوم أنه مقدم على القياس.
وقال الكنكوهي في عمدة الحواشي ص”١6

١٠۳ مع أصول الشاشي« :لأن التعدية

إن كانت على وفاق النص الذي في الفرع فلا فائدة فيه؛ لأن النص يغني عنه .وإن
كانت على خلافه فهو باطل؛ لمناقضة حكم النص .وهذا مختار عامة المشايخ .وأما
مختار مشايخ سمرقند رحمهم الله :أنه يجوز التعليل على موافقة النص» وهو الأشبه؛
لأنفيهتأكيد النص على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتاًبالتعليل» وملاانع في
الشرع والعقل من تعاضد الأدلة» وتأكد بعضها ببعض .فإن الشرع قد ورد بآيات

كثيرة» وأحاديث متعددة في حكم واحدء وملا السلفٌ كتبهم بالتمسك بالنص
والمعقول في حكم» ولم ينقل عن أحد نكير» فكان إجماعاً على جوازه» .اه.
وانظر التحقيق في المسألة في :شفاء الغليل للغزالي ص.۷1٥ المستصفى ؟."7/137

الإحكام للآمدي  .۳/۱۲۲رفع الحاجب ١/١٠". بيان المختصر  .58/#شرح العضد
5١". شرح
على المختصر  .۲/۳۳۲أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص©”١6
المحلي على جمع الجوامع  ۲/۹۲۲مع حاشية البناني .تيسير التحرير  ."00/فواتح
الرحموت  .7/055مختصر البعلي ص.١04 شرح الكوكب المنير 45/١١١  -١١١.نشر
البنود 7/87١.
) (۲ولا متقدماً على حكم الأصل .وبه قال الحنفيةء والآمدي في الإحكام ۳/٠۲۲۰ وابن
الحاجب فى المنتهى ص۸۷1ء وهنا فى المختصرء وابن حمدان من الحنابلة.
انظر :شفاء الغليل ص .۳۷1المستصفى  ” 00الإحكام للآمدي #/١195.
المنتهى لابن الحاجب ص.١87 شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/٠۳۲ مع حاشية
البناني .مختصر البعلي ص.١854 فواتح الرحموت  .5/981شرح الكوكب المنير
. 5/1
) (۳أي :إلا أن يذكره إلزاماً للخصم .زاده الآمدي في الإحكام ۳/٠۲۲ حيث قال« :اللهم
إلا أن يذكر ذلك بطريق الإلزام للخصمء لا بطريق مأخذ القياس» .اه.
) (4وقيل :وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملةء لا التفصيل» ويطلب بالقياس-

۱۰۹۹

ورد بأنَهُمْ قَاسُوا« :أَنْتِ حرام“ عَلَى الطّلاق» وَالْيَمِينِ» وَالظهار, 9
مَسَالِكُ الْعلة" :
تفصيله» فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة؛ لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة.

قاله أبو هاشم وأتباعه» وأبو زيد الدبوسي.

وانظر :رفع الحاجب 5/١١". بيان المختصر  .54/شرح العضد على المختصر
؟ ./شرح الكوكب المنیر 4/7١١.
 (000قال ابن كثير في تحفة الطالب ص « :"48اختلف الصحابة رضي اللّه عنهم .فالأئمة
بعدهم» فايلرجل يقول لزوجته« :أنت علي حرام“ على أقوال:

فذهب علي ,بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وابن عمر رضي اللّه عنهم :إلى أنها
تطلق ثلاثا .وبه يقول :الحسن .عوم
بحدمدا ب
لنرحملن بن أبيليلى.
وقال آخرون :بل تلزمه كفارة يمين .يروى هذا عن أبي بكر الصديق.

وعمر وابن

مسعود» وعائشة» وابن عمرء وزيد ابن ثابت في رواية عنهما.

ورواه مسلم عن ابن عباس وبه يقول :ابن المسيب» وسليمان بن يسار» وسعيد بن
جبيزء والحسن  -في رواية  -وعطاء» وعكرمة»ء وأبو الشعثاء» وطاوس» والشعبي»
ونافع» ومكحول» وقتادة» والأوزاعي» وأبو ثور.
۰

وقال اخرون :تلزمه كفارة الظهار.

روى الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال« :في الحرام والنذرء
عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً».

وبهذا يقول :سعيد بن جبير-رفوياية عنه  وأبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي» ووهب بن
منبه» وعثمان البتي؛ٍوأحمد بن حنبل .حكى ذلككلهأبومحمد بن حزم» ونقلفي هذه
المسألة اثنى عشر قولاً تركت سردها خشية الإطالة وذكرت ما أشار إليهالمصئف» .اه.
۔ حديث ابن عباس أخرجه مسلم فى كتاب الطلاق»

باب وجوب

الكفارة على من

۔9/١١١ )۹ .1
حرم امرأته ولم ينو طلاقاء حديث (۱ ۸۱
وانظر :المحلى ۱۱/٤۸۳  .۰۹۳ -مصنف عبدالرزاق "5/98

8٠5. مصنف ابن أبى

٤
-۷۹۳
/۱.
شيبة  ۷۲/١ك-لا .فتح الباري ۷۳

١

 00رَد بأن العلماءقاسوا «أنتِ عليّ حرام» إماعلى الطلاق» لتاحفرييمهاء أعولى
الظهارفي وجوب

كيونه إيلاء» ولم يوجد في ذلك نص
الكقارة» أو على اليمين ف

على الحكم لا جملة ولا تفصيلا.
انظر :رفم الحاجب 5/١١5. بيان المختصر  .884/#شرح العضد على المختصر

 . ۲۳شرح الكوكب المنير ٤/١٠٠.
) (۳لما فرغ الشيخ ابن الحاجب من شروط الفرع؛» شرع في بيان الطرق التي تدل على

الك
ستها
مع
بعبر
كون الوصف علة» وي

العلة.
ل

الألُ :الإجمَاءة” .
الثاني  :الَص
)(1

وَهمَُورََاتِتُ  :صری  ۳مل  ::لیل كذَاء أَوْلِسَبَب

دم الإجماع؛ لقوته» سواء كقاطنعياً أو ظنباًء وأخر النص؛ لطول ال
تكلفاما ع
صليىله.
وقال المحلي في شرحه على جمع الجوامع « :۲/۳۹۲وقدم الإجماع على النص كابن

الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض على الأصح» .اه.
ومنهم من قدم النص على الإجماع؛لأنه أصل الإجماع كالفخر الرازي في المحصول
67
“۲

والبيضاوي في المنهاج ٤/۹٥ بشرح الإسنوي» وصدر الشريعة في التوضيح
وأبو عبدالله الشريف التلمساني في مفتاح الوصول ص  045وغيرهم.

والمراد بثبوت العلة بالإجماع :أن تجمع الأمة على أن الحكم علته كذاء كإجماعهم

في قوله عليه الصلاة والسلام« :لا يقضي القاضي وهو غضبان»» على أن علته شغل
القلب .انظر كلام الأصوليين على هذه المسألة في :المستصفى  .۲/۳۹۲شفاء الغليل
ص.١١١ اللمع ص .۲1الإحكام للآمدي  .۳/۲۲۲رفع الحاجب ١٤/١٠۴. بيان
المختصر  .18//#شرح العضد على المختصر  .۲/۴۳۲أصول الشاشي مع عمدة
الحواشي ص  600التلويح على التوضيح ١/١٤٠. مفتاح الوصول ص .495مختصر
البعلي ص.١54 تيسير التحرير  .4/4شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/١٠۲. نهاية
السول  .4/490الفقيهوالمتفقه للخطيب البغدادي ١/١7. شرح ای المنير 5/6١1١.
تشنيف المسامع #اركه؟.

) (۳ومعنى النص هنا :ما دل من الكتاب والسنة على العلية» سواء كان بالصراحة أمبالإيماء.

انظر :المنخول ص.٤٤۳ الإحكام للآمدي ١/۲۲۲. أصول الشاشي مع عمدة الحواشي
ص۲۳٣ فما بعدها .رفع الحاجب 4/١١". بيان المختصر * .8484/شرح العضد على

المختصر ١/٤۴۲ مع حاشية السعد .المسودة ص .8"4نهاية السول  .4/40غاية
الوصول ص؟.١١ التحصيل من المحصول ١/۷۸۱. شرح المحلي على جمع الجوامع
 4/مع حاشية البناني .حاشية العطار على جمع الجوامع ۲/١٠٠. البحر الس
ه/لدى  .تشنيف المسامع ۳/۸٥۲. شرح الكوكب المنير e

يةل؛
لفاد
ع لإ
لاتوضع
او م
) (۳وه

بحيث لا يحتمل غير العلة.

انظر ا
:لمستصفى  .۲/۸۸۲الإحكام للآمدي 7/27؟ .شرح تنقيح الفصول ص.95١0

شفاء الغليل ص .۴۲مختصر البعلي ص.٠٤١ رفع الحاجب  4/1بيان المختضر
 AAIشرح العضد على المختصر ۲/٤۳۲. تيسير التحرير ٤/۹۳. فواتح الرحموت
 . 5شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/41مع حاشية البناني .شرح الكوكب
المنير 5/7١١. تشنيف المسامع „Ao

) (4في :أء ش «العلة» بدل «لعلة» .وما أثبته هو الموافق لما رفع الحاجب /4؟."١ بيان
المختصر *//ا .4شرح العضد على المختصر ؟.41*93/

1۷1

کي
دا أو لجلء أو م ِنْ  +إلى اؤ
َه

أو إا" وَمِثْلُ:لدا“ أز

أن كاد کد أز بدا"أ وَمِْلُ :رم يُخقزرن .”4نَائْطْعُوا
أبْدِيَهُمَايج > وَمِثْلُّ :قَوْلُ الرّاوي « :سھا؛ فَسَجَد»  وَلرَنَا ماع ؛
فرج

سَوَاءٌ الْمَقِيهُ وَغَيْدُهُ؛ لان الظَاهِرَ ا َو لم يَمْهَمْهُ لم مله .

) (١كقوله تعالى# :من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل» [المائدة.]"4 :
جعل ابن السمعاني في قواطع الأدلة ؟« 01/لأجل» و«كي» دون ما قبلهما افليتصريح.
وذلك لأن لفظ العلة يعلم به العلة من غير واسطةء بخلاف «لأجل» واكي»؛ فإنه يفيد
۰
طة أقوى.
سلا
اب
ودال
لها الحكم .وال
لعلأةجما
معرفة العلة بواسطة أن ال

تصر
لدمعخلى
اعض
وانظر:رفع الحاجب ١/١٠". بيان المختصر “ .94/شرح ال
تشنيف المسامع * .4985/البحر المحيط ٩/۹۸۱. شرح الكوكب المثير.1١4/4 
(؟) كقوله تعالى :اكي لا يكون دُولَةَ ابليانغنياء منكم) [الحشر.]۷ :

00

( )۳كقوله تعالى# :ولولا أن ثبتناك 72كدتٌ تركن إليهم شيئاً قيلا * إِذَّا لأذقناك ضعف
الحياة وضعف الممات[ #الإسراء٤۷ : ١۷].

كقوله تعالى# :وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات.]٠١ :
كقوله تعالى# :عتل بعد ذلك زنيم * أن كان ذا مال وبنين) [القلم1 :ء 5١].
كقوله تعالى# :جزاء بما كانوا يعملون» [الأحقاف]١١ :ء [الواقعة.]55 :
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/١": «أشار بقوله :مثل« :فإنهم يحشرون» يوم
القيامة وأوداجهم تشخب دماً .»..الحديث الذي يذكره الأصوليون أنه ورد في قتلى

)(٤
()
()5
()۷

أحدء وأنا لا أحفظ هذا اللفظ في رواية» ويروي الفرضي في مسند أحمد بن 3

من حديث جابر أن النبي بل قال« :تلغاسلوهم؛ فإن كل ججرح أو كلم أو كل
يفوح مسکاً يوم القيامة» .وفي إسناده رجل مجهول يسمى ب «عبدربٌ» ) .اه.
وروى

النسائي في سننه في كتاب الجهادء باب من كلم في سبيل اللّهعز وجل

 4/٦عن عبدالله بن تعلبة قال:

لياه « :زملوهم بدمائهم ؛ فإنه ليس
قال رسول الله عل

کلم يكلم في الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمي » لونه لون دم وريحه ريح المسك».

وروی مثله في كتاب الجنائز» مواراة الشهيد في دمه ٤/۸۷. ولم أجده باللفظ الذي
ساقه ابن الحاجب.

( )۸سورة المائدة الآية٠4. : وتمامها# :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا

نكالاً من الله.4
()9

في :أء ش «سهى» بدل« .سها» .وهو تحريف ظاهر.

( )٠١سبق تخريجه فى مسألة« :المثبت لا يكون عاماً في أقسامه٠.. ص٠ هل.

( )1١سبق تخريجه في مسألة« :خطابه لواحد ليس بعام» خلافاً للحنابلة »..ص.7857
¥۲

وذ يه وَِيِمَاءُ:

وُ 2و الاقْتِرَانُ بِحُكم لَر ك يکن

هوا
3

2

عاو نظي ب

لِلتَعلِيلٍ
چ كاد بَعِيدًا .مِثْلُ« :وَائَعْتُ أُمْلِي فِي تَهَارِ رَمَضَانَ» كَمَالَ :أي
ری
کا قير" :

ُن زف

وَافَعْتَ مرا .

بَوعْضُ الأَرْصَافي فََتةَنْقِيخ”*  .وَمْل :ينمض ١[ /لرب]

( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في رفع
وشرح العضد على المختصر ؟.475/
الحاجب  4/610وبيان المختصر ۳
 )0عن أبى هريرة رضى الله عنه قال« :جاء رجل إلى النبي بل فقال :هلكتٌ يا

رسول الله قال« :وما أهلكك؟» قال :وَكَمْتُ على امرأتي فرميضان .قال« :هل تجد
ما تعتق رقبة؟» قال :لا .قال« :فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال :لا.

قال« :فهل تجدماتطعم ستين مسكيناً؟؛ قال :لا .قال :ثمجلس فاتي النبيكَل
بِعَرّقٍ فيهتَمْرٌ فقال« :تصدق

بهذا» فقال :أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج

إليه منا .فضحك النبي يكل حتى بدت أنيابه ثم قال« :اذهب فأطعمه أهلك».
أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان
على الصائم» ووجوب الكفارة 'الکبری فيه وبيانها .حديث ( ۱۸۔ )٤۸ .۳۸۷ - ۲/۱۸۷

وأخرجه البخاري في كتاب الصيامء باب )(١۴ إذا جامع في رمضان ...إلخ» وفي
باب )(١۳ المجامع في رمضانء هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟

اليف .
وأخرجه أبو داود في كتاب الصومء باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث
)°4۳ _

7878 (TATل  -كلملا

وأخرجه الترمذي في أبواب الصيام» باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان حديث
)(419  .44 - ٩۳/۳وقال أبو عيسى« :حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح».اه.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام» باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً في رمضان
حديث (۱/٤۳٥. )۱۷۹۱

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصوم .انظر تحفة الأشراف  ."۹/۷۲وأخرجه
الإمام أحمد في مسنده ۲/۱٤۲ ۱١ه.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصومء باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان

نهاراً .؟.11١/
شقال» بدل «قيل».
( )۳فى« :
) (€في ::ش «حذفت» بدل «حذف).
)(6

التنقيح لغة :التخليص والتهذيب .يقال :تَفَحْتُ العظم .إذا استخرجتٌ مخه.

انظر :المصباح المنير ؟ .057/الصحاح ١/714. لسان العرب ۲/٤۲٠.
17۳

لطب إا يي
 77الْحَتْعَسمَِّ؟ة« « .4:قًَالبُواي :أَدتْوعََكَممْْه»ُ اقلَْواَلقََ:اةٌ وجَعقَللَايْهِإفَرِ4يضَ.ةٌ راليْاحلَح.اللْلظِميرع:ه لمإنا
حَجَجْتٌ عَنْهُ؟» فَقَال :لَأرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أبيكِ دَيْنْء كَقَضَيْيِدِه اكان“
يَنْمَعْه؟ .4فقَالّث :بsesse 0
-

وأما في الاصطلاح :فهو الاجتهاد في تحصين المناط الذي ربط به الشارع الحكم.

فيبقي من الأوصاف ما يصلح› ويلغي ما لايصلح.

انظر معنى تنقيح المناط عند الأصوليين في  :شفاء الغليل ضص.4١١ المسودة ص."788
شرح المحلي على جمع الجوامع ١/۳۹۲ مع حاشية البناني .رفع الحاجب /4؟.8١
بيان المختصر ۳/٤۹. تيسير التحرير  .4/75فواتح الرحموت  .۲/۸۹۲شرح الكوكب
المنير ٤/١۳۱. نشر البنود ١7.7/45
( )١عن سعد بن أبي وقاص قال« :سمعت رسول الله يه سئل عن اشتراء الرطب بالتمرء

فقال« :أينقص .الرطب إذا يبس؟؟ قالوا نعم .فنهى عن ذلك».

أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارة» باب في التمر بالتمر حديث (9ه#م)
. 1V
_
£

وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة
حديث )(١۲۲۱ ۳/۹۱ه.
وأخرجه النسائي في كتاب البیوع» باب اشتراء التمر بالرطب  ۷/۸۹۲۔ .4957
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر حديث ()4575
ذال

وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع 7/874

.94

وصححه ووافقه

الذهبي.

وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيوع» باب ما يكره من بيع الثمر حديث ()۲۲
. ۲/1
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/47١.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى» باب ما جاء في الربا حديث ( )185ص

١؟.5

وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع حديث (5١5؟
)5١5 .056 _ ۳/46
وأخرجه الإمام الشافعي في الأم “/6١. وأخرجه في الرسالة ص ۱۳۳۔ "77
( )۲في :أ «إن كان» بدل «أكان».

م

فى :أء زيادة «قال :فدين الله أحق أن يقضى».

( )5قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :4/07وحديث الخثعمية ثابت في الكتب الستةء
ولكنه ليس بهذا السياق» .اه.
۷4

فَُظْيرهُ في الْمَسْئُول“ كَذَلِكَ .وَفِيهِ تبيه عَلَى الأضلٍ القع وَالْعِلَة.
ر
إن كَوْلَهُ لَمَاسَأَلَهُعُمَدُ عَنْ ْلَه السا :م أت َ
لو ت
زَمَصْمَضْتَ
59

7

اكان ذلك مُفْسِدَا؟»

فَقَالَ« :لآ»”" مِن ذَلِكَ .وَقِيرً:

وقال ابن
تكثي
حر ف
في
ة
الطالب ص:۳٠٠ «حديث الخثعمية رواه أهل الكتب الستةء
ولم أره في شيء منها بهذا السياق ...وأقرب ما رأيت إلى لفظ المصنف :ما رواه ابن
ماجه عن عبدالله بن عباس عن أخيه الفضل « :أنه كان رِذْفَ رسول الله يو غداة

النحر» فأتته امرأة من خئعم فقالت :يا رسول اللهء إن فريضة الله في الحج أدركت
أبيشيخاً كبيراًلا يستطيع أن يركب» أفأحج عنه؟ قال« :نعم؛ فإنهلوكانعَلَى أبيك
دين فقضيتها.

ولوأن المصنف مَل هذا الأصل بمافي الصحيحين :عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال« :جاءت امر
رأةسإلى
ول

الل
فهقيياهلت :يراسول اللّهء إن أمي ماتت وعليها

صوم نذر» أفأصوم عنها؟ قال« :أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك

عنها؟؛ قالت :نعم ق
.ال« :ف
أصوم
ميكعن
».

لكان أحسن» .اه.

حديث ابن ماجه عن عبدالله بن عباس عن أخيه الفضل رضي الله عنهم» أخرجه في

كتاب المناسك» باب الحج عن الحي إذا لم يستطع حديث ( )۹۰۹۲؟.1/19/

وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما في الصحيحين .أخرجه بهذا اللفظ مسلم في
كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث

)(568١ .9/5:8

وأخرجه البخاري في كتاب الصيام  ,باب )(۲٤ من مات وعليه صومء وقال الحسن:

إن صام عنهثلاثون رجلاً يوماًواحداً جاز».
 ۲بتحوه.
وأخرجه الترمذي في أبواب الصيامء باب ما جاء ففي الصوم عن الميت حديث (/١5ا-

۸ ۳/۹۸ ) ۷
 .۷وقال أعبويسى:

«حديث ابن عباس حد
صيث
حح
يسن
ح».

تحفة الأشراف ا
4لتعرنمذي:

«وقال حسن» وفي لفظه« :إن أختي ماتت».

وفي

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» .في الصيام .انظر تحفة الأشراف ٤/١٤٤.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام» باب من مات وعليه صيام نذر حديث )(88/9١
.۱

) (1في :الأصل «السؤال» كما في رفع الحاجب ٤/۹۱۳ بدل «المسئول» .وما أثبته من:
أ ش .وهو الموافق لما في بيان المختصر ۳/٤۹۰

وشرح العضد على المختصر .وابن

السبكي في رفع الحاجب ٤/٠۲۳ لما شرح عبارة ابن الحاجب ذكر لفظة «المسئول»

ولم ي«ذكارللف
سظة
ؤال».

) (۲ععنبجادبر
ابلنله قال :قالعمر :هَشِشْتٌ فَمَبَلْتُه وأنا صائم» فقلت :يا رسول اللّه
صنعتُ اليوم مرا عظيماً قبّلت وأنا صائم ؟ قال« : :أرأيت لو تمضمضت من الماء

وأنت صائم؟» قلت :لا بأس» قال« :قَمَة».
1¥o
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-

َrهُ عُ 2مَرُمِن إِْنْسَادٍ مُقَدّمَةٍ الإفْسَادٍء لآتَعْلِيلُلِمَنْع
"١؛ لِمَاتَوَكم

وَيّلُ مَعالنِهعَاء ربهل(") غارويوثة كآينَلفاْرسهْدَ.
الإفْمَادِ؛ إِدْلَەيەْسَ فيه مايُتَح

وَمِنْهَا :أن يُقَرَقَبَيْنَحُكْمَيْنِ بِصِفَةٍمَعَذِكْرِهِمًا .مِئْلُ :مِلِلرَاجِلٍ
سَهُمُء وَلِلْمَارسِ سَهْمَانsee ,"”4
كودتفايب الصوم  .باب الْقُْلَّ للصائم حديث (.۲/۹۷۷ )۵۸۳۲
أخرجه بهذا اللفظ أبو دا
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الصيام .انظر تحفة الأشراف .8/71
وأخرجه الدارمي في كتاب الصيام» باب الرخصة في المُبلَةَ للصائم ١/١٠.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/١152 ١٥.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام» باب الرخصة في قَبْلَة الصائم
حديث (.2457/# )۹۹۹۱

وأخرجه ابن حبان في كتاب الصيام» باب القُّبْلّةَ للصائم حديث ( )404ص ۷۲۲
(موارد الظمان).
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصوم ١/١٤ وقال« :هذا حديث صحيح
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الإمام الذهبي.

أوقيل :إنه نقض».
( )١عبارة« :
)(۲

حرف

«بل؟ ساقط من:

أ.

( )۳عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال« :قسم رسول الله كل يومخيبر للفرس
سهمين» وللراجل سهما».

أخرجه البخازي في كتاب المغازي» باب ( )”8غزوة خيبر  .!/8/4وقال :فسره نافع

فقال« :إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء فإن لم يكن فرس فله سهم".

وأخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب في سهمان الخيل حديث (.۳/۲۷۱ )۳۲۷۲

وأخرجه الترمذي في أبواب السير» باب في سهم الخيل حديث )(٤١٠٠ .4/471
وقال أبو عيسى« :حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» .اه
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد» باب قسمة الغنائم حديث (4885؟) ۲/۲٥٩.

وأخرجه الدارمي في كتاب السيرء باب في سهمان الخيل ۹۲۲.٠ - ۲/۲۲
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۲1 7/7
وأخرج لاني في سننه»

في كتاب السير حديث )(4١  4/5١٠عن ابن عمر أن

رسول الله يَكلْهِ«:جعل للفارس سهمين» وللراجل سهماً».
أما اللفظ الذي ساق به ابن الحاجب الحديث فغير معروف» قال ابن السبكي في رفع
الحاجب « :4/77وهذا اللفظ لا أعرقه» .اه.
۱۰۷٦

 00مَعَ ؤِكْرٍ أَحَدِمِمًا مِئْلَُ :الْقَاتِلُ لا يره" أو بىا أو
2

إشایسنتباء“ مِثْل :حى يَطِهْرْنَ ””4إلا أن عمد وَل كر وَصْفِِ
مَعَّ الحكمء مِثْلُ :يطَلناْضِي الْقَاضِي وَهْوَ عَضْبَانُ."40
2

إن ذُكِرَ الْوَضْفُ صَرِيحًا وَالْحَُكُمْ مُسْتَئْبَطء يِئلُ :ظوَأَحَلّ الله
 (000في  :الأصل «و) بدل «أو» .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما في رفع الحاجب

4
وبيان المختصر  ۳/۸۹وشرح العضد على المختصر ؟/ه"؟.
سبق تخريجه في مسألة« :يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد »..ص.۷۴۸

)(۳

فى :شس «لغاية» بدل «بغاية) .

) (£في :ش «أو الاستناء» بدل «أو اسخناء».

) (6سورة البقرة الآية١. : وتمامها# :فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى

يطهرن).

 00سورة البقرة الآية١٠. : وتمامها# :فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي
بيده عقدةٌ النكاح).
) (Vvعن أبيبكرة قال :سمعت رسول الله كله يقول :لا يَفْضِيَنَ حكمُ على اثنين وهو
غضبان».

أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب ( )1هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو
غضبان؟ 8/8١١

 9١٠وفيه قصة.

وأخرجه مسلم في كتاب الأقضيةء باب القاضي يقضي وهو غضبان حديث )(5١

EY

TEY

وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية» باب القاضى يقضى وهو غضبان حديث )(۹۸١۳

./٤
۰
0
وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام» باب ما جاء :لا يقضي القاضي وهو غضبان
حديث )(٤۳۳۱  ۳/۱۱٩۔ ۲۱٦.
وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح)  .اھ .

وأخرجه النسائي في كتاب آداب القضاة» باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبه

”©

وفي باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضائين ۸/۷٤۲. وأخرجه أيضاً:

في السنن الكبرى في القضاة .انظر تحفة الأشراف .4/04

وأخرجه ابن ماجهفي كتاب الأحكام» باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان حديث
()71 .VV/Y
وأخرجه الشافعي في مسنده» في كتاب آداب القاضي ص ۸۷۳ولفظه« :لا يحكم

الحاكم» أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان».
1° ¥¥

بيعي  8الْعَكْسِ

الها  :الأَوَّإلُِيمَاءٌ ١لاالأني.

َالأَوَّلُ :ععََللََىىأأنَنّالإالرإيمَاءَ افْيِرَانُ الْوَصْفيٍ بالحكم» ون قُدّرَ أَحَدُهُمَا.
لّهبُد مِنْوْرهما.
افاي عَلَىأَنَ
:لَى أذنَِكّْرَ الْمُسْتَلزِم لكَذهُِكْرِهِء وَالْحِلَّ يَسْتَلرِمُ اكه .
عَ

وَفِيشترا الْمُتَاسَبَةِ في صِحَةٍ عِلّل الإيمَاءء نَلِكُهَا الْمُخْتَارُ :إِنْكاد
2

التَعلِيلُ فُهِمَ مِنَ الْمُتَاسَبَّةِه اشتّرطث” .
) (1سورة البقرة الآية٤۷۲. : وتمامها# :وأحل الله البيع وحرم الربا).
) (۲اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول :أن كليهما (أي :أن يذكر الوصف صريحاً والحكم مستنبط» أو أن
يذكر الحكم والوصف مستنبط) إيماء
المذهمب الثاني  :ليس شيء منهما بإيماء.

المذهب الثالث :أن الأول :وهو ذكر الوصف إيماء» دون الثاني :وهو ذكر الحكم.
وقد حكاه الآمدي في الإحكام  ۳/۲۴۲عن المحققين» وقال« :وهو الحق» .اه.
وقال القاضى العضد فى شرحه على المختصر « : 5/5795والنزاع لفظي مبني على

تفسير الإيماء.

٠

فالأول :مبني على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف» سواء كانا مذكورين أو أحدهما
مذكوراء والآخر مقدراً.

والثاني  :مبني على أنه لا بذ من ذكرهما؛ إذ به يتحقق الاقتران.
والثالث  :مبني على أن إثبات مستلزم الشيء يقتضي إثباته» والعلة كالحل (أي :

البيع) تستلزم المعلولة كالصحة؛ فتكون بمثابة المذكور؟ .اه.
وانظر :الإحكام للآمدي  .۳/۲۳۲شرح العضد على المختصر ٠ .۲/۹۳۲دقعالحاجب
 .”*/4بيان المختصر #/١١1. شرح الكوكب المنير ٤/١٤٠. مختصر البعلي
ص.۱٤۷ تشنيف المسامع  .۳/۸۹۲البحر المحيط ٩/۸۹۱. نشر البنود ؟.181/
) (۳اختلف .الأصوليون في اشتراط المناسية في صحة التعليل بطريق الإيماء على ثلائة
بهاذم :

١

المذهب الأول :يشترط مطلقاً .واختاره الغزالي؛ لأن تصرفات العقلاء مستندة إلى
التعليل لا تتعدى التعليل بالحكمةء فلا يصح :أكرم الجاهل وأهن العالم .وهو قول-
1°7۸

الغَالِتُ :السَبْر' 1011 /وَالمَفْسِيعْ”" :وَهُوَ حَضْراٌلأوْصَافٍ في
إمام الحرمين  بناء على أن العلة بمعنى الباعث  »-ومثل له في البرهان ۲/٠۳٠ _
 ١بالقطع الذي شرع مقطعة للسرقة» والجلد المثبت مردعة عن فاحشة الزناء
المذهب الثاني  :لا يشترط .ونسبه ابن السبكي في الإبهاج foc

وابن النجار في

شرح الكوكب المنير ١/١١٠ إلى الأكثر؛ بناء على أن العلة المعرّف أي :العلامة

والأمارة.

وحكاه الآمدي في الإحكام ۳

عن الغزالي .وفيه نظر؛ لأنه مخالف لما في شفاء

الغليل ص.74
المذمب الثالث :إن فهم التعليل من المناسبة كما في قوله عليه السلام 7 :يقضي
القاضي وهو غضبان» اشترطت المناسبة؛ لامتناع فهم التعليل منه بدون فهم المناسبة»

وإن لم يفهم التعليل منها لميشترط الامتناع وجود المناسبة من غير فهمالتعليل .وهو

اختيار ابن الحاجب.
إن هذا الخلاف إنماهوبالنسبة إلى أنههل يشترط ظهور المناسبة» وإلافلا بذمنهما
في نفس الأمر قطعاً؛ للاتفاق على امتناع خلو الأحكام من الحكمة إما وجوباً كما قال

المعتزلة» أو تفضلاً كما قال أهل السنة.

انظر :البرهان ؟۰*/

 .150 -شفاء الغليل ص" .4الإحكام للآمدي  .۳/۰۳۲شرح

تنقيح الفصول ص.۹۳٠ رفع الحاجب ٤/٤۲۴. بيان المختصر /7١1. شرح العضد
 93المختصر  .1/57شرح المحلي على جمع الجوامع 7
مع حاشية البناني.
الإبهاج ۳ ٠۲/۳
ه .شرح مختصر الروضة ET تيسير التحرير 4/١14. فواتحالرحمات ٠ 1شرحالكوكب المنير 4/14١. مختصر البعلي ص.۱٤۷ تشنيف
المسامع  .۲۷٤/۳نشر البنود ۲/۷١١٠.
00

السبر في اللغة :الاحتبار .ومنه «المسبار».

وهو الميل الذي يختبر به الجرح.

وسمي هذا به؛ لأن الناظر في العلة يقسم الصفات›

هل تصلح للعلية أو لا؟.

ويختبر كل واحدة منها في أنه

انظر :التعريفات للجرجاني .
ص69١ معجم مقاييس اللغة ١/۸۲. المصباح المنير
 .0١شرح تنقيح الفصول ص.۸۹۳

 00التقسيم في اللغة :الاقتران؛ ولذا عبّر بعض الأصوليين عن التقسيم بالاقتران.
انظر :التعريفات للجرجاني ص.٠٠١ شرح مختصر الروضة  .144/#نشر البنود
. 10۸/۲

وقديقتصرفيالتسمية على «السبر؛ فقط.

والتقسيم مقدم فايلوجود على السبر؛ لأنه تعداد الأوصاف التي يتوهم الناظر
صلاحيتها للتعليل»>
ثم يسبرهاء أي  :يختبرها؛ ليميز الصالح للتعليل من غيره؛ فكان-

17٩4

الأَضْلٍء وَإبْطَالُ بَعْضِهَا('' بدَلِيلهء يعي
أو الأضلٌ عَدَمُ مَا واش“ .
2
 6م

",00
ذف2لم
وَيَكْفِي :بَأحَنجْثُ
0

 .الأولى أن يقال« :التقسيم والسبر»؛ لأن الواو وإن لم تدل على الترتيب» لكن البداءة
بالمقدّم أجود.
وأجاب الأصوليون عنه  :بأن السبر وإن تأخر عن التقسيم› فهو مقدم عليه أيضاً ؛ لأنه

أرّلا يسبر المحلّ» هل فيه أوصاف أم لا؟ ثم يقسم» ثم يسبر ثانيا؛ فقدم «السبر» في
اللفظ باعتبار السبر الأول.

وأجابوا أيضاً :بأن المؤثر في معرفة العلية إنما هو السبر .وأما التقسيم فإنما هو؛
لاحتياج السبر إلى شيء يُسبر
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص« :"89والأصل أن تقول :التقسيم والسير؛
ريض
غل ف
منقو
لأنا نقسم أولاء ثم
لاح»
صل
يذا
هذالایسل وه

صاف
ولك
لارألت
اختب
الا

قيسيم
تف
لصلة
احا
ال

:

فتعين هذا.

فالاختبار واقع بعد التقسيم»لكن التقسيم لما كان وسيلة للاختبار» والاختبار هو
المقصد .وقاعدة العرب تقديم الأهم والأقضلء قدم السبر؛ لأنه المقصد الام وأخر
؛أنه وسيلة أخفض رتبة من المقصد».
التقسيم ؛ل

اه.

وانظر كلام الأصوليين على السبر والتقسيم في:البرهان ؟ .40/المنخول ص.٠٠٠
المستصفى  .4/691الإحكام للآمدي  .۳/۲۳۲شرح تنقيح الفصول ص .۸۹۳رفع

الحاجب  ."4/89بيان المختصر #/١٠١. شرح العضد على المختصر 5/57؟ .شرح
المحلي على جمع الجوامع ۲/١۷۲ مع حاشية البناني .نهاية السول ٤/۹۲۱ ١١٠. -
تيسير التحرير  .4فواتح الرحموت  .۲/۹۹۲التحقيقات في شرح الورقات ص
مختصر البعلي ص.١84 شرح الكوكب المنير 5/75١. ناشلربنود .7/8461
55
) (01لفظة «بعضها» ساقطة من :أ.
) (۲ويكفي في بيان الحصر إذا مُنع أن يقول :بحثتٌ فلم أجد سوى هذه الأوصاف»›
ويُصدّق فيه ؟ لعدالته»

وتدينه»

رولكمما يغلب ظن عدم غيره.

وانظر :المستصفى ۲/٦۹۲. رفع الحاجب  ."4/55بيان المختصر 6/*١٠. شرح
العضد على المختصر  .58/57المسودة ص .554مختصر البعلي ص.١841 شرح
المحلي على جمع الجوامع  ۲/۲۷۲مع حاشية البناني .زوائد الأصول ص."78

تيسير التحرير  .5/55التحقيقات في شرح الورقات ص .776/تشنيف المسامع
V1
) (۳في  :أ «و» بدل «أو» .وهو تحريف ظاهر .قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/5؟":

««أو» يقول« :الأصل عدم ما سواها» كذا بخط المصنف «أو»» وهو الصحيح» .اه
) (€أو يقول :لأن الأصل عدم غيرها؛ فإن بذلك يحصل الظن المقصود.
1° A:

ابلنْمُعْتَرض وَضمً آ-ر لزمِنْطَالَُهُ لآ لطاع وَالْمُجْتَهِدُ يَرْ
 0ت وَمَتَى كَانَ الْحَضْرُ والابطال قَطْعِئاء فطع إلا ت .
وَطَرُقُ الْحذف°
منها :الإلَْاءُ :وَهُوَ بَيَانُ إِنْبَتاتِ
الالشكم بِالْمُسْتَبْقَى فَقَط وَيشْيه7
الْعَكْس الي لا بيد ليس په؛ لاله َم يُقْصَدْ :لو كَانَ الْمَحَْذُوفُ عِلَهَ

لئت © عِنْدَ إِنتقائه وَإِنَّمَا قُصِدَ :لَوْ كَانَ الْمُسْتَبْقَى جُرْءَ عِلَّدِ لَمَا إِسْتَقَرّ
وَلَكن يقال :لاد مِنْ أضل لِذَلِكَ مَيُسْتَمتى عن الأول“ .
ص

اس

=

وانظر :المستصفى ؟ .595/رفع الحاجب  ."4/55بيان المختصر #/"١٠. شرح
العضد على المختصر ۲/١١۲. المسودة ص .6554مختصر البعلي ص.١84 شرح

المحلي على جمع الجوامع ١/۲۷۲ مع حاشية البناني .زوائد الأصول ص ."78تيسير
التحرير  .45/54ا في شرح الورقات ص.٥۷۳ تشنيف المسامع .577/#
()1

في :

()۲

وللمعترض له أن يبين وصفاً آخرء فإذا تبين لزم المستدل إبطاله؛ ليسلم الحصر.

ش «وَضصْفٌ) بدل (وَضِفًا) .وهو تحريف ظاهر؛

لأنه في محل نصب مفعول به.

وانظر :المستصفى ؟ .595/ر
.فع الحاجب  ."4/55بيان المختصر #/"١٠. شرح
العضد على المختصر ۲/٣۳۲. المسودة ص .674مختصر البعلي ص.١84 شرح
المحلي على جمع الجوامع  ۲/۲۷۲مع حاشية البناني .زوائد الأصول ص ."78تيسير

التحرير  .45/55التحقيقات في شرح الورقات ص .770تشنيف المسامع 57/؟.
() إذا كان المستدل مجتهدا فإنه يجب عليه العمل بظنهء فيرجع إليه» ويكون مؤاخذاً بمااقتضاه
ظنه ؛ فيلزمه الأخذ به ولايكابر نفسه .ومتى كان حصر الأوصاف من جهة المستدل» والإبطال
من جهة المعترض قطعياًفالتعليل بذلك قطعي بلاخلاف .ولكنَّ هذا قليل في الشرعيات .وإن

لومي
اكن
لال
إحص
برطال قطعياً؛أبحلكدان
هما ظنياًء كألواهماء وهو الأغلب فالتعليل لا
يفايدلإظلان .ويعمل بهفيمالايتعبدفيهبالقطع من العقائد ونحوها.
انظر :الإحكام للآمدي ١۳۲. - ۲۳/۲۳۲ رفع الحاجب  .5/55بيان المختصر #/4١١.

شرح العضد على :المختصر 5/5577

 .۷۳۲تشنيف السا ۳

البحر المحيط

 ._./0نهاية السول /4ه٠ .١ شرح الكوكب المنير 45/55١. ناشلربنود
لما فرغ الشيخ ابن الحاجب من بيان الحصرء»٠
شرع في طرق الحذف

9/55١.

()4

آي  :حذف

بعض الأوصاف» وإبطال كونه علة.
()

فی  :أ «اولو» بدل «لو».

(3

فى :أ «لانتفا» بدل «لانتفی» .وهو تحريف ظاهر.

( )۷هذا البحث ذكره الآمدي في الإحكام ۳/٠٠٠ وقد توسع فيه؛ ولفائدته أسوق إليك-
١م١٠١

وَمِنْهَا :طرْدَه مُطَلَقَاء كَالَطُولِ وَالْقِصَرِ و بِالمّسْبَةِ إلى ذَلِكَ الْحُكُم»

كَالذَّكُورِيُةٍ في أخكام|البق .
نها" أ طهر
مُتَاسَيتك . 0وَيَكْفِى الْمُتَاظِرَ ١ :بَحَنْتُل قَإِنٍادع(0

0

أكنهَّ االلْومُسoْGتoَrبْقَى كَTذَiلِكَ Gرtجح سبو ا:لْمُسْتَدِ2ل؛

عبارته كاملة» حيث قال « :لكن لقائل أن يقول :دعوى استقلال الوصف المستبقى في
وانتفاء الوصف المحذوف

صورة الإلغاء بالتعليل من مجرّد إثبات الحكم مع وجوده.
غير صحيحة؛ فإنه لو كان مجرد ثبوت الحكم مع الوصفب في صورة الإلغاء كافياً في

التعليل بدون ضميمة ما يدل على استقلاله 3

من طرق إثبات العلةء لكان ذلك

كافياً فيأصل القياس» ولم يكن إلى البحث والسبر حاجة» وكذا غيره من الطرق؛
فإذا لا بد من بيان الاستقلال بالاستدلال ببعض طرق إثبات العلة» وعند ذلك إن شرع

المستدل فى بيان الاستقلال ببعض طرق إثبات العلةء فإن بين الاستقلال في صورة

الإلغاء بالبحث والسبرء كما أثبت ذلك فى الأصل الأول» فقد استقلت صورة الإلغاء
بالاعتبار» وأمكن أن تكون أصلاً لعلته» وتبينا أن الأصل الأول لا حاجة إليه» فإن

المصير إلىأصلٍلايمكن التمسك بهفيالاعتبار إلابذكر صورة أخرى مستقلة

بالاعتبار» يكون تطويلا بلا فائدة» وإن بين الاستقلال بطريق اخرء فيلزمه مع هذا

المحذور محذورٌ آخرء وهو الانتقال في إثبات كون الوصف علة من طريق إلى طريق
آخرء وهو شنيع في مقام النظر) .

(000

اه.

ومن طرق الحذف طرد المحذوف مطلقاًء أي :في جميع أحكام الشرع؛ كالطول
والقصر؛ فإنهما لم يعتبرا في القضاص ولا الكفارةء ولا الإرث» ولا العتق» والتقديم
في الصلاة» ولا غيرهاء فلا يعلّل بهما حكم أضلاً.

أو ليس مطلقاًء ولكن بالنسبة إلى ذلك الحكم وإن اعتبر في غيره كالذكورية في
أحكام العتق؛ إذ هي ملغاة فيه» مع كونها معتبرة في الشهادة .والقضاءء وولاية

النكاح والإرث» فلا يعلّلُ بها شيء من أحكام العتق.

انظر :رفع الحاجب ١/۷۲". بيان المختصر ١/۷٠. شرح العضد على المختصر

 ۲۳البحر المحيط A تشنيف المسامع  .085/#شح المحلي على جمع
الجوامع  7/77مع حاشايلةبناني .غاية الوصول ص ۲۲۱تيسير التحرير ٤/۷٤. فواتح
الرحموت  .۲/۰۰۳شرح الكوكب المنير ٤/۸٤۱. نشر البنود .7/551

) (۲في :أء ش «مناسبة» بدل «مناسبته».

:4

وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب

وبيان المختصر ۳/۷٠۱ وشرح العضد على المختصر .۲/۷۳۲

ليف في :ش «ادّعا؛ بدل «ادٌعى» .وهو تحريف ظاهر.
) (4في :ش «صبر» بدل «سبر» .وهو تحريف ظاهر.
م١٠١

بِمَ
وَافقَتِه لِلتَّعْدِية"9؟ .

وليل الْعَمَلٍ بِالسَّبْرٍ وَتَخْرِيجٍ الْمَئَاطٍ وَغَيْرهِمَاء آنه لا بد مِنْ علد" ؛
لإِجْمَاع الْمُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَء وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى]":

ظوَمَا أَرْسَلْئَاكَ إا رَحْمَة

( )١ومن طرق الحذف :عدم ظهور المناسبة؛ بأن لا يظهر للوصف المحذوف وجه

مناسبة.
ويكفي المناظر أن يقول« :بحثت فلم أجد باينلوصف

والحكم مناسبة» .فلو قال

المعترض  :إن الوصف الباقي أيضاً ليس بينه وبين الحكم مناسبة» فإن كان قوله ذلك
بعد تسليم مناسبته» أي تسليم مناسبة ما ذكره المستدل لم يقبل منه ذلك» وإن كان
قوله ذلك قبل تسليم مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل فسبر المستدل أرجح من

سابلرمعترض؛ لأن سبر المستدل موافقٌ لتعدية الحكم .وسبر المعترض  -وهو قوله:
«إني بحثت في الوصف المستبقى فلم أجد فيه مناسبة  قاصرء

والعلة المتعدية أرجح

من العلة القاصرة .وليس للمستدل بيان المناسبة بين الوصف الباقي والحكم؛ لأنه

حينئذ انتقال من السبر إلى المناسبة.
انظر :الإحكام للآمدي  .۳/۹۳۲رفع الحاجب ٤/۷۲۳. بيان المختصر */71١1. شرح
العضد على المختصر  .۲/۸۳۲البحر المحيط //8ا .77تشنيف المسامع YAY

شرح

المحلي على جمع الجوامع  ۲/۳۷۲مع حاشية البناني .غاية الوصول ص.٠۲۲ فواتح
الرحموت ؟."٠7/0 شرح الكو المنير  .5/951نشر البنود ۲/۳١٠.
( )0قال ابن السبكي في الإبهاج « :01/إنا استقرينا أحكام الشرع فوجدتاها على وفق
مصالح العباد؛ وذلك من فضل اللّه تعالى وإحسانه.
للمعتزلة» فحيث ثبت حكم وهناك وصف صالح لعلية ذلك الحكم .ولم يوجد غيره»

لا بطريق الوجوب عليهء خلافاً

يحصل ظَنّ أن ذلك الوصف عله لذلك الحكمء والعمل بالظن واجب.
وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد .قال :وذلك إما
بطريق ال
اوج
لوب
مععن
تدزلة» أو ال
اإحس
لان
فقعنهداء مأنهل السنة .وهذه الدعوى
باطلة؛ لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح» لا بطريق الوجوب ولا
الجواز» وهو اللائق بأصولهم .وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة جماهير المتكلمين»

والمسألة من مسائل علمهم» وقد قالوا :لا يجوز أن تعلل أفعال الله تعالى؛ لأن من
فعل فعلا لغرضء كان حصوله بالنسبة إليه أولى» سواء كان ذلك الغرض يعود إليه أم
إلى الغيرء وإذا كان كذلك يكون ناقصاً فى نفسهء مستكملاً في غیره» ويتعالى الله

سبحانه عن ذلك» .اه وانظر:رفع الحاجب 5 ۴/۸۲۳
۔.88

( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما فى بيان
المختصر “#/8١٠١.

1

AF

ر
رعقك 9
تلظاهِبُ اللتتَعْمِيه”" .روكلوو سَرلْومْرنَاء فوَهرُوَ ا9لےْعَالِبُ؛ لأنچَّ التّ
لِلْعَالَمِينَك”'' .وَا

ُ3رَبُ إِلَى الْانْقِياد؛ يملعل وَكَدْ تبت ظَهُورُهَاء وَفِي الْمُتَاسَبَةِ.
رُهَ باِالْمُتَاسَبَةِ؛ َيَجبٌإِعْيِبَارُمَا فِي الْجَمِيع ؛

وَل لم كَقَد

لِلإِجَمَاع عَلَى ووب لم الطّنِ في عِلَلٍ الأخكام..
الوابغ :الْمُنَاسَبَةُ وَالإِخَالَةُ”*' وَيُسَمَى 0"2تَخْرِيجاٌلْمَئَاطِ”" وَهُوَّ تَعْيِينُ
لله ِمُجَدَّدِ إِبْدَاءِ

بص
الْمْتَاسَبَةِ مِنْذَاتِهه لآ

وَلاً عَيْروء كَالإِسْكَارٍ في

) (١سورة الأنبياء الآية.٠٠١ :

(؟) قال العضد في شرحه على المختصر ١/۸۳۲: «وظاهر الآية التعميم» أي :يفهم منه
مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلها؛ إذ لو أرسّل بحكم لامصلحة لهم
فيه» لكان إرسالا لغير الرحمة؛ لأنه تكليف بلا فائدة؛ فخالف ظاهر العموم» .اه
وانظر :رفع الحاجب  .۲/۹۲۳بيان المختصر ۳/۸۰٠۱  9١1. -المسودة ص .۸۹۳شرح

الكوكب المئير ٤/١١٠.
( )۳في :أ «المتعفّل» بدل «التعقل».
( )5انظر :الإبهاج في شرح المنهاج  .85/#رفع الحاجب ٠/٠". بيان المختصر

 . 0شرح العضد على المختصر  ۲/۸۳۲مع حاشية السعد .تيسير التحرير .4/94
شرح الكوكب المنير ٤/١١٠.
)(o

الرابع من مسالك العلة:

المناسبة» وتسمى الإحَالّة ..من خَالَ بمعنى 95

وقد سميت

مناسبة الوصف بالإخالة ؛ لأنه بالنظر إلى ذاتها يُخَالُء أي  :ين عليّة الوصف للحكم.
انظر :رفع الحاجب ٠/٠۴". بيان المختصر ١/١١1. شرح العضد على المختصر
مع حاشية السعد .شرح الكوكب المنير ٤/١١٠. فواتح ؛الرحموت ۲/۳
۲
تشنيف المسامع “ .» 8التحقيقات في شرح الورقات ص .8”70نشر البنود .7/451
 (35في:اش

اوتُسَمََى) بدل الويُسَمّى).

) (۷استخراج العلة بالمناسبة يسمى تخريج المناط؛ لما فيه من ابتداء ما نيط به الحكم»
أي  :علق عليه.

انظر تعريفات الأصوليين لتخريج المناط في :رفع الحاجب  ."5/0بيان المختصر
.۳

شرح العضد على المختصر ١/۹۳۲ مع حاشية السعد .شرح المحلي على

جمع الجوامع ۲/٤۷۲ مع حاشية البناني .تيسير التحرير  .4/5شرح الكوكب المنير
 . 3فواتح الرحموت  ۲تشنيف المسامع  .785/التحقيقات في شرح
الورقات ص.٥۸۳ ناشلربنود ١/١١٠.
( )۸في :ش «بدًا» بدل «إبداء» .وهو تحريف ظاهر.
5م٠١

التخريم» /۷١1 /ب] وَالمَنْل الْعَمْدٍ الْعْدْوَانِ في قعاص
وَالْمُتَاسِبُ  :وَضْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبطْ يَحْصُلُ عَقفْْلالاًمِنْرتيب الْحُكم عَلَيْه
يَصْلْحُ أن يَكُونَ مَمْصَودًا
ما

مِنْ حصول

مَصلَحة»

 8دع مفْسَدَة.

7

ب
کان حَفِّاء أو غَيْرَ مُنْضَطٍ اغْيّرَ مُلآزِمُهُ وَهُوَ الْمَظَِةُ؛لَأَنَّ الْمَئِبَ لا
الْعَيْبَء كَالسَّفَر لِلْمَسَقَقَ وَالْفِعْلٍ الْمَقْضِيّ عَلَيْهِ عُرْكًا بالْعَمْدِ في لر
( )١وتخريج المناط :هو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف .يعني أن
يكون الأصل مشتملا على وصفٍ مناسب للحكم فيحكم العقلٌ بوجود تلك

المناسبة

أن ذلك الوصفٌ هو عله الحكم >.كالإسكار؟؛ للتحريمء والقتل العمد العدوان؛

للقصاص.
وانظر :رفع الحاجب ١/٠۳۴. بيان المختصر ١١١. شرح العضد على
المختصر؟*49/؟ مع حاشية السعد .شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/٤۷۲ مع

حاشية البناني .تيسير التحرير  .4/74شرح الكوكب المنير ٤/١١٠. فواتح الرحموت
تشنيف المسامع * .7857/التحقيقات في شرح الورقات ص.٠۸۳ نشر البنود
۲
5

.

( )۲وقريب من هذا التعريف» تعريف الإمام الآمدي في الإحكام  ۳/۷۴۲حيث قال:
«المناسب :عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصولٌ
ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم؟  .اه.

وانظر تعريف المناسب في :شفاء الغليل ص.١54 المحصول للرازي ه/لا.١6
التحصيل  .۲/۱۹۱شرح تنقيح الفصول ص."9١ رفع الحاجب ٤/٠۳۴. بيان المختصر

 .١١حرش دضعلا ىلع رصتخملا  ۲۳۹/۲.حرش يلحملا ىلع عمج عماوجلا
مع حاشية البناني .فواتح الرحموت  ."5/10شرح الكوكب المنير eroC
۴
تشنيف المسامع  .885/#التحقيقات في شرح الورقات ص.٥۸۳ نشر البنود ؟.١551/

( )۳إذا كان الوصف المذكور خفياًء أو غير منضبط» اعتبر ملازمه فيجعل معرّفاً للحكمء
وهو «المظنة»٠ فيوجد بوجوده»

ويعدم بعدمه» وإنما لم يعتبر الخفي وغير المنضبط ؛

لأنهلايجوز التعليل بكلمنهما؛ لأن كلاًمنهما غيب عن العقل؛ للخفاء وعدم
الضبط .والغيب عن العقل لا يعرّف الغيب عنهء أي الحكم.

مثال المظنة لغير المنضبط :السفر للمشقة؛ فإن المشقة مناسبة لترتيب الرخص»
واعتبارها في نفسها متعذر؛ لعدم انضباطهاء فنيط الترخخص بملازمها وهو السفر.
ومثال المظنة للخفي :أن القتل العمد العدوان مناسب لشرع القصاص» لكن وصف
العمد خفي؛ لأن القصد وعدمه أمر غيبي لا يدرك شيء منه؛ فنيط القصاص بما=
م١١

وَقَالَ أبو رَيْدِ« :الْمُتَايِبُ :مَالَوْ عُرِض عَلَى الْعْقُولٍ تَلَْقَمْهُ
ي ودع

ابول“ .
= يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقضي بالعرف عليها بكونها عمداً.
انظر :رفع الحاجب  .""4/7بيان المختصر #/7١1١. شرح العضد على المختصر
مع حاشية السعد .شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۷

خرف

مع حاشية البناني.

تشنيف المسامع “ .7187//البحر المحيط ١/۷٠۲. غاية الوصول ص©.7١6 إرشاد الفحول
ص.881

( )١قال الآمدي في الإحكام ١/۷۳۲: «قال أبو زيد :المناسب :عبارة عما لو عرض على

العقول لتلقته بالقبول.
وما ذكره وإن كان موافقا للوضع اللغوي حيث يقال :هذا الشيء مناسب لهذا الشيء»
أي ملائم لهء غير أتنفسير المناسب بهذا المعنى» وإن أمكن أينتحققه الناظرٌ مع `
ونل
قأ
يكان
نفسه» فلا طريق للمناظر إلى إثباته على خصمه في مقام النظر؛ لإم
وليلء فلا يكون مناسباً بالنسبة إلىّء .وإنتلقاه
بعق
قلقه
لميت
اا ل
ب مم
الخصم :هذا

عقل غيري بالقبول؛ فإنه ليس الاحتجاج علي بتلقي عقل غيري له بالقبول أولى من

الاحتجاج على غيري بعدم تلقي عقلي له بالقبول.

وعلى هذا بنى أبو زيد امتناع التمسك في إثبات العلة في مقام النظر بالمناسبة وقران
الحكم بهاء وإن لم يمتنع التمسك بذلك في حق الناظر؛ لأنه لايكابر نفسه فيما
يقضي به عقله».

اه.

إلا أن ابن الساعاتي نقل في بديع النظام ۳/٠۹۹ عن الحاكم الشهيد الحنفي (ت

۳ه) قوله" :ليس عقله ولا عقل مناظرهء بل العقول السليمة» والطباع المستقيمة؛
فإذا عرض عليها وتلقته انتهض دليلا على مناظره» .اه.

وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول ص:881

«قال الغزالى :والحق :أنه يمكن إثباته

على الجاحد بتبيين معنى المناسبة على وجه مضبوط فإذا أباه المعلل فلا يلتفت إلى
جحده .وهذا هو الصحيح › فإنه لا يلزم المستدل إلا ذلك».

اه.

وانظر :رفع الحاجب ١/۲". بيان المختصر /١1١. شرح العضد على المختصر
۲۸ .البحر المحيط 8/5١7. تشنيف المسامع .5817/

أ-بو زيد :هو القاضي عبيد اللّه أو عبدالله بن عمر بن عيسى» أبو زيد الدبوسي .من
أكابر فقهاء الحنفية» ويضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج .قال عنه ابن
السبكي في رفع الحاجب « :4/7أبو زيد الدبوسي ضرغام أصحاب الرأي" ..وهو
أول من أبرز علم الخلاف للوجود .من مؤلفاته «تأسيس النظر» واتقويم الأدلة؛ في
أصول الفقه» و«تحديد أدلة الشرع»» و*الأسرار» في الأصول والفروع .توفي ببخارى
سنة

 ٤)١ه.

۱۰۸٩

َد

4
له
e
وَقَدْلبخصل الْمَقْصُودُ من نع الحم َي (و cMظتّاء كَالمبهء

وَالْقِضّاص”" .وَكَدْ يون الْحْصُولٌ وميه مَُسَاوِيَيْن :کحدد الْحَمْره©.

وَكَدْ َون تفي أزججح .كَيِكاح الآيسَة؛ لِمَضْلَحَةٍ التَوَالْ .وَكَدْ
يكر الَّانِيوَالتَالِتُ .
=

انظر ترجمته ف:يشذرات الذهب .545/وفيات الأعيان .84/الفوائد البهية ص.٠٠۹

الفتح المبين.585/١ تاج التراجم ص"

( )١في« :
أأو» كما في بيان المختصر ٠١*/ء بدل «و» .وما أثبته هو الموافق لما فى

رفع الحاجب ٤/۲۴۴٠ وشرح العضد على المختصر .6/045

۰

( )۲قد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا وقد يحصل ظناً.
اذي
فاليقين كالبيع ؛ فإنه إذا كان صحيحا حصل منه الملك ال
لمهو
قصود يقيناً.
والظني  :كالقصاص؛ للانز جارء فإن مشروعيته تقلل الإقدام على القتل العمد العدوانء

وليس قطعياً لتحقق الإقدام عليه مع شرع القصاص كثيراً.
قال الآمدي في الإحكام ١/۹۳۲: «والقسمان الأولان متفق على صحة التعليل بهما
عند القائلين بالمناسبة». .اه
وانظر :رفع الحاجب ١/۲۴۴. بيان المختصر #/4١١. شرح العضد على المختصر
 . ۲/4شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۷۷۲مع حاشية البناني البحر المحيط

./

تشنيف

المسامع “ .885/غاية الوصول ص.١771 شرح الكوكب المنير

 . ٠/5نشرالبنود

.

«فقلّما ريتفق له في الشرع مثال على التحقيقءبل
( )۳قال الآمدي في الإحكام ۴
على طريق التقريب» وذلك كشرع الحد علىشرب الخمر؛ لحفظ العقل»فإن إفضاءه
إلى ذلك متردد» حيث إنا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين عليه لا

على وجه الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر في العادة» .اه.
وقد تبعه الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص ۲۸۱وهنا في المختصر في مثاله.
وانظر :رفع الحاجب  ."“4/5بيان المختصر ١/١٠١. شرح العضد على المختصر
۲۴

تشنيف المسامع * .885/شرح الكوكب المنير ١/١١٠. بديع النظام

8494
أالأئمة» بدل «الآيسة» .وهو تحريف فاحش.
( )5في« :
(©)6

شرع الحكم أرجح من حصوله کنکاح الآيسة؛ لمصلحة

دن
وقد يكون نفي المقصودم
التوالده فإنه وإن أمكن حصول الولد منها عقلاٌ غير أنه بعيد عادة» فكان نفي
حصول المقصود في هذه الصورة أرجح من حصوله.

انظر :الإحكام للآمدي  .۳/۹۳۲رفع الحاجب  .4/*5بيان المختصر ۳/١٠٠. شرح-
1 °AV

لَنَا :أَاانلَّْبَيِهَ مَظِنةُ الْحَاجَةٍإلى التّعَارْضٍِء وقد اتير وَإِنِ إلْتَفَى
5

او  ٩۶فى 9

الصُّوّرِء وَالسَّ
فُوَ مَطَِهُ الْمَسَقَىََ وَقَدِ اغْتبرَ» وَإِنِفی

الطَنّ

فی الْمَلِكِ المَرفي" .

اا َو كَانَ فَائِئَا قَطْعَّاء كُلْحُوقٍ نسب الْمَشْرِقِىٌ بروج مَعْرِِكقٍ
وَكَإِسِْبْرَاءٍ جَارِيَةٍ يَشْثَرِيهًا بَائِعُهًا ذفِ ايلْمَجْلِسء قل

د

خلا

ِلْحَتفئة”* .
= العضد على المختصر  .7/045تشنيف المسامع  .۳/۹۸۲شرح الكوكب المنير ٤/۸١٠.
شرح المحلي على جمع الجوامع ١/۸۷۱ مع حاشية البناني.
( )١لفظة «الظن» ساقطة من :أ.

ص#
71
١ول
2وص
لحتعليل بهما الشيخ زكريا الأنصاري في غاية ال
( )۲وقد اصح

واختاره

الزركشي في البحر المحيط ١/۸۰۲ وابن النجار في شرح الكوكب المنير 4/38١
؛ والشوکانی فى إرشاد الفحول ص.881

قال العلوي الشنقيطي في نشر البنود « :5/911الأصح عند أهل الأصول التعليل
بالطرفين من الأقسام الأربعة»  .اه.
()۳

ذفى:

الأصل»

ش

«يَرَوّجٌ مَعْرِبية) بدل ابتَردُج مَعْرِيسّة .

لما في رفع الحاجب ٤۴

 .وهو الموافق
وما أثبته من . :

وبيان المختصر  41112/#وشرح العضد على المختصر

°۲/۰

( )45قال الآمدي في الإحكام ۳/١٤۲: «لأن المقصودمن شرع الأحكام الْحِكُمء فشرعٌ
الأحكام مع انتفاء الحكمة يقيناً لا يكون مفيداًء فلا يَرِدُ به الشرعء خلافاً لأصحاب
وانظر :رفع الحاجب  ."/4بيان المختصر ۳/۷١۱. شرح العضد على المختصر
10

شرح المحلي على جمع الجوامع ۲

_4۷

مع حاشية البناني .تشنيف

المسامع بلغا شرح الكوكب المنير  10إرشادالفحولص.481
يثبت النسب» م
ث مم إن مذهب

وج

الدخول حقيقة؛ لوجود سببهوهو النكاح».

الحنفية  :إلحاق نسب

الولد بوالده في حالة تزوج مشرقي

بمغربية:

اكتفاء بقيام الفراش دون تحقق الدخول مبني عندهم على اجتماع أصلين في المسألة:
أحدهما  :أن الولد لصاحب

والثانى  :إمكان لقائهماء

الفراش؛ للنص.

واحتماله؛

بناء على جواز وقوع خوارق العادات على سبيل

الكرامات ونحوها.
4م١٠١

=

لا مع القطع بانتفاء اجتماع الزوجين كما عزاه كثير من علماء الجمهور للحنفية.
انظر :رد المحتار 5/0٠55 البناية على الهداية ٤/۸۱۸. بدائع الصنائع  .۲/۴۳۴الإحكام
للآمدي  .۳۸/۹۳۲رفع الحاجب ١/۳۴۳. بيان المختصر #/71١١. شرح العضد على
المختصر ؟ .0415/شرح المحلي على جمع الجوامع  ۹۷۲ - ۲/۸۷۲مع حاشية البناني.
تشنيف المسامع  .۳/۰۹۲شرح الكوكب المنیر  .4/851إرشاد الفحول ص.۹۸۱

قاصد
لثمفى
ابح
(١؟) كدلارس للأصول» منصف فى حكمه يخلص إلى أن ال

ضمن

المباحث الأصولية لم يحظ طيلة القرون الأولى من نشأة علم أصول الفقه بما حظيت
به المباحث الأصولية الأخرى من التأصيل والتنظير والتفصيل» حتى إنه لم تعقد له
الأبواب والفصول الخاصة به ضمن خطة البحث الأصولي» وذلك على الرغم من
أهميته وجلالة دوره فى البناء التشريعى .وأكثر ما كانت تحظى به المقاصد بالبحث

ففي مباحث العلة» مبحث المناسب من باب القياس» وفي مبحث الاستصلاح أو
المصالح المرسلة عند من يقول بها.
وقد ظل البحث في المقاصد على هذا النحو أو ما يقاربه في التوسع إلى أن جاء

سلطان العلماء العز بن عبدالسلام (ت 75٠ه)؛ وكتب كتابه «قواعد الأحكام في
مصالح الأنام» الذي نحا فيه منحى التأصيل في بحث المقاصد والتوسع فيه وخاصة في
المقدمة في الجزء الأول من صفحة ه إلى صفحة ١٠ التي صدر بها الكتاب» ونهج
فيها نهجا جديدا في إفراد المقاصد بالبحث والتحليل.

ثم جاء تلميذه شهاب الدين القرافي (ت 4845ه) ,.فألف كتابه «الفروق»» وتوسع في
بحث المقاصد وتفصيل اعتباراتها بمنهج المقارنة الذي هو أساس هذا الكتاب.

فلما كان القرن الثامن في نصفه الأخير جاء الإمام الشاطبي (ت 4٠لاه) فأحدث

فيالتأليف في المقاصد الشرعية مايمكن أن نعتبره طفرة في منحى التطور في
بحث هذه القضية الأصولية» حيث خصص فى مدونته الأصولية «الموافقات»

الجزء الثاني من أجزائه الأربعة؛ للبحث فى المقاصدء فجعل بذلك هذا المبحث

قرينا للمباحث الأصولية المتداولة في كتب الأصول» بل جعله متميزاً عليها في
الحجم.
وقد بقيت طفرة الإمام الشاطبي في بحثه المقاصد يتيمة بالنظر إلى سابقها أو لاحقهاء
حيث عاد البحث في المقاصد من بعده إلىما كان عليه في المباحث الأصولية» في

مباحث العلة (مبحث المناسب من باب القياس)» ومبحث المصالح المرسلة.

۰

فلم يكن في الفكر الإسلامي في عصور انحطاط وتكريس التقليد من قوة الدافع ما
يستطيع به أن يطور مبادرة الإمام الشاطبي ويرتقي بها إلى التكامل والنضحج .فلما كان

عهد النهضة الحديثة» واستعاد الفكر الإسلامي شيئا من قوة الدفع نهض العلامة الشيخ -
۹۸4

الطاهر بن عاشور؛ ليقوم بالعمل الذي انتظره ما كتب الإمام الشاطبي في الموافقات
ردحا من الزمن» وهو التكميل» والتطوير» والتهذيب» والتنضيح .فأخذ ما جعله الإمام
الشاطبي مبحثاً أصلياً متميزاً في علم الأصول» وهو مبحث المقاصد.

واقترح أن يقع

الارتقاء به؛ ليصير في حدذاتهعلماًقائماًبذاته» تنتخب مسائله منبين علم أصول

الفقه» وتصعد بالبحث؛ لتصبح أصولاً قطعية للتفقه» وفي ذلك يقول العلامة الشي
عناشور
الطاهر بب

في كتابه «مقاصد الشريعة» صفحة ( :8إذا أردنا أن ندون أصرلا

عيد
قطعيةللتفقه في الدين حقعليناأن نعمد إلىمسائل أصول الفقه المتعارفة» ونأن

ذوبها في بوتقة التدوين» .ونعيرها بمعيار النظر والنقد؛ فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي

علقت بهاء ونضع فيها أشرف معاذن مدارك الفقه والنظرء ثمنعيد صوغ ذلك العلم

عة.
ياصد
رمق
شلم
له ع
اسمي
ون

ومل
صعل
أرك
ونت

الفقه على حاله تستمد منه طرق

تركيب الأدلة الفقهية» .اه.

بانشور بنفسه بوضع هذا المقترح موضع التنفيذ
وقد شرع العلامة الشيخ الطاهر ع
فألف كتابه القَيّم «مقاصد الشريعة الإسلامية؛؛ ليكون عملا رائداً في سبيل تنامي هذا

العلم وتكامله» ثتموالت بعد ذلك التآليف في هذا العلم الجليل حتى أصبح علماً
قائما بذاته.

) (1لما تعرض الأصوليون لحقيقة الضروريات لم يحدد أكثرهم حقيقتهاء وسبب اعتبارها
مصالح ضرورية»

وإنما اكتفوا بعدّهاء وحصرهاء

والتمثيل عليهاء واعتبروا ذلك بيانا

لها.
من ذلك مثلاً ما قاله الفخر الرازي في المحصول 8/488١

« ١١٠:أما التي في محل

الضرورة فهى التى تتضمن حفظ مقصودمن المقاصد الخمسة» وهى :حفظ النفس»
١

والمال» والنسب» والدين» والعقل».

وما قاله الآمدي في الإحكام rer«فإن كان أصلاء فهو الراجع إلى المقاصد

الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملَّةّ املنملل» ولا شريعة من الشرائ ؛ع وهي :
حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال .فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من
الضروريات» وهي أعلى مراتب الْمُناسبات» .اه.
وما قاله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/١١٠: «ضروري أصلاء وهو أعلى

رتب الْمُنايبات» وهو مكاانت مصلحته .فيمحل الضرورة» ويتنوع إلىخمسة أنواع»
وهي التي رُوعِيت في كل يلة» وهي :حفظ الدين» .فحفظ النفس» فحفظ العقلء

فحفظ النسل» فحفظ المالء وحفظ العِرزض» .اه.
غير أن بعض الأصوليين لم يكتفوا في بيانهم للضروريات بمجرد ذكرهاء وإنما أضافوا

إليها ما يضع حدا لحقيقة المصلحة الضرورية» ومن ذلك مثلاً ما قاله الإمام الغزالي=
ED

=

في شفاء الغليل ص؟:١51 «فكل مناسبة يرجع حاصلها إلى رعاية مقصودء يقع ذلك
المقصود في رتبة يشير العقل إلى حفظهاء ولا يستغني العقلاء عنهاء فهو واقع في
ظف
الرتبة ال
هيور؛ .اه.
اقص
لوى
ويشير إلى أن المناسبات التي تقع في الرتبة القصوى من الظهور هي :حفظ الدين»

والنفس» والنسل» والعقل» والمال.

فالإمام الغزالي يميز الضروري بعنصرين اثنين:
العنصر الأول :أن الضروري من الأهمية بحيث تشير العقول السليمة إلى ضرورته؛
نظرالمايترتب على فقدانهمن أثربالغفي الحياة.

والعنصر الثاني :أنه يلساتغني العقلاء عنه» بمعنى :أنه لا تقوم حياتهم إلا به؛ نظراً
لأهميته في ضبط أمورهم.
وظاهر من هذين العنصرين أن الإمام الغزالي في تحديده لمفهوم الضروري من

المصالح» يلح على إظهار دور العقل في تبينهء ويعني بالعقل هنا :العقل الاجتهادي
المتخصص الذي توافرت فيه العناصر العلمية؛للنظر العلمي الاجتهادي القويم » ولعل

هذاالتأكيدلماقررههوفي كتابهالمستصفى من أن العقل العلمي ذو الملكة
الأصوليةء هوقسيم للشرع» وهو يشير إليه بقوله في المستصفى ١/۳: «وأشرف

العلوم ماازدوج فيه العوقاللسمعء وا
اصطح
لبرفي
أهي

مانلهقذا
بيل»

والشرع» وعلم الفقه وأصوله

فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» ف
تلا
صهو
رف

بمحض العقول بحيث لايتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد الذي

ا يش
عله
لا
لهد
قل

بالتأييد والتسديد» .اه.

ونسج على هذا الم
انوال
لف
ضي بي
ران
وحقي
رقة
يات

الإمام الط
موفي
خفي
تشرح
صر

الروضة ۳/۹۰٠۲ فقال في تعريف الضروريات:
وانتظام أحواله وهو ما غرف التفاتٌ الشارع إليه» والعناية به» كالضروريات
الخمس».اه.

«هو من ضرورات سياسة العالم وبقائه »

فالإمام الطوفي يجعل الضروري ما يتوقف عليه بقاء العالم وانتظام أحواله بغير
اضطراب»

وهو قريب من تعريفف الإمام الشاطبي للضروريات في الموافقات ۲/۸

حيث قال« :فأما الضرورية :فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة»
حياة» وفي الآخرة فوت النجاة والنعيمء والرجوع بالخسران المبين» .اه.

بل على فساد وتهارج وفوت

والملاحظ في تعريف الإمام الشاطبي للضروريات أن نطاق المصلحة

تمد اي

الحياة الدنياء وإنما يتسع ليشمل الحياة الآخرة أيضاء وهذا ما أشار إليه بقوله:
الآخرة فوت

النجاة والنعيم»

والرجوع بالخسران

۱۹۰۱

المبين؟ .

وَهُوَ أَعْلَى الْمَرَاتِب :0"2كَالْحَمْسَةٍ الَّيِى رُوعِيَتْ فِي كَل مِلَّةِ :حِفْظً
وهو تأكيد من الإمام الشاطبي أن المصلحة في الشريعة الإسلامية ذات مفهوم

مزدوج» دنيوي وأخروي» بحيث تربط بين هاتين الحياتين بما يجعل مصلحة الدنيا

ممهدة للآخرةء ويجعل من الآخرة باعثا على إصلاح الدنيا .وهذا ما وعد الله به

المؤمنين فقال :ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون * الذين آمنوا
وكانوا يتقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله).
[يونس:

۲٩ ل .]45

وقوله تغالى( :من عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مومن فلنحييلّه حياة طيبة

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) [النحل.]541 :

قال الإمام ابن كثير في تأويل هذه الآية في تفسيره ٤/٤۲۲: «هذا وعد من اللّه تعالى
لمن عمل صالحاًء وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى» وسنة نبيهيلاء من ذكر أو
أنثى من بني آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسولهء وأن هذا العمل المأمور به مشروع من

يىاء
نف
دبة
لطي
ااة
عند الله؛ بأن يحييه اللّه حي
1
الآخرة» .اه.

وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار
1
ش
به.

نلتسليم
هذا القدر ممتتمفىق ععللييهه ببييانلنأصواليلينا صو يتلقااعد أحد ععنا
) 0إن المصالح مهما تنوعت وتجددت فقد لخصها علماء الأصول في ثلاثة أنواع رئيسية
من حيث قوتها وأثرها في المجتمع والفرد على السواءء فأولها وأقواها أثراً
الضروريات الخمسة الأساسية :الدين» والنفس» والعقلء» والنسل» والمال.
فهذه الضروريات هي أعلى مستوى من حيث القوة والأثر؛ بحيث لا يستقيم الأمر في

أي مجتمع بشري إلا بتوافرها فيه؛ ليتم له الوجود المعنوي الإنساني على الوجه
مع ماء لم تعد تجري فيه الأمورء إن في
ت في
جنها
مد م
الأكمل» حتى إذا انخرم واح
السياسيةء أو الاجتماع» أو الاقتصاد على استقامة» بل على الفوضى والتهارج وسفك
الدماءء أو على تدني في المستوى الإنساني» ومضادة لطبائع الفطرة السليمة.
هذه المصالح الضرورية تعتبر مفاهيم دستورية» ومباني تشريعية تتفرع عنها أحكام
تفصيلية  نصاً أو دلالة  تنزل بتلك المفاهيم من أفقِهًَا التجريدي إلى مواقع الوجود

عملاًء وهي راجعة إلى مصالح الأمة أفراداً وجماعات؛ بحيث تغطي كافة حاجياتهم

ومطالبهم الأساسية.
انظر :المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقا ١/١٠٠. خصائص التشريع في
السياسة والحكم ص١32 5

ودراسات

وبحوث

في الفكر الإسلامي المعاصر 1/۲

للدكتور فتحي الدريني .الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان صن/4ا".
أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ۲/١٠٠٠.
1۰4۲

الدّين» والقس» وَالْعَفْلِه والتشل وَالْمَالٍ" .كفل الْكُمّارِءِ وَالْقِضَاصء
00

وهذا المقصد

الضروري الرابع اختلف

الأصوليون في تسميتهء

فسماه

الغزالي في

المستصفى ١/787. والآمدي في الإحكام ۳/١٤۲ وابن الحاجب في
2
ص 7841وهنا في المختصرء والشاطبي في الموافقات ١/٠٠ وابن النجار
الكوكب المنير  4/0512والزركشي في البحر المحيط 9/۹٠۲٠ والشوكاني
الفحول ص : ۹۸۱حفظ النسل.
بينما سماه ابن قدامة في الروضة مع النزهة ١/٤١٤٠ والطوفي في شرح مختصر
الروضة “ 90532/والفخر الرازي في المحصول ه.»١١١/ والقرافي في تنقيح الفصول
صا٠۹۳ والبيضاوي في المنهاج وكذا شرّاحه الإسنوي في نهاية السول ٤/۳۸
والبدخشي في مناهج العقول ۳/١۷ ١ -لاء وابن السبكي في المنهاج “ 052/وفي
جمع الجوامع  ۲/۱۸۲مع شرح المحلي» والعلوي الشنقيطي في نشر البنود ۲/١۷١ :
حفظ النسب.
كك
في شرح
في إرشاد

والحق أن حفظ النسب هو من وسائل حفظ النسل وصيانته؛ إذ إن المحافظة على

مقصد النسل يقتضي لزوماً الم
احاف
لظة
نعل
سىب؛

إاذل
لات
متص
حوارفظة

على النسل

بإهدار الأنساب أو اختلاطها .وأياً كانت التسمية فالعبرة للمعاني» وهي متفقة انتهاء.

زفق لقد حصر علماء الأصول الضروريات التي لا تكون الحياة إلا بها بالضروريات الخمس

وهي :حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال.

وهو أمر يكاد يكون إجماع من الأصوليين» لولا ما أضافه الطوفي في شرح مختصر
الروضة ۳/۹٠۲ واب نن السبكي في جمع الجوامع»› وشارحه الجلال المحلي ۲/1۸۲
من مقصد سادس›

وهو حفظ العرض.

وقد عارض العلامة ابن عاشور في إضافة حفظ العِرْض إلى الضروريات» حيث قال

في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ص8١ « :784 -وأما عَدٌ حفظ العِرْض في

الضروري فليس بصحيح» والصواب أنه من قبيل الحاجي» والذي حمل بعض العلماء

مثل التاج السبكي في جمع الجوامع على عده فايلضروري هو ما رأوه من ورود حد
القذف في الشريعة» ونحن لا نلتزم الملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته خد

ول
يذلك
عل
دمه

الغزالي» وابن الحاجب ضرورياً» .اه.

وعند التحقيق والنظر فإن العزض راجع إلى حفظ

النسل؛ إذ إن من وسائل حفظ

النسل» صيانة أعراض الناس والذود عنهاء ودفع أي مفسدة من الممكن أن تصيبهاء
وبذلك فإنه لا ينهض كمقصد مستقل؛

لانضوائه تحت مقصد حفظ النسل» وكونه

مظهرا من مظاهر حفظ هذا المقصد العظيم.

انظر  :المستصفى I شفاء الغليل .ص١61 المحصول للرازي ١/١٠٠. الإحكام
للآمدي ٣/  ٠شرح تنقيح الفصول ص .۱۹۳شرح مختصر الروضة للطوفي “-.4907/

14۳

ر

ر

ر

,لتب

8#

تە

مولعم

وحخد السكر› وحد الزناء وَحَد السارق› وَالْمُحارب”

١

شرح المحلي على جمع الجوامع  .۲/۱۸۲الموافقات ؟.٠١/ مقاصد الشريعة لابن
عاشور ص8١ .۲۸
) 01وحفظ هذه الضروريات الخمسة الأساسية :الدين» والنفس» والعقل» والنسل»

والمال» يكون بتشريع ما يوجدها أولآً» ثم تشريع ما يكفل بقاءها وصيانتها حتى لا
تنعدم بعد وجودهاء أو تضيع ثمرتها المرجوة منهاء فهي مراعاة من جانبي الوجود
والعدم .وقد اكتفى الشيخ ابن الحاجب بذكر ما يكفل بقاءها وصيانتها فقط.
فلإيجاد الدين وتحقيقه أوجب الله تعالى الإتيان بأركان الإسلام الخمسة (العقيدة
والعبادة).
وللمحافظة عليه شرع الله الجهادّء وعقوبة من يريد إبطاله» والصد عنهء والارتداد عنه

فيتوافر بذلك صون مبدأ التدين» وحفظ دين كل مسلم من الفساد.

ولإيجاد النفس شرع اللّه الزواج الذي يؤدي إلى بقاء النوع بالتوالد والتناسل.
وللمحافظة عليها أوجب الله تعالى تناول الضروري من الطعام والشراب وارتداء
اللباس .وفرض العقوبة على إزهاق النفس من قصاص ودية وكفارة؛ فيتحقق بذلك
حفظ الأرواح وحق الحياة.

والعقل الذي وهبه الله تعالى للإنسان» أباح الله سبحانه كل ما يكفل سلامته وتنميته
بالعلم والمعرفة.
وللمحافظة عليه حرم الله كل ما يفسده ما يضعف

قوته کشرب المسكرات»

وتناول

المخدرات» وأوجب العقوبة الزاجرة على من يتناول شيئاً منها؛ فيضمن بذلك حفظ
العقل؛ لأنه مناط التكليف.
ولإيجاد النسل شرع لبقائه الزواج» وللمحافظة عليه حرم الزنى والقذف واللواطء
وشرع الخد لهم؛ فيضمن عدم تعطيل» أو اختلاط الأنساب» وبقاء النوع الإنساني.
ولإيجاد المال أوجب الله تعالى؛ لتحصيله وإيجاده السعي في طلب الرزق» وشرع

المعاملات بين الناس من بيع» وشراء وإجارة» وهبة» وشركة ونحوها .وللمحافظة
عليه حرم الاعتداء عليه بالسرقة» .والغصبء .والغش» والخيانة» وكل ما هو أكل
لأموال الناس بالباطل من رشوة وغيرها .وأوجب حد السرقة» والجرابة» وتعزير
الغاصب» ثم أوجب الضمان؛ فتحمى بذلك الأموال التي بها معاش الخلق وهم

مضطرون إليها.
انظر :شفاء الغليل ص 45١. الموافقات ؟ .8/توضيح المشكلات في اختصار
الموافقات للولاتي ؟.٠١/ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العالم
ص.51١ تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي ص .۸۸۲خصائص التشريع في
السياسة والحكم للدكتور فتحي الدريني ص١7 4 فما بعدها.
١

ولاَعمسُكمبْ"ل لِل5ضّ3رُورئ".'١1  :كَحَد 8َ2عقَلِيلٍ الْ2مهْسْكِرٍ.

وَغَيْرُ ضَرُورِيٌ حاجين”"' .كَالْبَيُع؛ وَالإجَارَةٍء وَالْقِرَاضِء وَالْمْسَاقَاةٍ.
س

ل

وبعضها اكد مِنْ عض .
للك

للضروري مكمّل يلحق به؛ ليؤكد حكمته» ويوثق إقامة مصلحته في الواقع والوجودء
وضابط هذا المكمّل :أنه لو فرض فقده لم يُخل بحكمة تشريع الضروريء ولا يعود
فوات المكمّل على الضروري بالنقض .وإنما يقلل من مصلحة المكمّل» وينقص منه
دون الإتيان عليه على الجملة .مثل اعتبار المماثلة في استيفاء القصاص؛ لأنه للزجر

والتشفي» ولا يحصل ذلك إلا بالمثلء فهو مكمل لحفظ النفس.
ومثئل تحريم القليل من الخمر؛ لأنه يدعو إلى شرب الكثيرء فيقاس عليه النبيذ» وهذا
مكمل لحفظ العقل.

وكتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية» والخلوة بها؛ سدا للذريعة المؤدية إلى الزناء فهو
مكمل للضروري من حفظ النسل بالمنع من الزنا.
وكتشريع الأذان» وأداء الصلاة في جماعة؛ لتكون إقامة الدين أتم وأكمل؛ بإظهار

شعائره» والاجتماع عليها.
وكمراعاة التماثل فى ضمان الاعتداء؛ تكميلا لحرمة الاعتداء على مال الغيرء والرد

إلى نفقة المثلء ومضاربة المثل عند فساد العقدء فهذه الأمثلة الثلاثة مكملة للضروري

من حفظ مال الطرفين» وكذلك منع الربا مكمل لحفظ المال؛ فإن الزيادة جزء من
مال الدافع يذهب هدرا بدون مقابل معتبر.
انظر :الموافقات ؟/؟.١1 رفع الحاجب  .4/45بيان المختصر  .911/شرح الكوكب
المنير 4/5١. توضيح المشكلات للولاتي ؟.١7/ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية

.ص١51١ تعليل الأحكام ص.481
 00الحاجي» ويجمع على حاجيات» وهي الأمور التي تسهل للناس حياتهمء وترفع
الحرج والمشقة عنهمء .فإذا اختلت كلها أو بعضها وقعوا في الحرج» ولحقتهم
المشقة ».دون أن يختل نظام حياتهم كما في اختلال الضروريات.

وهي في جملتها ترجع إلى تيسير التعامل بين الناس» والترخيص بأحكام تخفف
المشقات» وترفع الحرج» وإباحة ما لا غنى للناس عنه.
والمتتبع لأحكام الشريعة يجد هذا النوع في العبادات» والمعاملات» والعادات» والعقوبات.
فالرخص في العبادات كثيرةء كإباحة التيمم عند العجز عن استعمال الماء» وجعل

الأرض مسجداء وإباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض» وقصر الصلاة للمسافرء

وإباحة الصلاة من قعود لمن عجز عن القيام» وبالإيماء لمن عجز عن الركوع
والسجود.

E

وَقَدْ يَكُونُ ضَرُورِيً”'© :كَالإجَارَةٍ  ]/1۲۷ /عَلَى تَرْبِيَةٍ الطملٍ وَشِرَاءِ
ره

ر

1
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المطعُوم والمَلبوس له وَلِغَيْرِه.

وَمُكَمّلٌ لَه كرعَاية الْكَمَاءَة وَمَهْرٍ الْمثْلٍ فِي الصَّغِيرَة؛ فَإِنَهُ
إلى دَوَام احاح .
وفي المعاملات أباح السَلّم» والعراياء والمساقاةء والمزارعة مع أنها خلاف القواعد»

وشرع الطلاق عند الحاجة إليه.
وفي العادات أباح الصيد وميتة البحرء والتمتع بالطيبات من الرزق من مأكل»

ومشرب» وملبس» ومسكن.

وفي العقوبات جعل لولي المقتول العفو عن القصاصء إما في نظير الدية أو مجاناء

وجعل الدية في القتل الخطأ على العاقلة.

انظر :الموافقات 8/١٠. رفع الحاجب ٤/٤۳۳. بيان المختصر #/911١. شرح الكوكب
المنير 4/551١. توضيح المشكلات للولاتي ١/١١. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية
ص.١51 تعليل الأحكام ص.۳۸۲

)(1

قد يكون الحاجي ضروريا في بعض الصورء كشراء الولي للطفل ما يحتاجه من
مطعوم وملبوس»

حيث کان في معرض من الجوع والبرد» وكاستئجار الولي لحفظط

الطفل منلم يجدغيرّه» مع اشتغال الولي عنتربية الطفل بماهو أهممنها.

انظر :رفع الحاجب  .”" 5/6بيان المختصر #/١7١. شرح العضد على المختصر

. 5

)(۲

ش

شرح الكوكب المنير 4/55١.

وللحاجي مكمِّلٌ له» لايتحقق الغرض المقصود منهعلى أكمل وجهإلابه.
من ذلك أنهلما شرع قصر الصلاة الرباعية في السفر أكملها بتجويز الجمع بين

الصلاتين غير الصبح؛ لتتم الرخصة الأصلية.
ولما أباح تزويج الصغيرة والصغير شَرّط الكفاءة» ومهل المثل في هذا الزواج؛ ليؤدي
مقصده على أتم وجه.

ولما أباح لهم أنواع المعاملات من بيع» وإجارة» وشركة وغيرهاء أكمل ذلك بالنهي

عن الخغش» والتدليس» والخيانة والغرر» وبيع المعدوم .فهذه المشروعات لو لم
تشرع» لم يخل ذلك بأصل التوسعة والتخفيف.
انظر :رفع الحاجب  .""4/8بيان المختصر ١٠1. - ۳/۹۱۱ شرح العضد على
المختصر ۲/۱٤۲. شرح الكوكب المنير  .4/551الموافقات ١/١٠. توضيح
المشكلات للولاتي  "9المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص" .751تعليل الأحكام
ص.48
7

۱۰۹٩

وَغَيْدُ حَاجِيٌ '

وَلَكِنّهُ تسین

عَن الْمَتاصِب الشَّرِيفَةِ؛ جَرْيًا عَلَى ما

كَسَلْبِ الْعَنْدِ اله

السَهَادَةَ؛ لَْتهَقَْصه

 89من مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ .

(مَسْأَلَة) الْمُخْتَار  :إنخْرَام الْمْنَاسَبَه ؛ بِمَفْسَدَةٍ تَلْرَم رَاجح دة 7أو مُسَاوِيَة”" .
ت

 :أ الْعَقْلَقاض بِأَنْلآمَصْلَحَةَمَع مََفْسَدَةٍمثلِها.
) (1التحسيني› ويجمع على تحسينيات» ويقال لها أيضاً :الكماليات .وهي الأمور التي
تُجَمَّلّ بها الحياةء وتكمل» وإذا فقدت لا يحتل من أجلها نظام الحياة كما في فقد

الحاجيات» بل تصير حياتهم غير طيبة تنكرها الفطرة المستقيمة» وتسقط في تقدير

العقول السليمة .وهي ترجع في جملتها إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات.

انظر :المستصفى  .۲/۰۹۲شفاء الغليل ص.١951 شرح تنقيح الفصول ص."9١ رفع

الحاجب  ."4/85بيان المختصر #/١71١. شرح الكوكب المنير  .4/151الموافقات
 .51- 57توضيح المشكلات للولاتي ؟.١7/ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية

ص۱٩٤  .تعليل الأحكام ص.481

 00لا خلاف أن الوصف إذا اشتمل على المصلحة الخالية عن المفسدة» والراجحة عليها
يكون مناسباًء ويعتبر تناسبهء وأما إذا اشتمل على مفسدة تلزم من الحكم راجحة على
المصلحة أو مساوية لهاء>
مهن
لت
انخ
سرم
بته

بترك ال
ممفس
ذدة؟
ه ف
بيه
ان:

المذهب الأول :تنخرم .واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص۴۸۱
المختصر .وصفي الدين الهندي.

وهنا في

قال الزركشي في البحر المحيط ١/٠٠۲: «وعزي للأكثرين» واختاره ابن الحاجب
والصيدلاني» .اه .

واختاره في نشر البنود ؟.١541/ وصححه الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول

ص6؟.١
المذهب الثاني :لا تنخرم .وبه جزم الإمام الفخر الرازي في المحصول» والبيضاوي

افليمنهاج.

قال الفخر الرازي في المحصول 8/871١: (إن المناسبة لا تبطل بالمعارضة» والدليل
عليه :أن كون الوصف مناسباً إنما يكون؛ لكونهمشتملاً علىجلب منفعة أو دقع

مضرة»

وذلك لا يبطل بالمعارضة».

ورجحه

ابن النجار في شرح الكوكب المنير

 .41والمذهبان حكاهما الإمام الآمدي في الإحكام ۳/۲٤۲. وانظر :المحصول
للرازي  .8/851الإحكام للآمدي ۳
التحصيل  .5/491الإبهاج ١/١۷. شرح
المحلي على جمع الجوامع Y/VA. رفع الحاجب ٤/۹۳۳. بيان المختصر .171/

شرخ العضد على المختصر 5/١51. نهاية السول ٤/١٠٠. غاية الوصول صه؟.١
شرح الكوكب المنير ٤/۲۷۱. تشنيف المسامع ۳/٤۰۳ ۔ 8٠#. نشر البنود ۲/١۸۱.
1۰4۹۷

قَانُوا :الصَّلاةُ فِي الدَّارٍ الْمَعْصُوبَةٍ تَلْرَمُ مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَةَ تُسَاوِيِهًا أؤ
تَزِيدٌء وَكَدْصَحََتُْ .قُلْنا :ممَفْفسَْسَدَةُالعَضبلَيْسَتْعَنِالصَّلآق؛ وَبالَْكس»
ولو تَا“ ممعَاعَااعلصنَّلاةِ لَمْنَصِح .وَالتَّرَجِيحٌ يَخْتَلِفُ؛بِإِخَيِلافٍ الْمَسَائْلِ
قوَلَْدمّْر رُجْحَانُ الْمَصْلَحَةِءلَزِمَ اَعَد
ُلَ
ورجح بطرِيقٍإِجْمَالِيٌ وَهْوَ أينه

اشم .

وَالْمَُاسِبُ :مُرَتر وَمُلائِمٌ» وَغَرِيبٌ رل أنه إا مُعْمَبرٌأو لاً.
وَالْمُعْمََر بص أو ماع َو امود  .وَالْمُعْتَبَرُ بترتيب الحكم عَلَىوَفْقِهِ
فَقَطء إن ّت ص أذإِجمَاعإِْبَاُبيه في جلس الځ أ بِالَْكُس»
َو جه

في جنس الحم

إلا فَهُوَقريب

0
٤

.

.إِنْ كَانَغْرِيباء و تبت إِلْعَاوُهُ َمَردُود تماق .
رهُْوسَّل فَ
ُبرِ
ْْمُمعْتَ
اَيلْراُل
وَغ
) (١في :ش «نشأتا» بدل١ نشا».

( )۲انظر تعريف الأصوليين للمؤثرفي المستصفى  ۲/۷۹۲فما بعدها .الإحكام للآمدي
المحصول © .41/تنقيح الفصول ص” ."9رفع الحاجب  .4/1545بيان
۳
المختصر #/871١. شرح العضدد المختصر  .5/741الروضة مع النزهة .7/955
شرح الكوكب المنير 5/77١. التحقيقات في شرح الورقات ص.6 54

( )۳انظر تعريف الأصوليين للملائمفي  :المستصفى  ۲/۷۹۲فما بعدها .الإحكام للآمدي
المحصول © .551/تنقيح الفصول ص .۳۹"۳رفع الحاجب  .5/155بيان
۳
المختصر #/67١. شرح العضدد المختصر  .1/747الروضة مع النزهة .۲/۲۷۲
شرح الكوكب المنير  .5/571التحقيقات في شرح الورقات ص.6 54

( )6انظر تعريف الأصوليين للغريب في :المستصفى  .۲/۸۹۲الإحكام للآمدي “.047/
المحصول 8/751١. شرح تنقيح الفصول ص ."79رفع الحاجب  ."5/74بيان المختصر
*4/؟.١ شرح العضد على المختصر ۲/۲٤۲. الروضة  3النزهة ۲/٦۷۲. شرح الكوكب

()

المنير ٤/۷۷۱. التحقيقات في شرح الورقات ص .5 55ناشلربنود .۲/۲۸۱
المناسب الغريب مردود عند الجمهور كذا نقله ابن النجار في شرح الكوكب المنير
 :/4ونقل الآمدي في الإحكام ١۳/۷٤۲ خلاف القياسيين فيه بعكس ما نقله ابن
الحاجب في المنتهى ص”2١81

وهنا في المختصر من الاتفاق على' رده.

وأما المرسل الذي ثبت إلغاؤه» أي :الذي علم من الشارع إلغاؤه» لا يجوز التعليل به
اتفقا.
۹۸

وَإِنْ كآنَ مُلآائِمًا فَمَدْ صَرَّحَ الإِمَامُء وَالْعَرَاِنُ بِمَبُولِه"'" .وَذْكِرَ عَنْ مَالِكِ
 .
ِNNTعِيٌ رمَضِيدَ اللل(هعَDنْrهِsمَا
وَالشَاف
من ذلكما أفتى بهشيخ المالكية في الأندلس الإمامٌ يحيى بن يحيى الليثي (ت
5ه) الأميرَ عبدالرحملن بن الحكم (ت 87ه) صاحب الأندلس؛ إذ روي أن
عبدالرحمئن بن الحكم نظر إلى جارية لهفي رمضان نهار فلم يملك نفسه أن

واقعهاء ثم ندم وطلب الفقهاء وسألهم عن توبته» فقال يحيى بن يحيى الليثي :صم

شهرين متتابعين .فسكت العلماء؛ إجلالا له .فلما خرجوا قالوا له :ما ل
تكفلتمه
بمذهبنا م
عن
الك أنه مخير بين العتق» والصومء والإطعام؟ قال :لفوتحنا له هذا
الباب؛ لسهل عليه أن يطأ كل يوم» ويعتق رقبة؛ فحملته على أصعب الأمور؛ لثلا
يعود.

فإنهذا الذي ذهبإليه يحيى بنيحيىالليثي وإنكانمناسباًللحكم إلاأن الشارع
ألغى اعتبار ذلك؛ لأن حديث الأعرابي أوجب الرسول الكريم به فيه الإعتاق أولاء
ثمثنى بالصوم .فلما بين له الأعرابي أنه عاجز عن الإعتاق» ولا يطيق الصومء
أوجب عليه الإطعام .فعل ذلك الرسول ي ولم ينظر إلى سهولة الإعتاق وعدم
سهولته.
ولعل تقديم الإعتاق في معظم الكفارات؛ لمصلحة أخرى رعاها الشارع الحكيمء

تيسير طرق الحرية للأرقاء.
وقصة الأمير عبدالرحمئن بن الحكم مع يحيى بن يحيى ذكرها الإمام الذهبي في سير
أعلام النبلاء ١٠/٠١٠٠ والقاضي عياض في ترتيب المدارك ۲/١٤٠ وابن خلكان في
وفيات الأعيان  ۴؛

والمقري في نفح الطيب ١/٤٤٠ والمحلي في شرحه على

جمع الجوامع ۲/٤۸۲۰ وابن السبكي في رفع الحاجب  .4/84والعلوي الشنقيطي في
نشر البنود .۲/۳۸۱

وانظر رذ الأصوليين للعمل بالمرسل الملغى في :رفع الحاجب  . "4/84بيان

المختصر “ .7171/شرح الضد على المختصر ۲/۲٤۲. شرح المحلي على جمع

الجوامع  ۲۸٠/۲مع حاشية البناني .مختصر البعلي ص؟.١51 شرح الكوكب المنير
 .٤نشر البنود ؟ .781/أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي
./۱

) (1انظر :البرهان ۲/٠۲۷ فما بعدها .التحقيقات في شرح الورقات ص٤۳ه. المستصفى

5

المنخول ص ."48شفاء الغليل ص.١881

 00عبارة «رضي الله عنهما» ساقطة من :ش .كما في بيان المختصر ٠۳/۳۲ء» وشرح
العضد على المختصر ۲/١٤۲.
وفي :أ «رحمهما الله» كما في رفع الحاجب  4/750بدل «رضي الله عنهما».

۱۰۹4

٤

وَالْمُخْثَارُ :

َ٤مت

(و

ر

0

flar

durch

.

وَشرَّط الْعَرَايِيٌ فيه :

2

92

<

ان۾ تَكُونَ الْمَصْلَحَةٌ ضرورية

,

) (1وبه قال الأكشرون» واختاره الآمدي في الإحكام ٤/٤۹۳ وابن الحاجب في المنتهى
ص :78وهنا في المختصر.
1
وما نقله الشيخ ابن الحاجب من أن قبوله مروي عن الشافعي رده ابن السبكي

والزركشي وغيرهما.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/١٤": «وأما الشافعي رضي الله عنه فإنه لا ينتهي

إلى مقالة مالك ولايستجيز التائي والإفراط في البعدء وإنما يسوغ تعليق اک
بمصالح يراها شَّبِيهَة بالمصالح المعتبرة وفاقاًء وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة
الأصول» قارة بالشريعة» .اه.

وقال الزركشي في البحر المحيط ١/۷٠۲: «لم يصح عنه» .اه وانظر :سلاسل
الذهب ص."868

وانظر تفصيل المسألة في :البرهان ۲/١۲۷ فما بعدها .التحقيقات في شرح الورقات
ص" .45المستصفى ١/۷۹۲. المنخؤل ص4ه" .شفاء الغليل ص.١881 الإحكام
للآمدي ٤/٤۹۳. شرح تنقيح الفصول ص٤٠. ۳۹۳ رفع الحاجب  ."4/75بيان
المختصر  .۳/۷۲۱شرح العضد على المختصر ۲/۲٤۲. فواتح الرحموت .7/5155
البحر المحيط ١/۷٠۲ فما بعدها .سلاسل الذهب ص ."88التحصيل  ۲/441شسة
الروضة مع النزهة ١/814. شرح الكوكب المنير ١۳٤. 4/4112 ضوابط المصلحة
للدكتور سعيد رمضان البوطي ص4؟".

زفق في حقيقة الأمر أن اشتراط الضرورية» والقطعية» والكلية هو شيء لم يرد إلا في
كتابه المستصفى ۱/٦۹۲.
أما في كتابه شفاء الغليل فلم يحصر اعتبار المصلحة المرسلة بالمصالح الضرورية

فقطء بل وسع دائرة اعتبارهاء وأدخل فيها الحاجيات أيضاً» حيث قال في صفحة
4

أما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات» أو الحاجات  كما فصلناها -

فالذي نراه فيها :أنه يجوز الاستمساك بها إن كان ملائماً لتصرفات الشرع › ولا يجوز

الاستمساك بها إن كان غريبا لا يلائم القواعد» .وهكذا نرى اشتراط القطعية والكلية

لم يعرج عليه بحال.
أما في المنخول فلم يشترط لاعتبارها أي مرتبة من مراتب المصالح» وأطلق القول
باعتبارها مادامت ملائمة لأحكام الشارع ومقاصده فقال في صفحة « :"45كل معنى
مناسب للحكم» مُطرد في أحكام الشرع» لا يرده أصل مقطوع به» مقدم عليه من
فهو مقول بهء وإن لم يشهد له أصل معين» .اه.
ع؛
اأو
مسنة
جأو
إاب
كت
فالقدر المشترك فيما كتبه الإمام الغزالي على المناسب المرسل في كتبه الثلائة هو=
۰۰

الارن ::اليل بتر في ذل الاحعل اىلا في الولآية؛ فَإِنَّ
عَيْنَ الصَغَّرٍ مُعْتَبْر في جنس كم الْولآية بالإِجمّاع .

بتار
سٍر
:في شل لحَضَر

ا
الان  :گنی ر]ب[ بعْذرٍ

ل الْمُتَقَرِ عَلَى
حمل
وَالئَالِتُ  :كَالتَملِيلٍ بِجِنَايَةٍ المَئلٍ الْعَمَدِ الْعْدْوَانِ فی ح
الْمُحَدَد فيي الْقَصَاصِ؛ َد جنس

-

صد
قًافي
مخلا
اعتباره مادام دا

الْجِنَايَةٍ مَعْتَبَرٌ في جنس

الْقِضصَاصء

الشارع ملائماً لتصرفاته .أما اشتراطه الضرورية

والقطعية والكلية فى المستصفى 597/١؟؛ فللإشارة إلى الأمكنة التي لا يمكن إلا أن

تجتمع فيهاآراء المسلمين على اعتباره والأخذ به» ويبقى ما وراء ذلك مجال بحث
واجتهاد.

ورأيه أن ليس ثمة ما يمنع من الأخذ به ما دام داخلاً في مقاصد الشرع .وهذا ما
ميع
جل ف
موع ماقاله الإمام الغزالي .قا
مهجمن
حققه الإمام السبكي رحمه الل
المرسل  مصلحة
انسب
ني م
م أ
لمنه
ايس
بشرح المحلي« :ول
الجوامع ۲
ضرورية كليةقطعية» واشترطها الغزالي؛ للقطع بالقول بهء لا لأصل القول به .قال -
أي الغزالي -و:الظن القريب من القطع كالقطع» .وعلق البناني في حاشيته ۲/٦۸۲
نف  أي ابن السبكي »-
صيع
لهمصن
ايد
على كلام ابن السبكي قائلا« :قلت :الذي يف
بل تكاد أن تصرح عبارته به :أن الغزالي قائل بالمرسل إذا لم تكن المصلحة بالمات

المذكورة؛ إذ لكوان مذهب الغزالى أنه لا يقول بالمرسل إلا إذا كانت المصلحة بتلك

الصفات لكان سياق الحكاية عنه أن يقول :وَقَبِلَّهُ الغزالي إن كانت المصلحة
١

ضرورية.)»..اه.

1

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ١/۳٤۳: «واعلم أن الغزالي إنما اشترط القطع ؛
لها
هذ

لترجيح القول به» بل هو يرجح القول به

لح-الة
ارسل
ولم
للقطع بالقول با
كالمستصفى».
وإن لم ينته إلى القطع › وقد قال فكيثير من كتبه «

واشفاء الغليل»)»

وغيرهما؛ بأن الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع» وهو الصواب» .اه.
تيفدصيل في هذه المسألة راجع :ضوابط المصلحة في الشريعة
وللوقوف على مز
تنب في هذا
كر م
فإنه خي
؛"5
۳٤4
البوطي ص١
ان
ضعيد
م س
ركتور
الإسلامية للد
الموضوع على ما أعلم.

( )1في :أ «الجرح» بدل «الحرج» وهو تحريف ظاهر.
١٠١١

و

3

.٠

سن

اه

گے

.٠

وَالْمَرِيبُ  :كَالتَعْلِيلٍ ِالْفِغلٍ الْمُحَرّم؛ لِعَرَض فاسل في حمل البات في

لْمَرَضٍعلى القَاتِلٍ في الْحَكُم ِالْمُعَارَضَةٍ بتقيض الْمَمْصُودِ؛ٍ حتّی صَارَ

تَوْرِيثُ الْمَبْتُوتَةِ كَحِرْمَانٍ قاقر .

وَكَالتَعْلِيلٍ بِالإِسْكَارٍ فِي حَمْلٍ التَبِيذٍ عَلَى الْحَمْرِء عَلَى تَقْدِيرٍ عَدَم
النصٌ بِالتَّعلِيلٍ به
0

وو

ے

7

2

ب

وَالْمْرْسَلُ الَّذِي تإِبلتْعَاوُهُ كَإيجَاب شَهْرَيْن إِْتِدَاء في الظهَارٍ.
0
عِْبلِتَهُالشه“ بجَموِيع الْمَسَالِكِ
o

2

1

2

52

2

ا

( )١ويمكن القول :إن توريث المبتوتة من المطلّق المتعسّف فى مرض موته» هو استثناء
للقاعدة العامةء أنه إذا انتفى سبب الزوجية بالطلاق البائن» فلا توارث بين الزوجين»
لكن سيدنا عثمان بن عفان رضي اللّه عنه حكم بتوريث المطلقة بائنا في مرض
الموت؛ استثناء من هذه القاعدة؛ وليس له من مستند إلا العدالة»ء وصون الحق؛ ذلك
لأن الطلاق البائن في مثل هذا الظرف  -مرض الموت  -قرينة على قصد الزوج الفرار
من توريث زوجته» وهضم حقها بدون وجه حق.
فالطلاق في الأصل حق مشروع للزوج؛ بمقتضى عقد الزواج» لكن الباعث على
استعماله هنا غير مشروع؛ إذ اتخذ ذريعة لعرض آخر غير الغرض الذي شرع الطلاق
من أجلهء فكانت المناقضة لإرادة المشرع»ء والمنافاة للعدالة .ومناقضة المشرع باطلة؛

فما يؤدي إليها باطل؛ ولهذا رجح سيدنا عثمان رضي الله عنه استثناء هذه المسألة من
القاعدة

العامة

وحكم بالتوريث؛

صونا للحق والعدل.

ويقول الإمام الشاطبي في

الموافقات  ۲/۳۴۳في هذا الصدد« :كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غيرما شرعت
لهء فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضهاء فعمله في المناقضة باطل» فمن ابتغى في

التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل» .اه.

لكن الطلاق يقع» والباطل أثر

واانلظرمو:افقات ؟ ."**/المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص٠١٠. - ۹۲1
أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي ١/4۷۲. الفقه الإسلامي وأدلته
.forN

) (۲الشبه والتشبيه في اللغة :المثل» يقال :أشبه الشيء :ماثلهء والجمع أشباه .انظر لسان
العرب.۲۱۸۹/۳ 

وقال الراغب في مفرداته ص« : 94الشَّبْهٌ والشَّبَهُ :حقيقتهما في الممائلة من جهة
الكيفية » كاللون :والطعم»

وكالعدالة والظلم».

11۰۲

اه.

(Na

Io

<

إرِنفْيّبَاتهِ بتخريج الْمَنَاط نَظَرٌ ٠ وَم
قِنْ
يثلم:
=

وو

و

ےر روو

هو المَذُِتيَلااتسََْببْتَُتُهُ

ويسميه بعض الفقهاء«:الاستدلال بالشيء على مثله»» وهو عام أريد به خاص؛ إذ
الشبهيطلق على جميع أنواع القياس؛ لأن كل قياس لابذ فيهمنكون الفرع شبيها
بالأصل بجامع بينهماء إلا أن الأصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بهذا
النوع من الأقيسة.

قال الإمام الزركشي في البحر المحيط ١5/1؟:
به»» ونقل عانلأبياري قوله« :لست

«وهو من أهم ما يجب الاعتناء

أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من
1

هذه» .اه.

غير أن أراء الأصوليين مختلفة فيه» فقال إمام الحرمين في البرهان ؟:159١/ «ولا
يتحرر في ذلك عبارة حِدَبَةٌ (أي محكمة) مستمرة في صناعة الحدود».

