
  

 الَعْين  قُ رَّةُ 
 لنَشْرحن 

 احلََرَمين  إَمامن  َورَقَاتن 
 

ِ  األُصولنِن  الَفقنيهن  الَعالَمةن  لإلَمامن   الصَّالنحن  الَولن
د للان  َعْبدن  َأبن  د بن ُُمَمَّ ِ  ُُمَمَّ  املَالنكنيِ  الرَُّعْينن

 تعاىل للا رمحه ابحلَطَّاب الشهري
 (ه    902-954)

 
 هوعلَّق علي نصَّه ضبط

 عامر اجلهاين علي جالل

 



 الرحيم الرمحن للا بسم
  

والصالة والسالم على سيدان ُممد خامت األنبياء واملرسلي، وعلى  العاملي،هلل رب  احلمد
الطاهرين، ورضوان للا تعاىل عن صحابته اهلادين املهديي، ومن تبعهم إبحسان  الطيبيآله 

 يوم الدين. إىل
 بعد، أما

  
اليوم وهي تعيش مرحلة من مراحل الضعف يف اترخيها الطويل، توجب  ملسلمةاأمتنا  فإن

يهبوا إىل العمل اجلاد والسري احلاث، ألجل إعالء رايتها، واستعادة ما  أنعلى املسلمي 
ها ملرتبة الرايدة والقيادة للبشرية. منها،ُسلَب   وردِن

  
ات الشرعية، وهو مما يوصل اجلهل منها، وبث العلوم فيها من الواجب رفعشك أن  وال

اجلهل ذمًا كونه من عالمات الساعة اليت ال تقوم إال على شرار اخللق،  ويكفيإىل الغاية، 
 ﴾.اجلهلصلى للا عليه وسلم: ﴿من أشراط الساعة أن يقلَّ العلم ويظهر  للاقال رسول 

  
ك العلم الذي املهمة للدعاة والعاملي لإلسالم علَم أصول الفقه، ذل العلوممن  وإن

ة اليت  -مع مسيه "أصول الدين"-واملعقول، ويوجد  املنقولجيمع بي  العقلية اإلسالمية النريِن
وفق قواعد منهجية، فال تضطرب يف التفكري وال تشطح يف الفهم، فتكون عائقًا أمام  تسري
 مسرية األمة إىل هنضتها. تقدم

  
هذا العلم شرح اإلمام أب عبد للا من الكتب اليت تساعد على ولوج  أنرأيُت  ولقد

 احلرمي اجلوين، رمحهما للا تعاىل. إماماحلطاب، لورقات 
وملمًا ابلضروري من هذا الفن، فأحببُت إخراجه للناس على  العبارة،كان سهل   حيث

 أنه مل يطبع إال طبعات قدمية، غرُي معتىن هبا. وخصوصاً صورة جيدة، 



مبخطوطة حتصلت عليها من مركز دراسات اجلهاد اللييب  وقارنته املطبوع،بنسخ  فقمتُ 
 قدر جهدي أن تكون خالية من األخطاء والتحريفات. وحاولتُ بطرابلس، 

االعتناء ابلكتاب، دون ذكر األخطاء اليت كانت يف املطبوعة أو  طريقةعلى  وسرتُ 
 من املخطوط. جاءتالزايدات اليت 

 .]1[طاعإىل مصادرها قدر املست األحاديث وعزوتُ 
 التعليقات املقتضبة حيث رأيُت ذلك حاجة ملحة يف موضعه. بعضعليها  ووضعتُ 

  
جيعل عملي خالصًا لوجهه الكرمي، إنه من وراء القصد، وال حول وال قوة  أنأسأل  وللاَ 

 العظيم. العليإال ابهلل 
 وكتب

 اجلهاين جالل
ان  األردن /عمَّ
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 احلطاب لإلمام خمتصرة ترمجة
 ]2[تعاىل للا رمحه

  
األصول الفقيه النحوي الول الصاحل، أبو عبد للا ُممد بن ُممد بن  العالمةاإلمام  هو

الرَُّعْيِن، املغرب األصل، ينحدر من أصل أندلسي، املالكي املذهب،  بن حسي الرمحنعبد 
 املولد والوفاة. املكي