اه.

وقد اختلفوا في تحدیده» فمنهم من فسره ب :ما يتردد فيه الفرع بيبين أصلين فيلحق

بأكثرهما شبهاء وذلك كالعبد المقتول خطأ إذا زادت قيمته على دية الحرءهل تلزم
فيه القيمة أو الدية ذ
؟كره الآمدي في الإحكام ۳

وابن النجار في شرح الكوكب

المنير ٤/۷۸۱ وغيرهما.

ومنهم من فسره ب :الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة
المقتضية للحكم من غير تعيين.
ذكره الزركشي في البحر المحيط 8/175؟.
ومنهم من قال  ::هو ما عرف المناط فيه قطعاء غير أنهيفتقر في آحاد الصور إلى
تحققه .ذكره الآمدي في الإحكام rvo

ومنهم من فسره ب :مايوهم المناسبة منغيراطّلاععليها .هذاالتفسير مالإليه
الآمدي ووصفه بالأقرب إلى .قواعد الأصول» حيث قال في الإحكام ۳
اغير

أن أقربها إلىقواعد الأصول» الاصطلاح الأخيرٌء وهو الذي ذهب إليه أكثر
المحققين» .

وانظر ذلك اميل في :البرهان ٦١/١ه. التبصرة ص .854اللمع ص .586

المستصفى ١/٠٠۳. المنخول ص ."۸۷الوصول إلى الأصول ۲/٤۹۲. المحصول
للرازي ه٠". ١/ الإحكام للآمدي #رلاه؟  .805

النزهة ؟695/؟ .ش
.رح تنقيح الفصول 9
ص."5

التحصيل 7/1٠ ٠.الروضة مع

الإبهاج  .۳/۲۷رفع الحاجب .4/848

بیان المختصر /١7١. شرح العضد على المختصر ۲/٤٤۲. البحر المحيط .8/187

تشنيف لمات ۲
 ۰ 7تيسير لتحرير9

مختصر البعلي ص٠.41 4 شرحالكوكب

65110

( )١لاق يناهفصألا يف نايب رصتخملا  : ۱١۲/۳لاقو« ضعب نيحراشلا  -وهو يجنخلا- :-
11۰۴۳

ر
بتَليل فصا  ۳وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ« :مَا بوه مم الْمْتَاسَبَةً) .
ص

وَيَتَمَكَدُ ععن الطَرْدِيٌ بأَنَوجودهم كَالْعَدَم وَعَنِ الْمُتَايِبٍ الذَّاتَيٌ ب3أل
ع0

مُنَاسَيَتَهُ
عَفْلِكَهٌ إن ل يرذ
شش كَالإِسْكَارٍ ففى
ي النّحْرِيم.

كال :
ه طا

راك !

کو تعن ي“

ال۳

كط رَه الْحَدَثْ

َالْمُاسَبةَ غَيْرُ ظَاهِرَق
وَاعْتِبَارُمَا في مَس الْمُضْحَفٍ وَالصَّلاةِ موه  .وَقَوْلُ 9الاد لَه“ :
ما ان يَكُونَمُتَاسِبًا أو ولَاا:لأَكَلُ :مُجِمَعْعَلَنِهِاَليِسَ بوا"  .ورالتاي
طَرْدٌء فَيُلْعَى .اجيب مُتَاسِبٌء وَالْمُجْمَعْ عَلَيْهِ الْمُتَايِبلُِذّاتهء أو لوآَاجد

e

(VD 22o

=

إثباتعليةالشبهبتخريج المناطمبنيعلى تعريفالشبه.
فمن عرفه بأنه  :الذي يوهم المناسبة .فلا يجوز إثباته بتخريج المناط ؛ فإن تخريج

المناط يوجب المناسبة» وما يوهم المناسبة لا يكون موجبا للمناسبة» فبينهما تناف.
ومن عرّفه ب :المناسب الذي ليس مناسبته لذاته .جوز إثباته بتخريج المناط ؛ فإنه لا

منافاة حينئذ بين الشبه وتخريج المناط؛ إذ من الجائز أن يكون الوصف الشبهي مناسباً
يتبع المناسب بالذات؛ لاشتماله عليه» .اه.
) (١حرف الها» ساقط من :ش .كما في شرح العضد ١/٤٤۲ وبيان المختصر
()۲

عبارة :أ «فيتعين الماءٌ لها» بدل «فيتعين لها الماء».

)(۳

في  :ش ايوهِمُ) بدل المُوهِم).

)(€

في  ::ش «قال» بدل ر

()8

حرف «له» ساقط من :

۹

 (0اين اا شين اق من الأصل .وأمثابته من :أء ش .وهوالموافقلم فاي رفع
الحاجب ٤/۷٤۳ وبيان المختصر ۳/١۳۱ وشرح العضد على المختصر ۲/٤٤۲.
( )۷قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١/۷٤۳: «واعلم أن الناس اختلفوا في قياس الشبه
بعد إجماعهم على أنه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة» فظاهر مذهب الشافعي

قبوله.
قال ابن السمعاني (في قواطع الأدلة ؟:)١451/ وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع

من كتبه» وأقرب شيء في ذلك قوله في إيجاب النية في الوضوء :كالتيمم طهارتان»

فكيف يفترقان ؟ وتابعه على ذلك أكثر الأصحاب.
١٠5

=

ورده القاضي أبو بكر» والصيرفي» وأبو إسحاق المروزي» وأبو إسحاق الشيرازي من
أصحابناء وأبو زيد الدبوسي وغيره من الحنفية.
ونازع القاضي أبو بكرء والشيخ أبو إسحاق في صحة القول بقياس الشبه عن الشافعي.
وقال الشيخ أبو إسحاق :إنما أراد ترجيح إحدى العلتين في الفرع بكثرة الشبه .ثم
اختلف القائلون بقياس الشبه» فمنهم من اعتبره مطلقاء ومنهم شرط في اعتباره إرهاق
الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا الوصف الشبهي» ومنهم من شرط في
اعتباره أن يجتذب الفرعَ أصلانء فيلحق بأحدهما؛ بِعَلَبَةِ الأشباه» ويسمونه  والحالة
اه»
بلبة
شغ
أاس
اهل قي
هذ

عصى»
فن
اليه
شدل ع
لا ي
اا م
وهذ

«شرح المنهاج».

حدكيت
وق

نصه في
1

1

ومنهم :من يعتبر الأشباه الحكميةء ثم الراجعة إلى الوصفء ومنهم من يسوي
بينهماء

ومنهم من قال :إنما يعتبر شبه الأحكام فقط دون شبه الصورة» كرد وَطءِ

الشبه إلى النكاح في سقوط الحدّء ووجوب المهر؛ لشبهه بالوطء في النكاح في
الأحكام» ونقله ابن السمعاني(في قواطع الأدلة؟)١71/ عن أصحابناء ونقله غيره عن
الشافعي نفسه.

ومنهم :من اعتبر شبه الصورة أيضاًء كقياسنا الخيل على البغّال والحَمير في سقوط
الزكاةء وقياسهم في حرمة اللحم.
وقال الإمام في المحصول(:)3١*/8 المعتبر حصول المشابهة فيما يظن أنه مستلزم
لعلة الحكمء أو علة للحكمء سواء أكانت المشابهة في الصورة أو المعنى.

قال أبو إسحاق المروزي في أصوله« :إنا لا نعني ب «قياس الشبه» أن يشبه الشيء

ه
جمن
وشيء
بال
هن»
جر م
وأكث
أو

أأوكثر؛ لأنهليسفيالعالم شيء إلا وهويشبه شيعاًآخرمن وجه
لکن نعنى :أنهلا يوجد شىء أشبه به منهء فلا يوجد شىء أشبه

املنوضوء بالتيمم» فيلحق به» .انتهى كلام ابن السبكي.

۰

وانظر :التلخيص /#ه"؟ .البرهان  .57/155المعتمد  .۲/۸۹۲التبصرة ص .8854اللمع
ص  .55المستصفى ١/١٠۴. المنخول ص .۸۷۳قواطع الأدلة ۲/٤۹۱ ۔ .551
الوصول إلى الأصول ۲/٤۹۲. المحصول للرازي 8ه .05*/الإحكام للآمدي ۳/۷٣۲ -
 .۸التحصيل ۲/٠٠۲. الروضة مع النزهة ؟ .897/شرح تنقيح الفصول ص."59
الإبهاج  .,77/رفع الحاجب  ."5/14بيان المختصر  .171/#شرح العضد على
المختصر ١/٤٤۲. البحر المحيط ١/٠۴۲. تشنيف المسامع  .705/ميزان الأصول
للسمرقندي ص.1١8 تيسير التحرير  .5/78مختصر البعلي ص.١94 شرح الكوكب

المنير 5/74١. غاية الوصول ص١859؟.١ إرشاد الفحول ص.١791 شرح طلعة الشمس
£ .١
ه١٠

الطزد وَالْعَكسُ”'"' تَالِكُهًا :ليآميد بِمجَدَدِوا" قَطعًا ولا ظا"  .لَنًا :أن
وق

رط

و

4

2

:ع

2

2

ده

سر

مه

2

َه

الْوَضْفَ الْمُنَّصِفَ بِدَّلِكَ إذّا خلا  ]1۴۳۷1 /عن السَّبْرِ أو عَنْ أن الأضلّ عَدَمُ
) (01ويسمى أيضاً «الدوران»» وقد سماه الآمدي في الإحكام ۳/٠٠۲ وابن الحاجب في
ص681
المنتهى 2

وهنا في المختصر ب «الطرد والعكس»؛ لكونه بمعناه.

انظر :رفع الحاجب  ."4/08فواتح الرحموت  .۲/۲۰۳شرح الكوكب المنير .4/191

(0
)(۳

في  :ش المجرده) بدل ابمجرده؟.

اختلف الأصوليون فيه على مذاهب:
المذهب الأول :أنه يفيد القطع بالعلية» ونقل عن بعض المعتزلة.
المذهب الثاني  :أنه يفيد الظن بالعلية .وعليه الأكثر منهم :القاضي أبو الطيب الطبري
على ما حكاه عنه الجويني في البرهان  9/5482حيث قال« :وذكر القاضي أبو الطيب
الطبري أن هذا المسلك من أعلى المسالك المظنونة» وكاد يدعي إفضاءه إلى القطع».

واختاره الفخر الرازي في المحصول» وهو قول أكثر المالكية .وأكثر الشافعية» وأكثر

الحنابلة» وقال إمام الحرمين في البرهان « :7/548فذهب كل من يُعزى إليه الجدل:
إلى أنه أقوى ما يثبت به العلل»؛ ونسبه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص54١0
للصيرفي» وهو اختيار البيضاوي» وابن قدامة» وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي

علي بن أبي هريرة.
المذهب الثالث:

ظ
أنه لا يفيد بمجرد ظن العلة» ولا القطع بها؛ لجواز أن يكون

الوصف الدائر ملازما للعلة لا نفسهاء إلا أن يدل دليل على أن هذا الوصف

معتبر في إثبات الحكم؛ فحينئذ يكون حجة .وهو قول القاضي أبي الطيب

الطبري على ما نسبه إليه الزركشي في تشنيف المسامع  :#"71/واختاره ابن
السمعانى» والغزاليء والآمدي .وابن الحاجب» وهو قول الأستاذ أبى منصور..

وقال الآمدي في الإحكام « :055/والذي عليه المحققون من أصحابناء» وهو

قول الحنفية؛ ونسبه ابن برهان في الوصول إلى الأصول  ۲/۹۹۲للقاضي أبي

بكر الباقلاني» .ولكن إمام الحرمين في البرهان ١/٦٤٠ نسب للقاضي أبي بكر
التردد فى ذلك.

وانظر تفصيل المسألة في :البرهان ؟ .455/التبصرة ص.54١٠ اللمع ص"؟.5

المستصفى ؟ .10/المنخول ص ."84شفاء الغليل ص .757المعتمد ؟ .767//قواطع
الأدلة 7/14١  ١٤٠.المحصول للرازي ١/۷٠۲. الإحكام للآمدي  .055/الروضة
مع النزهة ؟15/؟" .المسودة ص .074رفع الحاجب  ."4/08بيان المختصر /#ه".١1
شرح العضد على المختصر ؟ .541/الإبهاج  .//#شرح المحلي .على جمع الجوامع
مع حاشية البناني .تيسير التحرير  .4/44فواتح الرحموت ؟ .708/شرح
۲
الكوكب المنير ٤/۳۹۱. البحر المحيط 8/748؟ .تشنيف المسامع “.715/
١٠65

يرو أو غَيْرٍ دَلِكَءجَارَأن يَكُونَ مُلازِمًا لعلو كَرَائِحَةِ الْمُسْكِرِء فلا قَطْمَ
ولا ظَنّ.

وَاسْتَدَلٌ الْعَرَلِنُ بِأنَّالاطَرَاد :سَلامَيُهُ من" التَّفْضء وَسَلامَئُهُ مِنْ
مُفْسِدٍواج لايُوجَبُاليقاءكلمُفْييءوَلَوسُْلْمْفلصِحَهُإلا صح
فلا
وَالْعَكسٌ لَيْسَ شَرْطافِيهَاء ق

6

 .وَأَجِيبَ كَدْيَكُونُ للإجیماع د تير

كَأَجْرَاءٍ الْعِلَّةِ .وَاسْتُدِلَ  :باق الدَورَادً“ في الْمُتَضَاييفَمين“ ولا عِلَ .وَأَجِيبَ
سفت

)(۱

بدَلِيل حاص

ممانْع.

في  :شش «في» بدل ١مِنْ.12

( )۲قال ابن السبكي في رفع الحاجب /5؟« :"16واعلم أن ذكر الدليل على هذا الوجهء
أعني  :أن الاطراد سلامة عن مفسد آخرء لم أره للغزالي» ولا لغيره ممن تقدمه.
وإنماذكره الغزالي ردا علىمن قال :إن سلامة العلة عنمفسدٍ دليل صحتها >ء ثم لما
ذكر الدوران استدل على فساده؛ بجواز كونه ملازماًء كما استدل المصنف› انعموزاد
جدود
اوجو
فقال :وهذا؛ لأن ال
لدوعن

ط.
البعكسش لريس

طرد محضء

وزيادة العكس لا

تؤثر؛ لأن

وهذه الزيادة دليل مستقل على فساد الدوران» ذكره القاضي أبو بكر وغيره ممن تقدم
الغزالي» .اه.

انظر :المستصفى  .5/70شفاء الغليل ص .755المنخول ص .845رفع الحاجب
"4

()۳

بيان المختصر نش ٠ شرح العضد على المختصر ۲/٦٤۲ مع حاشية السعد.

الدوران : :هو نَرَنَبُ حكم على وصف وجوداً وعدماً.

انظر تعريفات الأصوليين للدوران (الطرد والعكس) في :شفاء الغليل ص.555

المحصول للرازي  .707/شرح تنقيح الفصول ص ."59رفع الحاجب  ."4/086بيان

المختصر */87١. شرح العضد على المختصر ؟ .545/التعريفات للجرجاني ص.١4١
نهاية السول #/7١1. الإبهاج ١/۸۷. مختصر البعلي ص.١44 فواتح الرحموت
5
شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۹۸۲مع حاشية البناني .تيسر التحرير
 . 5/1شرح الكوكب المنير , 4/3910

( )4التضايف :كون الشيئين بحيث يكون تعلق كل واحد منهما سبباً بتعلق الآخرء كالأبوة
والبنوة؛ فإنه كلما تحقق أحدهما تحقق الآخرء وكلما انتفى انتفى.
انظر :التعريفات للجرجاني ص.۸٤ رفع الحاجب  .4/78بيان المختصر ۳/۸۳٠.
شرح العضد على المختصر ۲/۷٤۲ مع حاشية السعد.
11۰%

قَانُوا :إا حَصَلَ الدَّرْرَاكُ وَلاَ مَانِعَ مِنّ املق حَصَلَ الل أو ال
عاد عَم َو“ دعي إِنْسَانٌ [بإشم]”" َعَضِبَء نم ترك قَلَيمَْعْضَبْء
رلِكَء مُملِمَاه سَبَبُ الْعَضَبٍء حى إِنَّالأطْمَالَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ .قُلَْا:
ذَ
ُوَو طرِيقٌ
 8ل ظَهُورُانْتِمَاءِ ر َلك لكان أو باه الآضلءلم يُظَن 2وَهُ

>يْقَوَّى بِذَلِكَ.
مسقل »وَ
وَالْقياس  :جَلِىٌّور

,

فَالْجَلِى  :تا بلع بليالقارق""ف كالأَمَة وَالْعَبْدِفي اليئ .
()١

()6
()۳
.

ما بين المعقوفتين
الحاجب .4/76
أدَعَا» بدل
.في« :
ما بين المعقوفتين
الحاجب 4/7872

ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ وش .وهو الموافق لما في رفع
بيان المختصر  .871/#شرح العضد على المختصر .61/551
«ذْعِيَ» .وهو تحريف ظاهر.
ساقط من :الأصلء ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في رفع
وبيان المختصر ۳/۸۳۱ء وشرح العضد على المختصر ؟.541/

( )٤في :ش «بالبحث» بدل اببحث».

(©) ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى  :جلي وخفي.

انظر كلام الأصوليين على تقسيم القياس بهذا الاعتبار في :اللمع ص .860المنخول
ص ."””5المحصول للرازي ١/٠١٠. الإحكام للآمدي  .4/4955المنهاج في ترتيب
الحجاج للباجي ص.۲٠ أدب القاضي للماوردي ١/588

 ١٠٠.رقع الحاجب

بيان المختصر ١/۹۳۱. شرح العضد على المختصر ۲/۷٤۲. ميزان الأصول
4
مع
ص۳۷ه .مختصر البعلي ص.٠١٠ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲
حاشية البناني .تيسير التحرير ٤/٦۷. فواتح الرحموت ؟ ."07/تشنيف المسامع
 . ۴شرح الكوكب المنير .4//107نشر الادبفسققة
( )5الفارق هو :الوصف المميز بين الأصل والفرع في إجراء حكمه في الفرع؛ للفرق
بينهما في العلة.
انظر :تشنيف المسامع  .04/#شرح الكوكب المنير  .4/707نشر البنود ۲/٤٤۲.
( )۷ما قطع ففيه بنفي الفارق» كقياس الأمة على العبد في السراية وغيرهاء في العتق
وغيره فى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :قال رسول الله ل« :من أعتق

شركاً له في عبدء فكانلهمال يبلغ ثمن العبدء قوم عليه قيمة العدل فأعطى

شركاءه حصصهم›

وعتق عليه العبد.ء وإلا فقد عتق منه ما عتق) .فإنا نقطع بعدم

اعتبار الشرع الذكورةً والأنوثة فيه .انظر :شرح الكوكب المنير 4/71١7. شرح=
١٠١4

ق

إلقىابملد.واس دلا9؛ قياس فيمغتىالأضلٍالأول

م

في الأضل؛ تلدع
تالحر

كباس قمالتاق لر د ع ل

المحلي على جمع الجوامع ۲/١٠٠ مع حاشية البناني .تشنيف المسامع ۳/١٠٤.
تيسير التحرير  .4/5غاية الوصول ص.٠۳١ نشر البنود ۲/٤۳۲. شرح العضد على
المختصر ۲/۷٤۲.

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدين اثنين ...إلخ
حديث (»۹۸۳۲

7/7191 )۷۸۳۲

وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب )(1١ من أعتق شركاً له في عبدء حديث
YA
()1۰°01
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع» الشركة في البيوع ۷/۹٠۳.
 (00وينقسم القياس أيضاً باعتبار علته إلى ثلاثة أقسام :قياس علة» وقياس دلالة» وقياس

في معنى الأصل.
انظر كلام الأصوليين في تقسيم القياس بهذا الاعتبار ففيى :اللمع ص٥٩  .المنهاج في

ترتيب الحجاج ص 65فما بعدها .الإحكام للآمدي 7١/4؟. رفع الحاجب ٤/٤٠٠.
بيان المختصر #/١5١. شرح العضد على المختصر ۲/۷٤۲. شرح المحلي على جمع

الجوامع ؟ .145/تشنيف المسامع ١/٠٠٠. إعلام الموقعين ١/71. مختصر البعلي
.
ص١6١ شرح الكوكب المنير ٤/۹٠۲.
)(۲

في  :ش «وإلى قياس».

بزيادة (إلى».

 (۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما في
رفع الحاجب  5/880وبيان المختصر  .91/#وشرح العضد على المختصر ۲/۷٤۲.
)(4

ذهب جمهور العلماء منهم :الحنفية» والمالكية .والشافعية» والحنابلة وغيرهم إلى أن
الجماعة تُقتل بالواحد قصاصاً وذهب فريق من العلماء إلى عدم قتل الجماعة
بالواحد» وهؤلاء اختلفوا فمنهم من أوجب الدية فقطء .وهو قول ابن الزبيرء

والزهري» وابن سيرين» وهو رواية للإمام أحمدء ومنهم من قأل :يقتل أحدهم»

ويؤخذ منالباقي حصصهم من الدية» وهو قول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه
وغيره» وعند هذه الطائفة من العلماء لا تقطع الأيدي باليدء وقال الإمام مالك
والإمام الشافعي  :تقطع الأيدي باليد» وفرقت الحنفية باين
لنفس

والأطراف» .فقالوا:

تقتل الأنفس بالنفس» ولا يقطع بالطرف إلى طرف واحد.
انظر هذه الأقوال وأدلتها بالتفصيل في :بدائع الصنائع  .۷۸/۸۳۲المهذب  .۲/۳۲۲بداية
المجتهد  .۲/۹۹۲الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/۷۳۷. المغني لابن قدامة =۷/۷٦.
۰۹

بواجي" ب'ِو؛َاسِطَةٍ الاشْيِرَاكِفيوُجُوبٍالدَيّةِعَلَيِهم  ْ.وَالئَالِتُ :الْجَمُْ تفي
2

مَسْألَةٌ

رش

3

ر

نا

تتا

(مَسْألة) يَجُور التَعَبّدَ بِالقِيّاسِء خلافا
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لِلشْيعَةٍء وَالنَّظام

زففق

سه

٠ وَبَعْضٍ

١

الإحكام للآمدي ٤/٠۷۲. رفع الحاجب  ."4/88بيان المختصر ۴/١٠٤٠. شرح العضد
على المختصر ۲/۸٤۲. تشنيف المسامع ۳/٥٠٠. شرح الكوكب المنير 4/١١7. نشر
البنود  .7/7485التشريع الجنائي للدكتور عبدالخالق النواوي ص ."5الفقه الإسلامي
وأدلته كرهة"؟.

( )١في :ش ابواحد» بدل «بالواحد».

ار القياس النظام» وتابعه قوم من
كاح
نأب
إمن
بول
( )۲قالزركشي في البحر المحيط ١/۷۱ « :أ
المعتزلة كجعفر بن حرب » وجعفر بمنبشر»

ومحمد

بن عبدالله الإسكافي»  .اه.

( )۳قال الآمدي في الإحكام ١/۲۷۲: «يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلاء وبه قال
السلف من الصحابة والتابعين» والشافعى» وأبو حنيفة» ومالك

وأحمد بن حنبل

وأكثر الفقهاء والمتكلمين» وقالت الشيعةء والنظأم» وجماعة من معتزلة بغدادء كيحيى
الإسكافي» وجعفر بن فبشرء وجعفر بن حرب» بإحالة ورود التعيد به عقلا» .اه.

ونسبه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص:»4١4 وفي شرح اللمع  "7/17إلى أبي
عبدالله المغربى.

انظر :البرهان للجويني  .6/044المعتمد /٠٠٠. التبصرة ص.٤۹۱ شرح اللمع

المستصفى ١/۹۳۲. الوصول إلى الأصول  .۲/۲۳۲الإحكام للآمدي ٤/۲۷۲.
5
شرح العضد على المختصر  .6/845المسودة ص ."75شرح المعالم ؟866/؟ .شرح
الكوكب المنير 4/١١5. فواتح الرحموت ١/١٠۴. مختصر البعلي ص.91١ تيسير
التحرير ١٠. 45/5 إرشاد ا ص١. 47
( )4وقد نقله .الشيرازي في اللمع ص4ه عن أبي بكر الدقاق أيضاًء ونقله ابن النجار في
شرح الكوكب المنير ١/۲٠۲ عن القاضي أبي يعلى» وأبي الخطاب.
ل
و
يمنخ
ص٣۲٠
وما نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان ۲/٠۹٤٠ والغزالي فال
عن الإباضية من أنهم جحدوا القياس الشرعي» فليس صحيحاًء والدليل على ذلك أن
الإمام السالمي الإباضي عقد في كتابه «شرح طلعة الشمس» من الجزء الثاني فصلاً
كاملاً في مباحث القياس» سماه «الراكلنرابع في مباحث القياس» من صفحة ١4 إلى
صفحة 4/9١. راجعه وتأكد.
وانظر :البرهان ؟ .044/المعتمد 6/8١5. التبصرة ص.4١9 اللمع ص8ه .0الإحكام
للآمدي 4/77؟ .رفع الحاجب  ."5/58بيان المختصر /14١. شرح العضد على=
١1١٠

ص

وَقَالَ الْمَغَالُء وَأَبُوالْحْسَيْنً :ب

.

ی

َنَا :الْمَطمٌُبِالْجَوَازِ واه َو لم يَجْرْلميَمَع ْ.وَسَيَأنِي .

قَانُوا :الْعَمْلُ ]FN[ / ينع ممم(ا" يلُؤآْمَنُ فيه الْخَطاً .ورد بأد مَنْعَهُ
هتا لَيِسَ إِحَالََ وَلَو سل ؛ دا ظئَّ الصَّوَاتُ لآie
ر( يِمُحَالَمَ الظْنّ كَالشَامِدِ الواح وَالْعَبِيٍ
قَالُواا قد عُلِمَلأ“4),
وَرَضِيعَةٌ في عَشْرِ جنات  .فلا1 :لا قر
ت

وَظَاهِرٍ الْكتَاب» وَالشََّهَانَاتَ

=

وار

عَلِمَ خلاقة
2

)(¥

وَغَيْرهَاء َنم ميْع ؟ لمان

كَخبرالْوَاجِلِ

خاص.

المختصر ۲/۸٤۲. شرح الكوكب المنير ٤/۲٠۲. تشنيف المسامع ۳/١٠٠. شرح طلعة
الشمس للسالمى ١.4/91 5/14

( )1قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 4/71؟« :ومعنى التعبد به عقلاً :أنه يجوز
أن يقول الشارع :إذا ثيت حكم في صورة»

ووجد في صورة أخرى مشاركة اللصورة

الأولى في وصف» وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك
الوصف»

فقيسوا الصورة الثانية على الأولى» .اه.

وانظر :رفع الحاجب  .45/785بيان المختصر 5/741١. شرح العضد على المختصر
.۲
()۲

شرح المعالم ۳

فى :ش «من طريق» بدل «مماا.

) (۳في :الأصل ل يمتها بدل ١لا يمنعٌ» .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما في
رفع الحاجب ٤/١٠٠ وبيان المختصر ١/١٤٠ وشرح العضد على المختصر ۲/۸٤۲.

( )٤في :ش «الإِبْنُ؛ بدل «الأمر» وهو تحريف ظاهر.

() ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب  4/7652وبيان المختصر  6/7412وشرح العضد على المختصر ۲/۸٤۲.
( )5حرف «قد» ساقط من :أ» ش .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 4/582

وبيان المختصر ۳/۲٤۱ وشرح العضد على المختصر ۲/۸٤۲.
()۷

قال ابن السبكي في رفع الحاجب

:"6/86

«(وفي قوله« :لمانع»» إشارة إلى أن

الأصل العمل بالظنون في الفروع» وخالف قوم في ذلك» وتظهر فائدة الخلاف في

مكان يشك هل يكتفى فيهبالظن ؟

فمن يقول :الأصل العمل بالظن» يكتفي فيه؛ جرياً على الأصل» ومن يمنع يتوقّف».
اه.

١1١1١

الام  :إذّانَبَتَ وُرُودُ الشَّرْع بِالْمَرْقٍ بَيْنَ الْمُتَمَائِلآتِء كَإِيِجَابٍ الْغْسْلٍ
وَغَيْرِهِ امن“ دود ابول وَغَسْل بول الصَّبيّةِ» وَنَضح بول الصَبِي” " .وَقَطع
-

ؤانظر :بيان المختصر #/55١. شرح العضد على المختصر ۲/۹٤۲ مع حاشية السعد.

) (1فى :الأصل امن المنى» بدل «بالمني» .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لها في

رفع الحاجب  .4/888بيان المختصر ۳/٤٤۱. شرح العضد على المختصر ۲/۹٤۲. ٠

)( قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص« :۷۸الغسل من المني دون البول:
وهي إيجاب الشارع ية الغسل من المني دون البول» فهذا من أعظم محاسن
الشريعة» وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة؛ فإن المني يخرج من
جميع البدن» ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى «سلالة»؛ لأنه يسيل من جميع البدن.
وأما البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانةء فتأثر البدن

بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول»ء وأيضاً فإن الاغتسال من خروج المني من
أنفع شيء للبدن والقلب والروح» بل جميع الأرواح القائمة بالبدن؛ فإنها تقوى
بالاغتسال» والغسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني .وهذا أمر يعرف بالحس.

وأيضاً فإن الجنابة توجب ثقلا وكسلاء والغسل يُحدث له نشاطا وخفة؛ ولهذا قال أبو
ذر لما اغتسل من الجنابة« :كأنما ألقيت عني حملا"» .وبالجملة فهذا أمر يدركه كل
ذي حس سليمء وفطرة صحيحة».

ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى

المصالح التي تلحق .بالضروريات للبدن والقلب مع ما تحدثه الجنابة من بُعد القلب
والروح عن الأرواح الطيبة» فإذا اغتسل زال ذلك البعد؛ ولهذا قال غير واحد من
الصحابة :إن العبد إذا نام عرجت روحهء فإذا كان طاهرا أذن لها بالسجودء وإن كان

جا لم يؤذن لها؛ ولهذا أمر النبي ب الجْئّب إذا نام أن يتوضا.
وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته» ويخلف
عليه ما تحلل منهء وإنه من أنفع شيء للبدن والروح» وتركه مضر .ويكفي شهادة
العقل والفطرة بحسنهء وبالله التوفيق.
على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول؛ لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على
الأمة تمنعه حكمة الله .ورحمتهء وإحسانه إلى خلقه» .اه وانظر :إعلام الموقعين
نذكمفة
)(۳

قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص:88

«غسل الثوب من بول الصبية :

وأما غسل الثوب من بول الصبية» ونضحه من بول الصبي إذا لم يطعماء فهذا للفقهاء
فيه ثلاثة أقوال :أحدها :أنهما يغسلان جميعا .والثانى :ينضحان .والثالث :التفرقة

وهو الذي جاءت به السنة .وهذا من محاسن الشريعة» وتمام حكمتها ومصلحتها.
بى
صين
لب
افرق
وال

ليةامثنة
ثلصب
وا

أوجه:

أحدها :كثرة حمل الرجال والنساء للذكر؛ فتعم البلوى ببوله» فيشق عليه غسله.
1۲

ف"
كسْبَةِ
لُونَيِ
سَارِقٍالْمَلِيلٍ دُونَغَاصِبٍ افير" وَالْجَلْد بِيسْبَةِالرّناد
00

هل

والثانى :أن بوله لاينزل فيمكان واحدء بل ينزل متفرقاً ههنا وههنا؛ فيشق غسل ما

أصابه كلهء بخلاف بول الأنثى.
الثالث :أن بول الأنثى أخبث» وأنتن من بول الذكر» وسببه حرارة الذكرء ورطوبة

الأنثى» فالحرارة تخفف من نتن البول» وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة .وهذه
معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق» .اه انظر:إعلام الموقعين ۲/۸۷
 00قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص9١ « :قطع يد السارق :وأما س يد
السارق في ثلاثة دراهم» وترك قطع المختلس»

والمنتهب والغاصب»

فمن تمام حكمة

الشارع أيضاًء فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه؛ فإنه ينقب الدور» ويهتك الحرزء

لنك
ذثر م
ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأك

فلو لم يشرع قطعه

لسرق الناس بعضهم بعضاء وعظم الضررء واشتدت المحنة بالسراق» بخلاف المنتهب
والمختلس»

فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس» فيمكنهم ان

يأخذوا على يديه» ويخلصوا حق المظلوم» أو يشهدوا له عند الحاكم.

وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا يخلو من
نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسهء وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لايمكنه

الاختلاس .فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبه» وأيضاً فالمختلس إنما يأخذ المال
من غير حرز مثله غالباًء فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنهء

وغفلتك عن حفظه» وهذا يمكن الاحتراز منه غالباًء فكهاولمنتهب .وأما الغاصب
فالأمر فيه ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من المنتهب .ولكن يصوغ كف عدوان هؤلاء
بالضرب والنكال والسجن الطويلء والعقوبة بأخذ المال».اه وانظر :إعلام الموقعين
ذه

زفق قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص« :44إيجاب حد الفرية على من
قذف غيره بالزنا :وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر» ففى

غاية المناسبة؛ فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه» فجعل حد
الفرية تكذيباً له» وتبرئة لعرض المقذوف» وتعظيماً لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من
رممسىلبهمااً'.
وأما من رمى غيره بالكفر؛ فإن شاهد حال المسلمء واطلاع المسلمين عليه كاف في

تكذيبه» ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي

بالفاحشة .ولاسيما إن كان المقذوف امرأةء فإن العار والمعرة التى تلحقها بقذفه بين
أهلهاء وتشعب ظنون الناس» وكونهم بين مصدق ومكذب ليالحق مثله بالرمي

بالكفر» .اه.

وانظر :إعلام الموقعين .۲/۳۸
1۱11۳
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قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص« : 44الاكتفاء في القتل بشاهدين
وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزناء ففي غاية الحكمة والمصلحة؛ فإن الشارع

احتاط للقصاص والدماء» واحتاط لحد الزناء فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت
الدماء» وتواثب العادون» وتجرأوا على القتل .وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله

ستره» فاجتمع على ستره شرع الله» وقدره فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل
وصف مشاهدة ينتفي معها الاحتمال .وكذلك في الإقرار لم يكتف بأقل من أربع

مرات حرصا على ستر ما قدر الله ستره» وكره إظهاره والتكلم به» وتوعد من يحب
إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» .اه وانظر :إعلام الموقعين
ش
.A4/
( )۲قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص« :54التفريق في العدة :وأما
تفريقه فى العدة بين الموت والطلاق» وعدة الحرة وعدة الأمة» بين الاستبراء والعدة

مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كلهء فهذا إنما يتبين وجهه إذا عرفت
الحكمة التي لأجلها شرعت العدة» وعرف أجناس العدد وأنواعها.

فأما المقام الأول :ففي شرع العدة عدة جكم منها:
العلم ببراءة الرحم» وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد» فتختلط
الأنساب وتفسدء وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة.

ومنها :تعظيم خطر هذا العقد» ورفع قدره وإظهار شرفه.
ومنها :تطويل زمان الرجعة للمظلقة؛ إذ لعله أن يندم ويفيء»؛ فيصادف زمنا يتمكن

فيه من الرجعة.
ومنها :قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين» والتجمل؛ ولذلك
شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الولد والوالد.

ومنها :الاحتياط لحق الزوج» ومصلحة الزوجة» وحق الولدء والقيام بحق الله الذي
أوجبه.

ففي العدة أربعة حقوق» وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود
عليه» فإن النكاح مدته العمر؛ ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق» وفي
تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابةء» ومن بعدهم كما هو مذهب زيدبن ثابت

وأحمد في إحدى الروايتين عنه .فليس المقصود من العذة مجرد براءة الرحمء بل ذلك
من بعض مقاصدها وحكمها« ....اه وانظر :إعلام الموقعين ؟.84/

( )۳قال ابن القيم في القياس في الشرع الإسلامي ص« :۷۸۱اشتراك المختلفات في حكم
ريد النظام  :-إن الشريعة جمعت بين المختلفات كما جمعت بين-الواحد :وأما قوله ي
111€

والردةوَالدٌّئَاللى َال وَالْوَاطِيَ فِي الصَّوْمء وَالْمُطَاهِرٍ فِي الْكَمَّارَِ؛
إِسْتَحَالَ تَعَيدَهُ ِالقيّاس”")
الخطأ وال
ضعمد
مف
اين

الأموالء فغ
اير
لمن
عكر
قفي
ول»

والفطرء والشرائع›

والعادات اشتراك المختلفات في حكم واحد؛ باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم.

فإنه لمانع امشنتراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحكامء بل هذا هوالواقع.
وكذلك البر والحنث في الأيمان؛ فإنه نظير الطاعة والعصيان في الأمر والنهي» وعلى
هذا فالخطأ والعمد اششتترركا في الإتلاف الذي هو علة للضمانء وإن افترقا في علة

الإثمء وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابهاء وهو مقتضى العدل

الذي لا تاتلممصلحة إلا بهء كما أوجب على القاتل خطأ دية القتيل؛ ولذلك لا
يعتمدالتكليك :فيضمن الصبي والمجنون والن
اائم
لم
أاأت
ملفو
وا م
انل.
وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بهاء فلو لم يضمنوا جنايات

أيديهم لأتلف .بعضهم أموال بعض» وادعى الخطأ وعدم القصدء وهذا بخلاف أحكام

الإثم والعقوبات؛ فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد ومعصيته .ففرقت الشريعة فيها بين
العامد والمخطى» وكذلك البر والحنث في الأيمان؛ فإنه
نهنظي ا
رلطاعة والعصيان فى

الأمر والنهي» فيفترق الحال فبييهن العامد والمخطئ».

1

) (1قال ابن القيم في إعلام الموقعين ۲/١٠١ « :فأما  8فجعله عقوبة أعظم الجنايات »
كالجناية على الأنفس؛ فكانت عقوبته من جنسه» وكالجناية علىالدين بالطعن فيه
والارتداد عنه» وهذه الجناية أولى بالقتل وكف عدوان الجاني عليه من كل عقوبة؛ إذ

بقاؤه بين
أظهر عباده مفسدة لهمء ولاخيريرجى في بقائهولامصلحة >» فإذا حبس

شره» وأمسك لسانه» وكف أذاف والتزم الذل والصغار وجريان أحكام الله ورسوله
عليه» وأداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهر المسلمين ضرر عليهم .والدنيا بلاغ
ومتاع إلى حين» وجعله أيضاً عقوبة الجناية على الفرج المحرمة؛ لما فيها من المفاسد
العظيمة و
؟اختلاط الأنساب والفساد العام؟  .اه.

)( لقد أَوْرَدَ الأصوليون هات

لظام فمنهم من أسهب في عرضها واقتصد في الرد

عليها كالفخر الرازي في المحصول ١/۷١٠ ٠١٠١ -ء ومنهم من ناقشها على التفصيل
كالغزالي في المستصفى  .۲۷۲ - 6/455وأبي الحسين البصري في المعتمد 7/07
 “٤والإمام الباجي في إحكام الفصول 5

۸۲1۰_-

وابنالقيم في إعلام

الموقعين» فقد خصص الجزء الثاني منه في الرد عليها وفي كتابه القياس ففي الشرع

الإسلامي» والإسنوي في نهاية السول ٤۴ 75 -ء وابنالسبكي في الإبهاج 8/41
 .۳وقد عقب على ما ذكره النظام بقوله« :واعلم أن ما ذكره النظام من أن الشريعة
مبنية .على الجمع بين المختلفات» والفرق بين المتماثلات كذب وافتراء وإنما حمله
على ذلك زندقته» وقصده الطعن في الشريعة المطهرة» وقد كان زنديقا يبطن الكفر» =

١16

ورد با ذَلِكَ لآ يََممَْْمئَْعٌالْجَوَارَ لِجَوَازِ ِنْتِمَاءِ صَلاحِيَّةِ مَا تُوَهُمَ
جَامِعَاء أو وُجُودٍ الارن فِي الأضلٍ أذفي“ الْمَرع“» وَلاشَيَرَاك

الْمُخْتَلِمَاتِ في مَعْنَى جام ٠ أو لاخْيَصاص کلپیلد“ لک جلافه.
ثَالُوا :يُنْضِيإلى الاختلافٍ» ير قول  :ولو کانِن عِنْدٍ عير
ياحل بالْبَلاعَةِ.
اللي  .وَرد بالعمَلٍبالظرَاهر» وباد الْمْرَاد :التَنافُْضُء أومَ
اما كاز َمَفْطوحٌ|  11بالاخيلافٍ فيها.

قَانُوا :إِنْکان كل مُجْتَهِدٍ مُصِيبَاء فون السَّيْءِ َتَقِيضِهِ حًا مُحَالُ
= ويظهر الاعتزال» صنف كتباً تفريجيح التثليث على التوحيدء لعنه الله» .اه.
وقال الغزالي في المنخول ص:*"١ «والنظام لما أنكره  -أي القياس »-حمله على
قصد ه مم جلب المال» واكتساب الحشمة»

وهذا من قلة دين المرء؟ .

وقد تناول بعض العلماء هذه الشبهات تفصيلاء وبينوا الجحكم والعلل  7يمكن تعليل

كلمنهابهاء وهي جكم وعلل معقولة لا ينكرها إلاغبي أو معاند أو جاحد.

ولمعرفة جملة من هذه الشبهات  -وقد سقتٌ بعضها  .أأوكثرها راجع كتاب

إعلام الموقعين للإمام ابن القيم الجزء الثاني منه»

وكتاب «القياس في الشرع

الإسلامي» فايلفصول التي كتبها ابن القيم من صفحة  ۷۸إلى صفحة ١9١ آخر
هلنفاةخالياًمنهاء
الكتاب» فإنهرحمهاللهقد تعرضليان الجِكُمَةفي كلماظن ا

كما فعل ذلك كثير من الفقهاء  .فارجع إليهما؛ لمعرفة كل ما زعم أنه خال من

العلة والحكمة.
.هو تحريف ظاهر من الناسخ» ليساتقيم معه المعنى.
( )١في :ش «أورده بدل «و رُد).و
)0

فى :ا «معارض» بدل «المعارض» .

( )5مباين المعقوفتين ساقط من :الأصل .ش .كما في بيان المختصر  4412/#وما أثبته
من :أ .وهو الموافق لما في رفع الحاجب  :*4/845وشرح العضد على المختصر

ك8
( )٤عبارة« :أو فاليفرع» ساقطة من :ش.
()
()5

()¥

في01 :أ «فعلة» بدل «بعلة» .وهو تحريف ظاهر من الناسخ.
و

0

«الحكم؛.و في :ش

«حكم» بدل «لحكم؟.

شبقوله» بدل «لقوله؛ .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب 4/4592
« û:
وشرح العضد على المختصر »: ۲

وبيان المختصر .۲/£1

( )۸سورة اةلنساء الآية١۸. : وتمامها :ظطولو كان من عند غير الله لوجدوا فايخهتلافاً
كثيرا©.
١115

َإِنْكَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدَّاء ضويب أَحَدٍ الین مَاعلَإسْيِوَاء”"© مُحَال  َ.ورد
بالظوَامٍِ وباد التّقِيضَيْن شَرْطْهُمًا الاتَّحَادُ وباد تَضْويب أَحَدٍ الطَّكَيْن لا
عه جَائر ٌ.

قَالُوا :إِنْ كَانَالْقِيَاسُ الي الأضليّ فَمُسْتَعْنَى عَنْهُه وَإِنْ كَانَ
2

و

710

مُخَالِماء فَاالِظنٌ لآ يُعَارِضٌ الْيَقِينَ .ور دد بالظّوَاِرٍ وَبِجوَازٍ مُحَالمَةٍ النّمَيّ

الأَصْلِي بالط .
َالُوا:حك الله تَعَالَى يَسْتَلْزِمُ حَبْرَهُ عَنْهُ وَيَسْتَحِيلٌ بِغَيْرٍ التَّوْقِيفٍ.
فا  :القاس َو مِنَاّلتَّوْقِيفٍ.
قَالُوا :اض
رجح

عِنْدت
ََعَارْضٍعِلََينِ .وَردٌ بالظرًاهر» وبا إِنْكَانَ وَاحِذَا

قان تَعَذْرَ قف

عَلَى قَوْلٍء وَيُحَيّرُ عِنْدَ الشَّافِعِيٌ رامد" ٠ ون

تَعَدَنّ فَوَاضِحٌ .

الْمُوجِبُ  :الّصْ لآ يَنِي بالأخكام ؛مَ
؛مَضَى الْعَقْلُ بالْوْجُوب .ورد بأنَّ
الْعْمُومَاتِ يجُورُ أَنْ تَفِيَء مِثْلُ« :كُل مُسْكِرٍحرا .
(مَسْأَلَةُ) الَْائِلُونَ بالْجَوّازء فَإئلُونَ ِالْوْفُوع”“ إلا داد وان
( )١في :ش «التساوي» بدل «الاستواء».

() انظر :رفع الحاجب ١/۷۳. بيان المختصر ١/١١٠. شرح العضد على المختصر

۲
مع حاشية السعد .الروضة مع النزهة ؟ .774/المسودة ص.٤٤۹
( )۴انظر :البرهان للجويني ۲/۹۹٤. المستصفى.۲٤/۲ الإحكام للآمدي  .4/71847الوصول
إلى الأصول NE ر
.فع الحاجب ٤/٤۷۳. بيان المختصر #/*6١. شرح العضد على
المختصر  .560١/75تيسير التحرير ٠. 4 مختصر البعلي ص.٠١١ فواتح الرحموت

5

شرح الكركب المنير 7 .5/735تشيفالمسامعرمه ١

( )٤حكى الآمدي في الإحكام ٤۴

عن داود وابنه أنهما قالا :لم یرد التعبد الشرعي به»

بل ورد ببحظر ه .ولم يقضيا بوقوع ذلك إلافيما كانت علته منصوصة أو مومى إليها.
وهذا ما ثقاه ابن حزم

الظاهري فى كتابه الإحكام امه

يقول به أبو سليمان رحمه اللهء وألاصأححد
ام
بنئناء

111۷

حيث

قال:

«وهذا ليس

وإنما هو قول لقوم لا يعتد

وَالْقَاسَانِقَ» وَالنهْرَوَانِكَ. "7

وَالأكترٌ :بِدَلِيل السّمْع  .وَالأَككَرُ مَطْمِيتٌ جلاف لأبي سين"

.

وقال هؤلاء :وأمامالا نص فيهفلايجوز أن يقالفيه :إن هذا لسِبب كذا.

وقال أبو سليمان» وجميع أصحابه رضي اللّه عنهم  :لا يفعل الله شيئاً من الأحكام
وغيرها؛ لعلة أصلاً بوجه من الوجوهء فإذا نص اللّه تعالى أو رسوله ية على أن أمر
كذا؛ لسبب كذاء أو مأنجل كذاء ولأن كان كذاء أو لكذاء فإن ذلك كله ندري أنه
جعله الله أسباباً لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها .ولا توجب

تلك الأسباب شيئاً من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة.
قال أبو محمد:

وهذا هو ديننا الذي ندين بهء وندعو عباد الله تعالى إليه» ونقطع

على أنه الحق عند الله تعالى» .اه.
وقد نقل ابن السبكي في جمع الجوامع ۳۴
بالقياس الجلي» وما هو أولى.

مع تشنيف المسامع عن داود أنه يقول

وكلام ابن حزم السابق ينفي عنه ذلك.

 (00النهرواني والقاساني يجيزان وقوع التعبد بالقياس فيما علته منصوصة» أوكانت أولى
كتحريم الضرب المأخوذ من تحريم التأفف» وإلحاق ما يكون في معنى المنصوص

عليه بالمنصوص عليه .ونسب هذا القول للتّظام .وذكر إمام الحرمين في البرهان
۲/۰

أن أبا هاشم الجبائي زاد وجها.ء وهو إذا كان المكلف مطالباً بشيء ولم

يتمكن من الوصول إليه» يجوز له التمسك بالأمارات والظنون» ومثل لذلك بتقدير
المثل في جزاء الصيدء واستقبال القبلة عند إشكال جهاتها.

وانظر :البرهان 9/406

١٠5. الإحكام لابن حزم  .8/85المنخول ص"؟.5

المحصول للرازي ١/٠٠. الإحكام للآمدي ٤/٠٠۳. شرح المعالم ۲/٠٠٠. حاشية

العطار على جمع الجوامع ۲/۲٤۲. الإبهاج /١٠. البحر المحيط 8/8١ ۔  .91تشنيف
المسامع ۳/۰١۱  ١١٠. -شرج الكوكب المنير 4/715؟.
زفق

قال الزركشي في المعتبر  -نقلاً عن محققي شرح الکو کب المنیر ٤/۴٠۲ « :-القاساني
والنهروانى ذكرهما في المختصر في القياس .قال بعضهم  :لا يعرف لهما ترجمة.

وسألت الحافظين أبا الحسن .السبكي» وأبا عبدالله الذهبي فقالا :لا نعرف لأحد منهما
ترجمة .4..ثم قال «.:وأما النهرواني» فالظاهر أنه محرّف» وأصله بالياء لا بالواوء فإن

ريد الشيرازي  ذكر الحسن بن عبيد النهرياني من جملة أصحابالشيخ أبا إسحاق ي
داودء إلا أنه خالفه في مسائل قليلة» وكذا ذكره الإمام أبو بكر الصيرفي في كتاب
«الدلائل» فى جملة منكري القياس» وكنّاه فقال :أبو سعيد النهريانى .وذكر السمعانى

١

«نهُريينَ) من قرى بغداد» .اه.
11۸

1

لََا:نَبَتَبِالتَّوَائْرٍ عَنْجمْعكَثِيرٍمِنَالصَّحَابَةٍ الْعَمَلُ بهعِنْدَعَدَم
رور

ا

ور

روو

3

و

ماه

وم

اسداس

و

و

4

النّصّء وَإِنْ كَانتِ التمَاصِيل آخاداء وَالْعَادَهُ نَقْضِي بأد مِْلَ ذَلِكَ لآ يَكونُ إلا

بقَاطِع وَأَيِضًا :تكرّرَ وَشَاعَ وَلَمْ يلكو" .
وَالْعَادَةُ تَقْضِي با السّكُوتَ في مله وناق .

فَمِنْ ذَلِك :رُجُوعُهُمْ إلى بي بكر [رَضِيَ اللهُ عُنْهُ]ا" فِي َالِ بَنِي

حَنيفَةَ عَلَى الركَاو. ”2

وَمِنْ ذَلِكَ :قَوْلُ بَعْض الأنْصَارٍ 4[ /رب] فِي أمّالأب« :تَرَكْتَ التي
لو كانت هِيّ الْمَيْنَهَ وَرِتَ الْجَمِيعٌ»! فَسَرَك بَبِنَهُمَاا) وَتَوْرِيتُ عُمَرَ رَضِيَ
=

وانظر :طبقات الفقهاء للشيرازي ص.١671 الفهرست لابن النديم ص .۴۷۲الأنساب
للسمعاني NAIT

قال ابن التلمساني في شرح المعالم ( 5/3إن
حاسين
الأب
عليه ظنية › والحنٌ أن بعض ما تمسكوا بهكذلك» .اه.

يزعم أن دلالة السمع

وانظر موقف أبي الحسين البصري» وأدلته كاملاً في المعتمد ۲/١٠٠. وبقول أبي
ص»48
الحسين قال الإسمندي فى بذل النظر في الأصول 5

الأصول ص٦۷ه.

والسمرقندي 'في ميزان

1

( )١عبارة «ولم ينكر» ساقطة من :ش.

ريفع
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما ف
الحاجب /5ه/ا”.

)(۳

عبارة :ش «في قتال بني حنيفة مانعي الزكاة» .

( )5سبق تخريجه في مسائل العام والخاص» مسألة« :الشافعي والمحققون :للعموم صيغة
ص.۹۹1
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص :۱۷۳اٹم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
وافقوا أبا بكر رضي الله عنهعلى قتالمنارتدٌ من العرب» كبني حنيفة أصحاب

مُسَيِْمَةَ الكذّاب» ومن منع الزكاة ولم يرتدء وهذا مش
اهو
لر ف
ميغكتابزي

والسير».

اه وانظر :تاريخ الطبري  .۷۷۲/البداية والنهاية لابن كثير .5/118
روى الإمام أبو محمد بن حزم في المحلى» فكيتاب المواريث ١٠/065 من طريق
يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر« :رأجنلاً مات وترك
جدتيهء أم أمه» وأم أبيه» فأتوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه» فأعطى أم الأم-
١181

الله عله الْمَبْتُوئَةَ بالتأي”. '2
السدس دون أم الأب .فقال عبدالرحملن بن سهل الأنصاري  -وكان بدرياً « :-لقد
هي الميتة ورث مالها كلهء فشرك بينهما في السدس».

ورثت التي لكوانت

وأخرج هذا الحديث أيضاً الإمام مالك في الفرائض» باب ميراث الجدة حديث )(١٠
ا

وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض حديث (؟/ا  4/049 )۳۷
وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض» باب فرض الجدة والجدتين 5/8؟.

كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به» ورجال إسناده ثقات» لاكلنقاسم بن
رمك جده سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه؛ فالرواية منقطعة. .
دل
يمد
مح
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ١/٤٠: «ولد  يريد القاسم بن محمد في خلافة

الإمام علي» فروايته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع» فكل منهما لميُحِنَّ أباهء
ورب القاسم في حجر عمته أم المؤمنين عائشةء وتفقه منها وأكثر عنها» .اه.

الطالب ص« :۲۷۳هذا وإن كان منقطعاً لكنه جيدا .اه.

ة
حيرففي
تنكث
قال اب

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/۷۷۳: «الأثرء وهو منقطمٌ جيدٌ» .اه.
 00ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما فريفع
الحاجب ٤/۷۷۳.
) (۲قال ابن كثير فتىحفة الطالب ص”« :79#المشهور ما رواه مالك» والشافعى بسند

ببدغاملنرحملن بن
صحيح« :أن عثمان رضي الله عونرهّث تماضر بنت العأص
عوف» وكان قد طلقها في مرضهء فبتها» .واحتج الشافعي رضي الله عنه في القديم
شبا-ر
أحاج
بهذا .ولعل المصنف -يريد ابن ال

إلى ما رواه أحمد بن حنبل في

مسنده أن غيلان بن سلمة الثقفي لماكان في عهد عمرطلّق نساءهء وقسم ماله بين

بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال« :إني لأظن الشيطان فيمايسترق من السمع سمع بموتك»
فقذفه في نفسك.

ولعلك لا تمكث إلا قلیلاء ويم الله لَُرَاجِعَنٌّ نساءك»

ولترجعن

مالّك .أو لأورثهنٌ منك» ولآمرن بقبرك أن يُرجم كما رُجِم قبرٌأبي رغال» .اه.
وقال الحافظ بحنجر

فى الموافقة لوحة (/””١ب):

أعرفه عن عمر» بل هو عن عثمان» .اه.

يىجه:
رف
خثير
تن ك
«قال اب

لا

١

وما نقله الحافظ ابن حجر هنا عن الحافظ ابنكثير هو المعنى لا اللفظ.
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب «« :4/۸۷۳وتوريث عمر المبتوتة بالرأي»» كذا

بخط المصنف» وإنما هو عثمان» .اه.
إن توريث سيدنا عمر رضي الله عنه المبتوتة بالرأي الذي ذكره الشيخ ابن الحاجب في
المنتهى ص .881وهنا في المختصرء ذفكريه الإمام البيهقي أثراً بسند ضعيف في

سننه الكبرى» في كتاب الخلع والطلاق» باب توريث المبتوتة في المرض -757//
AI

وقول عَلِيّ لِعُمَرَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُما]“ لما شَكَّ فِي قَبْلٍ الْجَمَاعَةٍ

ِالْوَاحِدٍ :

«أرَأَيْتَ إلِشوْتَرَكُ نمر فى سَرقَة؟!»””
(

بإسناده إلى سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم النخعي « :أن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه قال في الذي طلق امرأته وهو مريضص:

اترثه في العدة» ولا

يرثها».
قال الإمام البيهقي« :هذا منقطعء ولم يسمعه المغيرة من إبراهيم» إنما قال :ذكر

عبيدة إعبنراهيم» وعَبِيدَة الضبي ضعيف» ولم يرفعه عَبِيدَة إلى عمر في رواية يحيى
القطان عنه» إنما ذكره ع
إن
براهيم»
عنه).

)(1

والشعبي عن شريح ليس فيهعمر رضي اللّه

اه.

ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما في
رفع الحاجب  5/579*0وبيان المختصر .581/#

) (۲قال ابن
ت كث
حير ف
فىة

الطالب ص:۷۳٤ افإنه غريب» وكيف يشك عمر في قتل

الجماعة بالواحد ؟ وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي اللّه عنهما« :أن غلاماً قتل
غيلَةٌ وفي رواية :أن أربعة قتلوا صبياًء فقال عمر :لو اشترك فيها أهل صنعاء
لقتلتهم .

أه.

الروايتان في صحيح البخاري» في كتاب الديات» باب )(١5 إذا أصاب قوم من
رجل» هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ ...الخ ۸/١٤.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب « :4/89#وهذا ذكره الأصوليونء ولا يُعْرَفء
وإنما المعروف عن عمر في جماعة قتلوا صبيا :الو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم».
اه.

ونقل الزركشي في المعتبر  -نقلاً عن محقق تحفة الطالب ص۷۳٤ « :-أن الذهبي
قال :لم أظف
برسله
ند
الحديث (الغريب 5/714

وتعقبه  أي الزركشي  -بأن الخطابي أورده في غريب
)٤۸ من طريق محمد بن هشامء نا الدبري عن عبدالرزاق

عن ابن جريج عبندالكريم  هو ابن المخارق « :-في حديث عمر رضي الله عنه
في القتيل الذي اشترك فيهسبعة نفرء أنه كاد يشك في القودء فقال له علي :ياأمير

المؤمنين أرأيت :لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزورء فأخذ هذا عضواًء وهذا عضواًء
أكنت قاطعهم؟ قال :نعم .قال :فذلك حين استهرج له الرأي».
قال الخطابي :استهرج أصله في الكلام :السعة والكثرة» والمعنى أن رأيه قد قوي في
ذلك واتسع ؛ لوضوح الدلالة» وقرب التمثيل .ومعناه راجع إلى الكثرة» .اه.

ووقع في مصنف عبدالرزاق الصنعاني ۹/۷۷٤ في لفظه «استمدح" بدل «استهرج» في

النطبوع» ومعناه« :حسن الرأي».
وقد ساقه الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة /۳۲۲أ) بسنده إلى عبدالرزاق وقال في-
١١7١

٤ :ifافلْحَاقهيدرٌ
مومن: aذدلك

هل

تعغضهة

3

بعصهم

2-0ك
ر2 ّ9بال2أَخء ووَببَععْحضصهمهْم 5با 3لدأت" وَ2دَلِ
الْجَدَ

تجوزأن يكُونعم
ِن قِيلَ:أَحْبَارُآځاڍفي قُطييّ سَلَّمْناء لكن ب

بعَيْرَاء سَلَّمْتاء لَكِنَّهُمْباَلعْصضَُّحَابَةِء سَلَّمَْا أَنَدَّلِكَ غمَِنيْْرٍ جير -
دَلِيل؛» ولا تلم فى انگ٠ سَلَمْنَا لَكَِهُلآيدل عَلَىالْمُوَافْقَقَ
=

لفظه « ::استهرج' كما ذكره الإمام الزركشي .ثم قال الحافظ ابن حجر« :وهذا موقوف
ضعيف؛ لضعف عبدالكريم» وانقطاع السند بينهوبين عمر وعليّء وإن كان محفوظأاء
فلا تنافي بينه وبين الأثر الذي ذكره البخاري» فلعله قال ذلك بعد هذه القصةء »>فجزم

بتعدوأقنف».

اه.

( )١قال ابن كثير في تحفة الطالب ص« :577اختلف علماء الصحابة رضي الله عنهم
أجمعين» ثم من بعدهم في الجَدٌ إذا اجتمع مع الإخوة على أقوال:
أحدها:

أن يكون كأحد الإخوة .فيقاسمهم » ويعصب إناثهم ؛ بشرط أن لا ينقص حقه

عن الثلث .هذا قول عمرء

وعلي» وابن مسعود  في رواية عنهم  .-وأبي

وعثمان»

موسى الأشعري» وزيد بن ثابت  -في المشهور عنه .-
وبه قال مالك» والشافعي› وأحمدء وأبو عبيد» والأوزاعي» والثوري .وعبيد الله بن
الحسن العنبري» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن.

وقال آخرون :بل الجد كالأب هاهناء يحجب الإخوة.

قال ابن حزم :هذا هو الثابت عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وأبي موسىء وابن
عوباغسي»رهم.
وروي عن أبي هريرة» وأبي الدرداء» وعائشة» وأبيّ بن كعب» ومعاذ بن جبل»

وعبدالله بن الزبير» وهو قول طاوّس» وعطاءء وجابر بن زيد» والحسن» وشريح »
والشعبي » وعبدالله بن عب بن مسعودء

وقتادة .والثوري  -في رواية عنه  »-ونعيم بن

حمّاد.

بو ثور» والمزني» .وداؤد .واختاره
أ-
وبه يقول :أبو حنيفة» وأحمد  في رواية عونه

أبنحزم.
ثم إنهنقل في هذه المسألة أقوالاً كثيرة» من أغربها :أن الإخوة يقدّمون على الجد.

نقلهعنعبدالرحملن بن غنمالأشعري  -وهوصحابي في قول
ثابت أولأء ثم رجع عنه؛.

وقال به زيد بن

اها.

وانظر هذه الأقوال والتي سبقتها في المسألة في :المحلى لابن حزم ١٠/455 ١۷۳.
فتح الباري 5١/8١

 .۳۲رفع الحاجب ٤/۸۷۳ ۔ .۹۷۳

(؟) استعرض المحققون من الأصوليين أقوال الصحابة ومن بعدهم  -ممن يعتد به  -في-
11۲۲

سَلَّمْئَا كه أَفيِسَهٌمَخْصُوصَةٌ.
الرأي» فتبين لهم أن الرأي نوعان :محمود ومذموم.

فالمحمود :هو الذي يتفق مع الأصول العامة والفهم القويم المجردء وعليه حملوا
المرويات عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمةء فقد روي عكنثير منهم
الفتياء والقضاء بهء والاستدلال به.

ك
قول أبي بكر رضي الله عنه حين عرضت عليه مسألة الكلالة« :أبقول
رف
أيه
يايء
فصإنوياكنباً فمن اللهء وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان :أراه ما خلا الوالد
والولد».

 وقول عمر رضى الله عنه لكاتبه لما كتب« :هذا مراأى

الله» ورأى

باً فمن الله
عمراء فقال عمر« :بئس مقالت» قل :هذا ما رأى عمرء فصإنوياكن
وإن يكن خطأ فمن عمر».

 وقول عثمان رضي الله عنه في الأمر بإفراد العمرة عن الحج« :إنما هو رأيرأيته).

و-قول علي رضي الله عنه في أمهات الأولاد« :اتفق رأيي» ورأي عمر أيُلباَعْنَ

 وقول عمر بن عبدالعزيز لعروةبنمحمدالسعديحيناستمملهعلىيسن ووكتب

هذا الأخير إلىعمر يسأله عن شيء من أمرالقضاءء فكتب إليه عمر« :لعمري ماأنا
بالنشيط عن الفتياء مواجدت منها بداء وجمعالتك إلا لتكفينى» وقد حملتك ذلك»

۰

فا
بقض
رأفييهك».

و
قيل للحسن البصري« :أرأيت ما تفتي به الناس» أشيء سمعتهء أم برأيك ؟ فقالالحسن« :لاوالله ماكلما نفتي به سمعناه» ولكنّ رأينا لهم خير من رأيهم
لأنفسهم».

و
قول محمد بن الحسن الشيباني« :من كان عالما بالكتاب والسنةء وبقول أصحابرسول الله يله وبما استحسن فقهاء المسلمين» وسعه أن يجتهد برأيه فيما يبتلى به
ويقضي به» ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه»

وجميع ما أمر .به» ونهي عنه»

فإذا

اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل» وسعه العمل بذلك» وإن أخطأ الذي ينبغي
أن يقول به».

وروي نحو ذلك عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة.
والمذموم  :هقوول

بمجرد التشهي ١ لا دليل عليهء بل هو مجرد خرص»

وتخمين»

وافتراض .وعليه تحمل سائر الآثار الواردة في النهي عنه عن النبي ية والصحابةء
والتابعين» والأئمةء منها:
ح
-ديث

عو
مفابن
لك

الأشجعي قال :قال رسول الله يل « :تفترق أمتي على بضع

وسبعين فرقة أعظمهن فتنة قوم يقيسون الدين 'برأيهم .يحرمون به ما أحل الله»
ويحلون ما حرم الله».

11۳

= قال ابن عبدالبر في جامع بیان العلم .وفضله « :۲/۳۳۱هذا هو القياس على غير
أصل» .اه.
« :من قااللفقيرآن

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول اللهو

1

برأيه» فلیتبوا مقعده من النار».

 -ما روي عن أبيبكر رضي الله عنه قال« :أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني إن

.قلتفيآيةمنكتاباللهبرأيي» أو بمالاأعلم».

١

1

ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عليه أنه قال« :أصبح أهل الرأي أعداءو

السنن» أعيتهم أن يعوهاء وتفلّتت منهم أن يرووها فاستبقوها بالرأي».
 -وعن مسروق أن عبدالله بنمسعود رضي الله عنه قال« :علماؤكم يذهبون» ويتخذ

الناس رؤوساً جهالاً يقيسون الأمور برأيهم».
 -وقد روي نحو ذلك عن كثير من الصحابة الكرام رضي

اللهعنهم مثل  :عثمان بن

عفان» وسهل بن حميدء وزيد بثنابت» وابن عمرء ومعاذ بن جبل» وأبي موسى
لأشعري؛ ومعاويةء وغيرهممنكبارفقهاءالصحابة وقرائهم.

لة
سيأعن
مشعب
 -وقد سئل ال

يله .
عبيلفي
من النكاح فقال« :إن أخبرتك برأ

عن ابن شهاب الزهري قال« :دعوا السنة تمضي» لتاعرضوا لها بالرأي».و
قيل لأيوب ro «ما لك لتانظر فايلرأي؟ فقال أيوب :قليلحمار :ماو
تر؟
لتكجلا

قال:

مضغ الباطل.1

سمع الشافغي ا «مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه» مثل المجنون الذيو
عولج حتى برأ فأعقل مايكون قد هاج به؛.
وقد روي نحو ذلك عن كثير من التابعين» والأئمة من بعدهم»› فكيف يتفق هذا مع
هم عن الرأي وذمهء
هايفي
نولو
ما روي عنهم من الإفتاء بالرأي؟ فأقول :إنهم حا

تحديد نطاق الأخذ باجتهاد الرأي ما أمكن» وإبعاد عن ساحته من لم يتأهل له؛ حتى
لا يجترئ الناس على القول في الدين بلا علمء فيدخلوا فيه ماليس منه.

وبعد هيذماكنني القول :بأن الرأي المذموم هو :الرأي المطلق الذي لا يستند إلى
دليل مسموعء أو تأويل مقبول» وإنما هو قول بمجرد التشهي» مستنده الخرص

والتخمين» والافتراض» وهو الذي اتفقت كلمتهم رضي الله عنهم على تجنبه» وذمه

وتشديد النكير على الآخذين به» وعليه تحمل سائر الآثار التي جاءت عنهم في النهي
عنه.

وأما الرأي المحمود فهو ما يكون عن نظر من ملكةراسخة متخصصة في الآدلة؛

اء
هي
م ف
ههاد
فاجت
وال

وتطبيقها .فهذا هوالرأي الذي أخذ بهالصحابة ومن بعدهم من

التابعين والأئمة» وهو الفهم الذي يختص الله به من يشاء من عباده.
114
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الله عَئه]. "0

وَعَنٍ الثاني  :القَطعُ مِنْ سِيَاقها أن الْعَمَلَ بها.

وَعَنِ الثَالِثِ :شِباعْهُ وَتَكْرِيرُهُ قَاطِعٌّ عَادةَ الْمُوَاففَةِ.
أ

وَعَنٍ الرّابع

م

اس

0

o

يلله.
فضي يتغل
ا العادة

وَعَنِ الْخَامِسِ  :مَاسَبَقَفيالثَّالِثِ .

وَعَنِ السَّاوِسٍ :الْمَطعٌ بأنَّ الْعَمَلَ؛ لِظْهُورِمَاء لاَلِخُصُوصِهَا
كَالطوَامِرٍ.

وَاسْتُدِلٌ :بتمًواانر مغ مِنْذكرالكل؛ تی عَلَيْهَامِئْلَ< ُ:أَرَأَيْتِ
كَانّ على أبِيكِ o
ين (r ٠

أَيَنْقُسصُ الطب

[إِذَاب
بس

]۳2

ل
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العضد ۲١٠۲ _ ۲/۱۵۲

السعد .التشريع والفقه فى الإسلام مناع القطان ص۲۷۱

مع

_ ١۷٠.

) (1ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب ان

)(۲
)(۳

وبيان المختصر لزاه

سيق تخريجه في مسالك

العلةء

المسلك

وشرح العضد على المختصر 1

الثاني  :النص.

ص.٠١۷٤

ماالبميعنقوفتين ساقط من :الأصل .وأمثابته من :أ» ش .واهلوموافق لما في
السنن .أما في رفع الحاجب ال

المختصر 1

«إذا جف

وبيان المختصر YA

وشرح العضد على

بدل «إذا 5-5

)(£
زه(

سبق تخريجه في العام والخاص»› مسألة :خطابه لواحد ليس بعام» خلافاً للحتابلة...
إلخ .ص.۷٦۷

11٥

يه وسا <حُكوي عَلَى اجره"

َو للإجمَاع”” .
2

وَاسُْدِلٌ  :بول  :لنَاغتبرُوا .““”4وَهُوَ ظَاهِرٌ في الاتَعَاظ» أفوِي
الأمُور الْعَفْلِيّةِ مَعَ أَنَّ صِيعَةَ «إفْعَلُ مُحْتَمِلَةُ*' وَاسْتُدِلٌ :بِحَدِيثِ معا

وَغَايَنُهُ لظن .

(مَسْأَلَة) الك عَلَى الَِْلَّةٍ ليَخْنِي فِي التَّعَدّيء دُونَ التَّعَمَّدٍ
بالقتاس ^

( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ ش.

()۲

سبق تخريجه في العام والخاص» مسألة :خطابه لواحد ليس بعام» خلافاً للحنابلة...
الخ .ص.55/7

()۳

عبارة« :أو للإجماع» ساقطة من :ش.

( )٤سورة الحشر الآية :؟ .وتمامها« :فاعتبروا يا أولي الأبصار».
( )٠في :ش «الاتعاض» بدل «الاتعاظ» .وهو تحريف ظاهر من الناسخ.
() انظر مناقشات الأصوليين» وردودهم» وأدلتهم في اعتبار الآية الكريمة# :فاعتبروا

يا أولي الأبصار» [الحشر :؟] دليلا على حجية القياس في :المعتمد .۲/۳۲۲
إحكام الفصول ١/۸١٠ فما بعدها .المحصول للرازي  .8/55الإحكام للآمدي

الإحكام لابن حزم  .5/810النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم
4
ص 84فما بعدها .ميزان الأصول ص .780بذل النظر في الأصول ص*.٠٠٠ شرح
المعالم .۲/۷0

رفع الحاجب

١/۷۸۳. بيان المختصر  . ۳/۳۹۱شرح العضد على

المختصر ؟ .785/التفسير الكبير للرازي  .۹۲/۱۸۲مجمع البيان في تفسير القرآن
للطبرسي  .۸۲/۹۲أحكام القرآن الجصاص ١/۷٠". أنوار التنزيل للبيضاوي 8/6١١
مع حاشية الكازروني .روح المعاني للألوسي  .85/14التحرير والتنوير لابن عاشور
ا
)(¥

تقدم الكلام عن حديث

معاذ في مبحث الإجماع ص

١55.

د
راذي-
يأست
( )۸قال ابن السبكي في الإبهاج *« :57/وإليه ذهب المحققونء كال

أبا

إسحاق الإسفراييني  »-والغزالي» والإمام  يريد الرازي  »-وأتباعه» ومثلهم المصنف -
يريد البيضاوي  2وجماعة من أهل الظاهر» وجماعة من المعتزلة» واختاره الآمدي›
ومن تبعها.

اه.

واختاره ابن قدامة في الروضة ۲/٠١۲ مع النزهة» وأبو الخطاب الحنبلي على ما حكاه
عنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير  4/7772ونقله الآمدي في الإحكام ٤/١۲٠۴
وابن النجار في شرح الكوكب المنير  4/777عن أكثر أصحاب الشافعي.
١١5

وَكَالَ أَحْمَدُء وَالْقَاسَانِيُ”" »2وَأَبُو بكر الَاذِيُ» تي يكفى, 72
وَكَالَ الْبَضْريٌ « :يكفِى فى عِلَةِ التحريم» /0[ /أ] لعآيرم
=

.

انظر قول الجمهور وأدلته بالتفصيل فى  :المعتمد  .7/8"5التبصرة ص .5"4المستصفى

 773المنخول ص .5575الوصول إلى الأصول ۲/٠۴۲. المحصول للرازي ١/١١٠.
الإحكام للآمدي /4؟."١ الروضة مع النزهة ۲/٠١٠. المسودة ص."9١ بذل النظر
للإسمندي ص.5١5 رفع الحاجب  ."5/18بيان المختصر “/571١.شرح العضد على
المختصر ؟85*/؟ .شرح الكوكب المنير ٤/۱۸۲. فواتح الرحموت 5/١19". شرح

المحلي على جمع الجوامع ۲/٠٠۲ مع حاشية البناني .تشنيف المسامع #/70١.
00

عبارة ش ...« :والقاساني» والنهرواني .»..بزيادة «والنهرواني» .وجميع النسخ خالية
مهنذه

الزيادة.

وقد دُكرَ «النهرواني» مع الجماعة الذين قالوا :يكفي .عند كلٌّ من :الشيرازي في
ا ص٤۳٦ والغزالي في المنخول ص٠۲۴٠ والآمدي في الإحكام 4/71*2
بانلحاجب في المنتهى 2ص 051.وابن السبكي في الإبهاج ۳/٤۲.
ا أن ابن الحاجي اكتفى بذكره فاليمنتهى ص۹۱٠ دون هنا في المختصر.
()۲

في رواية  »-والقاساني» والنهرواني» وأبو بكر الرازي» ويو إسحاق
وقال أحمد -

الشيرازي» والكرخي» وأبو الحسين البصري :يكفي» ونقله الأكثرون عن النّظام.
قال الزركشي في البحر المحيط 80/١": «وبه قال جمهور الأصوليينء والفقهاء
والمتكلمين» والمعتزلة والنظام» وبعض

الظاهرية)» ونقله ابن عبدالشكور في مسلم

الثبوت ١/١٠۳ بشرح فواتح الرحموت عن الحنفية» واختاره .وانظر :المغتمد ۲/٠٠٠.
التبصرةص .5"4ارو مع النزهة ۲/٠١٠. الإحكام للآمدي ١/١٠". المسودة
ص ۱۹۳الإبهاج ۳/٤۲. فواتح الرحموت ۲/٦۱۳. شرح الكوكب المنیر ٤/۱۲۲.
تشنيف المسامع .۳/۳۷۱
( )۳قال أبو الحسين البصري في المعتمد « :1/857أبو عبدالله رحمه الله« :إن كانت العلة
المنصوصة علة في التحريم» كان النص عليها تعبداً بالقياس بهاء وإن كانت علة في

إيجاب الفعل» أو كونه ندباً» لم يكن النص عليها تعبداً بالقياس بها» .اه.
وقال المجد بن تيمية في المسودة بعدما ذكر قول أبي عبدالله البصري« :وهو قياس

مذهبنا» .وإليك نص كلامه في المسودة صا« :4۳وحكى ابن برهان عن أبي عبدالله
البصري :إن كان التعليل لحكم تحريم؛ كان إذنا في القياس» وإن كان لحكم إباحة
أو إيجاب لم يكن إذنا في القياس.
قلت :الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة قياس مذهبنا في الأيمان
وغيرها؛ لأن المفاسد يجب تركها كلهاء بخلاف المصالح .فإنما يجب تحصيل ما=
11۲۷

َئا :الْقَطعُْ بأد مَنْ قَالَ« :أَعْتَقْتُ غَانِمَا لِحْسْنِ خُلّْقِهك؛ لا يَقْتَضِي
الواحرمت ال"
موس

ورد د 5لكلا قا

O.

؛ لإسْ َكارو“
or

مل  :احَرَّنْتُ” كُلَّمُسْكِرا.

a

تق
عق عن

يعْيِنْ؛لأنّهُغَيْرُصَرِيح» وَالْحَقٌ لآَدَمِيّ .قُلْنَا :يَعْيِقٌ
قَانُوا :لم َ
بالصّرِيح  وَيَالظاهِرٍ.

َانُوا:لَرْ قَاَ الأَبُ« :لا ناكل هَذَاء لك“ مَسْمُومٌ 4فُهِمَ عُرْقًا الْمَنْعُ
مو

ا

يروو

ممنسكملوم.

كُلْنا :رة

دشَمَقَةٍ الآب» بخلاف الأحكام؛ ته قَذ تحص لامرلا

ا

 :١لَولْم يكن للتّعمِيم؛ ارليَْعاَئنِِدةِ .وَأَجِيب بِتَعَقّلٍالْمَعنى
فِيه» ر ادلتُّْمِية "9إلابدَلِيل.
= يحتاج إليه» فإذا أوجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها؛
للاستغناء عنه بالأول» ولهذا نقول بالعموم في باب الأيمان إذا كان المحلوف عليه

تركاء بخلاف ما إذا كان المخلوف عليه فعلا» .اه.
)(1

في  :أ (حسن» بدل ااحسني»  .وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

(؟)

عبارة :أ «حرْمَةٌ الخَمْرِ» بدل احَرّمْتٌ الخمرٌ» :وهو تحريف ظاهر من الناسخ؛ بدليل

العبارة اللا«حمقثةِلُ :حمرمستككرل».
)۳

في :أء ش «لإسكارها» كما في بيان المختصر “ 8712/بدل «لإسكاره» .وما أثبته

هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/۸۹۳۰ وشرح العضد على المختصر ۲/۳٠۲.
والخمر يصح فيه التذكير والتأنيث .انظر :لسان العرب مادة «جء م» ر» .معجم لغة
الفقهاء ص.7٠١
بدل ١حرّمتٌ.1 وهو تحريف ظاهر من الناسخ› قد سبقت الإشارة إليه.

(2

في  :ا ر

()6

شفإنه» بدل «لأنه».
فى :ا

(3

في« :أالقرينة» بدل القرينة» .

( )۷في :الأصل «للتعميم» بدل «التعميم» .وما أثبته من :أ .ش .وهو الموافق لما في
رفع الحاجب ٤/۹۹۳ وشرح العضد على المختصر  »5/7687وبيان المختصر .8451/#
31۸

قَانُوا :لو قَالَ« :الإسْكارٌ ع 5ل التحريم»؛ لَعَمَمَّكَذَلِكَ هَذَا .قُلْنَا:
كم بِالْعِلَةٍ عَلَى کل إِسْكَارِ» فَالْحَمْدُ وَالتيدُ سَوَاءُ.
ضري « :مَنْ تَرَكَ أكلَ شىء ؛ لاء دل عَلَى تَرْكهِ
مَنْتَصَدَقّ على فُقِیر».

إن سُلّم؛ مَلِمَر65

ا
لا
قل
ث

مُؤْذِ بخْلافٍ
لاي

جلاف

(a

الأخكام .
(مَسْألَةٌ) الْقِيَاسٌ يجري

في الْحَدُودٍ وَالْكَقّارَاتِ ”9کک

nese

( )١قال أبو الحسين البصري في المعتمد ؟/ه؟١ : واحتج المانعون من القياس بها من
غير هذا التفصيل» فقالوا :إن العلل الشرعية إما أن تكون وجه المصلحة» وإما أن
تكون أمارة» فإن كانت وجه المصلحة» وجب أن يوقع المكلّتُ الفعل لأجلهاء وليس

يجب» إذا فعل الإنسان فعلاً؛ لغرض من الأغراض» ووجه من الوجوهء أن يفعل ما
لأن من أكل رمانة لأنها حامضةء لا يجب أن يأكل كل رمانة
ركض؛
غذل
لفي
ااه
ساو

حامضة .ومنتصق علىفقيربدرهم؛ لأنهفقيرء لا يجب أن يتصدق على كل فقيرء

فلو أوجب اللّه علينا أكل السّكر ؛ لأنه حلوء وكانت حلاوته داعية إلى أكلهء لم يجب

ه؛
للى
كإ
أعسل
أن تدعوه حلاوة ال

فلم يجب علينا أكله وأكل كل حلوء وإن كانت

العلة أمارة» فمعنى ذلك أن وجه المصلحة يقارنهاء ولا ينفك منهاء فإذا ثبت بها

ذكرنا أن وجه المصلحة لاتتبعها المصلحة في كل موضعء فكذلك مالا ينفك من
وجه المصلحة .فعلى هذا الوجه ذكر قاضي القضاة رحمه الله هذا الدليل» .اه.

ثم استطرد أبو الحسين في الجواب عن هذا الدليل» في المعتمد ۲/٠٠۲ فما بعدها.
وانظر بذل النظر في الأصول ص”.05
((۲

في  :ش «فالقرينة» بدل «فلقرينة) .

( )۳القياس يجري فى الحدودء والكفارات»

والتقديرات كأعداد الركعات»

والرخص»›

وذلك كقياس النجاسات على الاستنجاء فى الاقتصار على الأحجار؛ لإزالة
النجاسة؛ فإن الاقتصار على الأحجار دون الماء في الاستنجاء رخصةء فيقاس
 8إزالة النجاسة .والقول بالجوازهو مذهب الإمامين الشافعي» وأحمد رضي الله
عنهماء

ونقل القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٤١٦

قولين عن الإمام مالك

رضي الله عنه في الرخص» ورجح إجراء القياس فيهاء وكذا نصر ابن عبدالبر في
التمهيد  5/8412وابن القصار في مقدمته ص ۹۹۱القول بإجراء القياس في الحدود
والكفارات وبيّنا أنه مذهب مالك.

واختاره الباجي في الإشارة ص٠۳٠۹

وفي

إحكام الفصول  6/8752ونسبه إلى عامة المالكية كأبي تمام البصري وغيره» وهو
الذي عليه جمهرة الأصوليين المالكية كالقاضى الباقلانى كما فى التلخيص 149572

ص١49 -
وابن العربي في المحصول ص٠۳۳ء والشيخ ابن الحاجب في المنتهى 12
۹

ا
َصء
تْرُ
خيلَْغ>َ:ي
ُگَلِ
م الد
َVur.ة .لچَنا :أ۴ن
جِلنًا لِلْحَكَفى

مل 8#

بِالْقِيَّاسِء وَأَيْضًا :الْحَكُمُ للق

:
ْمهر
َيم
لْداحلف
اَذ
وَلق

وهر حَاصِلٌ َيه

وهنا في المختصرء وابن جُرَيّ في تقريب الوصول ص٠۴٠٥ء والشيخ مشَّاط في
الجواهر الثمينة ص3»2١4 وغيرهم .وحكاه الآمدي في الإحكام ٤/۷٠۳ عن أكثر

الناس»ء واختاره الشيرازي في التبصرة :ص 442وابن برهان في الوصول إلى

الأصول ١/۹٤۲ والغزالى فى المستصفى  5/480وأبو الحسين البصري في
المعتمد ١/٤٠۲ وابن قدامة في الروضة ١/۴٤۳ مع النزهة» والفخر الرازي في
المحصول ١/۸٤ والبيضاوي في منهاجه ١/٠٠ مع نهاية السولء ونقله أبو
الحسين في المعتمد  1/8572والمجد بن تيمية في المسودة ص ۸۹۳عن أبي

|

يوسف صاحب أبي حنيفة.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/40١4: «فائدة :نحن وإن جوزنا القياس في
الحدودء والكفارات» والرخصء» والتقديرات على الجملة» فلا ننكر وجدان ما لا

يعلل» ويلتحق بمحض التعبدء وعلى هذا فلا بد من أمارة يُعرف بها القسم الذي
ه.
غعلي
يلرمن
يجري فيه الت
وجماع القول عندنا :أن كل حكم يجوز أن يستنبط منه معنى مخيّل من كتاب أو نص
سنة» أو إجماع؛ فإنه يعلل» وما لا يصلح فيه هذا فلا يعلل» سواء أكان من الحدود

والكفارات أغميمرنها.

فإن قلت :هل يصح إثبات حد مبتدأء أو كفارة مبتدأة بالقياس ؟ .قلت :لا يصحء
ولكن ليس لما يتوهّمون من نفي القياس في الحدود والكفارات» بل لأنه لا طريق

توصل هنا إلىفهم العلة» ولو صح لنا معنى في ذلك لما تحاشينا منالتعلق به».
اه.

) 0ونقله أبو الحسين البصري في المعتمد  7/457عن الجبائي» وأبي الحسن الكرخي›
واكتفى الشيرازي في اللمع ص4ه .والزركشي في البحر المحيط  0/70بنقله عن أبي

علي الجبائي.
وقال الشيرازي في شرح اللمع 7

«ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية سواء

في ذلك الجمل» والتفاصيل» والحدود» والكفارات» والمقدرات» وقال أبو هاشم

الجبائي :لا يجوز إثبات الجمل بالقياس» وإنما يجوز إثبات التفاصيل» وذكر ذلك

عبدالجبار في العمد» .اه.

وانظر :بذل النظر في الأصول للإسمندي ص .480تيسير التحرير 4/*١٠. فواتح

الرحموت  .۲/۷۱۳تشنيف المسامع ۳/۸١٠.
)( في  :أ «بالظن؟ بدل «للظن».
١1

قَالُوا :فيه تَقْدِيرٌ لآ يُعْقَلُكَأَعْدَادٍ الدَكَعَاتٍ .قُلْنَا :إا فْهِمَتٍ الله
و م

و

رَجَبَ؛ اترا
بتهر رطع الاش

قَانُوا :حَإذْرَءُوا الْحَدُودَ بالشٌّبَهَاتٍ . 49ورد بحَبَرِ الْوَاحِدِ
وَالشّهَادَة, 9

(مَْألة) لا يَصِحٌ القاس في الأَسْبَاب© .لنا :أله مُرْسَلُ؛ لأ الْمَوْضَ
( )١النْبّاش :هو الذي يتعاطى نبش القبور» وسرقة الحلي والأكفان منها.
انظر :معجم لغة الفقهاء ص.٤۳۷ المعجم الوسيط  .۲/۷۹۸الفقه الإسلامي وأدلته

. 5/1
(؟) سبق تخريجه في مسائل الأخبار» مسألة :خبر الواحد في الحد مقبول» خلافاً للكرخي
والبصري ...الخ .ص.۸۲1
)(۳

في  :اش رَد «بدل (وردً).

( )4أجاب الشيخ ابن الحاجب بأنه منقوض بخبر الواحد والشهادة؛ فإن كل واحد منهما
يحتمل الخطأ والشبهة؛ لكونه ظنياًء مع ثبوت الح به.
انظر:رفع الحاجب  .5/804شرح العضد على المختصر ۲/١٠٠ مع حاشية السعد.
بيان المختصر #//7١.

وانظر :مسألة :خبر الواحد في الح مقبول ...إلخ.
) (2وهو اختيار الآمدي في الإحكام ۴/٠۲ وابن الحاجب فايلمنتهى ص91١ء وهنا

فاليمختصرء وجزم به البيضاوي في المنهاج  4/44بشرح الإسنوي» واختاره القاضي
أبوزيد الدبوسي  .وعامة الحنفية» وقال الفخر الرازي في المحصول ©( :"8/865إنه هو

المشهور؛؛ وتبعه شراح المحصول» كالأصفهاني في الكاشف عن المحصول ١/٤۹٥
والقرافي في نفائس الأصول ۸/٤٦۷۴ وصاحب التحصيل ؟.7141/

وقال أكثر الشافعية :يصحء ومنهم :الغزالي في المستصفى ۲/٠۳۴٠ وفي شفاء الغليل
ص٠ ٣ وعليه جرى ابن السبكي في جمع الجوامع #١15١ بشرح تشنيف المسامع »
ورَجّحه في الإبهاج ۹_ ۳
وقال في رفع الحاجب 5/7١14 « :والمختار  -عندي
 إن قلنا :بعود السببية إلى الأحكام صعٌّء ووإإلا فالوقف».

اه.

واعلم أن جريانه في الشروط والموانع قر مَنْ ذكره؛ ولذا استغنى عذنكره ابن
الحاجب في المنتهى » وهنا في المختصر.

وقد نقل الزركشي في تشنيف المسامع ١/۴١٠ عن إلكيا الطبريي التصريح به وقال -

أي :إلكيا الطبري « :-وقد نفى الشافعي رضي الله عنه اشتراط الإسلام في الإحصان؛

إلحاقا له بالجلد فقال :الجلد أعلى أنواع العقوبة» ثامستوى فيه إنكار المسلمين-
11

0ة
مَفِي
لَ لوصف الْمَرْع وَأَيْضًا :عل الأضل مُنْ
تَعَاير الْوَضْمَيْنء قلا أض

عن

رْع قلا جَْمْعَ .وَأَنْضًا[ / :هاب] إِنْكَانَ لايع بَيْنَ ال ,وصقب
الْمَ
عَلَى الْمَوْلِ بِصِحَتِهَاء

جک

َو ضَابطًا ی

؟؛

الس

تد(-)o
ا„

وَأ ّ 3

E

(V
fo o
0م
 > *rٌeففاسد.
 rيکن جَامِع
وان لم

َانُواا:لْمكَُبَمتََقَلْ عل © الْمُحَدَِّه وَاللوَاطٌ 0م الا قُلنا :لَيْسَ
و

حل المرَّ؛؛ع لاله سَبَبٌ وَاحِدٌ كَبَتَ لَهُمَابِعِلَّةِوَاحِدَةَ وَههُُ۴ووََ الْمَثْلُ الْعَمْدُ
م
الْعْدْوَانُ

=

وَإِيلاج فَرْج في فَرْج.

والكفار؛

فالرجم كذلك».

قال الزركشي في البحر المحيط

6/1

 :اوهو حسن)

.

أه.

وانظر تفصيل المسألة في :المستصفى ١/٠۳۳. شفاء الغليل ص.٠٠۳۴ الوصول إلى

الأصول ؟ .557/المحصول للرازي ١/٠٠". الإحكام للآمدي 4/١9". المنتهى لابن
الحاجب ص.١91١ نهاية السول  4/94مع حاشية الشيخ بخيت .الإبهاج  ۳/۸۳۔ .۹۳

الكاشف عن المحصول  5/446نفائس الأصول 8/4ه/ا" .التحصيل ۲۳

۰
المئير ./4
)(1

A  .نشر البنود. 600
فواتح الرحموت  5۲/۹۰تشنيف السا ©

في  :أ اخفية» بدل امنتفية)  .وهو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه معنى.

 (0في :الاصل«الْجَمْعُ» كمافي رفع الحاجب
()۳

رفع

 ,بدل لايع ٠ وماأنبت منأ

في :ش «حکمت» بدل الحكمةًا  .وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

( )٤حرف «لها» ساقط من :أ
أفقد اتحدا .بزيادة «فقد».
( )0عبارة« :
( )5في :أ «بجامع» بدل «جامع».

( )۷في :الأصل «عن» بدل «على» .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب 5

».

وبيان المختصر «(roV

وشرح العضد على المختصر .00/

وهو الصواب.

()۸

فىى ::الأصل «عن» بدل «على؟.

الحاجب » 4

وما أثبته من :أ ش .وهو الموافق لما في رفع

وبيان المختصر ۳/١۷٠ وشرح العضد على المختصر ۲/٥٠٠.

وهو الصواب.
11۴۲

(منالة“ لآ يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي جَميع الأخكام" .لَنَا :تَبَتَ مَا لآ

بعل مَعَْاهُ كلدي وَالْقِيَاسُ فَرْعٌ الْمَعْتَىء وَأَيْضَا :كذ تَبيّنَ امياعُهُ في
الأسْبَابِ وَالشُّوط. ”7

قَانُوا :مُتَمَائِلَكٌ َيَجبُ تَسَاوِيهًا في الْجَائِزٍ .قُلْنَا :كَدْ يَمْتَيِمُء أو يَجُورُ

في عض الع لأر جلاف الْمُمْمرَكِ بَتهُمَا.
ت

D7

2ج

( )١لفظة «مسألة» ساقطة من :ش.
( )۲لا يجري القياس في جميع الأحكام .وبه قال الجمهورء خلافاً لشذوذ .كذا نقله
الآمدي في الإحكام  4/552وابن الحاجب في المنتهى ص»91١ والعضد في شرحه
على المختصر ١/۷٥۲. والأصفهاني في بيان المختصر  6/5712وابن السبكي في رفع

الحاجب ١/١١٤٠ ونقله الزركشي في البحر المحيط ١/٠٠ عمن لا يعد بخلافه.

وقول الزركشي« :من لا يعتد بخلافه» فيه نظر؛ لأنني وجدتٌ الشيخ ابن تيمية»
وتلميذه ابن القيم  وهُمَامَنْهُمَا في العلم وا
يلتقحقي
وقل-
ان :لايسل ف
شيريعة ما

يخالف القياسء وما لا يعقل معناه.
وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته «القياس في الشرع الإسلامي
ص١١ «(الذي نشرها الأستاذ محب الدين الخطيب بصورة مستقلة فى دار الآفاق
الجديدة بيروت.

كما نشرت

ضمن

مجموع

فتاوى ابن تيمية

002

_# -مه)ء

وتبعه في ذلك تلميذه الإمام ابن القيم» فشرح كلامه وزاد عليه في كتابه إعلام

الموقعين 8/9١. _ ۲/۳
وانظر المسألة في :المعتمد ١5/4؟. التبصرة ص .#44المحصول للرازي ه4/ه".

الإحكام للآمدي  "4/77المنتهى لابن الحاجب ص.91١ شرح العضد على المختصر

5
بيان المختصر ۳/١۷١  .رفع الحاجب  .4/514التحصيل ۲/٠٤٠. شرح
المحلي على جمع الجوامع ۲/١٠ مع حاشية البناني .تشنيف المسامع  .6/071البحر
المحيط .4/08
( )۳لفظة «والشروط» ساقطة من :ش.
( )٤عبارة« :
أأو يجوز في بعض النوع أمرٌ؛ لأمر» .بزيادة «أمرٌ» .وهذه الزيادة تفردت بها
نسخة :أ .دون بقية النسخ.
۱11۳۳

[ 2الاغتراضاث الوَارِدَةٌ عَلَى القياس]"“
الاعتِرَاضات رَاجِعَةٌ إلى ملع ٬ َو مُعَارَضة›

إا لم تُسْمَعْ ٠.

وهي

١اسْيتَفْسَارُ :“0وَهُوَ طَلَّبُ امَْنَىاللَفْظ؛ لإجال أو عراب". 
ال
ىلمشترض ر ته عَلَىمُتَعَدّد ولا يكلف بَيَانَ النَسَاوِي ؛ ر
ا عل ا
وَلَوْ قَالَ :التَّمَاوْتيَُسَْذعِي تَرْجِيحًا بار وَالأصْلُ عَدَمُهُء لَكَانَ جَيِّدَ
وَجَوَابَهُ ور فِي مَقْصُودِه ِالتَفْلِ و ِالْعْرْفٍء أو ِقَرَائِنَ مَعَهُ أ
د في أَحَدِهِمَا؛ دفغًا لاما أو قَالَ :يَلْرَم
یره ٠ وَإِذَا قال  :يلرم هو م

خفَِيرٍ
آهر
الظا
مُور هُ فِيمًا كَصَدتٌ؛ لاه غَيْرُ

اتمَاقًا .فَمَدُصَوَّبَهُبَعْضْهُمْ.

( )١هذا العنوان من عملي» استقيته من رفع الحاجب ١/۸1٤٠ وشرح العضد على
المختصر ار وبيان المختصر  7/871؛ زيادة فيالتوضيح.
()۲

الاستفسار:هو مقدَّمُ الاعتراضات»

يَعْرّف مدلول اللفظ›
وقد عللوا ذلك بأنه إذا لم ي

استحال توجه المنع؛ أو المعارضة إليه .انظر:شرح الكوكب المنير ٤/٠۲. البحر

المحيط  ."8/711تشنيف المسامع *."19/
( )۳قال الزركشي في تشنيف المسامع « :"19/#وكان شيخنا عماد الدين الإسنوي

رحمه الله يقول :في كون الاستفسار من جملة الاعتراضات نظر؛ إذ الاعتراض:
عبارة عما يخدش

به كلام المستدل»

والاستفسار ليس من هذا القبيل» بل هو معرف

المرادء» ومبين له؛ ليتوجه عليه السؤال؛ فإدًا هو طليعة السؤال» وليس بسؤال .قلت -

أي الزركشي  :-وحكى الهندي عن بعض المتأخرين من الجدليين أنه أنكر هذا
السؤال».

اه.

وقال الزركشي أيضاً في البحر المحيط ١/۸٠۳: «واعلم أن في عد هذا من الاعتراضات
نظراً؛ لأنه طليعة جيشهاء وليس من أقسامه؛ إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام
المستدل»

والاستفسار ليس من هذا القبيل» بل هو يعرف المراد» يبين له؛ ليتجه عليه

السؤال؛ فإِدًا هو طليعة السؤال» فليس بسؤال» بحلكى الهندي أبنعض الجدليين

أنكر كونه اعتراضاً؛ لأن التصديق فرع دلالة الدليل على المنازع» .اه.

وانظر :شرح المحلي على جمع الجوامع Y/Y مع حاشية البناني .شرح الكوكب

المنیر  .5/17إرشاذ الفحول :ص.۲١٠
( )٤في :ش «و» بدل «أو».
11۳€

ور

له

وما تَفْسِيرُهُ ما ل يَحْتَمِلْهُ لَه فَمِنْ جنس اللعب”“.
 1قَسَادُ الاغتبار :وَهُوَ مُحَالَمَة قياس لِلنَص”"وَجَوَابْهُ الطعْنْ أو
مَنْعُ الظَهُورِء أو التَأوِيلُء أو الْقَوْلَ بِالْمُوجبء أو الْمُعَارَضَةٌ بعلي“
ەو(

اسر

ع

تە علشصسع(,2 )5ى

رع

دمع

3

م

ههه

4

دَبْحٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي مََلوء كَذَبْح اسي التَّسْمِيَةٍ .فَيُورَدُ :ولا تَاكُلواي”"
)(1

وأما تفسيره بما لا يحتمله لغة» فمن جنس اللعب»

فلا يسمع .وهو الأصح عند

كثيرين منهم المصنف .والشيخ زكريا الأنصاري» والكمال بن الهمام» وابن مفلح من
الحنابلةء

وغيرهم.

وقيل :يسمع .قال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/١74: «وقيل :يسمع؛ لأن غاية
الأمر أنه نطق بلغة غير معلومة» قال الحواري من أصحابنا :وهو الحق .قال

العَميدي :لا يلرم التفسير أصلاء وهذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهوراء فالحزم تبكيت
المعترض » وفي مثله :سِرْ فتعلم» ثم ارجع فتكلم .قاله أبو بكر التوقاني» .اه.
ونقل الزركشى في البحر المحيط 8/4١5 عن الخوارزمي في النهاية قوله« :إنه إذا لم
يكن في اللفظ احتمال أصلاء وعنى به شيئاً لايحتمله لفظهء فقيل :لايسمع العناية

(أي القصد الذي عناه بكلامه)؛ لأن اللفظ غير محتمل لهء فكيف يكون تفسيراً
لكلامه؟ والحق أنه يسمع ؛ لأن غايته أنه نطق بلغة غير معلومة» ولكن يَعْدَ ما عرف

المراد» وعرف اللغة فلا يلجأ إلى المناظر بالعربية» .اه.

 أي فساد الاعتبار -؛ لأن اعتبار القياس في مقابلة النص فاسدء وإن كان وضعهوتركيبه صحيحا؛

لكونه على الهيئة الصالحة؛

لاعتباره في ترتيب الحكم عليه» .اه.

( )۳انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :اللمع ص٠٥  .55 -المنهاج في ترتيب
الحجاج ص .871الإحكام للآمدي ٤/٠۲۳. المنتهى لابن الحاجب ص .8991رفع
الحاجب 4/١574. بيان المختصر /#؟ .81شرح العضد على المختصر ۲/۹١٠ مع
الكوكب المنير  .4/5"5غاية الوصول ص”*.١ مختصر البعلي ص.١791 فواتح
الرحموت  .۲/۰۳۳تشنيف المسامع ۳/٤۷۳. نشر البنود ؟.077/
هق

في :ش الفمثلةُة بدل «بمثله» .وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

)(o

في :اش اليسلم» بدل «فيسلم».

)0

في :أنين“ بدل «يسبينْ» .وما أثبته هو الصواب.

( )۷سورة الأنعام الآية7 :؟.١ وتمامها :ولا تاكلوا ممال
يم
ذكر اسم الله عليه وإنه
لفسق.4
=
111٥

َيَقُول  :ۇل ببح َبَدَةِ الأَوْنَانِ؛ بِدَلِيل :كراللو" عَلَى قَلْبٍ الْمُؤْمِنِ
سَكَى

مپ4
َم
اأو ل+

أز بتر جیحه ؛ لِكوْنِهِ مَقِيسَا عَلَى الاي

الْمُخَصّصِ

شمأول» بدل «مؤول» .وما أثبته من :أ .وهو الصواب» والموافق لما
:لأصل› «
 (0في ا
في رفع الحاجب 45/١54. بيان المختصر  .۳/۲۸۱شرح العضد على المختصر ۲/۹٠۲.
( )۲عبارة :أ«ذكر الله تعالى» .بزيادة «تعالى».

( )۳قال ابن كثير في تحفة الطالب ص« :4۷۳لم أر هذا الحديث في شيء من الكتب
الستة .وإنما روى الحافظ أبو أحمد بن عدي في كاملهء والدارقطني قريبا من هذاء

من حديث مروان بن سالم الجزري القرقساني» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي
كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحملن» عن أبي هريرة قال« :جاء رجل إلى النبي يك

فقال :يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يُسَميَ؟ فقال  :اسم الله على نم

كل مسلم».

فهذا الحديث ضعيف؛ لأن مروان بن سالم هذاء قال أحمد بن حونبالل»ن.سائي»
والعقيلي :ليس بثقة» وقال البخاري منكر الحديثء وكذلك قال مسلمء وأبو حاتم
الرازي .وقال أبو عروبة الحراني :كان يضع الحديث .وقال الحاكم أبو أحمد:

حديثه بالقائم .وقال ابن حبان :بطل الاحتجاج به .وقال ابن عدي:

ليس

عامة حديثه لا

يتابعه الثقات عليه.

وقال النسائي مرة» والأزدي» والدارقطني :متروك» .اه.
والحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصيد» والذبائح» والأطعمة» حديث
(.4/۹۲ )54

وأخرجه البيهقي في كتاب الصيد والذبائح» باب مَنْترك التسمية وهو ممن تحل
ذبيحته  4/047من طريق مروان بن سالم أيضاًء وقال« :هذا الحديث منكر بهذا
الإسناده .اه وانظر :ميزان الاعتدال 4/١9

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/١١٤ -

0١9.

« :574وأنا لا أحفظ هذا اللفظء وإنما

روى ابن عدي من رواية مروان بن سالم وهوا

لبمية»
أكبثييرء عسن أ

التهذيب ١٠/79.
عن الأوزاعي» عن يحيى بن

عن أبي هريرة قال:جاء رجل إلى النبي بيه فقال :يا

رسول اللهء أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي» فقال رسول الله ككغ« :اسم الله

لكمل».
عملىسفم

مل'م.
سأو
يمى
وفي حديث البراء :أن النبي ية قال« :المسلم يذبح على اسم الله» س
اد .وفي مراسيلٍ أبي داود عن الصلت قال :قال رسول الله َك :
سفنله
إعر
ولا ي

«ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكره» إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله)..

والصَّلت هو :السدوسي » ثقة .ولو أبدل المصنف هذا الحديث بما في الصحيح  :مِنْأن

قوما قالوا :يارسول اللهإن قومايأتوننا باللحم»»>ماندري أذكروا اسمالله آم لا؟ فقال-
١١5

بڍي ارق

فهر من
معام

الْمُعَارَضَةَ
f

o

م

000

2

 :وَهْوَّ کون الجَامِع تَبَتَ إِعْيِبَارُهُ بص

وها»
للي
كا ع
ومو
رسول الله بيد « :س

 .لكان أولى» .اه.

والحديث الذي في الصحيح › أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة
الأعراب .حديث (V/A (۷۰0

) (1عبارة :أ ش «فإن أَبَدَى َارِقًا» بدل «فإن بدي ارق .

) (¥وقد جعل بعضهم فساد الوضعء وفساد الاعتبار واحداء وهي طريقة الشيخ أبي إسحاق

الشيرازي في اللمع ص 55 65وقال في شرحه للمع ١/۸۲۹: «التاسع :أن يعتبر
حكما بحكم مع اختلافهما في الوضعء وهو الذي يسمى فساد الاعتبار وفساد الوضع ء

والجميع واحد» .اه وقال في موضع آخر  : ۲/۳۳۹الوفساد الاعتبارء وفساد الوضع
شيء واحد».

اه.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع ۳
الاعتبار بأن يخالف نصا أو إجماعاء

عند شرحه لقول ابن السبكي (و منها فساد
وهو أعم من فساد الوضع› وله تقديمه على

المنوعات وتأخيره« :) .وقوله :وهو أعم »...جواب عن سؤال مقدرء وهو أن هذا
النوع يؤول إلى ما قبله  أي فساد الاعتبار -؛ لاشتراكهما في أنه اجتهاد في مقابلة
النص» فما وجه تميزه عنهء وأجاب بأنهما عموم وخصوص مطلقاء وهذا أعم ؛ فإن

من جملة أقسام فساد الاعتبار :كون تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب» وهذا قاله
الجدليون في ترتيب الأسئلة» قالوا:يقدم بعد الاستفسار سؤال فساد الاعتبار؛ لأنه
نظر في فساد القياس من حيث الجملة» وهو قبل النظر في تفصيله .ثم سؤال فساد
الوضع؛ لأنه أخص من فساد الاعتبار؛ لأن فساد وضع القياس يستلزم عدم اعتبار
القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عنه».

اه.

وقال الآمدي في الإحكام ٤/۷۲۳: «فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار» وليس كل فاسد

الاعتبار يكون فاسد الوضع؛ لأن الق
يياس
كق
ودن

صحيح الوضعء وإن كان اعتباره

فاسدا بالنظر إلى أمر خارج...؛ ولهذا وجب تقديم سؤال فساد الاعتبار على سؤال
فساد الوضع؛ لأن النظرفىالأعميجب أن يتقدم على النظر في الأخص؛ لكون
الأخص مشتملا على ما اشتمل عليه الأعم وزيادة» .اه.
وانظر :الإحكام للآمدي ٤/۷۲۳. شرح المحلي على جمع الجوامع ؟ ."65/شرح
الكوكب المنير  .4/145البحر المحيط ٩/۹٠۳. تشنيف المسامع “ .*///نشر البنود
./Y
) (۳قال ابن السبكي في جمع الجوامع ۳/١۷۳ بشرح تشنيف المسامع« :ومنها فساد=
1۱۳۴۷

ُ0عْبَيدٌ فى
لکاكالإسيطابة .وراَنال م
 0نح ی فيهو

وقلب .قانبك اة
 1لا أنه يغبت القيض» إنگر بأشلهه ل
م

عمو

الوضع؛ بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة؛ لاعتباره في ترتيب الحكم» كتلقي
التخفيف من التغليظ› والتوسيع من التضييق»

والإثبات من النفي مثل :القتل جناية

عظيمة؛ فالتكفير كالردة .ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض
الحكم"  .اه.

1

وبعد أن شرح الزركشي قول ابن السبكي« :ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو
إجماع في نقيض الحكم» .قال [١/١۳۷۳]: «واعلم أن ابن الحاجب لم يذكر لفساد

قصد التنبيه على
الوضع غير هذا القسم؛ فكأن المصنف  يريد ابن السبكي -
اقم
ل سا
كثم
الاعتراض عليه في اقتصاره على نوع منهء وتفسيره الكل بالجزء» .اه
إمام الحرمين مختصرا

۷

وبتصرف

؛ ولفائدته أسوقه كاماد حيث

قال فی البرهان ۲

-

«فساد الوضع :وهو على أنحاءٍ وأقسام .وحاضل القول فيه يحصره نوعان:

أحدهما :أن يبين المعترض أن القياس موضوع على خلاف ما يقتضيه ترتيب الأدلة.

وهذا يشمل فنوناء وقد تقدم القول فيها:
أحدها :أن يكون على مخالفة الكتابء والآخر أن يكون على مخالفة السئةء» والكتاب
والسنة مقدمان على القياس المستنبط» وكذلك القول في الخبر الذي ينقله الآحاد على

الصحة المألوفة في أمثالهاء فخبر الواحد مقدم كما تقدم ذكره .ومن هذا الفن محاولة

الجمع بالقياس بين شيثين فرق بينهماالخبرءأموحاولة الفرق بين شيئين اقتضى الخبر'

الجمحَ بينهما.
ولا معنى لتعديد وجوه المخالفات؛ فإنها ترتبط بالتزام عدّ مقتضيات الشرع» ولا معنى

للإسهاب بعدها .ويكفي فيما نرومه أن القياس إذا خالف وضعُّه موججب متمسّك في

الشرع» هو مقدم على القياس» والقياس مردود فاسد الوضعء فهذا أحد النوعين.