  
 اثمن عشر من شهر رمضان املبارك، سنة اثني وتسعمائة للهجرة. األحدليلة  ولد

  
حيث رابه والده الول الصاحل، فقرأ على والده العلوم، وهنل منه  صاحلة،نشأة  نشأ

 ُمباً للعلم ومثابراً عليه، ُمققاً فاضاًل، ال ميل وال يكل. إماُمناالفنون، وكان 
  

 فكتب يف الفقه وأصوله، والنحو واملواريث، وغري ذلك. العلم،يف فنون  أِلف
  

يوم األحد اتسع ربيع الثاين، سنة أربع ومخسي وتسعمائة للهجرة، مبكة  للارمحه  وتويف
 .املكرمة
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 الرحيم الرمحن للا بسم
 ُممد سيدان على للا وصلى

  
العامل العالمة احلرب الفهامة، مفيت املسلمي ببلد للا األمي، أبو عبد  اإلمامالشيخ  قال

د احلَطَّاب  للا  : -نفع للا به آمي-ُممد ابن سيدان وموالان الشيخ العالمة ُُمَمَّ
 [ املؤلف مقدمة] 

  
ال ربهلل  احلمدُ  د وعلى آله وصحبه أمجعي. العاملي، والصالُة والسَّ  م على سيدان ُُمَمَّ

 ..وبعد
العالمة، صاحب التصانيف  اإلمام للشيخ الفقه أصوليف علم  الورقاتكتاَب   فإنَّ  

حجُمه وكُثر علُمه وَعظَُم نفُعه  َصُغرَ كتاٌب   -املفيدة، أب املعال عبد امللك إمام احلرمي
 وَظَهَرْت بركته.

، فمنهم َمْن َبَسَط الكالم عليه، ومنهم -رضي للا عنهم-لعلماء من ا مجاعةٌ شرحه  وقد 
 ذلك. اختصرَمْن 

هأحسنن  ومن د بن  شروحن شرُح شيخن شيوخنا الَعالَمةن املفيد جالل الدين أب عبد للا ُممَّ
كثرُي الفوائد والنكت، اشتغَل به الطلبُة وانتفعوا به، إال أنَّه   فإنَّه ،]3[الشافعيِ  املََحلِنيأمحد 
 .وعنايةٍ قَاَرَب أن يكون من مجلة األلغاز، فال يُ ْهَتَدى لفوائده إال بتعٍب  اإلجيازلفرط 

يف هذا الزمان، وَكُثرْت فيه اهلموُم واألحزان، وَقلَّ فيه املساعُد من  اهلنَممُ َضُعَفت  وقد 
الشرح  ُنَكتن فاستخرُت للَا تعاىل يف شرح الورقات بعبارة واضحٍة، ُمنَ بِنَهًة على  إلخوان،ا

بذلك  وحيصلاملذكور وفوائده، حبيث يكون هذا الشرُح شرحًا للورقات وللشرح املذكور، 
 االنتفاُع للمبتدئ وغرينه إن شاء للا تعاىل.
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ُل  وال ريها أبوضَح منها، أو لزايدة فائدٍة، ومَسَّْيت ُُه عبارة الشرح املذكور إال لتغي عنأعدن
﴾. لَشْرحن الَعْين  قُ رَّةَ ﴿  َورَقَاتن إَمامن احلََرَمْين

  
 املسؤول يف بلوغ املأمول، وهو حسيب ونعم الوكيل. سبحانه وللاُ 



  

 ]4[[اجلوين اإلمام ترمجة]
         

 ابملَُص نِنف على سبيل االختصار فنقول: التعريف ولنقدم
رئيُس الشافعية، وأحُد أصحاب الوجوه، وصاحب التصانيف  اإلماُم،الشيُخ  هو

امللك ابن الشيخ أب ُممد عبد للا بن يوسف بن ُممد ال ُجَوْين،  َعْبدُ املفيدة، أبو املعال 
 ي انحيٌة كبرية من نواحي نيسابور، يلقب بضياء الدين. وه جوين،نسبًة إىل 

: هلامن سنة تسعة عشر وأربعمائة، وتُ ُويفِن بقرية من أعمال نَ ْيَسابُور يقال  احملرَّميف  ولد
شرين من شهر ربيع الثاين سنة مثاٍن وسبعي األربعاء، اخلامس والع ليلة ]5[ُبْش َتننَقان

 .وأربعمائة
أربع سني يدرس العلم ويفيت، فَ ُلقِنَب إبمام احلرمي، وانتهت إليه  واملدينةمبكة  َجاَورَ 