-

والنوع الثاني  :أن يقع المعنى الذي ربط القايس الحكمَ به مشعرا بنقيض قصد القايس.
وهذا بالغ في إفساد القياس» وهو زائد على إفساد القياس على الطرد» .اه.

وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :البرهان  .7155 - 7/555المنخول ص.5١6
المنهاج في ترتيب الحجاج ص .8/71الإحكام للآمدي  4/575المنتهى لابن الحاجب
ص .79أصول السرخسي  .۲/۳۴۲مختصر البعلي ص.٠١۴ رفع الحاجب ٤/٤١٤.
1

بيان المختصر #/841١. شرح العضد على المختصر ۲/٠٠۲. تيشير التحرير ٤/١٤٠.
مع حاشايةلبناني.
فواتح الرحموت ؟ ."54/ا المحلي على جمع الجوامع ۳
ش
شرح الكوكب المنير 4/141؟ .تشنيف المسامع  .۳/۱۷۳ناشلربنود ..۲/۲۳۲
11۴۸

ِلتِّيضٍ"" مِنْ غَيْرٍأضلٍ9انلَْوَجْه الْمُدَّعَىء كَهُوَ الْقَدْحُ فِي الْمُتَاسَبََ وَمِنْ
00

تَهَى(DW
يْه
وس
َْديَْكُونُلِلْوَسْفٍ جِهَعَانِ كَكَوْنٍ الْمَحَلَّ مُ
إِذك

اسب الإِبَاحَة؛ لإرَاحَةٍ الْخَاطِر ِ٠ وَالتّخْريم ؛ لِقَطع ماع الس
؛ -

منغ كح
مالأضل'  :وَالْصَّ حيخ  ::لَي
ْسَ قَطعًا لِلْمُمْعَدِلٌ بمجَرَّدِهِ ؛

ل

کمن

()

عبارة* :ش

()

في « :أمشتها» بدل «مشتهى».

0 80
م8ق

كَمَئع الْعِلَدَ في

اياك

وَوُجُودِهَاء

نها

اماق

.

ون ين متساَبَسَيةَةالمتقيض».

وهو تحريف اهرمن اخ

زفرفق في  :أ «أتباع» بدل «أطماع» .وهو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه المعنى.

( )5انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :البرهان  .۲/۷۲1المنخول ص١54. ١
المنهاج في ترتيب الحجاج ص" .51اكه للآمدي 4/85؟" .المنتهى لابن الحاجب
ص .۳۹۱أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص” ."75رفع الحاجب  .4/5575بيان
المختصر ١/۸۸۱. شرح العضد على المختصر  .5/155المسودة ٤/١١٠.
التحرير ٤/۷١٠ ف.واتح الرحموت  .۲/۲۳۳مختصر البعلي ص.٠٠۴ شرح المحليعلى
جمع الجوامع r مع حاشية البناني .تشنيف المسامع .۴/۲۸۳

() في :أء ش «منع؛ بدل «كمنع» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .46/574
بيان المختصر  .۳/۷۸۱شرح العضد على المختصر ؟.7/155

»(

في  :ش وا بدل «في» .وهو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه المعنى.

( )۷غالب الظن أن عبارة« :كمنع العلة في العلية» فيها تقديم وتأخيرء والصواب« :كمنع
العلية في العلة؛ كما في نسخة شرح العضد ۲/٠٠۲. وعلى هذا الترتيب شرحها
الأصفهاني في بيان المختصر  ۳/۹۸۱والعضد في شرحه على المختصر.
وأما ابن السبكي فعبارته في رفع الحاجب  4/554توحي بالقلق من هذا الترتيب حيث
قال« :كمنع العلة في العلية)» كذا بخط المصنف» أي :منع علية ما ادعاه علة» .اه.

( )۸اختاره الآمدي في الإحكام ٤/۸۲۳ وصححه ابن الحاجب في المنتهى 2ص7491
وهنا في المختصرء و
>الزركشي في تشنيف المسامع  ۳/۳۸۳والشيخ زكريا.الأنصاري
في غاية الوصول ص٠۴٤ء

وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/۷٤۲ عن

الحنابلة والأكثرء وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص:7١7 «وبه جزم إمام
الحرمين» وإلكيا الطبري» وقال ابن برهان :إنه المذهب الصحيح المشهوربين
النظار» .اه.

وانظر :البرهان لإمام الحرمين الجويني ١/۹۲1. المسودة ص.4٠١ غاية الوصول
.ص74١1 تشنيف المسامع .۳/۳۸۳
1۱4

وَقِيل  :يَنْقَطِعْ؛؛ لانقًالي"؟.

وَاخْتَارَ الْعَرَالِيُ اتبَاعَ عْوْفٍ الْمَكَانِ”" .وَكَالَ الشَّيرَازِيّ :يلُآسْمَعُ .قلا

يَْرَمُهُ ولال عَلَيْها'“ .وهو بَعِيدٌ؛ إِذاا الْحَجَّهُ عَلَى حَصْمِهِ مَعَّ مَنْع
ضيه  .وَالْمُخْقَارُ  :لآ يَنْقَطِعْ الْمخْتَرضُ بمُجَدَدٍ الدَّلألَة» بَلْ لَهُ أيَنعْتَرضَ؛
0

.
مِنْ صَورَةص

عد(
0

°

( )١وقيل :ينقطع؛ لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل» فلا يتم مقصوده

بتع"

؛'

وقائل هذا القول غير معروف» وقد نقله الآمدي في الإحكام “""4/8ء
وابن الحاجب فى المنتهى ص" .91وهنا في المختصرهء وابن النجار

فشيرح الكوكب المنير  4/7472والزركشي في تشنيف المسامع ۳۸/۳۸۳
وغيرهم.
( .)۲انظر موقف الغزالى .من هذه المسألة في المنخول ص١4 ١

( )۴فى« :أالاستدلال» بدل لدلالةا.
فق

١٠٠.

٠

عبارة  :ش «فلا يلزم عليه دلالة» بتقديم «عليه»» وتأخبر «دلالة».

( )0حرف «إذة ساقط من :أ.

( )5ما حكاه الآمدي في الإحكام ٤/۹۲۳ وابن الحاجب في المنتهى ص۴۹۱ء وهنا في
المختصرء وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٠٤۲٠ وابن عبدالشكور في مسلم
الثبوت  ۲/۲۳۳بشرح فواتح الرحموت عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي بأنه لا يسمع

هذا المنع من المعترض أصلا فيه نظر؛ إذ المسطور في كتابي الشيرازي اللذين أفاض
فيهما الكلام عن القوادح «الملخص في الجدل)» ومختصره «المعونة» في مثل هذه

الحالة السماع .فتأمل !
انظر :رفع الحاجب  .4/174شرح المحلي على جمع الجوامع .۸۲۳ - ۲/۷۲۳
تشنيف المسامع ."718/#
( )۷وهو اختيار الآمدي في الإحكام ٤/۹۲۳ وابن الحاجب في المنتهى ص ۳۹۱وهنا
في المختصرء وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/۷٤۲٠ وابن عبدالشكور في
مسلم الثبوت  ۲/۳۳۳بشرح فواتح الرحموت.
وانظر :رفع الحاجب  .4/8574بيان المختصر “ .041/شرح العضد على المختصر
 .5شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۸۲۳مع حاشية البناني .غاية الوصول
ص.۳۱٤ تشنيف المسامع ۳/٤۸۳.
١15

النَفْسِيمُ  :وَهُوَكَوْنُاللَّنْظٍمُتَرَدّد "0بَيْنَأَْرَيْن أَحَدُهُمًا مهو
2

وَالْمُحْتَادُ  :وروده.

ماله ]٦۷/0[ / في الصحج لاخر وج السَّبَبُ؛ بتَعَدَرِ

الْمَاى قسَاعٌالم  .يفول  :السَّبَبُ  :تَعَذّدُ الْمَاءِ©  2أو تَعَذّرُ الْمَاءِ فى
روث

o

السّمَرِ أو الْمَرَضِ .الأول  :مَمْنُوعٌ .رَحَاصِلَهُمَنْمُياي وله بعدتقيم.

ر

ما

حر

قَو

فى ا 63

2

وجد

َس

اسْتِيِفَاءٍ الْقِصَاص؛

فَيَجَبُ" »2امَتَى:م م قانعالاليجَاء إِلَى الحرم أؤ عَدَمِهِ؟» .فَحَاصِلَهُ
ر

( )١في :ش «متردذ» بدل «مترددًا» .وهو خطأ ظاهر.
عند شرحه لكلام ابن السبكي 9منها
( )۲قال الزركشي في تتشنشينةيف المسامع ۳
التقسيم :وهو كون اللفظ بأيمنرين أحدهما : :ممنوعء والمختار :وروده):
في الاصطلاح؛ تردد اللفظ بين احتمالين متساويين أحدهما :مسلم لاا

:منوع وهو يُحَصَلٌ المقصود .وأهمل المصنف تبعا لابن الحاجب
المقصودء والآخر:م

ين
مكانا
للو
سهما
مكلي
هه؛ لأن
ندل
ما ب
ول
ولدء
صمحص
قو ال
م ه
لمنوع
ل الم
كون
يحصلان المقصودء أو لا يحصلان لم يكن للتقسيم معنى؛ لاألنمقصود حاصل على
التقديرين» أو غير حاصل على التقديرين» نعم لكاونا يحصلان المقصود» ويرد على

رء
خعلى
آيرد
لما
ااف
ونادح بخل
قم
لما
اده
أح
غرضا صالحا في التقسيم» .اه.

حنيلنهئذ
تنقسيم أيضاً؛ لأ
كاانلم

وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :الإحكام للآمدي ٤/۹۲۳. المنهاج في

ترتيب الحجاج ص.5١١ المنتهى لابن الحاجب ص*.١91 الروضة مع النزهة ؟/لاه".
مختصر البعلي ص”.١81 رفع الحاجب  .5/854بيان المختصر  .191/#شرح العضد

على المختصر ۲/۲٠۲. شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۳۳۳مع حاشية البناني.
شرح الكوكب المنير 4/0٠065. تشنيف المسامع ۳/٤۹۳. إرشاد الفحول ص.۲٠۲ نشر
البنود .7/887
( )۳في :أ» ش «فيقول المعترض» .بزيادة «المعترض» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع

الحاجب ٤/۸۲٤. بيان المختصر  .۳/۱۹۱شرح العضد على المختصر ؟.7557/
( )5في :أء ش «تعذر الماء مطلقاً» .بزيادة «مطلقاً» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع
الحاجب ٤/۸۲٤. بيان المختصر  .۳/۱۹۱شرح العضد على المختصر .5/7157
( )5الملتجئ :هو من وجب عليه القصاص» والتجأ إلى المسجد الحرام.
انظر :رفع الحاجب  .4/454بيان المختصر ١/۲۹۱. شرح العضد على المختصر
./Y
()

في  :ش «يجب» بدل «فیجب».

١١5١

)(1
طاھ

تفيالْمَانِع وَل يلرم
4%

.

 -ملع وجود المُدْعَى عله في الأضل”  :مِئْلٌ :حَيَوَانُ ب سل

مِنْ

 0سَبْعَاء لک يَطْهُرُ بالدّبَاغ كَالْحِئزِيرِء فيم  .وَجوابه لباه ليله مِنْ
عَفْلِ؛ أو جس

ل

›

أو شَوْع.

 -۷منغ ونه مل  :وَهُوَ ميِنأغظم الأضيِكة© ؛ لِعْمُومُهِ

وَتَشَهِّبِ مَسَالِكهِ .وَالْمُخْمَارُ  :قَبُوله  7دی إِلَى اللّعِب فِى النَّمَمَّكِ بكل
ّْ

ا

( )١في :ش يمول الْمُعتَرضُ» .وسائر النسخ خالية من هذه الزيادة.
لفظة «طلب» ساقطة من :أ

( )۲في :ش «لا يلزمه» بدل «لا يلزم».
( )۳انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في  :البرهان ؟ .875/المعتمد ؟ .504/المنخول
ص٠١5. ١ المنهاج في ترتيب الحجاج ص.١55 الإحكام للآمدي  ."4/:9المنتهى لابن

الحاجب ص.١491 الروضة مع النزهة ؟ ."7/78رفع الحاجب  .4/954بيان المختصر
.۳۴

شرح العضد على المختصر 5/15؟ .شرح مختصر الروضة ۳/۱۸٤. فواتح

الرحموت ۲/٤۳۳. مختصر البعلي ص".١6 شرح الكوكب المنير ٤/٤٠۲. إرشاد

الفحول ص.۲٠۳
( )5قال الزركشي في تشنيف المسامع ۳/٠۸۳: «من القوادح منع كون الوصف علة؛ وهو

مأنعظم الأسئلة؛ لعمومه في كلما يدعى عليته» ويسمى المطالبة بتصحيح العلةء
بل إذا أطلق في عرفهم المطالبة لم يفهم سواه» ومتى أريد غيره ذكر مقيداء قيل:

المطالبة بكذاه .اه وانظر :شرح الكوكب المنیر  .4/8585نشر البنود ۲/١٠٠.
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :البرهان 5؟ .05/المنخول ص٠١4. ١
المنهاج في ترتيب الحجاج ص.١85 الإحكام للآمدي  .54/95المنتهى لابن الحاجب

ص .491الروضة مع النزهة ۲/۴١۳ _  ."48رفع الحاجب 4/١"4. بيان المختصر
 .۳شرح العضد على المختصر ۲/۳٦۲. شرح المحلي على جمع الجوامع

مع حاشية البناني .فواتح الرحموت ۲/٤۳۳. شرح الكوكب المنير tae
5
 .۰۳إرشاد الحول ص .۳۰۲نشر البنود ۲/٤۳۲.
تشنيف المسامع ۸
(ه) فى :أء ش «الأسولة» بدل «الأسئلة» .وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك

كلمات كُتبت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهت عليها.

( )5اختاره الآمدي في الإحكام ٤/۳۳۳ وابن الحاجب في المنتهى ص »441وهنا في-
"١١5

قالوا :الْقِيَّاسَّ :رَد فزع إلى صل بجامِع  وقد حَصل .قلمًا :بِجَامِع

قالوا :عجر الْمُعَارضِ دَلِيلٌ صِحَيه ؛

LG

(Wor

ss

SS

قلايُسْمَعْ الْمَنْع .قَلْنَا  يلرم أن

روو

نَصِحّكلصُورَةٍ دليل؛ لِعَجْزِ الْمُغْتَرضٍ .

وَجَوابُة ناته بأحَدِمَسَالكو .فیردعَلَىكل ينها ما ُو شَرْطء
ام

وم

ام

0

r

3

2

وك

أ

2

0

8

َعَلَى ظَاهِرٍ الْكِتَابٍ  :الإِجْمَالَء َالتَاهِيلٌ» َالْمُعَراَرضََةٌء وَالْقَوْكُ بالْمُوجب.
بذN

e
وَعَلّى السك :

َلك

أو قَوْلِ شَيْحْه:

وَالطعْنٌ باه مُرْسَلٌ

َو مَوْقُوفٌ

وَفِي وای

بضغف

0
اَأَنِي
«لَمْيَرْوِهِعَنّي)وَعَلَى تَخْرِيج الْمَنَاطٍ مَ ي

٥(2
بق
=

المختصرء والزركشي في تشنيف المسامع ۴/٠۸۳ وفايلبحر المحيط ٠۲٤/١ء
والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص.١"4 وابن النجار في شرح الكوكب
المنير  4/8872وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت  5/65بشرح فواتح الرحموت»
ونقله المجد بن تيمية في المسودة ص٤۹۲ ۔
١۳٤

عن الأكثرين.

وقيل :لا يقبل؛ وإلا أدى إلى الانتشارء وعدم الضبط .حكاه فايلمسودة ص٤٠
عن بعض العلماءء وحكاه الآمدي في الإحكام  ۴/۳۳۳واب نن الحاجب في المنتهى
.ص491ء وهنا في المختصرهء والزركشي في تشنيف المسامع ۳/٠۸۳ وفي البحر

المحيط ١/۲۲٠ وغيرهم» ولم ينسبوه لأحد.
وانظره في :البرهان ؟"١٠. / المنخول ص٠١  .4الروضة مع النزهة 41 9/788ه".
شرح الكوكب المنير  .4/885فواتح الرحموت ١/٤۳۳. غاية الوصول ص.٠۴٤ إرشاد

الفحول ص٠.٠٣ نشر البنود NET تشنيف المسامع fA
لق

في  :أ نظن

وفي :شش

١نُظَنٌا بدل يط

 .وما أثبته هو الموافق لما في رفع

الحاجب ٤/٠۳٤ وبيان المختصر * .49وشرح العضد على المختصر .7/55
()۲

عبارة:ش«يلزم أن تصح صورةٌ كل دليل» .بتأخير «كل» على «صورة» .وهذا التقديم
والتأخير لايستقيم معه معنى

) (۳قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١/۲۴٤: «وفي رواية ضعيفة» .كذا بخط
المصنف».

اه.

( )4ويرد على تخريج المناط ما يأتي في الاعتراض التاسع.
() ويرد على تخريج المناط ما تقدم في المسلك الرابع من مسالك العلة.
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 - 8عَدَمْ التَأثير”'" :وَقُسُمَ أَرْبَعَة أقسَام”" :
شمو

E

2

ڪور

ء

مدم
الأول :اعَدَمْالتَأَئِيرِافليْوَضفٍ .مِكَالَهُ :صتَُلةفْلصَآرُء فنلا
كَالْمَعْربِ؛ٍ لآنّ عَدَمَ لْقَصْرِفِيَي التَّقْدِيم طَرْدِيٌ؛فَيَرْجمإِلَى سُوَالٍ
و

المطالبة.

الثان :ي :عدم التأثييرفي الأضل .ماله في بيع الْعَائْب  :ٍ:مبِيعٌغَيْمرَُرْئِيٌ )
لياصح كالطيرٍ :فى الْهَواء" إل لْعَجرٌعَناِلتسلِيممُسْعقِلٌ .وَحَاصِلُهُ /
[۷ا مُعَارَضَةٌ في الأَضْل.

النَالِتُ:عَدَمُ التأثير ةفياكم“  .ماله في الْمُْتَدينَ  :مُشْرِكُونَ أَتْلَمُوا
مالا في دار الْحَوْبِء فلا ضَمَانَ كَالْحَرْبِيٌ» وَدَارُ الْحَرْبٍ عِنْدَهُمْ طَرْدِيٌ ؛

يرجح إِلَى الأرَّلٍ.
( )١عدم التأثير» هو دعوى المعترض بأن الوصف لا مناسبة له» ومن ثم اختص بقياس
المعنى» وبالمستنبطة المختلف فيها.
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :البرهان ؟ .9/85المعتمد .5/584
التبصرة ص .454اللمع ص .45المنخول ص.4١١ الإحكام للآمدي .""4/8
المنهاج في ترتيب الحجاج ص.١899 المنتهى لابن الحاجب ص.١49 شرح تنقيح

الفصول ص.٠١١ الروضة مع النزهة  .5/195المسودة ص.74١ رفع الحاجب
_ 4ر بيان المختصر #/891١. شرح العضد على المختصر ١/٠٠٠. التحصيل
 ./5شرح المحلي على جمع الجوامع ١/۷٠۳ مع حاشية البناني .مختصر
البعلي ص.١8891 فواتح الرحموت  .۲/۸۳۳شرح الكوكب المنير ٤/٤٠۲. تشنيف
المسامع rrE
( )۲في :أء ش «وهو أربعة أقسام» بدل «وقسم أربعة أقسام» .وما أثبته هو الموافق
لما في رفع الحاجب

 .5/7”7"5بيان المختصر ٠ .۳/۷۹۱ شرح العضد

على المختصر

.10/Y

( )۳في :ش «الهوى» بدل «الهواء» .وهو تحريف ظاهر من الناسخ.
( )5أي ولو كان مرئياًء فذكر عدم الرؤية ضائع؛فإن الحكم يثبت في الأصل بدونهء فعلم
0

أن العلة فيه غير ما يذكره المستدل انظر :الروضة مع النزهة  ."۲/۹۲بيان المختصر
 .۳شرح العضد على المختصر ۲/٦٠۲. شرح المحلي على جمع الجوامع
مع حاشية البناني .تشنيف المسامع ."44/#
۲
١١55

ق

ِالَهُ :رَمّجَتْ تَفْسَهَك قلا يَصِحٌّء كَمَا

َم انبر في4

وَل فَرْضٍ جعِلَ وَضفًا فِي الْعِلَةِ  5إِغْتِرَافِهِ بِطرْدِهِ مَرْدُودٌء پخلافِ
عبروعَلَ اىلْمُخْتَارٍ فِيِهما. 9

مبَبة ما يلرم مِنمَْفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ
 - 4القذحٌ في الْمْتَاس
وَجَوَابهُ بالتّْجيح تَفْصِيلاً أو إِجْمَالاَء كَمَا سَبَقَّ.
ا الْمَدْحُ في إِفْضَاءِ اللْحكم إلى الْمَقْضُووا“ :كما لَوْ عَلَلَ حِرْمَةَ
-

( )1هذا القسم له ثلاثة أنواع .راجع تفاصيلها في :رفع الحاجب ٤/۳۳٤  ٤۳۳. -بيان
المختصر */99١. شرح العضد على المختصر ۲/٠٠۲ مع حاشية السعد .شرح المحلي
على جمع الجوامع "5/١٠1 مع حاشية البناني .تشنيف المسامع ۳/۷٤۳. شرح الكوكب
المنير 5//15؟.

( )5في :أء ش «كفز» بدل «كفء» .وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات

كُتبت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهت عليها.

()۳

قال الزركشي في تشنيف المسامع ۳

«لكنه قال في الكبير  يريد ابن الحاجب

في المنتهى  :-إنه كالثالث» .اه.

وكذا صرح المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲/٠٠۲ حيث قال« :وفي
المنتهى  :إنه كالثالث» اه وهذا النقل من الزركشى والسعد التفتازانى عن ابن الحاجب

فيه نظر؛ إذ المصرح به في المنتهى 4١
ص5 هو كالثاني» حيث قال« :فالنزاع واقع
فتزيويجها للكفء وغير الكفءء وهو كالثانى» .اه فتأمل.
()5

«وقال المصنف:

إن كل فرد جعله

قال الأصفهاني في بيان المختصر 0
المستدل في العلة وصفاء فإن اعترف المستدل بطرده» فهو مردود على المختار .وإن
لم يعترف بطرده» فهو مقبول على المختار.

هذا
ف»
ا ما
لفهمت
مه م
نام
صن كل
مراد المصنف هذا».

ولم يتبين لي حقيقة هذا الكلام» وما جزمت بأن

اه.

وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 5/755؟« :من الشارحين من فسر هذا

المقام بما يشهد بأنه لم يفهمه» وآخرون اعترفوا بعدم الفهم؛ ولذا بالغ المحقق  يريد
العضد  في توضيحه بما لمازيد عليه» .اه.

وراجع شرح العضد على المختصر ۲/۹٦۲ ۔ .۷۹۲

( )٠انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :الإحكام للآمدي  "4/58رفع الحاجب=
ه١١

الْمُصَاهَرَةٍ؛ عل اىلَأبيد؛ بِالْحَاجَةٍ إِلَى إرْتِمَاع الْحِجَابٍ الْمُؤَدّي إلى الْمُجُورٍ
دا تابد انْسَدَاا بابُالطّمَعالْمُْضِي إلى مُنَدْمَاتِالهم وَالتَطر(" الْمُقْضِيَةٍ
إِلَى ذَلِكَ .فَيَقُولٌ الْمُعَْرض :بَلْ سد پا بب التكاح أفُضَى”" إلى الْمُجُورِء
وَالنّفْسٌ مَائِلَةٌ إلى الْمَمْنُوع0
وَجَوَابهُ  :أنَّ اليد مُت عَادَةٌ يما ذَكَرْنَاهُ؛ فُيَصِيرُ كالطبِيعِيٌ» كَالْأمَّهَاتِ
>

ros

مارم

و جار

اس

ت

4-0

-

85

كؤنٌ الْوَضفٍ في  :كَالكُضًا"' وَالْمَصدِsne .
2

=

 .4/8"4بيان المختصر /١107. شرح العضد على المختصر  82 .۲/۷۹۲المحلي

ية البناني .فواتح الرحموت ١/٠٠٤". تيسير التحرير
اشمع
ح5/9
جموعامع "١
لج
عالى
 .٤شرح الكوكب المنير  .4/577إرشاد السرا ص*.7١

انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في:الإحكام للآمدي ا

رفع الحاجب

 .4بيان المختصر  .705/#شرح العضد على المختصر 7/15؟ .شرح المحلي
على جمع الجوامع ۲/۹٠۳  "09 -مع حاشية البناني .فواتح الرحموت  75تيسير
التحرير 5/5١. شرح الكوكب المنير ٤/۸۷۲. إرشاد افر ص.۳۰۲
( )١في :ش «استده بدل «انسد» .وهو تحريف ظاهر من الناسخ.
( )۲فى :ش «النظرة» بدل «النظر».

) (۳في ::ش «أفضا» بدل «أفضى» .وهو تحريف ظاهر مانلناسخ.
( )6ذكر الخطيب الشربيني في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/٠۲۳ أن
عبارة ابن الحاجب :

«وَالئَمْسٌ مَائِلَةٌ إلى الْمَمْنُوع؛ .هو شطر بيت» والمصنف قال في شرحه  يريد ابن
السبكي في رفع الحاجب شق

38قَبْلَّهُ« :والْقَلْبُ يطلب مَنْ جور ويَعْتّدِي) .ولم

ينسبه لأحدء ثأمردفه ببيت آخر.
والبیتان :
والْقَلْبُ يَطلْبُ مَنْيَجُورُ ويَمْتَدِي

وَالتَفْسُ مَيلَة إلى الْمَمْنُوع

وبکل شَيْءِ تَشْتَهِيه طَلاوَةٌ

مَدَفُْوعٌ إا عسن المذوع

ولم أعثر على قائلهما.
( )٠انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :الإحكام للآمدي  ."4//1رفع الحاجب
 . ۴٤بيان المختصر “ .”0/شرح العضد على المختصر  .5/155فواتح
الرحموت  ."5/14تيسير التحرير ٤/۷۳۱. شرح الكوكب المثير ٤/۹۷۲. إرشاد
الفحول ص.۲٠۳
( .)5في :أ «الرضى» بدل «الرضا».
١١5

لا يُعدفُ ال

اذه

.

وَجَوَابَهُ:ضَبْطَهُ يما دل عَلَيْهِ مِنَ الصّيّغْ وَالأَفْعَالٍ.
ئه غيِرَ مُنضَبط”"  ::كَالتَعلِيلٍ بالجكم وَالْمَقَاصِد كَالْحَرَجو
وَالرَّجْرِ؛ فَإِنَّهَا تَخْتَِفٌ بِاخَيَلافٍ الأشخَاص» وَالأَرْمَانِء وَالْأَحْوَالٍ.

0

وَجَوَابْهُ ۹ :نمَُّهنُُضبط”" فيه أو بضابط» كَضَبْطٍ الْحَرَج بالسَّمَرِ
52

وَنحَوو.

 - ۳التّفْض”

 :كما مد .

دفي تَمْكي
رٍ امرض من الدلالة عَلَى وَجودٍ [ /لالارب] َة إِذَامَنْعَ؛

الِنُّهَا :يُمَكَنُ محَلاَُمكيَُْكُمنًْا شَرْعِياء وَرَاِعُهَا :ما لَمْيَكُنْطريق أو
) (١عبارة :أ «وَالْحَفِنُ لآ يُعَدفَفبِْالْحَفِيّ». 

( )9انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :الإحكام للآمدي  ."*4/71رفع الحاجب
 Vfبیان المختصر N  ٠شرح العضد على المختصر .۲/4

"7

فواتح الرحموت

تيسير التحرير ٤/۷۳۱. شرح الكوكب المنیر ٤/۰۸۲. إرشاد لفحو ص.۳۰۲

( )۳في :الأصل '(يَنْضَبطٌ» كما في رفع الحاجب ٤/۷۳٤. وما أثبته من :أ» ش .وهو
الموافق لما في بيان المختصر /۴٠۲. شرح العضد على المختصر .۲/۸۹۲
( )6انظر كلام الأصوليين على النقض في :البرهان  .5/9680المعتمد ؟ .7404/اللمع

م

الإحكام للآمدي ٤/۸۳۳. شرح تنقيح الفصول ص .445الروضة مع النزهة

"۲/۹

شرح مختصر

الحاجب

ا

الروضة .ته > شرح العضد على المختصر

بيان المختصر ۳

٠ ۲/1 رفع

أصول الشاشي مع عمدة الحواشي ص۳٥۲ .

أصول السرخسي  .5/755فواتح الرحموت 5/١14". تيسير التحرير 4/85١. نهاية

السول ٤/١٤٠. مناهج العقول ٠. 5 الإبهاج  .44 14شرح المحلي على جمع

الجوامع ۲/٦۹۲ مع حاشية البناني .مختصر البعلي ص.٠١٤ شرح الكوكب المنير
 47إرشاد الفحول ص.١59 نشر البنود ؟.7١4/

)(6

راجع النقض عند قول ابن الحاجب هنا في المختصر:
م تَخَلْفٍ الحكم؟ ص۰۱٤٩ .
الْمُذَعَى عل م

)(7

في :

أ رةه بدل «أَؤْلَى' وهو تحريف

ظاهر من الناسخ.
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ويي انض  :وَهُوّ :وَجودٌ

°

(N

( )١إذا منع المستدل وصف العلة في صورة النقض» فهل يمكن المعترض من الاستدلال
على وجودها؟ فيه أربعة مذاهب:
أحدها :لا يمكن .وعليه الأكثر منهم :الفخر الرازي في المحصول 8/١872 وأتباعه
كالبيضاوي في المنهاج  ۳/۳۱۱بشرح الإبهاج» وسراج الدين الأرموي في التحصيل

.  ٤/١واختاره ابن قدامة في الروضة  "5/85مع النزهة» وابن السبكي في رفع
الحاجب  ٤۳۹/٤دون الإبهاج »/١12 وصححه ابن النجار في شرح الكوكب المنير
 : 5/8ونقله عن الأكثرين.
وثانيها :يمكن؛ لأن فيه تحقيقا للنقض؛ فكان من متمماته.
ض» فأإمنكنه القدح
ق من
نلقدح
لى ل
ا أول
وثالئها :إنهيمكن مالم يكن للمعترض دليل
بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلا .وبهذا التفصيل قال الآمدي في الإحكام .""4/8
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب « : 4/954وقد ملت إلى هذا في شرح المنهاج

قآنو-ل الأكثرين» .اه أي :المذهب الأول.
نارد-ي ال
عمخت
( »)۳/۲۱وال
ورابعها :يمكن ما لم يكن حكماً شرعياً .وقال ابن السبكي في رفع الحاجب : 4/94
رفي-د ابن الحاجب  -ولم يوجد لغيره»» وقال في المنهاج 7/7١١ -
يمصن
«حكاه ال
*« :١١كذا حكاه ابن الحاجب»

وقال قطب الدين الشيرازي :ما وجدته فى شيء من

000

الكتب» .اه.

ولم يحكه ابن السبكي في جمع الجوامع  ۲۳۳ - ۳/۱۳۳بشرح تشنيف المسامع؛
لقوله في رفع الحاجب « :4/94ولم يوجد لغيره» .قال الزركشي في تشنيف
المسامع ۳

اوإنما لم يحكه المصنف لقوله في شرح المختصر :إنه لا يوجد

لخغيره» وهو عجب» فليمذكر الإمام أبو منصور البروي تلميذ محمد بن يحيى في
كتاب «المقترح» غيره» فقال :إن كان حكما شرعياء كما لو علل الحنفي في مسألة
يله
عنلقض
تذا
المضمضة؛ بأنه عضو يجب غسله عن الخبث؛ فيجب فى الجنابة» فإ

ةف؛
لوص
عمنع
لله
اعينف
بال

لأن العين لايجب غسله من الخبث» فليس للمعترض

أن يثبت عليه وجوب غسل العين من الخبث؛ فإنه وضع للكلام فيمسألة أخرى
استدلالا من الابتداءء وإن كان وصف العلة أمرأ حقيقياً فله ذلك كما إذا علل الحنفي

مسألة الأجرة؛ بأنه عقد على منفعة فلا يملك عوضه بنفس العقد كالمضاربةء فإذا
انتقض بالنكاح منع ورود النكاح على المنفعة .قلنا :إثباته بالدليل انتهى» وجرى عليه
شارحه الإمام أبو العز جد ابن دقيق العيد لأمه» فقال :لأن الأمر الحقيقي يمكن
الاستدلال عليه؛ لقربه من الأحكام الشرعية إذا كانت مختلفة» فهي في مظنة تشعب

الظنون» والوصف الحقيقي يكون في الغالب من جهة عدم تصور حقيقة» .انتهى كلام
الزركشي.
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قانُوا :وَلَوْ دَلَّ الْمُسْتَدِلٌ عَلَى وجوه الْعِلَّةِ بتليل مَرْجُودٍ في مَحَلّ
ص

1

التفض »

ر

22

رار

ر

ورو

وو

وو

0

و

2

ور

ثم مع وجودها.

يض ليك لَم يُْشْمَغ؛ لاهإنيقَال”"' من لض
قَثَالَالْمُعْتَرضِ ية

ىي تياوقه غرمالوال الت إل اط متي
مل إلن
ام کن طْرِينٌFE
کی لشرد ين لالا کی يمک ت ل
وَالْمْ ختَارٌ:
ا 2ه

یات

لآ >

 3ال خاَُجِرَارٌ مِنّ |لن
كقفض»

۳٩

دنه رفع الحاجب ٤/۹۳٤.
 . ١١7التحصيل ۲/٤۱۲. شرح
البحر المحيط ١/۲۷۲. تشنيف
المنير  .5/7185بدائع الصنائع
المغنى لابن قدامة ۱
)0
)(۲

 73لِثّهًا :إلا في

شرح العضد على المختصر  .۲/۸۹۲الإبهاج ١/١۱۱ -
المحلي على جمع الجوامع ۲/٠١٠۳ مع حاشية البناني.
المسامع ١/۲۳۳. غاية الوصول ص.١77 شرح الكوكب
١/١5. المهذب للشيرازي ١/91. بداية المجتهد ١/۷.

في  :أ «انتقل' بدل «انتقال» .
في ::

أ «أول

بدل «أَوْلَى وهو تحريف

[فر4ق لو منع المستدل تخلف

ظاهر من الناسخ.

الحكم عن العلة .فإن كان عدم الحكم في صورة النقض

مجمعا عليه أو مذهبه» لم يسمع منعهء وإلا سمعء وإذا سمع منعه» فهل يتمكن
المعترض من إقامة الدليل على تخلف الحكم ؟ فيه ثلاثة أقوال:

أحدها :نعم؛ إذ به يتحقق نقض العلة.
وثانيها  :المنع ؛ لما فيه من قلب القاعدة؛ بانقلاب المستدل معترضاً .والمعترض

مستدلاًء وع
الي
لهنأك
ظثر
ار.

وثالثها :يتمكن من ذلكمالميكن لهطريق أولى بالقدح

في كلام المستدل من ذلك أما إذا كان له طريق آخر أفضى إلى المقصود فلا.
انظر ذلك بالتفصيل في :الإحكام للآمدي ٠4". "4/8 شرح العضد على المختصر
 5/4رفع الحاجب  .5/1454بيان المختصر  .505/#شرح المحلي على جمع
الجوامع ؟/؟."٠ البحر المحيط  .9/۲۷۲تشنيف المسامع ۳/٤۳۴. شرح الكوكب

المنير  .5/587غاية الوصول ص.١77
إذا قيل :إن النقض يقدح» فهل يجب على المستدل الاحتراز في دليله منه ابتداء؟
على مذاهب:

١١54

لا ميل عن الدّلِيلء وَتِقَاهُ الْمُعَارِض لَيْسَ ينه وَأَنِضًا :إن
وارد إن إِحَْرَرٌ انا  .وَجَوَابْهُ :با" مُعَارِضٍ اِقْتَضَى”" تقيض الْحُكمء
أ جِلافَهُ؛ عة" َالْعرايَا» وَضَدْبِ الدٌيَقه أو لِدَفْع مَفْسَدَةِ اكد

كَل المي لْفضطي كَإنْ ان التَعِيلُ باهر عام حك بِمَخْصِيصِوء دير
ت

الماع كَمَا نَقَدْمَ.
د

أحدها :لا يجب .وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ص 5412وهنا في المختصرء

وعزاه الهندي للأكثرين؛ لأن المستدل مطالب بذكر الدليل فقطء وليس ذلك إلا في
الوصف أحوكمتهء وأما نفي المانعفمن قبل دفع المعارض؛ فلم يجب كمافيسائر
المعارض.
والشاني  :يجب مطلقاً؛ لأنه مطالب بالمعرف للحكمء وليس هذا الوصف فقطء
بل هو مع عدم المانع .وهو ما اختاره ابن قدامة في الروضة  "5/4مع
النزهة» والطوفي في شرحه على مختصر الروضة  .6/105وابن النجار في شرح
حيث قال« :اختاره ابن عقيل في «الواضح»» والموفق

الكوكب المنير .4

في «الروضة»» والطوفي في امختصره»» وأبو محمد البغدادي» وذكره عن معظم
الجدليين» :واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع  "6/8بشرح تشنيف
المسامع » لكنه قيده بقيد حسن»
صريح
تجة
لالحا
منزلة المذكور» فل

وهو :أن لا يكون مشتهراء وإلا فالمشتهر منزل
به.

والثالث :يجب إلا في الصور المستثناة من القاعدة كالعرايا.

وانظر ذلك بالتفصيل في :الإحكام للآمدي ٤/۸۳۴۳  0٠4". -المنتهى لابن الحاجب
. الروضة مع النزهة  .7/4155شرح مختصر الروضة  .105/#المسودة .ص١"5
ص١591

غاية الوصول ص/؟.١ رفع الحاجب  .4/144بيان المختصر  .505/#شرح العضد
على المختصر  .۲/۸۹۲شرح الكوكب المنير ٤/۲۹۲. تشنيف المسامع  ."6/#البحر
1

المحيط ©5/9/؟.

(: )١يف أ»نايب« لدب »نايبب« .

۰

( )۲في :أ «اقتضا» بدل «اقتضى». .وهو تحريف ظاهر من الناسخ.
()۳

قال ابن السبكي في رفع الحاجب 1

في أصل المصنف

« :وفي بعض النسخ «لمصلحة»»

ولا لها وجه أيضا»» وهي ثابتة في سائر النسخ»

وليست

وفي بيان

المختصر ۴/٠٠٠٠ وشرح العضد على المختصر ۲/۹۹۲؛ ولذا أثبتها.

ْعَرَايَا :بفتح العين» جمع عَرِيّة :النخل التي يهب صاحبُها ثِمَارَها لأحد
( )4ال
=

المحتاجين.
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 الكنر :وهو تقض اغى ا فيه كَالئقْضٍ .االْمُ
لعَار
أَضَة
ضُ ف
ليٍ :بِمَعْتى آخر :إِمّامُسْتَقِلٌ»كَمْعَارَصَةٍ

لطم بک أو الْقُوتٍ. 9
أو غَيْرِم سق >

بول

كمَعَارَضََةة َ7الْمَنْلٍ الْعَمْدِ الْعْدوَانِ ِالْجَارِح .

وَالْمُحُتَارُ :

.

لنا :لولَمتكن مَفْبُولَةلَميَْمْتيعالتَحَكُمْ؛ لأنّ المُدّعَى* علهليس
= وبيع العرايا :أن يشتري رجل مآنخر ما على نخلته من الوُطب بقدره من التمر
تخمينا؛ لأكُلّهُ أهلّه رطبا.

انظر :مفردات الراغب ص .550فتح الباري ٤/٠۹۳. شرح الزرقاني على الموطأ
 .۳معجم لغة الفقهاء ص.۳٠۸
( )١انظر كلام الأصوليين على الكسر في :اللمع ص.1٤ المعتمد ١/٥٠٤. المنخول
.
ص١٠4 المحصول للرازي ۰/۹٥٠. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١١  .الإحكام

للآمدي  ."4/051شرح مختصر الروضة /١15. الروضة مع النزهة ١/١۷۴. شرح
العضد على المختصر  .۲/۹۹۲رفع الحاجب  .4/554بيان المختصر /7١5. المسودة
ص .554تيسير التحرير 5/55١. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/٤٠۳ مع حاشية
البناني .مختصر البعلي ص.١991 شرح الكوكب المنير 4/78؟ .إرشاد الفحول ص.١891
نشر البنود ۲/۹٠۲.

(؟) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :الإحكام للآمدي  ."4/14المنتهى لابن
الحاجب ص.١6991 رفع الحاجب الحاجب  .4/544بيان المختصر  .۳/۳۱۲شرح

العضد على المختصر 7١/5؟. الروضة مع النزهة ؟ .*49/شرح مختصر الروضة
 Aالمسودة ص.454١ شرح الكوكب المئير  .4/445فواتح الرحموت ١/۷٤۳.
مختصر البعلى ص.٠٥۷ إرشاد الفحول ص١٠. 4
ى |:التي بدل «القوت» .وهو تحريف ظاهر من الناسخ.
( )۳ففي:

( )5وهو ما اختاره الامدي في الإحكام ١/٠٤۴٠ وابن الحاجب في المنتهى ص۹۱٦ء
وهنا في المختصر.

ومن ردّها بنى رده على منع التعليل بعلتين.
وانظر :رفع الحاجب  .4/"44بيان المختصر  .۳/۴۱۲شرح العضد على المختصر

۲

مع حاشية السعد .شرح الكوكب المنير .4/8495

( )5في :ش «المدعا» بدل «المدعى» .وهو تحريف ظاهر من الناسخ.
١١6١
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0

بأَؤلَى بالْجرْئي!"

أو الاشيفلالٍ "

مِنْ صف

الْمُعَارِضَةَ

فَإِنْ رجح

بِالتَّوْسِ عَهةٍ مَنَعْ اللا وَلَوْ شل غورض ؛ بان الأضلّ إِنْيَمَاءُ الأخكامء

وَبِاعْتِبَارِهِمَا مَعَا .وَأَيْضًا :كلما نَبَتَ أ  ]/1۸۷ /مَبَاحِتَ الصَّحَابَةِ كَانَتْ

جَمْعَا وَكَرْقًا.
قَانُوا :إِسْتَفْلانُهُمَا ”" بِالْمُئاسيََبَسةٍْتَلْرِمُ التَعَدّدُ .لَا :تَحَكَمٌ بطل كَمَا

أَعوْطّى قَرِيبًا عَالِمًا.
)(f

ع َالِنْهَا :إن صَرَّحَ لزم .
يلوضف عن اش ٠
لنا
وَفى لدمينا
-

لا  :أنه ذا لم صر فحَقَدْ أَنَىيما لآ ينض مَعَهُ الدَلِيل» قن صَرَّحَ
لَزِمَهُ الْوَقَاءُ بِمَا صَرَّحَ.

وَالْمُخْمَارُ لآ تاج إلى أَصْل؛ لأنَّ حَاصِلَهُ تَمهي اْحُكم؛ عدم الل
أو صد الْمُسْعَدِلٌ عَنِ التّْلِيلٍ بذَلِكَء وَأَيِضًاَ :أَضْلُ الْمُمْعَدِلٌ أَصْلَهُ .وَجَوَاتٌ

( )١فى :أء ش «الجزءية» بدل «الجزئية» .وقد أشرتٌ فى مقدمة التحقيق إلى أن هناك

كلمات كُيَثْ على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهثٌ عليها.
(؟) في :أ «بالاستقلال» بدل «الاستقلال».
( )۳في :أء ش «استقلالها» بدل «استقلالهما» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب
_بيان المختصر  .717/#شرح العضد على المختصر ؟.77١/
48
( )6هذا بحث يتفرع على قبول المعارضة» وهو أنه هل يلزم المعترض بيان نفي الوصف
الذي عارض به في الأصل عانلفرع ؟ اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:
أحدها :اللزوم؛ لتنفعه دعوى التعليل به؛ إذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع» وإذا لم
تنتف العلة في الفرعء ثبت الحكم فيه» وحصل مطلوب المستدل.
وثانيها :لا يلزمه؛ لأن غرضه هدم ما ادعاه المستدل علة» وهذا القدر يحصل بمجرد

إبدائه .وهو اختيار ابن مفلحء وتبعه صاحب التحرير من الحنابلة.

وثالثها :إن صرح المعترض بالفرق بين الأصل والفرع» لزم المعترض النفي» وذلك
كما لو قال :لا يلزم مما ذكرت ثبوت الحكم في الفرع؛ لوجود الفرق بينه وبين
الأصل» وإلا فلا .وهو اختيار ابن الحاجب.

وانظر :رفع الحاجب  .4/544شرح العضد على المختصر  .۲/۲۷۲بيان؛المختصر
 .۴شرح الكوكب المنير ٤/٦۹۲.
١١6

الْمُعَارَضَةَ إما مع وُجُودٍ الْوَصْفِ أو الْمُطَالَبَةٍ بتَأَئِيرٍ ' كَانَمُتْبِنًا
بالْمَُاسَبَة» أو الک“ لآ بِالسَبْر أ بِحَمَائْى أذعَدَّمفاط أو مَنْع
ا

ظُهُورِو أو اننضمباطهة»

عَلَى الْمَخْمَار 6

بجا

َو بيان ا

مَل .

عَم مُعَارضٍ”"' في الع .

aة
(يَ
فَيَعْتَرَض بالطَوَاعِ

المكرَه -

مل

فَيُجِيبٌُ أنه عدم الإِكرَاه

الْمُتَاسِبء نَقِيضٌ الْحكمء وَذَلِكَ طَدْدٌء أو يبن كَوْنَهُ مُلْعّى» أز ين
إِسْتِفْلاكَ ماعَدَاهُ في صُورَةٍ بظاهِرء أو إِجْمَاعَ .مِئْلُ :لآ تَبِيعُوا الطّعَامَ
-

با

>

في مُعَارَضَةَ

الْمَطْعُومٍ لكيل“

وَمِثْلٌ :

افو في مُعَارَضَةٍاليل افر بَعْدَ الإيمَانِ
)١

ومن

ددل
ب

دِيئَ0هُ

sn

فى :أ«وإن» بدل «إن».

(؟) لفظة «أو الشبه» ساقطة من :أ.
()۳

في :أ «معارضة» بدل «معارض».

()4

فى :أ «بالطوعية» بدل «بالطواعية».

) (٥قال التفتازاتي في حاشيته على شرح العضد

 : 5/7/7ااوفي نسخ المتن:

«أو

تبين» على أن وجه آخر من الجواب» وعليه جمهور الشارحين» وهو الصواب».
أه.

( )5سبق تخريجه في شروط العلة» عند قوله« :ومنها :أن لا ترجع على الأصل
()۷

بالإبطال )..ص. ۳۹۰۱
فى :أ «بالمكيل» بدل «الكيل».

( )۸عن عكرمة قال« :أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابنّ عباس»
فقال :لو كنت أنا لم أحرّقهم؛ لنهي رسول الله بي قال « :لا تعذبوا بعذاب الله»»

ولقتلتهم؛ لقول رسول الله كك« :من بدل دينه فاقتلوه»».
أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» والمعاندين وقتالهم» باب (؟) حكم
المرتد والمرتدة» واستتابتهم .8/06
وفي كتاب الجهادء باب )(۹٤۱ لا عب بعذاب الله 5/1؟.

وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود.

باب الحكم فيمن ارتدء حديث

)(١89#4

5/0

وأخرجه الترمذي في أبواب الحدودء باب ما جاء في المرتد» حديث )(885١ .4/490

وقال أبو عيسى« :هذا حديث صحيح حسن» كذا في المطبوع» وفي تحفة الأشراف
للحافظ المزي 7/49١٠ قول الترمذي« :حسن صحيح».
11۳

ل

r

()١

ير عرض

o

للتعويم .

2

َلآ يكي إَِْتاتُالْحُكم في صُورَةٍدُونهُ؛لِجْوَاذٍعِلٍَ

شاف
أخْرّى”” و؛َلِدَلِكَ لَؤْانی أَنًْاآحَدَˆ

ما ألقى.فَسَدَ الإلْعَاءُ

رس  :تَعدّدَالوَضع؛؛ لِتَعَدّدِأَصْلَيِهِمَا©» .مِئْل  :ٌ:امان

من صلم عَاقِل؛

فَيَصِحّ كَالْحر؛ لأنّهُمَا مَظسَتَانِ؛ لإظهَارٍ مَصَالِحَ الإِيمَانِ”" فَيَعْتَرض بالحريّة؛
عه
و

ىآ مَظِنَةُ الْمَرَاغلِلنَّظر .فَيَكُونٌ أَكمَلََ .يُلْغِيهًا /1۸۷ /ب] بالْمَأدُون لَه في
=

وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم» باب الحكم في المرتد ١٠. 9/5 وأخرجه ابن
ماجه في كتاب الحدود» باب المرتد عن دینه» حديث (878؟) ۲/۸4٤۸.

وأخرجه الإمام أحمد فميسنده .۲۲۳ #7473 ۱/۲۸۲۰

أمعترض» بدل امتعرّض».
( )1في« :
( )۲وقيل :يكفي في استقلال الوصف إثبات المستدل الحكم في صورة دون الوصف؛

لأن الأصل عدم غيره» ويدل عليه عجز المعارض عنه .ذكره ابن قدامة المقدسي في
الروضة ۲/١۸۳ مع النزهة .وانظر شرح الكوكب المنير 5/*0٠".
(۳

()45

في  :أء ش «أبدا» بدل «أبدى» .وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

شيخالف»
في« :

بدل «يخلف».

( )5في :أ» ش «أصلها» بدل أصليهما» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب
. 515

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد  : ۲/۳۷۲اوفي بعض النسخ 3 :
أصليهما» أي  :أصل العلة» وهو ظاهر» اه.

وقال العضد في شرحه على المختصر ؟« :777/التعدد أصلهما» .اه .أي :أصل
المستدل»

وأصل المعتر ض.

انظر :شارلحكوكب المنير ٤/٤٠٠.
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ١/١٥٤ «« :تعدد الوضع؛ لتعدد أصلهاه .أي:

أصلي العلة؛ لأنها تعددت بأصلين؛ لأن المعترض أورد الوصف» فلما ألغي عوضه
بآخر» وصار معللابكل منهما علىوضع» أي مع قيد» وإنشئت فاجعل الضمير في
أصلها عائدا على المعارضة؛ لتعدد أصل المعارضة؛ لأنها تعددت بأمرين؛ وهما
ما».
هان
دللذ
را
وان
أوصف
ال

اه.

وعليه» فاللفظتان  أصليهماء وأصلها  جائزتان؛ لِعَوْدِ ضمير كل واحد منهما على ما
يناسبه.
( )1لفظة «أمان» ساقطة من :ش.

( )۷في :ش «الأمان» بدل «الإيمان».
١١65

بض
شعتا لترعتنا٠كما وارش في ال5ة الول
مَظِكَة الإقدام عَلَى الْقِمَالٍِء

“e
د
فَيُلْغِيهًا الْمَقْطوعٍ اليَدَيْنٍِ وَل يَكْفِي حجان

لمعي ٠ ولاكوه مُتَعَديًا؟ لاحْيِمَالٍ لزي 3فيجيءُ ال. ۵
وَالصّحِيحٌ  :جَوَارُ تَعَدَّدٍ الأصوُل؛ لِّدَةِ

لالماظن 4
ت

( )١في :الأصل «فإنها؛ كما في رفع الحاجب ١/١٥٤ بدل «فإنه» .وما أثبته هو الموافق
لما في شرح العضد على المختصر  5/7772وبيان المختصر  .6/777وهو الصواب؛

لأن الشارحين جعلوا الضمير ف«فيإنه» عائداً على الإذن.
انظر :شرح العضد على المت ذنففة بيان المختصر 775/#؟٠ . رفع الحاجب

. 5/0

( )0في0 :ش «الْبَدَلِ» بدل «لِبّذلٍ» ,و
.هو تحريف ظاهر من الناسخ لا يستقيم معه المعنى.
( - )۳في  :أ الضعف» بدل «بضعف» .

()  -قال العضد في شرحه على المختصر ١/٤۷۲: «هذان وجهان ثُرْهّمَّا جواباً
للمعارضة»

ولا يكفيان.

الأول :رجحان المعين» وهو أن يقول المستدل في جواب المعارضة :ما عيَننّه من
الوصف راجح على ما عارضتٌ به» ثم يُظهر وجها من وجوه الترجيح .وهذا القدر
غير كاف ؛ لأنه إنما يدل على أن استقلال وصفه أولى من استقلال وصف المعارضة؛
إذ لا يُعَلَّل بالمرجوح مع وجود الراجح .لکن احتمال الجزئية باق» ولا بعد في

ترّجح بعض الأجزاء على بعض ؛؛ فيجيء التحكمٍ .
الثاني  :کون ما عيّنّه المستدل متعدياء والآخر قاصرا غير كاف في جواب المعارضة؛
إذ مرجعه

الترجيح بذلك ؛ فيجيء التحكم.

هذا والشأن في الترجيح» فإنه إن رُجُحت المتعديةٌ؛ باناعتباره يوجب الاتساع في
الأحكام وبأنها متفق على اعتبارهاء بخلاف القاصرة» رُجحت القاصرةٌ؛ بأنها موافقة

للأصل؛ إذ الأصل عدمٌالأحكام» وبأن اعتبارها إعمال للدليلين معا (دليل البراءة
الأصلية» ودليل القاصرة) بخلاف إلغائها» .اه.

وانظر :رفع الحاجب  .4/7165بیان المختصر 67/#؟ .شرح الكوكب المنير 4/4٠".

( )5يجوز تعدد أصول المستدل على الصحيح؛ل
؛أن الظن يقوى بالتعددء وكما أن أصل
الظن مقصودء

فقوته أيضاً مقصودة»

خلافا لمن منعه معتلا؛ بأنه يلرم منه التشريع مع

حصول المقصودبواحد.

1100

وفي جَوَازٍِ إيِصَارِ الْمُعَارَضَةٍ عَلَى أَضل وَاحِدٍ قَؤلآيا'“ .وَعَلَى الْجَمِيع

یف ِزاَوَج راضي لِوَتْسُمْلا ىَلَع لضأ ٍدِحاَو ِ"نالْوَق .
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انظر :رفع الحاجب  .4/704شرح العضد على المختصر ١/٤۷۲. بيان المختصر

 . .۴شرح الكوكب المنير 4/١١1".
( )١وعلى جواز تعدد أصول المستدل» اختلفوا في جواز اقتصار المعترض في المعارضة

فى الأصل على أصل واحد إذا كانت أصول المستدل متعددة على قولين- :
القول الأول :الجواز؛ لأن المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصولء .فإذا فرق
المعترض بين الفرع وأصل من الأصولء» فقد تم مقصوده من إبطال غرض المستدل.

القول الثاني :عدم الجواز؛ لأنه إذا عارض في بعضهاء يبقى ما لم يعارض فيه
ضحيحاء

وقصد المستدل يحصل به.

انظر :رفع الحاجب  .404 4/04شرح العضد على المختصر ۲/٤۷۲ مع حاشية
السعد .بیان المختصر  .6/777شرح الكوكب المنير 4/١1".

( )۲وعلى تقدير وجوب المغارضة في جميع الأصول» فقد اختلفوا في جواز اقتصار

المستدل على أصل واحد في جواب المعارضة على قولين:

القول الأول :الجواز؛ لأنه يحصل مقصود المستدل به.

القول الثاني :المنع؛ لأن المستدل التزم صحة القياس على كل الأصول» فإذا عررض
۰
ينع.
مع
جواب
للج
اب ا
افليجميع» يج
انظر :رفع الحاجب ٤٥٤. 4/804 شرح العضد على المختصر ١/٤۷۲ مع حاشية
السعد .بیان المختصر  .۳/۹۲۲شرح الكوكب المنير 4/١1".
( )۳أي :سؤال التركيب .سمي بذلك؛ لوروده على القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم.

وانظر كلام الأصوليين على التركيب في :البرهان ١/١٠۸. الإحكام للآمدي ٤/۷٤۳.

رفع الحاجب  .4/454بيان المختصر .777/شرح العضد على المختصر ؟.1/877
الروضة مع النزهة ۲/٤۹۴. شرح مختصر الروضة  .71866/#مختصر البعلي ص.١961

شرح الكوكب المنير  ."5/1إرشاد الفحول ص.5١89
( )4في :الأصل «و قد تقدم' بدل «تقدم» .بزيادة «وقده .وما أثبته من :أ» ش .وهو

الموافق لما في رفع الحاجب  4/4040وبيان المختصر  6/7772وشرح العضد على
المختصر ۲/٤۷۲.

تقدمالسؤالوالجواب فيشروطحكمالأصلعندقول :ه «وَمِنْها:ألأيكُونَذا قياسمُرَكّبٍ.»..

) (٥وهي :أن يعارض في الأصل» ثم يقول للمستدل :علتي تؤدي إلى فرع مختلف فيه»= 
١١65

و“ تَمْثِيلُهَا في

إِجْبَارٍالبكر بال :غ بكر فَجَارَ إِجْبَارُهَا كاليكر الصَّغِيرَة

َيعَارَض بالصّعْرِ وبعيوا" إلى التب الصَّغِيرَة» يَرْجِعٌ به إِلَى الْمُعَارَضَةٍ في
الأضل .

2

ملع وُجُودِهٍ وفي لزع  :مِئْلُ :أمَانٌ صَدَرَ مِنْ أَهُلِهِ كَالْمَأَدُون

يمم الأهلكة.
وَجَوَابَةُ  :بيان“ وَجودٍ ما عَنَام الأَهْلية كواب منعه في الأضل .
ت

وَالصَّحِيحُ  :من الال من تفربري  5الْمُْتَدِلَ مُدّ؛ع فَعَلَيْهِِنْبِانُهُ؛
َل 0
ام

ا

=

كما أن علتك تؤدي إلى فرع مختلف فيه» فليس إحداهما أولى من الأخرى.

وانظر كلام الأصوليين على التعدية في :البرهان ؟."١/ الإحكام للآمدي ٤/۷٤۳.
المنتهى ص.١48 رفع الحاجب  .5/404بيان المختصر  .۳/۷۲۲شرح العضد على
المختصر ۲/٤۷۲ 60 -

التعريفات للجرجاني ص .68شرح الكوكب المنير ."4/451

إرشاد الفحول ص١3. ٤

( )1١حرف «و» ساقط من :ش.

( )۲حرف «في» ساقط من :ش.

( )۳في :أ «وبتعدیه» بدل اويُعديه).
( )٤أي :منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في الفرع.
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :الإحكام للآمدي  .4//745المنهاج في
ترتيب الحجاج ص.١1١6 المنتهى ص.١891 رفع الحاجب  .5/854بيان المختصر

Aش
.رح العضد على المختصر ١/١۷۴. الروضة مع النزهة ۲/٤٠۴. شرح
مختصر الروضة ١/١۸٤. مختصر البعلي ص .761شرح المحلي على جمع الجوامع
۲
مع حاشية البناني .فواتح الرحموت ١/٠٠۴. شرح الكوكب المنير 7-3
إرشاد الفحول ص.5١06 نشر 5

فنضيفة

( )6في :ش «بيان» بدل «ببيان» .
()6

 قال ابن السبكي في رفع الحاجب /5دهة « :والصحيح : :منع السائل» -المعترض -من تقريره الجزئية» يعني الأهلية؛ توصلا إلى عدم وجود لوف :
9

الفرع؛لأن المستدل مدع وجودهاء فوظيفته إثبات ما ادعاه .فعليه إثباته؛ لثلا ينتشر
الجدال .كذا بخط المصنف .وظاهره أنها علة واحدة؛ لوجوب الإثبات.

وفي المنتهى (ص:)١89 «لأن المستدل مدع فعليه إثباتهء ولأنه ينتشر»» والذي يظهر-
/اه١١ 

ِنْبَاتِ العلة”"' .
8ه

0

وَالْمُختَار :فَبُولهُ ؛ لكلا تحتل فَائِدَةٌ الْمُتَاظرة. "0
ےو 2

و

رات

مهتت

ےم

او

۳

قالوا :فيه كَلْبُ التتاظر .ورد بأد الْمَضْدَّ :الْهَدْمُ .وَجَوَابَهُ :بِمَا يُعْتَرَض
2

ر

ص

إن

.
ت

9

به على الْمَسْتَدِل.

()

2: َALقبُول ا اللاتمَرْجيح أَ4يُ0ضًا؛ٍ کمريوعن الرْرعَكمَلء رووهرو ااولومقصود
ومَاالعمَحْثَار

".

أن علة وجوب إثباته على المستدل ادعاؤه» وعلة منع المعترض من إثباته الانتشارء
فهما علتان لحكمين مختلفين».

أه.

) (0المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه؛ بأن يقول :ما ذكرت من الوصف».
وإن اقتضى ثبوتٌ الحكم في الفرع» فعندي وصف آخر يقتضي نقيضهء فيتوقف
دليلك» وهو المعنيٌٌ ب«المعارضة» إذا أطلقت .ولا بد من بنائها على أصل بجامع يثبت
عليته» وله الاستدلال فى إثبات عليته بما يشاء من المسالك على نحو طرق إثبات

المستدل العلة» فيصير هو مستدلاء والمستدل معترضا؛ فتنقلب الوظيفتان.
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :البرهان  7/085فما بعدها .الإحكام
للآمدي ٤/۸٤۳. المنتهى ص.١89 المنهاج في ترتيب الحجاج ص.5١١ رفع لحاجب
۴٤ع بيان المختصر 9/#؟5؟ .شرح العضد على المختصر ؟/هلا؟ .شرح مختصر

الروضة  .445/#الروضة مع النزهة  .۲۸۲ - ۲/۱۸۲المسودة ص٤٤٤ ١٤٤. - تيسير
التحرير  .4/861فواتح الرحموت 5/١8". شرح الكوكب المنير  ."4/41إرشاد
الفحول

ص١3. 8

فق وَاختُلِفَ في قبول هذا القادح على قولين:
القول الأول :يقبل .وهو قول الحنابلة والأكثرين» واختاره ابن الحاجب في المنتهى

ص 449وهنا في المختصر؛ لثلا تختل فائدة المناظرة» وهو ثبوت الحكم؛ لأنه لا
1
يتحقق بمجرد الدليلء مالم يُعْلّم عدم المعارض.

ٍ

القول الثاني :لا يقبل؛ لأنه فيه قلب التناظر؛ إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس.
:هان ؟ .085/الإحكام للآمدي ٤/۸٤". المنتهى ص.١89 المنهاج في ترتيب
واانلظربر
الحجاج ص.٠١١ رفع لحاجب  .4/8204بيان المختصر  .۳/۹۲۲شرح العضد على

المختصر ؟8/1/؟ .شرح مختصر الروضة  .445/#الروضة مع النزهة  ۲/۱۸۲۔ .۲۸۲
المسودة ص٤٤١ ١٤٤. - تيسير التحرير ٤/۸١٠. فواتح الرحموت 5/١8". شرح

الكوكب المنير 4/8١". إرشاد الفحول ص.7١4
إفيف اختلفوا في ترجيح ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض على قولين:
م١١4

وَالْمُخْثَارُ  :لآ يَجِبُ الإيمَاءُ إلى التَزجيح في الدَّلِيل؛ لاله خَارِجٌعله
روف

[4] /

ْمَل عليه من ترابع ورود الْمُعَارَضَةَ؛ لِدَفعهاء لآ
ل نهم

,

 الْمَوْقُ : '9وَرهَُواّجِعٌ إلى إِحدَى الْمُعَارَصََدِ ٠ وَإِلَيْهمَا مَعّا عَلَىت

 eع

=

القول الأول :يقبل ترجح |أحدهما بأي وجه كان من وجوه الترجيح .وبه قال الحنابلة
ص ۹۹۱وهنافى المختص ٠
ر وبه جزم ١ أكثرالشافعية؛ لأنه إذاتَرجّح قيا أحدهما
وجب العمل به.
القول الثاني :

يشترط ذلك»

لا يقبل الترجيح ؛

لأن تساوي

الظن

الحاصل

وإلا لم تحصل المعارضةٌ؛ لامتناع العلم بذلك؛

بهماSa

ولا

فيتعين العمل به» وهو

المقصود.

انظر :الإحكام للآمدي ٤/۸٤۳. المنتهى ص .۸۹۱رفع لحاجب  .5/6824بيان
المختصر ۲۲
ا.۳/۹
ل ش
عرح
ضد
۳
مع حاشية السعد .شرح الكوكب المنير

. 4/٤
( )١وقد اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل الإيماء إلى الترجيح عند الاستدلال أم

لا؟ على قولين:

1

القول الأول :لا يجب؛ لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليل» وتوقفُ
تعملعلىالترجيح لس جزءا لديل بل
م شر
ططلله
قلا
صذال
اء ب
حل إ
المعارض» واحتيجإ
جلى دفعه .وهو مختار ابن الحاجب في المنتهى ص۹۹۱۰

وهنا في

المختصرء ووصفه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 4/١7 بالصحيح.
القول الثاني :يجب؛ لتوقف العمل بالدليل عليه فكان من الدليل» فلو لم يذكره» لم
يكن ذاكرا للدليل أوَّلاء بل لبعضه.
وانظر :الإحكام للآمدي ا
ل.١8
4لمنتهى ص91
افع
ح ر
جب  .4/804بيان
ضد
ا.۳/
المختصر ۹۲۲
عرح
ل ش
۲
مع حاشية السعد .شرح الكوكب المنير
|

)0

الفرق بين الأصل والفرع» وهو راجع إلى إحدى المعارضتين إما في الأصل» وإما في
الفرع » أ إ
وليهمامعاعلىقل لبعضهم .وقيل :إنما هو معارضة علة الأصل بعلةٍ
معدومة في الفرع فقط.

انظر :كلام الأصوليين عن الفرع في :البرهان ١/۲۹1. المنخول ص .714المحصول
للرازي ١/٠۷۲. المنهاج في ترتيب الحجاج ص١ ١؟. الوصول إلى الأصول ؟."717/
الإحكام للآمدي ٤/۹٤۳. المنتهى لابن الحاجب ص.١991 شرح تنقيح الفصول=
110۹

:كْلٌُ :تَسَيّبُوا بالشَّهَادَق
 - ١إختلاف الضَابطِ في الأضلٍالمع" مِ

فَوَجَب الْقِصَاصُء كَالْمُكرِهفَ.يْقَالُ :الضَّابط في لْمَرْ :ع لشفا وَفِي
الأضل :الإكْرَاءُ.
ملأه أز أنجخ ٠
ِن السب الوط عُرْفَاء أو بأَنَّإفضَاءَةا" ذفيالْمَرعَم
كَمَا لَوْ كان أَضْلُهُ الْمُغْرِيَ لِلْحَبَوَانء َإِنَّ إنِْعَاتَ الأَوْلِيَاءٍ عاَللَْقىَنْلٍ؛طلا
1ق الَّسَارِي  .وَجَوَابَهُ  :أن الججامِعَ :ما شْ 3تَرَكا فيه
قلايتَيَحتَحََمقَّ

إل

2
َ

نِنْبِعَاثِ الْحَيّوَانيِ بالإغرَPت|
لِلتَّمَمّي أَغْلَبُ يِ إ
=

taمو
بسب لَمْرَتَه) وَعَدَمِعِلْ

ص".4١0 رفع الحاجب  .4/784بيان المختصر ١/٠۳۲. شرح العضد على المختصر

47
الفحول
( )١اختلاف
متحدة»

الإبهاج ۳/٤٤۱. المسودة ص.44١ شرح الكوكب المنير ٤/٠۲۳. إرشاد
ص .۱۰۲نشر البنود ۲/٤۲۲.
الضابط في الأصل والفرع؛ بأن تكون الحكمة في الأصل والفرع
والوصف الضابط للحكمة في الأصل مخالفا للوصف الضابط للحكمة في

الفرع.

وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :الإحكام للآمدي  ."4/44المنتهى
ص .۹۹۱رفع الحاجب  .4/8955بيان المختصر ١/۲۳۲. شرح العضد على المختصر

 ..۲شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/٠۳۳ مع حاشية البناني .شرح الكوكب
المنير ٤/٤۲. تشنيف المسامع  .۳/۷۸إرشاد الفحول ص۲٠۴

ختصر خلافاً فيكونه
انلامفي
ص4۹۱ء وه

تهى
ني
لجبم ف
احا
ليمحك الشيخ ابن ال

قادحاء وحكى أبو العز تقي الدين (ت 7١5 ه) في شرح «المقترح' في قبوله قولين»
حيث

قال:

«ومدار الكلام فيه ينبني على شيء واحد»

القطع بالجامع ›

أو ظٌّ وجود

الجامع كاف

سيباب.
لاسأف
اقي
وينبني على ذلك ال
عادة القطع بتساوي

المصلحتين»

السببية بكل واحد منهما.

المصلحتين»
*4

()0

؟

لٌقمنيعاس
اقطع
فمن اعتبر ال

فلا يتحقق

ومن

وهو أن المعتبر في القياس

جامع

بين

فيهاءإذ لا يتصوّر

الوصفين باعتبار يثبت

اكتفى بالظن صحح

ذلك؛

حكم

إذ يجوز تساوي

فيتحقق الجامع› ولا يمنع القياس»  .اه نقلا عن شرح الكوكب المنير

وتشنيف المسامع NAF

أإفضائه» بدل «إفضاءه» .وهو تحريف ظاهر مانلناسخ؛
في :ال

الإملاء.

وفي :ش (إفضاه» بدل «إفضاءه» .
( )۳في :أ «للإغراء» ب«.دبلالإغراء».
11۰

لمخالفته قواعد

فلا يَضُدٌ إِخْتَل لاف أضلَي” التب فَ
؛إِنَهُ لحلاف رع رَأضلٍ» كما يماس
الإزتُ في طَلاقٍ الْمَرِيضٍ عَلَى لتر“ في ملع الإزث.
َلآيُِيدُأ التَاوْتَ فِيهمًا
مَل ؛ لِحِفْظٍالتَمْس ٠ء كَمَاأَلْفِيَالتَّقَاوْتُ

بس قَطع لانم وَقَطم لَقَبَةِ اله لَمْيَلْرَمْ مِنْ إِلْعَاءِ لالم إِلْعَامُ الخ .
 - ۲اختلاف جنس الْمضلحة*  :كَمَوْلٍ المَّافعكة : © 9أذلج رجا في
2

زج مُشْتَهَى'" طَبْعَاء مرم شَرْعَاءِ فَيْحَدَ كالراني“ .قَيْقَالُ :حِكْمَةُ الْمَوْع:
ا

كه8

فلك

في المنتهى ص١99

)(۲

في :

«ولا» بدل «فلا).

«أصل» بد
ل «أصلي»  .وهو تحريف ظاهر من الناسخ ؛ أن أصلي التسبب»

وهو كون أحدهما شهادة .والآخر إكراهاً .انظر:رفع الحاجب  .5/554بيان المختصر
 ..۳شرح العضد على المختصر .۲/۷۷۲
()۳

عبارة« :
شعلى

()6

في:ش

حرمان القاتل» .بزيادة «حرمان» .وهذه الزيادة ثابتة في المنتهى ص

 5دون سائر نسخ المختصر.

۰

«الحد» بدل «الحرٌ' .وهو تحريف ظاهر من الناسخ» لا يستقيم معه المعنى؛

لن معنى عبارته:

إلغاء وصف

(لا يلزم من إلغاء تفاوت القاتل إلغاء كل تفاوت.

فإنه لم يلزم من

العالم؛ بدليل قتله بالجاهل ٠ إلغاء الح ؛ إذ لا يقتل الح بالعبد.

انظر :رفع الحاجب  .5/554بيان المختصر ۳/٤۳۲  ١۴۲. -شرح العضد على
المختصر  ۲/۷۷۲مع حاشية السعد.

( )١اختلاف جنس المصلحة؛ بأن تكون المصلحة المقصودة في الفرع غير المصلحة
المقصودة في الأصل.

وانظر كلام الأصوليين على هذا القدح في :الإحكام  4/005المنتهى ص.١491 رفع
الحاجب  .5/754شرح العضد على المختصر ۲

مع حاشيةالسعد .بيان المختصر

*" ..شرح الكوكب المنير  .5//17إرشاد الفحول صه.5١
فك

في  :ا «الشافعي» بدل «الشافعية».

وسائر نسخ المختصر «الشافعية») .وفايلمنتهى

١
ص99 «الشافعي».
) (Vvفي  ::ش «مشتها» بدل امشتهى» .وقد أشرتٌ في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات

يبت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فتبهتٌ عليها.

()۸

قال الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص۴٤١ :"55 -
حل

الزنا عندنا؟

لوجود معنى الزنا فيهاء

وكان

أبو العباس

بن

سر يج

«إن اللواط يوجب
إذا سئل عن

هذه

المسألة يقول :أنا استدل على أن اللواط زناء فإذا ثبت ذلك فحكم الزنا ثابت بنص

الكتاب» .اه.

١
1۱11

الصَيَانَة عن رَذِيلَةِ اللوَاطٍء وَفِي الأضل  ::دقع مَحُذُورِ إختلاط الأَنْسَابِء ققد

يَتَمَاوَنَانٍِ في نَظرٍ الشَّرْعَ وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَة”وَجَوَابُهُ كَجَوَابِهِ؛ بِحَذْفٍ
الأضل .

م

َالَقَةُ كم المع لخكم'" الأضل”" :كَالْبَيِع عَلَى التُكاح»مُخ
وَحَكْسِه.

وَجَوَابَهُ:بيان “ أنَّ الامحتَلاف ۹۷[ /ب] رَاجِعٌ إلى الْمَحَلّ الَذِي
إِخْتِلاقُهُ شَرْطَ لآ في الْحكم.
-

_لْقَلْبُ”':
 4ا
=

e

.قَلْبٌ؛ لِتَضجيح مَذْمَبِوء وَقَلْبٌ؛ٍ لإِبْطالٍ مَذْهَب

وما قاله الزنجاني هو أحد قولين عن الشافعي» والقول الثاني :أنه يجب قتل الفاعل

والمفعول؛ لما روي من قوله ككلِ« :من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل
والمفعول» أخرجه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه» وصحح

الحاكم إسناده .وانظر:

المهذب للشيرازي ١/۸٦1 ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٤/٤٤٠.
( )١عبارة :أ «معارضة فى الأصل» .بزيادة «الأصل» .وهذه الزيادة تفردت بها نسخة :أ.
(۳

في  :أ ابحكم» بدل «لحکم».

( - )۳الثالث والعشرون من القوادح :مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل بعد تسليم علة

الأصل في الفرع.
وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في :الإحكام للآمدي  .4/085المنتهى لابن
الحاجب ص.١441 شرح العضد على المختصر  .۲/۸۷۲رفع الحاجب  .4/155بيان
المختصر  .۳/۹۳۲شرح الكوكب المنير  ."4/87إرشاد الفحول ص©.5١6

) (٤في :أء ش «بيان» بدل« .ببيان» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب»458/4 
وبيان المختصر  8/5772وشرح العضد على المختصر.۲۷۸/۲ 

(ه) قلب الدليل :عبارة عن دعوى أن ماذكره المستدل عليهلا لهفي تلك المسألة على
ذلك الوجهء وهو ثلاثة أقسام :
قلب يذكره المعترض؛ لتصحيح مذهبهء وقلب؛ لإبطال مذهب المستدل صريحاً

وقلب؛ لإبطاله بالالتزام.
وإن شئت قسمته إلى قسمين:
الأول :لتصحيح مذهب المعترض.
والثاني  :لإبطال مذهب المستدل.

وهو ضربان:

ضرب بالصراحة»

وضرب بالالتزام.

ص .87اللمع=
وانظر كلام الأصوليين على القلب في :البرهان ؟ .955/التبصرة 4
11۲

0

ك

802

ر
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الْمِسْتَدِلُ صريحاء

0

وَكَلتُ بالاليرَاء“.

f

كب
4س 2
ے

ےه
الأؤل :لبت فلا يكون قُرْبَةَ فيه كَالْوُقُوفٍ بِعَرَقَةً .كَيَقُولُ السَّافِعِثُ :
EA

فلا يشرط فيه الصومء کالوقوف عرق" .
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الثاني  :عضو وضوعء فلا يكتفى فيه بأقل ما يَنْطلِقُء كغيرو» فيَقول
َه

جرع

م

الشكَالفِعِ4يٌ  :كقتلايود(ر بالمءدبع(٤2 .
1

2

الثالث :

رقع

e

ص

عع
وره
0
ت
س
2
برع
4ك
مَعَاوَضْةَ فيصح مع الجهل بالمعوّض» كَالتُكاح  .فيقول

ل
8
:2l
2
8
kF
SM a
الشَافِعِئٌ  :فلا يشْتَرَط فيه جيار الرّؤْيَةِ؛ لان مَنْ قَالَ بالصNسَةء قَالَ
 Eبخبّار
الدّؤْيَة فَإِذًا انتَقَى اللازم ِنْتَقَى الْمَلْرُوو .
شم

=

م

اام

ص .865المعتمد  .۲/۲۸۲المنخول .
ص5١4 المنهاج في ترتيب الحجاج ص.١471
المحصول للرازي ١/٠٠٠. الإحكام للآمدي  ."4/10المنتهى لابن الحاجب ص.5٠١٠

شرح تنقيح الفصول ص١5. ١ رفع الحاجب  .45/8514بيان المختصر  .۳/۸۳۲شرح

العضد على المختصر  ۲/۸۷۲مع حاشية السعد .أصول الشاشي مع عمدة الحواشي
ص ."654أصول السرخسي  .۲/۸۳۲الروضة مع النزهة ؟ .67/شرح مختصر الروضة
#رواه .المسودة ص٠٤٤١  .8054مختصر البعلي ص.١891 تيسير التحرير ٤/١١٠.

فواتح الرحموت 5/١8". نهاية السول 4/8١57. شرح المحلي على جمع الجوامع
 1/Yمع حاشية البناني .شرح الكوكب المنير  .4/1تشنيف المسامع ۳/۱١٠.

( )١للقلب أقسام أخرى غير ما ذكره ابن الحاجب» إلا أن التعريف الذي ذكرةُ للأصوليين

للقلب يتناول الأقسام الثلاثة التي ذكرها ابن الحاجب فقط.
وانظر الأقسام الأخرى ف:يرفع الحاجب 4/١294. بيان المختصر  .7/017شرح
الكوكب المنير ٤/٤۳۳. تشنيف المسامع 9/#ه.8
( )0انظر تفصيل هذه المسألة الفقهية في :البرهان ؟ .4915/الإحكام للآمدي  .4/71065شرح
)۳

الكوكب المنير  ."4/9تشنيف المسامع *.9/685
في :أ «يقدر» بدل ايتقدّر» .

( )5في# :ب
شالرّفع؛ بدل «بالريع» .وهو تحريف ظا
اهلرنمن
اسخ» ليساتقيم معه المعنى.

انظر تفصيل هذه المسألة الفقهية في :بدائع الصنائع ١/5. بداية المجتهد ١/۸. المهذب
للشيرازي ١/”". المغنى لابن قدامة ١/١٠٠. الإحكام للآمدي 4/7ه" .الإبهاج
 ITAرفع الحاجب  .5/4955البحر المحيط 8/89؟ .تشنيف المسامع “ .868/شرح

الكوكب المنير .5/788

(©) انظر تفصيل هذه المسألة الفقهية في :المهذب للشيرازي ١/١٠٠. بدائع الصنائع

۱

شرح الكوكب المنير ٤/۳۳۳. تشنيف المسامع ۳/۹١٠.
1۱۳

؛كَانَ أَوْلَى
وَالْحَقُ :أله نوع مُعَارَضَة ""0إِشْئَرَكَ فيه الأَضْلُ وَالْجَامِعٌ ؛فَ

بِالَْبُول .
الْقَوْلُ بالمُوجَبِ”" :وَحَقِِقيُهُ  :تَسْلِيمٌ الدَّلِيلٍ مَعَّ بَقَاءِ الراعء
وهر اة

.

:

( )١القول بأن القلب نوع معارضةء اختاره القاضي أبو الطيب الطبري» وأبو إسحاق

الشيرازي في التبصرة ص٤١٥ وابن الحاجب في المنتهى ص>۲٠٠ وهنا في

المختصرء ونقله ابن النجار في شرح الكوكب المئير  4/77عن الحنابلة» وعن

الأكثرء ونقله الشوكاني في إرشاد الفحول ص٠٠١ عن الجمهور.
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص:7٠١ «وأنكره بعض أهل الأصولء وقال :إن
ا.لحكمين» أي :ما يثبته المستدل» وما يثبته القالب إن لم يتنافياء فلا قلب؛ إذ لامنع
من اقتضاء العلة الواحدة لحكمين غير متنافيين» وإن استحال اجتماعهما في صورة

واحدة فلم يمكن الرد إلى ذلك الأصل بعينه» فلا يكون قلباً؛ إذ لا بد فيه من الرد
إلى ذلك الأصل» اه.
ونقل الزركشي في تشنيف المسامع ١/٤٠٠ عن بعض الشافعية قوله« :القلب شاهد
زور» كما يشهد لك يشهد عليك» اه.

وانظر :اللمع ص .91الإبهاج “/141١.رفع الحاجب ٤/٠۷٤.  ٠مناهجالعقول e
البحر المحيط ١۹۲. 8/0485 المسودة .ص١54 مختصر البعلي ص.٠١۷ تشنيف

المسامع ۴

إرشاد الفحول ص٠٠ .5ناشلربنود 9/815

٠

ي :القول بما أوجبه دليل المستدل» واقتضاء .أمافتح الجيم أ 00الْمُوجَبُ  :ب

الْمُوحِبٌُ : بكسرها  فهؤ :الدليل المقتضي للحكم» وهو غير مختص بالقياس» بل
يجيء في كل دليل.

انظر :الإبهاج .۳

شرح العضد على المختصر  .۲/4۷۲رفع الحاجب ٤/١۷٤.

تشنيف المسامع NAF
والقول بالموجب هو :تسليم مقتضى الدليل مع بقاء التزاع في الحكم.

وشاهد ذلك من الكتاب العزيز قول الله سبحانه وتعالى# :ولله العزة ولرسوله

وللمومنين» [المنافقون]۸ :ء جواباً لقول عبدالله بن أب بن سلول رأسالمنافقين:

«لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الاذل[ €المنافقونA[ : : فإنه لما ذكر
صفة» وهي العزة» وأثبت بها حكماً» وهو الإخراج من المدينة» رُدَعّليه بأن تلك
الصفة ثابتة» ولكن لا لمن أراد ثبوتها لهء فإنها ثابتة لغيره» باقية على اقتضائها

للحكم» وهو الإخراج .فالعزة موجودة» لكن لا له» بل لله ولرسوله وللمؤمنين .ومن
أمثلة ذلك أيضاً شعراً قول علي بن فضّال بن علي الْمُجَاشعي القيرواني (ت ٤۹۷ه):
١154

الأوَلُ :أَنْ يئجه ما يوم آملَهحَلّ الترَاعء أ مَُازْمُهُ_.مِثْل:
َل بمَا يمل غالبا قل يُتَافِي وجوت

الْقِصَاصِء كَحَرْقِهِ .فَيْرَدُ أن عَدَمَ

لْمَُافَاةِ لَيْسَ م“ الترَاعء وَل يَقْنَضيه .

واهم آنه مَأَحَدُ الْخَضْمٍء مل  :التَّمَاوْتُ
الَانِي :أَنْ يَسْتَئيِجَهُ إبْطَالَ مَ
افلِْيوَسِيلَةِ لآ يَمْنَعُ وُجُوبٌ الْقِضَاصء كَالْمْتَوَسّلٍ ِلَب فَيرد إِذْلآ يلرم
مِننّْ إِبَطالٍمَانِعء إِْيِمَاءُ المَوّانعء روود الشَّرَائْط وَالْمُقئَضِي  .وَالصّحِيحٌ :
و

و

9

أنه مُصَدَّقٌ في مَذْهَبِهِ

= وَإِخْرَانٍ

يبيغ

دُرُوَا

و خجِالَئَهُمبسِهَامًا صَائِبَاتٍ 

فَكَانُوماء ونكن لِلأعَادِي

فكائوماء ول
نَك
ُِن
رَْفايدِي

وَمَالوا :قدصصَفَدْمِنَافُلوبٌ

لَقَدْصَدَقُواء وَلَكِنْ مِنْ وداي

وَكَالُوا :كَد سَعَيْبًا كل سني

لَمَدْصَدَقُواء وَلَكِنْ في فَسَادِي

وقول الآخر (هو ابن الحجاج» أو محمد بن إبراهيم الأسدي)
قُلْتُ:كَمَلْتٌ إِذأتَيِتٌ مِرَارًا

مَانَئَئَلْتَ كَاهِلِي بالأيَادِي

قُلْتُ:طَبَلْتُء قَالَ :بل نطول

ت أ
وَبِرَنْتُء قَالَ :حَبْل ودَادِي

انظر سيب نزول الآبة في جامع البيان للومام الطبري ۸

الجامع لأحكام القرآن

للقرطبي  .81/771وانظر الأبيات في معاهد التنصيص للعباسي 6/081

١۸۱.

الإيضاح للقزويني ص٥۲۳ ١٠. - بغية الوعاة ؟ .741/ر
.قع الحاجب /4/5ا .4شرح

الكوكب المنير ٤/١٤".
وانظر كلام الأصوليين على القول بالموججب في  :البرهان ١/١۳1. المنخول ص”.04
المحصول للرازي © .8/951الإحكام للآمدي 4/88؟ .المنتهى ص.۲٠٠ المنهاج في

ترتيب الحجاج ص*.١71 الروضة مع النزهة ؟ .849#/شرح تنقيح الفصول ص”.504
شرح مختصر الروضة ۳/١٠٠. شرح العضد على المختصر  .۲/۹۷۲رفع الحاجب
 51بيان المختصر ١/۴٤۲. مختصر البعلي ص.١951 أصول الشاشي مع عمدة
الحواشي ص ."54الإبهاج /14١. شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۷۱۳مع
حاشية البناني .شرح الكوكب المنير  ."*4/8تيسير التحرير 4/47١  ٠فوائحالرحموت
 . ۲نهاية السول  .4/477تشنييف المسامع  333نشر البنود ١
( )١في :أ اليستنتج» بدل «یستنتجه» .وما أثبته هو الصواب» وهو الموافق لباقي النسخ.
)(۳

في ::اشعلى بدل امحل

( )۳لفظة «قَيْرَةه ساقطة من:

ال :ليس هذا مأخذي» هل يُصدق ؟ على قولين:
( )4اختّلِفَ في أن المعترض  ١ق
116°

oc

رە

3

ت

وَأَكثرُ القولٍ بالموجب

ا يي

كذلِك؛

7

لخفاء

8Ê

المأخذ»

.وه

بخلاف

شاع

AV

مال

:

الْخْلافٍ .
الغَالِتُ :

قُرْبَةَ
يرد

يسْكْتَعَنِالصّغْرَى» وهي

مع

وعم

2

عير مَشهورَةٍ7

4

ءتَ

مثل :

الوته كَالصَّلاةٍ وَ.يَسْكتُ  ]/106 /عَنْ«:وَالْوْضْوءٌ in
ولو ذَكَرَهَا لَمْيَرِدْ إل امن .

وَكَوْلُهُمْ :فيه إِنْقِطَاعٌ أُحَدِجِمَاهء بَعِيدٌ فِي الثَّالِْثِ؛ٍ لاخْتَلافٍ
الْمْدَادي ^ ,
=

القول الأول :أنه يُصدق في مذهبه؛ لأنه أعرف به.

قال الآمدي في الإحكام « :4/76وهو الأظهر؛ لأنه عاقل» متديّن» وهو أعرف
بمأخذ إمامه؛ فكان الظاهر من حاله الصدق فيما ادعاه» فوجب تصديقه» .اه.
القول الثاني  :لا يُصدق إلا ببيان مأخذ آخر؛ إذ ربما كان ذلك مأخذه .ولكن يعاند

قصدا؛ لإيقاف كلام خصمه.
انظر :الإحكام للآمدي 4/5ه" .رفم الحاجب  .5/"94بيان المختصر “44/؟ .شرح

العضد على المختصر  .۲/۹۷۲شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/۹٠۳ مع حاشية
البناني .غغاية5الوصول ص .۱۳۱شرح الكوكب المنير  "74 - "4/74البحر المحيط
تشنيف المسامع براض
م
()

في :أء ش محل بدل «مَحَال؛ .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب
ل

وبيان المختصر YEY

وشرح العضد على المختصر ذاخفة

كوانت
( )۲ويشترط في صغرى القياس المسكوت عنها أن تكون غير مشهورة» أما ل
مشهورة  أي ما كانت ضرورية» أو متفقا عليها بين الخصمين ؛ فإنها تكون

كالمذكورة» فيمنع» ولا يأتي بالقول بالموججب.
انظر :رفم الحاجب ١٤/٤۷٤. بيان المختصر  .445/#شرح العضد على

المختصر  ۲/۹۷۲مع حاشية السعد .شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/۹٠۳ مع
حاشية البناني .شرح الكوكب المنير ١٠. "4/414 تشنيف المسامع  .45/#نشر
البنود .۲/۲۲۲
( )۳عبازة :أ» ش «ويسكت عن الوضوءٍ قربةٌ» كما في شرح العضد على المختصر
.7

وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ١٤/٤۷٤ وبيان المختضر 7415/؟.

:وقال بعض الشارحين :إنما اختلف
( )٤قال ابن السبكي في رفعالحاجب « 45/82/14
المراد؛ لأن المستدل أراد بكون الوضوء قربة :أنه وسيلة إلى الصلاة» .والمعترض-
١١55
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40
َه
وجواب الأول پانه مخل التزاعء أو مستلزم .كما لو قال:
e

٤

رو

4

«لا

يجوز

قثْل الْمُسْلِم بالذميٌّ» .يمال بِالْمُوجَب؛ لأنّهُ يَجِبُ .فَيقُول :الْمَعْنتُ ر «لا

يجوز  :تَحْرِيمَة وَيَلرَمُ نمي الؤجوب.

ورََععََننِ النّاانلىثاني  :أنه الْمَأْحَذ .ووََععََننِ الك الثَِ:الث , :بِأنَّ الْحَذْفَ مَائة. ٌ3
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يع

والاعتَرّاضات
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من

جنس

ِ

واجدٍ

 ١1١رو

ل0

تتعدد

تقاف“

كالمَئْع .وَالْمُطَالبَةء وَ[التفُض]"" .وَالْمُعَارَضَةَ.
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أَهْلُّ سَمَرْكَئْدَ 'التَعَدَّد؛ٍ
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 .والمرتبة مْنَعَ الأكئر” ؟؛لما فيهمِنَّالتَّسْلِيم للمتقدم

0

مدهو

فين

أراد :ليس قربة بذاته .فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد» ورجع النزاع
لفظياء فلم يلزم انقطاع واحد منهما» .اه.

وانظر  :شرح ال
اعضلدمعلخىتصر ١۸۲ -۲/۹۷۲ مع حاشية السعدء وبيان المختصر 84/#؟.
( )١في :أء ش «ف» بدل «ب .6وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب  4/8140وبيان

المختصر ۳/۲٤۲ وشرح العضد على المختصر .۲/۹۷۲
( )۲انظر تفصيل الكلام على الاعتراضات من جنس واحد في :الإحكام  ."4/490المنتهى
ص١5. 5 رفع الحاجب  .4/874بيان المختصر  .6/745شرح العضد على المختصر
بدك مع حاشية السعد .شرح مختصر الروضة ٦۴/۷ه. شرح الكوكب المنير'
 . ۴٤إرشاد الفحول ص.5١6
( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب ٤/۸۷٤ وبيان المختصر ۳
وشرح العضد على المختصر ۲/٠۸۲.
( ):4نقله عن السمرقنديين الأمدي في الإحكام ٤/۹٠ وابن الحاجب في المنتهى
ص٠۲٠۲ وهنا في المختصرء وابن الهمام في التحرير 4/847١ بشرح التيسير» والتقرير
والتحبیر  ۳/۷۷۳۰والزركشي في تشنيف المسامع  6/7850وابن عبدالشكور في مسلم
الثبوت  1/716بشرح فواتح الرحموت.
وانظر :ميزان الأصول للسمرقندي ص ۷۷فما بعدهاء والبحر المحيط .6/54
 -وَسَمَرُقنْد  :هي اسم لمقاطعة تقع في طشقند»ء إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي

سابقا .وهي مدينة معروفة» غزاها شمر ملك من ملوك اليمن» وهو شمر بنبَرْعَش بن
إفریقش» فهدمهاء فسميت :شمر کند» فَعُرّبت فقيل :سمرقند» ومعنى كند :كسَر.

وكانت قديما من إقليم خراسان.

انظر :معجم ما استعجم للبكري الأندلسي ۳

معجم البلدان 74/#؟ .دائرة

المعارف للبستاني ١٠/84.
( )4حكاه الآمدي في الإحكام/4.وه* ,وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۲/۸١۳ بشرح =
111۷

الآ ,

وَالْمُخْمَارُا"© :جَوَارُهُ؛ لأنَّ التَّسْلِيمَ تَقْدِيريٌ؛ كَلَْترَنَن" .وَإِلا کان مَنْعَا
8
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ت
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تےدْمْ تما يےہترعلوى بالاصلء دم العلة؛ لاسْيَنْبَاطِهَا مِنه» ثم المزع ؛
بعد تسليم› فَيِقَ

لبکائه عَلَيْهِمَا(  2ودم الَفْضُ عَلَى مُعَارَضَةَ الأضل؛ لأنهُ يُورَدُ؛ٍ لإِبْطالٍ
۶

r

2

007

4

45

9

-

َه

الْعِلّةِ .وَالْمُعَارَصَةُ؛ لإِبْطالِ إِسْتَفْلالِهَا.
= فواتح الرحموت» وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/١٠٤ عن أكثر الجدليين.
وانظر:

شرح العضد على المختصر ۰A /

رفع الحاجب . 5

بیان المختصر

غاية الوصول ص.١”4 شرح المحلي على جمع الجوامع  .۲/۹۲۳تشنيف
۳
المسامع * ."58/فواتح الرحموت سن

( )١في :أ «الأخير» بدل «الآخر).

وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» واختاره الآمدي في الإحكام 4/9852
()۲
ونقله عن جماعة من الجدليين»

واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص۲۰۲۰

وهنا في

صرء والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص›٠۳٤ ونقله ابن .النجار في
المخت
شرح الكوكب المنير 4/۰0

«وهو الحق»

عن الفخر إسماعيل بن علي الحنبلي»

وعليه العمل في المصنفات»

وقال في البحر المحيط

+

واختاره الزركشي

 .اه.

«والمختار :أنه لا بد من ترتيب الأسئلة إذا لزم من

على بعض منع بعد التسليمء فإن لميلزم ذلك كان الترتيب مستحسنا لا
تقديم بعضها
لازما» .اه.

۳/۷٤۲. شرح العضد على المختصر ؟ .087/شرح الكوكب المنیر - "5/958
المختصر

 .١شرح المحلي على جمع الجوامع ١۳۳ _ 5/5 مع حاشية البناني .غاية

الوصول ص .4"1فواتح الرحموت ۲۳

تشنيف المسامع ١۳/۷۸۳. البحر المحيط

ا

( )۴في« :أفلیرتب» بدل «فليترتب».

ي :أء ش «عليها» كما في شرح العضد على المختصر  7/0872وبيان المختصر
( )٤ف
بدل «عليهما» كما في رفع الحاجب ٤ وكلاهما جائز؛ بحيث إذا أثبتنا
۳
ما» فالضمير في «عليهما» يعود على الأصل» والعلة؛ لأن العلة مستنبطة من
«عليه
الأصل» والفرع يتوقف على العلة .وإذا أثبتنا «عليها»» فالضمير في «عليها» يعود
حكم
على العلة فقط؛ لأن الفرع يتوقف عليها.
1۸

الاشتذلآل”" :يُطْلَقُ عَلَى ذِكْرٍ الدَلِيلِء وَيُطْلَقُ عَلَى نوع خَاصٌء وَهُوَ
الْمْفُصُودُ.
(00

استدلالا؛ لأنه فحص ونظرء ويسمي الاستدلال قياساً؛ لوجود التعليل فيه .حكاه أبو
الحسين فى المعتمد ۲/۲۹٠.

00

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٠/ « ٠۸٤:والاستدلال :استفعالٌ من الدليل»

واستفعل في لغة العرب ترد للطلب» .وللتحرك وللإيجادء ولإلغاء الشيء .بمعنى ما
صيغ منهء أو لعدّه كذلك» ولمطاوعة «افعل»» ولموافقته وموافقة «تفكّلَ» .و«افتعل»»
والمجردء

والإغناء عنه»

وعن فعل.

مثال الأول :استغفرء أي :طلب المغفرة.

والثانى  :استحجر الطين» أي :صار حجراً.
ومثال الإيجاد :استعبد عبداًء استأجر أجيراًء أي :اتخذوا إلغاء الشيء بمعنى ما صيغ
منه.

مثاله  :استصغرته» أي  :وجدته كذلك.

وعبر ابن عصفور» عن هذا ب «الإصابة»» وأشلاه فاستشلى» وأحكمه فاستحكم
وموافقه «افعل» استحصد الزرع وأحصدء ومطاوعة «افعل» نحو :كانه فاستكان»
وكذلك تقول فيما بعده صغيراً وكبيراً .وهو بخلاف ذلك» واستيقن المرء وأيقن»

وموافقه «تفعَّلَ» استكبر واستعاذ .أي :تكبر وتعوذء وموافقه «افتعل» استعصم
واعتصم» واستعذر واعتذرء وموافقه المجرد استغنى وغنى» والإغناء عن التجرد نحو:
استأثر واستندء والإغناء عن الفعل :استرجع :إذا قال( :إنا لله وإنا إليه راجعون»»
و«استعان» إذا حلق عانته.

إذا عرفت هذاء فالاستدلال في الاصطلاح مشتركء فإنه يطلق على ذكر الدليل سواء-
۱۱۹

فقيل  :مالَيْسَ بِنَصء وَل إجماع» وَل قِيَاس .وَقِيلَ :

يَذخل ناْفلْىْمّارق) ا

اللْماَايع أو

وَأَمّاتحر  :وَج الكَّبَبُ

2
وَقِيل  :دلي  .وَعَلَى كُ

فُقَدَ الشَّدط فقيل دَغوّی لیل

إِسْتِدُلآل تفل |إنا

قياس

علد

قيل:

کیاة
ل .

وَاسْتِضْحَاتٌ» شرعمن قبلا /[ /ب].
َم

5

مه

الأول  :لازم بَيْن ؟َوين َو مين َو بوت وَنَفّ؛ او نفي وَتُبرتِ.

= أكان نصاء أم إجماعاً .أم غيرهماء ويطلق على نوع خاص مأننواع الأدلة» وهو
المقصود بيانه هناء وله عَقِدَ الباب ».اه.

وانظر :تعريف الاستدلال في الاصطلاح في :البرهان 7/١71. المنهاج في ترتيب
الحجاج .ص١١ الإحكام لابن حزم 5١4/ .0الإحكام للآمدي  ."4/14العدة ١/١١٠.
المسودة ص.045١ شرح تنقيح الفصول ص.٠٠٠ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲

شرح العضد على المختصر ۲/٠۸۲. رفع الحاجب 4/١44.
تيسير التحرير ١/۲۷  .التعريفات للجرجاني ص ."4شرح
تشنيف المسامع  .8054/نشر البنود ۲/۹٤۲.
الحاجب «: 4/784نفي الفارقء وهو الذي سماه« :القياس في

 ۳مع حاشية البناني.
بيان المختصر ”/١05.
الكوكب المنیر ۹٤۳/.۷
( )١قال ابن السبكي في رفع
معنى الأصل» اه.
١/ مع حاشية السعد .بيان المختصر ۳/۱١٠.
وانظر :شرح العضد على المختصر ؟۸۲

( )۲قال ابن السبكي في رفع الحاجب /5؟« :785والتلازم» أي :قياس التلازم» وهو
إثبات أحد موجَبّى العلة بالآخر؛ لتلازمهماء وهو الذي سماه« :قياس الأدلة« ».اه.

وانظر :شرح العضد على المختصر 7/١87 مع حاشية السعد .بيان المختصر 18/#؟.

( )۳نسبه ابن النجار في شرح الكوكب المنير  5/105إلى الأكثر.

( )5اختاره ابن حمدان من الحنابلة» وأيده الآمدي في الإحكام 5/١572 ونص عليه أنه
دليل؛ لأن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعاًء أو ظاهراًء وهو ما اختاره
ابن الحاجب في المنتهى ص” 072وهنا في المختصرء ووافقه العضدء وابن السبكي
عليهء وأيده الشوكاني.

وانظر :الإحكام 4/١5. المنتهى ص”.7١ شرح العضد على المختصر  .1/185رفع
الحاجب ٤/۲۸٤. شرح الكوكب المنير  .4/104إرشاد الفحول ض."١8
شثبت»
) (oفي « 5 :

بدل أثبت .0وما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على

المختصر ؟١٠872 / ورفع الحاجب ٤/۲۸٤ وبيان المختصر ۳/۰٠٠٠.
11۷۰

وَالْمََْآرْمَان :إِنْ كَانَا طَرْدًا وَعَكسّا ٠ء كَالْجِسْمٍ وَالدَأَلِيفٍ .جَرَى''' فِيهِمًا

لد ص وَعَكُسا.
د

طَرْدًا ل

٠ 02 گالجشم وَالْحْدُوثْ ری

فِيهمًا

الكل  5وَالنَّاني عَكسًا.
لاف إن كَانَا طَرَْ 0وَعَكسَّاء كَالْحُدُوثِ وَوجُوبٍ الْبَقَاءِ» جَرَى
فيهمًا الآَحَرَانِ"' طَرْدًا وَعَكْسَاء إن تايا إِنْبَانَاء كَادَألِيفٍ وَالْقِدَمٍ جَرَى
فيهمًا الكَالِتُ طَرْدًا وعَحسّاء ن تَنَافَيَا تَفياء كَالسَاسِ وَالْخَلَل>ِ جَرَى
فيهمًا الراب طَرْدًا وَعَكسًا.

فة
الأَوّلُ في اي َنْ صحع

صحظِهَارُهُ.وَيَنْبْتُ بِالطّرْدٍء

ووی بالشكس" .وَبٌُقربَدُُوت عد الأئرين ميرم الآحَره للدم
امور؛ويو ٠ و  .ولا يالعْنموثَر؛  7الا إلى قياس الِْلَةِ.
( )١فى :أء ش «جرا» بدل «جرى» .وقد أشرت فى مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات

تيت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فتبهتُ عليها.
()۲

في :ش «كان» بدل «كانا» وهو تحريف ظاهر من الناسخ.

( )۳لفظة «لا عكسا» ساقطة من :أ
( )4في :أ «جرا» بدل «جرى» .وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كُيبَتَ

على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهت عليها.
() فى :ش «طردٌ» بدل «طرداً» .وهو خطأ ظاهر؛ لأنه خبر كان منصوب.
 030فى  :أ «الأخيران» بدل «الآخران».
( -)۷فى :أ «و إن)» بدل «فإن». .

أو إن» بدل «فإن».
) (Aفي« :
()9

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :« 5/884فإن قلت:

قد تقدم أن المصنف

لا يرى

أن الدوران حجةٌ) فكيف يحتج هنا بمجرد الطرد» وهو أضعف من الدوران؟.

قلت:

الذي تقدم أنه لا يراه حجة قياسية» والذي أثبته هنا أنه يحصل به الملازمة»

فالحاصل أن الدوران عنده لا يفيد ظن العليّة» وإنما يفيد الاقتران الذي به الملازمة»
وينشأ عنها الحكم لا العلة» .اه.

( )٠١في  :أ «الأمرين» بدل «الأثرين».
( )١في  :أ «لثبوت» بدل «بثبوت».
311۷1

يت بالطزدكما
ص الوْضوعٌ بير نلوصح اليم وي
الثاني :لَوْ م
50

>يَنْتَفِي الاحرُ؛ روم انْتَمَاءِ الْمُوَتٍ
تَقَدْمَ يور بانيِمَاءٍ أَحَدٍ الأنريْنِككقَ
وَباْتِمَاءِ الْمُوَتّ
النَالِتُ :مَكاان مُبَاحَا لآ يَكُونُ حَرَامًا.

:کا کر جوا را رت ارد رت اي تعن
و بييرْنَلَوَاذِمِهِمًا.
على الْجَمِيعٍمَنْعْهُمَ ٠اء و
ويرد ء

ححدَهدمٍاء
ملعأَ

الأسوو“
َيَدُمِنَ

مَاعَدَاث» أَسْكِلَهة*' ناَفلْْسوَضْفِ الْجَامِع .وَيَحْبَص سوال مِثْل نولم في

قِضَاصِ لبي" باليَدِ :أَحَدُ مُوجَبيالأضل روَهُوَّ :الكّفْسُء فَيَجِبُ بِدَلِيلٍ
الْمُوجَبٍ الثاني وم “ الدَيَةُ» وَقُوّرَ بأنّ الدِيَةأََحَدُ الْمُوجَبَيْنء يلرم
اف
الآحر؛ لان الْعِلَةإن

]1A/Î[ / وَاحِدَةٌ فوَاضح› ون كانت مُتَعَدُدَةٌ

تارم fالْحْكُمَيْنٍ دَلِيلٌ تلازا الْمِلَئين.كرض

بجَوَازِ أَنْيَكُونٌ فِ ايلْقَرْ
2

بأَخْرَى ل تَفْنَضِي الآحَرٌ وَيرَجِحَه ِانّسَاع الْمَدَارِكِ فلا يَلْرَمُ الآخرُ.

( )١عبارة:ش «لصح التيمم بغير نية» .قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :4/844كذا
ذكره المصنف» وهو الصواب ».اه.
( )۲في :أ «الأمرين» بدل «الأثرين».
شأو» بدل «و».
) (۳فى« :

 (0في :الأصل» أء ش «الأسولة» بدل «الأسئلة».

وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن

هناك كلمات کت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فتبهتٌ عليها.

( )8في :أ «ما عدى» بدل «ما عدا».

وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات

 5على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فتبهتٌ عليها.

( )5فى :الأصل , .أء «شأسولة» بدل «أسئلة» .وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن
هناك كلمات كينت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فتبهتٌ عليها.

( )۷في :أ «اليد» بدل «الأيدي».
) (Aفي :الأصل «هي؟ كما في رفع الحاجب  »5/0844بدل «هو».

وما أثبته من :أء ش.

وهو الموافق لما في بيان المختصر ۳/۷٥۲ وشرح العضد .۲/۳۸۲
117۲

وَجَوَابَهُ  :أن الأضلّ :عَدَمُ أخْررى”"“ .2وَيْرَجحْهُ؛ بأولوية الانّحَادِ؛ٍ لِمَا فيه مِنَّ
س

وو

ا

الْعَكس .فَإِنْ قَالَ :كالأضل”" :عَدَمُ عة الأضل في الْمَرْعء قَالَ :وَالْمُتَعَديَة
وى .

602
عع

9ک

چک

( )1في :ش «الأخرى» بدل «أخرى». .

( )۲في :ش «الأصل» بدل «فالأصل». .
( )۳لفظة «أولى» ساقطة من :ش.
117۳

الانْتِضْحَابُ”" :الأفتزء كَالْمُرَِيٌ» وَالصَّيْرَفِىٌ» وَالْعَرَالٌ" :عَلَى
)(1

الاستصحاب فى اللغة :طلب المصاحبةء أي :الملازمة» يقال :استصحب فلانٌ فلاناء
أي  :طلب منهملازمته» وعدم مفارقته.

انظر :أساس البلاغة للزمخشري ص ."84التعريفات للجرجاني ص."٤ المفردات

للراغب .ص .874-514ترتيب القأموس المحيط  .1/841المعجم الوسيط لمجمع
اللغة العربية بمصر //١ا.06

وانظر :تعريف الاستصحاب عند الأصوليين فى :البرهان 7ه .8"9/المستصفى ١/

4

الإحكام للآمدي ٤/٤۷۳. رفع الحاجب  .4/044بيان المختصر 77/#؟ .شرح

العضد على المختصر ۲/6٤۸۲. شرح مختصر الروضة ١٤/1۳. تخريج الفروع على
الأصول ص" .7التعريفات للجرجاني ص."٤ شرح المحلي على جمع الجوامع ؟/
.87/4
” .04/تشنيف المسامع ۳
 ١مع حاشية البناني .شرح الكوكب المنير 4
)(۲

قال اہن السبكي في رفع الحاجب :4/4

«فتخصيص

المصنف

المزني» والصيرفي›

والغزالي بالذكر من بين سائر أئمتنا إن كان لخصوصية فيهم» وهي أن المزني صاحب
الشافعي» والذي نشر مذهبه .والصيرفي شارح كلامه في الأصول .والذي كان يقال:
إنه أعلم الخلق بالأصول بعده .والغزالي خاتمة الكبرى في مذهبه؛ إذ لم يجئ بعده
تِرمَكتٌ ابن سريج» وهو المذهب» وقد صرحوا عنه به؟.
فيقال له :قَل
وإن كان؛ لأنهم قالوا به حيث :يقول به غيرهم؛ فإنهم يقولون باستصحاب الحال الذي
يسمى ب «استصحاب حكم الإجماع» تارة» وب «استصحاب الحال» أخرىء فيرد عليه
ابن سريج أيضاء فإنه قائل به .ويزداد إيرادء وهو أن الصحيح من مذهبنا خلافه .وأن
الغزالي لا يقول بهء وعند هذا نقول :أراد ب «الأكثرا أناساً من أصحابنا وغيرهم»

وربما قيل :لا خلاف فيه كما ستراه.
117€

تو71

وَأكْئَد الْجَتَوئة :

عَلَى انی"

ع ع ع

ع ع

ع ع ع ع ع ع ع ع

ع ع ع ع

ع ع

ع

ا

ا

ا

0

ومنها ما يختلفون فيهء وهو استصحاب حال الإجماع» وله مثل المصنف» واختار تبعاً
للآمدي أنه حجة» ولكن عليه اعتراض من جهة أن الغزالى لا يراه» فالنقل عنه ليس

على جهةء وقد نقل عنه الآمدي (في الإحكام  7/4172أنهأنكره كما هو الصواب
عنهة .اه.