التصانيف اليت مل يسبق إىل  وله ،]6[بنيسابور، وبُننَيت له املدرسة النظامية العلمرائسة 
َدهُ  ،]7[مثلها  للا برمحته، وأعاد علينا من بركاته، آمي. تَ َغمَّ
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 رمحه للا تعاىل:  املَصنِنفُ  قال
  
(  الرَّمَحنن للان  بنْسمن ) يمن ينبغي أن جُيَعَل متعلََّق التَّسميةن ما ُجعنَلت  وكذا ُف،ُأَصنِن الرَّحن

ر  : بسم للا آكل، والقارُئ: بسم للا أقرأ، فهو أوىل من اآلكلُ التسمية مبدًأ له، فيقدِن
 .بهتَ َلبَُّس الفعل كله ابلتسمية، وأبتدئ ال يفيد إال تلبس االبتداء  إلفادتهتقدير: أبتدىء، 

 .احلصرنَّ املقصود األهم البداءة ابسم للا تعاىل، وإلفادة متأخراً أل املتعلق وتقدير
ابلبسملة اقتداء ابلقرآن العظيم، وعماًل حبديث: ﴿كلُّ أمٍر ذي ابل  املصنِنف وابتدأ

 هبذافيه ببسم للا الرمحن الرحيم فهو أبرت﴾، رواه اخلطيب يف كتاب )اجلامع(  يُ ْبَدأُ ال 
 .]8[اللفظ

عن احلمدلة إما ألنه مَحََد بلسانه، وذلك كاٍف، أو ألنَّ املراد  ابلبسملة واكتفى
َنٌة لذلك، أو ألن املراد ابحلمد ذكر  معناهابحلمد   تعاىل. للالغًة، وهو الثناء، والبسملة ُمَتَضمِن

أو -كل أمر ذي ابل ال يفتح بذكر للا فهو أبرت اإلمام أمحد: ﴿ مسندرواية يف  ويف
 الرتدد. على ]9[﴾-قال: أقطع 

 برواايت متعددة، قال النووي: وهو حديث حسن. احلديثورد  وقد
  

بذلك مجُع  يشعركما   قليلة،( َورَقَاتٌ  هذهعن احلَْمَدلة قال: ) ابلبسملةاكتفى  فلما
لَّة.  السالمة، فإن مجوع السالمة عند سيبويه من مجوع القن

على الطالب وتنشيطًا له، كما قال تعاىل يف فرض صوم شهر  تسهيالً بذلك  وَعربَّ 
﴾ فوصف الشهر الكامل أبنَّه أايم معدودات، تسهياًل على َمْعُدوَداترمضان: ﴿أاَيَمًا 

هلم، وقيل: املراد يف اآلية ابألايم املعدودات عاشوراء وثالثة أايم من كل  وتنشيطاً املكلفي 
 فإن ذلك كان واجباً أول اإلسالم مث نسخ. شهر،
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اخلارج إن كان أتى هبا بعد التصنيف، وإال فهي  يفحاضٍر  إىل)هذه(  ب  واإلشارة
 .الذهنإشارة إىل ما هو حاضٌر يف 

لُ الورقات ) وهذه اسٌم لطائفة من املسائل  وهوَفْصٍل،  مجعوٍل( ُفصُ  َعَلى َتْشَتمن
 َتْشرَتنُك يف حكٍم.

 وغريه. املبتديءبه  ينتفع( الفقه أصول) علم( من) الفصول وتلك
  

 [الفقه أصول تعريف]
  
 له معنيان: الفقهلفظ أصول  أي( وذلك)

 .للثاينافته اإلضايف، وهو ما يُ ْفَهُم من ُمْفَرَدْيه عند تقييد األول إبض معناه: أحدمها
ِ، وهو الَعَلم الذي ُجعنل هذا الرتكيب اإلضايف لقبًا له، ونُقنل  معناه: واثنيهما اللَّ َقيبن

 الفقهمعناه األول إليه، وهذا املعىن الثاين ذكره املصنف بعد هذا يف قوله: )وأصول  عن
 طرقه على سبيل اإلمجال( إخل.

  
نْ  فٌ ُمَؤلَّ هو الذي بينه بقوله: ) األول واملعىن (،  من حصول  وهوالتأليف،  منَجْزأَْينن

وقيل:  أخرى،األلفة والتناسب بي اجلزأين، فهو أخص من الرتكيب الذي هو َضمُّ كلمٍة إىل 
 إهنما مبعىن واحد.