قال الغزالي في المستصفى ١/۳۲۲ «:الرابع  -أي من أقسام الاستصحاب 
الإجماع في محل الخلاف» وهو غير صحيح» اه.

استصحاب

ثم قال ابن السبكي ٤/۱4٤ « :وأما الصيرفي والمزني فيريانه» ولا يظهر لتخصيصهما

بالذكر وجه فقيهء ولا فيه أيضا لوم» وإنما هو أمر اتفاقي ».اه.
المزني :هو إسماعيل بن يحي بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» صاحب الإمام
الشافعي  -رضي الله عنه  »-من أهل مصرء وناشر مذهبه» كان زاهداً عالماً مجتهداً.
قوي الحجة»

وهو إمام الشافعيين» وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما يئقله عنه .صنف كتباً

كثيرة في مذهب الإمام .الشافعي منها« :الجامع الكبير»» و«الجامع الصغير»» و«مختصر
المختصرةء والمنثور» و«المسائل المعتبرة»» و«الترغيب في العلم»» وكتاب «الوثائق»
قه
وغير ذلك .وقال الشافعي  -رضي الله عنه  حفى

« :المزني ناصر مڏهبي»٠. وقال

همصرء
عنه أيضاً« :لو ناظر الشيطان لغلبه ».توفي سنة  4115ب

ودفن بالقرب من تربة

الإمام الشافعي .انظر ترجمته في:وفيات الأعيان  .۸۱۲ - ۱/۷۱۲شذرات الذهب /4

 .۸الضوء اللامع ؟."١80/
)(01

ذهب المزني» وأبو ثور» والصيرفي» وابن سريج» وابن خيران» وأبو علي القطني»

وأبو الحسين القطان إلى أنه حجةء وهو مذهب داودء واختاره الآمدي في الإحكام

 ٠.٤وابن الحاجب فايلمنتهى ص”.5١ وهنا فى المختضر .وانظر :المعتمد ؟/

 ٠التبصرة ص .6756الإحكاء للآمدي  .4/7155المنتهى ص.۲٠۳ رفع الحاجب
 .5شرح العضد ۲/٤۸۲. الإبهاج ۳/١۸۱. البحر المحيط  .5/77تشنيف
المسامع *8؟١١٤. 4 /
)(Y

وهو قول الغزالي ففى المستصفى ۱

ص۳۰۲۰

بعكس ما نسبه ابن الحاجب في المنتهى

وهنافي المختصرء حيث قال:

الغزالي« :الرابع  أي من أقسام الاستصحاب  -استصحاب الإجماع في محل
الخلاف» وهو غير صحيح» اه.

وهو قول جمهور الحنفية» والقاضي أبي بكر الباقلاني» والشيخ أبي إسحاق
الشيرازي» وابن الصباغء» وحكاه الماوردي والروياني عن الشافعي» وجمهور العلماء =

11¥

يَىَلك ا 0ل

وحم يا شر

مل قول السَّافِعسِحوَةرٍ في الخارج:

كذا حكاه الزركشي في البحر المحيط  5/772ونقله ابن السبكي في الإبهاج ۳/١۸٠
عن كافة المحققين .واختاره أبو الحسين البصري في المعتمد ۲/٠٠ وابن قدامة في

هة»
ا/۲ل١نزمع
الروضة ۹۳

حير
لشيب ف
ازرك
وال

1

المحيط ١/۲۲.

انظر :المعتمد  ."7/87التبصرة ص .5586اللمع ص  .95الإحكام للآمدي ٤/٤۷۳.
شرح العضد على المختصر  .7/485رفع الحاجب ٠44/.4 بيان المختصر ۴/۲٠۲.

بذل النظر في الأصول للأسمندي الحنفي ص .۳۷1ميزان الأصول للسمرقندي
ص .895تيسير التحرير  .۷۷/14الروضة مع النزهة ١/۲۹۳. شرح الكوكب المنير /4

 . 5شرح المحلي على جمع الجوامع "7/١8 مع حاشية البناني .تشنيف المسامع
 . ۳البحر المحيط .5/77
) (1في :أ ش «نفيا» كما في شرح العضد على المختصرء بدل «بقاء» .وما أثبته هو
الموافق لما في رفع الحاجب

5/9

وبيان المختصر 1

۳۹/۲
)( قال السراج الهندي في شرحه للمغني  -نقلاً عن محقق بيان المختصر ۳

« :-اتفق

العلماء على أن الحكم إذا عرف بقاؤه بدليل عقلي» أو شرعي» وعلم بالقطع عدم ما
يغيره» يجب العمل به .وكذا اتفقوا على أن الحكم إذا ثبت بدليل غير معترض لبقائه
وزواله» محتمل الأمرين» لياجوز العمل به قابللاجتهاد في طلب ميازيله» ولكن

ع غتيررض للبقاء والزوال» وقد طلب المجتهد
مليل
اختلفوا فيما إذا كان الحكم ثابتاً بد
الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يجد» هيلكون الاستصحاب فيه حجة أم لا؟

فقال جماعة من الشافعية :إنه حجة ملزمة» وإليه مال الشيخ أبو منصور ومن تابعه من
مشايخ سمرقند من أصحابناء وهو اختيار صاحب الميزان.

وقال كثير من أصحابنا وبعض الشافعية :ليس بحجة أصلاً.
وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا كالقاضي أبي زيد» وشمس الأئمة» وفخر الإسلام
ومن تابعهم :إنه لا يصلح حجة

بوجه»

لإثبات الحكم ابتداء» ولا للإلزام على الخصم

ولكن يصلح حجة دافعة يدفع إلزام الغير» ويصلح حجة في نفسه.؟ اه.

وقال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲/٥۸۲ عند تعليقه على قول

العضد :فلا يثبت به حكم»» « :كأنه يشير إلى أن خلاف الحنفية في إثبات الحكم
الشرعي دون النفي الأصلي» وهذا ما يقولون :إنه حجة في الدفع لا في الإثبات»
حتى إن حياة المفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبقاء ملكه» لا لإثبات الملك له في

مال مورثه ».اه.
وانظر :المستصفى  ۱/۱۲۲۔  .۳۲۲الإحكام للآمدي ٤/٤۷۳ _ هلا" .بذل النظر

ص .۳۷1ميزان الأصول ص .8895رفع الحاجب  .4/484كتاب في أصول الفقه
للامشي الحنفي ص .881الأشباه والنظائر لابن نجيم ص" .7أصول السرخسي "= /
۱۱۷٩

لوخم عَلَىلَه قَبْلَهُ مُتَطَهّنٌوَالأضْلٌ الْبَمَاءُ حَنَّى ينبت مُعَارِضء

ََا :أَنَّ تمُحاْقّىَ لَميُْطَنَّمُعَارض مُسْتَلْزِمٌ طَنَّالبقاءِء وَأَيْضَا :لَولَمْ
يکن ال خاصلا کا الك في الرَوْجَةِابتدَا”" السك فِي بَمَائِهَا في
اریم

أو الْجَوَانٍ وَهْوَ بَاطل ›

وقد إِسْتضْحِبَ الآضْلٌ فِيهمًا

قالوا :الْحَكم بالطَهَارَة رنَحُوِهًَاحُكمُ شعي وألا  :ص أَوْ
إجْماع» أو قياس  .وَأَجِيبَ أن ل

الْبَقَاءُ وَيَكفِى فيه ذلك

وَل سَلَّم

فَالدَّلِيلُ :الاسْتِضْحَابُ.
قَانُواَ :و كان الأضلُ الْبَقَاءُء لَكَائتْ بيه التي أوْلى وَهْوَ بَاطِلَ
ِالإجْمَاع .وجيب بِأَنَّ الْمْبْتَ يَبْعُدُ علط فيصل الظْنٌ.
قَالُوا :لآ طَنَّ مَعَ جَوَازِ الأفيسَة .قُلْنَا :الْمَوْضُ بَعْدَ بَحْثِ الْعَالِم.
2ج

=

 .557 _ ۲۲١كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبدالعزيز البخاري "851/8

البحر المحيط 5/١7
()١

چگ

.516

 .۲۲إرشاد الفحول ص۹٠۲. - ۸۰۲

فى :أ «يظهر» بدل «يثبت».

( )۲عبارة :أ لكان السك فى الرَّوْجِيَّةِ حَاصِلاً ابْتِدَا بزيادة «حَاصِلاً» .وهذه الزيادة تفردت
بها نسخة :أ.

( )۳فى :أ «أؤلا» بدل «أوْلّى» .وقد أشرت في مقدمة التحقيق إلى أن هناك كلمات كُيبَت
على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» فنبهتٌ عليها.
1۱17¥

شرع من قبلا :الْمُخْمَارُ َ :ه ص

م

َالمقبل اليه
الل عَلَيْهِووس

( )١قال الزركشي في تشنيف المسامع : ۳ا
او
لضمبطصنف ي
ريد ابن السبكي ۔بخطه مُتَعَبّدَا بفتح الباء .وعلى هذاء فقيل  :كان على شريعة آدم» وقيل:ن
:وحء

وقيل:

إبراهيم؛ وقيل :موسی» وقيل :عيسى صلى اللهعليهم وسلم» وقال بعضهم :مثابت
أنه شرعمنغيرتخصيص» .آھ.

واختار القرافي في شرح تنقيح الفصول ص۹۲٥ أنها «مُت
اَعَبّ
لدَهببك
اسر
ء؛
«هذه المسألة الس

حيث قال:

©أن نقول :مُتَعَيّدًا بكسر الباء؛ على أنهاسم فاعل» ومعناه

أنهعليه الصلاة والسلام كان كما قيل في سيرته عليه الصلاة والسلام :ينظر إلى ما

عليهالناس» فيجدهم على طريق لايليقبصانع العالم» فكان يخرج إلىغارحراء
يتحنث » أي  :يتعبد » ويفترح أشياء ؛ لقربها من المناسب في اعتقاده»

ويخشى أن لا

تكون مناسبة لصانع العالم» نكانمنذلكفي ألم
عظي >
م؛ حتى بعثه الله تعالى وعلمه

جميع طرق الهدايةء وأوضح له جميع مسالك الضلالء فزال عنه ذلك الثقل الذي
كان يجده» وهوالمراد بقوله :ووض
وعنا
ز عن
ركك

الذي أنقض ظهرك [الشرح - ۲

 ]۳على أحد التأويلاتء أي :الثقل الذي كنت تجده من أمر العبادة والتقرب» فهذا

يتجه .وأما بفتحها (يريد فتحالباء)» فيقتضي أن يكون الله تعالى تعبده بشريعة سابقة»
وذلك يأباهما يحكونه من الخلاف» هل کان متعبداً بشريعة موسى»

أو عيسى ؛ فإن

شرائع بني إسرائيل لمتَتَعَدَهُمْ إلىبني إسماعيل»»>بل كل نبي من موسى وعيسى

عليهما الصلاة والسلام وغيرهما إن
يما
بكعانثه الله إلى قومه فلا تتعدى رِسَالَيُهُ قومّه»

حتى نقل المفسرون أن موسى عليه الصلاة والسلام لميبعث إلى أهل مصرء بل لبني
إسرائيل؛ ليأخذهم من ال
فقبط
رم
عن ي
ودن؛

مصر؛

ليق

ولذلك لما عدى أل
يبحر
رل
جمع

إلى

فيهاشريعته» بل أعرض عنهم إعراضاً كلياًلماأخذ بني إسرائيل» وحينئذ

لايكوناللهتعبدمحمداً صلىاللهعليهوسلم بشرعهما البتةء فبطل قولنا :إنه کان=
1۷۸

و

°

بسرع

)(0

.

-

ا

قيل:

2

سو

)(

©

~m

وشم

5

:

2

إبراهيم

(۳

وهم

50

.

و

2

موسى

)(£

ا

0.0

»> وقيل:

متعيّدًا بفتح الباءء بل بكسرها كما تقدم .وهذا بخلافه بعد نبوته عليه الصلاة والسلام؛

فإنهتَعَبَّدَهُتعالى بشرع منقبله على الخلاف في ذلك؛ بنصوص وردت عليه في
الكتاب العزيز فيستقيم الفتح (أي :فتح متعبّدًا على أنه اسم مفعول) فيما بعد النبوة

دون ما قبلها ».اه وانظر :البحر المحيط 5/١4.

) (0اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٠۲٠٠ وهنا في المختصرء والبيضاوي في المنهاج

۲

بشرح الإبهاج» وهو اختيار الشيخ زكرياء الأنصاري في غاية الوصول

ص ۹۳۱وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت  ۲/۳۸۱بشرح فواتح الرحموت .واختاره
الكمال بن الهمام في التحرير ۳/۹۲٠ بشرح التيسيرء واختاره ابن عقيل» والمجد بن
تيمية في المسودة 1ص.78
وانظر المسألة بالتفصيل في :المعتمد ؟ ."75/المنخول ص١ " .77المستصفى ١/5417.

الوصول إلى الأصول ١/۹۸۳. الإحكام للآمدي  .4/575المنتهى ص.٠٠٠ التحصيل ١/

 ۳۲نهاية السول 754
ا.7/
لشرح
ر مخ
وتصر
ضة ١8/1۳. البحر المحيط  ."5/9تشنيف
المسامع ۱/۳۳٤  .774 -المسودة ص .۲۸۱شرح الكوكب المنير ١٠٤. 4/904
 00قيل :كان على شريعة نوح عليه السلام؛ لقوله تعالى# :شرع لكم من الدين ما وصّى
به نوحا» [الشورى١١]. :
انظر :البرهان ١/۴۴۴. المنخول ص.#7١ المستصفى ١/515. ميزان الأصول
ص۸۷٤. ۰٤۳۷ بذل النظر ص.41٠ نهاية السول #/١0. البحر المحيط ."5/9
تشنيف المسامع ۳/۲۳٤. شرح الكوكب المنیر ١٠3/55. إرشاد الفحول ص.5١9
 (۳وقيل :كان على شريعة إبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالى :إن أولى الناس بإبراهيم

تلذين اتبعوه وهذا النبيء والذين آمنوا والله ولي المومنين) [آل عمران]75 :ء وقوله

تعالى :ملة أبيكم إبراهيم [الحج .]67 :قال الزركشي في البحر المحيط ٦/۹۳:
«حكاه الرافعي في كتاب «السير» عن صاحب «البيان» وأقرّه؛ وقال الواحدي :إنه
الصحيح .قال ابن القشيري في «المرشد» :وعُزِيَ للشافعي» وقال الأستاذ أبو منصور:
وبه نقول» وحكاه صاحب

«المصادر» عن أكثر أصحاب أبى حنيفةء وإليه أشار أبو

علي الجبائي»٠. واختاره الشوكاني في إرشاد الفحول ص.٠٠٠

وانظر :البرهان  .۱/۳۳۳المعتمد  .۲/۷۳۳المنخول ص .۱۳۲المستصفى ١/541.
الوصول إلى الأصول ١/۹۸۳. ميزان الأصول ص۸۷٤. 74 بذل النظر ص.85٠0
البحر المحيط  ."5/9تشنيف المسامع ۲۳٤. /۳ شرح الكوكب المنير ١٠/٤4. إرشاد
الفحول ص١١5. - ۹۰۲ التحرير والتنوير لابن عاشور ."/8981
) (4وقيل :إنه كان على شريعة موسى عليه السلام؛ لأنه أقدم الأديان.
انظر :المعتمد  .۲/۷۳۴۳المستصفى ١/555. الوصول إلى الأصول ١/48". ميزان-
1۹

 002عَلَيْهِمُ السام  .وَقِيلَ :مَاتَبَتَ /18[ /ب] 001 9
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هو

o

)(f

ومنهم من منع

nese

الأصول ص .8974بذل النظر ص .0585البحر المحيط ٦/۹۳. تشنيف المسامع "/
 . 7شرح الكوكب المنير ١٠4. /5 إرشاد الفحول ص.5١5

لق وقيل :كان على شريعة عيسى عليه السلام؛لأنه أاقلرأبنبياء إليهيلاء ولأنهالناسخ
«وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق
5
يط
حبحر
م ال
ل في
اركشي
المتأخر .قال الز
ليمفريشدة :امليألستاذ
اير
«قش
الإسفراييني فيما حكاه الواحدي عنه» لكن قال ابن ال
ة
أنممن
أبي إسحاق إلى أن نبينا محمدا ي كان على شرع من الشرائع» ولا يقال :كا
ل كانعلىشرع اه.
ذلك النبيكمايقا :

او هذا أضعف الأقوال» .اھ
وانظر :البرهان ١/5". الوصول إلى الأصول ١ المنخول ص.۲٠ المستصفى
تشنيف المسامع * .7#/5البحر المحيط/” 
 ١0شرح الكوكب المنير4.4/١٠ 
 ."4إرشاد الفحول ص.5١9
وقيل :كان على شريعة أبينا آدم عليه السلام؛لأنه أول الشرائع.
انظر:شرح الكوكب المنير ٤/  ١٠٠.تشنيف المسامع r  rrالبحر المحيط ."5/49
)(۲

لفظة «عليهم السلام» ساقطة من :آ.

 (۳وهو اختيار أكثر الحئابلة» قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 4/490٠4: اكان
معدا لهبشرع منكان قبلهمطلقا من غير تعيين أحد منهم (أي :من الأنبياء

السابقين عليه السلام) بعينه» وهذا الصحيح من المذهب» اختاره الأكثر مأنصحابناء
وأومأ إليه أحمد» .وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» حكاه عنه الزركشي في
البحر المحيط .*5/88
وانظر :الروضة مع النزهة ١/٠04 فما بعدها .شرح مختصر الروضة ۴/١۸۱ فما
بعدها .المسودة ص  .581المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص.۹۸۲
) (£حكاه الغزالي فايلمنخول ص۴۲٠ عن إجماع المعتزلة» وبه صرح أبو الحسين

البصري في المعتمد ۲

وحكاه إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/45 عن

القاضي أبي بكر الباقلاني» ونقله القرافي في شرح تنقيح الفصول ص۹۲٩ عن الإمام
مالك وأصحابهء وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/١٠٤ عن الحنفية»
وهورواية للإمام أحمد حكاها المجد بن تيمية في المسودة ص۸۱۰١ ونقله الزركشي

يري.
شبن
في البحر المحيط ١/١٤ العن
قا
ثم اختلف القائلون بالمنع › فمنعه المعتزلة عقلا» وقال غيرهم  :يجوز»

وعليه الباقلاني وابن القشيري.
١

ولكن لم يقع ›

وَوَقَفَ الْعَرَالكُ”"' [رَحِمَهُ الله" .
1

۹

م

و

رم(

لا  :الْأحَادِيتٌ مُتَضَافِرَةٌ”"

اج

ر
کان يعد

snee

انظر :المنخول ص.۴۲٠ رفع الحاجب  .4/7905البحر المحيط ١/١٤. تشنيف
المسامع ۳/۲۳٤. شرح الكوكب المنير ١٠/54.5
) (1قال الغزالي في المنخول ص« :757والمختار :التوقف فيه» .اه وانظر :المستصفى

0اا'

وبالوقف قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/٤۴۴ والغزالي في المنخول
ص۲۴۲۰

وفي المستصفى ١/5152 والإمام الامدي في الإحكام ٤/۷

واختاره

الزركشي في تشنيف المسامع * .748/وحكاه أبو الحسبين البصري في المعتمد ؟/
 ۷عن أبي هاشم» وحكاه الأمدي في الإحكام  "4/571عن القاضي عبد الجبارء

وحكاه الزركشي في البحر المحيط 85/٠1 عن ابن القشيري» وإلكياء والشريف
المرتضى» والنووي» واختاره السالمي الإباضي في شرح طلعة الشمس ١/۳٠ وقال:
«وهو الحق» .اه.

ونقل الزركشي في البحر المحيط ١/١٤ عن ابن القشيري فى «المرشد» بعد حكاية

الاختلاف في ذلك قوله« :كل هذه الأقوال متعارضة» وليس فيها دلالة قاطعة» والعقل
يجرّرٌ ذلك» لكن أين السمع فيه؟» .اه.
وقال إمام الحرمين الجويني في البرهان ١/۳۳۴ عند كلامه عن هذه المسألة« :وهذا
ترجع فائدته» وعائدته إلى ما يجري مجرى التواريخ» .ووافقه المازري والأبياري

وغيرهما .قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص:1١٠١ «وهذا صحيح؛ فإنه لا يتعلق
بذلك فائدة باعتبار هذه الأمة .ولكنه يعرف به فى الجملة شرف تلك الملة التى تعبد

بهاء وفضلها على غيرها منالملل المتقدمة عملىته» .اه.

1

وقال الزركشي في البحر المحيط 5/١4: «ويمكن أن يظهر في إطلاق النسخ على ما
تعبد به؛ بورود شريعته المؤيدة» .اه.

) (۲ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .أ .وما أثبته من :ش.
) (۳في :أ ش «متظافرة» بدل «متضافرة» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب /4
 .بیان المختصر  .۳/۸۹۲شرح العضد على المختصر ۲/٦۸۲.

تضافر وتظافر بمعنى واحدء تقول :تضافر القوم على فلان» وتظافروا عليه :إذا
تعاونوا وتجمعوا عليه.

انظر :أساس البلاغة ص .485 ۰۷۲۰معجم مقاييس اللغة ۳/٠۹۳  .8654المعجم
الوسيط ١/١522

۷٦/۲ه.
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ا

کان

(0

کان د 6ي

يَحدّن

و

کان يَطوف."7

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص:۸۳٤ «قد تقدم في حديث عائشة الذي في
وهل
سئ ب
ربُد
الصحيحين « :أن أول ما

الله ية من الوحي :الرؤيا الصالحة» فكان لا

يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حُبّبَ إليهالخلاءء فكان يخلو بغار جراءء
نتَىهُ
َبدجِ ح
فتع
وكان يتحنث الليالبى ذوات العدد  والتحنث :ال

الحق وهو بغار

حراء  ...الحديث بطوله».

ه
رما
كمل
ذ يش
فثبت أنه ية كان يتحنث قبل البعثةء وهو

:
ي -
أصنف
الم

ابن

الحاجب _ إلا الصلاة» .اه.
قال الحافظ ابنحجر في الموافقة (لوحة ۵ب

مسل

ولكن لو يكتفي في

التخريج ؛ لأنه ع بارلأحاديث» فيحتاج إلى التحديث بحسب هذه الألفاظة .اه.
ت
وانقعن
وحديث عائشة سبق تخريجه فى مسألة :تأخير البي

الحاجة »...

 00قال ابن كثير في تحفة الطالب ص« :"658وأما الصلاة قبل المبعث» فلم أرَ في
حديث ما يدل على ذلك) .اه.

) (۳قال ابن كثير ص« :"68وثبت أنه ية كان يحجء ويقف مع الناس بعرفات» ولا
يقف معالْحُمْس.
والحج كانت العرب تطوف فيه» .اه
أخرج البخاري في كتاب الح باب )(١14 الوقوف بعرفة ۲/١۷٠

عن جبير بن

المطعم قال« :أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرأيت النبي ب

واقفاً بعرفة

فقلت :هذا واللهمنالْحْمْسٍ فما شأنه هاهنا» .وأخرج مسلم في كتاب الحج»باب
فاىلوقوف وقول الله تعالى  :م أفيضوا من حيث أفاض الناس»* حديث )(۳١٠
.

1

وزاد فيه « :وكانت قريشتُعَدّمن الْحْمْس».

وَالْحْمْسُ :جمع الأخمُس» هم قريش ومن ولدت» وكنانة» وجديلة قيس .سموا

هيم.
يوان ف
دمس
حُْمْسَاءٍ لأنهم تح
والحماسة :الشجاعة .وكانوا يقفون بمزدلفةء ولا يقفون بعرفة» ويقولون نحن أهل
الله» فلا نخرج من الحرم وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم مُخرمون.
وانظر :مادة (حَمّس) في النهاية لابن الأثير ١/٠442 وفتح الباري .7/15
ربي-د
يصنف
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب « :5/806قلت :وما ادعاه الم

ابن

الحاجب  -من الأحاديث المتضافرة التي ساق منها :كان يتعبد» كان يتحنث» كان
>ان
يصلي »ک

يطوف»

لا أحفظ منها إلا حديث:

«كان يتحنث بغار جراء» أي  :يتعبد»

يقال :فلان يتحنث .أي  :يفعل فعلا يخرج به من الإثم» كما نقول :يتأثم» ويتحرج :
إذا فعل ما يخرج بمهن الإثم والحرجء ومنه حديث حكيم بن حزام« :أرأيتَ .أمورا

كنت أَتَسَنَّتُ بها فى الجاهلية» أي :أتقرب بها إلى الله» .اه.
11

1A۲

واشئڍل بأ من“ فَبْلَهُ لِجمِيع المُكَلَفِينَ وَأجيبَ بِالْمنع.
قَالُوا :لَوْ كا لَقَضْتٍ الْعَادَةُ بالْمَُالَطَة أو لَرِمَبْهُ .قُلئا :التَوَادْدِ لا

خخ رع لأ ليذ
ل

كه

وق

3

.

تَمْتَيِعُ المُخَالطة؛

لِموَايِع ›

عَلَيْهَا جَمعًا بي الأول

يحمل

(مَسْأَلَةُ) الْمُخْتَارٌُ :أنه [صَلَّى الله عَلَيْهِ وسا بَعْدَ الْبَعْثِ مُتَعكد)0
بِمَا

o

اراي

وو

) (1في :م
أاه بدل «مَنْ» .وهو تحريف ظاهر من الناسخ؛ لأن «ما» لغير العاقل» وامَنْ»

اعالقلغ ف
لل
اىلب.
) (۲فى :أ«و» بدل «أو» .والصواب ما أثبته.

) (۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش.
) (4اختار الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 89أنها (مُتَعَبّدٌ) بكسر الباء قبل
نبوته علي وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» وصوّب بعد نبوته که متي قتع
لباهحت
قال ( :و هذا بخلافه بعد نبوته عليه الصلاة والسلام؛ فإنهتعبّدهُتعالى بشرع من قبلهعلى

الخلاف في ذلك بنصوص وردت عليه في الكتاب العزيز» فيستقيم الفتح (أي فتحمتعبّدًا
على أنه اسم مفعول) فيما بعد النبوة دون ماقبلها» .اه.

وقد نقل كلام القرافي العراقيٌ في شرح لتنقيح الفصول .حكاه الزركشي فايلبحر
١4
5.
المحيط /٠4
ما اختاره ابن الحاجب
مالك

وجمهور

في المنتهى ص۲۰٠۹

أصحابه»

وجمهور

الحنفية.

وهنا في المختصر›

هو مذهب

الإمام

والإمام أحمد في رواية وأكثر أصحابه»

وبعض الشافعية» واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص۸۲٥ ورجع عنه

في اللمع ص۴٠ حيث قال« :والذي نصرت في التبصرة :أن الجميع شرع لنا إلا ما

ثبت نسخهء والذي يصح الآن عندي :أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا» .اه.
وحكاه

الأستاذ أبو منصور

عن

بن

محمد

وقالٍ إمام الحرمين الجويني في البرهان

الحسن

1/1۳

على ما في البحر المحيط

«وللشافعي ميل إلى هذا

ىرق

وبنى عليه

أصلاً من أصوله في كتاب الأطعمة» وتابعه معظم أصحابه» .اه.
واختاره ابن الهمام في التحرير ۳/١١٠ بشرح التيسير»والشوكاني في إرشاد الفحول
ص۲١١

واختاره صاحب

طلعة الشمس من الإباضية ؟١٠5. /

داً بشرع أاصلفاًت.رثقموا:
مهتلعميبكن
وذهب أكثر الشافعية» والمعتزلة إلى أن
نفاي.
عيضه
رنق
شمنه
ًز؛ لتظ
اائ
لرج
قغي
ععبد
فقالت المعتزلة :إن الت
١18

لكا :مَا تَقَدَّمَ وَالأَضْلٌ :بَقَاؤُهُ وَأَنِضًا :الاتّمَاقُ عَلَى الإسْيَذْلآلٍ
مولي" # :النّفْسَ بالنّفْس© ,"”#وََيْضًا :تَبَتَ آنه قال  :جِْمَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ
ر

N

و نَسِيَرهَاء كَلەْيْرصَلّهَا إمِذا رركرما ور : 5رَأقم الصَّلاة لري“
وقال آخرون :العقل لا يحيله» ولكنه ممنوع شرعاء واختاره الغزالي في المستصفى

 ۲١١-١وفي المنخول ص 72والفخر الرازي في المحصول ۳/٠٠٠٠
والآمدي في الإحكام ٤/۸۷۳۰ وحكاه الزركشي في البحر المحيط 5/١4  74عن
ابن السمعاني» والخوارزمي» والصيرفي» والقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي.
وانظر المسألة بالتفصيل في :البرهان ١/٠۳۳. المعتمد  .۲/۸۳۳التبصرة 5ص.68
 .105المنخول ص .۳۳۲المحصول للرازي
اللمع صه" .المستصفى ١/815
 .:0/الإحكام للآمدي ١٤/۸۷۳. الوصول إلى الأصول ١/58". المنتهى
ص١٠. 8 شرح تنقيح الفصول ص .787رفع الحاجب  .45/405بيان المختصر ”/

شرح العضد على المختصر ؟ .587/التحصيل ؟ .44"/البحر المحيط ١/
 .74تشنيف المسامع ٣/٤٤. إرشاد الفحول ص.5١١ شرح طلعة الشمس

۰
١
ا
وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في :تخريج الفروع على الأصول للزنجاني
ص٠لا". رفع الحاجب 5/١1١8

؟ .7186التمهيد للإسنوي ص.44١

) (1في  :أ «لقوله» بدل «بقوله». .

)( سورة المائدة الآية١٤. : وتمامها# :وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس»©.

) (۳فى :أء ش «تلى» بدل «تلا» .وقد سبقت الإشارة في مقدمة التحقيق إلى أن هناك

كلامات كيت على خلاف القواعد الإملائية المعروفة اليوم» وقد نبهثٌ عليها.

) (4سورة طه الآية١. :
لها إذا ذكرهاء لكافارة لها إلاذلك.
صلاة
يص
لسي
فن ن
) (6عأننس أن النبي ككل قال :م
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب

تعجيل قضائها حديث )"(4١  ۷۷٤١./واللفظ له.
وأخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب ( )۷۴من نسي صلاة فليصلها إذا

1

ذكرها حديث )(۲٤٤ .۸۰۳ ۱/۷۰۳

ولمسلم« :إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله

تعالى يقول :وأقم الصلاة لذكري [طه ١٠]. أخرجه في كتاب المساجد ومواضع
الصلاة» باب قضاء الصلاة  ...الخ حديث (/١ )۹۰۳الاك.

ولمسلم أيضاً عن أبي هريرة مثله» أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب
قضاء الصلاة...حديث )(١١۳ ١/۷۷٤.

١5

وَهِيَ لِمُوسَى [عَلَيْهِ السَّامُ]”" .2وَسِيَاقُهُ يدل عَلَى الاسْيَدْلالٍ بو"
ع )ل كه

0

(.

(2r

ييعثثَِاذِ ` [رَضِىَ الله عَنْهُ]
قالوا:لميُذْكَرْفي حَدِم

باه ترك

هرء

7

7

وصوبه .وَأجِيبَ

 :إِمَّاءِ لأنَّ الْكتابَ بش أ لله ؛ جَمْعَا بَايْلنأَدلة.
ا
o۶

قالوا :لَر كاد لَوَجَبَ تَعَلَّمُهَا وَالْبَحْتُ عَنها .قُلْمًا :الْمُعْكبه:
لتوار فلا يَحْتَاجُ.

الواا :الإِجْمَاعُعَلَ أىَنَّ ضَرِيعَتَهُ تَاسِحَةٌ .فا"  :لِمَا حَالَمَّهَاك وَإلا

ت

سم
اص

وجب

سخ

وجوب

الِإِيمَانٍء وَنَحْرِيم الكفر.

سد

تج

( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب ٤/۹٠٠

١۷/
"۲
وبيان المختصر .

( )۲قال الأصفهاني في بيان المختصر « :۴/۲۷۲وهذه الآية خطاب لموسى عليه السلام»

وسياق كلام النبي عليه السلام من تلاوة ماأوجب على موسى» بإعيدجابه مثله على
الأمة يدل على الاستدلال به.

عدثة
اتعب
ولولا ال
لدببع

لنه؛
قرع
بش
بم

لما قرأ الرسول عليه السلام في معرض

الاستدلال به) .اه.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري « :۲/۲۷واستدل به على أن شرع من قبلنا
شرع لنا؛ لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح
في الأصول ما لم يرد ناسخ» .اه.

وانظر :إحكام الفصول للباجي ١/5064. الإشارة للباجي ص .۳۷۲بذل النظر
للأسمندي ص .4885رفع الحاجب ١75/.4 بيان المختصر  .۳/۲۷۲شرح العضد على
المختصر  .۷۸/۲۲شرح الكوكب المنير 5/١4. فتح الباري .۲/۲۷
2

حديث معاذ سبق تخريجه في أدلة الإجماع ص.٤٤١

( )45ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش.وهو الموافق لما في بيان
المختصر  ۳/۲۷۲ورفع الحاجب ٠١/٤ه.
( )5لفظة «تركه» ساقطة من :أ.
(35

في  :ش «التواتر» بدل «المتواترا.
ع

( )۷لفظة «قلنا» ساقطة من :أ.
11۸0

مدَذمْهَبوُ الصّحَابن”'ا'(o :لَfبْسَ حsهُ+دبكَ(ة؟”)" عَ|لَى صَرحَابِىٌ» اDمfاق  .وسَياولْعمُخْسميَاورُ:
.

( )1لم يقل ابن الحاجب :مذهب الصحابي العالم كما قيده بعض الحنابلة؛ لأن العامي لا
قول له؛ لأنه صادر عن غير نظر.

انظر :الروضة مع النزهة ١/404. المسودة ص.74١ شرح الكوكب المنير ٤/٤١٤.
تشنيف المسامع ۳/١٤٤.
()9

في :أء .ش ابحجة» بدل «حجة) .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب /5

6غ

وبيان المختصر ۳/٤۷۲۰ وشرح العضد على المختصر .۷۸/۲۲

( )۳مذهب الصحابي المجتهد ليس حجة على صحابي آخر اتفاقاء سواء كان مجتهدا أم
لاء أكمااإن
ظأر
ن» فواضح؛ لاألنمجتهد لايقلد غيره» بي
نيه
ل عل
نء ويبحث عن
الحكم» ويعمل بما غلب على ظنهء وأما إن ليمكن» فوظيفته التقليد.

وقد نقل هذا الاتفاق القاضي الباقلاني  -كما في التلخيص " »- 70/4وتبعه الآمدي
في الإحكام ا

وابن الحاجب في المنتهى ص۰۲۰٦

وهنا في المختصر.

وابن

 ٤4وغيرهمء لكنّ الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في اللمع ص٥۴ قال« :فأما إذا

اختلفوا على قولين بئيت على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة؟ فإذا قلنا :إلنهيس
يين» بل
قف
ياحد
رد و
فقلي
لجز ت
ام ي
بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض» ول
أحد القولين على الآخر بكثرة العددء فإذا كان على أحد القولين أكثر الصحابة» وعلى
القول الآخر الأقلء قدم ما عليه الأكثر  .»..اه.
انظر  :التلخيص 7/61

اللمع ص "اه  .الإحكام للآمدي 8

۱۱۸٩

المنتهى ص١2 ؟اع

سرح

سه

6006

وَلِلسَّافِعِىٌء ووَأً٥

عع

ay

[رَحِمَهُمًَا اللهُ] 02قَوْلآنِ في أنه حجة

(Pgs

متقدمة

عَ1لَى الياس

(ه)

رفع الحاجب ۳۱/٤ه. بيان المختصر /8۳ا؟ .شرح العضد على المختصر .۷۸/۲۲

شرح الكوكب المنير /48؟ .74تشنيف المسامع ۳/١٤٤. البحر المحيط ١/۳٠.
)(1

في  ::ش «غيره» بدل الغيرهم".

ريفع
) (۲في :أ «لأحمد» كما ف

الحاجب 5/١8., بدل «أحمد» .وما أثبته هو الموافق

لما في بيان المختصر ۴/٤۷۲ وشرح العضد على المختصر .۷۸/۲۲

) (۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش .وما أثبته هو الموافق لما
في بيان المختصر اك
)(€4

في ::ش» مُقَدّمَة) بدل ١م

ورفع الحاجب ١١/٤ه.
.

) (6وأما قول الصحابي هل يكون حجة على غير الصحابي؟ .اختلفوا فيه.

للإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله قولان .والقول الجديد للشافعي :إنه ليس

بحجة .واختاره الغزالي المستصفى ١/٠٠۲٠ والفخر الرازي فى المحصول ٩/۹١٠

وقال عنه« :إنه الحق»» وحكاه الآمدي في الإحكام  4/685عن الأشاعرة»
والمعتزلة» وأبي الحسن الكرخي» واختاره ابن الحاجب في المنتهى ص.7١5 وهنا
في المختصرء وأبو الخطاب من الحنابلة» والبيضاوي في المنهاج ۳/٠٠٠ بشرح

الإبهاج» وحكاه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص٠٤٤٥ والقاضي عبد الوهاب»
والعلوي الشنقيطي في نشر البنود ۲/۸٥۵۲ عن الإمام مالك.

والقول القديم للشافعي» والرواية الثانية للإمام أحمد :إنه حجةء وهو المشهور
الإمام مالك .وهو احتيار أبي بكر.
الرازي الحنفي» وأبي سعيد البِرْدَعَى [بكسر الباء» وفتح الدال والعين» نسبة إلى بردعة من
ثنر الحنفية.
كع
أ١/
حر المحيط ٤٠
لشيبفي
ازرك
أقصى بألاذدربيجان]» وحكاه ال

انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في :الرسالة للشافعي ص .540المستصفى ١/
 . ٠المحصول للرازي 5/95١. الوصول إلى الأصول ۲/٠۷۴. الإحكام للآمدي
ص.05
 .FAoالمنتهى ص.۲٠٠ شرح تنقيح الفصول 4
4/

الروضة مع النزهة ١/*04.

رفع الحاجب 4/41١5. بيان المختصر ۳/١۷۲. مختصر البعلي ص.١5١ شرح مختصر
الروضة ١۸۱/.۳ التحصيل ؟."١9/ البحر المحيط ٤/١ه. تيسير التحرير ۳/۲١٠.
فواتح الرحموت  .۲/۷۸۱تشنيف المسامع * .74/5نشر البنود .7/805
وانظر :أثر الخلاف في ذلك :التمهيد للإسنوي ص .444تخريج الفروع على الأصول
للزنجاني ص.81١
ما١ ١ /

وَقَالَ قَوْمٌ :إن حالف الْقِيَاسَ" .وَقِيلَ :الْحُجَّةُ :قَوْلُ أبي بكر
23

[رَضِي

و

الله

دوع م

8

ص

بي
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]02

لَمَا :دلَآلِيلَ ععَللَييْه َوَجَبَتَرْكُهُ وَأَئِضًا :لَوْگانمح عَلَى
يرهم لكان قَوْلُ الأغلّم لأفْصَلٍ حُبَةٌ عَلَى غَيْرِه؛ إِذْل ياُقَدّرُفيه“
ی

,

( )1إن خالف القياس كان حجةء وإلا فلا؛ وذلك لأن الصحابي لا محل له إلا التوقيف.
قال إمام الحرمين الجويني في البرهان ۲/١4۸: «فلعلهم لاح لهم مستند سمعي قطعي
من نص حديث

كان حكمهم بذلك» فيجب

اتباعهم لهذا المقام» .اه.

وإلى هذا ذهب الإمام الغزالي في المنخول ص٤١٥ لكنه رجع عنه في المستصفى
 _ ۲كلالاء ولم يعتبره حجة مطلقا.

ونقل الزركشي فايلبحر المحيط  5/40عانبن برهان في «الوجيز» قوله« :وهذا هو
الحق البين .قال :ومسائل الإمامين أبي حنيفة» والشافعي رضي الله عنهما تدل عليه».
٠
1000
اه وانظر تشنيف المسامع ١/١٤.٠

وانظر :البرهان ؟ .71344/التبصرة ص ."89المستصفى ١۷۲. - ۲/۱۷۲ المنخول
ص .4!/المحصول للرازي 5/451١. الإحكام للآمدي  ."4/88شرح تنقيح
ه
ص.55
الفصول 4

رفع الحاجب 4/5١86. التمهيد للإسنوي ص.06٠0 شرح الكوكب

المنير  .5/457فواتح الرحموت  .7/581البحر المحيط  .65/906تشنيف المسامع
.0£ |۳

( )۲وانظر هذا القول وأدلته فى :المنخول ص٤۷٤ ١۷٤. - المحصول للرازي ٩/۹۲۱ -

 .٠الإحكام للآمدي ٤/۸۸۳. شرح تنقيح الفصول ص.٤٤٤ رفع الحاجب .4/810

بيان المختصر .6/7/7#
( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما في رفع
الحاجب ٤/١۱
)(€

وبيان المختصر ” 7/4112وشرح العضد على المختصر .۲/۷۸۲

في  :ش «غيره» بدل اغيرهم).

( )6في :أ افيه بدل «فيهم؟.

 (05قالالقاضي العضد في شرحه على المختصر  ۲/۷۸۲عند قول المصنف« :إذ لا يقدر
ه؛
رعلى
يجة
غه ح
فيهم أكثر»« :بيانه أنهلا شيء يقدر في الصحابي موجبا لكون قول

5ونه أعلمء وأفضل من الغير؛ لمشاهدة الرسول وأحواله وء فلو كان ذلك
3ك
موجباء لاستلزم الحجية في كل أعلم وأفضل من غيره» .اه.
وقال المحقق التفتازاني« :قوله  :بيانه أنه لا شيء يقدر» شرح لقوله( :إذ لا يقدر فيهم-
١184

2
وَاسُْدِلُ :لَو كان حصّةء لَتَتَاقَضَ
تَ الْحجَجٌ .وَأْجِيبَ أن التّرْجِيحَ » /

[ ]/58أو الْوَقْفَء أو التَّخَييرَ يَذْفَعْهُ عد و02
وَاسْيُْدِلٌ  :لو کان ةه

لَوَجَبَ التَمْلِيدٌ م إِمْكَانٍ الاجيهاد.

وَأْجِيبَ إِذَا

ياد.
تنَحقجةلفل
كا

ُوا:لِأَضْحَابِي كَالنجُوe ادو  ۱باللدَيْن ِن بغي“

اد ل الْمُقَنْدُونَ؛ لأَنَّ حِطَابَهُ لِلصَّحَابَة.
ج00

ل

زا2.

ثَانُوا :وَلَى عَبْدالئَحْمِن عَلِياه برط الاقْي8دَاءِ بِالسَّەئْەحَيْنِ فَ2لَمْ يَeقْبَلْ
رَوَلََ عُْمَانَ رَضِيَ الل
عه“

ره

8ظ

se

= أكثر؛ .وكأن الشارحين لم يطلعوا على هذا المعنى حيث قالوا :لكوان قول الصحابي
حجة»ء لكان؛ لكون الصحابي أعلم وأفضل؛ لمشاهدتهم التنزيل» وسماعهم التأويل»

ووقوفهم على أحوال النبي عليه السلام» ومراده كملنامه على ما ليمقف عليه
غيرهم» لا لكونهم أكثر من غيرهم؛ إذ لايقدر فيهم ذلك» .اه وانظر :بيان المختصر
رفع الحاجب 4/100
۳
وانَ حك لَنَافَضَتِ الْحجَجُ وَأَجِيبَ بأد التّرْجِيحَ» أو الْوَقْفَء
( )١عبارة« :وَاسْئدِلَ :لكَ
أو احير يَدفَعُهُ كير  .ساقطة من :أ.
) (۲سبق تخريجه في مسألة :لاينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم .»..ص.٤٦۷
إفرة

سبق تخريجه في مسألة :لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم...

أعبدالرحمن بعنوف»
( )٤عبارة« :

ص.65554

بزيادة «بن عوف» .وهذه الزيادة تفردت بها نسخة :أ.

عبدالرحمن بن عوف هو :الصحابي الجليل أبو محمدء القرشي الزهري المدني» كان
اسمه في الجاهلية :عبد عمروء وقيل :عبد الكعبةء وأمه الشفاء» أسلم قديماًء وهو

أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر
رضي الله عنهم» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل الشورى الذين توفي

رسول الله ِ وهوعنهم راض .هاجر الهجرتين» وآخى النبي كله بينهوبين سعد بن
الربيع .بشدهدراًء وبيعة الرضوان وسائر المشاهدء وكان كثير الإنفاق في سبيل الله.

جرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة .ومناقبه كثيرة .توفي رضي الله عنه سنة 7الاهء
وقيل غير ذلك .انظر ترجمته فى :الإصابة 7/751١4. الاستيعاب  .7/78حلية الأولياء

 .١صفوة الصفوة ١/812
(©) ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش.
١6

قر“ وَلَمْ يكر كَل أله إجْمَاعٌ .قُلنا :الْمْرَادٌُ :مُتَابَعمُهُمْ في السَيرَة

م

ولا وَجَبَ عَلَى الصَّحَابِيٌ 0

ا

قالوا :إِذَاحَالَفَ الْقِيَاسَء فلا بد مِنْ حُجَّةٍ نَقْلِئّةِ .وَأجِيبَ بأنَّ ذُلِكَ

يلرم الصَحَابِيّء وَيَجْرِي فِي التَابِعِينَ مَعَ غَيْرِهِمْ.
ګ
ګ چ
9ک

 00فى :أ «قَبلَ' بدل «فَقَبلّ.٤

 000روى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه /ه١لا من زياداته:

ثناسفيان بن وكيع» ثناقُبَئِصَةَء ثناأبوبكر بنعياش عن عاصم عن أبيوائلقال :
«قلت لعبدالرحمن بن عوف :كيف بايعتم عثمان وتركتم عليًا ؟ فقال :ما ذنبي قد
بدأت بعلي » فقلت :أبايعك على كتاب اللهء وسنة رسول الله ية وسيرة أبي بكر
در فقال :فيما استطعتُ .ثم عرضت ذلك على عثمان» فقال :نعم».

 :ابن كثير في تحفة الطالب ص
كذاا

« :4۸۳فسفيان غير حجةء وإنما آفته من ورّاقه.

ابن أبي حاتم وابن حِيَّانْء وابنعَدي .وقال البخاري :يتكلمون فيه؛ لأشياء

َتوه إياها .وقال أبو رُرْعَة  ::متهم بالكذب» .اه.

المجروحين ١/46". التاريخ الصغير ؟/
٤۲
4/.
وانظر :الجرح والتعديل ١17
 ٥التقريب  ."١7/١ميزان الاعتدال .۳۷/۱۲

) (۳أي :ولم يُنْكَرْ على سيدنا عبدالرجمن بن عوف رضي الله عنه صَْيعْه.
انظر :بيان المختصر  .۳/۹۷۲رفع الحاجب  .4/515شرح العضد على المختصر /۲
عية السعد.
حامش
4
114۰

الاسْتِخْسَانٌُ”" :قال ابلْهحَتفيّه”" .2وَالْحَتَابلة ."0وَأَنْكَرَهُ غَيْدْهُمْء حَبَّى
ص

95

) (1الاستحسان فى اللغة :هو عد الشىءء واعتقاده حسناً .أو :اعتماد الشىء حسناًء سواء

ً.
لاًاأو
هعلم
جان
أك

1

١

انظر :التعريفات للجرجاني ص .۲مفردات الراغب ص.۳۲٦ القاموس المحيط /4
 .5المصباح المنير ١/7141. شرح مختصر الروضة  .191/#شرح الكوكب المنير
 . ٤البحر المحيط //5ا.8
وانظر تعريف الاستحسان في اصطلاح علماء الأصول .والمعاني التي يتفرع إليهاء مع

الأمثلة والأدلة» وتحقيق القول فيه في :التبصرةص .444اللمع ص .85ال
 1/0۸فما بعدها .الإحكام للآمدي ۰ /4

ص١64
شرح تنقيح الفصول .

الروضة

مالعنزهة ١/7*4. شرح مختصر الروضة ۳/١۹۱. مختصر البعلي ص.٠٠١ رفع
الاج  .۰ 5بیان المختصر  .۳/۲۸۲شرح العضد على المختصر  .۲/۸۸۲شرح
المحلي على جمع الجوامع  "7/48مع حاشية البناني .أصول السرخسي ؟.٠١4/
تيسير التحرير ٤/۸۷. فواتح الرحموت ؟."5١/7 التعريفات للجرجاني ص ."7المدخل
إلىمذهب الإمام أحمد ص .۱۹۲شرح الكوكب المنير ٤/٠٤. البحر المحيط /5
 .۷تشنيف المسامع .7/05911

)( انظر :أصول السرخسي ”/4١5. المحرر في الأصول للسرخسي 7/84١. بذل النظر
للأسمندي ص .745كشف الأسرار شرح المصنف على المنار  ۲/۰۹۲مع شرح نور
الأنوار .كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري  ."/4إفاضة الأنوار للحصكفي ص.6557
تيسير التحرير  .4/87التقرير والتحبير  6/6فواتح الرحموت ؟.*7١/7
)(۳

انظر :الروضة مع النزهة //١ا.4١ شرح مختصر

الروضة #//198١. المسودة ص.64١

شرح الكوكب المنير  .4/774المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص.97١ مختصر
البعلى ص؟.١5
41
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:2320

١

إسْتِحْسَان شتت فر
) 0ماالبميعنقوفتين ساقط من :الأصل» أ .كما في شرح العضد على المختصر "/
۸

وما أثبته من :ش .وفي بيان المختصر ١85/.*0 ورفع الحاجب ١٠8: /4

"رحمه الله» بدل«رضى الله عنه).

)(۲

نبذة تاريخية عن الاستحسان:
ظهرت كلمة الاستحسان بكثرة أول ما ظهرت على لسان الإمام أبي حنيفة رحمه الله
فكثر ترددها فيما نقل عنه من فروع» وفي أغلب مواضيعها تذكر مقرونة بكلمة القياس.
مثل القياس يقضي بكذاء ولكنا نستحسن كذاء أو إنا أثبتنا كذا بالاستحسان على
خلاف القياس» أو القياس كذا والاستحسان كذاء وبالاستحسان نأخذء أَوْ لولا الرواية

ملت بالقياس.
برع الإمام أبو حنيفة في الاستحسان»

وكثرت مسائله حتى قيل عنه ( :إنه إمام

الاستحسان»» وقال عنه تلميذهالإمام محمد بن الحسن الشيباني " :كان أبو حنيفة
يناظر أصحابه في المقاييس» فينتصفون منهء ويعارضونه حتى إذا قال :أستحسن» لم

يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان من مسائل»..
وتابعه تلاميذه الذين بلغوا درجة الاجتهاد في ذلك» وكثر ذكر الاستحسان في المسائل

المنقولة عنه وعن أصحابه على وجه يفيد أنه دليل من الأدلة الشرعية» وأن المسائل
المستحسنة أضحت نوعا من الأنواع التي يجب على المجتهد معرفتهاء حتى عد محمد
بانلحسن معرفة مسائل الاستحسان عند الفقهاء شرطا من شروط الاجتهاد كمعرفة
غيره من الأدلة.

ولم يرد عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه تحديد ضابط الاستحسان» بل جاءت عبارات
مطلقة جعلها عنوانا على دليل في نفسه مرة» ومصرحا به في حلقة الدرس مرة
أخرى » وكل ما يفهم من ذلك أنه دليل يعارض القياس» فيرجع عليه ولكن ما هو

هذا الدليل ؟ لم يبين المراد منه إلا في بعض المسائل القليلة أنه حديث أو أثر.

معنبباعرضاته يقول فيها«:لولا الأثرلَقُلْتُ بالقياس»..

وكما نقل عن أبي حنيفة وأصحابه»نقل عن الإمام مالك وتلاميذه العمل بالاستحسان
في بعض المسائل»وفي عبارات مجملة .فقد روى تلميذه ابن القاسم عنه أنه قال :
«الاستحسان تسعة أعشار العلم».

وقال أصبغ أحد تلاميذه « :الاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس»» بل
بالغ وقال « :إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنةء وأن الاستحسان عماد العلم»)..

ويقول أشهب من تلاميذه في مسألة  من اشترى سلعة بالخيار» ثم مات» فاختلف
ورثته في إمضاء العقد وفسخهء وامتنع البائع من قبول نصيب من ردء وقبله الباقي  = :
14۲۴

= «الق
اياس
لالف
إسخ»
م ول
ضكنا
انست
ءحسن
»..

ولا يعقل أن يقول إمامان :أبو حنيفة ومالك وأصحابهما :إنا نستحسن بدون دليل

معتبر من الشارع .غير أن هذا الدليل لم يبين القائلون به نوعَهُء ولا المراد منه؛ لأن
العصر لم يكن عصر تعريف للمصطلحات»

بل عصر اجتهاد واستنباط للأحكام .ولم

يكن ثار النزاع فيه حتى يبينوا مرادهم منه.

ومن هنا كان هجوم الإمام الشافعي على الاستحسان عنيفاًء وإنكاره له أشد الإنكار؛
لما سمع كلمة الاستحسان تدور كثيراً على ألسنة من ناظره من أتباع المذهب الحنفي ۔

كابشر المرِييي»  من غير أن يبينوا المراد منهاء ولعل هؤلاء المناظرين كانوا يلجئون
إليهاحينما تعوزهم الحجة؛ تقليدا لأئمتهم» فإذاماسألهم عنحقيقتها  أي كلمة
الاستحسان  عجزوا عن البيانء ولو كانوا بينوا معناهاء وحقيقتها في المذهب؛ لَسَلْمَ
لهمء أو لناقشهم في معناها؛ لأن إنكار الإمام الشافعي كان لمجرد إطلاق القول

بالاستحسان» فيقول في رسالته التي بِيِّن فيها أدلة الأحكام في باب الاستحسان»
عباراتٍ تدل على أن الاستحسان لياجوزء وأنه حرام» وأنه لو جاز تعطيل القياس

إلى الاستحسان؛ لفتح الباب لأصحاب العقول من غير أهل العلم ليقولوا في دين الله
بالاستحسان» ثم يصرح رحمه الله بأنه تلذذ وقول بالهوى.
ونص عبارته في اللرسالة ص٠٠٤ _ لا١ه: ( ...أنَّ حراما على أحد أن يقول

بالاستحسانء إذا خالف الاستحسان الخبرً ...فهل تجيز أنتَ أن يقول الرجلٌ:

أستحسن بغير قياس ؟ ...ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم
أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان ...وإنما الاستحسان تلذذ).
أه.

وفي كتابه «الأم' ١73 ۷  ۷۷۲ -يعقد بابا بعنوان «إبطال الاستحسان»» يبين فيه أن
الأدلة التي لياجوز للمفتي أن يفتي بغيرها هي :الكتاب .والسنة» والإجماع»
والقياس .وأن من قال بالاستحسان فقد خرج عنهاء ووضع نفسه في رأيه واستحسانه

عكلىتغي
ارب» ولا سنة موضعها في أن يتبع رأيه.
وقد نقل عنه الإمام الغزالي في المنخول ص "47أنه قال« :من استحسن فقد شُرَّعَ؛.
يري
دبذلك أن من أثبت حكماً بأنه مستحسن عنده منغير دليلمن َيل الشارع؛ فهو

الشارع لهذا الحكم؛ لأنه لم يأخذه من الشارع.
وقد ثبت أن الإمام الشافعي قد استحسن في مسائل كثيرة منها:

ق-وله :أستحسن التحليف على المصحف.

 -وقوله :أستحسن أن يرك للمكاتب شيءٌ من نجوم الكتابة.

 وقوله :أستحسن أن يضع  -أي المؤذن  أصبعيه في صماخي أذنيه إذا أقَنّ.۱4۴۳

تعسا عِبَارَتَهُ E  .قلا إن
فقيل  :دَلِيلٌ يَنْفَدِحْ في نَفْسِ الْمُجِتَهِدٍ نه

 وقوله :أستحسن في المتعة ثلاثين درهما:. وقوله :إذا أخرج السارق يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت» فالاستحسان أن لا تقطعاليمنى.

 وقوله :عند خيار الشفعة ثلاثاً :هذا استحسان مني ليس بأصل» ولابد من تأويله.وقد بدا لى بعد هذه الجولة أنه قد كان للتعصب المذهبي نصيب كبير في الخلط في

هذه المسألة حتى صَعَّبُوا سهلاًء وبالغوا في غير عظيم» فالاستحسان الذي أنكره
الإمام الشافعي وغيره» وقال فيه قولته المشهورة « :من استحسن فقد شرّع» 2وعقد له
بابا في كتابه «الأم» بعنوان «إبطال الاستحسان» وذكره في كتابه «الرسالة» :إنما هو

اعتباره أصلاً من أصول الشريعة مغايراً لسائر الأدلة .ولا شك أن هذا الأمر لا يقول به

مسلم.

)

1

ضاح :أنهلايتحقق استحسان مختلف فيه كما صرح بذلك ابن الحاجب.
ينتهن
وم
 .۷الرسالة ص٠٠٤
-۷٠۲
انظر هذه المسألة في :الأم 2ه9/4١1. 515/. 707 87
/ا .06المهذب للشيرازي "١/489  ٠8".المحصول للرازي  .5/771الإحكام
للآمدي  ."4/14الإبهاج #/4١٠. رفع الحاجب  .4/455مناهج العقول - ۳/۰۹۱
 .1البحر المحيط  .۷4 81/89غاية الوصول ص.٠٤٠١ تشنيف المسامع ١4/4*.
شرح الكوكب المنير  .5/974الاعتصام للشاطبي  ۲/۷۳۱فما بعدها .الفكر السامي
للحجوي ١/841١. أصول الفقه للشيخ الخضري ص“ ."۳أصول الفقه للشيخ أبي
زهرة ص.77١ كتاب «الشافعي» للشيخ أبي زهرة ص ."87 _ "71أصول الفقه

الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي ١/١77
)(1

قد اشتهر فكيتب الأصول أن هذا التعريف لبعض الحنفية» ولكنني وجدته لبعض

المالكية» فقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١17: /# «والاستحسان

ازية « :وهو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر
لمماوفي
عند أشهب أيضاًء واهو
عنه عبارته»» والمراد بالمعنى :دليل الحكم الذي استحسنه» وأما الحكم فقد عبر
.
اه)ه.
عن

وهذا التعريف قال عنه الإمام الغزالي في المستصفى ١/ « ١۸۲:وهذا هوس؛ لأن ما
لا يقدر على التعبير عنه لا يدري أنه وهم وخيال» أو تحقيق» ولابد من ظهوره؛

ليعتبر بأدلة الشريعة» لِتضَحْحَهُ الأدلة تأزويفه» أما الحكم بما ليادري ما هوء فمن
أين يعلم جوازه؟ أبضرورة العقل» أو نظره» أو بسمع متواتر أآوحاد؟ ولا وجه
لدعوى شيء من ذلك» .اه.

هذا التعريف للاستحسان وقال «:والوجه في
وقد ذكر الآمدي في الإحكام 4
الكلام عل علييهه أنه تردد فيه بين أن يكون دليلا محققاء ووهماً فاسداً» فلا خلاف في =

١14:
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امتناع التمسك به
وإن تحقق أنه دليل من الأدلة الشرعية» فلا نزاع في جواز التمسك

به أيضاء وإن
كان ذلك في غاية الْبُمْي وإنما النزاع في تخصيصه باسم الاستحسان

عند العجز عن التعبير عنه د
ون حالة إمكان التعبير عنه» ولا حاصل للنزاع اللفظي» .

اه.

وتعقبه الطوفي في ش
رح مختصر الروضة ۳/۲۹٠ حيث قال « :قلت :رجع الأمر في

هذا إلى
أنه عمل بدليل شرعي»ء ولا نزاع في العمل بهكما قال يريد الآمدي .
لكن من المعلوم
بالوجدان أن النفوس يصير لها فيما تعانيه من العلوم والحِرّف ملكات
قارّة فيها تد
رك بها الأحكامً العارضة في تلك العلوم والحرف» ولو كلفت الإفصاحَ

عن حقيقة تلك ا
لمعارف بالقول؛ لتعذر عليهاء وقد أقرّ بذلك جماعة من العلماء

منهم :ابن الخشَّابِ في جواب المسائل الإسكندرانيات» ويُسمي ذلك أهلٌ الصناعات

وغيرهم ُ :رْبَة»و آهل التصوف :ذَُوْنّاء وأهل الفلسفة ونحوهم :مَلَكَة.

و
مثال ذلك الدلآلون في الأسواقء قد صار لهم دُرْبَةَ بمعرفة قيم الأشياء؛ لكثرة

د
ورانها على أيديهم ومُعاناتهم حتى صاروا أهل خبرة يُرجع إل

شرعاً في قيم

الأشياء»
فيركب أحذهم الفرس» فيسوقهء أو يراه رؤية مجردة» أو يأخذ الثوب» أو

غيره من الأعيان على حسب مدالهو
آل فيه» فيقول :هذا يساوي كذاء أقيومته

كذاء فلا يخطئ بحبة
زيادة ولا نقصء معأنالوقلنا له:لِمّقلت :إن قيمته كذا؟

لما أفصح بحجةء بل يقول :هكذا أعرف.

فعلى هذا لا يَبْعْدُ أن يحصل لبعض المجتهدين دُرْبَةٌ وملكةٌ في استخراج الأحكام؛

لكثرة نظره ف
الأدلة في مرآيةهاء حتى تلوح له الأحكامٌ سابقة على أدلتها ويدونهاء أو تلوح لأحهكامٌ
الذوق
والملكة على وجه تقصر عنها العبارة كما يلوح الوجه في
المرآة» ولو سئل أك
ثر الناس عن كيفية ظهوره لما أدركه .بل قعدجز عن ذلك كثير

مونإنماالخواص»› فإذا اتفق ذلك للمجتهد» وحصل له به علم أو ظنء جاز العمل ب

امتنعم
نهذاكثيرمن الناس منجهة أن هذا يصير حكماً في الشرع بمايشبه
الإلهام» وأحكا
م
ٌ
الشرع إنما بنيت على ظواهر الأدلةء فتدور معها وجوداً وعدما» .اه.
وانظر :الإحكام
للآمدي  .4/198رفع الحاجب  .5/574الإبهاج  .۴/۱۰۲بيان
المختصر ۸۲
 .۳/۳شرح العضد على المختصر  .۲/۸۸۲الاعتصام للشاطبي ؟.51/
البحر المحيط 5
 .5/7تشنيف المسامع ۳/۸۳٤. شرح الكوكب المنير  .4/7"5غاية
الوصول ١.
ص5951 الفكر السامي للحجوي ١/44١.

 (00قال الشيخ الح
جوي في الفكر السامي ١/ « 45١:فأما من عّفه بأنه :دليل ينقدح في
نافلسمجتهد تقصر عبارته عنه.

فإما أن يكون انقد
ناحه
ففي
س

المجتهد بمعنى تحقق ثبوته» فع
ومله
اب
جهب»
14٥

وهوعد

سمم 5ا
افقو
ور
يم
7
هعَنْ امقسياس 0إلى رقياس عأمفوى )(١9 ٠امويلكا نزاع فيه.
وَقِيلَ :هُوَ الْعُدُول
مرج

0

ق

َم

افق

لي ا سي
خاصيص فياس يافوى صه
وقيل :ت

َلآ |

.٠

> ولا يراع فية.

وَقِبِلَ :الْعُدُولُ إِلَى جلاف النَّظِيرِ؛ لِدَلِيلٍ
-

1

(D

yع فيه .
أففلَوَى ) > (MDولا زا

PN

اقاًء وإما أن يكون بمعنى أنه شاك فيه» فمردود اتفاقاًء ولا تغبت الأحكام
مقبول اتف
بالاحتمال والشك».

٠

أه.

وانظر :الإحكام للآمدي  .4/148شرح مختصر الروضة ١/١۹1. رفع الحاجب
 . ٤الإبهاج  .105/#بيان المختصر  .۳/۳۸۲شرح العضد على المختصر ؟/
 .YAAالاعتصام للشاطبى 52

البحر المحيط

١/۳۹. تشنيف

المسامع Y/A.

شرح الكوكب المنير ٤/١١٤. غاية الوصول ص.١۹۳ الفكر السامي للحجوي ١/
.4
) (00هذا التعريف منسوب في كتب الحنفية إلى الإمام أبي بكر الرازي» ونسبه أبوالحسين

البصري في المعتمد ۲/١٠۲ إلى بعض متأخري الحنفية من غير تعيبن» ونسبه الشيخ
الحجوي في الفكر السامي ١/44١ إلى بعض المالكية.
ول عن قياس إلى قياس أقوى» لا خلاف فيه؛ بأن الأقوى معمول به عند
والعد

التعارض.
 .585 - ۲/۰الإحكام للآمدي ٤/۱۹۳. رفع الحاجب .5/776
انظر :المعتمد ۹۲

 .۳۸/۲۳شرح العضد على المختصر  .۲/۸۸۲بذل النظر للأسمندي
بیان المختصر

.۸
الحنفي ص.1٤۷ تشنيف المسامع ۴

البحر المحيط ١/٠۹. الفكر السامي ١/

 .4أصول الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى شلبي ١/677.

زفق

والكلام فيه راجع إلى الكلام في .تخصيص العلة.

الإحكام للآمدي  ."4/79رفع الحاجب  .54/774بيان المختصر .۳۸/۲۳
انظر. :
شرح العضد على المختصر  .۲/۸۸۲البحر المحيط ١4. - 5/04
مما قاله الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه اللهء كما نقله عنه الأسمندي
( )۳وهذا قريب

ل النظر ص٠٤۸ حيث عرفه بقوله « :إن الاستحسان :أن يعدل الإنسان
الحنفي في بذ

سألة مثلما هو حكم في نظائرها؛ لوجه هو أقوى من الأول
عن أن يحكم في الم

ش
يقتضي العدول عن الأول» .اه.
وقد نقل تعريفٌ الكرخي هأذياضاً  أبو الحسين البصري في المعتمد ۲/٦۹۲.

فق

شيته على العضد « :۹۸۲ /۲اعلم أن الذي استقر عليه رأي
قال التفتازاني في حا
الاستحسان :عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه
المتأخرين هو أن
حجة؛ لأن ثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماعا؛ لأنه إما بالأثر» =
الأفهام»ء وهو
١65

وَقِيلَ :الْعُدُولٌ عَنْ كم الدَلِيلٍإلّى الْعَادَةِ؛ لِمَضْلَحَةٍ الاس» كدحول
الْحَمَّام .وَشُرْبٍ الْمَاءِ مِنَّ السَّفَّاءُِ .لْنا :مُسْتَئَدُهُ :جَرَيَائُهُ فِي رَمَانِىو أو

َمَاِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ من غَيْرِ لاء أو غَِرُ دَلِكَ .وَإلاً هر مرو إن

َحَمَقَ إسْتِحْسَانٌ مُخْتَلَفُ فِيه .قُلا :لآ دَلِيلَ يدل عَلَيْهِ /58[ / .ب] رجت
>رکه.
۶

ل

قَالُوا :لوَائبعُوا أخسَن»”" .قلنا :أي :الْأَظْهَرَ وَالأَوْلَىء وَ« :ما راث
=

كالسَّلَم
والإجارة» وبقاء الصوم في النسيان .وإما بالإجماع كالاستصناع» وإما

بالضرورة كطهارة الحياض والآبار» وإما بالقياس الخفي» وأمثلته كثيرة.

وال
مراد بالاستحسان في الغالب :قياس خفي يقابل قياساً جلياًء وأنت خبير بأنه على

هذه التفاسير ليس دليلاً خارجاً عما ذكر املنأدلة؛ .اه.

وقال عبدالعزيز البخاري في كتاب التحقيق ۲
ص:۹۲

إن الاستحسان عند أصحابنا

أحد نوعي القياس؛ فإنه منقسم إلى جلي وخفي .والاستحسان الذي وقع النزاع فيه هو

القي
اس الخفي؛ لأنه قسم آخر غير القياس› اخترعوه بالتشهي» ولا شك أن القياسين
إذا ت
عارضا في حادثة يترجح أحدهما؛ بدليل إن أمكن» ويترك العمل بالآخرء إلا أنه
سمي بهذا الاس
م؛ للتميز بين القياس الظاهر الذي يذهب إليه أوهام أهل الاجتهادء

وبين الدليل يعارض له» .اه.

( )١وقيل
في تعريفه :العدول عن حكم الدليل إلى العادة؛ لمصلحة الناس» كدخول
ا
لحمّام من غير تقدير الماء .ولا عوض» ولا مدة اللبث؛ وشرب الماء من السقاى
وجواز
الاستصناع» فإنه قد ظهر تعامل الأمة به قديما وحديثا من غير نكير» والقياس
منعه؛ لأنه بيع معدوم.

ورد بأن ا
لعادة إن ثبت جريانها بذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام» فهو ثابت
بالسنة» أو في زمانه من غير إنكار» فهو إجماع» وإلا فهو مردود.

وهناك تعريفات
أخرى للاستحسان عند بعض المالكية» .كاللخمي» وابن رشدء وابن

العربي وغ
يرهم .وعند بعض الحنفية كالسرخسي» وأبي زيد الدبوسي» والأسمندي
وغيرهم.
انظر هذه
التعريفات في :المحصول لابن العرب ص٠۳١ ۔  .771إحكام الفصول ؟/
 .۳شرح تنقيح الفصول .
ص١04 نفائس الأصول  6ا لاعتصام .۷۳/۱۲
الفكر السامي
١/۹٤1. أصول السرخسي ”/١05. المبسوط للسرخسى ١٠/841. بذل

النظر للأسمندي ص٤۷  .845 -تيسير التحرير ٤/۸۷. فواتح الرحموت ۲/١۲٠.

(0
) سورة الزمر الآية .۲ :وتمامها# :واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» .
14۷

الْمُسْلِمُونَ سنا كَهُرَ عند الله حَسَنٌ» ."0يَمْني :الإجماع وَإلاَلم الْعوَام.
ت

كح
gE KD

فیة
حير ف
تكث
( )١قال ابن

الطالب ص« :۲۹۳ - ۱۹۳هذا مأثور عن عبدالله بن مسعود

بسند جيد أنهقال :مارآه المسلمون حسناًء فهو عند اللهحسنء وامالرمآسهلمون
سيئاء فهو عند الله سيء).

ورواه سيف بن عمر في كتاب وفاة النبي ب عنهمرفوعاًء ولكن بإسناد غريب جداًء
د النخعي عأنرطاة بأنرطاة النخعي» عن الحارث بمنرة
زريبن
يستني
فقال :عن الم
الجهني عنه)ا.

اه.

وقال ابن السبكي في رفع الحاجب 4/775

« :4580هذا رواه الإمام أخمد بن

حنبل» وعثمان بن سعيد الدارمي عن ابن مسعود من قوله» وليس مرفوعاً إلى

النبي كَل وبعضهم أخطأ فرفعه» وإنما روي مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط لا
يحتح به  .اه.

وقول ابن مسعود هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده  ۱/۹۸۳من طريق أبي بكر
قال  :إن الله نظر
وند
عب
سلله
معبدا
عيّاشء ثنا عصام عن زز بن حُبيش» عن
في قُلوب العبادء فوّجد قلب محمد بيه خير قلوب العباد فاضطفاه لنفسه»
برسالته»

ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب

محمدء

قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون عن دینه»

فابتعثه

فوجد قلوب أصحابه ير

فما راه المسلمون حسناً..

إلخ».

يق
ر من
طهلا
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة - ۳/۸۷

قهد
«دوفي
أحمدء وزا

رأى الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبابكر رضي

الإمام

الله عنه).

وقال « :هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» » .ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو داود الطيالسي فميسنده»

في كتاب العلمء باب ما جاء في فضل العلم

والعلماء» والتفقه في الدين "١/8 من طريق المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن
ود.
مالل
شهعبن
عبد

وأخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ١/١۷۳

 ١۷۴من طريق أبي داود

الطيالسي عن المسعودي به.

به
تيافي
كيهق
وأخرجه الحافظ الب

 :الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص ۲۲۳من

طريق أبي داود أيضاً.

١١4

المصالخ المزسَلة

الْمَصَالِحُ المُرْسََهُ :©9ا
( )1١قسم العلماء المصالح من حيث قيام الدليل على اعتبارها وعدمه إلى ثلاثة أقسام:
معتبرة» ملغاة» ومرسلة.

 المصالح العتبرة :هي المصالح التي اعتبرها الشارع الحكيم» وقام الدليل منه علىرعايتها؛ بأن أمر بتحصيل أسبابها الموصلة إليها .وهذا المصالح حجة .ولا خلاف في
صحتهاء وأنه يجوز التعليل بها بالاتفاق» وتعدية أحكامها إلى غير محال النصوص»
وهذا القسم يشمل جميع المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية؛ لتحقيقهاء سواء
كانت ضرورية»

أو حاجية أو تحسيئية.

 - ۲المصالح الملغاة :هي المصالح التي ألغاها الشارع الحكيم» وقامت الأدلة الشرعية
على بطلانهاء وعدم الالتفات إليها في التشريع .ولا خلاف بين العلماء في أن
المصالح الملغاة لا يصح التعليل بهاء وبناء الأحكام عليها؛ لأن الشارع الحكيم لما
ألغاها ولم يعتبرها؛ فإنما ألغاها نظرأ لما فيها من المفاسد الراجحة» ومن ثم اعتبرها
مفاسد.

فإذا نص الشارع على حكم واقعة؛ لمصلحة استأثر بعلمهاء وبدا لبعض الناس حكم
فيها مغاير لحكم الشارع؛ لمصلحة توهموهاء ولأمر ظاهر تخيلوا أن ربط الحكم به

يحقق نفعاً .أو يدفع ضرراًء فإن هذا الحكم مرفوض؛ لأن هذه المصلحة التي
شارع» ولا يصح التشريع بناء عليها؛ لأنها معارضة
لن
توهموها مصلحة ملغاةام
لمقاصد الشارع» والعبرة في المصلحة أو المفسدة لما يراه الشارع الحكيم»لا بما يراه
الناس» قال تعالى  :ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن)
[المؤمنون١79]. :
ومن أمثلة المصالح الملغاة» ما يدعى من مصلحة؛

لاقتصاد البلاد في تصنيع الخمر»

وتعاطيهاء والتعامل بهاء وقد أشار الحق سبحانه إلى هذه المصلحة الموهومة فقال= :

۱۹

تَقَدّمَث ."7لَنا :لآ دَلِيلَ؛ قَوَجَبَ ال .
ر

= يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس» .ثم أشار إلى إلغائها

فقال  :طوإثمهما أكبر من نفعهما» [البقرة9١7]. : ثم نص القرآن الكريم على إلغاء
هذه المصلحة فقال تعالى :فيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام

رجس

من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم

العداوة والبغضاءفي الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأهنلتم

منتهون* [المائدة٠4 :

 ١4].فالقول بإباحة تصنيع الخمر والتعامل به وتعاطيه تشريع

بناء على مصلحة ألغى الشارع اعتبارهاء والتشريع بناء على مصلحة ألغى الشارع
ر

اعتبارها باطل مردود.

*المصالح المرسلة :هي المصالح التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارهاء ولا
على إلغائهاء بل سكت عنها فلميشرع لها حكماً بنص أو إجماع .وهذه هي المصالح
المرسلة التي وقع الخلاف فيها عند علماء الأصول.
فإذا عرضت للمجتهد واقعة .ولم يجد لها نصاً ولا إجماعاً يبين حكمهاء ولم تتحقق

فيهاعلة اعتبرها الشارع الحكيم من أحكامه حتى نقيسها عليه؛ ولكنه وجد فيها وصفاً
مناسباً؛ لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة» وهذا الوصف

المناسب فى هذه الواقعة يسمى المناسب المرسلء أو المصلحة المرسلة .مصلحة؛ لأن

بناء الحكم عليهمظنة جلب منفعة أو دفع مفسدة» ومرسلة؛ لأن الشارع أطلقها فلم
يقيدها باعتبار أو بإلغاء.
وانظر تعريف المصالح المرسلة» واختلاف العلماءأسفميائها في  :المستصفى 0
المحصول للرازي ١/١١٠  .الإحكام للآمدي 5/15

شرح تنقيح الفصول ص.544

صر
ترح
خ ۷ش
م۲٥.
زعهة ١/١١4. شرح المعالم ۳۷٤. /۲ رفع الحاجب ٤/
لضةن م
ارو
ال
١١/7 الاعتصام 7١١. /۲ شرح الكوكب
4ية
5يم
"ت
.بن
الروضة ١7. 5 / مجموع الفتاوى لا

” .4"/البحر المحيط 5/5لا .ضوابط المصلحة ص."۹۲
المنير 5
 00تقدمت في المسلك الرابع :المناسبةء من مسالك العلةء من مباحث القياس
ص.١١58
 00تحكي كتب الأصول خلاف العلماء في حجية المصالح المرسلة على ثلاثة أقوال٠ :
القول الأول :إنها حجة يجب العمل بها في محلهاء وتبنى عليها الأحكام .وبه قال
المالكية»

ومتقدمو الحنابلة.

القول الثانى :إنها ليست حجةء فلا يجوز العمل بها مطلقاً .وأصحاب هذا القول
فريقان:

١

الفريق الأول :نفى حجية القياس» ووقف عند النصوص» فمن باب أولى .المصالح
المرسلة .وهم الظاهرية.
(Y۰

hS

0

of

of

لا

قالوا :لتوعلتمبَر؛

4

7

رو

لأدى إلى خلو قاع .
9

قُلنَا :بَعْدَ تَسْلِيم آنا لآ تَخْلُوء الْعُمُومَاتُ وَالأَقيِسَةُ تَأخْذمُ“.
الفريق الثاني :يعترف بالقياس» ولكنه يمنع العمل بالمصلحة إلا إذا وجد المجتهد لها
أصلا .وهم الشافعية والحنفية.
القول الثالث:

التفصيل بين نوع ونوع» فإن كانت ضروريةء

قطعيةء كلية صح العمل »

وإلا فهي مردودة» وليست بحجة .وبه قال الإمام الغزالي.
والقول بالمصالح بهذه القيود الثلاثة  -عند التحقيق  ليست من المصالح المتنازع

فيهاء فهي موضع وفاق .فلم يبق إلا فريقان .فريق القائلين بحجيتهاء وفريق

المانعين لها.
وقد نسب بعض علماء الأصول القول باعتبار المصالح المرسلة إلى الإمام مالك
فقط» وهذه النسبة مخالفة للواقع في المذاهب الفقهية المعتمدة؛ إذ ما من
مذهب من هذه المذاهب إلا ووجدت له اجتهادات قامت على أساس المصلحة

المرسلة» غير أنهم لم يتوسعوا فيها توسع الإمام مالك .كما صرح بذلك كثير
من

العلماء.

ص« : 74إن المصلحة المرسلة في
يقول الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول 4

جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات» ولا يطلبون شاهداً
بالاعتبارء ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك» .اه.
وقال ابن دقيق العيد  كما نقله الشوكاني عنه في إرشاد الفحول ص۲٠۲ « :-الذي لا

يشك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء فيهذا النوع» ويليه أحمد بن
حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في
الاستعمال على غيرهما» .اه.
وانظر القول بحجية المصالح المرسلة» وآراء العلماء فيها في :المستصفى ١/481.
شفاء الغليل ص.5١8 المحصول  .5/*51الإحكام للآمدي  ."4/44الروضة مع
النزهة ١/١٠). شرح مختصر الروضة ۳/٠٠۲. شرح المعالم ۲/۳۷٤. الكاشف

عن المحصول 6/0١1". نفائس الأصول  .4/55754شرح تنقيح الفصول ص.544
رفع الحاجب  .5/770بيان المختصر ١/۷۸۲. شرح العضد على المختصر ؟/
 48الاعتصام للشاطبي ١/١١١. تيسير التحرير 4/١711. شرح الكوكب المنير
 51إرشاد الفحول ص؟.5"١ الفكر السامى ١/١٠٠. ضوابط المصلحة

۰

ص ." 84

)(0

واضح أن عمومات الأدلة في المصالح المرسلة دالة على الاعتبارء ألا وهي دخولها

ضمن مقاصد الشارع الحكيم» وملاءمتها لقواعده وأحكامه .وقد لاحظ القاضي العضد=
۲۰1

=

على ابن الحاجب هذا الدليل في شرحه على المختصر  ۲/۹۸۲۰فقال في استدلاله

على عدم جواز الأخذ بالمصالح المرسلة « :العمومات والأقيسة تأخذ الجميع» وإن

سلمء فعدم المدرك بعد ورود الشرع؛ بأن ما لا مدرك فيه بعينه» فحكمه التخيير -
مدرك شرعي؟  .اه

وإذا لاحظت قول العضد « :العمومات والأقيسة تأخذ الجميع» .علمت أن إنكار ابن

الحاجب للمصالح المرسلة إنما هو على معنى عدم اعتبارها أصلاً مستقلاً .وانظر:

ضوابط المضلحة للشيخ البوطي ص "86فما بعدها.

وقد فسر الإمام القرافي رفض بعض الأئمة الاجتهاد على أساس المصالح المرسلة في
عصره؛ بأن مرد ذلك أسباب سياسية؛ إذ يقول « :وإنما فرّ أكثر علماء الأمة من تقرير
هذا الأصل تقريرا صحيحاء مع اعتبار كلهم له؛ خوفا من اتخاذ أئمة الجؤر إياه
حجة؛ لاتباع أهوائهم» وإرضاء استبدادهم في أموال الناس ودمائهم» فرأوا أن ينفوا
ذلك؛ بإرجاع جميع الأحكام إلى النصوص» ولو بضرب من الأقيسة الخفية» فجعلوا

مسألة المصالح المرسلة من أدق مسالك العلة افليقياس» ولم ينيطوها باجتهاد الأمراء
والحكام» وهذا الخوف في محله» ولكن لم يتي الأمة من أهواء الحكام كما ينبغي؛

إذكان يوجد في عهد كل ظالم من علماء السوء من يمهد له» ولو ببعض ما يريد من
الهوى» .اه.

وما قرره الإمام القرافي هو الخشية من العبث بمقررات الوحي الذي يتوخى تدعيم

الحياة الإنسانية بكل مقوماتها الأساسية» تحت ستار المصلحة» وحينئذ يصبح التشريع
بالمصلحة المزعومة ذريعة لهدم واجب» أو تحليل محرم أو الافتئاث على حق

ثابت» أو وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل» أو تقويض دعائم العدل المطلق من
القواعد.

انظر :نفائس الأصول للقرافي  .8/5574شرح تنقيح الفصول للقرافي ص .554كتاب
«الشافعي» للشيخ أبي زهرة ص .۳۴۳بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله
ني ١١./١71
اكتو
دحمد
يحي
للد
ر فت
لر م
۰۲۴

)(١

الاجتهاد في اللغة :مشتق من مادة (ج.ه.د) المستعملة فيما يأتي:

جأَهَدَه أصله المشقة» ثم يحمل عليه ما يقاربه .يقال :جهدتٌ نفسي» وأجهدتٌ»
وأصابه الجهد :مشقة.
قال رؤبة:

أشكو اليك شدة المعيش _ وجهد أعوام نتفن
نتف

الحبارى

عن

قرار هيش

ع ع

ع

ع ع ع ع ع

ع

ع

ريشي
ع

ام

بمن المجاز :سقاه لمبجناهًوداً :وهو الذي أخرج زبده؛ وقيل :هو الذي أكثر ماؤه.
و
ويقال :إن المجهود :اللبن الذي أخرج زبده» ولا يكاد يكون إلا بمشقة ونصب.
قال الشماخ:

تصبح وقد ضمنت ضراتها غرقا من طيب الطعم حلو غير مَجهُود
ج -والجُهد -بضم الجيم الطاقة .قالتعالى # :والذين لايجدون إلاجُهدهم) [التوبة:
.]4
»داهتجالاو

:دهاجتلاو لذب عسولا .دوهجملاو يفو ثيدح ذاعم يضر هللا هنع :

الأجتهد رأيي».

فالاجتهاد :بذل الوسع في طلب الأمر» وهو افتعال من الجهدء وهو الطاقة.
« :858الاجتهاد في اللغة :عبارة عن
قال الإسنوي في نهاية السول 4/478
استفراغ الوسع في تحصيل الشيء» ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة» تقول:
اجتهدتٌ في حمل صخرة» ولا تقول :اجتهدتٌ في حمل نواةا .اه.
انظر :أساس البلاغة للزمخشري ص .۷1معجم مقاييس اللغة -744. ١/584لسان العرب
 . ۴ */مفردات الراغب ص ١8؟ .التعريفات للجرجاني ص .۳۲القاموس المحيط.7585/١ 
۰۴۳
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٠
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وس

ري“  .وَالْمَقِيه دم وَكَدْ عُلِمَ الْمُجْتَهِدُ وَالْمُجْتَهَدُ فيه.
) 0انظر تعريف الاجتهاد عند الأصوليين مع اختلاف العبارات فيه» وما يدخل فيه وما
0°
يخرج منه في  ::المستصفى Y/

_ fo

المحصول للرازي  "5/3الإحكام للآمدي م
الروضة مع النزهة ١/١١).  ٠شرح مختصر

المحصولٍ لابن العربي ص۱٣۲ .

شرح تنققييحح الفصول ص٤۹۲ .

;.قريب
الروضة © 6ه ت

الوصول لابن

جزي ص ١51. رفع الحاجب  .4/8586بيان المختصر  ..۳شرح العضد على
المختصر  .۲/۹۸۲تيسير التحرير  .45/4871مختصر البعلي ص* .71مجموع الفتاوى
لابن تيمية ١٠7/705. التعريفات للجرجاني ص"77؟ .شرح المحلي على جمع الجوامع
۲

 ٠مع حاشية البناني .البحر المحيط !//5ا .91تشنيف المسامع  .45/750شرح

الكوكب المنير ٤/۸٥٤: إرشاد الفحول ص.۲۲٠
)( زاد ابن الحاجب في الحد لفظ الفقيه» وهو ضروري؛ لذا قال الشوكانى فى إرشاد الفحول

و0ل:ا بدمنذلك ؛ فإنبذلغيرالفقيهوسعه لايسمى اجتهاداً اصطلاحاً؛ .اه.
« 55
ص
كر هذا القيد  الفقيه  -فهو ملاحظ عنده؛ إذ لايستطيع نيل الحكم بطريق
ينذلم
وم
الاستنباط إلا الفقيه.
والمراد بالفقيه هنا :المتهيءللفقه» الممارس له» وعبر عنه صاحب مسلم الثبوت ؟/

:من أتقن مبادئ الفقه؛ بحيث يقدر على
 "7بشرح فواتح الرحموت بقوله «
استخراجه من القولإلى الفعل» وليس المراد :من يحفظ الفروع الفقهية فقط على ما
شاع الآن؛ لأن بذل وسعه ليس باجتهاد اصطلاحا».

اه.

شنتغلين بالعلوم الإسلامية الأخرى كعلم
لامم
اير
وهذا القيد في نظري مهم جدا؛ فإن كث
الكلام» أو التصوف .أو السيرة» أو التاريخ ونحوهاء وبعض الخطباء والوعاظ البلغاء
يقحمون أنفسهم في ميدان الاجتهادء ويفتون برأيهم في أعوص المسائل» وهم بعيدون

عن ساحة الفقه والغوص في بحاره» وک ميسرلما لق له»كماأن مجرد حفظ الفقه
ومسائله فىمذهب أوأكثر لايجعل من صاحبه فقيهاقادرا على الاجتهاد والاستنباط.
)(۳

قوله « :لتحصيل ظن»؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات .انظر :رفع الحاجب .4/4916
شرح العضد على المختصر .۲/۹۸۲

) (£جعل ابن الحاجب كلمة «شرعي» جزءاً من التعريف مع أن كلمة الفقيه كافية؛ لذا قال
الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع  7/185عقب قوله « :لتحصيل ظن
) (6في  :ش «الفقه» بدل «الفقيه» .وهو تحريف ظاهرء من سهو الناسخ.

»( .قتدقدم في أول الكتاب تفسير الفقه عند قوله « :والفقه :العلم بالأحكام الشرعية
الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال»4؛ فيُعرف به الفقيه انظر :ص.7١١
»١

(مَسْألَه) تلف 7ت )(1

في تجو

الاجتهاد".

مُث َوَمبحرا ؛ لَعَلِمَالْجَمِيمَ .وَكَدْ سْئْلَ مَالِكُ [رَضِيَ الله ]©
أاختلفوا» كما في بيان المختصر  047/2وشرح العضد على المختصر /۲
) (01في « :
 ٠بدل «اختلف» .وما أثبته هو المواقق لما في رفع الحاجب.67"1/4 
زفق في  :أء ش «تجزئة» بدل «تجزؤ» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب /4

۱

وبيان المختصر .۰۹۲ /۳

وفي شرح العضد على المختصر « :تَجرّئ».

إفية تجزؤ الاجتهاد :هو جريان الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض؛ وذلك أن المجتهد
قد يحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرهاء فإذا

حصل له ذلك» فهل له أن يجتهد فيها أو لا؟ .بل لا بد أن يكون مجتهدا مطلقاً

عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل م انلأدلة.
انظر  :شس العضد على المختصر ۲/٠۹۲. رفع الحاجب 4/١0. بيان المختصر */
 ۱تشنيف المسامع ٤/٦۷٥. البحر المحيط  .5/405فواتح الرحموت ؟.458/
إرشاد الفحول ص4؟.77
) (£القول بتجزؤ الاجتهادء قال به :الحنفية» والشافعية» والمالكية» والحنابلة» وأكثر
المتكلمينء» والمعتزلة» وأيده الغزالى فى المستصفى ؟78/2

والفخر الرازي في

المحصول  5/57وقال « :إنه الحق»ء والآمدي في الإحكام  4/840وابن قدامة في
الروضة ١/504 مع النزهة» وابن السبكي في الإبهاج ۳/٤۷۲ وابن القيم في إعلام
الموقعين »48/5١5 ومال إليه ابن الهمام في التحرير 4/78١ بشرح التيسير» واختاره
ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/۳۷٤ وقال عنه ابن عبدالشكور في مسلم

الثبوت  "7/45بشرح فواتح الرحموت ( :إنه الأشبه».
وانظر :قول الجمهور رادل بالتفصيل فى :المعتمد  ."7/96المستصفى ؟*/ه".

المحصول للرازي ١/٠٠. الإحكام للآمدي ٤/۸۹۳. شرح تنقيح الفصول ص.٤۸۳
الروضة مع النزهة ١/504. شرح مختصر الروضة  .7380/الإبهاج في شرح لمت
 .شرح العضد على المختصر ۲/٠۹۲. شرح المحلي على ج الجوامع
۳
 ."714مجموع الفتاوى ١5/5072 ؟.5١ مختصرالبعلي ص .471تيسير التحرير /
 .۸زوائد الأصول ص .954البحر المحيط 5/4١5. تش تشننييف المسامع ٤ .۷/
البنود .۲/۸۱۳
)(o
(0

في 5 :

ش

يجبا بدل اليتجزأا .وهو تحريف

ظاهر»› من سهو الناسخ.

ما بين المعقوفتين ساقط من  :الأصل» أ .وما أثبته من  :ش.

1۰0

عَنأََْْعِينَمسأل٠وفََقَا
ثلََفلِياسئتِينَ مِنْهَا(" :لأذآري””  .وَأَجِيبٌ بِتَعَارْضِ
الأول وَبالْعَجْزِعَ انلْمُبَالَعَةِ فيالْحَالٍ.

5

قَاُوا :ا 0ا عَلَى أَمَارَاتيِ مَسْأَلَةِء فَهُوَ وَغَيْرْهُ سَوَاء .وَأَجِيبَ
قَن رْيَكُو مَا
لم يَعْلَمْهُ ّا“

3

 )١(.حرف «منها» ساقط من  :أ.
( )۲قال محمد بن الراعي الأندلسي في انتصار الفقير السالك :ص48١

«وروي أنه سئل

في أربعين مسألةء فأجاب فأيربع» وقال في الباقي :لا أدري .فقال له السائل :ماذا
أقولللسائلين إذا رجعتٌُ إليهم ؟ قال :قل لهم :إن مالك لايعلمشيئا .فقال لهابه :
اثل.
ذم
هماً
أتكون مالكاء وتقول :لا أدري ؟ ولو شتت لأجبتّ بما يظهر لكء .أو كلا
قالوا :فدعا عليه» ونهى عنه»

فلميُوْحْذ عنه عن أبيه مسألة واحدة غِيرَةٌ على العلم

وصوناً له .رحمه الله تعالی» .اه.

وأخرج ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ؟« :70 /عن ابن مهدي أن رجلاً
جاءه فقال له :يا أباعبدالله جنك من مسيرة ستة أشهر حمّلنى آهل بلدي مسألة

أسألك عنهاء قال :فسلء فسأله الرجل عن المسألةء فقال :لا أحسنها .فبهت

الرجل .وقال :أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعتٌ إليهم؟ قال :تقول لهم :قال
مالك :لأاحسن» .اه.
ل
قظر
وان
وعن

مالك « :لا أحسن» ودلا أدري» :ما رواه ابن وهب»

وغيرهما في  :ترتيب المدارك ۱/١٤٠ ١٤٠ -

ومصعب

وسير أعلام النبلاء  ۹1 /۸فما بعدهاء

وتحفة الطالب ص."79

لمةء
سلمأحك
للمايع
امام
وقدحمل بعضهم جواب الإمام ب «لاأدري» علىأنالإ
أو المسائل التي سئل عنهاء وهذا في نظري بعيد ومردود؛ لسببين:

 -إن الإمام لما رأى لهف السائل على الجواب أجابه ب «لا أدري»» حتى لا يُعتقد

غتىيبرهه خطأء وفي ذلك مصادرة لفتاوى
أن ماأفتى بهمالك هو الصواب» وما أف
الفقهاء الآخرين؛ ومن نم تؤخذ فتواه مسلمة» فتصبح مقدسة في نظر المستفتي لا
ا
لب
«اب
يجوز التخلي عنها؛ فخوفاً من هذه النتيجة أج

أدري».

 - ۲إن المسألة التي يقول فيها الإمام مالك «لا أدري» لا تعني أنه يجهل حكمهاء بل
الإفضاء إلى اتخاذ
صلر
اك
نكمل
ع يست
يعني أن الإمام بحث فيها بحثأ عميقاء ولم
حكم نهائي فيها تطمئن إليه النفسء ويهدأ الخاطر .والله أعلم.
 )0في  :شن «أمارة» بدل «أمارات» .

أبأن» بدل «بأنه».
( )6في « :
ك١

الثان :ي کل ا

د جل جور اعلقبالكالمَرُوضٍِ١ وجيب

56

(مَسْألَة) المُخْمَارٌ :أَنَهُ صلی الله عَسلََيْهلَِوَْمَ كَانَ مُمَعَبَّدًا
ِالاجْتِهَادٍ9

نم
معا
إول
لمنق
اول
) 0ذكر الدكتور طهجابر العلواني فيتحقيقه للمحصول ٦/٦۲ أن هذا الق
أبى حنيفة » وعزى ذلك لصاحب مرآة الأصول  .7/4854وقد ذكره الأصوليون دون أن يعزوه

إألحىدء وقدمال إلىهذا القول الشوكاني في إرشاد الفحول ص 8؟.5
وحكى ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٤۷٤ وغيره في المسألة قولين:

القولالأول :أنه يتجزأ في باب لا في مسألة .قال الزركشي في البحر المحيط ؟/
# :وكلامهم يقنضي تخصيص

الخلاف» إذا عرف باباًدون باب» أما مسألة دون

ا فلا يتجزأ قطعاً.
لحسين
القول الثاني  :أنه يتجزأ ذفي الفرائض لا في غيرها .وهو ما مال إليه أابو

البصري في المعتمد 4/07م حيث قال « :ويجوز أن يجتهد في مسألة من الفرائض إذا
كان عالماً بالفرائض» وإن لم يعلم ما عداه من أبواب الفقه؛ لأن الظاهر من أحكام
الفرائض أنها لا تستنبط من غيرها إلا نادراء والذهاب عن النادر لا يقدح في

الاجتهادء ألا ترى أن المجتهد قد يخفى عليه من النصوص اليسيرٌء ولا يقدح ذلك

في كونه من أهل الاجتهاده| .
وانظر :المعتمد ؟ 7//18#  ."488المحصول للرازي  .55 - 5/87التحصيل .۲/۸۸۲
شرح العضد على المختصر  .۲/۰۹۲إعلام الموقعين 4/7١5. تيسير التحرير .4/781
تشنيف المسامع  .4/5780البحر المحيط ٦/۹٠۲. شرح الكوكب المنير ٤/٤۷٤.
فواتح الرحموت .7/455
)(۳

محل النزاع بين الأصوليين هو في اجتهاده به المتعلق بالأمور الشرعية؛ أما
اجتهاده ي فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوهاء فيجوز باتفاق .وقد
حكى الاتفاق على ذلك جماعة منهم :سليم الرازي» والقاضي عياض»› وابن مفلح

الحنبلي» وابن حزم .انظر :الإحكام لابن حزم ١١٠. - 7/01 البحر المحيط ١/
 .٤شرح الكوكب المنير  .4!/4إرشاد الفحول ص.7١65 نشر البنود 7/9١".
) (۳ذهب الجمهور إلى جوازه مانهلمإ:مام الشافعي» والإمام أحمد» والقاضي أبو يوسف»›

ولحسين البصري» وأكثرالمالكية؛ واختارهالغزالي والشيرازي:
والقاضي عبدالجبارء وأب ا
والآمدي .وابن الحاجب في المنتهى ص٠ ١ وهنا في المختصر .وغیرهم› وهو مذهب-

۰¥

= الحنفية بشرط أن يكون الاجتهاد بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله.
ثم منهم من قال بوقوعه وهو اختيار الآمدي في الإحكام ٤/۸۹۳ وابن الحاجب في
المنتهى ص۲٠۹ وهنا في المختصر .وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير /4
« : 5ووقع على الصحيح عند أأكثصرحابناء قال القاضي :أومأ إلى أحمدء قال
ابن بطة :وذكر عن أحمد نحوها) 5 .
ومنهم من أنكر وقوعه»

وتوقف فيه جمهور المحققين .قال القاضي الباقلاني كما في

التلخيص١٠5 /” . « :والمختار أنه لم يرد في الشرع دلالة يقطع بها في نفي الاجتهادء
ولا في إثباته .فيتوقف فيه على مورد الشرع» .اه.

وقال الغزالي ةفيالمستصفى « :۳ ۲وهو الأصح» .اه.
:ويظهر من تعارض هذه المدارك
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ٤ص۷۳ «
حجة التوقف».

اه.

وذهب أبوعلي وابنه أبو هاشم إلى أنهلم يكن متعبداً بالاجتهادء وهو اختيار ابن

حزم في الإحكام  7/8712وحكاه الشيرازي في التبصرة ص»70١ والشنقيطي في
نشر البنود  ۲/۹۱۳عن بعض الشافعية والمعتزلة» وأسنده ابن النجار في شرح
الكوكب المنير ٤/١١٤ إلى أكثر الأشاعرة والمعتزلة» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في
رواية ابنه عبدالله.
وشذ قوم فقالوا :إنهممتنع عقلاً كما حكاه القاضي الباقلازني كما في التلخيص ومام

الحرمين .۹۹/۳۳

ومنهم من جوزه في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية .حكاه الفخر الرازي في
المحصول ١/۷ والآمدي في الإحكام ٤/۸۹۳ وابن الحاجب في المنتهى
ص9١53
2

وابن السبكي في الإبهاج على

والإسنوي في نهاية السول «4/1۳0

والزركشي في تشنيف المسامع  _ 4/۸۷فهلاه.

انظر تفصيل الكلام عن هذه المسألة في :التلخيص  .404 ۳/۹۹۳التبصرة ص.16١
المعتمد ١٠/۲7. المستصفى ؟/هه* .المنخول ص .8854الإحكام لابن حزم ؟.87/1
المحصول للرازي  ./5الإحكام للآمدي ٤/۸۹۳. المنتهى لابن الحاجب صن.5١5

شرح تنقيح الفصول ص۷۳٤. ,5”4 الإبهاج  .۳/۳۹۲رفع الحاجب ٤/۳۳٠. بيان
المختصر  .۴/۳۹۲شرح العضد على المختصر  .7/1957شرح مختصر الروضة ه/
 .۳۴الروضة مع النزهة  .7/404أصول السرخسي 5/١4. التحصيل .۲/۱۸۲
المسودة ص 508

١٠80. نهاية السول 4/١5. تيسير التحرير ٤/١۸۱. فواتح

الرحموت  ."7/55البحر المحيط 5/8١5. تشنيف المسامع ۷۷/٥.4 شرح الكوكب
المنير ٤./ ٥۷٤إرشاد الفحول ص .۹۲۲نشر البنود  ۲/۸۱۳۔ ."91
لل

تَ لهو" وولو إسْتَفْبَلْتُ ممِنْأَمْرِي
نّا :يثل :هِعَمَا اللهعَنْكَلِمأََدِننْت
سَفْتُ الْهَدْيَ ."”4روَلاًيَسْتَقِيمُ دَلِكَفِيمَاكَانَبِالْوَحْيء

مااسْتَدْبَرْتُ

اْنلَاس بِمَا
وَاسْتَدَلَّ بُو يُوسّفَ [رَحِمَهُ الله ب بقَوْلِهِ [تعَالَى]© :2لحك بَي
َرَاكَ الله ررر الْمَارِسِتُ”.
) (١سورة التوبة الآية٣ :
أي ا
 (0ال جار في جد الطويفلي سی سلم.
استدبرثلمشي
رسول الله ية -على المروة قال «:لو |ني استقبلتمنأمريم ا
الهدي» 2. . .الحديث.

انظر حديث جابر بطوله عند مسلم في كتاب الحجء باب حج النبي ياء حديث رقم

.AAY
)_- AAT /Y (14۷
( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش.
( )4ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما فيبيان
المختصر .۳/۳۹۲
() سورة النساء الآية45١٠١. :
اللفخر
 )0نق

يره
فيسفي
تراز
ال

عن أبي علي الفارسي قوله« :قوله:

الكبير ١

(أراك الله) إما أن يكون منقولا بالهمزةمن «رأيت» التي يراد بها رؤية البصرء أو من

«رأيت؛ التيتتعدى إلى المفعولين» أو من «رأيت»التييرادبهاالاعتقاد .والأول
باطل؛ لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصرء> والثاني أيضاً باطل؛ لأنه يلزم أن
يتعدى إلى ثلاثة لاإلى المفعولين بسبب التعديةء ومعلوم أن هذا اللفظ لم يتعد إلا

إلى
بما

مفعولين أحدهما :الكاف التي هي للخطاب» والآخر المفعول المقدر» وتقديره:
أراكه الله .ولما بطل القسمان بقي الثالث» وهو أن يكون المراد منه :رأيت بمعنى

الاعتقاد».

اه.

بت
:اعلم أثنه
قمال الفخر الرازي «
ث

أن قوله« :بما أراك ال 4معناه بما أعلمك

الله وسمي ذلك العلم بالرؤية؛ لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون
 :لا يقولن أحد :قضيت بما
ول
يانقعمر
جارياً مجرى الرؤية في القوة والظهور .وك

عمل
جل
يالى
أراني الله تعالى؛ فإن الله تع

ذلك إلا لنبيهء وأما الواحد مِنَّافرأيه يكون

ظنا ولا يكون علماً» .فإذا عرفت هذا فنقول:

قال المحققون:

هذه الآية تدل على

أنهعليه الصلاة والسلام ماكان يحكم إلا بالوحي والنص.
وإذا عرفت هذا فنقول :تفرع عليه مسأآلتان:

إحداهما  :أنه لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالنص» ثبت أن

الاجتهاد ماكان جائزاً له.
4

واد  EEباه
كك تَوَابَا؛ لِلْمَسَقَةِ فيه»
فَكَانَّ أَوْلَى  .وَأَجِيبَ بان

سمًوطه“ لِدَرَججََةةِأعْلى.

لوا« :ومًا ينطق عاَلْنهَوَى * إِنْهُوَ إا وي وى  .وَأجيبَ
بان ل رذ 1۳۸/٤ /َوْلِهِمْ« :انراني .وَلَوْ سل ٠ قَإِدًا معد
بِالاجْيَهَادٍ لوخي » لم يَنْطِقْ إا عن وځي.

والثانية :أن هذه الآية دلت على أنه ما كان يجوز له أن يحكم إلا بالنص» فوجب أن

يكون حال الأمة كذلك؛ لقوله تعالى« :واتبعوه) [الأعراف »]487 :وإذا كان كذلك

وجب أن يكون العمل بالقياس حراماً.
والجواب عنه :أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان العمل بالقياس عملاً
بالنص في الحقيقة ؛ فإنهيصير التقدير كأنهتعالى 'قال :مهما غلب على ظنك أحنكم
الصورة المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها؛ بسبب أمر جامع بين

الصورتين» فاعلم أن تكليفي في حقك أن تعمل بموجب ذلك الظنء وإذا كان الأمر

كذلك كان العمل بهذا القياس عملا بعين النص» .اه.

وانظر تفسير قوله تعالى  :التحكم بين الناس بما أراك الله في :أحكام القرآن
لابن العربي ١/894. أحكام القرآن للجصاص ۳/٤٠۲  .655 -تفسير الكشاف
0١
االجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ."8/5تفسير ابن كثير ١۸۳. /۲ مفردات

الراغب 7ص ."5/روح المعاني للألوسي ١/١٠٠. الجواهر الحسان للثعالبي ١/884.
التحرير والتنوير . ۰/۲۹۱
۔9١

أبو علي الفارسي  :هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفارء النحوي» إمام عصره في علوم
العربية» أشهر مصنفاته «الإيضاح» فايلنحوء

و«التذكرة»» و«المقصور والممدود»»

و«الحجة في القراءات» .توفي سنة ۷۷۳ه .وانظر ترجمته في :وفيات الأعيان ٠۸ /۲ -

 .7شذرات الذهب  .۳/۸۸بغية الوعاة ١/544. معجم الأدباء  ۲۳۲ /۷فما بعدها.

) 0في الأصل «وأجيب» بدل «استدل» .والصواب ما أثبته من :أء ش .وهو الموافق لما

في رفع الحاجب  4/880وبيان المختصر  ۳/۳۹۲وشرح العضد على المختصر
.۲/1
) (Yفي  :ش ابسقوطه» بدل «بأن سقوطه».

سورة النجم الآية٣ : 46

)(۳
) (£سورة الفرقان الآية .4 :وتمامها # :وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افْتَرَاهُ وأعانه

عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً» .
11۰

َالُوا :لَرْ كاد لَجَارَ مُحَالَمَتُهُ؛ِ لِأنّهًا مِنْ أَحْكام الاجتَهَاد وَأَجِيبَ
بِالْمَئع» كَالإجمَاع عَن اجْيَهَادٍ.
و

قَانُوا :لو كاد لَمَا تَأَخّرَ في جواب .قُلْنَا :لِجَوَاذٍ الْوَخخي" ,أو
لاستمراغ الوسّع.
قَالُوا :الْمَادِرُ عَلَى الْيَقِين يَحْرُمُ عَلَيْهِ الطنٌ .قُلْنَا :لآ يُعْلَمُ بإَلعاْدَ
ايء كَكَانَ كَالْحَُكم بالشَّهَادَة.
(مَسْألَهُ) اللمهُخْثَارُ :وُقفُوعٌ الاجْيِهَادٍ ممن عَاصَرَه" طَئَاا" .وَثَالِتُهًا:
الْوَقفُ”*“ .وَرَابِعُهَا :الْوَفْفٌ فِيمَنْ حضَدة©.
( )١عبارة اقُلنَا :لِجَوَازٍ الْوَحي؛ ساقطة من :ش.
( )0قال الفخر الرازي في المحصول ١/ « :81اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد

رسول الله كه فأما في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام» فالخوض فيه قليل

ا.لفائدة؛ لأنه لا ثمرة له في الفقه»؛ لأنه إذا بلغ رسول الله ككل وأقرّه أصبح سنة

تقريرية» وإنلم يقره فلا عبرةبه.
( (۳وهو اختيار الامدي في الإحكام ٤/۷٠٠٤ وابن الحاجب في المنتهى ص.7١١ وهنا
وانظر  :رفع الحاجب ٤/۷۳٠. بيان المختصر ۴/٠٠. شرح العضد على المختصر
 7/7البحر المحيط ١/5؟.5
()4

وهو اختيار البيضاوي في المنهاج  ۳/۱۷۲بشرح المنهاجء ونسبه الفخر الرازي في

المحصول 5/81١ للأكثرين.
وانظر :المحصول  .6/81الإبهاج ١/١۷۲. نهاية السول  .4/886شرح المنهاج

للأصفهاني  .۲/۹۲۸السراج الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي ؟.1١47/ مناهج
العقول للبدخشى 7/5۳١؟.

( )٥وهو اختيار ابن السبكي في الإبهاج ۳/٠۷۲ حيث قال « :والمختار عندنا الوقف في
حق الحاضرين» وأما الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به» ولا قطع» .اه.

وهناك ثلاثة أقوال أخرى:

الأول :لم يقع .وهو مذهب الجبائيين  -أبي علي» وأبي هاشم

؛ لقدرة الصحابي

على اليقين؟ بأن يسال النبي يكلق.
والثاني :لم يقع لحاضر .وهو اختيار القاضي الباقلاني كما في التلخيص  ۳/۸۹۳د
111

ئا  :قَوْلُ أبي ب[ركَرضِيَ اللهُ ه« : 1لآ ها الل
0-4
7

والغزالي في المنخول ص.8554
۹
وإليه مال إمام الحرمين في البرهان ؟ل/ا »44وحكاه الزركشي في البحر المحيط ١/
 ١عن ابن السباغء ونقله إلكيا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين» وقال القاضي

عبدالوهاب  « :إنه الأقوى».
والثالث :لا يشترط الإذن منه وَل ويكفي السكوت منه عليه الصلاة والسلام بعد
علمه بوقوعه.

وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى :التلخيص ."4/4۳ .البرهان  .۷۸/۸۲التبصرة ص.6١9

المنخول ص .755المستصفى ؟ .485/المحصول للرازي  .5/81الإحكام للآمدي
الروضة مع النزهة  .7/704شرح مختصر الروضة ۳/۹۸٥  ۲۹٥. -شرح
4
العضد على المختصر  .۲/۳۹۲رفع الحاجب 4//17ه .شرح المحلي على جمع
الجوامغ  .۲/۸۸۳شرح الكوكب المنير  .5/744البحر المحيط ١/۱۲۲. تشنيف

المسامع  .85/*5تيسير التحرير  .4/191فواتح الرحموت  .7/475إرشاد الفحول
ص5؟.77
) (010ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أ» ش .وهو الموافق لما في

شرح العضد على المختصر  7/787ورفع الحاجب ٤/۷۳ وبيان المختصر ©/
.4

|

) (۲قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد :۲۹۲ /۲

«قال الخطابي  :والصواب « :لا .

ها الله ذاء بغير ألف قبل الذال .ومعناه في كلامهم :لا واللهء يجعلون الهاء مكان

الواو .ومعناه :لا والله يكون ذا .كذا في شرح السنة» .اه.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري « :۷۳ /۸فأما «لا ها الله»» فقال الجوهري:
لهلاتنبيه» وقد يقسم بهاء يقال :لاهاالله مافعلت كذا .قال ابن مالك :فيه شاهد
على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيهء قال :ولا يكون ذلك إلا مع الله
أي :لم يُسمع «لا ها الرحمن؛؛ كما سمع «لا والرحمن» .قال :وفي النطق بها أربعة
أوجه :

:
أحدها :ها الله .باللام بعد الهاء بغير إظهار شيء من الألفين.
ثانيها :مثله» لكن بإظهار ألف واحدة بغير همزء كقولهم :التقت حلقتا البطان.

ثالثها :ثبوت الألفين بهمزة قطع.
رابعها :بحذف الألفء وثبوت همزة القطع .انتهى كلامه.

ْ

والمشهور في الرواية من هذه الأوجه الثالث ثم الأول.
وقال أبنو حاتم السجستاني :العرب تقول« :لا هأ الله ذاةفء بالهمزء والقياس ترك

الهمزء وحكى ابن التين عن الداودي :أنه روى برفع الله قال :والمعنى :يأبى الله=.
11۲

اسد يِناشد الله يُقَاتِلَعَنِاللهوَرَسُوَلِهُ؛ مَيُمْطِيك”" سَلَبَهُ» .فَقَالَ صَلَىالله
ع2
5
دَقَ."”4
صَد
هه وَس : ,)( ۳ص
ڪل

وقال غيره :إن ثبتت الرواية بالرفع» فتكون «ها» للتنبيه» و«الله» مبتدأء وهلا يعمد
خبره .ولا يخفى تكلفه .وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجرء فلا يلتفت إلى غيره .وأما
نصحيحين» وغيرهما
«إذا فثبتت في جميع الروايات المعتمدة» والأصول المحققة مال
بكسر الألف *:

ا معجمة منونة» وقال الخطابي  :هكذا يرونه» وإنما هو في كلامهم

الله ذا
ه ا
 -أي العرب-دلا

والهاء فيه بمنزلة الواوء

والمعنى  :لا والله يكون دا.

ونقل عياض في «المشارق» عن إسماعيل القاضي :أن المازني قال :قول الرواة «لا
ها الله إِذَا) خطأء والصواب «لا ها الله ذا» أي :ذا يمينى وقسمى .وقال أبو زيد:
ليس في كلامهم « :لا ها الله إذاق وإنما هو «لا ها الله ذا و«ذا» صلة في الكلامء

والمعنى :لا والله» هذا ما أقسم بهء ومنه أخذ الجوهري فقال :قولهم « :لا ها الله
ذاه معناه« :لا والله هذا» .ففرقوا بين حرف التنبيه والصلةء والتقدير :لا والله ما
فعلت ذا .وتوارد كثير ممن تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ «إذا»
خطأء وإنما هو ذا تبعا لأهل العربية» ومن زعم أنه ورد في شيء مانلروايات
بخلاف ذلك فلم يصب»

بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قلد أهل العربية في

ذلك» .انتهى كلام الحافظ ابن حجر
انظر :النهاية مادة (ها) 00

معالم السنن للخطابي  4/14حديث رقم

(؟.)15١حاشيةالتفتازاني على العضد .۲/۲۹۲
) 0فى  :الأصل «مَتُعْطِيَكَ)» بدل «مَيُعْطِيك) .وما أثبته هو الصواب؛
سيانيفي تخريجالحديث.
الصحيحين كما

شعليه
)( في « :

لأنه هو الثابت فى
١

السلام» بدل «يَة).

)( عن أبي قتادة الأنصاري قال« :خرجنا مع رسول الله ب عام حنين ...فذكر قصته في

قتله القتيل وأن رسول الله ية قال « :من قتل قتيلاً لهعليه بينة فله سلبه» فقمتُ
فقلتٌ :من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال :مثل ذلك .قال :فقلت من يشهد لي ؟ ثم
جلست» ثم قال :ذلك الثالثة» فقمت .فقال رسول الله كك «:ما لك يا أبا قتادة ؟

فقصصت عليه القصة» فقال رجل من القوم :صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل
عندي فأرضه من حقه .فقال أبوبكر الصديق رضى اللهعنه :لا ها اللهإِذّالايعمد

إلىأسَّدمنأُسْداللهيقاتلعن اللهورسوله» فيعطيك سلبه .فقال رسول التلكهله :

«صدق فأعطه إياه؛ فأعطاني .قَبِعْتٌ الدرع» فابتعت مخرقا (أي :بستان من النخيل) في
بسنليمةء

فإنه لأول مال تأثلتهفي الإسلام».

رواه البخاري ومسلم» وقد سبق تخريجه في مباحث :البيان والمبيّن» عند قوله« :ثم

بين أن السلب للقاتل» ص.۲۹۸

1۴۳

وَحَكمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍفي بَنِي قُرَيْطَةَ .فَحَكُمَ بِقَثْلِهِمْ وَسَبِي دَرَارِيِهِمْ.
ََالَصَلَى اللعهَلَيْهوَِسَلَمَ :ومذ حك
َة
ق

0

بش

الله من”'' قوق سَبْعَةٍ

,

ص

) (1قال التفتازاني في حاشيته على العضد « :۳۹۲ /۲قوله « :بحكم مَنْ قوق سبع
أرقعة» بفتح الميم على أن مَنْ موصولة» وفي المتن وسائر كتب الأصول :
«بحكم الله مِنْ فوق سبعة أرقعة» بكسر الميمء وإثبات التاء في سبعة .وفي
الكتب المعتبرة في الحديث « :لقد حكمت
بفتحها».

بحكم الملكة بكسر الميم» وروي

اه.

) (۲الأرقعة :جمع رقيع» وكل سماء يقال لها :رقيع» وقيل :الرقيع  :اسم سماء الدنياء

الء اسمها.
مك
سعطى
فأ
وانظر :النهاية لابن الأثير مادة (رقع) 7/١891. رفع الحاجب  .4/80بيان المختصر

)(۳

* ."70/شرح العضد على المختصر ؟ .۳۹/۲المعجم الوسيط ١/85".
عن أبي سعيد الخدري قال« :نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء فأرسل
«قوموا إلى
ر:
اال
صد ق
نمسج
أن ال
لا م
لا دن
النبي به إلى سعد فأتى على حمار» فلم
سيدكم وخيرك ما فقال« :هؤلاء نزلوا على حكمك» فقال « :تقتل مقاتلتهم» وتسبي
ذراريهم .فقال « :قضيت بحكم الله تعالى»» وربما قال :بحكم المَلِك؛.

أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب المغازي»ء باب ( )0مرجع النبي يي من
الأحزاب ...إلخ ه١0/ه.
وفي كتاب الجهاد والسير» باب )(85١ إذا نزل العدو على حكم رجل ٤/۸۲. وفي

كتاب مناقب الأنصار» باب ( )۲۱مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه ۲٤۲/ .۷وفي
كتاب الاستئذان .باب ( )55قول النبي ب «:قوموا إلى سيدكم» ١١/٠۷.
دض..
ه نق
عمن
لتل
از ق
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب جوا
_ ITAA/YT (OD

٠ الخ حديث

A4

وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما جاء في القيام حديث (١٠۲٥ _ )5110
ان

© ."14

وأخرجه النسائي فايلسنن الكبرى» في المناقب وفايلسير» وفي القضاء .انظر :تحفة
الأشراف .۸۲۲ - ۳/۷۲۲
وأخرجه الإمام أحمد فميسنده ١۷. 77/3*2
وقال الحافظ

ابن كثير في تحفة

:"89
الطالب ص

«ورواه محمد

بن إسحاق في

السيرة» عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبدالرحملن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن
انص « :أن رسول الله ييا قال لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة :
قب
ومة
علق
القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» وهذا مرسل» .اه.
١1

قالوا :الْمُدْرَُ عَلَىالم 'نمع لالجا رقُلَنَا :تبنت الْجِيَرَمةُ بالدَلِيلٍ.
:نُوا يَرْجِعُونَ ِليْه .نَا :صَحِيحٌ» ف
الوا كا

فا

(مسألة الِإِجْمَاء”") عَلَى د ال 2

و8

ره

6

واحدّ

فِي الْعَقْلِيَاتَ MOC

وَأ

النَّافِىَ م الإشلام مُخطي ام كافك إجتَيَدَ َو لَمْ يَجْتَهِذ” .وَقَالَ
2

وانظر سيرة ابن هشام */55١2 ولفظه « :لقد حكمت فيهم )...بدل  :القد حكم

ثم قال ابن كثير « :وروى مثله الإمام سعيد بن يحي بن سعيد الأموي» في مغازيه عن

أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن معبدبن كعب بن مالك .وقد روي أيضاً بسند
جيد من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه؛ .اهم.

وحديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه .أخرجه النسائي في السنن الكبرى في
المناقب .انظر تحفة الأشراف  .۳/۳۹۲وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب
الجهاد ۲/۳۲٠  .571 -وقال الذهبي « :صحيح".

وأخرجه البيهقي في كتاب السيرء باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه ./54
سعد بن معاذ :هو سعد بن معاذ بن التعمان الأنصاري الأسهلى »سيد الأورس» شهد
بدراً .وأحداًء والخندق» واستشهد بعد شهر من سهم أصابه فيها .اهتز عرش الرحمن
لموته .ومناقبه كثيرة» وكان موته سنة © ه رضى الله تعالى عنه.

 .4/8تهذيب التهذيب * .184/سير أعلام النبلاء ١/
وانظر ترجمته في :الإصابة "
الحفة
دلًا.
ابد
هد»
تتها
جلاج
ان ا
لام
اش
«:
 00فى

)(۳

قد يقول قائل :كيف دعوى الإجماع مع وجود الخلاف ؟.
أقول :إن الجمهور ادعوا انعقاد الإجماع على مذهبهم قبل حدوث الخلاف.
انظر :التلخيص لإمام الحرمين الجويني ١/٤٤۳ والمحصول للفخر الرازي ."/#5

)(۳

في « :العليات» بدل «العقليات» .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

 (4المقصود بالعقليات :ما لا يتوقف ثبوتها على سمعء وهي ما يدرك بالعقل» سواء كان
لا يدرك إلا به كوجود الصانع  .وكونه متكلماٌ أو كان مما يدرك بالعقل والسمع

جميعاً كمسألة الرؤيةء وخلق الأفعال.
انظر :التلخيص ۳/٤۳۳. المسودة ص .544تيسير التحرير  .4/841إرشاد الفحول
.-۹۲
۸۲۲
ص۲
) (6هذا قول أهل السنة قاطبة» وكثير من المعتزلة» ومنهم أبو الحسين البصري.
انظر :التلخيص ۳/٤۳۳. البرهان ؟ .804/المعتمد ؟ ."89/التبصرة ص-.544
11°

الْجَاحِظ”' :لآ إِنْمَعَلَى الْمُجْتَّهدِء بخلافٍ الْمُعَانِدِ'"

وراد الْعَْبْرِيٌ :كُلَّمُجْتَهِدٍ في الْعَفْلِّاتِ مُصِيبٌ

)(P۳

المستصفى 84 ۲/۷۵۳ه .6الوصول إلى الأصول  .۷۴/۳۲المحصول للرازي .۱/۹۲
الإحكام للآمدي  .4/404شرح تنقيح الفصول ص٤۸۳ ۹۳٤. - رفع الحاجب /4
 . ٠بیان المختصر ۳/٤۰۳. شرح العضد على المختصر  .495 - ۲/۳۹۲الإبهاج
الروضة مع النزهة ؟.4١7/4 شرح مختصر الروضة  .705/المسودة
۴
ص٤٤1

لاه؛ .844 .التمهيد للإسنوي صا۳ه .نهاية السول ٤/۷٥٠. زوائد

الأصول .ص١"4 كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري 4/5؟ .شرح المحلي على جمع
٤۸٥
الجوامع  ۲/۹۸۳مع حاشايلةبناني .البحر المحيط  .5/7577تشنيف المسامع ٤./
غاية لوصول ص.١44 شرح الكوكب المنير 4ه فواتح الرحموت ۲/١۷۳.
.-۹۲
۸۲۲۲
إرشاد الفحول ص
) (1في  :أ «الجاحض» بدل «الجاحظ» وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

)( يرى الجاحظ أن الحق في مسائل الأصول واحد متعين» لكن المخطئ فيها معذور غير
آثمء وتوضيح مذهبه أن مخالف ملة الإسلام من اليهودء والنصارى» والدهرية :إن
كان معانداً على خلاف اعتقاده ذفهو آثم» وإن نظرء فعجز عن درك الحق .فهو معذور
غير آثمء وكذا إن لم ينظر من خبث لم يعرف وجوب النظرء وإنما الآثم المعزّب هو
المعاند فقط.

وقد قال ابن قدامة في الروضة 5/41١4 مع النزهة عن هذا الذي ذهب إليه .الجاحظ :

«فباطل يقيناً» وكفر بالله تعالى» ورد عليه وعلى رسول الله  .اه.
وانظر :المعتمد  .۲/۸۹۳المستصفى  .7/888الإحكام للآمدي  .4/404رفع
الحاجب ٠55/.5 تيسيارلتحرير ۹٤1/ .۷فواتح الرحموت ١۲/۷۷۳.
) (۳يرى القاضي الغنبري أن ليس في مسائل الأصول حق متعين» فكل مجتهد فيها
مصيب»

في غاية الخطورة؛ فإنه يقتضي أن يصب
وهذا المذهب  إن صح عنه -

اليهود على معنى أنهم يُعذرون؛ لأنه لم يحتمل عقلهم إلا التهوّد» وكذلك النصارى
والمجوسء كما أن هذا المذهب  إن صح عنه  شر من مذهب الجاحظ؛ فإنه أقر

بأن المصيب واحدء ولكنه جعل المخطئ معذوراء بل هو شر من مذهب
السوفسطائية؛ لأنهم نفوا حقائق الأشياءء وهذا قد أثبت :الحقائق» ثم جعلها تابعة
للاعتقادات .وعلى هذا فقول العنبري  :كل مجتهد في العقليات مصيب»» إن أراد
به :أنهم لم يؤمروا إلابما هم عليهء وهو منتهى مقدورهم

في الطلب»» فهذا غير

محال عقلاًء ولكنه باطل شرعاً؛ وإن عنى به:أن ما اعتقدوه» فهو على ما اعتقدوه
فيقال له :كيف يكون قدم العالم» وحدوثه حقا؟ وإثبات الصانع ونفيه حقاً؟ وتصديق-

۱۲۹٦

لإَِنَجاْ:مَاعٌ الْمُسْلِمِينَعلى د

م ِ:نْأَهْلٍالنّارِء وَلَوْ كَانُوا غَآيبْرمَِينَ

لما سَاغَ ذلك وَاسْتدِلَ بالظوَاهر .وجيب بِاحْيَمَالٍ الشَخْصِيصٍ .
=

الرسول الكريم ية وتكذيبه حقاً ؟ فهذا محال عقلاً.
والحق أقول :إن النقل عن القاضي العنبري اختلف عنه» فمنهم من أطلق ذلك
فشمل سائر الكفار والضلال» ومنهم من شرط الإسلام وهذا هو اللائق به .قال
القاضي الباقلاني كما في التلخيص  /۳هع" « :ثم اختلفت الرواية عنه  يعني
العنبري  »-فقال في أشهر الروايتين « :أنا أصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة»
وأما الكفرة» فلا يُصَوّبون .وغللا بعض الرواة عنه  :انصواب الكافة من المجتهدين دون
الراكنين إلى البدعة»

والمعرضين عن أمر الاجتهاد)ا.

اه.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب « :۸ /۷أن العنبري رجع عن هذا
القول؛ بناء على كلام إمام أهل الحديث في المشرق عبدالرحملن بن مهدي وذكر أن
معظم المحدثين وثقوهء وقال ابن أبي خيثمة :أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال :كان
عبيد الله بن الحسن  -أي العنبري  اتهم بأمر عظيم» وروي عنه كلام رديء»
قوله «
:كل مجتهد مصيب»» ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي فى ثقاته أنه رجع عن
المسألة التيذُكرتعنه؛لماتبين لهالصواب» ثم نقلعن ابن قتيبة أنه
نسب إلى
يعني

العنبري أقوالا شنيعة») .اه وانظر تقريب التهذيب ۳١/١ه.

وحلية الأولياء لأبي نعيم

الأصفهاني "4/3
وانظر فول العنبري ورد العلماء عليه فى :التلخيص ۳/۲٤۳. البرهان ؟.886/

المعتمد  .۲/۸۹۳التبصرةص .544اللمع ص4؟.1١المستصفى  .7/965الوصول إلى
الأصول  .۲/۸۳۳المحصول للرازي ١/۳۳. الإحكام للآمدي ٤/٩ . 94رفع الحاجب

.045 4المسودة ص .094تشنيف المسامع 5٤0/ .08فواتح الرحموت  .۲/۷۷۴تيسير
التحرير ۹٤۱/ .۷إرشاد الفحول ص4؟.5
العنبري  ::هوعبيد اللهبن الحسن بن حصين العنبري» محدث أخرجلهالإمام مسلم في
صحيحه حديئا واح
ذدا
كفى
ر
موت أبي سلمة بن عبدالأسدء قعال
نه أبو داود :كان

فقيهاء وقال النسائي  :فقيه بصري ثقة؛ وقا
سلعاب
دن:

محموداً عاقلا و6لد
١سن
٠ةه,

وقيل١ :ه

ولي القضاء بالبصرة» وكان ثقة

وت
5وف
4ي١سن
اةهء

انظر ترجمته في ::تاريخ بغداد ۰۱/٩۰ ٠“".الكامل لابن الأثير 5

وق
ذيللغير
ك.
تهذيب التهذيب

 .۸ - 7/٠تقريب التهذيب ١/١۳٠. ميزان الاعتدال /#ه .حلية الأولياء  .4/75وقد
وقع خطأ في اسمه في المستصفى ۲/۹١۳٠ حيث قال « :ذهب عبد الله بن الحسن.
لهعبن
نالح
العنبري» وهو :عبيد
بسن
االل
ري.
) (10في  :ش «أنه» بدل «أنهم».

()۲

استدل الأصوليون على فساد مذهب الجاح
وظالعنبري

11%۷

بإجماع المسلمين  قبل-

قَالُوا :تَكُلِيمُهُْ قيض
2

ت

ئ
ل يُطاقٌ .وَأْجِيبَ 6

مفْلاً وَسَمْعَاء لالهمک“
اجتهادهيم ممتعَ
"[ /م/ب] الإشلامء وهر ِن الْمْتَأنّى

المُغْتادء فليس" ماِلنْمَُسْتَحِيلٍ في شَيءِ.
خلافهما  -على أن الكفار من أهل النار؛ وذلك لأن الأدلة من القرآن والسنة والإجماع
دلت على ذلك.

أما القرآن الكريم فقد قال تعالى # :ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من

النار) [ص]۲١ :ء وقوله تعالى# :وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم»
:ويحسبون أنهم على شيء آلا إنهم همالكاذبون)
[فصلت »]۲۲ :وقوله تعالى #
[المجادلة4١]. :
وأما السنة» فمن المعلوم قطعا أنه يل كلف الكفار من اليهود والنصارى بتصديقه›

وذمهم على معتقداتهم .وقتل من ظفر به مع العلم الضروري بأن ليس كل ما قاتله
وقتلة كان معاندا بعد ظهور الحق له بدليله» بل أكثرهم مقلدون اتبعوا دين آبائهم
ولو كانوا معذورين في اعتقاداتهم» وقد أتوا بما كلفوا به؛ لما ساغ ذلك منه.
كما أجمعت الأمة من السلف قبل ظهور المخالف على قتال الكفار وذمهمء ولو كانوا
معذورين لما ساغ ذلك من الأمة المعصومة.

:وقد
وقال ابنالنجار فيشرح الكوكب المنير ۸۸٤-۹۸٤ /5 مشيراإلىمذهب الجاحظ والعنبري "
ذكرت هنا أقوال تنفر منها القلوب» وتقشعر منها الجلود» أضرب عنها» .اه.
انظر هذه الأدلة ومناقشة الجاحظ والعنبري» والرد عليهما في :التلخيص ۳/١٤".
البرهان  .7/966المستصفى ؟ ."7/98المحصول للرازي  ."*/5الإحكام للآمدي /4
 .48شرح تنقيح الفصول ص .9"4الروضة مع النزهة ؟ .815/رفع الحاجب /4
 ."5كشف الأسرار للبخاري  .4/85تيسير التحرير ١بيان المختصر ۳/١٠٠٠ 0
 ./5فواتح الرحموت //١الا". البحر المحيط 5/755

رينملا
(000
00

١٤۲. شرح الكوكب

64۹ Aa

في  :ش «بنقيض» بدل نقيض».
في  :أ «مناف» بدل «مماء .وما أثبته هو الصواب» والموافق لما في رفع الحاجب /4
 ۲وبيان المختصر ۳/٦۰۴ وشرح العضد على المختصر .۲/۳۹۲

سل».
ل»يبد
فليس
««و
) (۳في :ش
)(€

وذلك -أن الوصول إلى معرفة الحق ممكن بالأدلة المصوبة عليه» ووجود العقل
الهادي» ولا يمتنع التكليف إلا بما لم يكن ممكنا كالطيران» وحمل الجبل:

انظر :الإحكام للآمدي ٤/۹0٤

 ١٠4.شرح العضد على المختصر ۲/٤۹۲. رفع

الحاجب ١/١٤٠. بيان المختصر  .910#//#كشف الأسرار للبخاري ٤/٠٠. تيسير

.-44
٤/4
التحرير ١٠/54. فواتح الرحموت  .۲/۸۷۳شرح الكوكب المنیر ۸۸٤
1۸

(مَالة) الْقَطمٌّ :لا إِنْم عَلَى مُجْتَهِدٍ في حكم سَرْعِيٌ اجتِهَادقٌ.
وَذْمَبَ بِشْرٌ الْمَرسِيٌ» وَالأَضَّمُ إلى نيم الط 00
) (1وهو قول جمهور العلماء» منهم الأئمة الأربعة.
انظر المسألة في :المعتمد ۲/١۷۳  ١۸۳. -المستصفى ۲/٤٠٠ _  ١٠۴.المنخول

ص .454الوصول إلى الأصول ؟.748/

المحصول للرازي /5ه" .الإحكام للآمدي /4؟.45١ الإبهاج  .۳/۷۷۲رفع الحاجب

 4/۳بيان المختصر ۳/۷٠۳. شرح العضد على المختصر ۲/٤۹۲ مع حاشية
السعد .المسودة 4ص69
 .۷۹6مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٠/٤٠۲. نهاية السول
..6/55

التمهيد للإسنوي ص“۴ه .البحر المحيط  .5/485تشنيف المسامع 5

.

تيسير التحرير ٤/۸۹۱. فواتح الرحموت  .۲/۹۷۳شرح الكوكب المنير ٤/۱۹٤. نشر
البنود 7/77
."1
)( ذهب يشر المريسي» وابن عُلَيّةّه ونفاةٌ القياس كالظاهرية والإمامية إلى أنه ما من مسألة

إلا ومالتحقعفي
يها
ّن»

وعليه دليل قاطع .فمن أخطأه فهو آثمغيركافرء ولا فاسق.

وقال أبو بكر الأصم المعتزلي :يأئم» وينقض اجتهاده.

وانظر أدلة المخالفين ومناقشتها في :المعتمد ١/۷۲۳  .۰۸۳ -المستصفى ۲/۲٤٣۴ _

 ۰المنخول ص.٠٠۹ الوصول إلى الأصول ؟ .748/الإحكام لابن حزم ؟.8/*5

المحصول للرازي /5ه” .الإحكام للآمدي 5/7١4. الإبهاج  .۳/۷۷۲رفع الحاجب
 . ٤بيان المختصر " 910/#شرح العضد على المختصر ۲/٤۹۲ مع حاشية
السعد .المسودة 4ص64
 .794مجموع الفتاوى لابن تيمية 41١/40١5. نهاية السول
 "4/6التمهيد للإسنوي ص.٠۳۳ البحر المحيط  .5/495تشنيف المسامع ٤/۸۸٥

  .485تيسير التحرير  .4/891فواتح الرحموت  .۲/۹۷۳شرح الكوكب المنير /4 .نشر البنود .۲/۱۳۳

ايلشْمرَرِيسِي :هوبشربنغياث بنأبيكريمة المريسي» أو عبدالرحملن» مولى زيد بن
الخطاب مبتدع» تفقه على أبي يوسف صا
ححب
نيأب
فية»

ثم اشتغل بعلم الكلامء

وأصبح داعية للقول بخلق القرآن» وهو من رؤوس المرجئة أيضاًء وإليهتنسب طائفة

المريسية منهم .توفي سنة 1١4هء وقيل  ۹1۲ه .انظر ترجمته في :الفَرْق بين الفِرّق
للبغدادي ص؛ ١؟. تاريخ بغداد للخطيب  .71/55الفوائد البهية للكنوي ص .466شذرات
الذهب ۲/٤٤. ميزان الاعتدال 755
١/7۴
۲ .-۳طبقات المعتزلة للمرتضى ص٥۲ .70
حاشية البناني على شرح المحلي ؟5.
4١/ الفتح المبين ١/١١٠.

والْمَرِيسِي :نسبة إلى «مّريسة»  بالفتح والتشديد  »-قرية في مصرء كما في وفيات
الأعيان ١/۸۷۲.
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َنا :الْعِلْمُ بِالتَوَائْرٍ باختلاف الصَّحَابَةِ الْمُتَكدرظ") الشّائِعمِنْ غَيْرٍ لكير»
نَ فلن
ولاتَأَئِيملِمَعَيِّنء ولا مُبْهَم .وَالْمَطعْ َ :ه لَوْكَان

لَمَضْتِ الْعَادَهُ

بذكْرِه .وَاعْثر سضةّ كَالقيّاس©,

كل
(مشألة الْمَسْألهُ اَي قلَااطِعَ فِيهَاء كَالَ الْقَاضِيء وَالْجَائِيُ:
مُجْتَهِدٍ فيا مُصِيبٌء وَحُكُمٌ الله تعالَى فيا“ ابع لِطَنَّ الْمُجْتّهي"" .وَقِيلَ:
= أو إلى «مريس» 

كاأمير» » جنس من السودان بين بلاد النوبة وأسوان من ديار

مصرء كما في وفيات الأعيان ١/۸۷۲.

أو إلى درب المريس في بغداد .قال ابن خلكان في وفيات الأعيان ١/ « :۸۷۲إني
رأيت بخط من يعتني بهذا الفن أنه أي بشر  كان يسكن في بغداد بدرب المَرِيس»

فنسب إليهء قال :وهو بين نهر الدجاج ونهر البزازين» قلت :والمريس في بغداد هو
الخبز الرقاق يُمْرَسٌ بالسمن والتمرء كما يصنعه أهل مصر بالعسل بدل التمر» وهو
الذي يسمونه البسيسة»).اه.

الأصم :عهبودالرحملن بكنيسان» أبو بكر الأصم فقيهء معتزلي» مفسر .وعنه أخذ
ابن عُلَيّة .قال ابن المرتضى :كان من أفصح الناس» وأفقههم» وأورعهم» خلا أنه

كان يخطئُ عليًاعليهالسلام في كثيرمن أفعاله» ويصوّب معاوية في بعضأفعاله .قال
القاضي عبدالجبار :كان جليل القدرء يكاتبه السلطان .من

تصانيفه:

«تفسير» وُصِفٌ

بأنه عجيب» وله في الأصول «مقالات» توفي سنة  877ه تقريبا .انظر ترجمته في:

طبقات المعتزلة ص .550لسان الميزان ۷۲/٤۳. الأعلام ۳/١۳۲٠.

١

( )١في« :أالمنكر؛ بدل «المتكرر» .وهو خطأ ظاهر من سهو الناسخ.
()۲

في :ش (إثما» بدل «إثم»

( )۳واعترض بما مرّ من الأسئلة على دليل كون القياس حجة» والجواب هو الجواب» فلا
معنى للتكرار.

انظر  :رفعالحاجب ٤/٤٤٠. بيانالمختصر  .80/شرح العضد على المختصر

.0

(' )٤لفظة «تعالى فيها» ساقطة من :ش.

(ه) المسألة التي لا قاطع فيهاء قال الشيخ أبو الحسن الأشعري» والقاضي أبو بكرء
والقاضي أبو يوسف» ومحمد بن الحسن والجبائي» وأبو الهذيل» وأبو علي الجبائي»

وأبوهاشم وأتباعهم من المعتزلة» وابن سريج»ء والقاضي أبو حامد» وأبو زيد

الدبوسي» والداركي (ت ۷۳١ه)» وأكثر شافعية العراق :كل مجتهد مصيب» وهو ما

ا'ختاره الغزالي في المستصفى ۲/۳٦۳٠ وابنالعربي في المحصول ١ص701 وأبو

 الحسن الكرخي.1۰

ِنْهُمْ مَنْ كَالَ :لآ دَلِيلَ عَلَيْه كَدَفِين يُصَابُ”" .وَكَالَ الأَسْئَادُ :إن
ثم اختلف هؤلاءء فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري» والقاضي الباقلاني» والجبائي:

حكم الله تابع لظن المجتهدء فما ظنه كان حكم الله في حقه .قال الغزالي في
المستصفى ؟( :75"7 /إنه المختارا.

وقال القاضى أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» والقاضى أبو حامدء .وأبو زيد

الدبوسي» والداركي وأكثر شافعية العراق» وابن سريج في أصح الروايات عنه :مقالة
تسمى بالأشبه .وهي أن في كل حادثة أمرا مالو حكم اللهلم يحكم إلا به» قال
الغزالي في المنخول 4ص« : 885وهذا حكم على الغيب».اه.

ثم هؤلاء القائلون بالأشبه يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب في اجتهاده مخطئ في
الحكمء أي  :إذا صادف خلاف ما لو حكم لم يحكم إلا به» وريما قالوا :مخطئ
انتهاء على ابتداء.

هاا.
عدفم
ب۳/٤
انظر تفصيل المسألة فى :التلخيص ٤۳

البرهان 7/١154. المعتمد ١۷/۴۲

  ."68التبصرة ص .844اللمع ص .۳۷المستصفى  .۲/۳۹۳المنخول ص.8504ل١5و.صول
ص؟
المحصول لابن العربي ا

إلى الأصول ؟."14١/ المحصول للرازي 5/758

ول
صنقيح
فح ت
ل .شر
ا14
فمابعدها .الإحكام للآمدي /4

صا0ل48ت.5حصيل .۰/۹۲

تقريب الوصول ص٠١١  .الإبهاج  .9/75/17رفع الحاجب  .840 /5بيان المختصر */

ير
رسير
ح .ت
ت145
ل-
ا5/
ملخىتصر ۲/٤۹۲. البحر المحيط 55
لع
اعضد
 ."٠شرح ال
 .٤ميزان الأصول ”ص .787بذل النظر 5ص .89تشنيف المسامع .714-4 4/7584
) (1وهو قول الأئمة الأربعة في أصح ما نقل عنهم» ونقله الزركشي في البحر المحيط /5
 2555-0١وغيره عن معظم الفقهاء .وقال عنه في تشنيف المسامع AA /5 :
اوهو الصحيح؟  .أه.

انظر قول الجمهور وأدلته بالتفصيل في :المعتمد ؟ ."08/التبصرة ص.894

المحصول للرازي  .1/15الإحكام للآمدي  .4/514رفع الحاجب  .54/540بيان
المختصر ١٠/"*. شرح العضد على المختصر  .7/445غاية الوصول ص.١44 شرح
الكوكب المئير ٤./ ۹۸٤تشنيف المسامع ٤/۸۸9.
)(۲

ثم اختلفوا هلنَصَّبَ عليه دليلاً أم لا؟فقيل :لا دليل عليه» وإنما هومثل دفينيُعثر
عليه» فمن عثر عليه فله أجران» ومن أخطأه فله أجر واحد.

والأكثرون على أن الله نصب عليه دليلاً .قال ابن السبكي في الإبهاج *« :۷۷۲ /وهو
قول أكثر الفقهاء .كالأئمة الأربعة» وكثير من المتكلمين» .اه وانظر :البحر المحيط
"7

تشنيف المسامع .4/885
۲۲۱

ت
اسر

ظ»

قَمَنْ ظفَرَ بهو فهر الْمْصِيبُ.“"0
ور

وَقَالَ الْمَرِسِيٌ وَالأصَعٌ:

ليله

8

طعي

شاع ث”

بع (raeD

وَالمخطئ

ايم

 .وَنُقِلَ عَنِ الأبِئَةِ الأَرْبَعَةِ التَحْطِئَةٌ وَالتََضْويثُ©).
o

فَقَصَّرَه فَمخطِئ آنِمْء وَإِن لم يُقَصَرْء َالْمُخْتَارُ  :مُخط

3

ا7د فِيهًا قَاطِعٌ:
غير

للف قال الآمدي في الإحكام 4١4: /4 «ومنهم من قال :إنه ظني» فمن ظفر به فهو
مصيب»

وله أجران» ومن لم يصبهء

فهو مخطئ وله أجر واحد .وهذا هو مذهب ابن

فورك والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» .اه.
/
وانظر :الإبهاج في شرح المنهاج  .۳/۷۷۲رفع الحاجب  .85/55بيان المختصر6r
 ۰شرح العضد على المختصر ؟ .845/البحر المحيط ١۹/۳٣۵۲ ۔ .485
المسامع 5/1

.

)( قال الزركشي في البحر المحيط ١/ « ۴٠٠:حكى القاضي عن ابن أبي هريرة أنه كان

يقول في آخر عمره :إنه قطعي»وهو قول الأصم» وابن عَلَيّة» والمريسي» وجميع
نفاة القياس؛ إلحاقا للفروع بالأصول» .اه.
وانظر :الإبهاج في شرح المنهاج  .۳/۷۷۲رفع الحاجب  .861/55بيان المختصر "/

 .8٠شرح العضدعلىالمختصر  .7/895ميزان الأصول ص .4895تشنيف المسامع
. 5/886

)( قال ابن السمعاني فيقواطمالأدلة ؟۹٠۳: / «وقال الأصمء وابن عُلَيِّةَ والمريسي :إن

وحقافحيد مأنقوال المجتهدين» وما خالفه خطأء وصاحبه مأزور مأثوم»  .اه
ال
وقال الزركشي في البحر المحيط ١/۳٠٠ 485 -؟« :حكي عن ابن أبي هريرة أنه كان

يقول بِأحَرّة  -أي آخر عمره  :-إن مخطئه مأثوم» والحكم بخلافه منقوض» وهو قول
الأصم ومن وافقه؛ لأنه خالف دليلا قطعيا» .اه.
ونقل الزركشي في البحر المحيط  5/46أن السرخسي حكى عن المريسي»

والأصمء وابن عَليّة :أن الإثم محطوط عنه.
يء»
سنسبة
خه ال
رهذ
سعن
لثت
لد بح
وق

فلم أقف عليها في كتابيه في الأصول  :أصول

السرخسي» والمحرر في أصول الفقه» ربما ذكرها في غيرهما من تآليفه.
) (£الصحيح عن الأئمة الأربعة التخطئة؛ إذ هو القول :بأن المصيب واحد.
انظر التحقيق في هذه المسألة في :قواطع الأدلة ١٠". "7/490 المحصول للرازي ١/
 ."٠الإحكام للآمدي 4/41١4. شرح تنقيح الفصول ص.٤۹۳ رفع الحاجب.4/7546:
البحر المحيط 5/١45. تشنيف المسامع ٤/۸۸٥. شرح الكوكب المنير ٠94/54.
۲۲۲

لَنَا :لآ دَلِيلَ عَلَى التَضْوِيبٍ .وَالأصْلٌ عَدَمُهُ .وَصُوّتِ”" عير مُعَكّنَ؛ٍ
للإجماع .وَأَيْضصّا :لَرْ كَانَ ل مُصيبًا >ء لأجتَمَعَ النّقِيضَان؛ لأر" إإِسْتِمْرَاَ
قَطْعِهِ ممَشْرُوط بِبَقَاءِ ظتّه؛ لِلإِجْمَاع عَلَى أنه لو ظَنَغَّيْرَهء وَجَبَ الرجُوعٌ ؛

يکو طَانًا عَالِمًا لِسَيْء(” وَاحِدِ

لا يُقَالُ :ال ينهي ٻاليلْم؛ لاتا طم يِبَقَائهِ؛ ولاه كان يَسْتَحِيلُ
ظ افيض مع ذِكْرِو قن قِيل :مُشْتَرَكُ الإلرَّام؛ لاد الإجَمَاءاَ عَلَى
جوب تاع الظَنّء فَيَحِبُ لفغل .أو يخر قَطْعًا .قُلْمًا :الطَنٌّ مُتَعَلّنُ

باه الْحَكُمُ المَطلُوبُء وَالْعِلْم خريم الْمخَالَمَقَهِ  ]/4۸[ /فَاختَلفت

الْمْتَعَلَْقَانِ ا َبَدّلَالظنء ا رن تخریم الْمُخَالَمَه فَإِنْ یل :
فَالظّنٌ* مُتَعَلّنٌ
ريه ليلآء وَالْعِلْمُ بُِبُوتٍ مَذَلُولِِء قدا دل الطَّنُ
رال شط بوت الحم قُلَْا :ونه دَلِيلاً كم أَنِضَاء دا ظَنَّهُ عَلِمَهُ

َا جار أَنْ يَكونَ الْمُتَعَكَدُ به يره

قلا يَكُوندُُی مهد

مُصِييً.72

َأَيْضًا :أَظْلَقَ الصَّحَابَةُ الَا في الاجْتِهَادٍ كَِيرّاء وَشَاءَء توَكرَّرَ وَلَمْ

عَ
عنْ
لي وَزَيْدِ وَغَيْرِهِمَاا” أَنحَهَُطمَْنُوا ابْنَّ عَبَاس [رَضِيَ الله عه
)(1

في :اأوتصويب» بدل «وصوّبٌ».

(0

في  :أ«لا» بدل «لأن) .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

()6

في  :ا لبشيء» بدل الشيء).

)(€

في  :أ ابتحريرا بدل ابتحريم) .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

ره(

في  :ش «الظن» بدل «فالظن».

)۷

بعد قوله  :دقلا يَكُونُکل مُجْتَهِدٍ مُصيبًاا» هناك عبارة زائدة في :ش .وهي:
«عَلَى َم ل يَسْتَقِيم اأ4
نسحخحة :

)(¥

ِالْمَدلُولٍ م إِخيمَال الدّليل» .وهذه الزيادة تفردت

ش.

في  :أ «وغيرهم» بدل «وغيرهما» .وهو خطأ ظاهر.

() ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من :ش.
١77

بها

ن انی
ترك الْعَوْلِء وَحَطَأمُمْ وَقَالَ :وم ع
يال وَاحِد ضما
م
ف

وَنَضْفاء

ول“

بَاهلهُء إل الله لم يَجْعَلُ

.

وَاسْعُدِل :إن کا“ تَلملَنِ :فَإِنْكَانَ أَحَدُهُمًا اه تَعَكّنَ)
2

تَسَاقَطا .وَأْجِيبَ باد الأمَاَات” “

رجح بالشَّبِ. *0

A

ت

ما

ج“
کل رَا

وَاسْبّدِلَ الإِجْمَاع عَلَى شرع الْمُتاظَرَةِء َلَوْلاًتي 0ن 0نواه َم
نَكنْ فَايِدَة .رَأجيبَ سيين الترْجِيح» أو النَّسَاوِيء أو ارين

وَاسْيّدِلَ بأ الْمجْتَهِدَ طَالِبٌء

وَطَالِبٌ وَلمَطْلُوبٌ محال فُمَنْ

اطا فَهُرَ مُحْطٌِ قَطعًا .وَأْجِيبَ مَطْلُوبُهُ :ميَهاْلِبُ عَلَىطَنُفَّهَحْصلُ
وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِمًا.
جل الشَّمْءِ وتَخْريمُة .و قالمقو شَافِيٌ شه
واشُدِل باه يرم
حلفيه  :أت بَايْن» 2

قَال2 7-05 :

وَكَذَا لو تَرَوّجَّ مُجْتَهِدٌ إِمْرَأَة بَغَيْرِ

لنفين:
م فخريتق م
اللكل
( )١مالنمباهلةء أي الملاعنة .وهو قو

لعنة الالهلعظلىالم منا.

انظر  :مفردات الراغب ص١. 44 معجم مقاييس اللغة ١/١١". ترتيب القاموس /ه١."#
المعجم الوسيط ١4/ ./التلخيص للجويني  ."8/4۳5معجم لغة الفقهاء ص.۹۹۳
يرةن.؟ ص٤٤۹ .
عكث
ممع
جلف
ممخا
لرال
اوند
الع» مسألة « :ل
مسائ
إهجفيم
لريج
اق تخ
( )۲سب
( )۳فى  :ش «كان» بدل «كانا» .وهو خطأ ظاهر؛ لأن كانا» يُقصد به «المجتهدان».
) (£فی  :ش «الأمارة» بدل «الأمارات».
مه(

فی  :أ «بالنسبة» بدل «باللسب».

( )5عبارة « :فكل راجح؛ ساقطة من :أ
( )۷فى  :أ تعن ) بدل «تبيين).

( )۸لفظة «الصواب» ساقطة من :أ
( )9فى  :ش «أخطأ» بدل «أخطأه».

( )٠١فهي بالنظر إلى معتقد الزوج حِلُ؛ لأن الكنايات عنده ليست بوائن؛ فتحل المراجعة»
وبالنظر إلى معتقد المرأة تحرم.

المراجعة .انظر :الإحكام للآمدي  .4/814بيان المختصر  .915/#رفع الحاجب /4
.

شرح العضد عاللىمختصر

.۲/۸۹۲
1۲4

2

12

دك راس( وکو

وو

#
ل
ر
ر
ستاو
0002
6
®
ارك
“.U
َي ؛ ثم تزوجها بعذه مجتهد بولي .وجيب بأنه مُشْتَرَك الإلزام؛ د لا خلاف

في لَزُومِهِ اتِبَاعَ ظنِّ .وَجَوَابَهُ :أن يُرْفَمَ إلى الْحَاكم يبع ية

الْمُصَويَةٌ  :قَالُوا :ل كان الْمْصِيبُ وَاحِدَاء لَوَجَبَ التَقِيضَانٍ إِنْكاد /

[ /48ب] الطّلَتْ باقياء أؤ وَجَبَ الْخَطَأَء إن سَقَطَ الَْكُم الْمَطْلُوبُ .وَأُجِيبَ

بوت النَّنِي؛بدَلِيلٍائهلَوْگانفيا صل إاِجوْمَاءٌء ولميَطَّلِمْعَلَيْهِبعد
الاجتهاوء وَجَبَ مُخَالَمتُهُ وهو خَطَأً؛ فَهَذَا أَخْدَد.

قالوا :قَالَ :أيهم إْتَدَيثُمُ [مْتَديث .4”"2وَلَوْ کان أَحَدُهُمَا مُحْطِنَاء لَمْ
ره

9

ءًُ

2

و

7

ع

مرت
رر
2
مس
م
عم
كنم
يَكنْ هذى .وجيب باه هدى؛ لاه فعل ما يجب عليه مهدا أو مقلا"

(منالَة) تقال الدَلِيلَيْن الْعَفْلِئيّن محال ؛ لاسْتِثْرَاهمًا ارصن .)9وكا

تَقَابلُ الأمَارَاتِ الظَنَّيّةِ وَنَعَاذْلْهْمَا فَالْجْمْهُودُ :جاب

جِلنًا لأَحْمَدَ

) (١لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف .انظر :الإحكام للآمدي 4/١74. بيان المختصر/* 
 84.رفع الحاجب  .4/7680شرح العضد على المختصر . 78

شرح الكوكب

ريئملا  .٠٠١/٤فينشت عماسملا .01/ ٤

( (۲سبق تخريجه في مسائل الإجماع .مسألة « :لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم».
ص.٤٦۷

( )۳عبارة :أ ابأنّهُهُدِيّ ؛ نه فَعَلَ ما يَجِبُ عليه من اجْتَهادٍ َو تَقْلِيدِ « وعبارة  :ش باه
هدِيَّ؛ لاه فَعَلَمَايجب عَلَيْهِمنمُجْتَهِدٍ أو مُقَلْدِ).
(
) تقابل الدليلين العقليين» أي القطعيين محال؛ لاستلزامهما إجماع النقيضين من حيث إن

الدليل العقلي ملزوم للعلم» فلو تقابلا لزم العلم بالشيء مع العلم بعدمه.

انظر :اللمع ص .655المنخول ص.٤۷۲ الإحكام للآمدي . 41

شرح تنقيح

المختصر  ۲/۸۹۲مع حاشية السعد .المسودة ص .854فواتح الرحموت .۲/۹۸۱
( )9في  :ش «تعادلها» بدل «تعادلهما».
فك

ذهب

الجمهور إلى جواز التعادل بينهما كذا حكاه

الحاجب

في المنتهى ص۹۱۲۰

الآمدي في الإحكام

وهنا في المختصر»

تيفل

واختاراه

5/1522

واختاره

وابن

البزدوي فى -

لا  00 :لكان لِدلِيل ؛ وَالأَضْلٌ عدمه.
ن يُعْمَرَ بهماء أو بأحدهمًا معیگا› أو ممُخَيدا

و
وَالأوَ
لمرو"

 ,بَاطِلُ وَالنَّانِي  :تَحَكُمُ وَالثّالِتُ  :حَرَامُلِريد» خلال

ممِ :نْ مُجُتَهِدِ واحد»

وَالرَّابِعٌ  :كَذِتٌ؛

لا

يَعُولُ:

ل حرام وَل

أصوله  ١١١/4بشرح كشف الأسرار .واختار الفخر الرازي في المحصول ١/٠٠ أنه

جائزء غويارقع.
انظر :قواطع الأدلة ؟."١١7/ المحصول ١./ ١٠الإحكام للآمدي  .4/454المنتهى
ص١9؟. رفع الخاجب  .4/585بيان المختصر  .۳/۲۲۳شرح العضد على المختصر
” 0كشف الأسرار للبخاري 5/١١١. فواتح الرحموت ١/۹۸۱. المسودة
ص .854شرح الكوكب المنير .45/905

للق ذهب الإمام أحمد والكرخي إلى منع التعادل بين الأمارتين في نفس الأمرء وهو
اختيار جمع من الشافعية منهم :الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص52٠١
ونصره.ابن السمعاني في قواطع الأدلة "7/5١ حيث قال« :ومذهب الفقهاء أنه لا

يجوز اعتدال الأمارات بحال» .وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۸٠/٠5 :
«وكذا دليلان ظنيان في عدم التعارض عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه» وأكثر

الشافعية» والكرخي» والسرخسي» وحكاه الإسفراييني عن أصحابه» وحكاه ابن عقيل

عن الفقهاء»  .اه.

وظاهر كلام الغزالي في المستصفى ١/۸۷۳ أن الخلاف في تعادل الأمارتين إنما

يأتي على قول المصوبة» وأما المخطئة فلا يأتي هذا على قولهم؛ لأن الحق
عندهم في واحدءعلى ما فهمه ابن السبكي عنه في الإبهاج ١7/2#

ورفع

الحاجب .5/560

وانظر :قواطع الأدلة ؟."١1١/ التبصرة ص.35٠١ المستصفى  .۳۹۳ ۲/۸۷۳۰الإحكام
للآمدي  .4/474شرح العضد على المختصر  .۲/۸۹۲بيان المختصر  ."۲/۲۳البحر

المحيط 5/١١. تشنيف المسامع ٥۷/٤.4 نشر البنود ؟.7/855
فق

في  :ش «الأول» بدل «والأول».

6م

فی  :ا «(حلال لزيد حرام لعمرو) بدل «حرام لزيد حلال لعمرو) .بتقديم حلال  .وتأخير

حرام.
۲۲١

ان

2

کل

5

ع ت

و

ت

وهر أحدهمًا.

َة

2

وسار

ت

.

وَأجيبَ يُعْمّل بهما فى

ك

-

مم

أنَهِمَا وقماء

sy

فيقف

»

٤ه

أو

بأَحَدِهِمَا مُخَيّرَاء أو لآيُعْمَلُ بهم ."0وَلا تَإتَِاقض
عٌْإتلا
ِم
قنَادٍ نَفُى
َم

-

م

٤

3

r

ت

۲

مرك

يعات

.م

0

.م

<

الأمرَيْنَء لآ في ترك الْعَمَل.

(مَسألة) لا يََْقِيمُ لِمْجْتَهِدٍ ولان مُتَتَاقِضَانٍ في وف واج بجلا

كتين أذ شَحْصَيْنٍ عَلَى قول التَخيرِ إن راء كَالطَاجِوُ جوع ©».
 (000في  :أدلا حلال ولا حرام؛ بتقديم حلال على حرام.

(؟) عبارة ١ : في أَنّهُمَا وَقَفَاء ُء

أو بِأْحَدِمِمًا مُخَيرَاء أ يلُآعْمَلُ بهمّا» ساقطة من:

أء ش .وما
أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على المختصر  7/8912ورفع
الحاجب /4لاههة.

وبيان المختصر ۳
.۲۲/۳

()۳
کون المجتهد ليس له أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين؛ لأن اعتقاد

ذلك في الوقت الواحد محال؛ ولأنه لا يخلو :إما أن يكونا فاسدين» وعلم ذلك

فالقو
ل بهما حرام» فلا قول أصلاء أو يكون أحدهما فاسداًء فكذلك» فلا وجود

للقولين» أو يكونا صحيحين؛ فإذاً القول بهما محال؛ لاستلزامهما التضاد الكلي
والجزئي» وإن لم يُعلم الفاسدّ منهماء فليس عالما بحكم المسألةء فلا قول له فيها؛

فيلز
مه التوقف أو التخيير» وهو قول واحد لا قولان.

انظر ت
فصيل المسألة في :الإحكام للآمدي ٤/۷۲٤  .474 -شرح تنقيح الفصول

ص.4١9 ال
روضة مع النزهة ۲/٤۳٤. شرح مختصر الروضة “۳/٠۲  7752 -رفع

ال
حاجب  .5/4856بيان المختصر  .45/شرح العضد على المختصر ؟ .۹۹/۲تيسير
ال
تحرير  .۴/۲۳۲مختصر البعلي ص .951شرح الكوكب المنير  .7/94إرشاد
الفحول ص؟".7
( )٤يجوز
أن يصدر قولان في مسألة واحدة عن مجتهد واحد في وقتين» وكذلك يجوز

صدور
التخيير»قوولإيننمامبتننياجقوضين من مجتهد واحد بالنسبة إلى شخصينء لكن على قول
از صدور قولين متناقضين عند تعدد الشخص على قول التخيير؛

لأن صدو
التخيبر ر قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة إلى شخصين إنمايستقيم إذا كان
ث
ا
ب
ت
ا
ف
ي
ا
ل
ق
و
ل
ي
ن
؛
ب
سبب تعادل الأمارتين.

فإن ترتب القولان؛ لأن يكون أحدهما في وقت» والآخر في وقت آخرء فالظاهر أن
القول الأول مرجوع عنهء والقول الآخر هو قوله.

وانظر :التبصرة 5
ص.41

.9

اللمع ص ."6الإحكام للآمدي ٤  .رفع الحاجب /5

بیان المختصر ۳/٣۲۳. شرح العضد على المختصر ١/۹۹۲. الروضة مع النزهة-
١7

ااظرتانِ
وَكَذْلِك المتت

افرق
٠ والم يظهر

.

قول الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللهُ عه في سَبْعَ عَشَرَةمََسْأَلَة :فِيهًا مَوْلآن"

وق

4/6

إوشاد الفحول ص.۲۳۲

( )١في  :ش «المتناضرتان» بدل «المتناظرتان» .وهو خطأ ظاهر من سهو الناسخ.
 (W0قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲/4

_ °

« «قوله ::في

مسألتين متناظرتين»» يعني :إ:ذا كان إحدى المسألتين نظير الأخرى» وحكم في أحدهما
بالثبوت»

وفي الأخرى بالانتفاء مع عدم ظهور الفرق»

لم يصح ذلك

القول الثاني رجوعا عن الأول» كما إذا اشتبه طعام طاهر بطعام متنجس
في أخذ أحدهماء ولم يجوز ذلك فيما إذا اششتتببهه ثوب طاهر بثوب نجس

في وقتين»

وكان

› فجرز الاجتهاد
» بخلاف ما إذا

الفرق» كما لولم يجوز الاجتهاد عند اشتباه ماء ببول ونحو ذلك» فماليس
ظهر

:لم نحمله» أي القول في
الأصل في كليهما هاولطهارة؛ فإنه لا يكون رجوعاًء فقوله «
لسا الثانية عليه» أي  :على الرجوع عن القول في المسألة الأولى» وقلنا حكمه.

 :المجتهد فيما له أصل ةفى الطهارة كالماء والطعام أن يجتهد من يشتبهعليه الأمرء

وي خلا

أي  :فيماليسله أصل في الطهارة كالبول خلافه» أي  :خلاف الحكم

الأول» وهو أن لا يجتهد بل يجتنبها جميعاً» .آھ.

( )۳في :ش «رحمه الله» بدل «رضي الله عنه».

( )5قال ابن السبكي في المنهاج ۳

عما وقع للشافعي في المسألة من قولين :

«وذلك من الأدلة الواضحة على علو شأنه في العلم والدين في الحالتين» أما الدليلٍ

على العلم في الأولى؛ فإنه كلما زاد المجتهد علماء وتدقيقاً وكان نظره أتم.تنقيحاً
وتحقيقاً ووقوفه على الأدلة المزدحمة مستقيماً وإدراك وجه الازدحام فيهاء وكيفية
الانلفصال عنها عظيماً؛ تكاثرت الإشكالات الموجبة للتوقف لديهء وتزاحمت
».
هين
ي ب
دلات
يمعض
ال

اه.

وقال الإسنوي في نهاية السول ١٤٤: /45 «وأما في الدين  أي دليل ذلك منه على
لتدين ؛ فلأنه لما يظهر له وجه الرجحان» صرح بعجزه عما هو عاجز فيه ولم
ا
يستنكف من الاعتراف بعدم العلم» وقد نقل الاعتراف بذلك عن عمر أيضاًء وعدّه
بنه».
اونق م
نلم
ممس
ال

اه.

ثم قال ابن السبكي في الإبهاج *:۷ /

«وقد عاب القولين على الشافعي من لا

اق له» وأتى بزخرف من القول زكاه ونمقهء والله لا سواه ولا عدله؛ وذلك
خل

لنقصان وقصور وحسد كامن في الصدور.

١ش

وقال في العلماء قولاً كبيراً وفاه بألسنة الحداد» سيصلى سعيراًء وأضمر في نفسه من=
۸

(e

ما لِلعْلَمَاء وما فيا مَا يَقْمَضِيِ لِلْعلَمَاءِ قَولَيْنَ؛ لِتَعَادُلٍ الدَليليْن عند وإ

لي ولان عَلَى
اتير علد الالء وا تقَدّمَ لي فيا َوْلآنَ".
ص

2

الذابين عن مسألة سي
د المرسلين عقيدق لا يغسل السيف عارهاء ولا يواري الليل

غوارهاء ونح
ن لا نحفل بِكَلِيِهء ولا نقول بکلامه» ولا نرى أن نشتمل مثل هذا
الشرح على مثل ذ
لك الهذيان الذي هو خيال طرق ذا الخيال في منامه» ويكتفى بما
صنفه أصحابنا
قديماً وحديثاً في نصرةالقولين» ونحيل الفطن على ذهنه والبليد على
ال
وقوف عليها» .اه.

١

ثماستطرد في ذ
كر من سبق الشافعي لمثل هذا كسيدنا أبيبكرم وسيدنا عمر
رضي الله عنه
ماء ورد بعض الاعتراضات الواردة عليه في هذه المسألة .فانظر الإبهاج
8ك
“ا
وقال في رفع الحاجب
١٦٠: /4 «وأما قولا الشافعي فقد عرفت محاملهاء وقد بسط
الأصحاب القول
في ذلك وصنف ابن القاصء» وسليم الرازي» والماوردي»

والروياني؛ والغزالي فيه
من تقاره عين الناظرء وأحسن القول فيه أيضاً ابن السمعانى فى
الق
.واط
)ع (
)۹۲۳
۲/۳
۳۔
١
ا

 (00حرف «لي» ساقط من  :أ.
 00قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ۲/٣٠۲۴ _ ۷

«أما قول العالم الواحد فيه
بقولين مختلفين» فلم
يُعلمقبل الشافعي رحمه اللهتعالى منقال بذلك تصريحاًء وهو
رحمه الل
اهبقتدكر هذه العبارة وذكرها فكيتبه» وقد أنكر ذل
مكخكث
ايرلمن
فيه

ونسبوه إلى الخطأ في ذلك وقالوا :هذا دليل على نقصان الآلة» وقلة المعرفة حين
لم
يعرف الحق من أحد القولين؛ فاحتاج إلى تخريج المسألة على قولين» وأيضاً فإنه

خرقالإجماع؛ ف
إنه لم يتقدم أحد يقول بقولين في مسألة واحدة في حالة واحدة»

وإنما كانوا من استقر لهح
أقثر ذكره» أو خفي عليه فأمسك عنهء وأيضاً فإن اعتقاد

قو
لين مختلفين مناقضة .ويمتنع أن يكون الشيء الواحد حلالاًوحراماًء ويمتنع أن

يكون العقد الواحد صحيحاً وفاسداً .أو يكون الشيء الواحد مثبتاًومثفياً.

قالوا :وأما الروايتان ع
ن أبي حنيمة ومالك؛ فذلك في حالتين مختلفتينء والمجتهد قد
يجتهد في وقت فيؤ
دي اجتهاده إلى شيءء ٹم يجتهد في وقت آخرء فيؤدي اجتهاده

إلى خلافهء إلا أن الثاني يكون رجوعاً عن الأول» ويكون الذي استقر عليه قول

المجتهد هو الثانى» وإن
كان فتوى أو قضاء فيكون على ما قال عمر رضى اللهعنه :

«ذ
اك على ماقضينا وهذا علىمانقضى؛ .وإنما المستنكر اعتقاد قولين مختلفين فى
وقت وا
ححد
ادفي
ثة واحدة» فه
اذاط
لعن
قالمخ
والف
لينيفي
ن.
١

وقد صنف بعضهم
في ذلك تصنيفا مفرداًء ورأيت لأبي عبدالله البصري الملقب

ب
«جغل» في هذا كتابا مفرداء بل صنفه المعروف ب«الصاحب»»
1۲۹

وهو إسماعيل بن-

الْحُكُمُ في الاجْتِهَادِيّاتِ مله ولا من

(مَسْألة)  ]08/1[ /لا بلق
2

غَيْروهِ باتّمَاقِ9؛ لِتَسَلمُرِ > فَتَقُوتُ مَضْلَحَةٌ نصَضبْب الَا" وَيُنَْضُ إذًا
حالف قاطعا“ .فلو کم عَلَّى جلف إِجْتِهَادِو کان بَاطِلاَء وَإِنْ لد غَيْرَهُ
02

عباد» وإذا عرفت هذا فنقول :قد قسموا ما نسبوا إلى الشافعي رحمه الله من القولين

أقساماء وسنذكر تلك الأقسام حين نبين أن الذي قاله الشافعي ليس بموضع الإنكارء

والذي هو موضع الإنكار فإنه لا يقول به» وهذا شيء ورد على طريق النقل» فإن
شیوخ المذهب أعلم بهذا من غيرهم».

اه.

ثامستطرد ابن السمعاني في ذكر الأجوبة على الاعتراضات الواردة على الإمام
الشافمي رضي الله عنه في هذه المسألة.

انظر قواطع الأدلة 57_ ۲

فقد أحسن الرد وأجاد.

) (1في  :أ ش ايُنْتَقَض' بدل ايُنْفَض) .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب /5

|

 0١وبيان المختصر ۳/٠۲۳ وشرح العضد على المختصر ؟.5٠٠/
 00نقل الاتفاق على ذلك الإمام الآمدي في إحكامه ٤/۹۲٤ وابن الحاجب في المنتهى
ص72١5 وهنا في المختصرء والزركشي في تشنيف المسامع ٤/١4٥ ونقله ابن
النجار في شرح الكوكب المنير ٤/۴٠٠ عن الأئمة الأربعة ومن وافقهم.

وقد سبقت الإشارة إلى أن أبا بكر الأصم قال :ينْمّض.
انظر المسألة بالتفصيل في :المستصفى ١/۲۸۳. المحصول للرازي  .5/85الإحكام
للآمدي  . 5المنتهى ص.7١5 شرح تنقيح الفصول ص .4"4رفع الحاجب /4
 .۷۲شرح العضد على المختصر ۲/٠٠٠ مع حاشية .0١بیان المختصر ۳ ۳/۹۲۳
البحر المحيط  .5/555شرح الكوكب المنير ٤/
السعد .تشنيف المسامع 5
580 _ ۳۴ه .إرشاد الفحول ص.۲۳۲

 4لأنه لو جاز نقضهء يلزم التسلسل؛ لأنه يجوز أن يُنْقَضَ الحكمٌُ الثاني أيضاًء وكذلك

الثالث» وهلم جرا؛ فيتسلسل؛ فتفوت مصلحة نصب الحاكم؛ لاضطراب الحكم»

عنى
ومن ثم يؤدي إلى عدم الوثوق بحكم الحاكم» ومهو

قول الفقهاء في الفروع :

«ولا ينقض الاجتهادٌ بالاجتهاد).

وانظر :المستصفى 15
المنتهى ص١ 5١؟. رفع الحاجب

المحصول للرازي  .5/85الإحكام للآمدي .4/954
 . 5/6بيان.

 .۷۲شرح العضد على المختصر ۲/٠٠٠ مع حاشية السعد.المختصر ۳ 6/585

تشنيف المسامع . 5/0

) (£في  :أء ش «قطعيا» بدل «قاطعا» وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب /4

 ١وبيان المختصر  .57#/#وشرح العضد على المختصر ؟.05٠/7
۰

0
(
إتفاقا

فلو ر

ا ا كن ل
 .فلو تروچ امرأة بعير ولي

3م 4کہ

دعر

تمهف

ا

اجتهاده»

فالمختار :

ا للهتحريمول

دَقيلَ :إِنْ لم يَتَصِلْ پو كم”" .وَكَدَلِكَ المقلَدُ َير اجيَهَادُ مُقَلَيو كَل
ص

ت

.

ص

وينقض
بالاتفاق حكم الحاكم إذا خالف دليلاً قاطعاً نصاً  من كتاب» أو سنة
متواترة  »-أو إجماعاء أو قياساً جلياً؛ لأن ذلك مقطوع مقدم على المظنون.

انظر :المحصول
للرازي  .5/85الإحكام للآمدي  .4/554المنتهى ص.5١6 رفع

الحاجب 150
 .4/بيان المختصر  .۳/۷۲۳شرح العضد على المختصر ۲/٠٠٠ مع
حاشية السعد .تشنيف المسامع ٤/۲۹٥.
7

)(1

ل
و حكم المجتهد على خلاف اجتهاد نفسهء كان حكمه باطلاء سواء قلّدغيره أم لا؛
لأنه يجب عليه العمل بظنه» ولا يجوز له التقليد مع اجتهاده اتفاقاً.

وقد
نقل هذا الاتفاق الغزالي في المستصفى ؟ .48/5والآمدي في الإحكام ,4/974

وابن الحاجب
في المنتهى ص۲٠٠ وهنا في المختصرء والزركشي في سلاسل الذهب
ص٠٠١١ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/١٠١ وغيرهم.

وا
نظر المسألة بالتفصيل في :البرهان ۲/١۷۸. المعتمد "5/5

اللمع ص.7١

المحصول
 .15شرح تنقيح الفصول ص .944تقريب الوصول ص.١١١ شرح
العضد على
المختصر ۲/٠٠٠ مع حاشية السعد .رفع الحاجب  .4/755بيان
المختصر ۷/۲۳
 .التمهيد للوسنوي ص .485فواتح الرحموت  .۲/۳۹۳تشنيف

المسامع 5/0

.

) (۲المجتهد إذا أدى
اجتهاده إلى حكم في حق نفسه» ثم تغير اجتهاده .كما إذا أدى
اجتهاده إلى صحة
النكاح بغير ولي» ثم تغير اجتهاده إلى أنه باطل» فالمختار عند ابن

الحاجب في الم
نتهى ص۲٠١ وهنا في المختصرء التحريم مطلقاء وحكاه الرافعي

وعقنال ا :لغز«الويا؛لأصوحل:م يانلقتلحرغييمره»مطلوقحاءك.اه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/١٠٠

اه .وقيل :لا تحرم مطلقاًء حكاه ابن مفلح

الحنبلي في فروعه .5/144
وانظر تفصيل
المسألة في :المستصفى ۲ /۲المحصول للرازي .1٤/١شرح العضد
على المختصر ۲
رفع الحاجب  4/750بيان المختصر ۳
تشنيف المسامع
 .54 /5تيسير التحرير  .48/7الفروع لا
.بن
4م4فل١ح5/ غاية الوصول ص6١. 8
) (۳إن لم يت
صل به حكم حرم» وإن اتصل لم يحرم؛ لثلا يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهادء
وهو ما اختاره ال
فخر الرازي في المحصول  .5/45والاأمدي في الإحكام ۹۲£/٤ء
وابن قدامة في الر
وضة ۲/۸٤4 مع النزهة .والطوفي في شرح مختصر الروضة /۴
 “۸والقاضي أبو
يعلى وابن حمدان كما في شرح الكوكب المنير ٤/١١١ وقال
ابن النجار « :وهذا الذي عليه ع
مل الناس» .وبه جزم الهندي .والبيضاوي في المنهاج

 78 /بشرح الإبهاج.

1۳1

رحتلم موليدم بخِ.لنآفٍ 7لایو

١

جمَرَى(" عهَعلَى جَوَrازٍِr تفليو غsيoر ".
r

(مسألة) الْمُجْعَهِدُ َل أن يَجْتَهِدَ مَمْنُوعٌ مِنَ التفليد“ .وَقِِلَ :فيا لآ
=

انظر :المحصول للرازي  .5/55الإحكام للآمدي ..4/574الروضة مع النزهة ؟/
.

ح مختصر الروضة  .8455/شرح الكوكب المنير ١١/٤ه. تشنيف المسامع
شر

 . /٤الإبهاج * .787/نهاية السول  .5/415السراج الوهاج للجاربردي ؟.٠١18/
ناهج العقول للبدخشي ۳/٥۸۲. شرح الأصفهاني للمنهاج ۲/١٤۸. غاية الوصول
م
ص۱١٥۰ .

لاف اجتهاد إمامه» .بزيادة «اجتهاد» .وهذه الزيادة تفردت بها نسخة:
( )١عبارة :ش «بخ

ش.
ش «جرا؛ بدل «جرى» .وهو تحريف ظاهرء مخالف للقواعد الإملائية» وقد
( )0في :

نبهت على ذلك في مقدمة التحقيق.

قال الزركشي في تشنيف المسامع # /4وه« :إذا حكم مقلد بخلاف قول إمامه» انبنى
()۳

٠

على أنههليجوز لهتقليدغيره؟.
قلنا :لا يجوزء

فينتقض » وإن جوزنا تقليد من شاءء فلا. .كذا

بل عليه اتباع مقلده»

قاله ابن الحاجب وغيره» .اه.

إحكام للآمدي ٤/۹۲٤. شرح العضد على المختصر ؟ ."060/رفع الحاجب
انظر :ال

/5؟ ..بیان المختصر .۸۲۳ - ۳/۷۲۳

ل الجمهور منهم :الإمام مالك» والشافعي› وأبو حنيفة» وأحمد في رواية
( )٤وهو قو

لهماء وجمع املنأصوليين» منهم :القاضي الباقلانيء والإمام الفخر الرازي؛
والآمدي» وابن الحاجب» والبيضاوي وغيرهم.

صل .المستصفى ۲/٤۸۳.
انظر تفصيل المسألة في :المعتمد  . "5/55اللمع ا
المحصول للرازي ١/۳۸. الإحكام لآمدي  .4/04المنتهى لابن الحاجب ص.5١١
 .۰الإبهاج  .۳/۸۸۲رفع الحاجب /4
شرح تنقيح الفصول ص.٤٤٤ التحصيل ۲
 .۳بیان النختصر  .۳/۹۲۳شرح العضد على المختضر ٠٠/".7 تيسير التحرير ٤/
 .۸۲۲ “۷شرح الکوکب المنیر ..4/515فواتح الرحموت  .۲/۳۹۳تشنيف
لمسامع ٤/١٠٠.

( )٥وقيل ممنوع فيما يفتي به غیره» لافیما يخصه.
انظر :المحصول  .5/54الإحكام للآمدي  .4/0"4بيان المختصر  .۳/۹۲۳رفع
الحاجب  .4/550شرح العضد على المختصر "5/0٠
تشنيف المسامع 5/0.0

ضفن

 .۱۰۳الإبهاج .۳/۹۸۲
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 :إلا أن يكون اعلمَ مِنْه  .وقال
4

َ1

(ozro

(ZMD

فان 2استووا تخ
یر
م

.

مس

لت

وقيل :

۴

أو

وهو قول أبي العباس بن سَريج رحمه الله.
انظر :المعتمد ؟ ."7/755المحصول للرازي  .5/58الإحكام للآمدي 4/٠"4. بيان

المختصر  .۳/۹۲۳رفع الحاجب  .4/55شرح العضد على المختصر ۲/٠۰٠۴ -
 ۱الإبهاج  .۳/۹۸۲تشنيف المسامع  .4/505مجموع الفتاوى لابن تيمية ١؟/
£
(؟) وهو قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله.
انظر  :المعتمد  ."7/755المحصول  .5/48الإحكام للآمدي .4"/*5

بيان المختصر

۳/4

رفع الحاجب ١.٤/
 ۷٦٥شرح العضد على المختصر ۲/١٠۳ _  ١١۳.الإبهاج

/۳
.۹

تشنيف المسامع "5/150

( )۳في  :أ ش «وقيل :أرجخ» .بزيادة «وقيل» .وهذه الزيادة موجودة في رفع الحاجب
م

وبيان المختصر ۳/۸۲۳

وشرح العضد على المختصر ١/٠٠۳٠ ولكنني

لم أثبتها؛ لأن في عدم إثباتها موافقة لما في المنتهى ص.5١5 وما بنى الشارحون

عليه کلامهم» كالعضد في شرحه  "5/06وابن السبكي في رفع الحاجب 4/4552
وهذا ما نبه عليه السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲/١١۳ حيث قال :

««قوله :إلا أن يكون صحابياً» مشعر بأن مذهب الشافعي رضي الله عنه جواز تقليد

الصحابي من غير اشتراط الترجيح» والمذكور في رسالته القديمة أنه يجوز له تقليد
الواحد من الصحابة في نظره على غيره ممن خالف» وإن استووا في نظره تخيّر في
تقليد من شاءء ولا يجوز له تقليد من عاداهم؛ ولهذا وقع في بعض النسخ « :وقال
ا
لشافعي :إلا أن يكون صحابياً رجح » فإن استووا تخیر ولفظ المنتهى (ص١5؟)
يوافق هذاء وعليه مبني كلام الشارح» .اه.
) (£قال
االف
لخر ا
ملراز
حي ف
صيول

« :۳۸ /5وهو القول القديم للشافعي رضي اللهعنه)  .اه.

وقال الآمدي في الإحكام ٤/ « : ٠وبه قال الشافعي في رسالته القديمة» .اه.
و
ها أنا ذا أسوق كلام الشافعي بنصه من رسالته البغدادية القديمة  نقلا عن إعلام
الموقعين ”7/١55 _ ؛ للفائدة.

قال ابن القيم « :قال الشافعي في الرسالة القديمة بعد أن ذكرهم  -يريد الصحابة
رضي الله عنهم »-

وذكر من تعظيمهم وفضلهم:

وهم فوقنا في كل علم واجتهادء

وورع وعقل» وأمر استدرك به عليهم» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأيناء وقد

أثنى الله على الصحابة في القرآنء والتوراة والإنجيل» وسبق لهم من الفضل على
لسان نبيهم ماليس لأحد بعدهمء وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود عن

انبي ق
بال « :خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» اثلمذين يلونهم» ثيمجيء قوم-
\۳۳

7

(40

ا
تاع
e

٠

مم

. 5_5

وقيل :
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ro

زفق

عير مَمْنُوع
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ا ا ا ا ا

2

ono

2

تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال:

قال رسول التلكهله « :لا تسبوا أصحابي؟ فلوأن أحدكم أنفقمثل أحد ذهباًمابلغمُدْ

أحدهم ولا تُصيفه»» وقال ابن مسعود١ : إن الله نظر في قلوب عباده فوجد قلب

محمد خير قلوب العباد» ثم نظر في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير
لوب العبادء فاختارهم؛ لصحبته» وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه» فما راه المؤمنون
ق

حسناًء فهو عند اللهحسن» وما رقأوبهيحاً فهو عند اللهقبيح» ».وقد أمرنا
رسول الله كك باتباع سنة خلفائه الراشدينء وبالاقتداء بالخليفتين.و قال أبو سعيد:

كان أبو بكر أعلمنا برسول الله يله وشهد رسول الله َة لابن مسعود بالغلم» ودعا
«

لابن عباس بأن يفقّهه في الدين ويعلمه التأويل» وضمه إليه مرة وقال « :اللهم علمه
الحكمة» وتأوّل عمر في المنام القدح الذي شرب منه حتى رأى الريٌّ يخرج من تحت

أظافره وأوّله بالعلم» .وأخبر أن القوم إن أطاعوا أبا بكر وعمر يرشدواء وأخبر أنه لو

كان بعده نبي لكان عمرء وأخبر أن الله جعل الحق على لسانه وقلبه» وقال « :رضيت

لكم ما رضي لكم ابن أم عبدا» يعني عبدالله بن مسعودء وفضائلهم ومناقبهم وما

خصهم اللهبهمن العلم والفضل أكثر من أن يذكرء فهل يستوي تقليد هؤلاء .وتقليد

من بعدهم ممن لايدانيهم ولا يقاربهم!؛ اه.

وبقول الشافعي في القديم» قال أبو علي الجبائي .وانظر :المعتمد ۲/٦٦۳ الإحكام

للآمدي  .4/0"5المنتهى ص.5١5

للك

وقيل :لا يجوز التقليد إلا أن يكون المقلّد صحابياًء أو تابعياً .ولم ينسب لأحد.

وانظر :الإحكام للآمدي  .4/05رفع الحاجب  .4/455بیان المختصر .۳/۹۲۳
شرح العضد على المختصر .105 - ۲/۰۰۳

و المحكي عن الإمام أحمدء وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه رحمهم الله.
 00وه

قال الآمدي في الإحكام ١١٤: /4 « وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛
وسفيان الثوري :يجوز تقليد العالم للعالم مطلقا» .اه.

وقد اعترض الإمام الطوفي في شرح مختصر الروضة  7/1375على الآمدي في هذه
النسبة للإمام أحمدء حيث قال « :قلت :ما حكاه  يريد الآمدي  عن أحمد من

جواز تقليد العالم للعالم مطلقاً غير معروف عندناء وإنما المشهور عنه :الأخدٌ بقول
الصحابي لا تقليداً له» بل بنوع استدلال» .اه.

وانظر :المحصول للرازي ١/۳۸. الإحكام للآمدي 4/١"4. الإبهاج  .۳/۹۸۲رفع
الحاجب  .4/455بیان المختصر  .۳/۹۲۳شرح العضد على المختصر 97/١1١7 مع
حاشية السعد .شرح مختصر الروضة  .185/#شرح الكوكب المنير  .4/7710تشنيف
المسامع .4/505
۳€

وَبَعْدَ الاجْتَهَادٍء تماق“ .
ھت

o

کے

لا  :حم شَرْعِىٌ ؛ قلي بد مِنْ دَلِيل؛ وَالأضلّ عدم

بخلافٍ التي

نه يفي فيه الْتِمَاكُ دَلِيلٍ لوت وَأَبَضا :مُتَمَكُنٌ مِننَّ الأضل» لا يَجُودُ
الْبَدَلُء كَغَيْرِِ.

وَاسْتَُدِلٌ :لو جَارَ قَبْلَهُء لَجَانَ بده وَأْجِيبَ باه بَعْدَهُ حَصَلَ لطن
الافورى

[لا

()#

.

اجو
ز شانوا هل الذفري“ قلا  :مين

تَعْلَمُون]*4؛ ولأ الْمُجْتَهِدَ

کالنجو  eوَتقَدُ سبو

=

ليل « :إن کشم

ِن أَهْلٍالذكر .الصَّحَابَةE

.

وهناك قولان آخران:
١

قيل :يجوز للقاضي دون غيره.

"ق-يل :يجوز تقليد أبي بكر وعمر رضي اعللنههما دون غيرهما.
و

وهذا كله كما علمت قبل الاجتهاد.
وانظر :رفع الحاجب 4/45ه .الوبهاج في شرح المنهاج  .۳/4۸1تشنيف المسامع
5/05

( )١فى :أ «اتفاق» بدل «اتفاقا».

 )0إذا بلغ المكلف رتبة الاجتهاد ووضح في ظنه وجه الصوابء لم يقلد غيره بالاتفاق.
انظر  :المستصفى ٤۸۳/.۲ المحصول للرازي ١/۸. الإحكام للآمدي ٤
.
شرح
تنقيح الفصول ص.٤٤٤ الإبهاج  .۳/۸۸۲رفع الحاجب  .4/455بيان المختصر "/

 ٠شرح العضد على المختصر ۲/٠٠۳ مع حاشية السعد .شرح المحلي على جمع
الجوامع ۲/٤۹۳ مع حاشية البناني .تيسير التحرير  .4/7177مختصر البعلي ص.١751
شرح الكوكب المنير 8١8/65. تشنيف المسامع .80/54

( )6في  :ش «الأقوا» بدل «الأقوى» .وهو تحريف ظاهر يخالف القواعد الإملائية المعروفة

اليوم» وقد نبهت على ذلك في مقدمة التحقيق.

( )٤سورة النحل الآية١٤. : وتمامها « :فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون).

( )4ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء ش .وما أثبته من :أ.
( )5سبق تخريجه فيمسائل الإجماع» مسألة « :لاينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم.؛ ص.754
( )۷وقد سبق الكلام فيه في مذهب الصحابي ص.١١481
تيفل

قَانُوا :الْمُعْتيدُ :الطَّنٌّء وَهُوَ حَاصِلٌ .جيب“ ا
ص

(مشالة)“ يَجُورٌ أنْ يُقَالَ لِلْمُجْتَهِدٍ  :اخ بمَاشِئْتَء فَهُوَ ضراب"
وَتَرَدد-الشَّافِمِك!)4

2

++

7 2 2 2

7 2

ا

2

ا اي

ا

ا ا ا ا 1

1010000 00000

0

) (01فى  :أ» ش «وأجيب» بدل «أجيب» .وما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر "/

۲

وشرح العضد على المختصر ۲/٠٠٠٠ ورفع الحاجب .4/855

 (0هذه المسألة من مسائل علم الكلام» التي تتعلق بالبحث عن حكم صفة من
صفات الله تعالى الفعلية المتصلة بالتشريعء وبالقدرة توقيفاً وتسديداًء فأجاز فريق من
العلماء جواز التفويض للنبي أو للمجتهدء

ومنعه أكثر القدرية والمعتزلة» وتردد

الشافعي» وفصل الأكثرون بين الجواز للنبي عليه الصلاة والسلام والمنع لغيره .وسيأتي

التفصيل في هذه المسألة قرياً إن شاء الله.
انظر :اللمع ص"ل.

المعتمد  ."7/47المحصول للرازي ا"

الإحكام للآمدي

*" .نهاية السولملخىتصر ۲/٠٠۳ ۲
لع
اعضد
 41المسودة ص5٠١ .شرح ال
تيسير التحرير  .4/577فواتح الرحموت  .۲/۷۹۲غاية الوصول صن.١6١
.
٤
۔."74
شرح الكوكب المئير ۹۱/٤ه. شرح المحلي على جمع الجوامع 9 ۲/۲۹۳
إرشاد الفحول ص*".7
)( قال أبو الحسين البصري في المعتمد « :۹۲۳ /۲اعلم أن الناس اختلفوا ف جواز أن

يفوض الله تعالى إلى المكلف أن يحرّمء ویوجب» ويبيح باختياره» فمنع أكثر الناس
عولعيلي أجاز ذلك للنبي وه
من ذلك على كل حالء وأجازه آخرون .فالشيخ أب
:كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما
خاصة» وذكر ذلك في قول الله تعالى #
حرم إسرائيل على نفسه» [آل عمران ,]9 :ثم رجع عن هذا القول .وأجاز مويس
بن عمران أن يقال ذلك للنبي كله ولغيره من العلماءء وذكر الشافعي في كتاب

«الرسالة» ما يدل على أنالتلعهالى لما علم أن الصواب يتفق من نبيه» جعل ذلك

لهء ولم يقطع عليه .بل جرزه وجوّز خلافه» .اه.
) (£اختلف الشافعية في تفسير تردد الإمام الشافعي في هذه المسألة.
فقال الفخر الرازي في المحصول « :771 /5وتوقف الشافعي رضي الله عنه في

1

امتناعه وجوازه» وهو المختار» .اه.

ا

١

وكذلك الآمدي في الإحكام ٤/٤١٤ فقال « :ونقل عن الشافعي في كتاب «الرسالة» ما
يدل على التردد بين الجواز والمنع» .اه.

وقال جمهور الشافعية :تردد رضي الله عنه في الوقوع مع الجزم بالجواز .قال ابن
السبكي في الإبهاج *١: /

«وتوقف الشافعئ رضي الله عنه كما نقله المصنف -

يريد البيضاوي » وهذا التوقف يجتمل أن يكون في الجوازء وأن يكون في الوقوع=
١5

تعْ
رَحَمَردهُ الله “ .ت از حار  :لم يَقَ

ا  :لوإِمْتَكَعَ کان لِعَيْرِى وَالآَضْلٌ عَدْمَهة.

قَالُوا :يُوَدّي إِلَى إِنيِمَاء الْمَصَالِح؛ لِجَهْلٍ الْعَْدِ وَأَجِيبَ بان الْكَلامَ في
الْجَوَالٍ 6[ /ا/ب] وَل سل لَرِمَتِ الْمَصَالِحْء وان جَهِلَهًا.

الوْقُوعٌ :قالوا« :إلاً مَا حَرّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى فس . 4وَأَجِيبَ باه
مع الجزم بالجوازء وبالأول صرح الإمام  يريد الفخر الرازي » وكذلك الآمدي
فقال:

« :ونقل عن الشافعى فى كتاب «الرسالة» ما يدل على التردد بين الجواز

والمنع»» ولكن الثاني أثبت نقلاً» وعليه جرى الأصوليون من أصحابنا الشافعية» .اه.

وقال الزركشي في البحر المحيط « :94 /5وزعم الآمدي والرازي أن تردد الشافعي

في الجواز» وقال غيرهما :بل في الوقوع مع الجزم بالجوازء وهو الأصح نقلاء وهو
المختار إن لم يقع نقلا» .اه.

وانظر :رفع الحاجب  .4/755الإبهاج ١٠/5". نهاية السول ٤/٠٠٠. حاشية البناني
على شرح المحلي  .۲/۳۹۳مناهج العقول ۳/٠٠۲. تشنيف المسامع  .5/8490البحر
المحيط .5/494
وذكر ابن السمعاني في قواطع الأدلة  ۷۳۳ /۲أن كلام الإمام الشافعي في الرسالة يدل
على جوازه للنبي ية على الخصوصء ولا يجوز لغيره .ثم اختاره ابن السمعاني.
وانظر :المعتمد .۲/۹۲۳

) (01ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء» أ .وما أثبته من :ش.
) (۲قال الآمدي في الإحكام ٤/ « : 45والمختار :جوازه دون وقوعه» .اه.

وهو اختيار ابن الحاجب في المنتهى ص٠۷۱۲ وهنا في المختصرء وابن السبكي في
الإبهاج 8/١٠72 وفي رفع الحاجب  5/1582وفي جمع الجوامع  ۲/۳۹۳بشرح
المحلي» واختاره الزركشي في البحر المحيط ١/۹٤ وفي تشنيف المسامع 4/9952
والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص٠٠١ وغيرهم.

) (۳سورة آل عمران الآية .#4 :وتمامها  :كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنؤّل التوراة».
قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره ۲/١۷ عند هذه الآية الكريمة « :قال ابن عباس :
احضرت عصابةمناليهودني اللهكل فقالوا  :حدثنا عن خلال نسألك عنهن» لا
يعلمهن إلا نبي» قال« :سلوني عمًا شتتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله .وما أخذ يعقوب

على بنيه؛ لينأنحادنتكمشيت فعرقتدوهلتتايمنيعلىلاسلا قالوا :فذلك لك-.
۳%

يَجُورُ أن يكونّ بِدَلِيلٍ طَبْي'".

انوا :ال  :جلا يُحْتَلَى" حَلاقاء ولا يُعْضَدُ شَجَرْمَا .4كَقَالَ

الإدْخِْرَ» .فَمَالَ :را الوخد  , 04000وا ي
الْعَنَّاسٌ« :إلاّ

-

باد الدج

قالوا :أخبرنا عن أربع خلال :أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء
المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي .الأمي في
النوم» ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه» فقال:

«أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداًء

وطال سقمهء فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليحرّمن أحب الطعام والشراب
إليه» وكان أحب الطعام إليه لحم الإبلء وأحب الشراب إليه ألبانها» .فقالوا :اللهم
نعم .فقال :اللهم اشهد عليهم» .اه.

وانظر :جامع البيان للطبري /4؟  " .الجامع لأحكام القرآن 4/4١
الكشاف ۱١/.۷۸

١١٠.

التحریر والتنوير .5 - 5/8

شنور
ار ب
عطاه
( )١قااللشيخ ال

في التحرير والتنوير  4/4عند تفسيره لهذه الآية

الكريمة « :وما حرمه يعقوب على نفسه من الطعام :ظاهر الآية أنه لم يكن ذلك

لنه إليه» بتللمقناء نفسه» فبعضه أراد بهتقرباً إلىالله بحرمان نفسه
احيل م
بو

من بعض الطيبات المشتهاة» وهذا من جهاد النفس .وهو من مقامات الزاهدين»

وكان تحريم ذلك على نفسه بالنذر أو بالعزل» وليس في ذلك دليل على جواز

الاجتهاد للأنبياء في التشريع؛ لأن هذا من تصرفه في نفسه فيما أبيح لهء ولم يَذْعٌ

إليه غيرّه» ولعل أبناء يعقوب تأسّوا بأبيهم فيما حرّمه على نفسه .فاستمر ذلك
فيهم).

أه.

وانظر :جامع البيان للطبري  ." - ۲/۲الجامع لأحكام القرآن 4/4١1

١١٠.

الكشاف  .۷۸/۱۱تفسير ابن كثير ؟ثا/لا.

( )۲لفظة «قال» ساقطة من :أ.
مة
دفى
قهت
مد نب
( )۳فى :أء «شيختلا» بدل «يختلى» .وق

عد
واامع
قسمه
لف ر
اتل
يخ

الإملائية المعروفة اليوم.

لىمات
ليقك عل
اتحق
ال

التى

1

( )5عبارة  :اكَقَالَ :إلاالإدْخِرَه .ساقطة من :أء ش .وما أثبته هو الموافق لما فريفع
الحاجب ٦۸/٤ه. وبيان المختصر ١۴/٠ وشرح العضد على المختصر ۲/٠٠٠.
( ')5عن ابن العباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الله ييه يوم فتح مكة« :إن هذا البلد

حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم

بحل القتال فيه لأحد قبليء ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى

يوم القيامة» لا يعضد شوكه .ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط إلا من عرّفهاء ولا يختلى-
۴۸

لیس من

الخ

قَدَلِيلُهُ الاستِصحَات»ء

)1١
بتَقْدِيرٍتَكرِيرو؛ لِمَهُم ذلك

أ مله

اع
أو مله

وَلَمْرده

؛

وَصَحَّ سياه

لاه
0
70
وَأَرِيدَوَنْسِحَ؛ بتَعدِير تكريره بوي

سَرِيع.
2

قَالُوا :مال  :جِلَؤلاً أن اَي [عَلَى أي40
ت

«أحَجُّنًا هَذَا

خلاها» .فقال العباس« :يا رسول اللهء إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم؛ .كَقَالَ« :إلا
الإدخرا.

بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحجء باب تحريم مكةء وصيدهاء وخلاهاء
وشجرهاء

ولقطتها إلا لمنشد على الدوام حديث )(٥٤٤ .۷۸۹ - ۲/17۸۹

وأخرجه البخاري في كتاب الحج» باب )(۳٤ فضل الحرم ...الخ ١/١۲٠ مختصراً.
وفي كتاب جزاء الصيدء

باب( )4لا ينفر صيد الحرم ۲/۳1

وفي باب )(١٠ لا

يحل القتال بمكة 9/4١52 وفي كتاب البيوع باب ( )۸۲ما قيل في الصواغ ...إلخ

* , /وفى كتاب الجزية والموادعة» باب ( )۲۲أثر الغادر للبر والفاجر ٤/۲۷.

وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب تحريم مكة حديث (5/١16 )8105
مختصرا جدا.

وأخرجه النسائى فى كتاب المناسك» باب حرمة مكة  .8/7*072وأخرجه فى السنن

الكبرى» فى السَّيره وفى البيعة .انظر تحفة الأشراف ١/٠٠.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/675.

۰

وانظر شرح الحديث عند الإمام النووي على صحيح مسلم ٠712 - ۹/۳۲۱ وفتح
الباري 4/١4  ۹٤وشرح الجلال السيوطي» وحاشية السندي على سنن النسائي ه/
۳ _

 ۲٠١والنهاية لابن الأثير ١۱/۳۳  .4/8"1 #/١18”. ۲/٥۷وتعليقات

الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي على صحيح مسلم .۸۸۹ - ۲/1۸۹
العباس :هو العباس بن عبدالمطلب ربن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمي» عم

رسول الله يا ولد قبل النبي إلا بسنتين» قيل مرة للعباس« :أنت أكبرء أو
النبي ية ؟ قال :هو أكبرء وأنا لدت قبله» .کان رضي الله عنه أجود قریش كفاً
وأوصلهاء

وكان أعظم الناس عند رسول الله ككل .توفي بالمدينة المنورة في رجب

رمضان سنة #الاهء وله  58سنة .انظر ترجمته فى :الإصابة .5/5۲

 .٤سير أعلام النبلاء ۳١٠. ۲/۰۸

الاستيعاب "/#

۰

) (1في  :أ «دليل» بدل «ذلك» .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
) (۲لفظة «قال» ساقطة من :أء ش .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .4/955
) (۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» وما أثبته من :أ .ش.
) (€سبق تخريجه في مسألة « :المندوب مأمور به.٠... ص."9١
۳۹

أو

لعامتاء أ لَِولْْبَدِ؟» قال  :ايء وَقلَُلوْتُ :نَلعََومَْجَبَثْ ."”4وَلَمّا فيل
2

الك

0

بنن الْحَارِثْ

ا9ها

َ

أتنسده

:

له

( )١في  :أ» ش «فقال» كما في شرح العضد 9/١02 وبيان المختصر ۳/٠۴۴ بدل
«قال» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب .4/956

رسول الله ية فقال « :أيها الناس قد فرض الله

ب:نا
طال
خنهق
«ه ع
يرة رضى الل
ربى
 00عهن أ

عليكم الحجفحجوا فقالرجل  :أكلعاميا رسول الله؟» فسكت .حتىقالهاثلاثاً.فقال
رسول الله

 :الوقلت :نعم.لوجبت» ولمااستطعتم »...الحديث.

أخرجه مسلم في كتاب الحج» بابفرض الحجمرةففي العمر .حديث )(۲۱٤ ٥۷۹. ۲/

وأخرجه النسائي في كتاب المناسك» باب وجوب الحج ٥/۰

_ آلل.

وعن جابر بنعبدالله في حديثه الطويل لما أمرهم بالفسخ  ...« :فقام سراقة بن مالك بن
اابعه واحدة في
أهصبي
بك رسول الل
ش؟
فبد
جعشم فقال :يا رسول الله ألعامناهذاأم لأ

الأخرى» وقال « :دخلت العمرة في الحج»» مرتين ١ :لابل لأبد أبده.
أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي كلل حديث )(۷٤۱ .744 - 57/588

والحديث الذي ذكره الشيخ ابنالحاجب هو ملفق في حديثين» حديث أبي هريرة وحديث
الله رضي الله عنهم ؛ ولذا قال الحافظ ابنكثير في تحفة الطالب ص « :"949ولم
جعاببردبن

كنتب الستة» .اه.
تظاب  يريد الحديث الذي ساقه ابن الحاجب  -فى شاىءل م
لقكلف
أر سايا
)(۳

ندر العظمى» ومعه
الله لالمارجعم ب

سأونل
ر48
ذكرابن إسحاق في السيرة ص 87١ 1-

الأسارى فيهمالنضربن الحارث بن كلَدَة» وعقبةبن أبي ؛معيط وغيرهم من شياطين العرب.

وبمارلصفراء  واد من ناحية المدينة  »-أمر عليّ بنأبي طالب رضي اللهعنه» فضرب عنق

سك» فضرب عنقه  -بين يدي رسول الله كي
محُبس
ارث صَبْراًوأي
لحبن
انضر
ال
قال ابن هشام في السيرة النبوية ١۸۲: /۲ «فقالت فَيِيلَة بنت الحارث أخت النضر -
الصحيح  :أنهابنت النضر لاأختهكماصرح به ابن الحاجب  ارتجالاً:

ياراكبا إن الأبيلَ مظنة

أبلمْبهامَيْبّابأنتحيَّة
وجة
فيرةً
س وع
فليك
ه إ
مني

من

خامسة

وأنت

مُوَفى

إن تال بهاالنجائب تَخْمُقُ
ما

جادت بِوَاكِفِها وأخرى تُحَئقٌ

ايٌدإينتة
ننض
هل يَسْمَعَئى ال

أمحمد يا خير ضِِيْءٍ كريمةٍ
ماكان ضِدَك لو ملت ورُمّمًا
أو كنت قَابِلَ فِذْيَةَةفَليُِئْفِمَنْ
والنضرٌ أقربُ من أسرت قَرَابِةٌ

ظَلّت سُيُوفٌ بني أبيه تَنُوشُة

صَبْرًايُقادُ إلى المنية مُنْبعًا.
14۰

منقومها والفَّحْلُ قحل
ممَيّالفتى وهو

مرق

المَفِيظ المحتى

لَوْمَتَنْتَ وَرُنََمَا(

مَاكَانَ ضَرَكُ

ِيظ الْمُحَْكُ)"0
غُوَ
ْتَىم('َوَه
لْمَ
اَال
مَن

قال صَلَّى الله عله وَسَلَّمَ :ر سَمِعْتُهُ مقََاتَلْنه ."4وَأَجِيبَ
يهة لمابلغه هذا الشعر قال« :لو
قال ابن هشام :فيقال والله أعلم أن رسول الل
بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه»» اه .انظر :الأبيات وشرحها في شرح المرزوقي
للحماسة

- ۲/۳

وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب 4/8041١: «قال الزبير :وسمعت بعض أهل العلم

يغمز أبياتها هذه ويذكر أنها مصنوعة» .اه.
وانظر :سيرة ابن إسحاق ص۷۱٩۹  .481 -سيرة ابن هشام ؟ .885/أسد الغابة /۷
 .755 _-١السيرة النبوية لابن كثير.٤۷٤/٣ رفع الحاجب ٤/١۷٥ _ ١الاه. حاشية
التفتازاني على شرح العضد ”."90/

لحبنارث  :هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كَلَدَة بنعبد مناف بن عبد الدار بن
انضر
ال
قصي القرشي» كان أحد وجوه الكفر في قريش» واحد الشياطين المعاندين» وكان ممن
وته .أسر يوم بدر وأمر رسول الله كبَقلتله.
دعله
وعدلاوة
يؤذي رسول الله يليه وينصب ال
انظر :سيرة ابن إسحاق ص۷۱٩  .581 -سيرة ابن هشام .68/5۲
كثير ٣/٤۷٤ .

السيرة النبوية لابن

قتيلة  :هى قتيلة بنت النضر بن الحارث القرشية» قال ابن حجر فى الإصابة :۹۷ /۸

«لم أر التصريح بإسلامهاء لكن إن كانت عاشت إلى الفتح فهي من جملة
الصحابيات»).

اه.

) (1في  :ش «الفتا» بدل «الفتى) .وقد نبهت في مقدمة التحقيق على الكلمات التي يختلف

رسمها مع القواعد الإملائية المعروفة اليوم.

فيظت-ح الميم  اسم مفعول من
بمَغ
) (۳قال البدخشي فميناهج العقول « :491 /#لْ
الغيظء وهو غضبء كأن يقال :غاظهء فهومغيظ .والْمُحْتَقُ  -بضم الميم وفتح النون
سم مفعول من الاحتناق .يقال :أحنقه» أي :غاظه» فهو محنق .والمعنى :أنكا
كاتم الطرفين» وما نافية» أو استفهامية» يعني :أي شيء كان ايضرك لو عفوت.
والمعنى

 :وأن مغضباً منطوياً على حنق وحقد

وعدارة»

وقد

يمن ويعفوء

وفي هذا

اعتراف بالذنب» .اه.
وانظر :بيان المختصر  "1حاشية السعد على العضد ؟ ."5/7*0شرح المرزوقي
للحماسة ؟ .85 75 /زهرة الاداب ١/65.
)(۳

قال السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۳٠۳: /۲ قَرَقَ لها النبي كلل
وت
فقبل
عني
ل جئت
وبكى» وقال « :لو

عنه» .ثم قال « :لا يقتل قرشي بعد هذا صبراً»

اه.

۲۱

ا

بجواز(0,

ررر

ع

م ٤وا

ل

ن يَكُونَ خير في مهُعَينَاء وَيجُورُ أَنْ يكُونَ بوځي.

(مَسْألةٌ) المُخمار" َ :ه صَلَّى اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لآ يْقَهُعَلَى خَطَإ فى
ي الحم

و
إجْتِهَادٍ

) 01فى  :أء «بأنه يجوز بدل "يجوز).

قال الزركشي في البحر المحيط ۸٠۲: /5 «وقول ابن الحاجب أنه المختار:

00

ولا خلاف أنه لا يجوز التقرير عليه» .أه.

صواب»

والقول بجواز الخطأ في اجتهاده به إلا أنه لا يقر عليه» بل ينبه عليه» هو اختيار

فر

الشيرازي في التبصرة ص٥۲٤ واللمع ص 72واختاره ابن الحاجب في المنتهى

ص »۷۱۲وهنا في المختصرء واختاره الآمدي في الإحكام ٤٤/١٤

ونقله عن أكثر

الشافعية» والحنابلة» وأصحاب الحديث» والجبائي» وجماعة من المعتزلة.

واختاره ابن حزم في الإحكام  ۲/۷۲۱حيث قال « :كفعله بابن أم مكتوم إذ أنزلت :
#عبس وتولى[ »#عبس.)]١ :اه.
وقد علق الزركشي في البحر المحيط ١/۸۱۲ على هذا القول بقوله « :قلت :وهو

قول لناور عليه» .اه.
وانظر :المستصفى ؟88/؟ .الإحكام لابن حزم 7/1؟.١1 التبصرة ص .4550اللمع

ص"لا .المحصول ١/١٠. الإحكام للآمدي  .4/055المنتهى ص.۲٠۷ أصول
السرخسي 5/١4  .84المسودة ص.٠٠۹ شرح العضد على المختصر ۲/۳٠۳. رفع
الحاجب  .70/”4بيان المختصر  .5/811تيسير التحرير ٤/  ١۹1.شرح الكوكب
المنير ٠85. /4 فواتح الرحموت ١/۳۷". غاية الوصول ص.١94 تشنيف المسامع /4
 48البحر المحيطA

©( وهو قول جمهور العلماء منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه كما حكاه عنه الزركشي
فى البحر المحيط 5/8١52

واختاره»

وهو قول ابن فورك»

والحيلمي»

والهندي›

وعليه جرى البيضاوي .وقال الفخر الرازي فى المحصول ١٠: /5 «فالحق عندنا :أنه
لا يجوز أن يخطى» .اهء واختاره ابن السبكي في الإبهاج ۳/۹٦۲٠ وأطنب في
نصرته» وشَنّع على من قال بخلافه» وقال بعد أن صرب بأنه لا يخطئ « :وأنا أطهر
كتابى أن أحكى فيه قولا سوى هذا القول» .اه.

وقال في رفع الحاجب ١۷٥: /4 «واعلم أن الحق عندنا :أنه ككل يمتنع عليه الخطأ».
اه.

وقال الزركشي في تشنيف المسامع 4/415
اولحق»
ه
1

خطإ).

د

وعليه جرى

البيضاوي»

٠85: «فالصواب أنه لا يخطئ» وهذا

وهو خير من قول ابن الحاجب:

أه.

14۲

لايِيمقدَرْ على

تا  :لو إِمْتََمَء لَكَانَ؛ لمان وَالآَصْلُ عَدَمُهُ .وَأَنِضًا :ملم أَذِنْتَ
تاکانر لي

لھ
تَا مله ی

=

رَلَ مِنَ السَمَاءِ عَذَابُ ما
حَتَّى قَالَ :از ر

هدُمَرَ ()) ٠ي كدر أَشَارَ ب قله  2وَأَيِضًا :اتک تَحَّْصِهُ ن

وانظر :التبصرة ص4؟ .55المحصول للرازي ١/١٠. الإحكام للآمدي  .4/044المنتهى
ص .۷۱۲الإبهاج ” .95/5رفع الحاجب  .4/8/06بيان المختصر ۳/۲٤۳. شرح

العضد على المختصر ۲/١٠۳ مع حاشية السعد .البحر المحيط 5/8١1. المسودة
 ١۸٤تشنيف المسامع /4
ص .5050غاية الوصول ص.١94 شرح الكوكب المنير ٤./
.

سلاسل الذهب ص.٤۷۳

( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من :أء ش.
( )۲سورة التوبة الآية١٤. : وتمامها # :عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبيّن لك الذين

صدقوا وتعلم الكاذبين).
قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٦۷٥/:5

«وليس عفا هنا بمعنى  :عفوء بكلما

قال النبيكَل « :عفا اللهلكم من صدقة الخيل والرقيق»» ولم يجب عليهم ذلك قط.

قال القشيري :ومن قال :العفو لا يكون إلا عن ذنب» فهو غير عارف بكلام العرب»
وإنما معنى :لعفاالله عنك) لم يلزمك ذنبا كما في « :عفا عن صدقة الخيل» .اه

وانظر :التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور ١٠/١١5 -١١5.
( )۳سورة الأنفال الآية .45 :وتمامها :اما كان لنبيءأن يكون له أسرى حتى يئخن في

الارض).
قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١/
:١۷٥

«وأما قوله في أسارى بدر:

لما

كان لنبيءأن يكون له أسرى) الآيتين» فليس فيه إلزام ذنب للنبي يكوه بل فيه
اضل
بیان ما حص بهء وف
اءء
لم
أننبي
يائر
بن س
فكأنه قال « :ما كان هذا لنبى

غيرك»» وقوله # :تريدون عرض الدنياه .المعني به :من أراد ذلك منهم» وليس
المراد به النبي بيا  .اه وانظر:

التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور ١٠/۲۷ -

4
أإلا» بدل «غير».
( )4فى ( :
)(6

في  :أ ش اعمر رضي الله عنه» .بزيادة «(رضي الله عنها»

ولم أثبتها؛ لأن الترضي

على الصحابة الكرام يكون مِنَّا عادة .لكَاكملنِهيدِ .والله أعلم.

()65

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :16/“/#5

«وهذا اللفظ غير معروف»

وإنما

المعروف في صحيح مسلم عن ابن عباس .).اه.

وقال ابنكثير في تحفة الطالب ص

5٠١4: «هذا الحديث في هذا اللفظ لم أره في

شيء من الكتب» وإنما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما» .اه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « :فلما أسروا الأسارى قال رسول الل
يهة
YE

لأبي-

ى وَلَعَنَّ أَحَدَكُمْ اَلحَنُ بحْجّيه(" .فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ َيٰءِ مِنْ مَالٍ أخيوء قلا
خَذْهُ؛ نما أقْطعْ لَهُ قِطعَةَ مِنْ تَارِ."”4

em

ا
ا

اء
في
ؤل
هرون
بكر وعمر « :ما .ت

كر :يا نابليلهء هم بنوالعم
الأسارى؟» فقال أببو

والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم
ام .فقال رسول للهوي «« :ما تری يا ابن الخطاب ؟» قلت  :لاء والله يا
للإسل

قلف

علياًمن عقيل فيضرب عنقه» علي

دها.
يفر
دلك
اة ا
نئم
صء أ
ولا
هؤ

اضربعلقه؛فإ
سی لعمر)

فهوي رسول الله كي ماقال أبوبكرء ولميهوماقلتُ.

فلما كان من الغد جت فإذا رسول الله کف وأبوبكر قاعدين يبكيان .قلتٌ :يا

رسول الله أخبرني من أي شيء تبكى أنت وصاحبك؛ فإن وجدتٌ بكاء بكيتٌ» وإن

لم أجد بكاء تباكيثٌ؛ لبكائكما .فقال رسول الله اة « « :أبكي للذي عرض علي
أصحابك من أخذهم الفداء .لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشحرة» (شجرة

سلرهى
أون
ما كان لنبيء أن يك

ل:
وهجعز
قريبة من نبي الله يكلِ)؛ وأنزل الل

حتى

يشخن في الارض) .إلى قوله :إفكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً» [الأنفال/٠١ - 85 :ا]ء»

فأحل الله الغنيمة لهم».
أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة .في غزوة بدر»
وإباحة الغنائم حديث

لق

(8/891 )88

 6891.2في حديث طويل في أوله قصة

دعائه کل يوم بدرء وإمداد الله له بالملائكة.
بزيادة «من بعض») .وسائر النسخ خالية منهذه الزيادة»
ضن»
ع م
بجته
في :ش «بح

صيل
أتة ف
إلا أنها ثاب

الحديث الذي سيأتي تخريجه.

لو:
قبيايي
زفق عن أم سلمة زوج الن

نركم
واإبش
«إنما أن

تختصمون إليّ؛ ولعل بعضكم

أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي لهعلى نحو ما أسمع منه فمن قضيت له

بشيء من حق أخيه فلايأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة منالنار».
سعينفديهء فكيتاب إبطال الاستحسان ص.6955
مشاف
بهذا اللفظ أخرجه ال

إثم من خاصم على باطل» وهو
وأخرجه البخاري في كتاب المظالم> باب ١
"“١/  ٠وفي الشهادات» باب ( )۷۲من أقام البينة بعد اليمين  ..الخ /۳
يعلمه

 ,۲وأخرجه معلقا في الباب أيضاًء وأخرجه فكيتاب الحيل» باب )(١٠ حدثنا
وفي كتاب الأحكامء باب )(١۲ موعظة الإمام
محمد بكنثير ...الخ ۸
ه ...الخ» وفي باب )(١۴
المخصوم .وفي باب (8؟) من قضي له بحق أيخيأهخفذلا
١١١القضاء في كثير الماء وقليله 4/7١12 . ١١۱
وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية»

ا

باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث

ا لفيا
44

5

وََالَ :تم أَحَكُمُ الاجر وَأَجِيبٌ بأَنَّكلام في الأخكام ٍ 5
فَصْلٍ الْخْصُومَاتِ .ور دد باه مشسنتلرمالم الشَّرْعِىاَلْمُحْتَمِلَ .قَالُوا:

جار لَجَارً :أُِرْنًا بالْخَطَا .وا بوت للْعَوَاءً.
قَالُاو|لاإِ::جْمَاعٌ مَعْصُومُ فَالرَسُول ”0أذلى.قُلنَا/58[ / :أ] إِخْيِصَاصُهُ
2

ِالوُتْبَة وَاتبَاعالإجْمَاع لَه يدفم ألو ؛ يقیتبعع الدَلِيلُ .قَانُوا :السك في
فیح

ځکمه مُخل بِمَفمْصَُودفٍْضْ ارلْبغْئّةِ .وَأَجِيب بأَنَّالاخيِمَالَ في الاجْيِهَادٍ لا يُخِلٌء
بخْلافٍ الرْسَالَةِ رَالْوَخى.

(مَسْألَةُ) الْمُخْمَارُ:أنَّ النَافِيَ مُطَالَبٌ بدلِيل*”" .وَقِيلَ :فِي الْعَقْلِنٌ
=

وأخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية» باب فى قضاء القاضى إذا أخطأ حديث (88ه*)

1/٤

١

1

1

وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام» باب في التشديد على من يقضي له ليس له.
حديث ۳/٥٠٠ )۹۳۳۱ وقال أبو عيسى « :حديث أم سلمة حديث حسن
صحيح؟..أه.

وأخرجه النسائي في كتاب أدب القضاة» باب الحكم بالظاهر .۳۳۲ /۸

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكامء باب قضية الحاكم لا جل حرام حديث
).VVV/Y (TI

وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية» باب الترغيب في القضاء بالحق حديث )(١
.⁄41 /۲

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۹/۳۰۲

۸۰۳ ۰۹۳۲

١۲۳

( )1سبق تخريجه في مسائل الإجماع» مسألة « :يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد !.ص ۴٠٠.
زفق

في  :أ اللحكم» بدل «الحكم).

()۳

فی « 1 :والرسول» بدل «فالرسول».

يجله بدل امُخِل.

)(£

فى . :ش

(ه(

في  :أ «بالدليل» بدل «بدليل».

( )5ذهب الأكثرون إلى أنه يجب عليه الدليل مطلقا كما في الإثبات»
*٠١
التبصرة82ص

منهم الشيرازي في

وابن قدامة فى.

الروضة ١/645 مع النزهةء والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص١*9ء
وجزم به القفالء والصيرفي» وابن الصباغء وقال الماوردي  :إنه مذهب الشافعي»

وجمهور الفقهاءء ونقله الأستاذ أبو منصور عن طوائف من أهل الحق» وكذا قاله=
\40

OY

=

القع

الزركشي في البحر المحيط ١/۲۳ وحكاه الباجي عن الفقهاء والمتكلمين» وقال

القاضي الباقلاني :إنه الصحيح» وبه قال الجمهور .واختاره ابن حزم في الإحكام ١/
 ٤واختاره الآمدي في الإحكام ٤/١٤٤ وابن الحاجب في المنتهى ص ۸۱۲وهنا
في المختصر.

وقيل :إنه غير مطالب بدليل مطلقاء حكاه الشيرازي في التبصرة ص  70”:عن بعض

الشافعية» وهو قول الظاهرية؛ قالوا :لأن الأصل في الأشياء :النص والعدم» فمن
نفى الحكمءفله أن يكتفي بالاستصحاب .قال الشوكاني في إرشاد الفحول ص۲٠١ :
«وهذا المذهب قوي جدا؛ فإن النافي عهدته أن يطلب الحجة مانلمثبت

حتى يصير

إليهاء ويكفيه في عدم إيجابالدليل عليه التمسك بالبراءة الأصلية؛ فإنه لا ينقل عنها

إلا دلليللينصقلحل»| .

لكن ابن حزم الظاهري في الإحكام ١/٤۷ صحح القول الأول» وهو أن النافييلزمه
الدليل على دعواه.

وانظر :التلخيص * .91/التبصرة ص*۳ه .اللمع ص.١ المستصفى  ۱/۲۳۲۔
 ۳۴الإحكام لابن حزم ١/4. الإحكام للآمدي  .4/744المنتهى ص .۸۱۲المنهاج
في ترتيب الحجاج ص ."۲الروضة مع النزهة ١/89". شرح العضد على المختصر
رفع الحاجب  .4/910بيان المختصر ۷٤/".۳ التحصيل  ."۲/۸۱البحر
۲
 .87/0غاية الوصول
المحيط  ."5/7تشنيف المسامع ۳/۸۲٤. شرح الكوكب المنير 5
صة" .1إرشاد الفحول ص؟5١؟.
( )١في  :ش لا في الشرعي» بدل «لا الشرعي» .بزيادة «في».

(؟) هذا القول حكاه القاضي الباقلاني في التقريب» وابن فورك» كذا قاله الزركشي في
البحر المحيط ١/۲۳

وحكاه الغزالي ففاىلمستصفى

١/۳۴۲٠ والشيرازي في اللمع

.ص/١ وابن قدامة في الروضة ۱/٦۹۴ مع النزهة .والآمدي في الإحكام 4/7442
وابن الحاجب في المنتهي ص۸۱۲

وهنا في المختصرء وغيرهم ولم ينسبوه لأحد.

وهناك أقوال أخرى ذكرها الإمام الزركشي في البحر المحيط /5؟”

٤۳ فراجعها.

لقاضي أبي بكر بن العربي» والإمام أبي الوفاء بن عقيل في هذه
وقد جرت مناظرة باين
حر المحيط ١/٤٠ وأنا أسوقها بكاملها؛للفائدة.
ليبفي
اركش
المسألة بالذات» ذكرها الز

 .قال ابن العربي رحمه الله « :ذكرت حكما بحضرة الإمام أبي الوفاء بن عقيل»
فطولبت بالدليل فقلت :لا دليل علىّ؛ لأني ناف» والنافي لادليلعليه .فقال لي :ما
صقبك»
مانيلي
با ل
دليلك على أن النافي لا دليل عليه ؟ .قلت :هذ

أنانافٍ أيضاً في

:ا دليل على النافي»» فكيف تطالبني بالدليل ؟ فأجاب :يدل على اللزوم بان
قولي ل
يقال :النافي مفتِ» كما أن المثبت مفتِ» والفتوى لا تكون إلابدليل .واستشهد=
۲٤٩

لنا :لو لَمْيكن كان ضَرُورِيًا نَظَرِيّاء وَهْوَ مُحَالُء وَأَيِضًا :الإِجْمَاحٌ
عَلّى ذَلِكَ في دَعْوَى الْوَخدَاية وَالقدَّم» وهو مي الشَّرِيكِ رمي الْحَدُوثِ.

النّافي :لَلوْزم لَلمَُِمَمدُنّكرعَِي الوصا ساوسو وَمُنْكرَ
الدَّعْوَّى .وَأْجِيبَ أن الدَّلِيلَ يَكُونُ إِسْتِضْحَاب مَعَ عدم الرّافِع وَقَدْ يَكُونٌ
نْتِمَاءَ لازم .وَيُسْتَدَةٌ بِالْقِيَاسٍ السَّرْعِيٌ ِالْمَان ٠ع وَنْتِفَاءٍ الشَّدْطٍ عَلَى التي
بخلافِ مَنْ ل"د يَخْصُصٌ علج

.

2ج

=

حت

بمسألة» وهي :أنه لو قامت البينة على رجل أنه كان بالكرخ يوم السبت» وشهدت
أخرى أنه لم يكن بها يوم السبت» بل بالموصل .وكذلك من قال :إن الله واحدء
يطالب بالدليل» وليست الوحدانية إلا نفي الثاني .فأجبتٌ بأن هذا دليل باطل؛ لأنك

تروم به إثبات مُحال» وهو الدليل عاللىنافي؛ وذلك لأن الأسباب المقتضية مع
تشعب طرقهاء وتقارب أطرافها فما من سبب يتعرض لإبطاله إلا ويجوز فرض تعلق
الحكم به» وهذا لاطريق إليه» مع أنه يفوت بهذا مقصود النظر من العثور على

الأدلة وبدائع الأحكام .قلت :وما هذا إلا كالمدعي والمنكرء فإن المدعي مثبت»
والمنكر ينفي» ولا يطالب بإقامة البينة على نفيه .وأما مسألة الشهادة فلا تلزم؛

للتعارض بين النفي والإثبات .وأما الوحدانية؛ فالتعرض لإثبات إله على صفةء فإثباث

صفة الوحدانية فيها نفي الشركة» .اه.
( )١في  :أء ش «النبوءة» بدل «النبوّة».
()۲

لفظة «على النفي» ساقطة من :ش.

( )۳لفظة «العلة» ساقطة من:

ش.

14۷

التفليد ,والمفتى ,والمستفتي» وما يُستفتى فيه

َالتفلِيد””" العمل بل عَبِركَ من عير جب ولس الوجُوع إلى
الدَسُولٍ وَإِلَى الإجْمَاعء وَالْعَامّيٌ إِلَى الْمُفْتِي وَالْقَاضِي إِلَى الْعُدُولٍ بتَقْلِيدِ؛

( )١في  :ش «والتقليد» بدل «فالتقليد؛.
فق

التقليد لغة::

وضع الشيء ففى العنق حال كونه محيطا به» وذلك

الشيء يسمى فلادة»

وجمعها قلائد قال تعالى  95الهدي ولا القلائد) [المائدة]" :؛ فكأن الحكم في
تلك الحادثة قد جعل كالقلادة في علق من قلد فيه.
ص١4 الروضة مع النزهة ؟/
 ٤مفردات الراغب ص .85885التعريفات للجرجاني .
 .4شرح الكوكب المنير ٤/۹۲٥. البحر المحيط 5/١77. إرشاد الفحول ص"”7؟.

( )۳اختلف الأصوليون في هذه المسألة التي ذكرها الشيخ ابن الحاجب هنا في جواز
تسميتها تقليداء وقد نشأهذا الاختلاف من اختلافهم في حد التقليد.
فمن عرفه بأنه « :العمل بقول الغير من غير حجةاء لم يسم قبول قول النبي وَل
تقليداء وكذلك رجوع العام إلى المفتي» والقاضي إلى العدول؛ لأن هذه المسائل
مؤيدة بالحجج الملزمة .أما في قبول قوله ية فما دل على وجوب تصديقه من
المعجزة»

وأما في وجوب

وأما وجوب

قبول قول الإجماع,

فهو إخبار الرسول علد عن عصمتهم »

قبول العامي قول المفتي »»> فهو الإجماع على أن فرض

سواء أخطأ أم أصاب » وكذلك 9-5على تعيد القضاة؛

العوا م اتباع ذلك

باتباع غلبة الظن في رجوعهم

وهذا التعريف الذي لا يسمي تلك المسائل تقليداء هو اختيار ابن السمعاني في-
۲4۸

وَلآ مُمَاحَةَ في التَّسْمِيَة."1
القواطع

0 /۲

والمنخول

والشيرازي

ص۰٤۲۷

وابن قدامة

في اللمع ص

في الروضة

۹۷۰

والغزالي

{°0 /

مسلم الثبوت le بشرح فواتح الرحموت»

ففى المستصفى

Y/ YAY

مع النزهة والآمدي في الإحكام

وابن جزي

الكلبي في تقريب الوصول

ص8 8ه ١.

ومن عرف التقليد بأنه « :قبول قول الغيرء وأنت لتادري من أين يقوله» .فيسمى
قبول الكل تقليداً إلاقوله ية إن قلنا :إينهجلتاهدء وإن قلنا :لاهلاجتهادء فهو
تقليد ؛ لأنا لا ندري أيقوله عن

أم عن اجتهاد ؟

وحيء

وهذا التعريف نسبه الزركشي في البحر المحيط
والشوكاني في إرشاد الفحول ص۳۲٤
الجوامع ۲
!_ of

الام

للقفال.

١/١٠۷۲
كما

وسلاسل الذهب ص۸۳۰٣

اختاره ابن السبكي في جمع

بشرح المحلي >.كما قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير /
لكنه ذكر أن الرجوع إلى قول النبي ي

وإلى الإجماعء

القاضي إلى العدول ليس بتقليدء ولو سمي تقليداً ساخ ذلك

وإلى رجوع

وقال :وفي «المقنع» :

المشهور أن أخذ العامي بقول المفتي تقليد» كما أن الشيخ محمد الأميانلشنقيطي
نسب هذا التعريف فى مذكرته ص۱۳٤

إلى الفقهاء.

أماالكمال بن الهمام فيرى في التحرير ٤/ ١١۲بشرح التيسير أن الرجوع إلىالنبي اء
وكذلك الرجوع إلىالإجماع لايسمى تقليداً» أما رجوع العامي إلىالمفتي فهوتقليد.

وانظر تفصيل المسألة فى :التلخيص " .771/4البرهان  .۲/۸۸۸قواطع الأدلة ؟.”04/

اللمع ص.٠١ المستصفى  .7/78المنخول ص .74الإحكام للآمدي .4/044

المنتهى ص١6 ؟ .الروضة مع النزهة 6

 .رفع الحاجب

5/6

 .شرح العضد

على المختصر ؟."٠80/ بيان المختصر "٠8". / زوائد الأصول 4
ص" .9التعريفات
المسودة ص ”اه ه.ا

العبادي . 7/8

ركه المنير ئ<ro / ج

الفتاوى لابن تيمية 7

اشر ص.۱۳٤
إرشاد الفحول ص١۳۲٤٣٤ .ماکز

)(1
ورجوع القاضي إلى العدول

وجاء

القولان عن

تقليداً بينما قال ذ

غيره كما سبقت

الا A/۸
AA۲ اللا يسمى

الإشارة إلىذلك؛

ولذلك

تقليداً.

قال الإمام الآمدي فى

الإحكام ١٤٤: /4 «وإن سمي ذلك تقليداً؛ بعرف الاستعمالء فلا مشاحة فى
اللفظ» .اه.

44

وَالمُفْتِي  :الْمَقِيهُء وَقَذ تمده .
وَالهُف

 :خااقة .ن

 65بلجو

فَوَاضِحٌ.

وَالْمُسَْفْنَى فيه  :الْمَسَائِلُ الاجْتِهَادِيّهُ» لآ الْعَفِْيهُ عَلَى الصّحيح”*).
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير 4/١8

« :718فالرجوع إلى قوله وَل

وإلى المفتي» وإلى الإجماعء ورجوع القاضي إلى العدول :ليس بتقليد» ولو سمي
تقليدا لساغ ذلك».

اه.

۷۲٤. البرهان  .۲/۸۸۸الإحكام للآمدي  .5/044شرح
وانظر :التلخيص 7/4#
الكوكب المنير 7# 4/10ه .الشرح الكبير على الورقات للعبادي  .7/155الأنجم
الزاهرات على حل ألفاظ الورقات للمارديني ص .447التحقيقات في شرح الورقات
ص .815حاشيةالدمياظي على شرح المحلي على الورقات ص.۳۲
) (01تقدم تعريف الفقه في حدٌأصول الفقه عند قول المصنف «:وأما حدّه مضافاً.:
والفقه»٠... فيعرف منه الفقيه.

زفق

فى . :أ «وإن» بدل «فإن».

)(۳

في  :أ» ش «بالتجزيء» بدل #بالتجزؤ».

) (€وهو قول الأكثرين» واختاره الفخر الرازي فى المحصول ١/١4 والآمدي في

الإحكام  »4/544وابن الحاجب في المنتهى ص ۹۱۲۰وهنا في المختصرء وغيره٠ .

وقد ذكر :البيضاوي في المنهاج  4/5195جواز الاستفتاء في الفروع» وأشار إلى

الاختلاف في الأصول» ولم يرجح شيا
أما ابن الهمام فقد ذكر في التحرير ٤/١٤۲ بشرح التيسير» أن المستفتى .فيه :الأحكام
الفرعية الظنية والعقلية؛ ولذلك صح إيمان المقلد مع تأثيمه؛ بترك النظر حيث قلدء
ثم أشار بعد ذلك إلى' أن ما يحل فيه الاستفتاء الأحكام الظنيةء لا العقلية على

المذهب الصحيح» لكن لا تقصر صحة المستفتى فيه على الظنية» بل يصح إذا كان
ا.
دتوى
يالف
للك
ق بت
تامل
رحوةنة مع اسم المستفتي الع
قً ص
مضا
املنعقلية أي
.1875
/5/
تيسير التحرير  .5/75التقرير والتحبير 85

انظر:

وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 1/١104 بشرح فواتح الرحموت كما قال ابن
الهمام  :إن المستفتى فيه الشرعية والعقلية» ثم ذكر أنه لا يجوز التقليد في العقليات

كوجود الباري» ونحوه .وقد دفع الأنصاري التعارض المفهوم من كلامه» فذكر أن

التقليد الممنوع هو أن يعتمد على قول الغير» فيقول بحسب قوله» لكن إذا رسخ بعد
عيلهو
ى
ذلك الإيمان في قلب المستفتي؛ بحيث لو ذهب قول من قلده» لبق

التصديق؛ فإن هذا التقليد جائز .انظر :فواتح الرحموت ؟.104/
١6

١

(مَسْألَة) لآ تَهْلِيدَ في الْعَقْلِيَاتِء كَوجُودٍ الْبَارِي تَعَالى .وَقَالَ الْعَتْبَريصُ
بجَوَازِو ."1وَقِيل  :النَّظد فيه حرام

.

را  :الإِجْمَاعٌ عَلَى وجُوب الْمَعْرِفَةٍ

انظر تفصيل الكلام عن هذه المسألة في :التلخيص ” .87/5التبصرةص.4٠١ اللمع
٠
صلا.

المحصول

رت

مع انز

للرازي 5/1
.۲/°0£

الإحكام للآمدي 5

 .المنتهى ص.5"١9

المسودة ص 03.5 76الحاجب م

بيان وا ا

لت التقرير والتحبير مده د of فواتمالرحموت a 000 المحيط
لحففة

) (1وهو قول الجمهور .وانظر أدلته بالتفصيل في :التلخيص ۳/۷٤٤. القواطع لابن
السمعاني ؟ .7545/المعتمد ؟ .858/اللمع ص* .۷المحصول  .5/14الإحكام
للآمدي  .4/554الروضة مع النزهة ؟٠86/47. المسودة ص.٤٥۷ التحصيل ۲/۸٠۳.
شرح تنقيح الفصول 2ص٠"71  ٤٤٤.الإبهاج  .۳/1۹۲رفع الحاجب  .4/85بيان
المختصر ۳؟ ."8/شرح العضد على المختصر ”8٠/"7. نهاية السول ۰۹٥
٤/٩5
وه
_.
البحر المحيط ١/۷۷۲. تيسير التحرير ٤/۳٤۲. فواتح الرحموت ؟ .104/غاية
الوصول ؟
ص.١91 شرح الكوكب المنير 4
/0
* .7تشنيف المسامع .4/75
 00حكاه ابن السمعاني في القواطع  5والفخر الرازي في المحصول »5/١4 عنكثير
املنفقهاءء ونقله الآمدي في الإحكام ٤ وابن ال
اسب
لكي
إف
بيهاج  ۳/۱۹۲عن
العنبري» والحشوية» وَالتَّعْلِيمئّة :ونقله ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت  + ۲/1۰بشرح
فواتتح الرحموت عن العنبري وبعض الشافعية .وانظر :تشنيف المسامع .75* /4

وقد رجح الشوكاني في إرشاد الفحول ص0؟ 7
العقلية المتعلقة بوجود الباري» وصفاته.

 577جواز التقليد في المسائل

وشنع على من قال بغير ذلك» واستطرد في

الرد عليهم .انظر رأيه في هذه المسألة في إرشاد الفحول ص©8؟ 7 .577
) (۳وقيل :يجب التقليد» وأن النظر والبحث فيه حرام .والقائل بهذا المذهب طائفتان:
طائفة ينفون الذظرء ويقولون إذا كان المطلوب في هذا العلم» والنظر لا يفضي إليه؛
فالاشتغال به حرام.

وطائفة يعترفون بالنظر› ولكن يقولون  :ربما أوقعالنظر في هذا العلمفي الشُّبَ؛ فيكون
ذلك سيب الضلال» وزلَبّسيبهطائفةمنالعقلاءفتحريم الاشتغال به؛ لأجل ذلك.
وهذا القول حكاه الآمدي في الإحكام ٤۴

وابنالحاجب

في المنتهى ص۹۱۲

وهنا في المختصرء وابن السبكي في الإبهاج  7/1932والإسنوي في نهاية السول /4
 . 719والزركشي في تشنيف المسامع ٤/٤١٤٠ ولم ينسبوه لأحد.
1۲٥1

وَالتَّمْلِيدٌ لا يُحَصُلْ؛ لِجَواز الكذِب؛ وَلأنّهُ كَکاداَن بحص

بدو ث الْعَالّم

1

وَقِدَمِِ]!"؛ ولاه لَوْحَصَلَء لَكَانَ نَظَرياء وَلآ دلِيلَ.

قَالُوا/54[ / :ب] لَرْ کات وَاجِبّاء لَكَانتِ الصَّحَابَةٌ اوی وَلَوْ كَانَء

قل كَالمرُوع .وَأجيب باه كيك ورلارم نهم إلى الْجَهْلٍ بالله تعالىء
َو اطلء ألما لم بثئل؛ إؤضوج وعدم المخوج إلى الإكاي,

قَانُوا :لكََواْنَء لأَلرّمَ الصَّحَابَة الْعَوَامَّ بَلِكَ .فڵكا:نَعَمْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ
-

تخريرٌ الأدلة.

وَالْجَوَابُ عَنِ الشّبَوا' .والدليل يَخصل بأيسر نَظر.
ت

2

3

93

2

2

جم هم

3

5

<

ثَانُوا :وُجُوبُ النَّظرٍ دور عَفْلِىٌّ وَكَدْ تَقَدَّم”"قَالُوا :مَظِنَه الوْفُوع في
الشبو" وَالضَّلالَقَ بخلافٍ التَمْلِيدِقْلنَا :كَيَخْرْمُ عَلَى يمره أو يَتَسَلْسَل.
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OTS

0

1-0

4

ره

4

0

(مسألةٌ)يعنر محمد يمه التمْليرلفن se
أبجواز» بدل «لجواز».
( )١فى « :

(؟) عبارة :ش «يحصل المعرفة» .بزيادة «المعرفة» .وهذه الزيادة تفردت بها نسخة :ش.
( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل» أء ش .وما أثبته من رفع الحاجب ٤/۳۸٥

وبيان المختصر ۳/٠٠۴٠ وشرح العضد على المختصر ۲/١٠٠. وما أثبته إلا لما
رایت الشارحين قد تعرضوا له في شروحهم.

:األشبهة» بدل «الشُّبّها.
(©) فى «

) (6ن  :ش «بأدنى» بدل «بأيسر».
( )5وقد تقدم جواب ذلك في مسألة الحسن والقبح» وهو أن النظر لا يتوقف على وجوب

النظر.
انظر :رفع الحاجب ٤/١۸٥ وبيان المختصر ۳/٦٠ وشرح العضد على المختصر
عية السعد.
0٠حامش

:األشبهة» بدل «الشَبه. .
( )۷في «
) 3 (Aابن السبكي في رفع الحاجب ٥ /5  :ا١الْمُقَلْدُ اسم مفعول» بفتح اللام» وكذا

' ضبطه المصنف بخطهة .اه.

( )9قال ابن السبكي في الإبهاج *« :۷۸۲ /هذه المسألة ناظرة فيما يتعلق كالمفتى باحثة

عمن يجوز له الاستفتاء ومن لا يجوز لهء فنقول للمكلف حالات» الأولى :أن يكون=
"١

IE A
نإو ناك

CML
a
o
8F
لاَ :ليقَو ٍطْرَشِب نأ

e
ھە
نيسي هل ةحص ِهِداَهَيِحا هليلدب

CD

.

عاميا
فالجمًاهصيررفاًعءلى لأنمه ييحجصوزل لشهيمئااًلاسمتنفتاءاءلعلووميجابلتيعلييتهرقاىلتقلبيهدا فإيلىفرموناعزلالشاريلعمةجتجهميدعياًءن
ولا ينفعه ما عنده من علوم لا تؤدي إلى الاجتهادء وإن كانت عدد الحصى.

ومنع منه معتزلة بغداد مطلقاًء وقالوا :يجب عليه الوقوف على طريق الحكمء ولا

يرجع إلى العام إلا لينبهه على أصولهاء وطريقة النظر فيها .قال القاضي عبدالوهاب:
وعلى هذا جعفر بن مبشرء وجع
مفر
نبن
هحر
مب.

وفصل الجبائي فقال :يجوز في المسائل الاجتهادية دون ما عداهاء كالعبادات

الخمس؟»  .اه

١

وقال ابن قدامة في الروضة ”7/١54 مع النزهة « :وأما التقليد في الفروع» فهو جائز
إجماعا» .اه.

وكان الآمدي في الإحكام ١٠٠ /4 قد حكاه عن المحققين من الأصوليين.
وانظر المسألة بالتفصيل في :التلخيص *#
.7/4

اللمع ا
صل.

المعتمد ؟."05/

المستصفى  .۹۸/۳۲المحصول للرازي  .5/*8الإحكام للآمدي  .. 410شرح تنقيح

الفصول ص.٤۱۳ الإبهاج  .۳/۷۸۲شرح العضد على المختصر ۲/١٠۴. رفع
الحاجب  .4/795بيان المختصر  ."89/#التحصيل  .7/70التمهيد للإسنوي
ص .65505نهاية السول 4/5808

4
ص505
نض > 1

74ه .شرح الكوكب المنير  .4/875المسودة

0١54. البحر المحيط 85/*85؟ .تشنيف المسامع  .4/405نشر البنود ؟/

) 0قال ابن السبكي في الإبهاج ":۷۸۲ /

«الحالة الثانية  :العالم الذي تعالى عن رتبة

العامة ؛ بتحصيل بعض العلوم المعتبرة» ولم يحط بمنصب الاجتهادء فالمختار أن
حكمه حكم العامي الصرف؛

لعجزه عن الاجتهاد» .اه.

وانظر :التلخيص ۳/۳۳٤. المحصول للرازي  .5/88الإحكام للآمدي .4/054
الروضة مع النزهة ”7/١84

 .704رفع الحاجب

۲۹/٤ه. الإبهاج */
.۷

بیان

المختصر *8/ه"” .شرح العضد على المختصر ۲/٦٠٠ مع حاشية السعد .شرح

الكوكب المنیر ٤/۹۳٥. تشنيف المسامع ٤/٤٠1. البحر المحيط .5/4817
)( وقيل :يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد من يقلده فيما قلده فيه؛
بدليل يدل على صحة ذلك الاجتهادء وإلا فلا يلزمه.

وانظر :التلخيص ۳/۳۳٤. الإبهاج ۳
/۲
 .۷۸رفع الحاجب  .4/740بيان المختصر
 .0۸/rشرح العضد على المختصر

۲/٦*". تشنيف

المحيط 5/485؟.

\Yor

المسامع . 416

البحر

تا  :طقَاسْأَنُوا [أَهْلَّ الذّكر] "”4وَهْرَ عَامّ فِيمَنْ لآ يَعْلَمُء وَأَيْضًا:
2

عون ل

مم

يلَرمَلِ الْمُسْتَفُْونَ يتَّبعُونَمِنغَْيْرٍإِْدَاءِالمُسْتئدِ لَهُمْمِنغَْيْرٍتكير.
قَانُوا :يودي إِلَى وجو“

 :وَكَذَلِكَ َو كتايد 0

انبّاع الح

مُسْتَنَدَهُ .وَكَذَلِكَ المفتى نفسه.
(مَسْأَلَةُ) الاثَمَاقُ عَلَى إِسْتِفْتَاءِ مَنْ غرف بالعلم وَالْعَدَالَةَ أو رَءَاهُ مُنْتصِبًا
م

”fo

~r

اور

7

وَالنّاس مستمتول

ر

f

4-

مَعَظْمُونَ

مو

هم

ت

تھ

0

سأل

°

<

١

e7

م

0

ه۶

E

 .وَالمختار:

وَعلى إمتتاعه فى فد

-

72

-

إمْتِنَاعَه فى

( )١ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من  :ش .وهو الموافق لما في

خىتصر
لمعل
اعضد
رفع الحاجب ٤/۲4۵ وشرح ال

١

۲/٠٠٠.

( )۲سورة النحل الآية١٤» : وسورة الأنبياء الآية .۷ :وتمامها # :فاسألوا أهل الذكر إن

كنتم لتعالمون).
()۳

لفظة «وجوب»

ساقطة من  :ش.

( )5عبارة  :أ «يؤدي إلى اتباع وجوب الخطإ» .بتقديم «اتباع؟ على «وجوب» .وقد وضع

الناسخ فوق «اتباع» حرف اخ إشارة منه إلى أن هذا الترتيب في العبارة خطأ .وما .
أثبته هو الصواب.

(ه) فى  :أء ش «أبدا» بدل «أبدى» .وقد سبقت الإشارة في مقدمة التحقيق إلى مثل هذه
1

الاختلافات في رسم بعض الكلمات.
(5

في  :شش «لهم» بدل «له).

( )۷القائلون بوجوب الاستفتاء اتفقوا على جواز استفتاء من عرف بالعلم والعدالة» أو ظن

باشتهاره بذلك» أو رءاه منتصبا للفتوى» والناس مستفتون معظمون له .ولا يجوز له
ش

استفتاء من لم يغلب على ظنه أهليته.

وقد حكى الاتفاق على ذلك الفخر الرازي في المحصول ١/١۸ والآمدي في

الإحكام 4٤ .0وابن الحاجب في المنتهى ص۲۲٠ وهنا في المختصرء وابن قدامة

في الروضة of /۲ مع النزهة» والإسنوي في نهاية السول  »5/4905والزركشي في

البحر ٩/۹٠۳ وفي تشنيف المسامع 5/١١5. وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ؟/
 "٠04 ٠حرشب حتاوف »تومحرلا .مهريغو
وانظر تفصيل المسألة في :المعتمد  .۳/۳۲اللمع ص .۲۷المستصفى  .۰۹۳ /۲شرح
تنقيح الفصول ص .544شرح العضد على المختصر  ."*۲/۷رفع الحاجب .5/488
بيان المختصر ٠٠/".# التحصيل ؟."١8/ المسودة ص ..454شرح الكوكب المنير
 . 54نشر البنود ؟ /ه” ."#إرشاد الفحول ص9"9؟.

Y4

ل 0:

ل

لََا :أَنَّ الأضلَّ عَدَمُ الْعِلْم وَأَئِْضًا :الأَكُئَرُ الْجَهّالُء كَالظامِدُ أنه مِنَ
اغالب كَالشَّامهِدٍ وَالرّارِي.

قَالُوا :لومقع لِذَلِكء الآمتتَعَ فِيمَنْعُلِمعَِلْمُهُدُون عََدَالَتَهِ .قُلْنَا:
مُعْتَنَه 022وَلَوْ سل قَالْمَدْقُ
أ الْعَالِبَ في الْمُجْتَهِدِينَ الْعَدَالَةٌ بخلافٍ

الاجتهاد.
مسألة) إِذَاَكَرَت الْوَاقِعَةٌ ل َلْرَمْ تَكْرِي ررُ الكظر” .رق
«
()1

5

اختلفوا في جواز استفتاء من لا يعرفه المستفتي بعلم ولا جهالةء ولا بفسق ولا

عدالة» والمختار عند ابن الحاجب في المنتهى ص۲۲٠ وهنا في المختصر عدم
جوازه» وهو ما صححه

الزركشي في تشنيف المسامع 5/75

وممن حكى الخلاف في استفتاء المجهول الغزالي في المستصفى ؟١۹۳/٠ والآمدي
في الإحكام ۳١١/٠٠ء وابن الحاجب في المنتهى ص٠۲۲٠ وهنا في المختصرء وابن
قدامة في الروضة ۲/١٥٠ مع النزهة» والزركشي في تشنيف المسامع .4/715
ونقل الفخر الرازي في المحصول 5/١8 الاتفاق على المنع.
واقد
غتف
لاك
زىالي في المنخول ص٤۸۷ في العدالة بخبر عدلين» وفي العلم بقوله :إني مفت.
ماوقال الباقلاني ك
أي  :المستفتي

حكاه عنه الزركشى فى البحر ٦/۹٠۳ « :-يكفيه أن يخبره -

عدلان بأنه مفت)  .اه

1

١٠/ شرح
وانظر :التلخيص  .554/#رفع الحاجب  .5/4486بيان المختصر ۳.۳
العضد على المختصر  .۲/۷۰اليحر المحيط  .":5/9غاية الوصول ص.١6١ شرح
الکوکب المنير ٤/٤٤٥. تشنيف المسامع ٤/۲۱1. إرشاد الفحول ص.۹۳۲
)(۲

في  :ش اممنوع» بدل اممتنع.

( )۳وهذا قول ابن السمعاني في قواطع الأدلة ۲
والشيرازي في اللمع "صلاء
وصححه ابن الحاجب في المنتهى ص55.2١ وهنا في المختصرء ونقله ابن السمعاني

في القواطع  7/76عن بعض الشافعية» وابن النجار في شرح الكوكب المنير /4
 4عن بعض الحنابلة» وأيده الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول 4/9052
 ۹مع نهاية السول.
انظر :قواطع الأدلة  .7/585اللمع ص .۲۷المنتهى ص.55١ رفع الحاجب .4/546

شرح العضد على المختصر ۲/۷٠۳ مع حاشية السعد .بيان المختصر */١155. شرح=
هه١" 

يلرم َنَا :التَهّدَء وَالأَضْلُ عَدَمْ أمر آخَرٌ .قَالُوا :يَحْثَمِلُ أنْ يَتَغَيَرَ
اجْتهَادُهُ ]/۷۸[ / .قُلْنَا :فَيَجبتُكريرهُ د
الكوكب المنير ٤/٤٥٠. زوائد الأصول صه" .4نهاية السول ٤/۹٠٠ مع سلم

 .۲۳تشنيف المسامع /4الوصول .غاية الوصول ص.91١ تيسير التحرير 48/١5 ۲
 .۷البحر المحيط /5؟."0
) (1قال به ابن النجار في شرح الكوكب المنير  :»88/*4ونقله عن ابن عقيل والأكثرء
كما مال إليه ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۲/44۳

بشرح فواتح الرحموت›

ونقله

عن القاضي الباقلاني» واختاره الشهرستاني فايلملل والنحل je :
انظر :قواطع الأدلة ؟ .586/الإحكام للآمدي ٤ المنتهى ص .۱۲۲شرح تنقيح
الفصول ص .754المسودة ص .5745رفع الحاجب  .4/540بيان المختصر ۳/۲٠۳.
شرح العضد على المختصر  ۲/۷۰۳مع حاشية السعد .زوائد الأصول 4ص" .8فواتح
الرحموت ١/٤۹۳. الملل والنحل للشهرستاني ١/805.
وهناك مذهب ثالث يقول بالتفصيل:

رجوعه» فإن

جدب
يددوماق
يلزم تكرير النظر إذا لميكن ذاكراًللدليل الأولء ولم يتج

اره
اوخهوتما
كان ذاكرا لميلزمه قطعاًء وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع لزمه قطعا..

عيتمد
لريم ف
ابص
الحسين ال
في الإحكام 5/64

۳

حصول
ليمفي
اراز
والفخر ال

أبو

٦/۹٦ والآمدي

والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص٤٤١ › وابن السبكي في جمع

١/۹۲ بشرح المحلي» وفي رفع الحاجب 14۹/٤ء. وزكريا الأنصاري في غاية
الجوامع ۳
 48/6عن أبي الخطاب»
ح الكوكب المنير 4
رفي
شجار
ص١6١ وحكاه ابن الن
الرس »
والزركشي في البحر المحيط ١/۲  ٠عن الإمام النووي.

لكن الناظر في أدلة هذا المذهب يجدها تؤول إلى القول بعدم التجديد.

وانظر :المعتمد  .7/4985المحصول للرازي  .5/491الإحكام للآمدي  .4/4104شرح
لمعلخىتصر
اعضد
تقيح الفصول ص .755رفع الحاجب  .5/596شرح ال

۲/۷٠۳ مع

حاشية السعد .شرح المحلي على جمع الجوامع ؟ "6/4مع حاشية البناني .مختصر البعلي
ص .751/شرح الكوكب المنير ٤5/ .48غاية الوصول ص٠٥٩  .تيسير التحرير 51/١7؟.
تشنيف المسامع  .4/7701البحر المحيط 7/7٠". فواتح الرحموت ؟.445/
) (۲أي :لو كان السبب في وجوب تكراره احتمال تغير الاجتهاد» لوجب أبداً؛ .لأن التغيير
محتمل أبداً .ولم يتقيد بوقت :تكرار الواقعة» وذلك باطل بالاتفاق .انظر:شرح

العضد

على المختصر ۲/۷٠۴. رفع الحاجب  .45/555بيان المختصر ."75/0۳5

ورد على هذا بأنه ضعيف؛ لأن سبب تجديد النظر وقوع الواقعة» لا احتمال التغيير»
ووقوع الواقعة لا يدوم؛ فلا يدوم التكرار .انظر :تيسير التحرير 5/١"5. التقرير

والتحبير ".4 75 /
۲

(مَسْألَةُ) يَجُورُ خل21و الزَّمَانِ عَنْ مجهي خلانا لِلْحَتَاب26لّةا" .لَنَا :لو
چ
م

00

المختار عند الأكثرين :أنه يجوز خلو عصر من العصور عن الذي يمكن تفويض
الفتوى إليه» سواء كان مجتهداً مطلقاً .أو مجتهداً في مذهب المجتهد .وممن قال به:

إمام الحرمين الجويني» فقد ذكر في كتاب الإجماع في البرهان ١/۳٤٤ أنه يجوز

شغور الزمان عن العلماء» وتعطل الشريعة» وانتهاء الأمر إلى الفترة.
كما قال به الفخر الرازي في المحصول ٤/۳٠٠ والآمدي في الإحكام  »4/854وابن
الحاجب في المنتهى ص772١ وهنا في المختصر» والعضد في شرحه على المختصر

۲

والكمال بن الهمام في التحرير 4/٠45 بشرح التيسير» وابن عبدالشكور في

مسلم الثبوت  ۲/۹۹۳بشرح فواتح الرحموت» والشيخ زكريا الأنصاري في غاية
الوصول ؟ص.١76

كما اختار ابن السبكي في جمع الجوامع  ۲/۹۹۳بشرح المحلي أنه جوَّز خلو الزمان
عبته.
ويث
ونقلم
عمنجتهد» ولك
۳٦/۳۳ زوائد الأصول ص.٤۳٦ تيسير
وانظر :رفع الحاجب  .5/895بيان المختصر .

التحرير 4/٠51. التقرير والتحبير  .785/غاية الوصول ص؟.١81 تشنيف المسامع
5/615

00

البحر المحيط //5ا.7١

وقد حكى هذا القول عن الحنابلة المجد بن تيمية في المسودة ص۰٤۷٣

ونقله ابن

النجار في شرح الكوكب المنير  5/855عن ابن مفلح .وانظر :المدخل إلى مذهب
الإمام أحمد ص.585
وقد نسبه الزركشي في البحر المحيط //5ا ١72 وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ؟/

 4بشرح فواتح الرحموت» والشوكاني في إرشاد الفحول ص ۴۲۲وغيرهم إلى
الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» والزبيري من الشافعية.
وأيد هذا القول الشهرستاني في الملل والنحل ١/٠٠٠٠ والشوكاني فإيرشاد الفحول
ص ۳۲۲وتحمس له السيوطى» وألف فيه كتابه «الرد على مأنخلد إلى الأرض»

ص٦۷  792وذكر اتفاق العلماء من جميع المذاهب عليه» ونقل نصوصهم في

مختلف العصور.
واختار الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد مذهب الحنابلة» لكن إلى الحد الذي تنتقض
به القواعد؛ بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان .وقد نقل الزركشي في تشنيف المسامع
٤4

قوله « :والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجةء والأمة الشريفة لا بد فيها من

سالك إلى الحق على وضح المحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى»
ويتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم الأخرى» .اه.
قال الزركشي في تشنيف المسامع 51

عقب كلام ابن دقيق العيد « :وقد يوجه ما

ان
ملو
زخ
لوز
ا يج
اختاره  يريد ابن دقيق العيد  من أنهلا
/اه ؟ ١

عن المجتهد؛ لثلا يلزم-

ِمْتَتَعَء لَكَانَ لِغَيْرِى وَالآَضْلُ عَدَمُهُ .وَقَانَ" 2صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

ضِلْمَ راا يَتْتَرِعُهُ وَلَكِنْ بِقَبْض الْعْلْمَاء”" حى
إِنَّ الله" لآ املْ

اد
2
ّ

لَمْيَبْقَعَالِمُ يعداا رُوَسَاءَ جيّالاً مَسُيِلُوا ازا بعر عِلمقصلو

ي
يقٌّنحى
وَكأَصكَلُو.A»D*”4 قوَرانُ.وا :لآاردهتَرَالُ طَائِ8نَ9ة مِن أُمِي 3طَامِرِينَ عَلَى الْح َ4

2

اجتماع الأمة على ترك الاجتهاد الذي هو فرض على الكفاية» .اه.
وقد تحامل ابن بدران الحنبلي في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص "58على من
قال :إن المجتهد المطلق قد عدم.

وقد قال الشوكانى فى إرشاد الفحول ص ۴۲۲قولة حق؛ إذ قال « :ولا يخفاك أن

القول بكون الاجتهاد فرضاًء يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد؛ .اه.
وانظر :المسودة ص .544مختصر البعلي ص.١5/ شرح الكوكب المنير .4/450
 .80الرد على منالملل والنحل للشهرستاني ١/٠٠٠. البحر المحيط ٦/۷۰۲ 5
أخلد إلى الأرض ص .۷4 - ۷1المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص."58
)(1
)(۲

فى  :ش «وقال النبى»« 0 .النبى».
لفظة «إن الله» ساقطة من| :

۰

) (۳في  :أ» ش «ولكن فض العْلَّمَّاء» كما في شرح العضد ۲/۷٠ بدل «ولكن بقبض
العلماء» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/۸۹٥
خضة

وبيان المختصر7

ولفظه في الصحيحين ...« :ولكن يقبض العلم بقبض العلماءا.

 0عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال  :سمعت رسول الله كه يقول « :إن الله لا
بقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء .حتى إذا لم

>»ضلوا وأضلوا».
بق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير أعلمف
باب
أخرجه البخاري في كتاب العلم›>

)(٤۳ كيف يُقَبض العلم ۱-1

وفي

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ( )۷ما يذكر في ذم الرأي ...إلخ ۷/۸٤٠.

وأخرجه مسلم في كتاب العلم» باب رفع العلم» وقبضه» وظهور الجهل» والفتن في
آخر الزمان حديث (4/85١057. )۳۱
وأخرجه الترمذي في أبواب العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم حديث (؟ )855ه/
 ١وقال أبو عيسى « :هذا حديث جسن صحيح» اه.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في العلم .انظر :تحفة الأشراف ."5/15

وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة؛ باب اجتناب الرأي والقياس .حديث )(۲٥ ١/١7.
وأخرجه الدارمي في المقدمة» باب في ذهاب العلم ١/۷۷.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ؟515/12

.#03« 099130

1e۸

أائلرُله وَحَنَّى يَظْهَرَ الدَّجَالّ ."”4قُلْنا:فأب نَفْيْ الْجَوَاذِ"؟ ولو سل

لیا طهر ولو سْلُمَ َيتعَارَضَانِء وَيَسْلَمْ الآكز
)(۱

عن المغير ةة بن شعبة عن النبي يي قال  ::لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم

أمر الله وهم ظاهرون».
أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب )(١٠ قول النبي يي :

تزال طا
أئف
مةتمين ..إ.لخ' ۸/۹١٠. و
كأخرج
ته ف
ايب
المناقب» باب ( )۸۲شي
محمد بن المثنى ...إلخ ٤/۷۸۱. وفي كتاب التوحید» باب ( )45قوله تعالى # :إنما
قولنا لشيء اذا أردناه أن نق
فول
يله
ككو
نن» .۹۸/۱۸
وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله ية « :لا تزال طائفة من أمتي ...إلخ».
حديث (۳/۳۲٥۱ )۱۷۱ .
وأخرجه الدارمي في كتاب الجهاد» باب جهاد المشركين باللسان واليد ۲/۳٠۲.

وأخرجه الإمامأحمد في مسنده ۸٤۲ 4/4452 ۲٠٠
وأما اللفظة الثانية وهي قوله « :وحتى يظهر الدجال».

قال ابن السبكي فريفع الحاجب « :4490 /5ولكن ليس في لفظ الصحيحين :
«وحتى يظهر الدجال» .اه.

وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة (لوحة  /۹۳۲ب) بعد أن ذكر قول ابن السبكي
السابق « :وأغرب الزركشي فقال في تخريجه  -أي المعتبر  :-أخرجه مسلم من حديث
عمران بن حصين .قلت
الكلام للحافظ  :-ولم أجده فیه» ولا ذكره الحميد
دييفي
مسند عمران من جمعه أصلاء وروينا معناه من حديث قرة بن إياس المزني بلفظ

«حتى يقاتلوا الدجال» وأخرجه الحافظ أبو إسماعيل في كتاب «ذم الكلام» من رواية
عمران بن إسحاق عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه .وهي لفظة شاذةء فقد رواها
الحفاظ من أصحاب شعبة عنه بلفظ ا
:حتى تقوم الساعة» .وأخرجه الترمذي من طريق
الطيالسي عن شعبة كذلك» .اه.

) (۲يرى الكمال بن الهمام أن مراد الحنابلة في عدم الجواز:ا
 :نلفويقوعء وي
يرىتأن
أه ل
تاى
لعاقل إحالتهعقلاء فهميريدون نفي الوقوع منطريق السمع لامن طريق العقل.

انظر :تيسير التحرير ١5 4 ؟.التقرير والتحبير "
 .78/4تشنيف المسامع 6/۷

()۳

وذلك لأن فيه نفي العالم صريحاًٌ وهو يستلزم نفي المجتهد .وأما الظهور على الحق

فإن دل على اعتقاد الحقء فلا يدل على العلم وعلى الاجتهاد؛ وحينئدٍ فاللازم من
دليلكم دوام اعتقاد الحق» لا دوام وقوع الاجتهاد .والمطلوب هذا دون ذلك.

انظر :ر
:فع الحاجب  .4/940بيان المختصر  .455/شرح العضد على المختصر ؟/
 ۸مع حاشية السعد .زوائد الأصول ص.٤۸۳ فواتح الرحموت ؟.05٠/
( )4أي ::يتعارضالدليلانم ا
نلسنةءويبقىالأول؛وه أون الأصلعد املمانسعالماً
ما
نلمعارض-.
164

نْنتِمَياوُفهإُتَمَاقَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْبَاطِلٍ.

َالُوا:قَرْض كمَاية؛ يكر
ینْ
ت الْعْلَمَاءِ لَمْيُمْكِ
قُلْا :إِذَافُرِض مو ت

ببمٍُجْتَهِدِء إن کان مُطلِعًا على
ممَ
(مسالة)إفْناهُمَنلَْيِسَيِمُجْتَهِدٍيِمَذْ

الْمَأْحَذِء أَهْلاً لاگ  9جائ
=

انظر :رفع الحاجب ٤/٠٠٠. بيان المختصر ۳/٤٠۳. شرح العضد على المختصر /۲
 ۸مع حاشية السعد .زوائد الأصول ص.٤۹۳ فواتح الرحموت ١/٠٠٠.

) (010في  :أ «فيلزم» بدل «فيستلزم».
( )۳۲يريد الشيخ ابن الحاجب أن الاجتهاد يكون فرض كفاية إذا كان ممكنا مقدورا عليه
وإذا فرض خلو الزمان عن المجتهد بموت العلماء لم يكن من الممكن المقدور عليه

انظر:رفع الحاجب 5/١05. بيان المختصر  ."455/#شرح العضد على المختصر /۲
 4مع حاشية السعد .زوائد الأصول ص .4"4تيسير التحرير 4/١51. التقرير
والتحبير .91/6"5

( )۳أي :إن كان مطلعاً على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده» قادرا على التفريع على
قواعد إمامه» ومتمكناً في الفرق والجمع والنظر والمناظرة» جازت له الفتوى» ويسمى
هذا مجتهد المذهب» أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز.

نيتهى ص۲۲٠ وهنا في
لجبم ف
احا
اآملديإفحيكام  »4//7104وابن ال
واختاره ال
اعمع  "7/84بشرح المحلي» ونسبه الشوكاني في
وجم
لكيجفي
السب
المختصرء وابن ا
إرشاد الفحول ص ۸۳۲لابن دقيق العيد» وصححه الزركشي في تشنيف المسامع .5 5/1

اهملامتفحيرير  5/447بشرح التيسير بين نقل عين قول المجتهد.
وقد فرق ابن ال
وبين تخريج مذهبه» ويعني بالتخريج  :أن لا يكون المفتى به منصوصا لصاحب

المذهب» لكن المفتي أخرجه من أصولهء فيرى أننقل قول المجتهد يجوز بشرائط

الراوي» وأما الفتوى بالتخريج» فتجوز إن كان مطلعا على المأخذ .أهلا للتخريج»
واقف
ت م
يعرف
وي

عليه» واختياره في حالة التخريج موافق للآمدي وابن الحاجب ومن

تبعهما .وانظر :التقرير والتحبير ۳/١٦٤.
كما اختار هذا التفريق ابن عبدالشكور موافقا لابن الهمامء لكنه نص هو وأمير بادشاه
على أن الفتوى بنقل عين قول المجتهد تجوز اتفاقاً .انظر :فواتح الرحموت ؟١5. 5 /7

تيسير التحرير ٤/۹٤۲.
وقد نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/  ١۷٠عن أبي الخطاب» وابن عقيل»
ذر ع
مإخبا
والموفتق أنهم قالوا .« :ما يجيب به المقلدٌ عن حكم»> ف
هنب
فتيا») .أه.

١6

إمامه لا

م

ا

-.
وَقِيلٌ :عند عَدَم الْمُجْتَهِل'" .وَقِيل  :يَجورٌ مُطَلَقًا

ا

0

و
2

و

وام

0

4

۳

وَقِيلٌ :ل

3

ا
لا :

 2 ۶كن

وهو

ذلك

اه مء

وَلمْ يكز ٠

وکر

مِ90ن (ْ°ع<يره (ه)

.

الْمُجَوَرُ  :اقل » كَالأَحَادِيث .وَأجيبَ بأ الْخْلافَ فی غعََيبْرٍالتقْل”".

الماع  :لَوْ جاڙء لَجَارَ للْعَامّيّ .وَأَجِيبَ بِالدَلِيلِء وَبالْمَرْقِ.
 000حكى هذا القول ابن الحاجب هنا في المختصرء وابن السبكي في جمع الجوامع ۲
4
بشرح المحليء والزركشي في تشنيف المسامع ٤/٤11٠ وابن عبدالشكور في
مسلم الثبوت 01

بشرح نوات الرحموت»

والإسنوي في زوائد الأصول ص٠٤٤٤

وغيرهم .واستغرب ابن الهمام نقله
انظر :تيسير التحرير ٤/۹٤۲. التقويروالتحبير ” .75/5نهاية السول  .4/7886زوائد

الأصول .4/4554
 00مال إلى هذا القول الفخر الرازي في المحصول ۳

والبيضاوي في المنهاج ٤/

 ۷بشرح نهاية السول» إن كان المقلّد حا ونقله الزركشي في سلاسل الذهب
ص٠٤١١ والبحر المحيط  "5/50عن القفال» ورجحه البناني ف
حياشيتهعلى

المحلي ۲/۹٩۹۳. وقد ضعف ابن الهمام هذا القول» حيث قال في التحرير ٤/۹٤۲
بشرح التيسير « :وهو خليق بالنفي» .اه.
وانظر :التقرير والتحبير ” .54”/المسود
ة
ص
٤
٤
٥

6
8
5
8
.
نهاية السول /4لالاه١ .مه
لمعلخىتصر ۲/۸٠".
اعضد
 OATشرح ال
>
(۳

وهو قول أبي الحسين البصري في المعتمد ۲/۹١

وحكاه الشوكاني في إرشاد

الفحول ص ۷۳۲عانلصيرفي أيضاً.
)(€
)(6

فى  :أ«فى» بدل ١مِن)».

أي :الإ
انكا
لرمعلتىغبيرحر بمذهب إماامله غ
ميطرلع علىمباني مذهبه.

وانظر :رفع الحاجب /4؟ .55بيان المختصر r "اش العضد على المختصر
۲/۸  ”٠مع حاشية السعد .زوائد الأصول ص .444تيسير التحرير ۲/٠٠٠. التقرير
والتحبير /”5
 .75فواتح الرحموت ١۲/٤٠٠.

 00أي :إنما الخلاف في أن غير المجتهد هل له الجزم بالحكم وذكره لغيره؛ ليعمل
بمقتضاه؟ وليس الخلاف فى نقل مذهب المجتهد.
وانظر :رفع الحاجب 0
بيان المختصر  ."7/755شرح العضد على المختصر
۲
مع حاشية السعد .نهاية السول 4/١148  .788زوائد الأصول ص.444
1۱

:

(مَسألَةَ) لِلْمُمَلدِ أَنْملد الْمَفْضُولَ(' وَععَ؟َْنْ أَخمّد” ' وَابْنٍسے

) (١قال بذلك جماعة من الأصوليينء منهم :أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص٤٠١؛›
واختاره إمام الحرمين في البرهان  ۲/۸۷۸حيث قال « :فعندي أنه لا تجب مراجعة
الأفضل؛ لأن أصحاب رسول الله ية کانوياراجعون المفتين مع توافرهم» وما كانوا
يقتصرون على مراجعة من كان أفضلهم»١ .
_ ١۹۳وأشار إلى أنه يجوز
كما قال بهذا القول الغزالي فف المحصفي۲/۰ 
تقليد المفضول دون اجتهاد فى اختيار الفاضل .ولكن إذا كان أحدهما فاضلا في ظنه

١

قبل أن يجتهدء فيجب عليه اختيار الأفضل.

كما اختار ابن قدامة في الروضة ۲/١٥٤ مع النزهة جواز تقليد المفضول» ورجحه
الآمدي في الإحكام  »4/804ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني» وجماعة من
الأصوليين والفقهاءء كما اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص ۲۲٠وهنا في المختصرء
وابن الهمام في التحرير ٤/٠١٠ بشرح التيسيرء ونسبه أمير بادشاه في تيسير التحرير
للحنفية» والمالكية» وأكثر الشافعية» وقال به ابن النجار في شرح الكوكب

٤

المنير /١/5ا »8ونسبه لأكثر الحنابلة» كأبي الخطاب والقاضي أبي يعلى» وقال به ابن
عبدالشكور في مسلم الثبوت ۰ ۲/4

بشرح فواتح الرحموت.

صلا .المنخول ص .٤4۷رفع الحاجب.55054/4 
وانظر :التلخيص ” .685/4اللمع ا

بیان المختصر  .۳/۸۹۳شرح العضد على المختصر ۲/۹٠۳ مع حاشيةة السعد .التمهيد
للإسنوي ص7”١ه

۳١ه .نهاية السول 58/١5. زوائد الأصول ص.444 

(؟) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنهء واختارها الخرقي كما ذكر ابن
 404مع النزهة .وانظر :المسودة ص١ا.4
قدامة في الروضة ؟8/4
وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه أجاز تقليد المفضولء

وقد روى ابن قدامة في

الروضة  7/554ماعلنزهة ما يدل على ذلك « :لقد سأله الحسين ببنشار عن مسألة
في الطلاق»  25إن فعل حنث» فقال له :ياأبا عبدالله» إن أفتاني إنسان يعني:لا
يحلث

»

فقال:

تعرف

حلقة

المدنيين»

_

حلقة

بالرصافة “-

فقال:

إن أفتوني به حل ؟

قال :نعم» .اه

اين
يف
عتهد
أيج
فيدل هذا على أنهلايلزمه أن
المدنيين» ولم يأمره بالاجتهاد في ذلك٠ .

المفتين؛ لأنه أرشده إلى حلقة

وقد اختار هذه الرواية أبو الخطاب» وابن قدامةء وابن النجار كما تقدم.

( )۳نسبه إلى ابن سريج والقفال :الشيرازي في التبصرة 4/9١ واللمع ص۲۷
في الإحكام 1/4

والشوكاني في إرشاد الفحول ص»57١٠

والآمدي

كما نسبه إلى ابن

سريج ابن الحاجب في المنتهى ص۲۲٠ وهنا في المختصرء وحكاه الشوكاني أيضاً
في إرشاد الفحول ص۲٤١ عن الإسفرابيني وإلكياء وحكاه ابن السبكي في رفع -

۲۹۲

كه
خل
ر

ےا

ی
ےو
باون
و
وول ام ر
و
سس تم )
الأزجح مَعَينْ .لتا :القطع بانهم كانوا يمتون مَمَ الاشْيهَارٍ وَالتَكور'('١ .و

كه

رَأيْضا:

نگ

قال < :أضحابي

گالّجوم

.

ادل بأنَّ الْعَامّیّ لآ يُمْكِنُهُ النَّرْجِيحُ ؛ لِمُصُورِه .وَأَجِيبَ
ِالنّسَامُعه وَبِرْجُوع الْعُلَمَاءِ ِلَب وَغَيْرٍ ذَلِكَ.
ي رك

کا وكسمه
<

لله AF

r

کے

اع

>

o

مده

تر
ور

وس
2o

قلنَا :لا يقاوم مَا ذكرْناء ولو سلمَ؛ فلعسر

=

َو

0

تبانه يَظهرٌ

()£

7o

كسس

(#ه)

نرجيح العوام

.

الحاجب  4/405عن القاضيين المروزي والحسين .واختاره ابن السمعاني في قواطع
الأدلة « .88#/ومال إليه أبو الحسين البصري فى المعتمد ."45 _ ۲/۳۹۳

وهناك قول بأنه يجوز استفتاء المفضول إن اعتقده فاضلاً أو مساوياًء ولا يجوز إن
اعتقده مفضولاًء وإلى هذا مال الغزالي في المستصفى ۲/٠۹۳ واختاره ابن السبكي

في جمع الجوامع ۲/١۹۳ بشرح المحلي كما رجح ابن النجار في شرح الكوكب
المنير 4
7/0
۲

أنه إن بان له الأرجحء لزمه تقليده .وقد ذكر الغزالي في المستصفى

أنه إذا كان أحد المفتين أفضل» وأعلم في اعتقاده فقد اختار القاضي الباقلاني

أنه يتخير أيضا ...ثم قال « :والأولى عددي أنه يلزمه اتباع الأفضل» فمن اعتقد أن

الشافعي رحمه الله أعلم» والصواب على مذهبه أغلب» فليس له أن يأخذ بمذهب
مخالفه بالتشهي» وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب فى مسألة أطيبها عند

فيتوسع» بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي؛ فإنه يتبع

ظنه في الترجيح» فكذلك هاهنا» .اه.

والفرق بين هذا القول وبي
ان ق
لول
ممن م
فنع
ضتقلي
ودل:

أن
يمن
ومن
جعب

البحث

لأجل تعيين الفاضل والمساوي» ولا يكفي الاعتقاد» وهذا لا يوجبه .انظر :حاشية

البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ؟.598/
أالتكرار» بدل «التكرر».
( )١فى « :
)(۲

سبق تخريجه في مسائل الإجماعء مسألة  :لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم».

ص.754/
( )۳أي :أن قول المجتهدين بالنسبة للمقلد كالأدلة بالنسبة للمجتهدء فإذا تعارضت الأقوال

لتايص
حارإ
كلى
مبعض
ًء
اها

انظر :شر
اح ا
للع
مضدخعلى
تصر
()٤

باللاتبردمجنيح» ولايتم إلابكونقائله أفضل.

 .۹۰۳ /۲زوائد الأصول ص .544تيسير التحرير ۲٠٠. /5

فى :أ افيعسر) بدل «فلعسر».

( )٥وقد اعترض على هذا؛ بأنه يمكن الترجيح بالتسامع ومشاهدة رجوع العلماء إليب
۳

الوا  :الظٌَّّ بِقَوْلٍ الأغلم  /۷۸[ /ب] أفوی .قُلنَا :تَفْرِيرُ مافدمتموه.
کے

ورور

و

(مَسْأَلَةُ) وَل جم عَنْهُ بَعْدَ ليده تماقا وَفِي حكم آخَرَء الْمُخْمَارٌ:
جَوَارُه”" .لاَلنْاقَ:طِمٌّ بوُقُوعِهِء وَل
يْمْ
كز
=

8١5
وقال الأنصاري في فواتح الرحموت ”/7:

«ثم لك أن تجيب بوجه آخر؛ فإنه

إنم ياجب العمل على المجتهد بظنهء والظنلايحصل عندالتعارضإلابالترجيح؛
بخلاف المقلد فإنه لاعبرة لظنه» وإنما العمل بقول من يحتمل وصوله إلى الحكم

الواقعى» وفيه فتوى الأفضل والمفضول سواء» .اه.
( )۱فى  :أ «أولى» بدل «الأقوى».

 (۳حكى الاتفاق الآمدي في الإحكام  4/8642وابن الحاجب في المنتهى ص ۲۲۲وهنا
فالىمختصرء والهندي كما في تشنيف المسامع ٤/۷11 وابن الهمام في التحرير /4
 ۴بشرح التيسير.
وقد اعترض الزركشي في البحر المحيط  "5/479على من حكى الاتفاق  الآمدي

وابن الحاجب وغيرهما ؛ بأن الخلاف جار فيما ادعوا الاتفاق عليه» حيث قال :
«ادعى الآمدي وابن الحاجب أنه لا يجوز قابلعمل» ولا بعده بالاتفاق» ولیس كما
قالاء ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضاًء وكيف يمتنع إذا
اعتقد صحته ؟) .اه

ص١١ « :فله الرجوع عنه فيها» .اه.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ٠

وهناك أقوال في المسألة» وتفصيلات حكاها ابن السبكي في جمع الجوامع ۲/٠٠٠٤

>التشنيف
بشرح المحلي»و

٤/۷۱٦ ۔8١5.

لمعلخىتصر
اعضد
وانظر :رفع الحاجب  .4/505بيان المختصر ١۷۳. /# شرح ال
 ۲/4۰۳مع حاشيةالسعد.

غاية الوصول ص.٠١١ المسودة

ص ..7586 8شرح الكوكب

المنیر ٤/۹۷٥. فواتح الرحموت ١/٠٠٠. التقرير والتحبير  .755//زوائد الأصول

ص .5 75إرشاد لجرل
(۳

٠ ٩نشر البنود ۲/۱٤۲.

إذا منعمنتقليدغيره في تلك

الحادثة» فهليجوزلهأن يقلدغيرهفي وقائع

أخرى ؟ اختلفوا على أقوال:

القول الأول :المنع مطلقاً .حكاه الآمدي في الإحكام ٤/4۹٥٠ والزركشي في تشنيف
المسامع .5/415
القول الثاني  :الجواز مطلقاً .وهو .ما اختاره ابن الحاجب في المنتهى ص٠۲۲۲ وهنا

فى المختصرء وقال الآمدي في الإحكام : ۹1 /5اوهو الحق».ء واختاره ابن

السبكي في جمع الجوامع ٤ بشرح المحلي» وابن الهمام افليتحرير ٤/۳٠٠
بشرح التيسير» والإسنوي في زوائد الأصول ص۰٤٤۷ وابن عبدالشكور في مسلم=
١ "55

لو إِلْترمَ مَدْهَبَا مما كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ وَغَيْرِهِمَاء انها كالأولي'""".
ر
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ت

0

۲

الثبوت  7/7504بشرح فواتح الرحموت.
القول الثالك :التفصيل بين عصر الصحابة والتابعين» وبين عصر الأئمة الذين تقررت
فيهم المذاهب» يجوز في الأول دون الثاني .قال الزركشي في تشنيف المسامع ٤/
«وإليه ميل إمام الحرمين».

: 8

اه.

١۷/۳۳ شرح العضد على المختصر
وانظر :رفع الحاجب  .4/505بيان المختصر .
ص.١55 زوائد الأصول
 .85غاية الوصول ؟1 . ۳۲التقرير والتحبير 4 ۳/۷
ص.٤٤١ تشنيف المسامع  ۹11 _- 4نشر البنود ."77/47
)(1

في :اش كالأولّى) بدل كالارّل.2

)(۲

لو التزم مذهاً معيناً كمالك والشافعي وغيرهما ففيه أقوال:

القول الأول :لا يجوز الانتقال إلى مذهب آخر؛ لأنه بالتزامه المذهب صار لازماً له
كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة .وقد ذكر الإمام الجويني في البرهان ؟/
م أنه إذا قلد مقلد الشافعي لم يجز له أن يترك متابعته» ويختار مذهب القفال» أو

ابن سریج» أو غيره.

كما حكى هذا المذهب ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٦۷٥ عن بعض
الحنابلة .وبه جزم الجيلي في كتابه «الإعجاز) حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط

۹/۰
القول الثاني  :يجوز له الانتقال»

۲

وقد نسبه المجد ابن تيمية في المسودة ص٤۷٣ ›

إلى جمهور الحنابلة وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/٤۷٠ عن

الأكثرين.
القول الثالث :إنه إن قلده في واقعة لم يكن له الرجوعء وإلا فله الرجوع ٠ ويكون في

ذلك كالعامي الذي لم يلتزم مذهباً .وهذا القول المفصل اختاره الآمدي في الإحكام
 .485/5ورجحه ابن الهمام في التحرير ٤/١۳٠۲ وقال « :إنه الغالب على الظن».
أه.

«وإذا سمع المستفتي جواز المفتي لم

وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ؟4 /ه":
يلزمه العمل به إلا بالتزامه» فيصير العمل لازماً؛ aC ويجوز أن يقال :إنه يلزمه
إذا أخذ في العمل به» وقد قيل :إنه يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيقته .وهذا

أولى الأوجه» .اه.
وقد نقل ابن السبكي في رفع الحاجب  4/705عن ابن الصلاح قوله « :ولم أجد هذا
دري
ييره
لغ

ابن السمعاني ۔» وقد حكى هبوعد

)
ذلك (في القواطع الا" _

عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه» خيّره ب ¿ين أن يقبل منه أو من

غيره).
110

=

ثم قال ابن الصلاح « :والذي تقتضيه القواعد أنه إذا لم يجد سواه تعبّن عليه الأخذ

فياه ولا يتوقف ذلك على التزامه» ولا سكون نفسه إلى صحته .وإن وجدء فإن
استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم والأوثق لزمه بناء على تقليد الأفضل» وإن لم يستبن
لم يلزمه» .اه.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب :70/54

«واعلم أن أئمتنا أكثروا القول في باب

الفتياء وخصّ الباب منهم .بالتصنيف القاضي أبو القاسم الصّيمري» ومن المتأخرين

الشيخ أبو عمرو بن الصلاحء وأجاد كل الإجادة» وأحسن القول فيه أيضاً ابن
السمعاني في «القواطع؟ .ومن أئمتنا من أودع الباب مسألة تقليد الشافعي» كإمام
الحرمين» وابن السمعاني» والغزالي وغيرهم» وميل المحققين منا إلى أن تقليده
واجب على طوائف العامة» وأنه لا عذر لهم عند الله تعالى في العدول عنهء وبه

صرح إمام الحرمين في تصنيف لطيف أفرده في ذلك» وسماه ب «مغيث الخلق واختيار
الحق»» .اه.

وانظر :شرح تنقيح الفصول ص .5"4شرح العضد
البحر
المختصر ١۷۳/.۳ تشنيف المسامع ٤
الكوكب المنير  .4/4/14مختصر البعلي ص.١85

على المختصر  ."۲/۹°بيان
المحيط ١۲۳. 5/073 شرح
غاية الوصول ص.٠١١ زوائد

الأصول ص .844التمهيد للإسنوي ص۸۲ه .شرح المحلي على جمع الجوامع /
١

مع حاشية البناني .فواتح الرحموت  .7/504تيسير التحرير  .708/54التقرير

والتحبير ۳/۸۹٤.
۲۹٦

التَّرْججِييِخ”"  :وَهُوّ إِقْتِرَانُ الأمَارَة“ بمًا

مه 2

2

ar

(Or

2

) 0الترجيح يقوم به من هو أهل لذلك .وهو المجتهد .ولذلك قدم الآمدي في الإحكام
4 ٠٠وابن الحاجب في المنتهى ص ۲۲۲وهنا في المختصرء وابن قدامة فى

الروضة  »7/804وابن النجار في شرح الكوكب المنير  4/440وغيرهم باب الاجتهاد

على ذلك»

وهو مسلك

جمهور

الأصوليين من المالكية»

والشافعية»

والحنابلة ؛ لأنه

من عمل المجتهدء بينما ذهب الفخر الرازي في المحصول ١/۹۷۳ والبيضاوي في

المنهاج  ۴/۲۲۲بشرح الإبهاج» والزركشي في البحر المحيط ١/١١٠ وغيرهم من
الشافعية وبعض الحنابلة» وجمهور الحنفية إلى عرضه بعد الأدلة؛ لصلتها الوثقى به
وهو ما مشى عليه ابن السبكي في جمع الجوامع ۳/۳۷٤ بشرح تشنيف المسامع.
وانظر :البرهان ۲/١4۷. المحصول  .8/48الإحكام للآمدي  .4/054المنتهى

ص .777أصول السرخسي  .7/451الإبهاج  .۳/۲۲۲نهاية السول ٤/۲۳٤. تيسير
التحرير ۳/١١١. غاية الوصول ص.١45١ شرح الكوكب المنير  .4/446تشنيف

المسامع ۳/۳۷٤  .5/14 -إرشاد الفحول ص4١؟.
)( الترجيح في اللغة :هو التمييل والتغليب» ومنه رجح الميزان :إذا مال حين تثقل كفته.
انظر :القاموس المحيط ١/٠۲۲. التعريفات للجرجاني ص .۸۷المعجم الوسيط ١/
 ۹٩۹معجم لغة الفقهاء ص .۸۲۱ميزان الأصول للسمرقندي صة؟ل.
)( في  :أ «الأمارات» بدل «الأمارة».
) (4الترجيح في الاصطلاح تعددت عبارات الأصوليين فيه» فبعضها يعتمد على فعل
المرجح الناظر في الأدلة وبعضها يظهر معنى الرجحان الذي هو وصف قائم

بالدليل» أو مضاف إليهء فيكون الظن المستفاد منه أقوى من غيره.
وانظر :تعريفات الترجيح المختلفة في :البرهان  .!/7/11المنخول صضص.554
المحصول للرازي ٩۳/ .۹۷الإحكام للآمدي  .4/054رفع الحاجب  .4/855بيان-
۹۷

ت
فح

يْهُمْ ذلك '" وَأورد :شَهَادَةٌ أَرْبَعَةَ مَعَاَيْن .وَأججييب
يِمْهَا؛ للقَطع عَن

الاي09ق

-

وَلاَ عرض في ِء ولا في قَطْمِيٍّ وَطَنَيّ؛ لامَاءِ الطنّ.
(rW
ero
که و
عه اله كه
| عوك To
اى
و في ال9طبَين  :مَنْمُولِيْنِ  أو مَعمولَيْنِ٬ أو مَنْقَولٍ وَمَعْقَولٍ”".
والترْجيح :

الأَوّلُ :في السََدِ وَالْممْنَ وَالْمَدْلُولِ وَفِي حارج“
وک

چ

المختصر */١/ا. شرح «العضد على المختصر ۲/۹٠۳. شرح مختصر الروضة "/
 .5مختصر البعلي ص.١85 التعريفات للجرجاني ص8ل .نهاية السول ٤/ ۲٤.

شرح المحلي على جمع الجوامع  .7/155أصول السرخسي  .9/445تيسير التحرير
.۳

فواتح الرحموت ۲/٤٠۲. شرح الكوكب المنير  .4/515إرشاد الفحول

ص.١55١

) 0يجب تقديم الأمارة على معارضها إذا رجحت؛

لأنا نقطع أن الصحابة الكرام

رضي الله عنهم قدموا بعض الآثار على بعضها .وانظر :رفع الحاجب  .4/805بيان
المختصر  .۳/۱۷۳شرح العضد على المختصر ۲/۹٠۳  ١٠" -مع حاشية السعد.
 00قال الأصفهاني في بيان المختصر # /#ا/ا« :#عورض بأن شهادة أربع راجحة على
شهادة اثنين» فلو وجب العمل بالراجح ؛ وجب تقديم أربعة على اثنين.
أجاب بالتزامه؛ فإن عند بعض الأئمة يجب تقديم شهادة الأربعة على شهادة اثنين.
وبالفرق؛ فإن الشهادة شرعت؛ لدفع الخصومة» فلو اعتبر الترجيح بالكثرة؛ لأفضى
إلى تطويل الخصومة» وهو خلاف ما هو المقصود من شرعهاء بخلاف الأمارة» .اه.
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤/ « :4905قال علماؤنا :ووجه الفرق أن الشهادة
فؤي الشرع بعدد معلوم؛ فكفينا الاجتهاد فيهاء بخلاف الرواية؛ فإن أمرها مبني
مقدّرة ة
علىالاجتهاد .ة اه.

) (۳في  :أ «أو معقول ومنقول» .بتقديم «معقول» على «منقول» .وقد وضع الناسخ حرف
دخ على «معقول» إشارة منه إلى الخطأ في الترتيب.
أوفي أمر خارج» ب.زيادة «أمرا.
) (4عبارة« :
۲1۸

[الزجيخ بور تعلق بالسنب]”"
ما علو

بِحَالٍ الرّاوي]“

الأوّلُ :كَثْرَةُ ارا" ؛ لِقُرَةٍ ال خِلانًا لِلْكَرْحِيٌ”” » وَيِزِيَادَة
لتقو وَبِالْفِطَةٍء وَالْوَرَع» snee
و

ت.خوقد
( )١هاذلاعنوان ممننعملى عءملي .وليس بالأصل» اأ»
س شس
لصته م
مننكلام م الشارکحیبن
انظر :رفع الحاجب 4/١١5. بيان المختصر ۳/٦۷۳. شرح العضد على المختصر /۲

۰
) (۲هذا العنوان من عملي» وليس بالأصل» أ» ش .وقد استخلصته مكنلام الشارحين.
انظر :رفع الحاجب ١٠1 /4  .بيان المختصر ١۷۳. /۳ شرح العضد على المختصر ١٠۳. /۲
 (۳في  ::ش «الرواية» بدل «الرواة» .وهو خطأ ظاهر من سهو الناسخ.

)(4

قال إمام الحرمين في البرهان ٥6 /۲
الشافعى فی الرسالة ص۱۸۲

اوهو مذهب

حين أخذ بحديث

حديث أسامة « :إنما الارلبانفسييئة»؛
سعيد»

وأبو هريرة ؛ إذ قال « :وكان

واحد).

أه.

الفقهاء» >» .وقد نص عليه

عبادة ببنن الصامت

في الربا وقدمه على

لأنه رواه مع عبادة :عثمان» وابن عمرء وأبو
حديث

خمسة

أولى أن يصار إليه من

حديث

وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/۸۲1 عن الأئمة الأربعة» والأكثر.
ص0١"4 الروضة مع النزهة ” .7/804رفع
وانظر :المستصفى  .۲/۷۹۲المنخول .

الحاجب ٤/١٠1. بيان المختصر ۳/٦۷۳. شرح العضد على المختصر ؟١1"/.
مختصر البعلي ص.١95 شرح الكوكب المنير ٤/۸۲1. تشنيف المسامع ٠94. /۳
)(6

ونقلالمنعَ  :الآمديٌ في الإحكام  »4/*74وابنٌ الحاجب في المنتهى ص ۲۲۲وهنا
في المختصرء>

ابن تيمية في المسودة ص"٠6 وان النجار في شرح الكوكب المنير

وهناك رواية عن  7الحسن لک رحمه الله يقول فيها بصحة الترجيح بكثرة
الرواة» ذكرها عبدالعزيز البخاري فكيشف الأسرار  .86/1وذكر الإسمندي الحنفي

في بذل النظر ص٤٠١ أن المذهب الوحيد لأبيالحسن الكرخي هو :الترجيح بكثرة
الرواة»

حيث

قال « :ومنها كثرة الرواة

وقد

اختلفوا فيه :

فذهب

بعضهم

إلى أنه ا

يقع بها الترجيح» قالوا :الخبر إذا انحط ناقلوه عن عدد التواترء فالواحد والأكثر فيه
سواء.

۱۲4۹

وَالْعِلُم وَّالصبْ

رالو"

eee

وذهب عامة أهل الأصول إلى أنه يقع به الترجيح» وهو مذهب الكرخي والشافعي

رحمهما الله؛ .اه.
ولذا أرجح أن يكون مذهب الكرخي هو عينه مذهب الجمهورء خلافا لما نقله الّقَلَهُ
غير ا

عنه؛

لأن الإسمندي الجنفي أعلم بأقوال أئمة الحنفية من غيره.

ص":4
وقال السمرقندي الحنفى في ميزان الأصول 9

«عامة مشايخنا قالوا :إنه لا

يترجح؛ لأنه يحتمل أن الخبر الذي رواته أقل كان متأخرا؛ فيكون ناسخاً لذلك»
وهذا المعنى لا يرتفع بكثرة الرواة؛ ولأن عمل السلف ما قلنا؛ فإنهم لا يرجحون
بكثرة الرواة؛ .اه.

وعدم الترجيح بالكثرة في الرواية» والشهادة» والفتوى هو مذهب أبي حنيفة» وأبي
يوسف د ما عدا محمد بنّ الحسن الشيباني  »-وبعض المعتزلة» لاكلنكمال بن

الهمام» وابن عبدالشكورء وابن نجيم وغيرهم ذكروا أن الحنفية تُرججح بالكثرة في
بعض المواضعء كالترجيح بكثرة الأصول» ولا ترجح بالكثرة في مواضع أخرى
كالأدلةء وبينوا المعيار فى ذلك؛ بأن الكثرة إن أدت إلى حصول هيئة اجتماعية هى

ثرة»
كلت
ا»لحص
بثر
وصف واحد قوي الأ
جزئيات» كاملامفصيارعة؛ إذ المقاوم واحد.

كما فى حمل الأثقال» بخلاف كثرة
0

.8
444
انظر :تيسير التحرير ١71١. /۳ التقرير والتحبير /

|
فواتح الرحموت ؟.5١١/

.86
/1
فتح الغفار بشرح المنار ۴/۳ه .كشف الأسرار للبخاري "
) (1أن يكون أحد الراويين راجحا على الآخر فى وصف يغلب ظن الصدقء كالثقةء

والفطنة» .والورع» والعلم» والضبط؛ ولذلك رجح الشافعية رواية مالك وسفيان عن
أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي ب قالللرجل  :ازوجتكها بمامعا من
القرآن» .على ما رواه | عبدالعزيز بن أبي حازم» وزائدة عن أبيحازم عن ل
َ:لّْكْبُكَهَا بما معك من القرآن»؛ لأن مالكاً وسفيان أعلممنهما
 7ككل قال له «م
ثوقأضبط.

 7الإحكام للآمدي  .4/454المنهاج في ترتيب الحجاج ص .۲۲۲رفع الحاجب

. 5

بيان المختصر * .*7573/شرح العضد على المختصر ؟١٠/". زوائد الأصول

ص٠4. 6 مختصر البعلي ص.١951 شرح الكوكب المنير  .4/8215تشنيف المسامع "/

 . 4تيسير التحرير ۳/۳١٠.
 00أن يكون أحد الراويين عالماً باللغة والنحو؛ لأن العالم بهما يمكنه التحفظ عن مواقع
الزلل» فكان الوثوق بروايته أكثر .قال الفخر الرازي في المحصول ١/  5١4:اويمكن
أن يقال :بل هو مرجوح؛ لأن الواقف على اللسان يعتمد على معرفته» فلا يبالغ في

الحفظ ؛ اعتماداً على خاطرهء والجاهل باللسان يكون خائفاً؛ فيبالغ في الحفظ» .اه.
2

شْهَرُ بأَحَدِهًاا'' .وَباغْيِمَادِهِ عَلَى حِفْظِهِ لآ نيه" وَعَلَى ذِكْرٍ لآ
“ 2وَبِمُوَائَقَيِهِ عَمَلَّه “ .وَبِأَنّعهُُرِفَ َه لآ يُؤِسِلُ إا عَنْ عَذْلٍِ فِي
چب و

2

2

انظر :المستصفى ۲/١۹۳  ."54 -المنخول ص*.٤٠ المحصول للرازي 8/5١4.

الإحكام للآمدي  .4/854الإبهاج  /#ه"؟ .رفع الحاجب 4/١١5. بيان المختصر
 .شرح العضد على المختصر ١٠"/.5 نهاية السول  .4/874البحر المحيط
. 5/4

تشنيف المسامع * .894/شرح الكوكب المنير  .4/8*5نشر البنود /۲

۸
)(1

يريد أنه أشهر بالفطنةء والورع؛ والعلم حتى وإن لم يعلم رجحانه بها؛ فإن كونه
أشهر يكون في الغالب؛ لرجحانه.
انظر :الإحكام للآمدي  .4/554رفع الحاجب /4؟.5١ بيان المختصر  .*75/1/شرح

العضد على المختصر ؟."٠١/ البحر المحيط ١/۷١٠. تشنيف المسامع ۳/٠٠٠.
شرح الكوكب المنير .88/54
)( في  :أء ش انسخة» بدل «نسخته» .وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب /4
»7
)(

وبيان المختصر ١۷/۴#

وشرح العضد على المختصر ؟١٠"/.

أن يكون أحد الراويين يعتمار في الرواية .على حفظه للحديثء».
تذكره للسماع»

لا على نسخته»

لاعلى خط نفسه؛ لما لعله يعتور الخط من ضعف

الفخر في المحصول ه١٠٤ / « :وفيه احتمال».

قال ابن السبكي في الإبهاج ":۷۴۲ /

وعلى

وتغيّر .وقال

اه.

«قلت :وهو احتمال بعيدء وقد ذهب بعض

العلماء إلى أنه لا يحتج برواية من يعول على كتابته .قال أشهب :سئل مالك أيؤخذ
ممن لا يحفظ .وهو ثقة صحيح الأحاديث ؟ فقال :لا يؤخذ عنه» أخاف أن يزاد في

كتبه بالليل .وعن هشيم :من لم يحفظ الحديث فليس هو أولى من أصحاب الحديث»
يجيء أحدهم بكتاب كأنه سجل مكاتب».

اه.

واعترض الزركشي في تشنيف المسامع ۳/۳٠٠ على ابن السبكي في رده على الفخر
الرازي» حيث قال « :قلت :بل هذا الاحتمال قوي إذا كانت النسخة محفوظة عنده»

وهي بخط ضابط»ء أو يؤمن الحافظ .وما ذكره من تطرق النقض للخط معارض بتطرق
النسيان» والاشتباه إلى الحفظ دون الكتابة» .اه.

) (4أن يكون أحد الراويين عُلِمَ أنه عمل برواية نفسه» والآخر لم يعمل؛ ولذا رجح
الشافعية ما روي عن النبي ب أنه قال« :ليس على المسلم في عبده ولا فرسه
صدقة»٤ على حديث غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن عائشة عن جابر عن

النبي ية أنه قال « :في كل فرس سائمة دينار»؛ فإن أبا يوسف رواه عن غورك

السعدي» وترك العمل به.
۲۷۱1

:نكح مَيْمُونَةَ وَهُوَ
الْمْؤْسِلِينَ'"' .وَبِأَنْ يَكود الْمُبَاكشَِررَِوَايَةٍ بي راع «:
خلال

وَكَانَ السََفِيرَ ييْتَهُمَاء عَلَى رِوَايَهِ ابن عباس

[رَضِىَ

الله عنهُ]: 02

« متسكدح مشَوييْمعُونَيةمَ وَهُ قوّ حرَرَامٌ»“ روَبِأنْ يكونَ صَاحِبَ الْقِصَّةَء كَرِوَايَةِ مَيِمُونْة :
6م

م

رس

ع

ل

ا

Bor

ام

وانظر  :المستصفى  .۲/۸۹۳الإحكام للآمدي  .45/454الإبهاج ۳/٣۳۴۲  .۷۴۲ ٠رفع
الحاجب 4/71١5. بيان المختصر ۳/١۷۳. شرح العضد على المختصر ؟."١٠١/
مختصر البعلي ص .951زوائد الأصول ص.4٠5 شرح الكوكب المنير ٤/١۳٠. تيسير
التحرير ١٤/٠". تشنيف المسامع .1056/
) (1متى وُجد حديثان مرسلانء وكان الراوي لأحدهما يُرسل عن العدل وعن غيره»

والراوي الآخر لا يرسل إلا عن عدل» رَجَحَ الذي راويه لا يرسل إلا عن عدل.

انظر :الإحكام للآمدي  .45/554رفع الحاجب /5؟.5١ بيان المختصر * .*77/9/شرح

لمعلخىتصر
اعضد
ال

؟."٠١/ مختصر البعلي ص .951تيسير التحرير ۳/۳١٠. شرح

الكوكب المنير ٤/۸۳٦.

عن أبي رافع رضي الله عنه « :أن رسول الله ي تزوج ميمونة» وبنى بها حلالاء

فق

ماا»..
برس
هيم
وكنتٌ أنا ال
يولن ف
>اب كراهية تزويج المحرم حديث (.۳/۱۹۱ )158
أخرجه الترمذي في أبواب الحج»›ب
.ه.
وقال أبو عيسى  :احديث حسن»› ولا نعلم أحدا أسنده غير حمّاد) ا

وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج»باب نكاح المحرم حديث (١/۸٤۳. )95

وأخرجه النسائي فايلسنن الكبرى في النكاح .انظر :تحفة الأشراف ۹/٠٠٠.
أبو رافع :هو أبو راقع القبطي  من قبط مصر  اسمه أسلمء وقيل :إبراهيم» وقيل:
>نانء
س

لمطلب»
دابن
باس
ععب
وقيل :غير ذلك .كان مولى لل

لما بشره بإسلام عمه العياس»
بعدهاء
:

وكان ذا علم وفضل

أسلم أبو رافع قبل بدر ولم يشهدهاء
› توفي بالمدينة

خلافة علي رضي الله عنهم .انظر ترجمته

5ت.هذيب

فوهبه للنبي بء فأعتقه

في:

قبل قتل عثمان»
الإصابة

"5

وشهد أخذا وما

وقیل  :بعده في أول
يرر أعلام النبلاء
سی
س

/

الأسماء .۲/۰۳۲

) (۳ماالبميعنقوفتين ساقط من :الأصلء أ .وما أثبته من  :ش .وهو الموافق لما في

رفع الحاجب ١15/.24 وبيان المختصر ۳/٤۷۴.

1

) (£عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « :تزوج النبي ية ميمونة وهو مُحْرِمٌء وبنى بها
وهو حلال»

وماتت سرف" ..

أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب ( )۳4عمرة القضاء  »6/7584وفي كتاب

جزاء الصيد» باب (؟)١ تزويج المحرم مختصرأًء وفي كتاب النكاحء باب ()*0
نكاح المحرم 8/97١ مختصراً أيضاً!.
۷۲

6 .""Vو2امن
"”N
(ِ»
رُولُ الله صَرلَّى اللهعَoل>َيُْهِ وَلسكَلرَّمَ وoَFنَحْنُ خَلالآن
«تَ7رَ0وّ0جَنِي رَس
ا

2م

2

کون مساق“

عَبْدا»

سمس

52

مه

7a

كرواية القاسم عن عائشة:

كمه ل

0

رج

«أن بريرة عقت

ع

>

وَكَانَ رُوَجَهَا

sese

)(£

وأخرجه مسلم في كتاب الحجء باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته حديث
"5

اا

وأخرجه أبو داود في كتاب النکاح» باب المحرم يتزوج حديث )(٤٤۸۱ ۲/١۲٤.
اب الحج» باب ما جاء في الرخصة في ذلك حديث »(۳٤۸
بيوفي
أرمذ
وأخرجه الت

6

ح».
يسن
حح
صيث
۔ .۳۹وقال أعبويسى « :حديث ابن عباس حد
۱ ۳/۲۹۱

اه.

ابسك» باب الرخصة في النكاح للمحرم .۲۹۱- ۰/۱۹۱
نكتا
ليمفي
اسائ
وأخرجه الن
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب المحرم يتزوج حديث )(859١1 /١؟.1"75
) (1عن ميمونة رضي الله عنها قالت « :تزوجني رسول الله ية ونحن حلالان بسَرف».

أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب المحرم يتزوج حديث )(٤٤۸۱ - ۲/١١٤
.۳

وفيه زيادة «بسرف» في اخره» ولم يذكرها ابن الحاجب هنا في المختصر.

وأخرج مسلم في كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم ...إلخ حديث )(۸٤ /۲
 ۲عن يزيد بن الأصمء حدثتني ميمونة بنت الحارث « :أن رسول الله تيزةوجها
وهو حلال».

قال « :وكانت خالتي» وخالة ابن عباس».

قال الإمام الترمذي في الجامع « :491 - ۳/۳۹۱اختلفوا في تزويج النبي ككل

ميمونة؛ لأن النبي بتيزوجها في طريق مكةء فقال بعضهم :تزوجها خلالاًء وظهر
ييق مكة» وماتت ميمونة
رف
طرِف
أتمزرويجها وهو محرم» ثم بنى بها وهو حلال بسَ
بسرف حيث بنبىها رسول الله كلوه ودفنت بسرف» .اه.
وقال الإمام البيهقي في السنن الكبرى « : 80 /۷فالرواية مختلفة في نكاحه ييه وهو

محرم؛ فإن صح أنه نكح وهو محرم وقد قال ١ :لا ينكح المحرم ويلناكح»)
يتصور التخصيص) .اه.
00

فحينئذ

عبارة « :رَبِأَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْقِضَّة كَرِوَايَةِ مَيِمُونةَ« :مَرَوَجَنِي رَسُولُ اللو صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنْحْنُ حَلاْلآَنِ» ساقطة من :أ.

١

) (۳قال ابن السبكي في رفع الحاجب « « :715 /5مُشَافَهَاه اسم مفعول» أي :سمع
شفاها».

أه.

) (4عن القاسم بن محمد بن أبيبكر عن عائشة رضي الله عنها « :أن بريرة عتقت» وكان
زوجها عبدا».
أخر جه مسلم فكيتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق حديث (۲/۳٤۱۱. )9

وله عن عروة بن الزبير عن عائشة « :أن بريرة أَعْتِقَتَء وكان زوجها عبداًء فخيرها=
¥

عَلَى مَنْ رَوَى آنه « :كَانَ خُرًا» ؛

0

رسول الله ب فاختارت نفسهاء ولو كان حراً لم يخيرها».
أخرجه فى كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق حديث (١١1-

)- ۲/١٤١۱ ۳۱

6
اب
كوذتفى
وأخرجه أبو دا

الطلاق» باب في المملوكة تُعتق وتهيحت حر أو عبد.

١

ثيدح (.1۷۲/۲ )174

١

ْ

وأخرجه الترمذي فأيبواب الرضاعء باب في المرأة تعتق ولها زوج .حديث )(45١١
:حديث عائشة حسن صحيح» .اه.
/#اه؛ ١‰. - وقال أبو عيسى «
وأخرجه النسائي في السئن الكبرى في الطلاق» والفرائض» من حديث القاسم .انظر:
تحفة الأشراف 7١/955.
القاسم  :هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمد» أحد فقهاء المدينة
السبعة» كان كثير الورع»والنسك» والمواظبة على الفقه والأدب» صموتاً لا يتكلم إلا
قليلاً .قال ابن سعد " :كان ثقة عالماً فقيهاًء إماماً كثير الحديث» روى عن الصحابة»
وروى له أصحاب الكتب الستة» توفي بقديد بين مكة والمدينة سنة ١٠٠ ه›

وقيل:

غير ذلك.

انظر ترجمته فى :طبقات الفقهاء للشيرازي ص4ه .طبقات ابن سعد  .8/91تذكرة

الحفاظ  .45/١حلية الأولياء ؟.78/1
رر هي بريرة بنت صفوان» مولاة عائشة رضي الله عنهاء صحابية ولها أحاديث»
شترتها السيدة عائشة وأعتقتهاء وكان زوجها مولى» فخيرها رسول الله ي فاختارت

را عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية.
انظر ترجمتها فى :طبقات ابن سعد  .8/785الاستيعاب 4/44؟ .أسد الغابة .۷/۹۳
الإصابة ./ 4

وزوجها :هو مغيث مولى أبي أحمد بن جحش» قال الإمام النووي « :والصحيح
المشهور :أن مغيثاً كان عبداً حال عتق بريرة» ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة»

وقيل :كان حراء وجاء ذلك في رواية لمسلم».اه.
انظر ترجمته في :الإصابة ١١/٠۳. الاستيعاب  .78/4#شرح الإمام النووي على
۳٤۲/.
صحيح مسلم ٠5 أسد الغابة ©

) (1عانلأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت « :أن زوج بريرة كان حراً حين
أعتقت» وأنها خيرت فقالت :مأاحب

أن أكون معهء وأن لي كذا وكذا».

أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» بابمنقال :كان حراً .حديث (ه“71؟) .۲/۲۷1

اب الرضاع» باب ما جاء في المرأة تعتق» ولها زوج حديث
بيوفي
أرمذ
وأخرجه الت
( .70/4# )١1١88وقال أبو عيسى  :احديث حسن صحيح».اه.
۲۷4

له

ع4

عمة قاسم٣ وَأ يَكُونَ فرب علد سَمَاعِو كَرِوَايَة ابنعَمَرَ« :أَفْرَدُ
7

0

لماعي

°

رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّم»

(DP

2

7

2D
E

وكان نحت

fo

()4

ناقته حين لبى

2

ايب الطلاق» باب خيار الأمة تُعتقوزوجها حر .5/"51
تف
كسائي
وأخرجه الن
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» .باب خيار الأمة إذا أعتقت حديث )(4/71١5 ١/
3
قال البخاري في صحيحه» فكيتاب الفرائض» باب )(١۲ ميراث السائبة ١٠ /۸ :
«قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس « :رأيته عبدا أصح»..
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٠/ « « ٠4:وقول الأسود منقطع» أي :لم
يصله بذكر عائشة فيه» وقول ابن عباس أصح؛ لأنه ذكره أنه رآه» وقد صح أنه حضر
القصة وشاهدهاء فيترجح قول
يه عل
شى ق
هول
دمن
هلم
اء
فإن الأ
يسود
دل
خمل

المدينة في عهد رسول الله ك  .اه.
وقال البيهقي فف
اىلسنن

الكبرى»

حرا يوم أعتقت ۳ ۷

في كتاب النكاح» باب من زعم أن زوج بريرة كان

وقد أدرج سفيان هذه الكلمة «وكان حرف فجعلها من

قول عائشة» وإنما هقوول الأسود نفسه» كما فصله أبو عوانة وغيره» .اه.
وحديث أبي عوانة أخرجه البخاري فكىتاب الفرائض» باب )(١۲ ميراث السائبة ٩ /۸

  .٠١اعلنأسود أن عائشة رضى الله عنها اشترت بريرة؛ لتعتقهاء واشترط أهلهاولاءهاء فقالت :يراسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقهاء وإن أهلها يشترطون
وا فقال «
:إعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق» أو قال« :إعطي الثئمن» .قال:
شترتها فأعتقتها .قال :وخيرت فاختارت نفسها وقالت  :لو أعطيت كذا وكذ
كانما
ت
معه .قال الأسود « :وكان زوجها حراً».

ثم قال البيهقي« :وقد روى القاسم» وعروة» ومجاهدءو عَمْرّةَ بنت عبدالرحملن عن

عائشة رضي العلهنها « :أنه كان عبدا».

) (1لأن عائشة رضي الله عنها عمة القاسم» فسمع منها شفاها؛ وأنه محرمهاء بخلاف
الأسود الذي هو أجنبي عنهاء يسمع من وراء حجاب .انظر :رفع الحاجب .4/815

بيان المختصر  .۳/۹۷۳شرح العضد على المختصر 7/١13". زوائد الأصول 4ص.50
تشنيف المسامع ١8. 97/4 شرح الكوكب المنير .5/145

) (۲سبق تخريجه فميسألة « :إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعى على نقله» وقد شاركه

خلق کثیر0 ».ص.04

1

)(۳

في  :ش

)(4

في  :أء ش «لَبّا» بدل «لبّى» .وقد نبهت في مقدمة التحقيق على بعض الكلمات التى
يخ
اتلف
لر
قسمه
وااعن
عد الإملائية المعروفة اليوم.
١

هبج بدل اتحت).

Vo

وَبَكَوْنِهِ مِنْ اكَکاابِرٍ الصَحَابة؛ لِقُبره کال أؤ مُتَقَدّمَ/1۸۸ /أ] الإشلام”".
4

2

( )١وبكونه من أكابر الصحابة الكرام ل؛قربه غالباً من مجلس النبى كلِ؛ فيكون أعرف

بحاله؛ ولأنه أشد تصردُناًء وصونا لمنصبه .والمراد ب «الأكابر؛  :رؤساء الصحابة» لا

الأكابر بالسن.
وعن الإمام أحمد في ترجيح أكابر الصحابة على غيرهم روايتان ,والراجح منهما:
الترجيح .قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير « :745 /4وتُرَجَحُ رواية أكابر
و
وحابة
الص
ه -

تين».
ويح
رصح
ايمن
رؤساؤهم  -على غيرهاء عل
اىلال

اه.

وانظر :رفع الحاجب 5/86١5. بيان المختصر "١۸/۳. شرح العضد على المختصر
5ة7/7 المسودة ص .۷*۳شرح مختصر الروضة  .۷۹1 /۳تشنيف
5عد
”7١٠ال
.

المسامع  .8/0#4شرح الكوكب المنير .5/745
(؟) وبه جزم الآمدي في الإحكام  854/.24وابن الحاجب في المنتهى ص ۳۲۲وهنا في
المختصرء وابن مفلح كما في شرح الكوكب المنير ٤/٤٤٦٠ والهندي  في مبحث
نقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع /۳

م-
ا
كاوي
الترجيح بما يرجع إلى نفس الر
8

قال الآمدي في الإحكام « :654 /4فروايته أولى؛ إذ هي أغلب على الظن؛ لزيادة
أصالته في الإسلام؛ وتحرزه فيه» .اه.

قال الطوفي في شرح مختصر الروضة "٦41 / « :وذكر الآمدي الترجيح بذلك» قلت :
نظر إلى مطلق الرجحان في الفضيلة؛ ولأنها جهة يُقدم بها في إمامة الصلاة» فقدم بها
في قبول الرواية» كالعلم » والتقوى» والعدالة.

رلمناسب لذلك :أن متقدم الإسلام أثبتٌ إيماناء وأرجح في
قلت :والتوجيه المؤدّاد
التقوى والورع؛ لزيادة تفكرهفي قوارع القرآن وزواجره؛ وذلك يقتضي توفر الدواعي
على العناية بضبط الروايةء والتحري في تحملها وأدائها؛ وذلك من مثارات زيادة
الظن» .اه.

١

وذهب جمهور الشافعية» والهندي  في أواخر الباب فيما يرجع إلى الترجيح بأمر
۹/  :إلى أن متأخر الإسلام
"٠
خارج ك-ما نقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع ٠
أرجح ؛ لأنه يحفظ آخر الأمرين.
:والأولى أن يفصّل فيقال :المت
وفصّل الفخر الرازي في المحصول ٥ فقال «
إذا كان موجوداً معالمتأخرى لم يمتنع أن تكون روايته متأخرة عرنواية المتأخر .وأما
إذا علمنا أنه مات المتقدّمقبل إسلام المتأخرء أو علمنا أن ا روايات المتقدم متقدّمٌ
:حكم بالرجحان؛ لأن النادر يلحق بالغالب» .اه.
على رواية المتأخرءفها هنا ن
وذهب الطوفي في البلبل ص ۸۸۱وفي شرح مختصر الروضة  7/5952والقاضي أبو
٠4١/ والمجد بن تيمية في المسودة :ص"١١ إلى أنهماسوا =
يعلى في العدة ٠2
ك١

ل

عه لهع

ر

١

أو مَشْهُورَ الس
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أو غَيْرَمَس بمْضَكَفٍِ”'") ,وبتخملها يَالِعا ٠وبكثرَة

وحكاه البعلي في مختصره ص ۹۹۱عن الأكثر.

ووجهه الطوفي في شرحه على مختصر الروضة  :745 /#الأنهما جميعاً من
الصحابة» وتفاوتهما بتقدم الإسلام وتأخره إنما يوجب رجحانا في الفضيلةء لا في
قبول الرواية» وقوتّهاء وضعفِها» .اه.

ووجهه ابن النجار في شرح الكوكب المنير « :44 /4بأن كل واحد منهما اختص
بصفة» فمتقدم الإسلام :اختص بأصالته في الإسلام» ومتأخره :اختص بأنه لا يروي
إلا آخر الأمرين؛ فكانا سواء» .اه.
وانظر :المحصول للرازي  .8/854الإحكام للآمدي  .4/654المنتهى ص .۳۲۲العدة

شرح مختصر الروضة  .544/البلبل للطوفي ص.١881 الإبهاج /١55.
.
*/
٠۸/۳۳ شرح العضد على المختصر ؟.15١/5
رفع الحاجب 5/891١5. بيان المختصر .
المسودة ص."١١ مختصر البعلي ص.١95 غاية الوصول ص.١#4 شرح الكوكب
المنير  .5/455تيسير التحرير  .451/البحر المحيط ١/۸١٠. تشنيف المسامع "/
846

) 0وهو قول الآمدي في الإحكام ٤./ ١٦٠وابن الحاجب في المنتهى ص 7772وهنا في
المختصرء وابن حمدان الحنبلي كما في شرح الكوكب المنير ٤/۷٤٦ واختاره

الزركشي في تشنيف المسامع .1056/
واختار ابن السبكي في جمع الجوامع ۲/٤٠۳ بشرح المحلي» وفي رفع الحاجب /4
 5أنه لا يرجح بشهرة النسب.
وعبارة الفخر الرازي فى المحصول ©١٠٤: / «رواية معروف النسب» راجحة على
رواية مجهول النسب» .اه

) (۳قال الآمدي في الإحكام « :855 /4إذا كان في رواةٍ أحد الخبرين من يلتبس اسمه

باسم بعض الضعفاءء بخلاف الآخرء فالذي لا يلتبس اسمه أولى؛ لأنه أغلب على
الظن».

اه.

قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :4/715قلت :ولا يحصل الالتباس إلا عند
تقارب زمانهماء واجتماعهما في شيخ واحد؛ ولذا شرط الإمام في المحصول (١/

 0١أن يصعب التمييز» .اه.
وانظر :بيان المختصر "٠۸/۳. شرح العضد على المختصر "5/7١1 مع حاشية السعد.
نفائس الأصول للقرافي .۲۷۸۳ /۸
)(۳

إن منتحمل في زمن البلوغ أضبط ممن يحمل في زمن الصبى؛ ولأن موضعه أقرب
إلى رسول الله ية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام« :لِيليني منكم أولوا الأحلام والنّهّى»؛
فيكون أسمع لقوله وأعرف .وهذا كله ما لم يعلم أن الصغير مثله في الضبط والإتقان-
YY

=

أو أكثر؛ ولذا رجح المالكية رواية ابن عمر رضي الله عنه في إفراد الحج على رواية

ً»
اان
رر ك
يعم
ببن
كنا
أنس بن مالك رضي اللهعنهأنهقرن؛ لأ

وأنس بن مالك كان

صغيرا يتولجُ على النساء وهن مُكَشّفَاتَ الرؤوس.

ص١5 « :احتجاج أصحابنا على أن الإفراد
قال الشريف التلمساني في مفتاح الوصول 5
بالحج أفضل؛ بحديث ابن عمر « :أن رسول الله ية أفرد بالحج حين أحرم».

حج
لَبّي
ال يُل
بك
ول الله
سمع
ره س
فتقول الحنفية :هذا معارض بحديث أنس « :أن
والعمرة جميعا).

والجواب عند أصحابنا :أن ابن عمر كان في حجة الوداع كبيراً .وكان أنس صغيراًء
فكانت رواية ابن عمر أرجح .وقد روى الثقات عن زيد ب نن أسلم وغيره :أن رجلاً

أهل رسول الله كل فق؟ال:
أتى ابن عمر فقال :ب

ألم تأت العام الأول؟ قال :بلىء

رن:
عالماب
ولكنَّ أنسّبِنَمالك يزعم أنهقرن .فق

إن أنس بن مالك كان يدخل على

النساء وهن مُكَسٌّفَات الرؤوسء وإنى كنت تحت ناقة رسول الله ية يمسني لعابهاء
أسمعه يلبي بالحجء وإنما كانت رواية الكبير أرجح؛ لأنه أثبت وأضبط لما يرويه».
أه.

وىهر
جف
لانى
اركم
وقد استبعد ابن الت

النقى 8/4

١٠ أن يكون ابن عمر قال ذلك؛

وهو لايزيد عن أنس بن مالك سوى عام واحد؛ وذلك لأن أنساً كان عمره عند

ورات؛
سةنعش
قدومه ية إلى المدينة عشر سنين» وقام بخدمته مد

فكان عمره يوم

توفي رسول الله ية عشرين سنةء في حين أن ابنعمر لما عرض يوم الخندق في السنة
رة
عرهشخمس
الرابعة كان عم

سنة» والباقي ست سئوات» فإذا ضمت صار الجمع

لن:
اد أ
قيبع
ييه
إحدى وعشرين سنةء وهو عمر ابن عمر عند وفاته كا ؛ وعل

إأننساً

كان يدخل عليهن عام حجة الوداع وهن مكشفات الرؤوس؛ علما بأن أنساً هو أول من

حجبه النبي يك قبلذلك بأربعسنين» فضلاً عنذلك كلهفإن ابن عمر أيضاًروى
انً.
لكغكا
اال
القران .وقد نقل الزيلعي في نصب الراية ١٠٠ /# على أن أنس ببن م
وانظر :المحصول للرازي 8/١54. الإحكام للآمدي  .4/054شرح تنقيح الفصول
٠8/
١545. رفع الحاجب 4/79١5. بيان المختصر "".
4٠؟
/0
ص .754الإبهاج ۳
"

شرح العضد على المختصر ؟."١١/7 شرح المحلي على جمع الجوامع "١/85
 5مختصر البعلي .ص١7١ شرح الكوكب المئير  .5//7145البحر المحيط ١/۷١١٠.
:.45/فواتح الرحموت  .۲/۸۰۲نصب
تشنيف المسامع  .7/905تيسير التحرير 51

١٠/ الجوهر النقي لابن التركماني 8/4
الراية ٠.
اصن١؟.5
7۸

١٠. مفتاح الوصول للتلمساني

مين أو أيهم أز اوقت" وَبالصّرِيح عَلَى الْحُكم”"” وَالْحَكُم
عاَللَْعىَمَزُ. ©9

[ها يَتعلّق بال الرَوَايَة])9

وَبَالْمُتويِرٍ عَلَى لئد وَالْمْسْئَدٍ عَلَى الْمُرْسَلٍ» وَمُرْسَلُ
( )١ويُرجّح بعض الرواة على بعض بكثرة المزكين» وإن استووا في الكثرة رُ

بأعدليتهم» وإن استووا في الأعدلية رجح بأوثقيتهم.
وانظر :المحصول للرازي  .8/814الإحكام للآمدي  .4/554شرح تنقيح الفصول
ص.٤۳۲ رفع الحاجب 4//9١5. بيان المختصر .
٠8/"۳ شرح العضد على المختصر

 "١5شرح المحلي على جمع الجوامع  ."7/45زوائد الأصول ص .704تيسير
التحرير ۳/١١۱. شرح الكوكب المنير .45/455

(؟) وبتصريح المزكين بالتعديل؛ فإنه يقدم على الحكم؛ وذلك بأن تكون تزكية أحدهما

بصريح القول» وتزكية الآخر بالحكم بشهادته.

انظر :الإحكام للآمدي  .4/554رفع الحاجب  .4/15بيان المختصر ١٠8/8۳. شرح
العضد على المختصر ؟."١١/7 زوائد الأصول ص.٠١۸
( (۳والتزكية بالحكم تُقَدَم على التزكية بالعمل؛ وذلك بأن تكون تزكية أحدهما بشهادته.
تمله.
يلع
ار با
وآخ
ر ال
بكية
وتز
انظر :الإحكام للآمدي  .4/555رفع الحاجب ٤/۷۱1. بيان المختصر ١۸/۳.۳ شرح

العضد على المختصر 7/١١". زوائد الأصول ص.٠١۸
( )5هذا العنوان من عملي» وليس بالأصل» أ» ش .وقد استخلصته من كلام الشارحين.
انظر :رفع الحاجب 4/7١5. بيان المختصر  ."18/شرح العضد على المختصر ؟/
۱
() المتواتر قطعي الثبوت» والمسند ظني الثبوت» والكلام هنا في الترجيح بيانلظنيات»
وإلا فقد سبقت

.
٤4
(0

الإشارة إلى أنه لا تعارض بين قطعي وظني .وانظر :رفع الحاجب

حاشية السعد على شرح العضد ۲/١٠۳.

يدم المسند على المرسل ع
-لى القول بالاحتجاج بالمرسل  عند جماهير العلماء.

وقال عيسى بأنبان» والجرجاني الحنفي» والإسمندي الحنفي»ومشايخ مواراء النهر
الحنفية» وأبو الخطاب من الحنابلة  :المرسل أولى .وقال القاضى عبدالجبار :يستويان.

انظر :المحصول للرازي /0؟ .774الإحكام للآمدي  .4/554العدة #/7١1. الروضة

مع النزهة ١5/47. شرح مختصر الروضة * .195/المسودة ص."٠١ مجموع الفتاوى-
7⁄٩4

و
التّابِعِيٌ عَلَى ءَ3

ربالا

SE
Kم
۳إ فى

وا عو

ه

6

عَلَى کتاب

لابن تيمية ١١/١١١. مختصر البعلي ص.۷1٠ بذل النظر ص.٤٥۷ رفع الحاجب /4

 .۷بيان المختصر 0

زوائد الأصول ص.٠٠۷ شرح العضد على المختصر

۹-6٤
5/1
 ۲/1فواتح الرحموت  .۲/۸۰۲شرح الكوكب المنیر 45.5

) (1ويُقَدّمُ مرسل التابعي على غيره؛ لأن الأغلب على التابعي الرواية عن الصحابي»
والصحابة عدول؛ فيغلب ظن الصدق في مرسله.
وانظر :الإحكام للآمدي  .45/954رفع الحاجب ٤/۷۱1. شرح العضد على المختصر

 "١7بيان المختصر * ."18/#مختصر البعلي ص.١7١ شرح الكوكب المنير /4
.4
) (۲فى  :أ «وبالأعلا» بدل «بالأعلى» .وقد نبهت فى مقدمة التحقيق على بعض الكلمات

التي يختلف رسمها عن القواعد الإملائية المعروفة اليوم.

)(۳

ويرجح أحد الْمُسْئَدَيْنَِ بالأعلى إسناداً منهماء والمراد به :قله عدد الطبقات إلى
اة
ولت
را ق
للم
انه ك
منتهاه» فيرجح على ما كان أكثر؛ لأ

طأ؛
من
لخ
اعد
كان أب

ولهذا

رغُْبَ حفاظ الحديث في الرحلة في طلب علو السند» فلم يزالوا يتفاخرون به» فرواية

خالد الحدّاء عن أبي قلابة عن أنس « :أن بلالاً ور أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة».
أرجح من رواية عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي مَحَذُورَة في تثنية
الإقامة.

وقال الفخر الرازي في المحصول 5ه6١4: / «فعلو الإسناد راجح من هذا الوجه؛
(أي :أن قلة الرواة تقلل احتمال الكذب والغلط)» لكنه مرجوح من وجه آخرء وهو:
كونه نادرا) .اه.

وقال ابن الهمام في التحرير ۳/١١٠ بشرحٍ التيسيرء وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت
 ۲بشرح فواتح الرحموت « :خلافاً للحنفية»» لكن الأنصاري شارح مسلم
«وهو المذهب المنصور عندنا).
الثبوت قال عن تريح بعلو السند :

وانظر :المحصول للرازي 8/4١4  ١٠٠.الإحكام للآمدي  05شرح العضد
على المختصر 7/١١". بيان المختصر */١8". رفع الحاجب  .4/715شرح المحلي
على جمع الجوامع ۲/٤٠۳ مع حاشية البناني .تيسير التحرير  ./1۳التقرير والتحبير
 . ۳فواتح الموت .¥/۲

) (4ويرجح الخبر المسند على الخبر المعزو إلى كتاب معروف بين المحدثين؛ لأنه أبعد
عن التبديل والتصحيف .ويقدم المسند أيضاً على الخبر المشهور بدون كتاب؛ لأن
المسند يرويه العدل عن العدل»

والمشهور قد لا يكون كذلك»

فرب مشهور غير

وانظر :الإحكام للآمدي  .4/0954شرح العضد على المختصر ؟."1١/ رفع الحاجب=
١
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بیان المختصر  .۳/۱۸۳زوائد الأصول ص .905شرح الكوكب المنير /4
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 00عبارة « :وَالْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورٍِ) .ساقطة من :أ.
اب
ما
كت
برجح
) (۲وي
تاب
ليركفى
اتغي
ال

محدث مسند معروف على مشهور غير مسند؛ لأن العادة تمنع
المعروف.

وانظر :الإحكام للآمدي  .854 - 4/154شرح العضد على المختصر 7/١15 رفع
الحاجب  .5/815بيان المختصر ۳/١۸۳. زوائد الأصول ص٠9  .4شرح الكوكب
٠65
/.
المنير 5

) (۳في  :الأصل» ش «غيرهما» بدل «غيره» .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في شرح
العضد على المختصر 5/7١12 ورفع الحاجب ٤/١٦ وبيان المختصر ١۷/٠.۳
) (4ويرجح الكتاب الذي عرف بالصحة كالبخاري ومسلم على ما لم يعرف بصحة ولا
سقم كسنن أبي داود ونحوها .وهذا قول كثير من الأصوليين» بل إن الجلال المحلي
في شرحه لجمع الجوامع  "7/55ذكر أن ما في الصحيحين أقوى من الصحيح في

غيرهما وإن كان على شرطهما؛ لتلقي الأمة لهما بالقبول.
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير  :185 /4الأنهما أصح الكتب بعد القرآن؛
لاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبولء حتى قال الشيخ تقي الدين» وابن الصلاح»
والأستاذ أبو إسحاق :إن ما فيهما مقطوع بصحته» .اه.
قلت :إن كون ما في الصحيحين أقوى من الصحيح في غيرهماء وإن كان على

شرطهما قول فيه مجازفة ومجانبة للصواب؛ إذ العبرة بصحة الحديث سندا ومتناء لا
بمكان وجوده» وحديتٌ رجاله رجال الصحيحين؛ بأن كان على شرطهما لا يصح أن
يكون مرجوحا بالنسبة إلى ما في الصحيحين؛

ولذلك فإن الكمال بن الهمام لم يرتض

قول القائلين بأن ما في غير الصحيحين مرجوح بالنسبة إليهماء وإن كان على
شرطهماء وقال في التحرير ۳/١١٠ بشرح التيسير « :وكون ما في الصحيحين على ما

روي برجالهما في غيرهماء أتوحقق فيه شرطهما بعد إمامة المخرج تَحَكُمٌ» .ومثل
ذلك قال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 7/4١٠ بشرح فواتح الرحموت» واصفا

هذا القول بالتحكم.
وقد سبقهما الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ١/٠۲ إلى تقرير ذلك حيث
راء
رم
تظنقعلى
قال « :فإنها احادء والاحاد إنما تفيد ال

ولا فرق بين البخاري ومسلم

يهبممااء وهذا متفق
كي» وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب الفعمل
لا ف
ذرهم
وغي
عليه» فأإخنبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدهاء ولا تفيد=
۲۸۱1

ف“
وَالْمْسْئَدُ اماق عَلَى مُحْتَلَفِ
صر

=

¢

وامعاةا مم

مها مه يه مهام ةايه ماقام

م مامه مم من

إلا الظن» فكذا الصحيحانء وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما

هيما
غايكارن ف
فيهما صحيحاً لايحتاج إلى النظر فيه» بليجب العمل بهمطلقاً .وم
رىء
ظه حت
نل ب
ييعم
لا

يح»
حروط
صه ش
لفي
اجد
وتو

ولا يلزم من اجتماع الأمة على

العمل بما فيهما إجماعهم على أنهمقطوع بأنه كلام النبي يك  .اه.

وانظر :رفع الحاجب  .5/815بيان المختصر ١۳/١۸۳. شرح العضد على المختصر /۲
 ١المسودة .ص"١٠ مجموع الفتاوى لابن تيمية 4١/ 4لا ١7/07". شرح المحلي
وامع
جمع
لج
عالى

 55.5تيسير التحرير  .7/751التقرير والتحبير ٠/4”. فواتح

الرحموت  .7/4905شرح الكوكب المنير 45/١85. شرح النووي على صحيح مسلم ١/
 .٠علوم الحديث لابن الصلاح ص .۸۲التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح
١ر١ ١١١. -
صن١حج
اىب ابن الصلاح للحافظ اب
ككتتعل
 .الن
۹۸۲۔
للعراقي ص۲
مة ابن الصلاح للزركشي ١/٦۷۲. ظفر الأماني ص.٠٠٠
دلى
قع
مكت
 .الت

البخاري :هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن يردزبه
البخاري» الجعفي بالولاءء الإمام الحافظء صاحب الجامع الصحيحء ولد في شوال
سنة ١4848هء ورحل في طلب الحديث إلى أكثر محدثي الأمصارء» وسمع بخراسان»

والعراق» والحجاز» والشام» ومصر .ولما قدم بغداد اجتمع إليه أهلهاء واعترفوا
بفضله» وشهدوا بتفرده في علم الرواية والدراية .قال عن نفسه « :كتبتٌ عن ألف شيخ

وأكثرء عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثرء ما عندي حديث إلا أذكر إسناده».
توفي سنة 569ه .انظر ترجمته في :تاريخ بغداد ؟ .4/وفيات الأعيان .4/881
تذكرة الحفاظ ؟ .885/سير أعلام النبلاء ترجمة وافية ١04. - ۲۱/۱۹۳ الإمام
البخاري محدثا وفقيها للدكتور الحسين عبدالمجيد "هاشم ص"؟.

مسلم :هو الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن وردء القشيري النيسابوري»ء أحد
الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين .ولد سنة 45١٠7 ه وسمع بالعراق والحرمين ومصرء
قال عن نفسه « :صنفتٌ هذا المسند من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة» ..وقال عنه

شيخه محمد بن عبدالوهاب الفراء « :كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم» ما

علمته إلا خيراً» .توفى سنة ۲٣۱ه. انظر ترجمته فى :وفيات الأعيان  .8/591سير

أعلام النبلاء ؟/1لاده   .0850تذكرة الحفاظ ۲/۸۸ء .تهذيب التهذيب ١٠/571.
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الفصول

فنللسفة «وذلك مثل ماروى عبدالله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن

كهك قال« :من أعتق شركاً لهفي عبد» فكان لهمال يبلغ ثمن العبد» فقُوْمَ
رسول الل
=
هتق
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[ها يتلق بخال المزويّ]”)
وبالسّمَاع عَلَىمُحْتَملٍ " 2وب كُوتِهِمَعَالْحُضُورٍ عَلَى sn
رنء
مه ب
عدالل
عمتاق» .هكذا رواه عبي

ة.
قىببن
عوس
وم

وقال أهل الكوفة  :ايُستسعى

العبد؛لمارواهالنضربن أنسعنبشيربن نيك عنأبي هريرةعن النبي كي قال:
لَوْمَ المملوك
ما ق3
لميكن له
ماله وان
هي مملوك فعليهخلاصه من
منأعتقشقصاًل ف

دوى هذاالحديث شعبةوها وهما
مستسعيفير م مشقوق عليه)» .وق ر
ثي
عدل
یما
أحفظ من سعيد بن أبي عروبة الذي روى عن قتادة عن النضر»> ولم يرويا الاستسعاءء

وذكر همام أنهقول قتادة» فقدّمنا حديث ابن عمر؛ لأنه لم يقل فيه أحد من قول
الراوي .وقيل فى خبر قتادة « :إن ذكر الاستسعاءقوملنه»».

اه.

وانظر :المستصفى  .7/545المحصول للرازي 8/١54. الإحكام للآمدي .4/854
الروضة مع النزهة 0٠5/4۲. شرح مختصر الروضة * .77495/شرح تنقيح الفصول

ص .774رفع الحاجب ٤/۹۱1. بيان المختصر  .۳/۲۸۳شرح العضد على المختصر
 "١7المسودة .ص"١٠ مختصر البعلي ص.71١ شرح الكوكب المنير .18/54
 (00ويرجح بقراءة الشيخ؛ فإن قراءة الشيخ على الحاضرين أولى من قراءتهم على الشيخ؛
ءدتهم عليه.
رخاعن
قشي
لإمكان ذهول ال
وانظر :الإحكام للآمدي  .4/854رفع الحاجب ٤/۹۱1. بيان المختصر .۲۸۳ /۳
خىتصر 7/١١". زوائد الأصول ص.4٠١
لدمعل
العض
شرح .ا
00

ه).
على
فع
رفق
في  :أ عبارة زائدة» وهي «ويكونه ات

موضعها بين قوله «:وبقراءة

هنذه
بكونه غير مختلف» .وباقي النسخ خالية م
الشيخ (..و).

الزيادة» ولم يتعرض

لها الشارحون في شروحهم؛ مما يدل على أنها مدرجة.
) (۳قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١75: /4 ««وبكونه غير مُخَتَلِفِه بكسر اللام إلى
الحديث الذي لم يختلف لفظ رواته راجح على ما اضطرب لفظ راويه واختلف...

مىخغيترلف على رواية» .اه
ويحتمل أن يقرأ « :غير مُخْتَلَفِه بفتح اللام إل
فنك في  :أ» ش «غير مختلف فيه كما فريفع الحاجب ٤/۹۱1 بذل «غير مختلف» .وما
لمعلخىتصر ۲/١١۳.
اعضد
لهمهووافق لما فيبيان المختصر  8//1۳وشرح ال
ابت
أث
)(6

الشارحين.
م
لتهامن
كخلص
ي» وليس بالأصل» أ» ش .وقد است
منلمن
عنوا
هذا الع
انظر :رفع الحاجب 45/١75.ابيلامنختصر  .۲۸۳ /۳شرح العضد على المختصر ١15. /۲

) 0يُقَدّمْحديث سُمع منه ية علىما احتمل سماعه وعدم سماعه.
A۳

?(Duroc

الحيبة

¢

<

تیور صعة

اسر هه اي

ف

فيره عَلَى ما
ر

وَبِمَا تلَآعُمّ ابلْهبَلْوَى”" عَلَى الآخر في الحاو“ .

آمَا يتَعَلَقْ حال الْمَروِيَ عَن“)4
وما لم يبت إِنْكَارٌ راتو“ عَلَى الآخر
=

انظر :رفع الحاجب 4/١15. بيان المختصر  .۴/۲۸۳شرح العضد على المختصر ١/
 ."١شرح الكوكب المنير .18/54

( )١ويرجح بسكوته وخ عما جرى في مجلسه على سكوته عما جرى في غیبته» وسمع به

نمز
ول

اللهم إلاإذا كانخطرٌ ماجرى فيغيبته أك وآثممن خطر ماجرى في

مجلسه؛ بحيث تكون الغفلة عنه؛ لشدة خطره أبعدء فإنه يكون أولى.

انظر :رفع الحاجب  .5/775بيان المختصر * ."7/8شرح العضد على المختصر ؟/
 .١شرح الكوكب المنير  .4/805تيسير التحرير  .051/فواتح الرحموت ؟/
م

( )0وُقَدمُ الرواية باللفظ على الرواية بالمعنى» حتى يقدم الحديث المشتمل على صيغة
واحدة مروية بلفظها على ما كله مروي بالمعنى.

انظر :المحصول للرازي /8؟ .74رفع الحاجب  .5/755بيان المختصر .۲۸/۳۳
شرح العضد على المختصر "7/١١ مع حاشية السعد.
( )۳فى  :ش «البلوا» بدل «البلوى» .وقد نبهت فى مقدمة التحقيق على بعض الكلمات

التييختلف رسمها عنالقواعد الإملائية المعروفة اليوم.
()4

اعم به البلوى»ء وانفرد اخر بحديث تعم به البلوى؛
إن الواحد إذا انفرد بحديث لت

لاتولفدرواعي على نقضه؛ فإن ما لاتعم به البلوى يقدم على ما تعمباهلبلوى؛ لأن

وى
بعملبه
لمت
ماال

أبعد من الكذب مما تعم به البلوى؛ لانتفردالواحد بنقلما

تتوفر الدواعي على نقله يوهم الكذب.

انظر :الإحكام  .4/954شرح تنقيح الفصول ص.٤٤٥ رفع الحاجب .4/5715
بيان المختصر  ."78/#شرح العضد على المختصر 59/١١". زوائد الأصول

ص.4١١ شرح الكوكب المنير ٤/۷٥٠. تيسير التحرير /١51. فواتح الرحموت
./۲
( )5هذا العنوان من عملي» ولیس بالأصل» أء ش .وقد استخلصته منكلام العضد ۲٠۳. /۲
ألروايته»» وفى :ش «لرواية» بدل «لرواته» .وما أثبته هو الموافق لما فى بيان
( )5فى « :

المختصر ۳/١۷۴ وشرح العضد على المختصر ۲/۲٠۳.
( )۷أي :ما أنكر الأصل رواية الفرع فيه مرجوح بالنسبة إلى ما لم ينكرء وهذا فيما إذا=
5م

لجخ بِأمورٍ نعود إلى الَا
الْمَمْنُ :النّهْيُ على الآمرر وَالأَمَدُ عَلَى الإِبَاحَةٍ ع لَىعَلَىالصجيح»
أنكر الأصل وصكّم على إنكاره .مثل :إنكار أبي معبدما حدّث به عنه عمرو بن دينار
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما :أنه كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله ية

بالتكبير.
مء
ملم
صذا
يا إ
أم

۰
حية»
وهر
راجتظ
وحمل أمر شكه في نفسه على النسيان» فل

وقد

" يحدثون بعد ذلك عمن روى عنهم» فيقول واحدهم :حدثني فلان عني» كما
ب «سهيل ببن أبي صالح» في حديث القضاء باليمين مع الشاهد.

يني:
ن اب
عثني
قال"«حد
هنه
سياأن بنمالكقسنالع
وقدسيقه

أانلنبي يا

نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره»..
انظر :الإحكام للآمدي 4/١75. شرح العضد على المختصر ۲/١٠۳ مع حاشية

.71
/0
السعد .رفع الحاجب /4؟ .775بيان المختصر  .۳۸/۳تشنيف المسامع *

) (1هذا العنوان من عملي وليس بالأصل» أء ش .وقد استخلصته من كلام الشارحين.
انظر :رفع الحاجب  .4/*75بيان المختصر * ."5/88شرح العضد على المختصر /۲

1
) (۲في  :أ «عن» بدل «على» .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
) (۳يرجح النهي على الأمر؛ لأن النهي لدفع المفسدة» والأمر لجلب المصلحة» والاهتمام
بدفع المفسدة أشد من الاهتمام بحصول المصلحة.
ورجح الفخر الرازي في المحصول  5/4940والبيضاوي في المنهاج ۳/٠٠٠
بشرح الإبهاج التساوي؛ لتعذر الاحتياط؛

لأنه بالعقل بخلاف التحريم بالترك»

بخلاف الإيجاب؛ فكلاهما يوقع في العقاب .وبه جزم الأستاذ أبو منصورء وقال :
«لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل» .حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط
ككل .

وانظر :المحصول للرازي  .8/49*4الإحكام للآمدي ٤/۰۷٤. الإبهاج ۳/٠٠۲. رفع
مع
الحاجب /*4؟ .5بيان المختصر ۳/٤۸۳. شرح العضد على المختصر ۲
حاشية السعد .نهاية السول  .4/05شرح الكوكب المنير ٤/۹٠. تشنيف المسامع
*/لالاه .ناشلربنود ۲/٤۹۲.
) (£قال ابن السبكي في رفع الحاجب «« : ۳۲1 /4والأمر على الإباحة عاللىصحيح»؛

للاحتياط .وقيل:يرجح ما مدلوله الإباحة؛ لأن مدلوله متّحدء ومحامل الأمر كثيرة»
والإباحة على النهي .كذا بخط المصنقف .وظاهره أن ما مدلوله نهي راجح على ما
مدلوله إباحة» .اه.
۲۸٥

وَالنَّهَنْ [بونلو]“ على الإباحة") see
= ويرجح خبر فيه أمرعلى خبر فيهمبيح؛ لأنه أحوطء ولأن فيه حمل كلام الشرع على
الحكم التكليفي؛ فإن المباح لا تكليف فيه.

وقيل :المبيح أولى .ورجحه الآمدي فيالإحكام ٤

والهندي» وابن حمدان

املنحنابلة؛ لأنه لورجح الأمر لزم منه تعطيل المبيح بالكلية» وترجيح المبيح فيه
تأويل الأمر بصرفه عن ظاهره .والتأويل أولى مالنتعطيل.

انظر :الإحكام للآمدي 4/٠74. رفع الحاجب  .4/75بيان المختصر ۳/٤۸۳. شرح
العضد على المختصر ١/١٠۳ مع حاشية السعد .مختصر البعلي ص.١7١ شرح
المحلي على جمع الجوامع  ۲/۹۹۳مع حاشية البناني .شرح الكوكب المنير .5/485

تشنيف المسامع * :8718/إرشاد الفحول ص ."55نشر البنود ۲/٤۹۲.
( )١لف«ظبةمثله» ساقطة من  :أ
 )0في :الأصل .ش «والإباحة غلى النهي» كما في شرح العضد على المختصر ۲/١٠".
وما أثبته من  :أ .وهو الموافق لما في رفع الحاجب  .4/75وبيان المختصر "/

ش
وله
قال المحقق التفتازاني في حاشيته على شرح العضد  /۲؟:#١١ « «قوله  يريد
العضد  :-الثالث ما هو للإباحة» .كأنه وقع في نسخة الشارح العلامة والإباحة على

النهي فاعترض بأنه يستلزم ترجيح النهي على النهي؛ لترجحه على الأمر المرجح على
الإباحة المرجحة على النهي» وأجاب بأنه ليس بمحال عند اختلاف جهات الترجيح»

ولا يخفى ما فيه» بل الصحيح الذي عليه النسخ « :والنهي بمثله على الإباحة»؛
وظاهره ما فهمه الشارحون هو :أن النهي يرجح على الإباحة» وزده المحقق بوجهين
أحدهما :إنه معلوم من ترجيح النهي على الأمر المرجح على الإباحة» وثانيهما :أنه
لا معنى حينئذ للفظ بمثله .وظلمااهكا
رناًء وهو أن مادل على ترجيح الأمر على
الإباحة» وهو الاحتياط .دال على ترجيح النهي عليهاء دفعه بأن هذا الدليل غير

مذكور في المتنء فالإشارة إليه بمثله بعيد جداء وأنت خبير بأن هذا الاستبعاد أبعد
منه جدا؛ لأن مثله في هذا الكتاب أكثر من أن يحصى» وبه يندفع الوجه الأول أيضاً

املنرد؛ لأنه إشارة إلى أنترجح النهي على الإباحة ليس مبنيا على ترجحه على

الأمر المرجح على الإباحة» بل الدليل قائم فيه بعينه» حتى لو لم يكن النهي مرجحا

على الأمرء لكان ترجيحه على الإباحة بحاله» ولا يخلو أيضاً عن إشارة إلى اختلاف

فيه كما في الأمر؛ ولذا قال الآمدي (في الإحكام )5/١794 « :المبيح مقدم على النهي
على ما عرف في الأمر» .وأما ما ذهب إليه :الشارح فمن التأويلات البعيدة» والتكليفات
الباردة التي لم تخطر ببال المصنف›

ولم يذكرها أحد في مقام الترجيح › ولم يحتج

إليه قط في استنباط الأحكامء ولا أرى عليه باعثاً سوى الترفع عن الاتباع .والتشوق-
۱۲۸٩

=

ده
عما
بد م
تأبع
سهو
اا ف
إلى الابتداع» وإل

ألف مرة» ومع ذلك فلا تظهر له جهة؛ لأن

حاصله :أن المبيح الذي قد يستعمل للتحريم يرجح على المبيح الذي لا يستعمل له

أصلاء ومبناه على ترجيح النهي على الإباحة» لكن التعارض بين المباحين مما لا
يتصور».

اه.

وقد رد ابن السبكي في رفع الحاجب  4/755على العضد من غير إشارة إلى اسمهء

حين
رام
شلابكل
االيحف
حيث قال « :فل

هناء فما فيه غير تعسّفات لا حاصل لها».

اه.

وقد تحامل ابن السبكي على الشيخ ابن الحاجب في رفع الحاجب  4/775حيث
قال « :ثم تقديم النهي معلوم من قوله هنا « :النهي على الأمرء والأمر على الإباحة»»
فإنه صريح في أن النهي مقدم على الإباحة» فقوله بعده « :والإباحة على النهي»
يناقضه» فلا يحفل بكلام الشارحين هناء فما فيه غير التعسفات لا حاصل لها .وقد
ب
يبلجما
قلنا غير مرة :إن الصواب أن يرد من كلام المصنفين مايجب رده» ويق
قبوله.
فأما التكليف والتخيّل .والحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم» ومنعه التخيل»
ذلك
وركوب الصعب فى

نوا
دفه
نل»
عدلو
دون الم

شىء تستنكره العقول» ولا يرضاه

لنفسه ذنوفس أبئّة .ولايحفل به إلا من مَلَكَنْهُ العصيئّة» وأخذته العزة بالحمية» وكل
لنه
قخذوم
أحد يؤ

وم».
مبعلصيس
بحاج
ويترك إلا صاحب القبر ككل وابن ال

اه.

قلتٌ :إن هذا التحامل من ابن السبكي على الشيخ ابن الحاجب لا مبرر لهبعد علمنا
أن النسخة الصحيحة هي التي تقدم النهي على التحريم .وهذا ما أكده المحقق السعد
التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ۲/۲۱١۳ حيث قال « :بل الصحيح الذي عليه
النسخ « :والنهي بمثله على الإباحة» » .اه.

وقد اختلف العلماء فيما إذا تعارض خبران أحدهما يقتضى الحظرء والآخر الإباحة
١

على أقوال:

القول الأول :يقدم خبر الحظر على الإباحة؛ للاحتياط .وبه قال جمهور الأصوليين.
القول الثاني  :يرجح المقتضي للإباحة على الحظر؛ لأنها تستلزم نفي الحرج الذي هو

الأصل.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب :75/*5
أحدا.

«والقول بتقديم الإباحة لا أعرفه عن

اه.

إلا أنني وجدتٌ الإمام الزركشي في البحر المحيط 65/١7١ ينسبه للقاضي
عبدالوهاب المالكي في «الملخص» .ونسبه الأنصاري في فواتح الرحموت ؟/

للشيخ
٠

الأكبر ماحليدين

بن عربي» ونسبه اابلننجار في شرح الكوكب=
YAY

وَالأَقَلَّ اخْتِمّالاً عَلَى الأكئر”" .2وَالْحَقِيِقَهُ عَلَى الْمَجَازِ وَالْمَجَارُ عَلَى الْمَجَازِ
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المنير  4/085لابن حمدان وجمعء وقد أشار الآمدي في الإحكام ٤/١۷٤ إلى
1
القول به.
القول الثالث :بستويانء فلا يقدم أحدهما على الآخر؛ لأنهما حكمان شرعيان صدق
الراوي فيهما على وتيرة واحدة .وبه قال القاضي الباقلاني في التلخيص ١/۸٤٤٠

والغزالى في المستصفى  ۲/۸۹۳وحكاه الفخر الرازي في المحصول ٩/۹۳٤ عن
أبي هاشم» وعيسى بن أبان .وصححه الباجي في إحكام الفصول »١/11۷ ونقله عن
شيخه القاضي أبي جعفر.
وانظر المسألة بالتفصيل فى :التلخيص  .7/854المعتمد  ."*۲/۲المستصفى /۲

۸

اللمع ص ."6إحكام الفصول 5/١17. المحصول للرازي ۰/۹۳٤. الإحكام

للآمدي  .4/174العدة ۳/۱٤۰۱. شرح تنقيح الفصول ص. 1١4 8 الإبهاج ۳/١٠٠.
رفع الحاجب  .4/775بيان المختصر ١۸/۳". شرح المختصر على العضد ."6/17
فواتح الرحموت ؟ .507/شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/٠۷۳ مع حاشية

البناني .البحر المحيط 5/١71. تشنيف المسامع ۳/۹۲ه .شرح الكوكب المنير /4
۰
)0

ويرجح الأقل احتمالاً على الأكثر احتمالاًء كالمشترك بين معنيين على المشترك بين
ثلاثة معان.
انظر :الإحكام للآمدي ٤/١۷٤. شرح العضد على المختصر ۲/١٠". رفع الحاجب

بیان المختصر * .”88/تيسير التحرير ۳/۷۹١٠  .التقرير والتحبير ".8/7
5
إرشاد الفحول ص54؟.
زفق كما تقدم في بحث المجازء مسألة « :إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز
أقرب ».ص.57١

) (۳ويرجح الأشهر مطلقا في اللغةء أو الشرع» أو العرف على غير الأشهر.
قال الأصفهاني في بيان المختصر "١۸۳: / «وإنما قال « :مطلقا»؛ ليتناول الترجيح
بين الحقيقتين إذا كانت إحداهما أشهرء والترجيح بين الحقيقة والمجاز إذا كان المجاز

أشهر من الحقيقة.
رنء
ه كا
شوإن
أجاز
قىيقة نظر؛ لأن الم
اأشلهرحعل
وفى رجحان المجاز ال

لكنه على

خلاف الأصل .والحقيقة وإن كانت أقل شهرة» لكنها ترجح بأنها الأصل» .اه.
AA

التّرعِي''.وَبتَأكِيدٍ الدّللة!" .وَيُرَجَحُْ فِي الاقْتِضَاءِ؛ بضَرُورَةٍ الصَّدْقٍ عَلَى
ضَرُورَةٍ وُقُوعِهِ شَرْعَاء وَفِي الإِيمّاء؛ بِانْيِمَاء الْعَبَثْ أو الْحَشْو عَلَى غَيْرو)

وَبِمَفْهُوم الْمُوَاَقَةِعَلَى الْمُحَالَمَةٍ على الصّحجيح””" .وَالافْيِضَاءُ عَلَى الإِشَارَقٍ
وانظر :المحصول للرازي ١/۹۲٤. الإحكام للآمدي  .4/7915شرح العضد على

المختصر ۲/١٠۳ مع حاشية السعد .رفع الحاجب 4/4؟ .5بيان المختصر .7585/
/8؟ .إرشاد الفحول ص.7 54
تيسير التحرير  .7161//#التقرير والتحبير "

 0010ويرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في مفهومه اللغوي على المنقول الشرعي؛ لأن
الأصل موافقة الشرع للغة .وهذا بخلاف اللفظ المنفردء وهو أن يكون اللفظ مستعملا
في اللغة لمعنى  ».وفي الشرع لمعنى اخر؛ فإن المعهود من الشرع إطلاق اللفظ في

مفهومه الشرعي.
انظر :المحصول للرازي  .8/954الإحكام للآمدي  .5/774شرح العضد على
المختصر ۲/۳۱٠۳ مع حاشية السعد .رفع الحاجب 5/75؟ .5بيان المختصر "."58/

شرح الكوكب المنير  .45/855تيسير التحرير ۳/۷٥٠  .التقرير والتحبير /8*5؟ .إرشاد

الفحول ص.547
 00قال الأصفهاني في بيان المختصر ”« :۷۸۳ /ويرجح أحد المتعارضين بتأكيد الدلالة.

مثل أن يكون أحد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله» والمعارض الآخر خاص
ليس كذلك فإن الخاص المعطوف على العام آكد دلالة بدلالة العام عليه .مثل قوله
تعالى # :حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة١١۲]». : اه.
وقال القاضي العضد فى شرحه على المختصر 5١": - ۲/۳۱۳ «ما تأكد دلالته؛ بأن
تعدد جهات دلالته .أوتكون أقوى .والآخر تتحد جهة دلالتهء

أو يكون أضعف

نحو « :فنكاحها باطلء باطل» باطل» .وكما تقدم دلالة المطابقة على دلالة الالتزام».
اه.

وانظر :الإحكام للآمدي ٤/۳۷٤. شرح العضد على المختصر 7/١3  41# -مع
حاشية السعد .رفع الحاجب  .4/6915بيان المختصر  .۷۸۳7/7شرح الكوكب المنير
. 51

تيسير التحرير ۳/۸١٠  .التقرير والتحبير ۳
 .۷/۲إرشاد الفحول ص 54؟.

) (۳إذا كان أحد الدليلين يدل بمفهوم الموافقة وآخر بمفهوم المخالفة» فالأول مقدم على
الثاني؛ لأن الأول متفق عليهء والثاني مختلف فيه .وقد يرجح مفهوم المخالفة على
الموافقة.

قال الآمدي في الإحكام « :14“ /4وقد يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه من
وجهين :٠

الأول :أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس» وفائدة مفهوم الموافقة التأكيدء والتأسيس-
۸۹4

وَعَلَى الإِيمَاءِء وَعَلَى الْمَفْهُوم'" .وَنَخْصِيصٌ الْعَامٌ عَلَى تَأْوِيلٍ الْخَاصٌ ؛
لِكتْرتهِ0

=

وَالْخَاصٌ وَل مِنْ وجه

عَلَى الام“

وَالْعَام ل ي
صص
9خ 2

عَلَى

أصل» والتأكيد فرع؛ فكان مفهوم المخالفة أولى.

الثاني  :أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم المقصود من الحكم في محل النطق»
وبيان وجوده في محل السكوت» .وأن اقتضاءهللحكم في محل السكوت أشد .وأما
مفهوم المخالفة فإنهيتم بتقدير عدم ففهم المقصود من الحكم في محل النطق» وبتقدير

كونه غير متحقّقٍ في محل لکوت ووبتقدير أن يكون له معارض في محل السكوت»
ولايخفى أن مايتم على تقديرات أربعة أولى ممالايتمإلاعلى تقدير واحد» .اه
واختاره الهندي.

وانظر :المحصول للرازي  .8/"5الإحكام للآمدي ٤۷٤. - 45/74 شرح العضد

على المختصر  ."7/51رفع الحاجب  .5/855بیان المختصر  .۸۸۳ - ۳/۷۸۳شرح
المحلي على جمع الجوامع  ۲/۹۹۳مع حاشية البناني .البحر المحيط 5/951١. تشنيف
 .87إرشاد الفحول ص ."55نشر البنود .797/57
/0
المسامع "
( )١دلالة الاقتضاء راجحة على دلالة الإشارة؛ لترجيحها بقصد المتكلم» وعلى دلالة
الإيماء؛ لتوقف صدق المتكلمء أو صحة الملفوظ به فيه» بخلاف الإيماء؛ وذلك لأن
المدلول في دلالة الاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق» أو الصحة؛ لجمع دلالته بين
الوضع» وقصد المتكلم؛ فيكون أقوى من الإشارة والإيماء؛ لأن الإشارة غير مقصودة
بإيراد اللفظ .والإيماء مقصود لا يتوقف عليه فهم قصد المتكلم.

وترجح دلالة الإشارة والإيماء على دلالة المفهومين :مفهوم الموافقة» والمخالفة.
أما مفهوم المخالفة؛ فللاتفاق على دلالة الاقتضاءء والخلف في المخالفة» وأما في

الموافقة؛ فلجواز أن لا يكون المسكوت أولى أو مساوياً.
وانظر :الإحكام للآمدي ٤/٤۷٤. شرح العضد على المختصر 7/4١". رفع الحاجب
.5

."۸/۸
بيان المختصر ۳

شرح المحلي على جمع الجوامع ۲

_۹۳ -

مع حاشية البناني .غاية الوصول ص.٠٤٤ شرح الكوكب المنير /4؟ .715تشنيف
المسامع ۳/٤۲٠. إرشاد الفحول ص .545
( )۲ويرجح تخصيص العام على تأويل الخاص؛ لأن تخصيص العام كثيرء وتأويل الخاص

ليس بكثير؛ ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض؛ تعيّن كون الباقي مراداء وإذا
دل على أن الظاهر الخاصٌ غير مرادء لم يتعين هذا التأويل.
انظر :رفع الحاجب 4/8؟ .5بيان المختصر ١/۸۸۳. شرح العضد على المختصر ؟/
 .٤شرح الكوكب المنير  .5/4515فواتح الرحموت ؟ .505/تيسير التحرير "/
 . 8إرشاد الفحول ص"54؟.
( )۳ما بين المعقوفتين ساقط من  :الأصل» ش .وما أثبته من :أ .وهو الموافق لما في-
14۹۰

ما حص وَالتَفيِيدُ كَا
ل
س
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خ
ْ
ص
ِ
ي
ص
ٍ
”
"
.
/
[
8
8
/
ب
]
و
َ
ا
ل
ْ
ع
َ
ا
م
ٌ
ل
ري عَلَى
التكرَةٍ الْمَعْفِكَةِ وَغَيْره
ك

=

وال جه  3ب «اللا
م» ومَنْ» وَمَا) على اجس

المنتهى ص .۴۲۲وقد تعرض لها الشارحون بالشرح؛ فلذلك أثبتها.
قال القاضي العضد في شرحه على المختصر ١٠۳: /5 «وكذلك يقدم الخاص
من

وجه

العام من

وجه

على العام من

كل وجه».

اه.

وانظر حاشية

التفتازاني

عليه.
وقال
ا
ل
أ
ص
فهاني في بان المختصر ”« :"48 /ويرجح الخاص من وجه على العام
مطلقا؛ لأن الخاص أقوى دلالة من العام .فكذا كل ما هو أقرب منه» .اه.
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب : 6 /4

«والخاص ولو من وجه على العام ؛

لأنه غير مبطل للعام» بخلاف العمل بالعام؛ فإنه يبطل الخاص» .اه.
أخصّصٌ» بدل «خصّ).
( )١في  :ل

(؟) يعني :أن حكم المطلق مع المقيد في الترجيح»› كحكم العام مع الخاص» فيقدم

المقيد ولو من وجه على المطلقء ويقدم المطلق الذي لم يخرج منه شيء على ما

خرج منه.

انظر  :رفع الحاجب ٤/١۲1. بیان المختصر .۹۸/۳۳

 ٤شرح الكوكب المنير .8//15

شرح العضد على المختصر "/

( )۳العام الشرطي  أي الذي في معرض الشرط ك «أي»» و«مَنْ»» و«ما» ر
۔اجح على
النكرة المنفية» فإن الأول فيه معنى التعليل؛ فيكون أدل على المقصود بما ليس

بمعلل» وحينئذ فإلغاء العام الشرطي يوجب إلغاء السببية الحاصلة بالشرط وإلغاء
العام غير الشرطي لا يوجب غير إلغاء العموم مفسدة أخرى» فكان أولى لذلك .وهذا
ما قطع به الشيخ ابن الحاجب في المنتهى ص 4772وهنا في المختصر وغيره .ويؤيده
قول الفخر الرازي في المحصول

””/١١  ۲٠۳أن عموم العام الشرطي  -وقد عبر

عنه «بالمجازاة»  :-بالوضعء والنكرة المنفية بالقرينة.

وجزم الهندي بتقديم النكرة المنفية على غيرها من أنواع العموم» ولم يوجهه .وقد

وجهه الإمام الزركشي في تشنيف المسامع ۳/٠۴٥ بقوله « :وقد يوجه بقوة دلالتها من
جاهة
لبتعدخصيص فيهاء فإن قال :لاا ر
لجل
دف
ايرء وكان فيها واحدء يعد خلفا
في الكلام» بخلاف غيرها من أنواع العموم» فإنه بخروج واحد من أفراده لا يعد

خلفاء

بل يحمل على التخصيص»

 .أه.

وسوى إمام الحرمين الجويني في البرهان  ۳۲۲ - ۱/۲۲۲بين العام الشرطيء والنكرة
المنفية في العموم .وادعى القطع بأن العرب وضعتها كذلك.
انظر :البرهان  .777 - ۱/۲۲۲المحصول للرازي  - ۲/۱۱۳؟."١١ الإحكام للآمدي
 . 5/0المنتهى ص.۲۲٤ رفع الحاجب  .4/575بيان المختصر  .۳/۹۸۳شرح-
4۱

س

ب«اللا ا

()۷

پوه

سم

ابت )5( 8

لك والإجماع على النص

ا

ق ا

اه

EPO

 2والإجماع على ما بَعده ِي الظني

.

ت

البناني .غاية الوصول ص.١44 فواتح الرحموت ؟.5١86/ تيسير التحرير ۳/۸١٠.
١
تشنيف المسامع ۴/۱۲٥. إرشاد الفحول ص.541
) (0والمجموع ب «اللام»» ولمَنْ»» و«ما»» راجح على اسم الجنس المعرف ب«اللام»؛ لأن

الثلاثة _ «اللام»» و«مَنْ»» واما» لا تحتمل العهدء أو تحتمله على بُعدء بخلاف اسم
الجنس؛ فإنه يحتمل العهد احتمالا قريبا؛ ولذلك قال أكثر المحققين :إنه لا يفيد
العموم.

انظر :الإحكام للآمدي /54ه .4شرح الغضد على المختصر ١/٤٠۲. رفع
الحاجب  .4/555بيان المختصر  .۳/۹۸۳تيسير التحرير ۳/۸١٠. فواتح

الرحموت ۲/٠٠۲. شرح الكوكب المنير ٤/۷۷1. تشنيف المسامع /*#؟.50
إرشاد الفحول

زفق

ص.۲٤٦

قال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ١/ « 5١":ووقع في نسخ المتن :
«والإجماع على النص؛.

ولم يتعرض له الشارح›

ووجهه:

أن النص يحتمل النسخ »

بخلاف الإجماع» وينبغي أن يقيد بالظنين» .اه.

 6إذا ظن تعارض إجماعينء تُدَّم المتقدم منهما على ما بعده» كالصحابة على
والتابعين

التابعين»

على تابعيهم »

وهكذا؛

لأنهم أعلى رتبة»

وأقرب إلى زمن

النبي با
والتعارض متصور في الإجماع الظني دون القطعي» فإنه يظن فيه التعارض» وإلا لزم

تعارض الإجماعين في نفس الأمرء وهو محال» وبه صرح ابن الحاجب في المنتهى
ص۲۲٣

إذ قال « :وإجماع الصحابة على مَنْ بعدهم»

ثم على الترتيب»

وذلك

إنما

يمكن في الظني؛ لأنهم أعلى رتبة» .اه.

وقد تعقب ابنٌ السبكي في رفع الحاجب  4/555الشيحٌ ابن الحاجب في هذه المسألة

بقوله « :ولا يخفى ما فيه من التعسف؛ فإن تعارض الإجماعين في نفس الأمر
مستحيل» سواء أكانا ظنيين أم قطعيين» وما قاله بعض الشراح :إنه إذا نقل بخبر
صحيح؛
فىه» لبيس
لونا عل
خجمع
الواحد فقط لا يطلع عليه أهل العصر الثاني» في
فإنه وإن لم يطلعوا عليه فالله قد عصمه عن أن يجمعوا على خلافه؛ لبأناهلإجماع
عليه حق»

فلو أجمعوا على خلافه»

لأجمعوا على باطل » سواء أعلموا بأنه تقدمهم

إجماع أم لاء فظن تعارض الإجماعين غير ممكن» سواء أكانا في القطعيين أم
الظنيين؟ .اه.

 ۷۷٤المنتهى 1ص .65بيان المختصر  .۳/۹۸۳۴شرح
وانظر :الإحكام للآمدي ٤./
العضد على المختصر "7/4١1 مع حاشية السعد.
14۲

[التَرْجِيحٌ الْعَائْد إلى المَذلوں]“
الْمَدْلُول!" :الْحَظئ”” عَلَى الإبَاحة وَقِيلَ :بالعس وَعَلَى
-

الگذب

)(1

[وعلى

الوجوب]“7؛

لن دَفْعٌ الْمَمَاسِدٍ امم

وَعَلَى

هذا العنوان من عملي» وليس بالأصل» أء ش .وقد استخلصته من كلام الشّراح.
انظر :رفع الحاجب  .4//9175بيان المختصر ۳/۱١۹۳. شرح العضد على المختصر /۲

ال
)( المدلول :هو ما دل عليه اللفظ من الأحكام الخمسة التي هي :الإباحة» والكراهة
والحظرء والندب» والوجوب.

انظر :المنهاج في ترتيب الحجاج ص.۴۲٤ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۰۲/۲٠٠.
شرح الكوكب المنير .5/4/15

) (۳في  :أ ش «الحضر» بدل «الحظر» .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
) (4سابلقتفصيل في هذه الم
[سأل
اةلفي
تمب
رحث
جيح بأمور تعود إلى المتن] عندقوله :
«والنهي بمثله على الإباحة».
ويرجح مدلول الحظر على مدلول الندب؛ لأن الندب لتحصيل المصلحة» والحظر

لدفع المفسدة» ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء.

وانظر :الإحكام للآمدي 4/٠84. شرح العضد على المختصر ”8١"/. بيان المختصر
باضه رفع الحاجب  .4/775تيسير التحرير ۳/۹١١٠. مختصر البعلي ص.١71١
شرح الكوكب المنير .45/385

 (0ما بين المعقوفتين ساقط من  :الأصل» أء ش .وما أثبته من بيان المختصر /9#و
وقد تعرض له الأصفهاني بالشرح حيث قال في بيان المختصر *« :۲۹۳ /ويرجح
الحظر على الوجوب ؛ لأن دفع المفسدة هم  .آھ.

وقال السعد في حاشيته على شرح العضد ١٠۳: /۲ «قال في المنتهى ص:

١٠۲:

«ويرجح الحظر على الندب بما تقدم  في الإباحة  »-والحظر على الوجوب؛ لأن

الحظر لدفع مفسدة» والوجوب؛ لتحصيل مصلحة .ودفع المفسدة أهم عند العقلاء»» .

وهذا هو الموافق لكلام الآمدي (في الإحكام في أصول الأحكام ٤/۹۷٤). فمن
هاهنا قيل :قد سقط هاهنا شيء من المتن» فكان الأصل هكذا « :وعلى الوجوب؛
لأن دفع المفاسد أهم»« .اه ؛ ولذا أثيتها.

) (vويرجح الحظر على الوجوب؛ لأن دفع المفسدة أهم.
وقال الفخر الرازي في المحصول ١/۹١۳٤ والإسنوي في التمهيد ص٠١١  :يتعارض
الحظر والوجوب» ولا يعمل بأحدهما إلا بمرجح» وجزم الآمدي في الإحكام = /4
4۴۳

الْكَرَامَةِ"' .وَالْوْجُوبُ عَلَى التَّدْبِ ."2وَالْمُنْبِتٌ عَلَى النَّافِي'"
۹

وابن الحاجب في المنتهى ص۹۲۲۰

وهنا في المختصر بترجيح الحظر؛

للاعتناء بدفع المفاسد.

انظر :المحصول للرازي  .8/84الإحكام للآمدي  .4/9/4بيان المختصر .۲۹۳ /۳

شرح العضد على المختصر ١/١٠٠۳ مع حاشية السعد .التمهيد للإسنوي ص.٠١١
981/ شرح الكوكب المنير .4/185
فواتح الرحموت ؟ .805/تيسير التحرير ١.
 2000ویرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الكراهة؛ لأنه أحوط.
قال الآمدي في الإحكام ٤ « :فالحظر أولى ؛لمساواته الكراهة في طلب ر

دنهما إنما اهلوترك؛ لما
وزيادته عليه بما يدل على اللوم عند الفعل؛ ولأن المقصودم
يلزمه من دفع المفسدة الملازمة للفعل» والحرمةٌ أوفى لتحصيل ذلك المقصود؛ فكانت
أولى بالمجافظة» وأيضاً فإن العمل بالمحرّم لا يلزم منه إبطالٌ دلالة المقتضى للكراهةء
وهو طلب الترك» والعمل بالمقتضى للكراهة مما يجوز معه الفعل» وفيه إبطال دلالة

المحرّم» ولا يخفى أن العمل بما لا يفضي إلى الإبطال يكون أولى» .اه.

وانظر :شرح العضد ؟.5١6/ رفع الحاجب ٤/۷۲1. بيان المختصر .۳/۲۹۳تيسير
.١/9۳شرح الكوكب المنير ٠8/55.
التحرير 6

) (۲قال الأصفهاني في بيان المختصر « :۲۹۳ /۳ويرجح الوجوب على الندب؛ لأن مع
اعتقاد الوجوب يحترز المكلف عن الترك الذي يحتمل أن يكون التارك مذموما بسببه»
بخلاف اعتقاد الندب؛ فإنه لا يحترز المكلف عن الترك» .اه.

انظر :رفع الحاجب 4/55؟ .5شرح العضد على المختصر ۲/١٠۴. مختصر البعلي
ص.۱۷۱ا.لمسودة ص.۸۳٤ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/٠۷۳ مع حاشية
. ٠ينانبلا ريسيت ريرحتلا  .٠١۹/۳حرش بكوكلا رينملا .587/4
)"( ويرجح المنبثُ على النافي؛ لاشتمال المثبت على مزيد فائدة لم تحصل من النافي.
٠/۸۲ عن جمهور الفقهاء.
نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان ۷

وقيل :يرجح النافي على المثبت؛ لاعتضاد النافي بالأصل .وأيده الآمدي في الإحكام
. 5/82

وانظر :البرهان ٠۸/۷۲. المعتمد ۲/۲٠". الإحكام للآمدي  .4/085الروضة مع
النزهة ؟ .755/العدة #/5"١٠. المسودة ص."٠١ الإبهاج ۳/۲٠٠. رفع الحاجب
 .٤بيان المختصر  .۳/۲۹۳شرح العضد على المختصر 7/98١". شرح المحلي
على جمع الجوامع  "7/95مع حاشية البناني .شرح مختصر الروضة re مختصر
البعلي ص.١7١ فواتح الرحموت 5/١٠70  .505تيسير التحرير ٠٤٤/۳ء ١١١.
البحر المحيط 5/77١. تشنيف المسامع  .575/#شرح الكوكب المنير ٤/۲۸٦.
إرشاد الفحول ص55؟.
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کخديف
بیت

بلالٍ« :دَحَلَ الْبَيْتَ وَصلّى»”) قال

00

يُصل»*»

sees

( )١في  :أء ش «كخبر؛ كما في بيان المختصر »۳/٠۹۳ وشرح العضد على المختصر
۲
بدل ١كحديث). وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤/۷۲1.
(؟) عن عبدلله بن عمر قال « :دخل رسول الله َة البيت هو وأسامة بن زيدء
وبلال» وعثمان بن طلحةء فأغلقوا عليهم» فلما فتحوا كنت أول من ولج
فلقيت بلالا فسألته:

هل صلى

فيه ريسو
َلكال
ِله
ةِ؟

قال:

نعم بين العمودين

اليمانيين» . .

أخر جه البخاري في كتاب الحج» باب )(١0 إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي
البيت شاء .؟١١٠/.

وأخرجه مسلم في كتاب الحج»باب استحباب دخول الكعبة للحاج» وغيره حديث
) «(AYوفي الحديث ( ۸۸۳۔ )۲۹۳

بنحوه»

وفيهما قصة.

والحديث

( )*4548بنحوه

-_۷
۲/1

وأخرجه النسائي في كتاب المساجد» باب الصلاة في الكعبة  ۲/۳۳۔ ٤۳ وفى كتاب
المناسك» باب دخول البيت //8ا١؟.

1

1

وأخرجه في السنن الكبرى في المناسك .انظر تحفة الأشراف "86/718
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲/١١٠.
بلال :هو الصحابي الجليل بلال بن رباح الحبشي .أبو عبدالله مولى أبي بكر الصديق
رضي الله عنهماء مؤذن رسول الله ي من السابقين الأولين» الذين عذبوا في الله
شهد بدراً والمشاهدة .شهد له رسول الله ي بالجنة توفي بالشام سنة ١۷ه أو

4اه.ه وقيل :سنة ٠١ه. انظر ترجمته في:تهذيب التهذيب ١/۲٠٠. سير أعلام.
النبلاء ١/۷٤". أسد الغابة ١5/
7؟.

الإصابة "١/759 .

()۴

في  :أ «دخل البيت» .بزيادة «البيت».

()5

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال « :أخبرني أسامة بن زيد أن النبي و لما

دخل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولميصلٌّفيه حتى خرجء فلما خرج ركع في فل

البيت ركعتين» وقال « :هذه القبْلةُ؛ .قلت له :ما
زنو
واحي
اها؟
یأ
افي
ها؟

قال «
:بل

للقَ
فايك
يةٍتمن
ببْلَ
».
أخر جه مسلم في كتاب الحج .باب استحباب دخول الكعبة ...إلخ حديث ( )۰۹۳؟/
.۸4
وأخرجه النسائي في كتاب المناسك»

باب موضع الصلاة من الكعبة ١./
١٠۲

قااللسهيلي في الروض الأنف ؟:871/7
14٥

«أخذ الناس بحديث

بلال؛ لأنه مثبت» =

دموه على حديث ابن عباس؛ لأنه نفي» .اه وانظر :العدة ۳۴/١١٠٠.٠
وق

« :وقال

ال الزركشى فى المعتبر  -نقلا عن محقق تحفة الطالب ص٤١
وق

ضهم  :طريقة الجمع أولى من الترجيح؛ وذلك أن أسامة غاب في الحين الذي صلى
بع
يشاهد الصلاة» فاستصحب النقي؛ لسرعة رجعته» فأخبر عنهء
فيه النبي بف فلم

ابن المنذر عن أسامة قال « :رأى النبى ية صوراً في الكعبة» فكنت
ويعضده ما رواه

آنيه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور» .فيحتمل أينكون النبي ية صلى في حال
ش

مضي أسامة في طلب الماء» .اه.
ل القاضيين عبدالجبار والباقلانى» وعيسى بن أبان» واختاره الغزالي في
) (0وهو قو
ب

المستصفى ۲

وقال الباجي في إحكام الفصول ١٦۷: - ۲/۹۷ «وإليه ذه

القاضي أبو جعفر (شيخه)» وهو الصحيح».

اه.

يص للجوينى ۲/۷٤٤. المعتمد ۲/۲٠". المنخول ص .454بذل النظر
وانظر :التلخ

سمندي ص .#44ميزان الأصول للسمرقندي ص ./4أصول السرخسي 5/١5.
للأ

البحر المحيط 5/77١. تشنيف المسامع ۷۲/٠۳.
)( في  :أ «والدارئ للحدا بزيادة «للحدا.

على الموجب له؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات .وبه جزم الآمدي
) (۳والدارئ للحد راجح

٤ وابن الحاجب في المنتهى 2ص 0655وهنا في المختصرء
في الإحكام
والبيضاوي في المنهاج ۳/٠٠۲ بشرح الإبهاج وغيرهم.

سحاق الشيرازي في التبصرة ص٠٤4١ والغزالي في المستصفى "/
ورجح الشيخ أبو إ
نبلي في الروضة ۲/٥٦٤  5154بشرح النزهةء والقاضي أبو
 ۸وابن قدامة الح
۳/٤٤ أنهما سواء؛ لأن الشبهة لا تؤثر فى ثبوته شرعاء ألا ترى
يعلى فى العدة ٠٠

بت بخبر الواحد والقياس مع الشبهة فيهما؛ ولأن الحد إنما يسقط بالشبهة إذا
أنه يث

س الفعل» يبيحه قوم ويحضره قوم كالوطء في نكاح بلا ولي» وليس
كانت في نف
هنا اختلاف في نفس الفعل» وإنما تعارض الخبران فيه فكانا سواء.
مسألة في :التبصرة 4ص .88المستصفى  ."7/84المحصول ١/١٤٠.
وانظر تفصيل ال
ا6لع.دة
الإحكام للآمدي /١

۳۴

.
رفع الحاجب 4

٤٤٠٠. /# الروضة مع النزهة ۲/1

 .554-الإبهاج

ملخىتصر
لع
اعضد
 .۲۹شرح ال
بيان المختصر /۳

الأصول ص .۷"۷البحر المحيط  .47/15تشنيف المسامع ١1/8۳.
 ٥ميزان
.

فق

في  :أ «للعتق» بدل «العتق».

۱۲۹٩

؟/

لِمُوَافْمَتَه )(1

التي .وقد

الْوَضْعِيٌ باواب

دروک

؛

لموافمَته زهق

وَقَدْ بعك

النَأْسِيِسَ۳

23
اكليف

عَلَى

وَالأَحَف عَلَى الآثقّلء n

 00في :
۷
 00في :
۷۲
) (۳قال الأصفهاني في بيان المختصر *« :۳۹۳ /ويرجح الموجب للطلاق» والموجب
أء ش
وبيان
أء ش
وبيان

الموافقة»
المختصر
الموافقة»
المختصر

بدل «لموافقته»»
٠
٠۹۳/۴۳ وشرح
بدل الموافقته»»
"/.
٠87 وشرح

وما أثبته هو
العضد على
وما أثبته هو
العضد على

الموافق لما في رفع الحاجب /4
المختصر ؟8١"/.
الموافق لما في رفع الحاجب /4
المختصر ."8/17

للعتق على النافي لهما؛ لأن الموجب للطلاق والعتق يوافق النفي الأصلي .أعني:

رفع القيد؛ فيقوى به على النافي للطلاق والعتق .وقد يعكس فا
ىلصور
يرجح الموجب للحد على الدارئ» والنافي للطلاق والعتق على الموجب لهما؛ لأن
الثلاث»

أي :

الموجب للحد والنافي للطلاق والعتق يوافق التأسيس» وموافقة التأسيس أولى من

موافقة النفي الأصلي؛ لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة» .اه.

وانظر :اللمع ص .885المستصفى  .۲/۸۹۳المحصول للرازي 8ه٠١54. / الإحكام
للآمدي  .4/544المنتهى ص .855رفع الحاجب  .4/955شرح العضد على
المختصر ۲/١٠". شرح المحلي على جمع الجوامع  ."7/495تيسير التحرير ۳/١١٠.
تشنيف المسامع " .7170/البحر المحيط 915
.4//
) (£في « :
أللثواب» بدل «بالثواب».

)(6

يُقَدَّم الحكم التكليفي كالاقتضاء ونحوه على الوضعي كالصحة ونحوها؛ لأنه محصّل
للثواب؟ ولأنه مقصود بالذات» وأكثر في الأحكام؛ فكان أولى.
وقيل :يُقدّمالوضعي؛ لأنهلا يتوقف على فهم المكلف للخطاب» وعلى تمكنه من
الفعل› بخلاف التكليفيى؛ فإنه يتو
ذقف
لعل
كى.
وبه قال البرماوي الحنيلى على ما

في شرح الكوكب المنير 5

السبكي في جمع الجوامع 4/0o

ورجحه الآمدي في الإحكام ٤/۲۸٤۰ وابن

بشرح تشنيف المسامع .والزركشي في تشنيف

المسامع ۳/٠۳٠ وفي البحر المحيط ١/١۷٠. والشوكاني في إرشاد الفحول ص.۲٤۷
وقيل :إن الحكم التكليفي والحكم الوضعي سواءء فلا يرجحأ
محدهما على الآخر
وبه قال الحنابلة»

وهو ظاهر كلام ابن الحاجب في المنتهى ص۹۲۲

وهنا في

المختصر.

وانظر تفصيل المسألة في ا
:لإحكام  .4/7854المنتهى ص .555شرح العضد على
المختصر ۲/١٠". رفع الحاجب  .5/451بيان المختصر  .۳/۳۹۳شرح المحلي على
جمع الجوامع ٠ /۲ل/ا". شرح الكوكب المنير 79/54
 .445البحر المحيط .8/9/15
تشنيف المسامع */١1"5. فواتح الرحموت ؟.5١6/ تيسير التحرير  .7/151إرشاد
الفحول ص.5 74
14۷

چَ«4 ۴ 2

600 0

و

[التزجیخ العَائِدُ إلى أفْرٍ خَارِج]”)
الْخَارحُ :مرجب" الْمُوَافِقُ؛ لِدَلِيل آخَرَ أو لأهل الْمَدِيئَةٍء أو
لِلْحْلَمَاءء أو لاغ

ع ا

ويك يان 0*2

ا

ا

ا ا

اا

ا

ال

2

يرجح التكليف الأخف على التكليف الأثقل .قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير
)(1
5/  (١: ۲وهذا هو الصحيح؟ . .

وقيل :يُقدَّم الأثقل؛ نظراً إلى الشرعية» إنما يقصد بها مصالح المكلفين» والمصلحة

في الفعل الأشق أعظم منها في الفعل الأخف؛ ولأنه أكثر ثواباً .وبه جزم الآمدي في
الإحكام .4/484
وانظر :المستصفى  .7/505الإحكام للآمدي ٤/٤۸٤. الروضة مع النزهة ؟.7/7554
شرح العضد على المختصر ۲/١٠۳. رفع الحاجب ٤1/ .۹۲بيان المختصر - ۳/۳۹۳
 .٤البحر المحيط  .5/671شرح الكوكب المنير ٤/۲۹٦
هذا العنوان من عملي؛ وليس بالأصل .أ» ش .وقد استخلصته من كلام الشراح.
زفق
نظر :شرح العضد على المختصر ۲/١٠۳٠ رفع الحاجب 4/٠  .#5بيان المختصر "/
ا
6م
) (۳في  :ش اتَرْجِيحٌ) بدل ايُرجخ).

يرجح الدليل الموافق لدليل آخر على دليل لا يوافقه دليل آخر؛ لأن الظن الحاصل
)(€
من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من دليل واحد.

ويرجح الدليل الموافق لعمل آهل المدينةء أو لعمل الخلفاء الراشدين» أو لعمل

على غيره؛ فإن أهل المدينة أكثر صحبة» وكذا الخلفاء الراشدونء والأعلم
الأعلم
أحفظ بمواقع الخللء وأعرف بدقائق الأدلة.

وانظر :البرهان للجويني ؟ 40/0المستصفى  ."7/549المنخول .ص١"#4 المنهاج في
ترتيب الحجاج ص .555الإحكام للآمدي  .4/784رفع الحاجب  .4/075شرح
ضد على المختصر "١/١١ .بيان المختصر ."/8#9المسودة ص؟.5١ مجموع
الع
لابن تيمية  .91/957شرح الكوكب المنير ٤/٤۹٤. أصول السرخسي ١/
الفتاوى
 .تيسير التحرير  .551/#البحر المحيط  .5/8/71تشنيف المسامع ۳/١۴٠.
مختصر البعلي ص.١7١

) (0في  :أ و يُرَجِّحُ؛ بدل «وبرجحان».
۸

َحَدِ دَلِيلَي اللَأويلَين› وَبِالتّعوْض لِلْعِئة" ,وَالْعَامُ عَلَى سَبَبٍ حاص في
السب"

)(1

وَالْعَامُ عليه في غْيْرِهِ
2

وَالْخْطَاتُ شِمَامًا
م
م

لاء َلك

إذا تعارض مُوَرَلآَنَء ودليل تأويل أحدهما أرجح» قدم على الآخر.
انظر :الإحكام للآمدي  . 1/0شرح العضد على المختصر "۲/۱

رفع الحاجب

 .٤بيان المختصر  ."8/4۳شرح الكوكب المنير .07 5/4

) (۲ويرجح أحد الحكمين بالتعرض لعلته على الحكم الذي لم يتعرض لعلته؛ لأن الحكم
الذي تعرض لعلته أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع؛ لأن النفس له أقبل؛ بسبب

العضد على المختصر ۲/١٠۳ مع حاشية السعد .بيان المختصر  ."84/#البحر
المحيط  .65/751فواتح الرحموت ؟.5١50/

) (۳ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق في حكم ذلك السبب؛ لاألنعام
وانظر :المنخول ص .94 6الإحكام للآمدي  .4/484شرح تنقيح الفصول ص.454

المسودة ص."٠ الإبهاج ۳/۷٤۲. رفع الحاجب  .4/85شرح العضد على
المختصر ۲/١٠۳ مع حاشية السعد .بيان المختصر  .7/54شرح المحلي على جمع
 "7/85 63العدة ١١٠٠/.# البحر المحيط  .5//951تشنيف المسامع *.4910/

تا
حلرحموت  .۲شرح الكوكب المنير ٤/١٠۷.
) (4ويرجح العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص في حكم غير السبب؛ لأنه
اختلف في عموم العام الوارد على السبب»

ولم يختلف في عموم العام المطلق.

وانظر :الإحكام للآمدي  .5/85رفع الحاجب ٤/۳۳1. بيان المختصر ۳/٦۹۳.
شرح العضد
ندعلىالمختمر 7
شرح المحليعلى جمع الجوامع  "7/85مع
)(6

قالالقاضي العضد في شرحه على المختصر م
لبعض من تناوله»

وعام آخر ليس كذلك»

«إذا ورد عام هو خطاب شفاو

فهو كالعامين ورد أحذهما على سبب

دون

الآخره فيقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا بهء وفي غيرهم الآخرء ووجهه ظاهر» .اه.

وقال محشيه السعد التفتازاني ۳:۲
١١/ «قوله « :ووجهه ظاهر؟» وهو قوة أدلة عام
المشافهة فيمن شوفهواء ونقصان دلالته في غيرهم؛ للخلاف في تناوله» والافتقار إلى
دليل من خارج»

كالإجماع على عدم التفرقة»

ولقوله عليه السلام  :احكمي على

الواحد حكمي على الجماعة؛؛ اه.

وانظر :الإحكام للآمدي  .41/484المنهاج في ترتيب الحجاج ص.7"١0 رفع الحاجب
 45بيان المختصر * ."79/نهاية السول ٠١/٤ه. شرح الكوكب المنير 4/4١7.
44
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ملم يعمل
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So

في صَورَةٍ على غيرِه

( DODسي 2.

he

وَقِيل :بالعكس

OW

العا ا

»> وا

م يانه

مَس بالْمَفْصُودِء مِثْلُ« :وَأَنْ تَحْمَعُوا بَيْنَ الأختين ي“ عَلَى «أز ما مَلَكَتَ

[آیمائک “۲

وَبتَفْسِيرِ© الرّاوي بِفِعْلوء أو قلي

ss

) (1عبارة  :أ «والعام لا يعمل به» ..بدل «والعام لم يعمل»...
لأنه لا
ةي؛
به ف
ر
ومل
صي ع
) (۲ويرجح العام الذي لم يعمل به في صورة على العام الذ
يلزم من العمل بالعام الذي لم يعمل به في صورة إهمال أحد الدليلين» ولو عمل
بالعام الذي عمل به في صورة لزم إهمال الأخر بالكلية .وبه قال الامدي في الإحكام

٤4

_  »644وابن الحاجب في المنتهى ص 5752وهنا في المختصر.

وانظر :الإحكام للآمدي 4/484

 .8684المنتهى ص .655العدة ١٤٠/٠۳. شرح

العضد على المختصر 7/5١5. رفع الحاجب  .4/45بيان المختصر ۳/٦۹۳. شرح
الكوكب المنير /٠48ل.

)(۳

أي  :بتقديم ما عمل به؛ لأن العمل شاهد له بالاعتبار .وبه قال القاضي .أبويعلى»

وابن عقيل» وجممٌ.

| وانظر :الإحكام للآمدي 4/444

 .8584المنتهى ص .555العدة ۳/١٤٠٠. شرح

العضد على المختصر 7/5١". رفع الحاجب  .4/475بيان المختصر ۳/٦۹۳. شرح
الكوكب المنير ٤/١٠۷.

 (00سورة النساء الآية.77 :
) (6ما بين المعقوفتين ساقط من :الأصل .وما أثبته من  :أ» ش.
 (0سورة النساء الآية." :
)(¥

يرجح عام أمس بالمقصودء أو أقرب إليه على ما لم يكن أمس بالمقصودء مثل قوله

تعالى # :وأن تجمعوا بين الاختين) [النساء]۳۲١ :ء فإنه يقدم في مسألة الجمع بينهما

في وطء النكاح على قوله تعالى « :أو ما ملكت آيمانكم» [النساء]۳ :؛ فإنه أمس
بمسألة الجمع؛ لأن الآية الأولى قُصِد بها بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء

بنكاح وملك يمين» والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع.

وانظر :الإحكام للآمدي  .4/685رفع الحاجب  .4/495بيان المختصر "7/59
 .۷شرح العضد على المختصر "7/5١ مع حاشية السعد .نهاية السول ٠١/٤ه.
زوائد الأصول ص.4١7 شرح الكوكب المنير ٤/٦٠۷.

) (Aفي  :أ «وتفسيرٌة بدل «وبتفسير».

إلى قال ابن السبكي في رفع الحاجب « :45 /4إذا تعارض تفسيران لخبرء وكان أحد
التفسيرين قد فسره به الراوي» فهو الأرجح؛ لأنه أعرف بما رواهء فيكون ظن الحكم=
۰

وَبذِكر السب

وَبِقَرَ اائِن تَأخرو)

كتأخِير الإشللام”".

ت

به أوثق» سواء أوقع التفسير بفعله أو قوله» كما قلنا في التفريق في المتبايعين :إن
ابن عمر فسره بالتفرق بالبدن» وكان إذا ابتاع قام ومشى» وهو الراوي» فالمصير إليه

أولى.
وفي كلام أكثر المتأخرين» وجميع الشارحين للمختصر :إذا تعارض خبران أحدهما

مقترن بتفسير الراوي» فهو أرجح» وهنا لا شيء» وإنما المراد :تعارض تفسيرين

لخبر واحد كما قررناه» لا تعارض خبرين أحدهما مفسر بكلام الراوي» .اه.

وانظر :الإحكام للآمدي  .4/584العدة *
8١٠/. شرح العضد على المختصر ؟/
 "5بیان المختصر .۷۹/۳۳
الفحول ص.۲٤۷
) 0إذا تعارض خبرانء وذكر راوي أحدهما سببٌ الخبرء دون راوي الآخر؛ فإنه يقدم ما
ذكر راویه سببة على ما لم يذكر راويه سبَبّه؛ لأن ما ذكر راويه سببه يدل على زيادة
المسودة ص ."705شرح الكوكب المنير 5/480١/. إرشاد

اهتمام الراوي بروايته.
وانظر :المحصول للرازي  .8/554الإحكام للآمدي 41

شرح العضد على

المختصر ؟.5١1/6 الإبهاج */١47. رفع الحاجب  .4/8"5بيان المختصر .۷۹/۳#
شرح المحلي على جمع الجوامع  .7/555فواتح الرحموت  .7/505تيسير التحرير
*/
.
تشنيف المسامع ۳/۲٠٠  ۴٠٠. -البحر المحيط 5/١51. شرح الكوكب

المنير ٤/١٠۷. إرشاد الفحول ص.٠٤٥
) (1في  :أ «تأخيره» بدل «تأخره».

) (۳ويرجح أحد الخبرين على الآخر بقرائن تأخره» كتأخر إسلام الراوي؛ لأن الظاهر
تأخر رواية متأخر الإسلام عن إسلامهء بخلاف رواية الآخر؛ لجواز تقدمها على

إسلام متأخر الإسلام.

وانظر :المحصول للرازي  .8/554الإحكام للآمدي  .4/584الإبهاج ؟.15١/ رفع
الحاجب  .5/8"75بيان المختصر ۳
 .۷۹/۳شرح العضد على المختصر ١۲/١٠". شرح
الكوكب المنير ٤/١١۷. تيسير التحرير ۳/٤۹۱. فواتح الرحموت  .۲/۸۰۲تشنيف
المسامع .۸°0/

)(£
)(6

في  :أ «تأخيره بدل «تاريخ» .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
كل من تعرض لهذه العبارة بالشرح شرحها كالآتي :إذا تعارض خبران» أحدهما مؤرخ
بتاريخ مضيق كأول شهرٍ ذي القعدة من سنة كذاء والآخر مؤرخ بتاريخ موسّع كقوله:

في سنة كذا؛ لأنه يحتمل كونه قبل الشهر مذ
اكو
لرمفضييقء
التاريخ المضيق؛ لأنه يدل على زيادة اهتمام راويه به.
۳۰1

أو بعدهء فإنه يقدم ذو

02

وي

أو تَشْدِيدِ؛ لاخر التَّشْدِيدَاتِ'"
مامه

=

عك

١

۲

o

وأعطى ابن السبكي في رفع الحاجب  57 - 4/875تفسيرا مغايرا لتفسير
حيث قال « :واعلم أن المراد ب «التاريخ المضيق» ما يبعد بعده التغيير
كالمسند إلى أواخر العمرء كتقديمنا ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام :
الإمام قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون» .وليس المراد ب «التأخير المضيق» ما

الشراح»
والنسخ»
«إذا صلى
يعين فيه

ساعة السماع» أو يومه؛ فإنه لا يظهر ترجيح بذلك» بل الظاهر أنهما فيه سواء.

والأصح في مذهبنا فيما إذا تعارضا بيّنتان إحداهما مؤرخةء والأخرى مطلقة :أنهما

سواء .وقيل تقدم المؤرخة.
فإن قلت :والأصح في المذهب أنهما إن ارا بتاريخ مختلف دم أسبقهما تاريخاً.
قلت:

لاعتضاده بالاستصحاب»

وهذا في الشهادات.

ولا كذلك في الروايات؛ فإن

المتأخر أحدث» وأبعد عن النسخ؛ والفرق بين الشهادة والرواية معروف» ولو أرخ
أحد الراويين بتاريخ متقدم» وأطلق الآخرء قدم المطلق؛ لأنه أشبه بالمتأخر» .اه.
وانظر :شرح العضد على المختصر ؟.”١7/5 بيان المختصر  .۷۹/۳۳شرح الكوكب
المنير ٠١ /5ل. البحر المحيط ١/٤١٠.

أبتأخير» بدل «لتأخر».
( )١في « :
(؟) إذا كان في أحد الخبرين تشديد دون الآخرء أو كان أحدهما أشد قدّم؛؛ لتأخّر
التشديدات؛ فإن الدين كانت قوته تزداد شيئاً فشيئاً وكان جَللِ؛ لرأفته بالخلق»
وتدريجه إياهم لا ينذر بالتغليظ» بل يلوح» ثم يعرض» ثم يصرح› والقرآن الكريم

أكثره هكذاء وانظر التدرج في آيات تحريم الخمر.
وقد اختار تاج الدين الأرموي صاحب «الحاصل من المحصول» أن المتضمن للتخفيف
.هو
أرجح› وتبعه البيضاوي في «المنهاج» و

شيء ذكره الفخر الرازي بحثاً في

المحصول ه.۷۲/۷

ية
ي
هوياف
نإسن
قال ال

السول ٦4٤6.- 4/894 « :الخبر المتضمن للتخفيف متقدم على

المتضمن للتغليظ ل؛أنه أظهر تأخراً؛ فإن  8يككان يغلظ في ابتداء أمره زجراً لهم
عن العادات الجاهلية» ثم مال إلى التخفيف» هكذا ذكره صاحب «الحاصل» (تاج
الدين الأرموي)» وتبعه المصنف (أي البيضاوي)ء وإطلاق هذه الدعوى مع ما سيأتي

حيكام /4
ليإ(ف
اآمد
يام .وقد جزم ال
قل
تيح
سلمب
يى ا
مكنون المحرم مقدم عل
 )5بتقديم الدال على التشديدء قال :لأن احتمال تأخره أظهر؛ لأن الغالب منه
عليه الصلاة والسلام أنه ما كان شدّد إلا بحسب علو شأنه؛ ولهذا أوجب العبادات

شيئاً فشيئاء وحرم المحرمات شيئاً فشيئاً .وتبعه ابن الحاجب (في المنتهى ص›۲۲٣
ختصر) على ذلك.
واهنلامفي

واعلم أن الإمام (أي الفخر الرازي) ذكر هذا الحكم (في المحصول =)١/۷۲٤
۰۲

[الشزجيخ القائد إلى المغقولِينِ]”"
5

52

فَالأوّل :

o

أصلهء
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وَفَرْعَهُ

ره

-
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ومدلوله›

وخارج.

0

ےه

اه

وور

ل

له

صو
ر

الأول اطم وَبِقُوَّةِ دلِيله " 0وبكونه لم ينسح باتقاقء وبأنه على
کک

لل

في حادثة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغلظ فيها؛ زجراً للعرب عن
ولا يلزم من تقديم المتضمن للتخفيف

عاداتهاء ثم خفف فيها نوع تخفيف›

هذه المسألة؛ لقرينة العدول إلى الخفيف في نوع أن يقدم المتضمن»
مطلقا كما ظنه صاحب

اختلاف».

«الحاصل»»

في

والمصنف.

للتخفيف

وحيئئذٍ فليس بين الإمام والامدي

اه.

وانظر :المحصول للرازي 8//1؟ .5الإحكام للآمدي  .4/544المنتهى ص655؟ .رفع

الحاجب  .4/55بيان المختصر *.۷۹/۴

شرح العضد على المختصر 7/75١". نهاية

السول  .595 - 4/8945شرح الكوكب المنير ٤/١١۷.
 (00هذا العنوان من عملي» وليس بالأصل» أ ش .وقد استخلصته من كلام الشّراح.
انظر:شرح العضد على المختصر  .۲/۷۱۳رفع الحاجب  .4//975بيان المختصر "/

.۸
س:
ران
خي لع
أء ف
لفقها
ال ال
 00يرجح ما حكم أصله قطعي على ما هو ظنيء كقو

إن ما

صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين؛ فإنه أرجح من قياسهم على شهادته؛

تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛لأن اليمين تصح من الأخرس بالإجماع .والإجماع
قطعي » وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء.

وانظر :المستصفى  ."5/949المنخول ص .554الإحكام للآمدي .4/7144 .شرح
العضد على المختصر ؟ .115/رفع الحاجب  .5/9#7بیان المختصر .۳/۸۹۳
شرح المحلي على جمع الجوامع ؟ ."4/مختصر البعلي ص؟ .71تيسير التحرير
 .٤شرح الكوكب المنير ٤/۳۱۷. تشنيف المسامع * .98/إرشاد الفحول
ص.7 44
)(۳

ويرجح القياس الذي دليل حكم أصله أقوى وإن لم يكن مقطوعاً على القياس الذي
لم يكن دليل حكم أصله فيه كذلك.
وانظر :الإحكام للآمدي  .4//44شرح العضد على المختصر  .۲/۷۱۳رفع الحاجب
 .۷بیان المختصر  .۳/۸۹۳تيسير التحرير ٠4. /4 شرح الكوكب المنير 4/1ل.
5
إرشاد الفحول

ص" 94؟.

۳۰۴۳

سَئَنٍالْقِيّاسٍ» َبدَلِيلٍ حاص عَلَى تَعْلِيله 9"2وَبالْمَطع َة ]98/1[ /
و بالظّنٌ الأَغُلَبء وَبِأنَّ مَسْلَكَهًَا قطي أَوْأَغْنَّتُ طَئًا .وَالسَّبْدُْ عَلَى
ے
سھی

الْمتَاسَبَه ؛

وَالْوَضْفٌ

يلْقِيَاسَيْنِ
حطرِيقٍ تفيالْمَارِقِفِ ا
ح ب
لِتَضَمُِّنه إنْتِمَاءَ لْمُعَارِضٍ؛ يرجڅ
عقي على

وَالْمْنْضَبِطَةٌ

ر

راليوعت عَلَىالْعَدَمِيّ :

ىلأمَارَةِ؛
َاْبَاعِئَةُعَلَ ا

لظاهدة ,0وَالْمْتََحِدَةُ عَلَى خلافهاء وَالأَكْئَدُ تعدب

وَالْمُطَرِدَةُ عَلَى |اموق وَالْمُنْعَكْسَةٌ عَلَى جِلاْفِهَاء وَالْمُطرِدَةٌ فَقَط عَلَى

الْمنْعكِسَةٍ قق وَيكُوْنِه جَامِعًا لِلْحِكْمَةٍ ماعا لها عَلَى جلي وَالْمْاسَبَةُ عَلَى
( )١يرجح القياس الذي دل دليل على تعليل حكم أصله على ما ليس كذلك.
وانظر :الإحكام للآمدي  .4/884شرح العضد على المختصر  .7/715رفع الحاجب
 .٤بیان المختصر  .۳/۹۹۳شرح الكوكب المنير ٤/١٠۷.
(؟) ويرجح أحد القياسين على الآخر؛ بالقطع بالعلة» فإن مقطوع العلة راجح على ما هو

مظنون.
وانظر :اللمع ص .75المستصفى ١/٠٠٠. الإحكام للآمدي  .4/884شرح تنقيح
الفصول ص85؟ .4بيان المختصر ۳/٠٠٠. شرح العضد على المختصر ۲/۷١۳. رفع
.رح المحلي على جمع الجوامع ١۲/٤۷۴. مختصر البعلي
الحاجب EAW ش
ص.١77 تيسير التحرير ٤/۷۸. فواتح الرحموت NE شرح الكوكب المنير ٤/
/االا.
()۳

فى  :ش «و) بدل «أو».

( )4فى  :أ «وعلى الظاهر» .بزيادة «على» .وهذه الزيادة لا محل لها في العبارة؛ لمخالفتها
لبقية النسخ» وما عليه الشراح.
وانظر :شرح العضد على المختصر  .۲/۷۱"۳بيان المختصر  .۳/۹۹۳رفع الحاجب
E/E

) (6ويرجح ماهو أكثرتعدياًعلىماهو أقل تعديا  ً-علىالمختارعندالجمهور  -؛ لا
زيادة التعدي توجب زيادة الفائدة؛ فهو أولى.

وانظر :اللمع ص .۷1التبصرة ص88؛ .الإحكام للآمدي /4؟ .44شرح تنقيح

الفصول ص .574التحصيل  .۲/۲۷۲رفع الحاجب  .4/155بيان المختصر .9/104
شرح العضد على المختصر  ."7/711شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/١۷۳. نهاية
السول 5/١78  ١186.زوائد الأصول ص.٤١١ المسودة ص ."18 - ۸۷۳تشنيف
المسامع ۳/۰٥٠. البحر المحيط 5/78١  .۳۸۱فواتح الرحموت  .۲/۹۲۳تيسير
التحرير ٤/۷۹.
لكين

ْ  2پک“

والضرورية

وَالتَكَم سِريِھلِائَةُ من

بالعَكس۳

ا 9

الْحَمْسَةَءَ

4۾ 43عَلَى عَيْرمَاء

الْحَاجِيَّةَ

اج ج
اِيَ
جّ
ةٌ عَلَى |لَتَحسِيئِية

وَالدَيِنْتَةٌ ء

لّحَةٌ النَّمْسء تم الدنّسَ(بsDُM  2مس
مْلَ
ْ٢ممَض

الأَرْبَعَقَ وق

(,AD

العقل

( )١في  :أ «والضروريات» بدل «والضرورية».
 )0أي :تقدم الأربع الأخر على الدينية؛ لأنها حآىدّمي»

2

يس

(,lhO

الْمَال

:

2

وهو مبني على الشح

والمضايقة» بخلاف حق الله سبحانه وتعالى؛ فإنه مبنى على المسامحة والمساهلة؛

ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة عند تزاحمهما.
وقد رد ابن السبكي في رفع الحاجب  4/545ذلك بقوله « :وأما تقديم قتل
القصاص» فقد بيّنا في «شرح المنهاج» (* )891/سِرّهء وهو أن الشارع لا مقصد له

في إزهاق الأرواح» إنما مقصده دعوة الخلق إليه» وهداهم وإرشادهم» فإن حصل
فهو الغاية» وإلا تعين حسم الفساد بإراقة دم مَنْ لا فائدة في بقائه» فإراقة دم المرتد
والحربي إنما هو؛ لعدم الفائدة في بقائه» لا لقصد في الإزهاقء

فإذا زاحمه قتل

القصاص» وكان ولي الدم لا قصد له إلا كسمي باستيفاء ثأر موليه سلمناه إليه؛ فإنه
يحصل

فيه القصدان جميعاً :تطهير الأرض من المفسدين بإراقة دم هذا الكافرء»

وتشفي ولي الدم» ولا كذلك لو قتله الإمام عن الردة؛ فإنه يبطل مقصد ولي الدم
بالأصالة» والجمع بين الحقين أولى.

والحاصل :أن تسليمه إلى ولي الدم ليس تقديماً لحق الآدمي .بل جمعاً بين الحقين»
فليس مما نحن فيهء فظهر أن الدينية مقدمة على الأربعة» .اه.

وانظر :الإحكام للآمدي ٤/۳41٤ ۔  .454الإبهاج “ .805/شرح العضد على
المختصر  ۲/۷۱۳مع حاشية السعد .رفع الحاجب  .4/541بيان المختصر *.704/
 .۹۲فواتح الرحموت .۲/۹۲۴نهاية السول ٠١/٤ه.  -الكوكب المنير ٤/۸۲۷ ۷
تيسير التحرير 58/94
)6

٠

في :الأصل «ثم السب

واثم السب

بضم الباء وكسرها .فقراءة الرفع ثم

:ثم مصلحةٌ النفس»ء وقراءة الكسر اثم
النسبُ» معطوفة على المرفوع» وهو قوله «
النسب» بتقدير لاثم مصلحة النسب)».

( )٤في  :الأصل لاثم العقلٌ»؛ واثم العقل»» بضم اللام وكسره .فقراءة الرفع ثم العمل

:ثم مصلحةٌ النفس»» وقراءة الكسر «ثم العقلٍ»
معطوفةعلى المرفوع» وهو قوله «
بتقدير ١ثم مصلحة العقل».

( )5في  :الأصل «ثم المال؛ .و«ثم المال»» بضم اللام وكسره .فقراءة الرفع ثم المالٌ»
معطوفة على المرفوع› وهو قوله« :ثم مصلحة المالٍ» .وقراءة الكسر «ثم المال»
بتقدير ثم مصلحة المال».

۰0

وَبِقُوَّةِ مُوجِبٍ النَفْضٍ من مَانِع؛ أو فَوَاتِ شَرْطٍ عَلَى الضَّعْفٍ وَالَاخْيِمّالٍ,0"2
و

الى

وَبانيِمَاءِ امرجم لهافي الأضل» روبر ماُنرهَااعحلِىمِهَاء وَالْمُقَْضِيَةُ
للقي عَلَى البو"  5وَقِيل :

غر€

eee

( )١كون القياس الذي موجب نقض علته قَوِيّاء كالمانع وفوات الشرط مقدما على القياس
ف؛
يعلته
عقض
ضب ن
الذي موج
المنقوضة.

لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة

وكون القياس الذي موجب نقض علته محققاً مقدماً على القياس الذي موجب نقض
علته محتملاً؛ لأن المحققّ أقوى من المحتمل.
وانظر :بيان المختصر " .0/4رفع الحاجب  .4/*45شرح العضد على المختصر
 ۲مع حاشية السعد .شرح الكوكب المنير ٤/ ١١۷.
تدفى
اذين ق
 00ويرجح القياس ال

هيه؛
منتفمزاحم علتف
مزاحمعلتهالأصلعلىمال ي

لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة.
قال القاضي العضد في شرحه على المختصر « : ۸ ۲ترجح العلة بانتفاء المزاحم
لها في الأصل ؛ بأن لا تكون معارّضةً والأخرى معارضّةً؛ .اه.

وانظر :الإحكام للآمدي  .4/544رفع الحاجب  .5/"45بيان المختصر ۳/١٠٠.

زوائد الأصول ص74١  .774 -شرح الكوكب المنير ٤/٠۳۷.
) (۳وترجح العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت؛ لأن المقتضية للنفي مؤيدة

بالأصل .وبه قال الآمدي في الإحكام  »4/544وابن الحاجب في المنتهى ص8772

وهنا في المختصرء وغيرهما.

وما سبق من وجوه ترجيح النص المُثبت على النافي في مبحث [الترجيح العائد إلى
مدلول اللفظ] عند قول ابن الحاجب ...« :والمثبت على النافى» كحديث بلال›»٠...

١

يين.
سي ف
ايجر
يلا
قأنه
لفى
اايخ
فل

وانظر :البرهان  .۹۳/۸۲المستصفى ١/١٠٠٠. المنخول ص .454الإحكام للآمدي /4
5ه المنتهى ص .۸۲۲رفع الحاجب  .4/445شرح العضد على المختصر ۲/۸۱٠٠
مع حاشية السعد .بيان المختصر ٠5١/4". الروضة مع النزهة ؟ .954/زوائد الأصول

ص .774شرح الكوكب المنير ٤/۲۲۷ ۔ .۳۲۷
) (4أي  :ترجح العلة المقتضية للثبوت على العلة المقتضية للنفي؛ لأن المقتضية للثبوت

تفيد حكمها شرعياً لم يعلم بالبراءة الأصلية» بخلاف المقتضية للنفي؛ فإنها تفيد ما
علم بالبراءة الأصلية» وما فائدته شرعية راجح على غيره .وبه قال ابن قدامة في
الروضة  7/454مع النزهةء واختاره ابن السبكي فريفع الحاجب  5/4452وابن

النجار في شرح الكوكب المنير /””4لاء ونسبه إلى القاضي وابن عقيل من الحنابلة.

۱۳۰۹

م Ê

(Narr

o.

.

(DY

كوتا ار مع
)Mui
وَبِقُوَّةِ الْمُتَاسَبة(ك وَالْعَامَهَ فى“ الْمَكَلْفِينَ عَلّى الْخَاصَّة! .

الْمَْعُ :يرجح ِالْمُشَارَكةٍ في عَيْنِ لاْحكُم وَعَيْنِ الْعِلَّةِ عَلَى نة
=

قال الغزالي في المستصفى ١/٠٠٤ عن هذا القول « :تقديم العلة المثبتة على النافية»
قال به قوم» وهو غير صحيح؛ لأن النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالإثبات .وإن كان
نفيا أصليا يرجع إلى ما قدمناه من الناقلة والمقررة» .اه.
كما نقل الشوكاني في إرشاد الفحول 7ص١9 عن الأستاذ أبي منصور قوله « :الصحيح
أن الترجيح في العلة لا يقع بذلك؛ لاستواء المثبت والنافي في الافتقار إلى دليل»

وإلى هذا القول ذهب أصحاب الرأي» .اه.
كما يرى إمام الحرمين في البرهان  7/98أنه لا ترجيح بين المثبتة والنافية» وقال

فايملنمرج
ثحبتة أنه« :قولمَنْ لايتثبت فيما يأتيبه» .اه وإ
اللى ع
تدرمجيح بين
النافية والمثبتة مال الغزالي في المنخول ص.444

وانظر :البرهان  .۹۳/۸۲المستصفى ؟ .7/805المنخول ص .444الإحكام للآمدي /4

 54المنتهى ص .۸۲۲شرح العضد على المختصر 7/8١5 مع حاشية السعد .رفع
الحاجب  .4/.445بيان المختصر “ .505/الروضة مع النزهة ؟ .454/زوائد
الأصول ص .775شرح الكوكب المنير ٤/۲۲۷ .7/7 -
( )١ويرجح أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة؛ لأن قوة المناسبة تفيد قوة ظن العلية.
وانظر :رفع الحاجب  .5/541بيان المختصر * .404/المسودة ص .*/8شرح
الكوكب المنير /4؟ .إرشاد الفحول ص .445المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
ضص.701
) (۲في  :ش «و» بدل «في» .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.

) (۳ويرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين» أي :متضمنة لمصلحة عموم
المكلفين عل القياس الذي تكون علته خاصة لبعض المكلفين؛ لأن ما تكون فائدته
أكثرء أولى.
وقد قدم الكرخي» وأكثر الشافعية الخاصة؛ لتصريحها بالحكم.
وانظر :الإحكام للآمدي  .4//144شرح العضد على المختصر  ."۲/۸۱بيان المختصر

*/
ر5
ف.ع

الحاجب  .4/445شرح الكوكب المنير 4
/۷
 .۳۴زوائد الأ
.صول
٤٤
ص

( )5ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصل في عين الحكم وعين العلة على
الثلائة» أي :على ما يكون فرعه مشاركا لأصله في جنس الحكم وجنس العلة» وفي
جنس الحكم وعين العلة» وبالعكس؛ لأن المشاركة كلما كانت أخص كان الظن

بالعلية أقوى.

وانظر  :الإحكام للآمدي  .4/794شرح العضد على المختصر ١/۸۱". بيان المختصر-
1۰%۷

org

f

(NV

رمو
pkحَدِهِمًا عَTLلَى الْجِنْسَيْن” ¢
وعي ۰ن أَ
ت

وبالقّطع ب“

۳

في

»

TN

ِّocrن العلة خاصة
وَعَي

رکون الْمَرْع بالنّص جملةً َ 5فْصیا

زفق

ت

.

 .رفع الحاجب  .5/845زوائد الأصول ص٤٤۳  .454 -فواتح الرحموت ١/

 .٥تيسير التحرير f  /VA.إرشاد الفحول ص

)(1

7

م6

خد

کی

”۳

5

۰٣۲.

في  :ش «الجنس» بدل «الجنسين» .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين أحدهماء أي :عين العلة» أو
عين الحكم على القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في الجنسين» أي :جنس
العلةء

وجنس

الحكم.

وانظر : :الإحكام للآمدي ٤/۷۹٤. شرح العضد على المختصر ١/۸۱". بيان
المختصر ” .80/5رفع الحاجب  .4/8455زوائد الأصول ص“ .55شرح الكوكب
المنیر ٤/۹۳۷. إرشاد الفحول ص.65١

ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين العلة على عكسه» أي  :على
)(۳

القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم؛ لأن العلة أصل الحكم
المتعدي» فاعتبار ماهومعتبر في خصوص العلة أولى مناعتبار ماهومعتبر في
وانظر :الإحكام للآمدي ٤/۸۹٤. شرح العضد على المختصر ١/۸۱". بيان المختصر

 .۳رفع الحاجب  .4/8415زوائد الأصول ص.٤۳۲ شرح الكوكب المنير /4
٠
 ٩۹إرشاد الفحول ۰ص٠ء
) (£في  :أ «بما» بدل «بها» .وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
) (6ويرجح القياس الذي العلة في فرعه مقطوع بها على القياس الذي العلة في فرعه
مظنونة.
وانظر :الإحكام للآمدي  .4/84494شرح العضد على المختصر  .۲/۸۱۳بيان المختصر
۳  .5١05رفع الحاجب ١٤٠. 4/112 زوائد الأصول ص.54١ شرح الكوكب
المنير ٤۴

٤۷.

إرشاد الفحول ص.65١

 0ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملةً لاتفصيلاً على القياس الذي
لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص.
وقال الشراح  :وإنما قيد النص بقوله « :جملةً لا تفصيلا»؛ لأنه لو ثبت حكم الفرع
قوله « :وقيل :وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل» .اه.
ذكر الشراح أن ترجيح القياس بحسب الخارج لم يتعرض له ابن الحاجب؛ لأنه يعلم
رض ابن الحاجب للصئف الثاني من الدليلين المعقولين»
مما ذكرء كما لم يتع

«الاستدلالان»؛ للسبب السابق.

۳۰۸

وهو

[تزجيخ المنقولٍ والمغقول إا تعارضًا]”"
الْمَنْقُولُ وَالْمَعْقُولٌُ :رجح" الْحَاصصٌ بِمَنظويوا” .وَالْحَامتٌ  92لا
بِمَنْظه 00دَرَجَاتٌ )

تق
/  ۸٩1ب]

وَالتَّرْجِيحُ فيه حَسب

مَا َبقَعُلِلنَّاظِرٍ وَالْعَام م

الْقِيّاسِ

[تزجيخ الخذودٍ السَمعِيّة بَعْضِها عَلَى تغض)]”"
ا
رأ

ما الْحُدُودُ السّمْعِيّهُ رجح بالالمَاظ الصَّرِيحَةٍ عَلَى عير“ ا
هه

4

مار

2

.

= وانظر :الإحكام للآمدي ٤/۸۹٤. شرح العضد على المختصر . ۳/۸۱۳
۔"۹٠ بيان
المختصر * .504/رفع الحاجب  .4/845شرح الكوكب المنير ٤/١٤۷ ١٤۷.
زوائد الأصول ص.54١ إرشاد الفحول ص.٠٠٠
) (20هذا الع
عنوا
منلمن
ي» وليس بالأصلء أء ش .وقد استخلصته من كلام الشارحين.
انظر  :شرح العضد على المختصر */9١8. بيان المختصر * .704/رفع الحاجب /4
."561
)(۲

في  :أ شش ليتَرَجح) بدل يرَجَح.1و
.ما أثبته هو الموافق لما في شرح العضد على

المختصر ۳/۸۱۳
()9

فى

بيان المختصر  5042/#ورفع الحاجب .4/545

 :أ «بمنطوقه» بدل «بمنظومه؟» وكتب في صحيفة الأصل ذفافيلهامش

وعليه حرف «خ4؛ إشارة إلى أأنثمباَهُ»

ابمنطوقه»

وهو ابمنظومه» هاولصحيح.

وأما

ابمنطوقه١ فغير صحيح.
( )4في  :ش «للخاصٌ» بدل «الخاص».
(©)6

فى « :
أبمنطوقه» بدل ابمنظومه؟» وكتب في صحيفة الأصل فى الهامش «بمنطوقه»

وعليه حرف «خ٠؛ إشارة إلى أن ما أَنْبتَهُ وهو ابمنظومه؛ هو الصحيح» وأما
ابمنطوقه» فغير صحيح.

()

العام مع القياس» قد تقدم حكمه في مسألة « :الأئمة الأربعة .والأشعري» وأبو
هاشم › وأبو الحسين  :جواز تخصيص

العام بالقياس»).

اه فراجعها.

( )۷هذا العنوان من عملي» وليس بالأصل» أء ش .وقد استخلصته من كلام الشارحين.
انظر :شرح العضد على المختصر  .91 /۳بيانالمختصر  .57/710ارف
لعحاجب .5454/7
)(A

الترجيح في الحدود السمعية باعتبار اللفظ يرجح الحد الذي بلفظ صريح على حد فيه
تجوزء

أو استعارة»

أو اشتراك»

أو غرابة»

۰۹

أو اضطراب»

فيكون الصريح أولى ؛ لأنه-

وَبِكُوْنٍ الْمُعَدفِ اعرف وَبالذَاتِئ”" عَلَى الْعَرَضِيّ' " 2وَيعْمُومِهِ عَلَى

أقرب إلى الفهم» وبعيد عن الخلل والاضطراب.

ومحل هذا إن قلنا :إن التجوّزء والاستعارة» والاشتراك يكون في الحدودء
والصحيح  :المنع.

ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤/۷٤۷ عن الكوراني قوله « :إلا إذا اشتهر
1

المجاز» حيث لا يتبادر غيره» .اه.

وانظر :الإحكام للآمدي ١٠٠. /4 شرح العضد على المختصر  ."7/91رفع الحاجب /4

 .5بيان المختصر  .104//شرح المحلي على جمع الجوامع ٠۸۲. /۲ شرح الكوكب
 .//زوائد الأصول ص .574تشنيف المسامع ۳/۲٥٠. إرشاد الفحول ص٠ .05
45
5نير
الم
) (1والترجيح في الحدود السمعية باعتبار المعنى يترجح الحد بمعرف أعرف عند السامع

على الحد بمعرف أخفى؛ لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني.
.وانظر :الإحكام للآمدي  .4/066شرح العضد على المختصر  .۲/۹۱۳رفع الحاجب
5ربيان المختصر  .804/#شرح المحلي على جمع الجوامع  ۲/۸۷۳ب .۹۷۳
ب
" .78/5إرشاد الفحول ص.٠٠٠ نشر
تشنيف المسامع 0
شرح الكوكب المنير 5
البنود لاه

)(۲

الذاتي :كلوصف يدخل فيماهيةالشيء وحقيقته دخولاًلايتصورفهممعناهبدونفهمه؛
كالجسمية للفرس» واللونية للسواد؛ فإنمنفهم الفرس فقدفهمجسماً مخصوصاًء فالجسمية
داخلةفيذات الفرسية دخولاًب قهوامهافيالوجود والعقل» بحيث لوقدر عدمهافيالعقل؛
لبطل وجود الفرس » ولو خرجت عن الذهن» لبطل فهم الفرس.
انظر :المستصفى ١/91. الروضة مع النزهة ١/74. رفع الحاجب ١/۰۹۲. بيان
 ۷٦شرح العضد على المختصر ١/١۷ 1 -ل .التعريفات للجرجانيالمختصر ١/55 .

ص١. 4 شرح الكوكب المنير ٤/۸٤۷.
)(۳

الْعَرَضي  :وهو الموجود

الذي يحتاج في وجوده

إلى محل يقوم به؛

كاللون المحتاج

في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به» والعرض ما ليس من ضروريته أن يلازم» ولا
يمتنع اتفكاكه

عن

الشيء»

وهو إما سريع

بطيء الزوال كصفرة الذهب»

والشيب»

الزوال كحمرة

الخجل ٠

وصفرة

الوجل»

وإما

والشباب.

انظر :المستصفى ١/51١. الروضة مع النزهة ١/١". رفع الحاجب ١/۲۹۲. بيان
المختصر ١/٤۷  -هلا .شرح العضد على المختصر ١/8/: التعريفات للجرجاني

ص ۲۹۱۔  .۳۹۱شرح الكوكب المنير ٤/۸٤۷.

ومن الترجيح باعتبار المعنى أيضاء يرجح التعريف بكونه ذاتياً على كونه عرضياً؛ لأن

التعريف بالذاتي يفيد كنه الحقيقة» وهو مشارك للمعرّف بالأمور العرضية في التمييز» =
۳1۰

الآخَرِ؛ لِمَائِدَتِء وَقِيلَ :بِالْعَكْس لِلاتمَاقٍ علَيْو" .وَبِمُوَائَفَةٍ التَمْل

المي أو اللْعَوىّ أو ربو وَبِْجْحَانٍ طريتي لسابو وَبعَمَل الْمَديئة
الْحَلَمَاءِ الأرْبَعَةِ أو الْعْلَمَاءِ وَلَوْ وَاحِدَاء وَيتَفْرِيرٍ حُكم

الْحَظْرِء أو كم

الي وَبدَرءِ الْحَدّء وَيَتَركبُ مِنَ التَرجِيحَاتٍ في الْمْرَكَبَاتٍ وَالْحُدُودٍ أَمُورٌ لآ
تحص وَفِيمَا ذُكِرَ إِرْشَادٌ لِذَيِكَ1١۹/]. /.
 -ومرجح عليه بتصوير معنى الحدود.

وانظر :الإحكام للآمدي ٠٠٠. /4 شرح العضد على المختصر ؟ "9 /رفع الحاجب /4
 . 5بيان المختصر * .804/شرح المحلي على جمع الجوامع  .۰ ۲شرح الكوكب
المنير .7 4/45زوائد الأصول ص .5574تشنيف المسامع  .785 /۴إرشاد الفحول ص .065

( )١ومن الترجيح باعتبار المعنى أيضاًء يرجح التعريف بعموم الحد على ما لا يكون
كذلك؛ وذلك بأن يكون أحد التعريفين متناولاً لمحدود التعريف الآخر وزيادة» فإنه

يقدم ما اشتمل على المحدود الآخر وزيادة؛ لزيادة فائدته.
وقيل بالعكس؛ لأن مدلول الأخص متفق عليهء ومدلول الأعم مختلف فيه؛ للاختلاف
فيما زاد على مدلول الآخرء والمتفق على مدلوله أولى من المختلف فيه.
وانظر :الإحكام للآمدي  .4/006شرح العضد على المختصر  .۲/۹۱۴رفع الحاجب
 .1٤۷ _ ۴٤6بيان المختصر * .804/شرح المحلي على جمع الجوامع .۲/۸۷۲
شرح الكوكب المنير ٤/۷٤۷. زوائد الأصول ص .554تشنيف المسامع ؟.188/0#
إرشاد الفحول ص6١ .5
( )0في :أ «الشرعي» بدل «السمعي».
۔  )9قال البعلي في مختصره :ص77١ «وتفاصيل الترجيح كثيرة» فالضابط فيه :أنه متى
اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي .عام أخواص» أو قرينة عقلية أو لفظية
أو حاليةء وأفاد ذلك زيادة الظن» رجح به» .اه.

وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير « :767 /4تفاصيل الترجيح لا تنحصر؛

وذلك لأن مثارات الظنون التي بها الرجحان والترجيح كثيرة جداًء فحصرها بعيد؛
لأنك إذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من نفس
الدلائل ومقدماتهاء

وفي الحدود من جهة ما يقح في نفس الحدود من مفردات» ثم

ربت بعضها مع بعض حصل أمور لاتكاد تنحصر» .اه
وانظر :الإحكام للآمدي  .4/705بيان المختصر "7/9١  .4شرح العضد على المختصر

۲

مع حاشية السعد .رفع الحاجب  .4/7945شرح المحلي على جمع الجوامع

"8

تشنيف المسامع وليك

إرشاد الفحول ص0١؟.

۳۹۱

آخْرُ الْكتَاب

الْحَمْدُ لله رَابلِّْعَالَمِينَ وَصَلاتَهُ وَسَلامُهُعَلَىأشذرفي الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ
حاتم التَبِيّينَ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ وَصَحْبهِ أجْمَعِينَ صَلاةٌ دَائِمَة إِلَى يَوْمالدين
وَحَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الْوَكيلٍ.

لٍجفَيهِيع الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ
فرال لكلَاتبهِ وَمُصََِِ وَوالََاظر
لئ بْنعَُبْدٍالْكَافِي بن عَلِيٌّبن تام السّبِكيّعَثَرَاللهلهم
حمس وَعِشْرِينَ وَسَبْعمَاتَةِ
ب وَالْعِشْرِينَ مِنْذِي الْمعْدَةٍسَئَةٌ
گ
لِ
ا
اریخا

نا
يَلَى
سه ع
لَآجِْرَاء وَصَلَّى الل
(#الاه)َ .الْحَمْدُللهوَ و

مُحَمَّدِ وَالِه

وَصَحْبهِ وَسَلَّم .حَسْيْئا اللهُ وَناِعلُْموََكِيلُ""/4١10 / .ب].
`

)DD

( )۱وجاء فآيخر نسخة :أ« :وفيما ذكر إرشاد لذلك .انتهى والله أعلم بالصواب» نجز
في وسط شهر الله المعظمء ربيع الأول سنة ١4؟١هء وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين».
وجاء في آخر نسخة :ش « :وفيما ذكر إرشاد لذلك إن شاء الله تعالى» .وصلى الله
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ولا حول ولا قوة إبلاالله العلي

العظيم .تم الكتاب بحمداللهتعالى» وحسن عونه علىيدإسحاق بن أبيسليمان غفر
الله له ولوالديه آمين › آمين » آمين يا رب

العالمين؟..

1۲

الفهارس العامة

الآيات القرآنية.

الأحاديث المرفوعة.
الآثار الموقوفة والمقطوعة.

الأعلام.
الأماكن والبلدان.
الحدود والمصطلحات.

الفرّق والطوائف.
الشواهد الشعرية.

المسائل الأصولية.
المصادر والمراجع.
الموضوعات.
IS

2ه

کے
۳1۳

فهرس الآيات القرانية.

رقم الآية

السورة
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الصفحة

سورة البقرة
يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 ...

٠۲

«وعلم آدم الأسماء کلها¢ ...

٠۳
ين ١

«أنبئونني بأسماء هؤلاء4 ...

«وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ١٤ )...

«وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة» ...

لإن الله يامركم أن تذبحوا بقرة4 ...

«وما كادوا يفعلون» ...
(وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة4 ...

۷0

3

٠۷
۲۸

لما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها¢ ...

١6١٠

طفاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله»ه

84١

«إن الصفا والمروة من شعائر اللّهِ4 ...

۷0۱

4

۸01

ناا...
#إن الذين يأكتنموزنل م

#الوصية للوالدين والاقربين4 ...

۹۷

يريد اللهبكم اليسر¢ ...

٤۸۱

«أحل لكم ليلة الصيام الرفث© ...

٦۸۱

«فالان باشروهن¢ ...

54

«فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ¢4 ...
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 (1¥عوم

شف
«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء#» ...
۷۲
إفإن خفتم ألا يقيما حدود اللّه4 ...
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۸۲۲ ) ...

اعم
1
۳4۹

۲۳

448

«وبعولتهن أحق بردهن4 ...

#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا4 ...

<A

إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح١٠٠ # ...

V71

«وأحل الله البيع4 ...

٤۷

۸7۰۱

«واستشهدوا شهيدين من رجالكم4. . .

۱۸۲

1

۱۸٨

1
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كولم
يإن
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رَجُلَِينَ.٠ .4

سورة آل عمران
۷

۰4۳
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4
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«ومكروا ومكر اللّه4 ...
ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده إليك٤۷ »)...
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«ولله على الناس حج البيت© ...
#لا تاكلوا الربا أضعاف مضاعفة4 ...
بةكممن...
رفر
«سارعوا إلى مغ

«4

«الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا# ...
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۷11
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«أو ماملكت ايمانكم 4 ...

«يوصيكم الألوهلفايدكم) ...

۱۱

AFA <1۹ 14

«فإن كان له إخوة فلأمه السدس4 ...

۱۱
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رقم الآية

السورة

رقم الصفحة

#حرمت عليكم أمهاتكم 4 .. .
«وربائبكم اللاتي في حجوركم «¢ ....
تنين4 ...
#وأن تاجملعوااخبي
«وأحل لكم ماوراء ذلكم 4 ...
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رف
رف
٤۲
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٦٤۹
۰
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«يريد الله أن يخفف عنكم4 ...

۸۲

۲۹۹

لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى4 ...

۳

۳۳

ء فردوه إلى الله والرسول۸ © ...ه
يفي
شعتم
«وإن تناز
۱۸
«ولو كان من عند غير اللهلوجدوا4 ...
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«إومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة4 ...
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«فليس عليكم جُناح أن تقصروا نم الصلاة4 ...
إا أنزلناإليك الكتاب بالحق لتحكم4 ...
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سورة المائدة

+وإذا حللتم فاصطادوا4 ...
حرمت عليكم الميتة4 ...
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«والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)...
لإذا قمتم إلى الصلاة4 ...
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#وامسحوا برؤوسكم #4 .. .
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«أن النفس بالنفس4 ...
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«ابلغ ما أنزل إليك4 ...
«فصيام ثلاثة أيام4 ...
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سورة الأنعام

ولا تاكلوا ممالميذكر اسم الله عليه4 ...
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طقل لا أجد فيما أوحي إليمحرما على طاعم ٦٤۱ 4...
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#ما منعك ألا تسجد إذ امرتك# ...

١
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وت

۸01

سورة

ه...
سله
مل
خأن
#ف

رقم

الصفحة

1
¥4

الأتفال

١٤

4

۸4۲

 ..ولذي القربى١4 ) ...
ءم.من
ينمت
شا غ
#واعلموا أنم
۸
ىه4 ...
سكورن ل
لما كان لنبيء أأن ي

۹۲۱1
4۳

سورة التوبة
طفائتلوا المشركين4 ...

٥

#والذين يكنزون الذهب والفضة4 ...
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#إنما الصدقات للفقراء والمساكين4 ...

1

يفف

«يامرون بالمعروف4 ...

۱۷

۹۱

إن تستغفر لهم سبعين مرة4 ...

14

۹۱

#خذ من اموالهم صدقة# ...

6

فلولا نفر منكل فرقة منهم طائفة4 ...

يفن
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سورة يونس
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لتزاال طا
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حلىق
لع
ارين
ظاه

لا صلاة لمن لا وضوء له

AVY

لاصياملمنلميجمع الصياممن الليل

۹۲۰

لااليرقثاتل شيئا

ATV

لايرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر
المسلم

ATA

لايقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده

۷0۹%

لايقضين حَكَمٌ على اثنين وهو غضبان
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت

VY

اكلا

عقة
بنفو
سهم
لقد حكم فيهم بحكم الل

ونقاص
علقمة ب

أرقعة

لما أمررسول اللهبي بتخيير أزواجه بدا بي
لوأني استقبلت من أمري ما استدبرت لم

5٠

عائشة

°۸

أسق الهدي

لولا أن أأشقمعلتىي
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لأمرتهم بالسواك

ليس الخبركالمعاينة
يفيل

١١١56

أبو هريرة

۳۲1

ابن عياس
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ج
الحديث
ڪس
أ
ت
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س
الراوي

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

رقم الصفحة

اليواجد يحلعرضهوعقوبته

أسبو
عيد الخدري

۱۴A

الشريد بن سويد

ما ترون في هؤلاء الأسارى (أسارى بدر)

64

ابن عباس

(4A

مانهيتكم عنهفاجتنبوه وما أم
فرتأكمتبوها
منه ما استطعتم
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أبو هريرة

“vo

من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل

عائشة

هه

مبندل دينه فاقتلوه

ابن عباس

مطل الغني ظلم فإن اتبع أحدكم على مليء

م١١

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
عل
وكفر
فلي
لع
فينه
ين يم

ر
الذ
خييهو

أبوهريرة

من صلى صلاتنا وننس
سككنا فقد أصاب
السنة

البراء

لهاإلا ذلك

AV

أبو قتادة الأنصاري 

من قتل قتيلا لهعليه بينة فله سلبه

لها
صاة
يصل
لسي
مفن ن

“فى

5م

۸٩۲۹ء ١7١

إذا ذكرها لكافارة
أنس » وأبو هريرة

6م١١

نحن نحكم بالظاهر

o۳

نضر الله امرءا سمع منا حديئا فحفظه حتى

نهي رسول اللهية أنتنكح المرأة على
عم
خته
االأتوها

نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي
نهى عن بيع الحصاة

أبو هريره

"TA

أنس

يفن

أبو هريرة

ونصال
لع
ناهى

نهىعن أكلكل ذي نابمن السباع

أتبعولبة

الخشنى

44۹

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها .ونهيتكم
علنحوم الأضاحي فوق ثلاثة فامسكوا
مابدا لكم

بريدة بن الحصيب

عاشاهر الحجر
لفر
ل لل
وولد
ال

عائشة

۴۴۱

كمق

444
00

الراوي

الحديث

رقم الصفحة

عكرمة» (يرفعه)

والله لأغزون قريشا .ثم قال :إن شاء الله
يراسول اللهمالنا لانذكر في القران كما

4.

أم سلمةء وأم عمارة

يذكر الرجال

الأنصارية

۱۷۷

أبوذر

۸۰۸

ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي
وجعلته بينتكم محرما فلا تظالموا
2ج

هدهل

۳۲

فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة

الراوي

الأثر

رقم الصفحة

أبعدالأجلين

ابنعباس

إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل
إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية

عائشة
ابن عباس

إن رجلا مات وترك جدتيهء أم أمهوأم أبيه
أن عليا كانيأمر بالمتعة في الحج وعثمان

محمد بن أبيبكر 9١١1.2 ١١١١

عبدالله بن شقيق

كان ينهي عنها

۷t
4

f
فض

٤۹

أن عمر رضي الله عنه قال :في الذي طلق

امرأته وهو مريض قال :ترثهفيالعدة
ولا یرثها
أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشرة

ل:
وان
قنه ك
يه ع
أن عمر رضي الل
لعاقلة

إبراهيم النخعي
سعيد بن المسيب

۰111
(Y1 1

الدية على
سعيد بن المسيب

۰

۳1

أن غلاما قُتل غيلة فقال عمر :لو اشترك فيه
أهل صنعاء لقتلتهم

عبدالله بن عمر

113

أن فاطمة والعباس أتيا أبابكر رضي الله

ك
عنهم يلتمسون ميرائهما أرض
فهدمن
وسهمه من خيبر فقال أبوبكر

أن الن
ضضوء
ونق
اومللاي

أببكورء وعمر وعائشة

۱۰

أبو موسى الأشعري

٠t

شعري
أسى
أابولمو

۲

أنه استأذن على عمر ثلاثا فكأنه وجده

ضفن

الراوي

الأثر

أنه استشارهم

رقم الصفحة

في إملاص المرأة

ينت
س
قة ب
أنه حدث بحديث فاطم

ونل
يرجم
تاك
إي
هملأكنوا عنآية ال
قأ

المغيرة بن شعبة

Y1

الشعبي

oo

قائل
سعيد

لا نجد حدين

بن المسيب عن

عمر
صرديق رضي الله
اىلبك
جاءت الجدة إلى أب
۰
عنه تسأل میراثها

۳۹۹

اده

ابن أبي ذُؤيب

رأي ابن مسعود في نقض الوضوء من مس
الذكر

سها فسجد
ع ل
وال
ترائض
الف

عمران بن حصين
ابن عباس

فالعوترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم
قاء (فأفطر) فتوضاً
كان فيما نزل من القرآن :عشر رضعات
معلومات يحرمن » فنسخن بخمس معلومات

ابن عباس
أبو الذرداء

:ey
۹6£
54
۳1
٠

۸0۹

عائشة

كانت المرأة إذا زنت حبست فى البيت حتى

۰
تموت
كانت عاشوراء یوما تصومه قريش في
الجاهلية

ابن عباس

۱۹۹

عائشة

464

ظ

كتبإليّعلي وإلى شريح يقول :إأنيبغض
الاختلاف» فاقضوا كما كنتم تقضون -

ولك
YA

يعني في أم الولد -
كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث

عبيدة السلماني
ابن عباس

لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه
الناس

عثمان

411

مارآه المسلمون حَسّناًفهو عندالله حسن

ابن مسعود

۸4۱

من باهلني باهلته» إن الل
يهجلم
عل في مال
واحد نصفا ونصفا وثلثا

ابن عباس

فكيف نصنع بالمهراس

ابن عباس وعائشة
عيض

4

EY

o

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» الأستاذ أبو

00

إسحاق

1

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» أبو ثور
البغدادي 85 :

الإسفرايينى:

YY كرض

إبراهيم النخعي °6 :

إبراهيم بنعلي بنيوسف» أإبسوحاق | أح
حمد
نب
بنلء
الشیرازي"' .۷۳۴۳۱ :

إبر
ساهي
يمابن
رء

(°f

الاك

حال

النظام٤۳۴١ :ء ۳١٤ | أحم
عد ب
لني

الإمام١۳٤ : ١442
أبو بكر الرازي

الجصاص .۷۳۳۱ :

للك 111

هو إبراهيم بن علي بن يوسف» جمال الدين الفيروزآبادي» أبو إسحاق الشافعي .قال

النووي« :الإمام المحقق المتقن المدققء ذو الفنون من العلوم المتكاثرات .والتصانيف
النافعة المستجدات» .أشهر مصنفاته «المهذب» و«التنبيه فى الفقه»» و«النكت» فى

الخلاف» و«اللمع» وشرحهء و«التبصرة» في أصول الفقه .توفي سنة ٤۷١ه. انظر
ترجمته في :طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 7١4/86؟. شذرات الذهب "/

۹

()۲

تهذيب الأسماء واللغات ۲/۲۷١.

٠

سَقَطتٌ ترجمته سهواً..

أبو بكر الرازي :هو أحمد بن علي الملقب بالجصاص» ولد سنة ٠6ه وتوفي سنة
٠الهء درس الفقه على أبي الحسن الكرخيء كان إمام الحنفية في عصره ببغداد
طلب منه قضاء القضاة فامتنع» وأعيد عليه الطلب فلم يفعل» وعده ابن كمال باشا

في الطبقة الرابعة من طبقات الفقهاء السبع» أي من أصحاب التخريج» له من

التصانيف« :أصول الجصاص» .وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه المستنبط
للأحكام من القرآن الكريم» وقد جعله مقدمة لكتابه «أحكام القرآن» انظر ترجمته-

ro

أحمد بن عمر بسنريج:

ذو اليدين.586 :

.

أحمد بينحيى» ابن الراوندي.8/19/ :
أسامة .6814 :
إسماعيل بينحيى» المزني١١٠٠. :
الأصمء أببکور۰۲۲۱ :ء ۲۲١٠.

)د(
أرباوفع» مولى رسول الله ی .۲۷۲۱ :
ربيعة عببندالرحملن١ :؟.5

6

(ب)
بريرة٤۷۲۱. :

:ةعمز

البلخي 1Y. :

زيد:

.۷۳٤

.5١54

بلال بن رباح 6 :
بشر المريسي ۹1+٧+ :

(س)

۲

انذ:
سمعدع ب

)ج(
حاتم الطائي 952 :

©5١8؟.١

سعد بن مالك» أبو سعيد الخدري.780 :
ينر
جيدب ب
سع

۲۳٥ ۹٤۷.

الحسن بينسار البصري١٥٤. :
عولي بأنبي
لنحبسنين» أب
احس
ال

۷٥٤ : .

سعيد بمنسعدة الأخفش.484 :
سيب:
لمبن
ايد
سع

سلمة بن صخر "١ :الا,

هريرة۳۷٤. :

الحسين بن الحسن بن محمد» الحيلمي›
الجرجاني١۷۷. :

1

لحم
نم
بدغوي
الحسين بمنسعود با

.5495 :

أسبولمة بعنبدالرحملن.484 :
أسملمة :الالا.

سهيل بن أبي صالح9١5. :

(ش)

)چ(

شريح بن الحارث» القاضي ١٥٤. :

خزيمة الأنصاري/٠١٠ :الا.
الخليل بأنحمد الفراهيدي.9559 :

شقيق بسنلمة»

م
».
غ

صفوان بن أمية*٠ :الا.

ذكوان بسنمان.815 :
=

الفوائد البهية ص۷۲

أبو وائل/ :اهء.

(ص)

)ذ(
فى:

.805

_AYC -

تاج التراجم ص۸۸۰

الفتح المبين ١/05.

۳۳٢

شذرات

الذهب ۳/1۷

)(€

عبدالملك بعبندالله بينوسف الجويني›
أبو المعالي» إمام الحرمين4 :
 ۸1لوف TAO
عبيد الله بانلحسن بدنلال» أبو الحسن
الكرحى٦۰٦ ۰۰۳ : لاك ۹۳۸
1 ۷
فابنن.594 :
عمان
عث

عائشة أم المؤمنين90١52 : ٥۳ه.

عامر شبرنحبيل» الشعبي.104 :
العباس عمالنبي كَله۹١۳١٠. :
عبدالجبارء القاضى ,.806 :لالاك١١۷ .

۲
:
ولنفبن
علرحم
عبدا

ش

۰
. ۹۸۱۱

وي:
حيء»
ن جن
ل بن
امان
عث

هناب»
وب
لحمد
ان م
د ب
بلام
عالس
عبد

۸٦۸.

عكرمة بنعبدالله ۸ :

الجبائيء أبو هاشم :؟,4882 .85

علي بانلحسين الشريف المرتضى :؟.714

. ٠١4

عبدالقاهر الجرجاني.۹۳۲ :

علي بإنسماعيل» أبو الحسن الأشعري:

عبدالله أبحنمد بمنحمود البلخيء

كن  4ومن 1
علي بأنبي طالب۲۳ .94 :ه.

الكعبي » أبو القاسم  :ماس e
عبدالله بن الزبير۹٥٥٠. :

ارسي:
لعفلي
أابو

١١51.

عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب ."”65 :

عمر بانلخطاب:

90١52 .855

عبدالله بن عباس .۷۷۳ .8415 :

عمرو ببنحرهء

صرديق:
اولبك
عبدالله بعنثمان» أب
انب:
طر ب
خعم
لبن
الله
عبدا

عمرو بن عثمان بن قنبر» سيبويه.959 :
عمرو بهنشام» أجبوهل :؟ه".
عيسى بن أبان.۹۳۸ ۰۳۸۰ :

.4154

ثاهه.

ى
سبو
وء أ
مليم.
قنيس بن س
عبدالله ب
الأشعري١84. :
عنري:
ز»باب
ليس
عبدالله بان ق
عبدالله بن مسعود5١5 :

)غ(

.5984

٤۲1.

غيلان بن سلمة:

عبدالله؛ أو عبيد الله .أبو الحسن.ء أو
الحسين العنبري  ۷ :كلتف

الدبوسى58١٠١. :

عبدالملك بن قريب» الأصمعي.054 :

)(1

١١ة.

(ف)

.9۲1

مر» أبو زيد
عبدالله؛ أو عبيد اللهعبن

الجاحظ١١ :ه.

فاطمة الزهراء.109 :
فاطمة بنت قيس :لاهه.
فيروز الديلمر "٠4 : ° .1

سسَهقَطت ثر جمته سهواً. .

فيروز الديلمي هو :صحابي جليل» له أحاديث» وهو قاتل الأسود العنسي فآيخر=
۳¥

الباقلانى:

()3
القاسم بسنلامء أبو عبيد١84. :
قاسم بن محمد بن أبيبكر.۴۷۲۱ :
١١١٠١.

ارث:
حنت
لب
ايلة
قت

۸c

<۲1

1

o1

محمد بن عبدالله البغدادي» أبو بكر
الصيرافي١84. :
انلله
بددب
معحم

الحاكم النيسابوري:

١ك

م(

محمد بن عبدالوهاب بن سلام» أعبولي
الجبائي ١٠771. 7/05 :

مالك بأننس .الإمام٠٠۹۹ 5352 :ء

محمد بعنليء القفال8٠ :ه١١١١. ,.

0

لك
معزابن
ما

5 ۲٤١هكل 495ل مر

بء
ي بن
طعلي
امدلبن
مح

۸٦۷ :

مجزز المدلجي 4 :

البصري١١ :م

محمد بن أحمد بن محمد أعببودالله

محى لإاألاء 4A

اكلل

البصري AYC :

VTA

ينن»
سر ب
حعم
لبن
امد
مح

 (EVكادف

فلاف

محمد بإنسحاق»

مإحمسدمبانعيلء

محمد بن محمد بن محمد
الغزالى:

صمفهاني:
اولمأسل
أب

۰۳٤ ١94

ادف

۴1

١4٦
۰

محمد بانلحسن بفنورك۸۷٤. :

مة:
سلبن
ممد
مح

محمد بدناود الظاهري۸٤٥. :

مسروق بن الأجدع :كهع.

6١5. 9452

يب»
لطبن
امد
مح
=

الإمام

محمد بمنسلمء الزهري١56. :

هلاق .474

محمد بسنيرين:

فخر الدين

الدقاق“ :اكة.

. ١38

رن»
حب
بمد
مح

الام

محمد بن محمد بن جعفرهء أبو بكر

القاساني .156/ :

الإمام البخاري:

الكل

الرازي8١5. :

محمد بإندريس» الإمام الشافعي142 :
١ك؟كى

«Fo

أابولحسين

القاضي أبو بكر

,.7186

مسلم بانلحجاجء الإمام مسلم۲۸١٠. :
ام:
ليه
ليحسعل
امس
ال

.990

حياة النبي كد فقال النبي كه « :قتله الرجل الصالح فیروز»» وقيل :ب:لقتله في

خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وصوبه أبو أحمد الحاكم .توفي رضي الله عنه
في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنهء وقيل :بل في زمن معاوية رضي الله عنه.

انظر ترجمته في :تقرير التهذيب 7/4١١ ترجمة رقم ()۸١ء المعتبر للزركشي نقلاً
عن محقق بيان المختصر ؟.75١/7
0

معاذ بجنبل".۹۳۳۱ :2
بن المثنى»

معمر

أبوعبيدة :

(ه)
,ك9

أبوهريرة 465 :

المغيرة بشنعبة:
مغيث

١86.

EYT

هلال بأنمية.۲۳۷ :

مولى أبي أحمد (زوج بريرة):

(ي)

1
ميمونة» آم المؤمنين/ :الالاء .7/9171

يعلى بن أمية ¥o\. :

يعقوب بإنبراهيم» قاضي القضاة أبو
يوسف.115 :

(ن)
النضر بانلحارث١١١٠. :
النعمان بن ثابت» الإمام أبو حنيفة8892 :
لامك

 TITهبر

نعيم بن مسعود:

°۹

النهروانى 841١١. :

)(١

سَقَطتٌ نر جمته سهوا. .
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مسألة:
مسألتان

لاتثبت اللغة قياسا accuL
الواو للجمع المطلق selc
قال الأشعري :علمها اللهتعالى بالوحي
ا
على التنزيل

مسألة  :يلشاتق اسم الفاعل لشيء .والفعل قائم بغيره nec
مسألة :الأسود ون
احو
لهممشنتق ereces

EY
ال
ا
۹۲۲
e

لضف
f
NOY
EY

f
VE
00232
ooY

Vo
ROY
NOY
YY
4
000

 :الواجب على الكفاية على الجميع»

occe

ويسقط بالبعض

 :الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة (الواجب المخير) 00

 :من أخر مع ظن الموت قبل الفعل» عصى اتفاقا
امجب
ويت
للا
اما
:

0

إلابه snee
see

 :يجوز أن يحرم واحد لا بعينه sennsn

see
0

دةة
حجه
امن
وما
 :يستحيل كون الشيء واجبا حرا
 :المندوب مأمور بهء خلافا للكرخي والرازي
snee
لسيف
ك لي
تدوب
بلمن
:ا

00

به

 :المكروه منهي عنه» غير مكلف

41۳
فض

 :يطلق الجائز على المباح snee
snee

حكم شرعي

ا:لإباحة:

5
فض

 :المباح غير مأمور بهخلافا للكعبي snee
:

المباح ليس بجنس للواجب

000

ا ا ا

ا

ح ع ح ح ع

۳۲۸

:رط المطلوب الإمكان snee .........
ش
 :حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف 0
تلكاليف إلا بفعل snee
:
0
كليف بفعل حال حدوثه
:ال الأشعري :لاا يلنقتطع
ق
 :الفهم شرط

جح

التكليف

الأمر يتعلق بالمعدوم

 :قولهم:

ا

جح ع
2

ح > خخ

ا ا ا

ا ا ا ا 00
00

ا

2ح

معصية

.

مسألة :

.

الماع م فم

با
فعله

عمل»
بافعل
مسألة :إذ

659595 6

الجبلة nnanunssnanoneonaneeneoneneeee
أمر
ه

وضح في
ما

ولم ينكر هه قادرا eee

۳۹

00022

00
ا
لشاذ غير جائز
مسألة  :ابلعامل
مسألة  :الأكثر على أنه لايمتنع عقلا على الأنبياء صلى الله عليهم وسلم
قافا ف فاف ءاماف ف ءار قفاو snee

oV

۳۳

:لقراءات السبع متواترة eee
ا

6م 6م

ror

لك

00

م 66 6 6

4V

۳1۲

 :يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته 0

 :مانقل آحادا فليس بقرآن

TY

مسألة :الفعلان لا يتعارضان

Tc

O

مسألة  :و
فاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا se
مسألة  :المبتدع بما يتضمن كفرا كا
الكا
لفرمعن
كدفر
ا

E
O

مسألة  :لايختص
الإجماع بالصحابة وعند أحمد قولان nec

VE

مسألة  :لو ن
در المخالف مع كثرة المُجمعين scc

مسألة  :التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة

مسألة  :إجماع ا
لمدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك sne

مسألة  :لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم

مسألة  :لياشترط عدد الت
اوات
لرأعن
كدثر

se

se

مسألة :
إذا أفتى واحد وعرفوا به e

مسألة  :انقراض الع
اصر
لغير
م مش
حترط
ق عن
قدين
sc
مسألة  :لا
إجماع إلا عن مستند srec
مسألة  :يجوز أن
قيجم
يع ع
انس
sc
مسألة  :إذا أ
قجمع
وع
للى
ين وأحدث قول ثالث se
مسألة  :يجوز إح
داث دليل آخرء أو تأويل آخر عند الأكثر sne
مسألة  :اتفاق
العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول se

مسألة :اتفاق العصر عق
يب الاختلاف إجماع وحجة» وليس ببعيد sserc

مسألة  :اخت
جلفو
وا ف
ايز

عادملعل
أممة بخبر  ...فتبم لمث ثبلل ة زلا .

مسألة  :المختار امتناع ارتداد الأمة سمعا

lL

مسألة  :مثل قول الشافعي :إن دية اليهودي الثلث
مسألة  :يجب العمل با
الإج
لماع
وب
انقحلدء وأنكره الغزالي

مسألة  :إنك
ار حكم الإجماع القطعي cC
مسألة  :التمسك
بالإجماع فيما لاتتوقف صحته عليه sn
مسألة  :إذا
اختلف المتواتر في الوقائع cll
مسألة  :ق
د يحصل العلم بخبر الواحد العدل cc
مسألة :إذا
أخبر واحد بحضرته كَل ولم ینکر sc
مسألة :إذا أخ
بر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه sc
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E
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sV

TV
4V
QV
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اقمع
N
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0
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مسألة :إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله 0
مسألة  :التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلا

snee

0

مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:

يجب العمل بخبر الواحد
مجهول الحال لياقبل eee
الأكثر :أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة ..
000
قال القاضي :يكفي الإطلاق فيهما
الجرح مقدمء وقيل :الترجيح snee

مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:

000
الأكثر على عدالة الصحابة
00
الصحابي من راه ييا
لو قال المعاصر العدل :أنا صحابي snee
00
العدد ليس بشرط
إذا قال الصحابي  :قال كَل snee
00
إذا قال :سمعته أمرء أو نهى
0
إذا قال :أمرناء تأُهوِيئَاء أو أوجب» أو حرم
0
إذا قال :من السنة كذا
00
إذا قال :كنا نفعل» أو كانوا

 :حكم الحاكم المشترط العدالة ...الخ» وعمل العالم» ورواية العدل تعديل
مسألة

0

مسألة :الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف

0

مسألة :إذا كذّب الأصل الفرعَ سقط

00

مسألة :إذا انفرد العدل بزيادة» والمجلس واحد

مسألة :حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء
مسألة :خبر الواحد فيما تعمباهلبلوى
مسألة :خبر الواحد في الحدٌ مقبول ع

ا

0.
00

ا ا ا

00

مسألة :إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه sn

مسألة :الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدّم مه
مسألة :المرسل :قول غير الصحابي :قال از
مسألة :صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا على مرة 0
:مم١

0

ee

14

المسألة

رقم الصفحة .

مسألة :الأمر إذا علق على علة ثابتة و
بجب
تتك
كرره
رر؛ها

اتفاقاً seo

مسألة  :القائلون بالتكرار قائلون بالفور eee
مسألة :اختيار الإمام الغزالي أن الأمر بشيء معين ليس نهياً عن ضده»

YW
E

ولا

يقتضيه عقلا ecec

A

مسألة :الإجزاء :الامثال seew
مسألة :صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر ecec
مسألة  :القضاء بأمر جديد

eW
AV

ccc

ارك

مسألة  :الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيء snee
مسألة :إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن snee

YA
YA

مسألة  :الأمران المتعاقبان بمتمائلين serec

YA

مسألة :النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لاله ملل

TA

مسألة  :النهي عن الشيء لوصفه ec
مسألة :النهي يقتضي الدوام ظاهراً sc
مسألة :الع
عموم
وم
انرض الألفاظ حقيقة ecec

لك
YA
VA

مسألة  :الشافعي والمحققون :للعموم صيغة ecec

4

مسألة :جمع المنكر ليس بعام sc
مسألة :أبنية الجمع لاثنين تصح

eV

nese

RNV

مسألة  :إذا خص العام كان مجازاً في الباقي sessec
مسألة  :العام بعد التخصيص بمبيّن حجة ecec

EIV
4V

مسألة  :جواب ال
اسائ
للمغي
سرتقل دونه تابع لل
عسؤا
ملوفي
مه اتفاقاً ....
مسألة :المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازاً حلقايقة ا

١٠۷
EV

مسألة  :نافليمساواة مثل :لا يستوي) يقتضي العموم snee

APV

مسألة  :المقتضى sesse

eeV

مسألة« :لا أكلت»» و«إن أكلت» عام see sesnes

EEV

مسألة :الفعل المَنْبَّتُ لا يكون عاما في أقسامه scc
مسألة  :نحو قول الصحابي :نه
اىلعن
غبريع
رء وقضى بالشفعة للجار» يعم

VEV

ا

¥oV

الغرر والجار

snee

ا

ا ا

رقم الصفحة

المسألة

مسألة :إذا علق حكم على علة عمبالقياس شرعاً لابالصيغة ss.i.

eV

مسألة :الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق sseS
هود
عذ
ولا
ر»
فلم
ا مس
كقتل
با ي
مسألة :قالت الحنفية :مثل قوله ية جل

ا

في عهده» معناه بكافرء فيقتضي العموم ecec

الى

مسألة :مثل :يا أيها المزمّل)# .لئن اشركت) ليس بعام للأمة .ucuc
مسألة .:خطابه لواحد ليس بعام ا
مسألة  :جمع المذكر السالم» كالمسلمين» ونحو «فعلوا» مما يغلب فيه المذكر
لا يدخل فيه النساء

snee

eee

YV
EV
مف

eee

مسألة« :مَنْ» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر
 0تروف
مسألة :الخطاب ب «الناس»» و«المؤمنين» ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر ٠ #لالا
ا
ممسأثلةئ:ل :يا أيها الناس» .فيا عبادي) يشمل الرسول عليه السلام .
مسألة :مثل :يا أيها الناس» ليس خطاباً لمن بعدهم ل
لال
SAV
مسألة  :المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه nerese

مسألة :مثل# :خذ من أموالهم صدقة) لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع
0

YAV

0
مسألة :العام بمعنى المدح والذم
0
مسألة :التخصيص جائز إلا عند شذوذ
مسألة :الأكثر أنهلا بدفي التخصيص من بقاء جمع يقرب منمدلوله .

TAV
NAV
VAV

من المال

كفميه
حما
مسألة :شرط الاستفناء الاتصال لفظاًء أو

see

eeN

مسألة :الاستثناء المستغرق باطل باتفاق esO

TA

مسألة :الاستثناء بعد جمل بالواو sessec

AA

مسألة :الاستثناء من الإثبات نفي» وبالعكس

مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة :
مسألة:

ا

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب e snee
يتجوخزصيص السنة بالسنة sessec
يجوز تخصيص السنة بالقرآن sessec
يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد snee
الإجماع يخصص القرآن والسنة eses

NNA

YVA
sA
YA
EYA
fA

مسألة  :الجمهور :إذ
ا علم ييا بفعل مخالف ولم ينكره كان مخصصا للفاعل

مسألة :الجمهور :إِنَّمذهب الصحابي ليس بمخصص م
مسألة :الجمهور :إنَّ العادة في تناول بعض خاصٌ ليس بمخصص 0

مسألة :الجمهور
 :إذا وافق الخاصٌ حكمّالعام فلا تخصيص se
مسأل
ة  :رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص 0
مسألة :الأئمة ا
لأربعة» والأشعريء وأبو هاشم» وأبو الحسين :جواز

تخصيص العموم بالقياس 0

مسألة  :إذ
ا ورد مطلق ومقيد ميم يي مث ةن ةل نر ل ل ا ةل ا ا

ااا

ا

مسألة :لإاج
مال في نحو :جلا صلاة إلا بطهوره 00

صلاة» ليس بمجمل e

لا جمال فيما له مسمى لغوي .ومسمى شرعي 0

مس
ألة :الجمهور :الفعل يكون بيانا ..........٠ e

0

تأخير البي
وانقعن
ت
الحاجة 0
المختار
على المنع :جواز تأخير إسماع المخصص الموجود 0
المختار على
المنع :جواز تأخيره يه تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة
ال
مختار على التجويز :جواز بعض دون بعض 0
/اه١” 

۸1٦
AA

ام

AVo

مسألة  :ما له مح
مل لغوي» ومحمل في حكم شرعي مثل «الطواف بالبيت

مسألة:
مسألة:
مسألة :
مسألة :

۸٦۱

AVY

مسألة  :لإج
اما
ل في نحو« :والسارق والسارقة» se
مسألة :المختار :أ
ن اللفظ لمعنى تارةء ولمعنيين أخرى sn

مسألة  :إذا و
ارد
لبمعدجمل قول وفعل e
مسألة  :المختار :أن البيان أقوى

۸4۹

AoY

مسألة :لا إجمال
في نحو# :حرمت عليكم الميتة .4و«أمهاتكم» ليا
مسألة :
لإجامال في نحو# :وامسحوا برؤوسكم 0 4
مسألة  :لإاجمال
في نحو قوله على الصلاة والسلام :جرفع عن أمتي
الخطأ4...
0

مسألة

810

كلامم

AVY
م
ملم
AAY
AAR
A۸۸۹
۸4۹
۹۳
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ألة :يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعاً 0
مس

لمختار  :جواز النسخ قبل وقت القعل snee
مسألة  :ا

مسألة :الجمهور على جواز نسخ مثل:«:صوموا أبدا» 0

جواز النسخ من غير بدل snee
مسألة :الجمهور:

مسألة :الجمهور :جواز النسخ بأثقل ما تقدم
ة :الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس»
مسأل

00

ونسخهما

ةنم ممم امم ءءء ممم ةلمم ةم ممم ةلله
ا
المختار :جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه 0
0
يجوز نسخ القرآن بالقرآن
الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن snee
الجمهور على جواز :سخ ار بالخبرالمتواتر see
0
الجمهور على أن الإجماع لا
0
الجمهور على أن الإجماع ليانسخ به
مختار :أن القياسٍالمظنون لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً .e
ال

معا
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:

يجوز نس أصل الفحوى دونه» وامتناع نسخالفحوى دون
مسألة :المختار:
eee

أصله

 :المختار :أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع .i
مسألة

تار :أن الناسخ قبل تبليغه عليه السلام لايثبت حكمه .see
مسألة :المخ

مسألة  :الاعبلادماتستقلة ليست نسخاً snee
زء
جنسخ
لف
لطها
 :إذا نقص جزء العبادة» أو شر
مسألة  :المختار:

مسألة:
مسألة:
مسألة:
مسألة:

جواز نسح وجوب

والشرط لللاعبادة. .

معر فته » وتحريم الكفر وغيره

eee

لشافعية :حكم الأصل ثابت بالعلة snee
ا
ر :انخرام المناسبة بمفسدة تلزمء راجحة أو مساوية لامي
المختا
يجوز التعبد بالقياس eee
قائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه والقاساني والنهرواني ٠
ال

النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس .e
مسألة:
ة :القياس يجري في الحدود والكفاراتء خلافاً للحنفية 0
مسأل
مه"١ 

المسألة

۰

رقم الصفحة

مسألة :لا يصح القياس في الأسباب ssec
مسألة  :لا يجري القياس في جميع الأحكام

YI
ا

YTI

ماسأللةمخ:تار أنهيي بعد البعث مُتعبّد بمالم يُنسخ see
مسألة :اختلف فى تجزؤ الاجتهاد sessec

TAV
eN

ecec

0ن

ظنا ssec

NIN

مسألة :الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد ssec

eN

مسألة  :القطع  :لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي sec
مسألة  :المسألة التي لا قاطع فيها sec

4I
YY

مسألة  :تقابل الدليلين العقليين محال seew

eY

مسألة  :لايستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد sec
مسألة  :لاينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره snee
مسألة  :المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد ecec

قف
e
YTIN

مسألة :يجوز أن يقال للمجتهد :احكم بما شئت فهو صواب .cc

I

مسالة  :المختار أنهيي لايُقَرٌعلى خطأ في اجتهاد ecec
ماسأللةمخ:تار أن النافي مطالب بدليل» وقيل :في العقلى لا فى الشرعى ...

YEV
84١١

مسألة :المختار :أنهيكلِهِ كان مُتعبّدا بالاجتهاد

مسألة  :المختار :وقوع الا
عجتها
ادصممن
ره

مسألة :لا تقليد فى العقليات e

.....

o

مسألة :غير المجتهد يلزمه التقليدء وإن كان عالما eec

YoY

مسألة :الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة sne
مسألة :إذا تكررت الو
ياقع
لة ل
زمم تكرير النظر sc

toW
eo

يجوز خلو الزمان عن مجتهدء خلافاً للحنابلة scc
إفتاء م
لنيس بمجتهد بمذهب مجتهد sec
للمقلد .أن يقلد المفضول serec
ولا ير
تجع
قعن
له ب
يعد
ده اتفاقا ecec

له؟؟
N
YI
ا

مسألة:
مسالة :
مسألة:
مسألة :

 DDسد

۳۹

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع المطبوعة:

أولاً :التفسير وعلوم القرآن.

- ١

القرآن الكريم :برواية ورش» طبع بدار المصحف بيروت لبنان» وأقرّ صحته
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

- ۲

٣

الإتقان في علوم القرآن :لجلال الدين السيوطي (ت 19١١ه). تحقيق محمد
أبي الفضل إبراهيم .المكتبة العصرية بيروت لبنان.
أحكام القرآن :لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٠١4ه). جمع
الحافظ أبي بكر بن الحسين البيهقي (ت 884ه) .نشر دار الكتب العلمية
بيروت لبنان.

- 4

أحكام القرآن :لأبي بكر أحمد بن علي الرازي (ت /٠اثاه). نشر دار

- 5

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :لمحمد الأمين بن محمد المختار

الجكنى الشنقيطي  .نشر عالم الكتب بيروت لبنان.
 - ۷إعراب القرآن :لأبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت
"89ه) .تحقيق د .زهير غازي زاهد .الطبعة الثانية ١8©55ه ۸۹1٩ -م .

نشر عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية.

۳۹۰

البرهان في علوم القرآن :لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت ۹۷٤ه).
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم .الطبعة الثانية ١*9١ها  ۳۷۹۱م .دار

المعرفة بيروت لبنان.
التحرير والتنوير :لمحمد الطاهر بن عاشور (ت ۳۷۹۱م) .طبعة ۸۹۱٤م»
ناشلرتداورنسية للنشر.
تفسير آيات الأحكام :إشراف وتنقيح وتصحيح الشيخ محمد علي السائس.
الطبعة الأولى ١415ه  ۸۹۹۱م .دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
1١١

تفسير القرآن العظيم :لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت ۷۷٤ه). دار
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع.

۱۲

تفسير المراغي :لأحمد مصطفى المراغي (ت ١*71١ه). نشر دار إحياء
التراث العربي بيروت لبنان.

۱۳

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار :لمحمد رشيد رضا (ت

1ه.)4
1٤

الطبعة الثانية .بالأوفست .نشر دار المعرفة بيروت لبئان.

تحقيقات وأنظار فى الكتاب والسنة :لمحمد الطاهر بن عاشور (ت

151ه) .طبع بمصنع الكتاب الشركة التونسية للتوزيع سنة 8891م.
10

15

1۷

1۸

۱۹

جامع البيان عن تأويل آي القرآن :لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت
٠هم). طبعة ٠٤٠١ه _۸۹۱١ -م دار المعرفة بيروت لبنان.
الجامع لأحكام القرآن :لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطبي (ت ١الااه).
الطبعة الثانية سنة ۲۷۳۱ھ ۔ 5891م.
الجواهر الحسان في تفسير القرآن :لعبدالرحمئن الثعالبي (ت ۳۷۸ه أو
٥ه). تحقيق د .عمار الطالبي .طبع بالمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر.
الجواهر فتيفسير القرآن الكريم :لطنطاوي جوهري .نشر انتشارات أفتاب
تهران .
حاشية الصاوي على الجلالين :لأحمد الصاوي (ت ٠١١١ه). طبع بمطبعة

دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه.
روائع البيان تفسير آيات الأحكام :لمحمد علي الصابوني .طبع مكتبة الغزالي

دمشق» ومؤسسة مناهل العرفان بيروت لبنان.
۲١

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :لأبي الثناء محمود

الألوسي (ت ١77١ه). نشر دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
ان

له اهجا

۲

5

فاللا oT

1

3

ا

1 ._۲_.

|

ويه التأويل  :لمحمود بن
جل ف
وقاوي
الكشاف عنتحقيق غوامض التنزيل وعيون الأ
رات
و۷۷م
ش ۹۱
نسنة
منية
عاملرزمخشري (ت ۸۳١ ه) .الطبعة الثا

- ۳

ا

0

دار المصحف.

معالم التنزيل :للحسين بن مسعود البغوي (ت ١١١ه). تحقيق خالد
عبدالرحملن العك .ومروان سوار .الطبعة الرابعة ©١4١ه  ١8491م. دار
المعرفة بيروت لبنان.

f:

٥

_

-

معترك الأقران في إعجاز القرآن :لجلال الدين السيوطي (ت ۱۱٩ ) .تحقيق
على محمد البجاوي  .طبع دار الفكر العربي بالقاهرة سنة #191م.
مفاتيح الغيب الشهير بالتفسير الكبير :لفخر الدين الرازي (ت 505ه).
الطبعة الثالثة نشر دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
المفردات في غريب القرآن :للحسين محمد الراغب 'لأصفهاني (ت ٤٠٠١ه).
تحقيق صفوان عدنان داوودي .طبعة دار القلم دمشق ودار الشامية بيروت.

الناسخ والمنسوخ :لأبي القاسم هبة الله بن سلامة (14١ه). طبعة مصطفى
البابي الحلبي .

ا

۸

-

الناسخ والمنسوخ :لمحمد بن أحمد النحاس(898ه).طبعة المكتبة العلامية

بمصر .
 :الحديث الشريف وعلومه.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان :لعلاء الدين أبي الحسين الفارسي
الملقب بالأمير (ت ۹۳۷ه) .تحقيق عبدالرحملن محمد عثمان (الجزء الأول»
والثانى» والثالث) .نشر محمد عبدالمحسن الكتبيى» المكتبة السلفية بالمدينة
۰
المنورة» الطبعة الأولى سنة ١9٠ه.
ألفية السيوطي في علوم الحديث :لجلال الدين السيوطي (ت ١١هه).
تصحيح وشرح أحمد محمد شاكر .طبع دار المعرفة بيروت لبنان.
-

> ۲

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار :لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي
(ت 48هه) .تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز .الناشر مكتبة عاطف القاهرة.

أسباب اختلاف المحدثين :لخلدون الأحدب .الطبعة الأولى ٠٤٠١ه -
6ام.

وف"

دار السعودية للنشر والتوزيع` .

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث :لأحمد محمد شاكر .دار

الكتب العلمية بيروت لبنان.
۳۲

۳٤

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي :لأبي يعلى المباركفوري (ت *ه*1ه).
قام بمراجعته عبدالوهاب عبداللطيف .الطبعة الثالثة سنة ١484ه. دار الفكر

للطباعة والنشر والتوزيع.

تحفة الطالب لمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب :لإسماعيل بن عمر بن
كثير (ت ۷۷٤ھ). دراسة وتحقيق د .عبدالغني بن حميد بن محمود

الكبيسي .الطبعة الثانية ١45١5ه  5491م .دار ابن حزم للطباعة والنشر
والتوزيع بيروت لبنان.
۳٦

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف :للحافظ المزي (ت ۷٤١ه). تصحيح
وتعليق عبدالصمد شرف الدين .نشر الدار القيمة بمباي الهند سنة
4۴

۳۷

ھ.

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي :لجلال الدين السيوطي (ت
1ه).

تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف .الطبعة الثانية سنة ١۸۳١ه.

دار

الكتب الحديثة .
۳۸

۳۹

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس :للحافظ ابن حجر

العسقلاني (ت 788ه) .طبعة ١4841م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :للحافظ ابن حجر
العسقلاني (ت 9768ه) .تصحيح وتعليق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني.

شركة الطباعة الفنية المتحدة .القاهرة سنة ١588ه.
تلخيص المستدرك :لأبي عبدالله الذهبي (ت ۷٤۸ه). طبع بذيل مستدرك
الحاكم بدار الفكر بيروت لبنان سنة ١۸۹۳ه.
٤١

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد :لأبي عمر بن عبدالبر (ت
 {AYتحقيق جماعة من المحققين.

مطبعة فضالة المحمدية المغرب  .نشر

وزارة الأوقاف المغربية سنة ١٠٤١١ه.
۲

تهذيب التهذيب :للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 788ه) .مصور عن

الطبعة الأولى في دار المعارف النظامية حيدرآباد الهند سنة ١781ه.
۳

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة :لأبي الحسن علي بن
محمد

بن عراق الكتانى رت

*"5وم).

تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف.

والشيخ عبدالله محمد الصديق الغماري .الطبعة الأولى مطبعة عاطف القاهرة
مصر.

الناشر مكتبة القاهرة .

۳۹۳

٤٤

f°

التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح :لزين الدين العراقي

(ت ۸٠١ه). الطبعة الثانية ٠٤٠٠١ه _ 4891م .دار الحديث للطباعة والنشر
والتوزيع بيروت لبنان.
تقريب التهذيب :للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸١۲١ه). تحقيق
عبدالوهاب عبداللطيف .الطبعة الثانية سنة م

٤٦

والنشر
توجيه
الأستاذ
م

دار المعرفة للطباعة

بيروت لبنان.
النظر إلى أصول الأثر :لطاهر الجزائري (ت ١81ه). اعتنى به
عبدالفتاح أبو غدة .الطبعة الأولى المحققة في بيروت سنة ١514ه 
الناش :ر مكتب المطبوعات |الإسلامية بحلب سوريا.

۷

۲م

علق عليه ووضع

حواشيه أبو عبدالرحملن صلاح بن محمد بن

عويضة  .الطبعة الأولى سنة ۱٤۷۱ھ ۔ ۷۹۹۱م.

دار الكتب العلمية

بيروت لبنان.
۸

۹۹

الثقات :لأبي حاتم محمد بن حبان (ت 48#ه) .الطبعة الأولى سنة
١ 4ه. مطبعة دار المعارف العثمانية حيدرآباد الدكن الهند.
جامع الأصول في أحاديث الرسول :لمجد الدين بن أثير الجزري (ت
5ه ) .تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط .نشر وتوزيع مكتبة الحلواني» ومطبعة

الملاح » ومكتبة دار البيان سنة 987اه.
الجامع الصحيح (صحيح مسلم) :للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت
1هھه) .تحقيق محمد

فؤاد عبدالباقي .طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة

سنة /5ا"ااه.
١ه .

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله :لابن عبدالبر (ت
54ه) .مطبعة دار غريب القاهرة سنة  8/191م.

o

جامع التحصيل في أحكام المراسيل :للحافظ العلائي (ت ۷١١ه). تحقيق
حمدي السلفي  .عالم الكتب سنة ١٤١۷ه.

of

جامع الصحيح المختصر من أمر رسول الله كله وسننه وأيامه (صحيح
البخاري) :للإمام أبي عبدالله البخاري (ت 58؟ه) .المكتبة الإسلامية محمد

أزدمير استنبول تركيا سنة ١4/19هء وهي مصورة عن طبعة دار الطباعة
باستنبول سنة ١١٠١ه.

الطباعة باستنبول سنة "6ااه.
۳۹4

o4

الجرح والتعديل :لابن أبي حاتم الرازي (ت ۷۲۳ه) مصور عن الطبعة
الأولى فى الهند مجلس دار المعارف العثمانية بحيدرآباد سنة ١١۳۴۷ه.
الجوهر النقي (ذيل على سنن البيهقي)  :لعلاء الدين بن التركماني رت

 foاه).
كه

الخصائص الكبرى :لجلال الدين السيوطى (ت 4١١ه). طبعة بالقاهرة مصر
دون

لاه

تاريخ.

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل :لأبي الحسنات اللكنوي (ت ٠١٠٤١ه).
تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة .الطبعة السادسة ١745١ه _ ۲٠٠١م دار

مه

البشائر الإسلامية بيروت لبنان.
ظفر الأماني في مختصر الجرجاني :لأبي الحسنات اللكنوي (ت ١:40ه).
تحقيق د .تقي الدين الندوي .الطبعة الأولى دار القلم للنشر والتوزيع دبي.

۹

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس:
لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت ؟١١5ه) تعليق أحمد القلاش .مكتبة
التراث الإسلامي حلب سوريا.
الكفاية في علم الرواية :للخطيب البغدادي (ت ”754ه) .تحقيق عبدالحليم

محمد عبدالحليم» ود .عبدالرحملن حسن محمود .الطبعة الأولى مطبعة
السعادة القاهرة دون تاريخ.
5١

المحروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين:

لمحمد بن حبان البستي

(ت "48ه) .تحقيق محمد إبراهيم زايد .الطبعة الأولى سنة ١5487ه دار
“۲

الوعي حلب سوريا.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :لنور الدين الهيثمي (ت ۸٠۷ه). مطبعة القدسي
القاهرة سنة ١78ه.

1۳

المراسيل :لابن أبي حاتم الرازي (ت ۷۲۳ه) .عناية شكر الله نعمة الله

55
56

55

قوجاني  .الطبعة الأولى سنة ١19ه مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.
المراسيل  :لأبي داود السجستاني (ت 8717ه) .الطبعة الأولى مصر سنة ١11١ه.
المنتقى شرح الموطأ :لأبي الوليد الباجي (ت 444ه) .الطبعة الرابعة
٤ه ۸۹۱١ -م. دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
منهج النقد في علوم الحديث :لنور الدين عتر .الطبعة الثالثة .دار الفكر
دمشق دون تاريخ.

۳10

۹۷

معرفة علوم الحديث :لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٠١ه). تحقيق أ.
د .السيد معظم حسين.

A

دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان :لنور الدين الهيثمي (ت ۸٠۷ه). تحقيق
محمد عبدالرزاق حمزة .دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

14

الو

فى

الموطأ :للإمام مالك بن أنس (ت ١41ه). تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.
مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي القاهرة سنة ١٠۷۳١ه.

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال :لأبي عبدالله الذهبي (ت /84اه) .طبعة دار
المعرفة سنة ۲۸۳۱ھ بيروت لبنان.
نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر :للحافظ ابن حجر
العسقلاني (ت 788ه) .طبعة المكتبة العلمية المدينة المنورة..
النكت على كتاب ابن الصلاح :للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ؟88ه).
تحقيق مسعود عبدالحميد السعدي» ومحمد فارس .الطبعة الأولى سنة
6ه

y۳

V٤

٤م

دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

النكت على مقدمة ابن الصلاح :لبدر الدين الزركشي (ت 54لاه) .دراسة
وتحقيق د .زین العابدين بن محمد فريج .الطبعة الأولى ١914ه  ٠۸۹۹م
مكتبة أضواء السلف الرياض السعودية.
نصب الراية لأحاديث الهداية :للحافظ الزيلعي (ت ؟5لاه) .الطبعة الثانية

سنة 1 88ه الناشر :المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ .بيروت
لبنان.
النهاية فى غريب الحديث والأثر :لمجد الدين بن الجزري (ت ٦٠١ه).

تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ود .محمود محمد الطانحي .الطبعة الأولى
سنة ١#8ه طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي :الحلبي
١
وشركاه.
كلا

¥

صحيح ابن خزيمة :للحافظ أبي بكر بن خزيمة (ت 1١ه). تحقيق محمد
مصطفى الأعظمي .الطبعة الأولى سنة ١94ه طبع المكتب الإسلامي.
عارضة الأحوذي بشرح الترمذي :لأبي بكر بن العربي (ت ٤١هه). طبع
مكتبة المعارف بيروت لبنان.

۷۸

علل الحديث :لابن أبي حاتم الرازي (ت ۷۲۳ه) .طبعة سنة ٠٤٠١ه دار

المعرفة بيروت لبنان.
۱۳۹٦

ےی حو

۷۹

٠ سک

ہے

العلل الواردة في الأحاديث النبوية :علي بن عمر الدارقطني (ت ۸۳١ه).
طبعة سنة ۵ش

دار طيبة في الرياض السعودية.

علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) :لأبي عمرو عثمان بن عبدالرحملن
الشهرزوري (ت 755ه) .تحقيق د .نور الدين عتر .نشر المكتبة العلمية.

لةأصيل حلب سوريا.
طابع
۸1

AY

AT

عمدة القارئ شرح صحيح

البخاري:

لبدر الدين العيني رت 866مه) .دار

الفكر ۹۹۳۱ھ ۔ ۹۷۹۱م .
غریب الحديث :لأبى سليمان الخطابى (ت ۸۸۳ه) .تحقيق الأستاذ
عبدالكريم إبراهيم العزباوي» خرج أحاديثه الأستاذ عبدالقيوم عبد رب النبي.
طبع دار الفكر بدمشق .نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة .مركز البحث
العلمي وإحياء التراث الإسلامي سنة ١704ه.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري :للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت

۸ه) .مصور عن المطبعة السلفية بالقاهرة .نشر مكتبة الرياض الحديثة
السعودية .
A4

فتح الباقي على ألفية العراقي :لزكرياء الأنصاري (ت ۲۹١ه). تصدير
محمد بن الحسين العراقي الحسيني .طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
فتح المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث :لشمس الدين السخاوي (ت
هه ) .تحقيق عبدالرحملن محمد عثمان .الطبعة الأولى سنة ٠۸۸۳هم
مطبعة العاصمة القاهرة.

A٦

قفو الأثر في صفو علوم الأثر :لصفي الدين بن الحنبلي (ت 904ه) .الطبعة
الأولى .مطبعة السعادة القاهرة ١57ه.

AV

الترمذي (ت

سنن الترمذي (أو الجامع الصحيح):

للحافظ

أبي عيسى

تحقيق الشيخ أحمد محمد

شاكر»

ومحمد فؤاد .عبدالباقي»

۹ه).

وإبراهيم عطوة عوض .الطبعة الثانية ١917ه مطبعة عيسى البابي وشركاه
القاهرة .
AA

سنن الدارقطني  :للحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت ۵۸۳ه) .طبع دار

المحاسن للطباعة القاهرة سنة ١58ه.
۸۹

سنن الدارمي :للحافظ أبي محمد الدارمي (ت ١861ه). طبع بدار إحياء
السنة النبوية بعناية محمد أحمد دهمان.
۳۷

سنن أبي داود :للحافظ ابي داود السجستاني (ت ۷۲١ه). تعليق عزت عبيد

الدعاس .الطبعة الأولى سنة ١48ه نشر وتوزيع محمد علي السيد حمص
سوريا.
۹۱

السنن الكبرى :للحافظ أبي .بكر البيهقي (404ه) .مصور عن الطبعة الأولى
بحيدرآباد الدكن .دائرة المعارف النظامية سنة 88اه.

۹۲

سنن ابن ماجه :للحافظ أبي عبدالله بن ماجه القزويني (ت 817ه) .تحقيق

محمد فؤاد عبدالباقي .طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي .الحلبي
القاهرة سنة ١۲۷۴ه.

۹۳

سنن النسائي  :للحافظأحمدبن شعيب بن علي النسائي(ت ۴٠۰م) .مطبوع
مع شرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية السندي عليه .الطبعة الأولى
س1ن1ة١445ه). المطبعة المصرية بالأزهر .الناشر :المكتبة التجارية الكبرى .

۹٤

شرح الألفية في علوم الحديث للعراقي :للحافظ زين الدين العراقي (ت
5ه ) .تعليق محمد بن حسين العراقي الحسيني .تصدير دار الكتب العلمية

۹°

بيروت لبنان.
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك :لمحمد عبدالباقي الزرقاني (ت
٣ه). مراجعة لجنة من العلماء .طبع دار المعرفة للطباعة والنشر
والتوزيع بيروت لبنان سنة ۸۹۳۱ه.

۹٦

شرح السنة :لأبي محمد الحسين البغوي (ت ١5هه). تحقيق زهير
الشاويش» وشعيب الأرناؤوط .الطبعة الأولى من سنة 8#٠اها ١٠٠١ه.
نشر المكتب الإسلامي دمشق

۹۷

شرح معاني الآثار :لأبي جعفر الطحاوي (ت ۳١١ه). تحقيق محمد زهري
النجار .طبعة سنة ١*184/ه. مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة.

۹۸

شرح صحيح مسلم :للحافظ محي الدين النواوي (ت 5لا5ه) .الطبعة

الأولى سنة ١١٤١ه. دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.

۹۹

شرح علل الترمذي:

لابن رجب

الحنبلي (ت هولاه) .تحقيق د .هجام

عبدالرحملن سعيد .الطبعة الأولى ١7105ه  ۷۸۹۱م مكتبة المنار الزرقاء
الأردن.
١١

رح شرح نخبة الفكر :لعلي منلا القارئ (ت ٠١١4ه). طبعة استنبول سنةش
۷ھ

.

۳1۸

٠١+

 -الوسيط .في علوم ومصطلح

الحديث

 :لمحمد

بن محمد

أبي شهبة .

الطبعة

الأولى *١05ه  841*#م .طبعة عالم المعرفة للنشر والتوزيع جدة

ثالثاً :أصول الفقه .والقواعد الفقهية» وتاريخ التشريع.
7 ١الإبهاج في شرح المنهاج :لعلي بن عبدالكافي السبكي (ت ۷١١ه)» وولده
تاج الدين السبكي (ت الالاه) .تحقيق د .شعبان محمد إسماعيل .الطبعة

الأولى سنة ٠٤١١ه ۸۹۱١ -م. الناشر :مكتبة الكليات الأزهرية» حسين

محمد إمبابي وأخوه محمد.

-_ ۳أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء :لمصطفى سعيد

الخن .الطبعة الرابعة سنة ١504ه  ۸۹۱١م. مؤسسة الرسالة بيروت -
شارع سوريا  لبنان.

_ ٤إجابة السائل شرح بغية الآمل :للأمير الصنعاني (ت ١١78ه). تحقيق
القاضي حسين بن أحمد السياغي» ود .حسن محمد مقبولي الأدهل .الطبعة
الأولى ٠٤١١ه 5891 -م .مؤسسة الرسالة بيروت  شارع سوريا  لبنان»
ومكتبة الجيل الجديد صنعاء.

7 ٠الإحكام في أصول الأحكام :لسيف الدين الآمدي (ت 185١هم). الطبعة
الأولى سنة ٠٤٠١ه ۸۹۱١ -م. ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز.

دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
5

الإحكام في أصول الأحكام  :لابن حزم الظاهري (ت 584ه) .طبعة دار
الكتب العلمية بيروت لبنان دون تاريخ.

- ۷إحكام الفصول في أحكام الأصول :لأبي الوليد الباجي (ت ٤۷٤ه). تحقيق
عبدالمجيد تركي .الطبعة الثانية سنة ١14١6ه  4۹۱٩م. دار الغرب
الإسلامي .
- ۸إرشاد الفحول إلىتحقيق الحق من علم الأصول :لمحمد بن علي بن محمد
الشوكاني (ت 6٠؟١ه). طبعة دار المعرفة بيروت لبنان دون تاريخ.

۹

 الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات :لشمس الدين المارديني (تالامه) .تحقيق د .عبدالكريم بن على بن محمد النملة .الطبعة الثانية سنة

5ه

5411 -م .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الرياض السعودية.

۳۹۹

 CEيبب
ا

11۰

ل
يم

صول الفقه :لأبي :الثناء اللامشي (عاش في أواخر القرن الخامسء وأوائلأ
القرن السادس الهجري) .تحقيق عبدالمجيد تركي  .الطبعة الأولى سئة

١١١

5م  .دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان.
أصول الفقه :لمحمد الخضري بك .الطبعة الخامسة سنة 88اها 
8م طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر.

11۲

صول الفقه :لمحمد أبي زهرة .طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة مصرأ
أصول الفقه الإسلامى :لمحمد مصطفى شلبى  .الطبعة الرابعة سنة *١5٠اه 
8951م  .الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت لبنان.

١1

أصول الفقه الإسلامى :لوهبة الزحيلى .الطبعة الأولى سنة ١٠٤١١ه -

11۳

5م.
١1

١15

طبعة دارالفكر الجزائر» ودار الفكر دمشق سوريا.

أصول الفقه الإسلامى :لأمير عبدالعزيز .الطبعة الأولى سنة ١4145ه
9ا71م .دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.
صول السرخسي  :لأبي بكر السرخسي (ت 44٠ه). حقق أصوله أبو الوفاءأ
الأفغاني  .دار المعرفة بيروت لبنان.

11۷

٠

أصول الشاشي :لأبي علي الشاشي (ت 44ه) وبهامشه عمدة الحواشى
لمحمد فيض الحسن الكنكوهي .طبعة سنة ۱٤١۲ھ 7891 -م .دار الكتاب

العربي بيروت لبنان.
11۸

 -الاعتصام :لأبي إسحاق الشاطبي (ت ۹۷١ه). تقديم محمد رشيد رضى

18

مكتبة الرياض الحديثة البطحاء الرياض السعودية.
إعلام الموقعين عن رب العالمين :لشمس الدين بن قيم الجوزية (ت
١هاه). راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبدالرؤوف سعد.

1۲۰

دار الجيل بيروت

لبنان.
إ-فاضة الأنوار على أصول المنار :لعلاء الدين الحصكفي (ت 1١88ه). غلق

عليه الشيخ محمد سعيد البرهاني .الطبعة الأولى سنة ۱٤۳۱ھ ۔ 7441م
دون ذكر الطبعة أو .الناشر.
۱۲۱

ا-لإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل :لأبي الوليد الباجي (ت
٤ه). تحقيق محمد علي فركوس .الطبعة الأولى سنة ۱٤۱٩ھ ۔ 54991م.
المكتبة المكيةمكة المكرمة .السعودية.
لضن

يفل

الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع :لأحمد بن قاسم

١77

العبادي (ت 494ه) .ضبطه وخرج آياته وأحاديثه .الشيخ زكريا عميرات.
الطبعة الأولى سنة ١٤١۷ه 71991 -م .دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
 البحر المحيط في أصول الفقه :لبدر الدين الزركشي (ت /44اه) .قام بتحقيقهمجموعة

من

المحققين»

وقام بمراجعته د.

عمر سليمان

الأشقرء

ود.

عبدالستار

أبو غدة .الطبعة الثانية ١4١7ه- 7441م .طبعته وزارة الأوقاف والشؤون

الإسلامية بالكويت بدار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقة مصر.
١55

 -بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله :لمحمد فتحي الدريني  .الطبعة الأولى

١6

ب
ذل النظر في الأصول :لمحمد بن عبدالحميد الأسمندي الحنفي (ته).

تحقيق محمد زكي عبدالبر .الطبعة الأولى سنة ۱٤۲۱ھ ۔ ۲۹۹۱م .

مكتبة دار التراث القاهرة مصر.
 - 5بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام  :لمظفر الدين الساعاتي رت

4ه  ..رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالأزهر الشريف لمحمد يحيى
١

آققيا برقم (١114١).
ا-لبرهان في أصول الفقه :لأبي المعالي الجويني (ت 794ه) .تحقيق د.

عبدالعظيم محمود الديب .الطبعة الرابعة للكتاب .الثانية للناشر سنة ١814ه

-

1551/م.

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة .

۲۸

ا-لبلبل في أصول الفقه :لسليمان بن عبدالقوي الطوخي الصرصري الحنبلي

۹

(ت ”الاه) .الطبعة الثانية سنة ١5٠٠ه. توزيع دار الأنصار بالقاهرة.
ب-يان المختصر
شرح مختصر ابن الحاجب :لشمس الدين الأصفهاني (ت
84ه) .تحقيق د .محمد مصطفى بقا .الطبعة الأولى سنة ١505اه 
56ام.

۱۳۰

دار المدنى للطباعة والنشر والتوزيع .جدة

 التبصرة في أصول الفقه :لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤۷١ه). تحقيق د.مح
همد
يح
تسن
و.
م

۱۳۱

السعودية .

تصوير سنة ١۳
٠٤۱ه
۹۳-۸م

عن الطبعة الأولى سنة

دار الفكر دمشق .

 التحصيل من المحصول :لسراج الدين الأرموي (ت ”785ه) .تحقيق د.عبدالحميد علي أبي زنيد .الطبعة الأولى سنة ١805ه 8841 -م .مؤسسة

۴71

۱۳۲

ا-لتحقيقات في شرح الورقات :للحسين بن أحمد المعروف بابن قاوان (ت
4ه  .).تحقيق د .الشريف سعد بن عبدالله بن حسين .الطبعة الأولى سنة
۹ه

4491 -م .دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن .

يفيل ت-خريج الفروع على الأصول :لشهاب الدين الزنجاني (ت 5095ه) .تحقيق
د .محمد أديب صالح .الطبعة الخامسة ١404ه  4841م .مؤسسة الرسالة
بيروت  -شارع سوريا  -لبنان.
۱۳٤

 التلخيص فى أصول الفقه :لأبى المعالي الجويني (ت ٤۸۷ه). تحقيق د.عبدالله جولم النيبالي» وشبير أحمد العمري .الطبعة الأولى سنة ١٠١١۷ه -
5م  .دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر بيروت لبنان.

 1oالتلويح على التوضيح شرح التنقيح :لسعد الدين التفتازاني (ت

۲ه).ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات .الطبعة الأولى سنة
طن

5م .دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
1ه
_44
5
٠
 التمهيد في أصول الفقه :لأبي الخطاب الكلوذاني (ت 8٠١ه). تحقيق د.مفيد أبي عمشة» ود .محمد بن علي الإبراهيم .الطبعة الأولى سنة ١5055ه
 6491م .نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعةوالدراسات الإسلامية بمكة المكرمة .السعودية.

 ۱۳۷التمهيد في تخريج الفروع على الأصول :لجمال الدين الإسنوي (ت

؟لالاه) .تحقيق د .محمد حسن هيتو .الطبعة الثانية سنة ٠٤١١ه -
۰م  .طبع مؤسسة الرسالة بيروت  -شارع سوريا  -لبنان.
۱۴۸

تعليل الأحكام :لمحمد مصطفى شلبي .الطبعة الثانية سنة ١04١ه 

كين

١م  .دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان.
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي :لمجمد أديب صالح .الطبعة الرابعة سنة
۳ه _ 7941م ..المكتب الإسلامي دمشق.
 -التقريب والإرشاد :للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت 704ه) تحقيق د.

عبدالحميد بن علي أبي زنيد .الطبعة الأولى سنة ١4١41ه  8991م.
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
قريب الوصول إلى علم الأصول  :لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي (ت ۱4١ت

0١ه). تحقيق محمد علي فركوس .الطبعة الأولى سنة ۱٤٤۰ھ ۰۹۹۱ -م.
دار التراث الإسلامي للنشر والتوزيع حيدرة الجزائر.
فضن

دوروك منعا |

- 7التقرير والتحبير :لابن أمير الحاج (ت ۹۷۸ه) .تحقيق لجنة مكتب البحوث
والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .الطبعة الأولى سنة

14۹م .۷ھ ۱
۳4

 -تقويم الأدلة على كتاب التحرير في تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع :

لأبي زيد الدبوسي (ت ٤١١ه). رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون
بالأزهر الشريف رقم ١5". إعداد /صبحي محمد جميل الخياط.
 - 44تشنيف المسامع بجمع الجوامع :لبدر الدين الزركشي (ت 44لاه) .تحقيق
د .عبدالله ربيع» ود .سيد عبدالعزيز .الطبعة الثانية سنة ۱٤۹۱ھ ۔ 8891م.

مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية .
ه١:  -توضيح المشكلات في اختصار الموافقات:

(ت ١#٠ه). الطبعة الأولى 4ه

لمحمد بيحيى الولاتي الشنقيطي

۳۹۹۱ -م  .دار عالمالكتب للطباعة

والنشر والتوزيع.
- 141اتيلسي
ترحرير على كتاب التحرير :لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه (ت
حوالي ۷۸۹ه) .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
۷

 -الحاصل مانلمحصول:

لتاج الدين الأرموي (ت "585ه) .تحقيق د.

عبدالسلام محمود أبي ناجي .رسالة دكتوراه من الأزهر الشريف على الآلة
الكاتبة .
- 4حاشية على شرح الورقات :لأحمد بن محمد الدمياطي (ت ١١١١ه) طبعة
سنة ١٠۳١١ه. طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

_ ۹حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع :لحسن العطار (ت
٠١ه).

دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

الحدود فى الأصول :لأبي الوليد الباحي (ت ٤۷٤ه). تحقيق د .نزيه

حماد .الطبعة الأولى سنة ١79ها  -ام  .مؤسسة الزغبي للطباعة
والنشر.
- ١خصائص

التشريع في السياسة والحكم  :لمحمد فتحي الدريني .الطبعة الأولى

سنة 70451ه 7491 -م .مؤسسة الرسالة بيروت  -شارع سوريا  -لبنان.

 - ۲الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عنصر فرض

لجلال الدين السيوطي (ت 5١١ه). تحقيق خليل الميس .الطبعة الأولى سنة
8ه

8491م .دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
تفلن

r

e

يي

ge
يوسي Te

۳61

 -رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  :لتاج الدين السبكي رت

الالاه).

تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود .الطبعة الأولى سنة
4ه _ 4441م .عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
 6الرسالة :للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 7١4ه). تحقيق أحمد محمد
شاكر .المكتبة العلمية بيروت لبنان.
- 6زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول :لجمال الدين الإسنوي
(ت الالاه) .تحقيق محمد سنان سيف الجلالي .الطبعة الأولى سنة
۳ه _ ۳۹۹۱م .مكتبة الجيل الجديد صنعاء 'الجمهورية اليمنية.
 - 5الكاشف عن المحصول فيعلم الأصول :لأبيعبدالله محمد بمنحمود بعنباد

1١61/

4

العجلى الأصفهانى (ت 765ه) .تحقيق عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد
معوض .الطبعةالأولىسنة١ 815ه 4441م .دار الكتب العلميةبيروتلبان.
كشف الأسرار شرح المصنف على المنار :لأبي البركات النسفي (ت
٠م ) .وبهامشه شرح نور الأنوار على المنار للصديقي الميهوي (ت
ه) .منشورات محمد علي بيضون .دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي :لعبدالعزيز البخاري (ت
لم ) .الطبعة الأولى سنة ١415ه  7941م .دار الكتب العلمية بيروت

لبنان.

84

الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع :لجلال الدين السيوطي (ت 14١ه)
ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
لمحمد بن الشيخ علي بن آدم موسى الإثيوبي المولوي .الطبعة الأولى سنة
۸م .الناشر مكتبة ابن تيمية.
۱ه
۹
_۹۹
اللمع فى أصول الفقه  :لأبي إسحاق الشيرازي (ت 5794ه) .الطبعة الثالثة
سنة

1

۷۷۳۱ھ

۷ -م

.

بمطبعة مصطفى

البابى الحلبى بمصر

.

_ -المحصول في علم أصول الفقه :لفخر الدين الرازي (ت 5١50ه). تحقيق د.
طه جابر فياض العلواني.

الطبعة الثالثة سنة ١5١4اه

11/م.

مؤسسة

الرسالة .
7 7المحصول فعيلم أصول الفقه :لأبي بكر بن العربي (ت ٠٤١ه). تحقيق
حسين على البدري» وسعيد عبداللطيف فودة .الطبعة الأولى سنة ١75١ه 
4م  .دار البيارق عمان.
١

۱۳

مختصر في أصول الفقه عل مذهب الإمام أحمد :لعلاء الدين البعلي؛
المعروف بابن اللحام (ت *04ه) .تحقيق د .محمد مظهر بقا .طبعة دار
الفكر بدمشق سنة ١4٠٠ه  891٠0م.

155

 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد :لابن بدران الدمشقي (ت ١54ه).لق
ومعله
صححه وقد

11

۱٦٦

انلمحسن التركي .الطبعة
دب
بله
عدال
عليه د .عب

الثانية .مؤسسة الرسالة .دون تاريخ.
 المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي فايلتشريع الإسلامي :لمحمد فتحيالدريني .الطبعة الثانية سنة ١805ه  64م  .الشركة المتحدة للتوزيع.
 مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام :لخليفة بابكرالحسن .الطبعة الأولى سنة ١5٠90ه ۹۸۹۱م .الناشر مكتبة وهبه القاهرة

مصر .
13۷

13۸

م-ناهج العقول في شرح منهاج الأصول :لمحمد بانلحسن البدخشي .دار
الكتب العلمية بيروت لبنان.
 منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل :لجمال الدين أبي عمرو بنالحاجب (ت 5كدم) .الطبعة الأولى سنة ١5٠8اه  44م .دار الكتب

۱۹

العلمية بيروت لبنان.
قات الأصول :لأبي حامد الغزالي (ت ٠٠١ه). تحقيق
لليمن
عنخو
تالم
ون .الطبعة الثانية سنة ١4٠٠ه _ ۸۹۱١م. دار الفكر دمشق
يدتحس
همحم
د.

1۷۰

 -المنهاج في ترتيب الحجاج :لأبي الوليد الباجي (ت ٤۷٤ه). تحقيق

۱۷1

عبدالمجيد تركي .الطبعة الثانية سنة 14491/م .دار الغرب الإسلامي.
 المعتمد في أصول الفقه :لأبي الحسين البصري (ت 574ه) قدم له الشيخخليل الميس .دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

1۷۲

عجم لغة الفقهاء :وضعه أ .د .محمد رواس قلعة جي» ود.حامد صادقم

وفنا

قنيبي .الطبعة الأولى سنة ١4٠8ه  8891م .دار النفائس بيروت لبنان.
 المغني في أصول الفقه :لجلال الدين الخبازي (ت 95١ه). تحقيق د.محمد مظهر بقاء .جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة ٠٤١١ه.

1۷٤

م-فتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول :للشريف التلمساني (ت
١الاه). تحقيق محمد علي فركوس .الطبعة الأولى سنة١915 .ه  84991م.
المكتبة المكية .مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع.
نفضن

 - ٠مقاصد الشريعة الإسلامية :لمحمد الطاهر بن عاشور (ت 7191/م) .الطبعة
الثالثة سنة ١891+م. الناشر الشركة التونسية للتوزيع.
- 5مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها :لعلال الفاسي .الطبعة الخامسة سنة
١441م  .دار الغرب الإسلامي.
 - ۷المقاصد العامة للشريعة الإسلامية :ليوسف حامد العالم .الطبعة الثانية سنة
6ه _ 4441م .الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر
الإسلامي .
 46الموافقات في أصول الشريعة :لأبي إسحاق الشاطبي (ت 4٠لاه) بتعليق
الشيخ عبدالله دراز .دار المعرفة بيروت لبنان.
- ۹ميزان الأصول في نتائج العقول :لعلاء الدين السمرقندي (ت 99هه).
تحقيق د .محمد زكي عبدالبر .الطبعة الثانية مصورة عن الأولى سنة
۸ه

٠١

7991-م .مكتبة دار التراث القاهرة مصر.

النبذ في أصول الفقه الظاهري :لعلي بن أحمد بن جزم الظاهري (ت
5ه ) .تحقيق محمد صبحي حسن حلاق .الطبعة الأولى سنة 71451ه

49م  .دار ابن جزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
- ١نثر الورود على مراقي السعود :لمحمد الأمين الشنقيطي .تحقيق د .محمد
ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي .الطبعة الثانية سنة 1١74١ه١0491م. دار
المنارة للنشر والتوزيع جدة السعودية.

 - 7نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر :لعبدالقادر بن أحمد بن مصطفى
بدران الدمشقي (ت ١55ه). الناشر مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة.

 - ۳نفائس الأصول في شرح المحصول :لشهاب الدين القرافي (ت 481ه).
تحقيق عادل أحمد عبدالموجودء وعلي محمد معوض .الطبعة الثانية سنة
۸ه _ ۷4۹۹۱م .الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة.
- 56نشر البنود على مراقي السعود :للعلوي الشنقيطي .الطبعة الأولى سنة
۹ه

88491 -م .دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

 - 6نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول :لجمال الدين الإسنوي (ت الالاه).
طبعة سنة ۲۸۹۱م عالم الكتب بيروت لبنان.
- 5ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية .:لمحمد سعيد رمضان البوطي .طبعة

الجزائر مكتبة رحاب.
۱۳۷٦

۷

 الضياء اللامع شرح جمع الجوامع :لأحمد بن عبدالرحملن حلولو (ت4ه ) .تحقيق أ.د .عبدالكريم النملة .الطبعة الثانية سنة ۱٤۰۲ھ 48491م.
مكتبة الرشد الرياض السعودية.

 - ۱A۸العدة فيأصول الفقه  :لأبييعلي البغدادي الحنبلي (ت 8064ه) .تحقيق د  .أحمد

عليالمباركي  .طبعةسنة١١٠٤ه ٠۸۹۱ ٠م .مؤسسة الرسالةبيروتلبنان.

8

علم أصول الفقه في ثوبه الجديد :لمحمد جواد مغنية .الطبعة الأولى أيار
(مايو) 6م .

دار العلم للملايين بيروت لبنان.

 - 4غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول :لمحمود مصطفى عبود هرموش.

الطبعة الأولى سنة ١451451هها  491م .مكتبة البحوث الثقافية للطباعة والنشر

والتوزيع طرابلس لبنان.
- ١غاية الوصول شرح لب الأصول :لزكريا الأنصاري (ت 554ه) .طبع بمطبعة
عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
 - ۲فتح الرحملن على لقطة العجلان وبلةالظمآن فيفن الأصول :لزكريا الأنصاري (ت
5ه ) .طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 881ه5191-م.
 - ۳۹4۱فتح الودود علىمراقي السعود :لمحمد يحي الولاتي (ت ٠١۴١ه). قامبتصحيحه

44

بابامحمد عبداللهيَحْبَىالولاتي  .مطابع دار عالمالكتبللطباعة والنشر والتوزيع.
الفروق :لشهاب الدين القرافي (ت 585ه) وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد
السنية لِمفتي المالكية بمكة المكرمة .الطبعة الأولى سنة ١44ه.

 6الفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي :لمحمد بن الحسن الحجوي
الفاسي (ت ١۷۳١ه). اعتنى به أيمن صالح شعبان .الطبعة الأولى سنة
5ه _ 06491م .دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 75فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت :لمحمد بن نظام الدين الأنصاري (ت
ه) .المطبوع مع المستصفى للغزالي الطبعة الثانية .دار الكتب العلمية

۷

بيروت لبنان.
قواطع الأدلة في الأصول :لأبي المظفر السمعاني (ت 444ه) .تحقيق محمدحسن محمد حسن إسماعيل .الطبعة الأولى سنة ۱٤۸۱ھ ۔ ١7199ام. دار

الكتب العلمية بيروت لبنان؟.
( )١إذا أشرت إلى الجزء والصفحة فهذا هو المقصود.
VY

- ۸قواطع الأدلة في الأصول :لأبي المظفر السمعاني (ت 444ه) .تحقيق د.
محمد حسن هيتو .الطبعة الأولى سنة ١7114ه ۹۹۱١ -م. مؤسسة الرسالة
١

توريب ”نانبل .

ام
مند
لصدإ ع
امقا
_ 4قواعد ال

الشاطبي :لعبدالرحملنإبراهيم الكيلاني .الطبعة

الأولى سنة ١٤۳١ھ _ 5١٠٠١م. دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر دمشق›

والمعهد العالمي للفكر الإسلامي.

7 ٠١القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية :لعلاء الدين
البعلي المعروف بابن اللحام الحنبلي (ت ۸٠١ه). ضبطه وصححه محمد
شاهين .الطبعة الأولى سنة ٠٤١١ه 4491 -م دار الكتب العلمية بيروت

٠

لبنان .

7 ١القياس في الشرع الإسلامي :لأبي العباس بن تيمية (ت ۸۲۷ه)ء وتلميذه
ابن قيم الجوزية (ت١هلاه). الطبعة الرابعة سنة ١4٠٠ه 891٠ -م جمع
محب الدين الخطيب منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت لبنان.
7 7السراج الوهاج في شرح المنهاج :لفخر الدين الجاربردي (ت ۷٤١ه).
تحقيق د .أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان .الطبعة الثانية 4١4اهد 
4م دار المعراج الدولية للنشر الرياض السعودية.
_ ۳۴سلاسل الذهب :لبدر الدين الزركشي (ت 5هلاه) .تحقيق ودراسة محمد

مختار بن الأمين الشنقيطي  .تقديم د.عمر عبدالعزيز محمد» وعطية سالم.
مكتبة ابن تيمية القاهرة مصر.

4

توزيع مكتبة العلم بجدة السعودية.

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول :لشهاب الدين
القرافي (ت 585ه) تحقيق طه عبدالرؤوف سعد.

الطبعة الثانية سنة ١5١5اه

841م .دار عطوة للطباعة مصر.
6

شرح مختصر الروضة :لنجم الدين الطوفي (ت 5الاه) .تحقيق د.

مؤسسة

5

۸م.
۹ه- ۹
١4۱
عبدالله بن عبدالمحسن التركي  .الطبعة الثانية 14
الرسالة ناشرون.
مس :لأبي محمد عبدالله بن حميد السالمي .طبعة سنة
شلعة
لط
ارح
ش
١ه

۱۸۹۱م سلطنة عُمانء وزازة التراث القومي والثقافي.

( )١وإذا أشرت إلى الصفحة.فقط فهذا هو المقصود.
۴7۸

76

الشرح الكبير على الورقات :لابن قاسم العبادي (ت 444ه) .تحقيق د.
عبدالله ربيع .الطبعة الأولى سنة ١515ها  6491م مؤسسة قرطبة .توزيع
مكتبة الخراز جدة السعودية.

0 ۸شرح الكوكب المنير :لابن النجار الحنبلي (ت 7لاةه) .تحقيق د .محمد

الزحيلي» ود.نزيه حماد .طبعة *١4١ها  *941م .الناشر :مكتبة العبيكان

الرياض السعودية .
۰۹

شرح المحلي على جمع الجوامع  :لجلال الدين المحلي (ت 455مه)ء

ومعه

حاشية البناني (ت ١١849ه)». وتقريرات الخطيب الشربينى (ت ١١۲١ه).

طبعة 8141ه  8441م إشراف مكتب البحوث والدراسات دار الفكر بيروت
لبنان.
- ١شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول :لشمس الدين الأصفهاني (ت
4م ) .تحقيق د .عبدالكريم بن علي بن محمد النملة .الطبعة الأولى سنة

٠ه مكتبة الرشد الرياض السعودية.
- ١شرح المعالم في أصول الفقه :لعبدالله بن محمد بن علي شرف الدين
الفهري المعروف بابن التلمساني (ت 445ه) .تحقيق عادل أحمد
عبدالموجود» وعلي محمد معوض .الطبعة الأولى ۱٤۹۱ھ ۔ 4451م عالم
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.

- ۲شرح العضد على مختصر منتهى الأصولي :لعضد الدين والملة الإيجي (ت
5له) .وبهامشه حاشية سعد الدين التفتازانى (ت 4١لاه)ء وحاشية

الشريف الجرجاني (ت 518ه)» وحاشية الشيخ حسن الهروي على حاشية
الشريف الجرجاني .الطبعة الثانية سنة ١45٠#0ه  ۳۸۹۱م .دار الكتب العلمية
بيروت لبنان.
- ۳شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل :لأبى حامد الغزالى
(ت ه٠هم). تحقيق د .حمد

الكبيسي .طبعة 8ه

_ ۱۷۹۱م مطبعة

الإرشاد بغداد.

- ٤4الواجب الموسع عند الأصوليين :لعبدالكريم بن علي بن محمد النملة.
الطبعة الأولى سنة ١5١5ه. مكتبة الرشد الرياض السعودية.

6

الوجيز في أصول الفقه :لعبدالكريم زيدان .الطبعة السادسة سنة ١٤١۷ه -
1/م .مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.
۳۷۹

9 5الوصول إلى الأصول :لأبي الفتح أحمد بن علي بن بّرهان البغدادي (ت
4ه) .تحقيق د .عبدالحميد على أبى زنيد .طبعة سنة ۱٤٤۳ھ 7891 -م

رابعاً  :الفقه .
الفقه الحنفى :
- ۷الاختيار لتعليل المختار :لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت

“"784ه) .طبعة المعاهد الأزهرية سنة ١5٠5ه  5891م.

- ۸بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  :لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني
الحنفي (ت /المهه) .الطبعة الأولى سنة 87371ه1951١م مطبعة الجمالية

48

بمصر .
مبسوط السرخسى :لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت 445٠ه).
٠
طبعة سنة ١۳٤۲ھ مطبعة الساسي .

الفتح القدير :للكمال بن الهمام (ت 58١ه)ء مع تكملته :نتائج الأفكار:
لقاضي زادة (ت 889ه)2

وشرح العناية على الهداية للبابرتي (ت۸۷٦ه)ء

وحاشية جلبي (ت ۹٤١ه). الطبعة الأميرية الأولى سنة ١١٠١ه.

0

الهداية في شرح بداية المبتدئ :لبرهان الدين المرغيناني (ت 79هه) .طبعة
مصطفى البابي الحلبي.

الفقه المالكى :

انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك :لشمس الدين محمد بن

7

محمد الراعي الأندلسي (ت *88ه) .تحقيق محمد أبي الأجفان .الطبعة

الأولى سنة 841١م. دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان.
۳۴

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد :لأبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بنأحمد بن رشد (ت 69هه) .الطبعة الخامسة ١04١ه 1891( -م .مصورة

عن طبعة مصطفى الحلبي .
_٤جواهر الإكليل شرح مختصر خليل :لصالح عبدالسميع الآبي الأزهري .طبعة
دار الفكر بيروت لبنان.
۱۸۰

ه).

طبعة المطبعة التجارية الكبرى بمصر .توزيع دار الفكر بيروت

لبنان.
۲١

حاشية

العلامة

أبى عبدالله محمد

بن حمدون

بن الحاج

رت

۸۲۱۱

أو

8484ه) .على شرح أحمد الفاسي الشهير بميارة على متن ابن عاشر.
طبعة سنة ١868اها  ١8591م. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

بمصر .
كشف
- YY

النقاب الحاجب عن مصطلحات

ابن الحاجب:

لإبراهيم بن علي بن

فرحون (ت 9ه4لاه) .دراسة وتحقيق حمزة أبي فارس»

ود .عبدالسلام

الشريف .الطبعة الأولى سنة 481٠م دار الغرب الإسلامي.
حملن
ربن
لمد
امح
بددبن
عحم
 - Y۸مواهب الجليل شرح مختصر خليل :لم

المعروف بالحطاب (ت 469ه) .الطبعة الأولى سنة ١877ه مطبعة السعادة.
۹4

۳۰

ا-لقوانين الفقهية :لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت 5١لاه).
طبعة سنة ١448ه مطبعة النهضة بتونس.
رح الخرشي على مختصر سيدي خليل :لأبي عبدالله الخرشي (تش
٠١ه)ء وبهامشه حاشية الصعيدي العدوي المالكىي .طبعة دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
الفقه الشافعى :

ضرف

الأم :لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٠١4ه). أشرف على

ضف

طبعه» وباشر تصحيحه محمد الزهري النجار .دار المعرفة بيروت لبنان.
 المجموع شرح المهذب :لأبي زكريا محي الدين النواوي (ت 515ه) .طبعإدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة.

۳۴۳

۳4

fo

ختصر المزني :لإسماعيل بن يحيى المزني (ت 451ه) .مطبوع مع الأجزاءم
الخمسة من الأم للشافعي.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :لشمس الدين محمد بن أحمد

الشربيني (ت ۷۷۹ه) .طبعة سنة ٠۷۷۳ه مطبعة مصطفى البابي الحلبي .
المهذب :لأبى إسحاق الشيرازي (ت 555ه) .مطبعة عيسى البابى الحلبى
۰
۰
۰
بالقاهرة .
١8١

الفقه الحنبلى :

غرف
YY

 -مجموع الفتاوى الكبرى :لأبي العباس بن تيمية (ت ۸۲۷ه) .مكتبة المعارف

الرباط المغرب.
المغنى على مختصر الخرقى :لأبى محمد عبدالله بن قدامة المقدسى (ت
 A۰الطبعة الجديدة بالأوفست سنة ١805ها  78491م .دار الكتاب

العربي بيروت لبنان.
۴۸

 الفروع  :لشمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح (ت ۷٦۳ه)»ومعه صحيح الفروع لعلاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان المرداوي (ت

6ه ) .الطبعة الثانية ٠۹۷۳ه 591٠0 -م. دار مصر للطباعة.
الفقه الظاهري :

۳۹
محمد شاكر .طبعة سنة ٠١١۲م مطبعة منير

الدمشقي القاهرة.

الفقه العام والمقارن :

أ-حكام الأسرة في الإسلام :لمحمد مصطفى شلبي .الطبعة الرابعة ١704ه 
89م  .الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت لبنان.
 _ ۲41أدب القاضي  :لأبي الحسن الماوردي (ت ٤٠١ه). تحقيق مُځيي هلال

سرحان .نشر رئاسة الأوقاف ببغداد سنة ١197١ه 1191 -م .مطبعة الإرشاد
بغداد.
4۲

لط.بعة الثانية سنة ۹۷۹۱م
ايم
'حك
 الأصول العامة للفقه المقارن :لمحمد تقي الدار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع.
 التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون :لعبدالخالق النواوي.منشورات المكتبة العصرية بيروت لبنان.
راساتد

وبحوث

في الفكر الإسلامي المعاصر:

الطبعة الأولى سنة ١8041ها 

لمحمد

فتحي الدريني.

8891م دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع

دمشق .

 المدخل الفقهي العام :لمصطفى أحمد الزرقاء .الطبعة الأولى سنة ١414ه 8م  .دار القلم دمشق.
١8

- ٠نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي :لمحمد فتحي الدريني.
۷۹۹۱م مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.
ه
الطبعة الثانية سنة 71١8

- ۷نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار :لمحمد بن
علي بن محمد الشوكاني رت 6٠؟١1ه). دار القلم بيروت لبنان.

6

الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهمب :لمحمد فتحي الدريني .الطبعة الثانية
۸م
_۹۱
٩ھ
۷

 .المطبعة الجديدة دمشق.

_ ۹الفقه الإسلامي وأدلته :لوهبة الزحيلي  .الطبعة الأولى سنة ۱٤٤٩٤ه۹۸۹۱م.
دار الفكر دمشق.

_ ١فقه الزكاة :ليوسف القرضاوي .الطبعة الثامنة سنة ١45٠8ه  88491م.
مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.

_١الفقه المقارن للأحوال الشخصية :لبدران أبي العينين بدران .طبعة سنة

۷م

۲

دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان.

_ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام :للأمير الصنعاني (ت
5ه) .راجعه وعلق عليه الشيخ محمد عبدالعزيز الخولي .الطبعة الرابعة
سنة ١4/1ه ١051 -م دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.

خامساً :العقائدء والمنطق› والملل.
 - ۳الإيمان :لأبي العباس بن تيمية (ت 8الاه) .خرّج أحاديثه ناصر الدين
الألباني  .طبعة سنة ١504ه  ۸۹۱١م المكتب الإسلامي.
- ٤تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري :للحافظ أبي
القاسم بن عساكر (ت الاهه) .تحقيق محمد زاهد الكوثري .نشر القدسي

سنة ١۳٤١ه مطبعة التوفيق بدمشق.

 _ 60تحفة المريد شرح جوهر التوحيد :لإبراهيم بن محمد الباجوري (ت
۷ه) .طبعة سنة ١514ه ۹۹۱١ -م دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
- 56تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل :للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني
(ت ”1٠0ه). تحقيق عماد الدين بن أحمد حيدر .طبعة سنة ٠٤١١ه طبع

۷

مؤسسة الكتب الثقافية .
 دلائل النبوة :لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني (ت 74٠ه) طبع حيدراباد الهند سنة ٠؟"اه.

AY

"4

ا-لزواجر عن اقتراف الكبائر :لابن حجر الهيثمي (ت ۷۹٤ه). طبعة سنة
5ه المكتبة التجارية الكبرى.

 10۹الكبائر :لشمس الدين الذهبي (ت ۷٤۸ه). طبعة ۱٤١٩ھ 5491 -م دار

خض

اقرأ بيروت لبنان .
 كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد :لأبي المعالي الجويني(ت ٤۸۷ه). تحقيق د .محمد يوسف موسی»
طبعة ١451ه 

1

691٠م مطبعة السعادة بمصر.

وعلي عبدالمنعم عبدالحميد.
الناشر مكتبة الخانجي مصر.

الملل والنحل :لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت 954ه) .تحقيق سيد

كيلاني .طبعة مصطفى الحلبي.
نض

 المغني في أبواب العدل والتوحيد :للقاضي عبدالجبار بن أحمد الأسد أبادي(ت ٤٠١ه). طبعة 8591م .بإشراف د .طه .حسين.

المؤسسة المصرية

العامة للتأليف والنشر والترجمة القاهرة

 - ۳مقالات الإسلاميين :للإمام علي بن إسماعيل الأشعري (ت "٠اه). تحقيق
محمد مُخيى الدين عبدالحميد .الطبعة الأولى سنة ١95ه. مكتبة النهضة

العربية بالقاهرة.
٤

 المواقف في علم الكلام :لعضد الدين والملة عبدالرحملن بن أحمد الإيجي(ت 5هلاه) .طبع عالم الكتب بيروت لبنان دون تاريخ.
م-وسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية :لحنفي عبدالمنعم .الطبعة
الأولى سنة ١715ه  79491م .دار الرشاد القاهرة مصر.
وابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة :لعبدالرحملن حسن حبنكهض
الميداني .الطبعة الثالئة سنة ١8405ه  ۸۸۹۱م دار القلم دمشق.

4

غياث الأمم في التيات الظلم :لأبي المعالي الجويني (ت ٤۸۷ه). تحقيق

يلض

۲٦٦

د .عبدالعظيم محمود الديب .الطبعة الأولى سنة ١4٠٠ه طبع على نفقة

الشؤون الدينية بدولة قطر.
A

الفَرْق بين الفِرّق :لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي الإسفرایینی (ت 49574ه).

تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد .مطبعة المدني بالقاهرة.
۲۹

 الفصل في الملل والأهواء والنحل :لأبي محمد بن حزم الظاهري (ته).
5

تحقيق د .محمد إبراهيم نصرء ود .عبدالرحملن عميرة .طبعة

6ه ۸۹۱٩ -م دار الجيل بيروت لبنان.
۳A4

سادساً :التاريخ والتراجم .
_ ١إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر :لمحمد بن علي الشوكاني (٠٠٠١ه). تحقيق
طب.عة الأولى سنة ١75١ها  ١4491م. دار
اسبليعي
خليل بن عثمان الجبور ال

ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان.
 ١الإصابة في تمييز الصحابة :للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ؟768ه).

وبهامشه الاستيعاب في أسماء الأصحاب :لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن
محمد النمري القرطبي المعروف بابن عبدالبر (ت *54ه) .الطبعة الأولى

سنة ١47ه بمطبعة السعادة بالقاهرة.
7

أصول الفقه تاريخه ورجاله :لشعبان محمد إسماعيل .الطبعة الأولى سنة

١ه _ ۸۹۱١م. دار المريخ الرياض السعودية.
لأعلام :لخير الدين الزركلي .الطبعة الرابعة سنة 4191م .دار العلم ۳ا
للملايين بيروت لبنان.

 - ٤أسد الغابة في معرفة الصحابة :لابن الأثير الجزري (ت 0*5ه) .طبعة سنة
۰ھ المطبعة الوهبية .

 - ٠البداية والنهاية في التاريخ :لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت 4ل/الاه) .الطبعة
الأولى سنة 5591م .مكتبة المعارف بيروت لبنان.
- 5البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع :لمحمد بن علي الشوكاني (ت

٠١ه). الطبعة الأولى سنة ١85ه. مطبعة السعادة بالقاهرة.

- ۷البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة :لمجد الدين الفيروز أبادي(7118ه).
تحقيق محمد المصري.طيعة سنة ١904ه- 7891م .نشر مركز
المخطوطات والتراث .الكويت.
- ۸بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :لجلال الدين السيوطي (ت
3١وه). تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم .طبعة سنة ١48ه بمطبعة
عيسى الحلبي .

- ۹تاج التراجم في طبقات الحنفية :لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت
۹ه).

طبعة سنة 73591م .مطبعة .العاني بغداد.

- 6تاريخ بغداد :لأبي بكر الخطيب البغدادي (ت #54ه) .دار المكتب العربي
بيروت لبنان.
نتوين

 - ۲۸1تاريخ العلامة ابن خلدون :لعبدالر حملن بن خلدون

(ت8١8ها). طبع دار

الكتاب اباي

YAY

المطبعة الحيدرية فيالتجف الأشرف سنة401e
 - YAYتاريخ الأدب العربى:

مراجعة د.
8

5

لكارل بروكلمان.

السيد يعقوب

بكر.

ترجمة د.

الطبعة الثانية سنة

رمضان

#لأوام.

عبدالتواب»

دار المعارف

۰

A4

YAo

ت-راجم خليل العظوم والطرق التقريبية للفقه :للشيخ محمد الشاذلي النيفر.

ل۸۲

النشرة العلمية للكلية الزيتونية .السنة الأولى المجلد الأول.
ت-رتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك :للقاضي عياض
(44هه).تحقيق د .أحمد بكير محمود.نشر مكتبة الحياة بيروت لبنان»

ومكتبة الفكر بطرابلس ليبيا سنة ۷۸۳۱ھ 159/ -ام.
YAY

YARA

ش

تهذيب الأسماء واللغات :لأبى زكريا محي الدين بن شرف النواوي (ت
5ه  .).إدارة الطباعة المئيرية بمصر.
۰
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء :لأبي نعيم الأصفهاني (ت 074ه) .الطبعة
الأولى .مطبعة السعادة بمصر.

1۸۹

۲۹۱

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة :لجلال الدين السيوطي (ت
١ه). الطبعة الأولى سنة ١ 18ه. دار الكتب العربية بالقاهرة.
يخ المدارس :لعبدالقادر النعيمي .تحقيق جعفر الحسيني.
ارسرفي
تلدا
ا
طبعة سنة ١8/٠ه  ۹۱١١م. نشر المجمع العلمي بدمشق
 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :لإبراهيم بن علي بنمحمد بن فرحون (ت 44لاه) .تحقيق د .محمد الأحمدي أبى النور .طبعة
۰
سنة ١588ه. دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة .

14۲

ا-لذيل على الروضتين :لأبي شامة .الدمشقي(ت 655ه) .نشر عزت العطار.
دار الجيل بيروت لبنان.

۹۳

 روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات :لمحمد باقر الخوانساوي.تحقيق أسد الله إسماعلييان قم سنة ١۲۹۳ه.
۳۸٦٩

_ 4الرّوض الأنّف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية لابن
:عبدالرحملن بن عبدالله السهيلي (ت ١الاهه).تحقيق طه عبدالرؤوف
هشام ل

5

سعد .طبع مكتبات الكليات الأزهرية مصر.
الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد :للأدفوي (ت

4م ) .طبعة سنة 4141م .مطبعة الجمالية مصر.
5

طبقات الحفاظ :لجلال الدين السيوطي (ت 9١١ه). تحقيق علي محمد

۷

عمر .الطبعة الأولى سنة ١78ه  ۴۷۹۱م .نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.
طبقات المفسرين :لشمس الدين الداودي (ت 854ه) .تحقيق علي محمدعمر .طبعة سنة 78711ه7191/م.

مطبعة الاستقلال الكبرى` .

_ ۸طبقات الفقهاء :لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤۷١ه). تحقيق د .إحسان
عباس .طبعة سنة 191١م. نشر دار الرائد العربي بيروت لبنان.
4

 -طبقات القراء (غاية النهاية) :لشمس الدين بانلجزري (ت ۳۳۸ه) .نشر ج.

برجستراسر .تصوير عن مكتبة الخانجي بمصر سنة ۳۱٣۲ھ ۔ 78981م.
_ ٠طبقات ابن سعد :لأبي عبدالله بن سعد (071ه).طبعة سنة ٠۷۳١ه. طبع
دار صادر بيروت لبنان.
 _ ١طبقات الشافعية الكبرى  :لتاج الدين السبكي (ت

الحلو»ومحمود

الالاه).تحقي تحقيرّق عبدالفتاح

الطناحي  .طبعة سنة ۳۸۳۱ھ ۔ 5591ام .طبع عيسى البابي

الحلبي بالقاهرة .

۲

7الكامل فاليتاريخ :لابن الأثير الجزري (ت 05ه) .عني بمراجعة أصولهء
000عليه نخبة من العلماء .الطبعة السادسة سنة ١504اها- ۸۹۱٩م. د

الكتاب العربي بيروت لبنان.
_ ۳۴كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :لحاجي خليفة (ت ١١715ه). طبع
بالأوفست .مكتبة المثنى .
 - ٤المختصر في أخبار البشر :لأبى الفداء الملك المؤيد إسماعيل (ت ۲۳۷ه).

دار الكتاب اللبناني بيروت.

٠

أنسعد
 _ ٠١مرآة الجنان وعدة اليقظان فيمعرفة مايعتبر من حوادث الزمان :لعبدالله ب
اليافعي (ت 85لاه) .الطبعة الثانيةسنة ١٠١۹١ه. مؤسسة الأعلمي ببيروت.
_٠معجم البلدان :لياقوت بن عبدالله الحموي (ت 75ه) .الطبعة الأولى سنة

٣ه.

مطبعة السعادة بمصر.
AV

- ۷معجم ما استعجم :لأبي عبيد الله عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي (ت
۷ه) .طبعة سنة ١*55ه. مطبعة لجنة التأليف والنشر القاهرة.
7 ۸معجم المؤلفين :لعمر رضا كحالة .دار إحياء التراث العربي بيروت.
وضوعات العلوم :لأحمد بن مصطفى
 _ 4مفتاح السعادة ومصباح السيادة مفي
الشهير بطاش كبرى زاده (ت 851ه) .طبعة سنة 4591م .مطبعة الاستقلال

الكبرى بالقاهرة .
 - ١الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية :لعبدالعزيز بن عبدالله .نشر
وزارة الأوقاف المغربية.
 3 ١النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة :لجمال الدين بن تغري بردي

الأتابكي (ت ۷۸٤ه).طبعة سنة 5191م .مطبعة دار الكتب المصرية.

صفة الصفوة :لجمال الدين أبي الفرج بن الجوزي (ت ١۷۹ه). تحقيق
محمد فاخوري وتخريج الأحاديث محمد رواس قلعه جي .الطبعة الأولى

سنة 881ه.

۳

دار الوعي بحلب طبع بمطبعة الأصيل .

_ ضحى الإسلام :لأحمد أمين  .الطبعة العاشرة .دار الفكر العربي بيروت لبنان.

 - "5الفتح المبير ,في طبقات الأصوليين :لعبدالله مصطفى المراغي .الطبعة الثانية
سنة ۹۳۱٤ھ ۷۹۱٤ -م. بيروت لبنان.

_٠فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة :لأبي القاسم البلخي (ت ۳٠١۹ه). والقاضي
عبدالجبار (ت ٤٠١ه)» والحاكم الجشمي (ت ٤۹٤ه). تحقيق فؤاد سيد.

نشر الدار التونسية بتونس سنة ۳۹۳۱ھ ۔ ۹۹۱٤م .
 - ١الفوائد البهية في تراجم الحنفية :لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي (ت
٤ه). فرغ منه سنة ١791ه. وبهامشه التعليقات السنية .تصوير دار
المعرفة بيروت.
- ۷السلوك لمعرفة دول الملوك :للمقريزي (ت ۸٤١ه). تصحيح محمد .مصطفى

4

زيادة .طبعة سنة 57191م .مطبعة دار الكتب المصرية.
سير أعلام النبلاء :لشمس الدين الذهبي (ت ۷٤۸ه). تحقيق جماعة من
المحققين أشرف على التحقيق وخرج الأحاديث الشيخ شعيب الأرناؤوط.

الطبعة الأولى سنة ٠٠٤١ه. طبع مؤسسة الرسالة» بيروت لبئان.
"84

.٠

سيرة ابن إسحاق :لمحمد بن إسحاق (ت ٠٠٥۲ھ أو ٠١۳ه). تحقيق محمد

حميد الله .الرباط المغرب.
FAA

 _ 5السيرة النبوية :لابن هشام (ت 1١81ه). تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم
الأبياري  ,وعبدالحفيظ شلبي .دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
- ١الشافعي :لمحمد أبي زهرة .الطبعة الثانية سنة 4491م .دار الفكر العربي.
۲

 -شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية :لمحمد بن محمد مخلوف.

الطبعة

المصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى سنة ١*941ه. المطبعة السلفية

۴

ومكتبتهاء على نفقة دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب :لعبدالحي بن عماد الحنبلي (ت

٠ه). طبعة سنة ١001ه. طبعة القدسي بالقاهرة.

_ 41شرف الطالب (ألف سنة من الوفيات) :لأبي العباس بن قنفذ القسنطينى (ت
5٠ه). تحقيق محمد حا
طجي
بع.ة سنة م
دار المغرب الرباط. .
56

هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين :لإسماعيل باشا البغدادي.
طبعة استنيول سنة 6م

وكالة المعارف.

 - ١٠وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :لشمس الدين بن خليكان (ت٦۸١ ه).
تحقيق د .إحسان عباس .دارلثقافة بيروت لبنان.

۷

 اللوفي
أاتب:ي العباس بانلقنقفسذنطيني (ت 8٠١ه
ن).
و تحق
ييق
هعادل
ض.
الطبعة الثالثة سنة١41٠٠ه ۸۹۱١م  .منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت لبنان.

سابعاً  :اللغة والمعاجم .

46

4

الأمالي النحوية :لأبي عمرو بن الحاجب (ت 545ه) .تحقيق د .فخر صالح
سليمان .طبعة سنة ١489م. طببدعار الجيل بيروت» ودار عمار عَمان.
الأصول في النحو :لأبي بكر بن السراج (ت ١5ه). تحقيق د .عبدالحسين
الفتلي .الطبعة الأولى سنة ١8045ها  ۸۹۱١م. المكتبة العصرية صيدا
بیروت.

٠١

_ الأضداد :لابن الأنباري (ت ۳٠٤ه). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
الطبعة الأولى سنة ١741٠م. الكويت.

- ١أساس البلاغة :لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت 8#هه) .طبعة
ل ال
نبير
دار
بفكر
اوت
ن.

- ۲أسرار البلاغة :لعبدالقاهر الجرجاني (ت 9١ا4ه أو ٤۷٤ه). الطبعة الأولى
سنة ١404ه 8891م .طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
۱۳۸۹

۳

_ أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك :لابن هشام الأنصاري (ت ١ثلاه).
ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» وهو الشرح الكبير في

ثلاثة شروح .لمحمد محيي الدين عبدالحميد .دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع بيروت لبنان.
- ٤ناج العروس من جواهر القاموس:

لمحب الدين الزبيدي (ت

الطبعة الأولى مطبعة الخيرية مصرء

6١٠؟١ه).

منشورات دار مكتبة الحياة بيروت

لبنان.

_٠ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة :للطاهر
أحمد الزاوي .طبعة سنة ١۹۹۳ه 4191 -م .طبع دار الكتب العلمية بيروت
لبنان» توزيع دار الباز مكة المكرمة.

جيرجاني (ت ۸١١ه). تحقيق إبراهيم
_١التعريفات  :لعلي بن محمد بانلعل

الأبياري  .الطبعة الرابعة سنة ۸١٤١ ه۸۹۹۱ -م  .دار الكتاب العربي بيروت لبنان.

۷

 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد :لبدر الدين بن مالك (ت 585ه) .تحقيقأستاذنا محمد كامل بركات .طبعة سنة 71591م .وزارة المعارف القاهرة مصر.

_ ۸جامع الدروس العربية :لمصطفى الغلاييني .راجعه ونقحه د .عبدالمنعم

١ م .المكتبة العصرية صيدا
-۸
۹ه
١١۱
خفاجة .الطبعة الثامنة عشرة سنة ٤٠
بیروت.

 ۹Qابن الحاجب النحوي آثاره ومذهبه :لطارق عبد عون الجنابي .طبعة سنة

٠

4م  .مطبعة أسعد بغداد.

- ٠حاشية الخضري على شرح بن عقيل :لمحمد الدمياطي الشهير بالخضري
(ت ١۷۸۲ه). الطبعة الأخيرة سنة ١98ه  ١418٠م. شركة مكتبة .ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

7 ١الخصائص :لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ۲۹۳ه) .تحقيق محمد علي
النجار .دار الكتاب العربي دون تاريخ.

- ۲دائرة المعارف الإسلامية :لمجموعة من الأساتذة .الطبعة العربية.
- ۳ديوان القطامي  :تحقيق إبراهيم السامرائي» وأحمد مطلوب .الطبعة الأولى
سنة ١٦۹۱ م .دار الثقافة بيروت لبنان.

_٤زهرة الآداب وثمرة الألباب :لأبي إسحاق الحصري القيرواني (ت 844ه).
تحقيق د .زكي مبارك .طبعة سنة 87491م .المطبعة الرحمانية بمصر.

۳4۰

_٠كاشف

الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة:

لشمس الدين بن الجزري (ت

*74ه) .تحقيق د .مصطفى أحمد النماس .طبعة سنة ۱٤١۳ھ ۔ #8491م.
مطبعة السعادة القاهرة.

_ 575كتاب سيبويه :لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ۸۱١ه). تحقيق
عبدالسلام محمد هارون .الطبعة الثالثة سنة ١8404ه  8891م .الناشر مكتبة
الخانجي بالقاهرة .

- ۷لسان العرب :لأبي الفضل جمال الدين بن منظور (ت ١الاه) .دار صادر

بيروت لبنان.
7 ۸المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها :لمحمد الأنطاكي .الطبعة

الثالثة .داالرشرق العربي بيروت لبنان.
- 84مختار الصحاح :لأبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت 555ه) .طبعة سنة

7179م  .دار الكتاب العربي بيروت لبنان.
-٠١المزهر في علوم اللغة وأنواعها :لجلال الدين السيوطي (ت 9١١ه). شرح
وتعليق :محمد جاد المولى بك محمد أبي الفضل إبراهيم» علي محمد
البجاوي .طبعة سنة ۸١٤١ ه ۷۸۹۱ --م .المكتبة العصرية صيدا بيروت.

-١المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :لأحمد بن محمد بن علي المقرئ
الفيومي (ت /٠الاه). المكتبة العلمية بيروت لبنان.

_ ۲معجم المطبوعات العربية والمعرّبة :ليوسف سركيس (ت ٠١١١ه). طبعة
سنة ١ 54ه. مطبعة سركيس بمصر.
 _ ۳۴معجم مقاييس اللغة :لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت 68#ه) .تحقيق
وضبط عبدالسلام محمد هارون .الطبعة الثانية سنة ۲۹۳۱ھ ۔7191-م.
شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

 - ٤مجعملا طيسولا عمجمل ةغللا ةيبرعلا :رصمب ةعبطلا ةيناثلا ةنس ١٠۳۹۲ه -
7م  .مطابع دار المعارف بمصر.
6

المعرّب من الكلام الأعجمي  :لأبي منصور الجواليقي (ت 45٠ه). تحقيق

أحمد .محمد شاكر .الطبعة الثانية سنة ١٠۸۳١ه. مطبعة دار الكتب المصرية
بالقاهرة .

5

معرّب القرآن عربى أصيل :لجاسر خليل أبى صفية .الطبعة الأولى سنة
هد ۰م الناشر دار أجا الرياض السعودية .
4۱1

 _ ۷مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :لابن هشام الأنصاري (ت /5١اه). تحقيق
ح .الفاخوري .الطبعة الأولى سنة ١14١ه 1491١ -م. دار الجيل بيروت

لبنان.
_ ۸الصحاح  :لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٤٠٠١ه). تحقيق أحمد
عبدالغفور عطار .طبعة سنة ۷۷۳۹ه .مطابع الكتاب العربي بالقاهرة.
 4الصاحبى فى فقه اللغة :لأبى الحسين أحمد بن فارس (ت "869ه) .تحقيق
د .مصطفى الشويمي  .طبعة سنة ١78ها  591م .طبع مؤسسة بدران
بيروت لبنان.

_ ٠العرف الطيب بشرح ديوان أبي الطيب :لليازجي .طبعة سنة ٠١٠١ه بيروت.

منشورات المكتبة العصرية.
_١غرائب اللغة العربية :للأب رفائيل نخلة اليسوعي  .الطبعة الثالثة دون تاريخ.
بيروت لبنان.

- “5فقه اللغة وسر العربية :لأبى منصور الثعالبي (ت ٤۴١ه). تحقيق مصطفى
السقا وآخرين .الطبعة الأخيرة سنة ١79ها- ۷۹۱١م. مكتبة ومطبعة
۰
مصطفى البابي الحلبي وأولاده .القاهرة.

۳

 القاموس المحيط  :لمجد الدين الفيروزأبادي (ت 718ه).طبعة سنة 1/11ه7ه6وام .مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة .

48

سر صناعة الإعراب :لأبي الفتح عثمان بن جني (ت /74اه) .تحقيق محمد
حسن محمد حسن إسماعيل» وأحمد رشدي شحاته عامر .الطبعة الأولى
سنة ٤١اه

٣٠٠١م. دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

نةطينية
طبع
ق.س ط
له)
 _ ٠شرح الكافية :لرضي الدين الإستربادي (ت 5ا88

سنة

6ام.

ينل
قب
عالله
 5۔شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك :لبهاء الدين عبد
ه)»
٩4

(ت

ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل  :لمحمد مجيي

الدين عبدالحميد .الطبعة العشرون سنة ١45٠٠ه _ 6891م .دار التراث
القاهرة» دار مصر للطباعة مصر.
ميد بمنحمد بن الحسن المرزوقي.
أبيحعل
- ۷اشلرمحرزوقي لديوان الحماسة  :لأ
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