  
للرتكيب، ال املقابل للتثنية واجلمع، فإن اإلفراد  املقابلاإلفراد  من( ُمْفَرَدْينن : )وقوله

وال تصلح إرادة الثاين هنا ألن أحد اجلزأين الذين وصفهما  منهما،يطلق يف مقابلة كلٍِ 
 ابإلفراد لفظ )أصول( وهو مجع، ويف كالمه إشارة لذلك حيث قال: 

  
 [األصل تعريف] 

  



َ عليهن َغرْيُُه( َما)فاألْصُل  اجلزء األول، ما ُبن عليه  مفردأي فاألصل الذي هو  ،ُبىنن
 يف األرض. الثابتوأصل الشجرة أي طرفها أي أساسه،  رغريه، كأصل اجلدا

 لألصل؛ فإن احلسَّ يشهد له كما يف أصلن اجلدار والشجرة. تعريفأقرب  وهو
 اليت يبىن عليها. أدلتهالفقه  فأصول

: األصل هو احملتاج إليه، فإن الشجرة ُمتاجة إىل الثمرة من قوهلمأحسن من  وهذا
 أصالً للشجرة. الثمرةحيث كماهلا، وليست 

ما منه الشيء، فإن الواحد من العشرة وليست العشرة أصالً  األصل: ]10[قوهلم ومن
 له.

  
 َماعرََّف مقابنَله وهو الفرُع على سبيل االستطراد فقال: )َوالَفْرُع  األصلَ عرََّف  وملا

 الفقه ألصوله. وفروعهن( كفروع الشجرة ألصوهلا، يُ ْبىَن على َغرين 
 [الفقه تعريف]

  
الثاين من لفظ )أصول الفقه( له معىن لغوى وهو الفهم،  اجلزء( الذي هو والفنْقهُ )

ْرعِيةن األْحَكامن  َمعرنفةُ ومعىن شرعي وهو: )  اليت َطرنيُقها االْجتن َهاُد(. الشَّ
أن الوتر مندوب، هذا على مذهب الشافعي، يف الوضوء واجبة، و  النيةأبن  كالعلم

مؤكدة، وأن تبييت النية شرط يف الصوم، وأن الزكاة واجبة يف مال  فسنةوأما عند املالكية 
يف احللي املباح، وأن القتل عمدًا يوجب القصاص وحنو ذلك من  واجبةالصيب وغري 

 .اخلالفيةاملسائل 
  

ن الصلوات اخلمس واجبة، وأن الزىن االجتهاد، كالعلم أب طريُقهُ ما ليس  خبالف
كالعلم ابهلل سبحانه وتعاىل وصفاته وحنو ذلك من املسائل   االعتقاديةُمرَّم، واألحكام 

 معرفة ذلك فقهاً، ألن معرفَة ذلك َيشرتُك فيها اخلاصُّ والعام. يسمىالقطعية، فال 
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ذلك عدم اختصاص ال يتناول إال علم اجملتهد، وال يضرُّ يف  التعريفهبذا  فالفقه
 اصطالح خاص. وهذا ،]11[ألن املرجع يف ذلك للعرف ابجملتهدين،الوقف على الفقهاء 

  
املعرفة اليت هي مبعىن العلم على  وأطلقتالعلم مبعىن الظن،  هنا ابملعرفة واملراد

ته قريٌب من العلم. الذيملراَد بذلك ظنُّ اجملتهد، الظن؛ ألنَّ ا  هو لقوَّ
  

أبن الواحد نصف  كالعلمبقوله: )األحكام الشرعية(، األحكاُم العقلية،   وخرج
 االثني، واحلسية كالعلم أبن النار ُمرقة.

يف قوله: )معرفة األحكام الشرعية( مجيُع األحكام، فاأللف والالم  ابألحكام واملراد
 .الستغراقلفيه 

  
-مجيع ذلك التهيؤ لذلك، فال ينايف ذلك قول مالك رضي للا عنه  مبعرفة واملراد

، يف اثني وثالثي مسألة من مثان وأربعي مسألة سئل -اجملتهدين الفقهاءوهو من أعظم 
ألنه متهيء للعلم أبحكامها مبعاودة النظر، وإطالق العلم على مثل هذا  أدري،عنها: ال 

عرفاً، تقول: فالن يعلم النحو، وال تريد أن مجيع مسائله حاضرة عنده على  ائعشالتهيؤ 
 بل إنه متهيء لذلك.  التفصيل،
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 [الشرعي احلكم أقسام]
  

بُ َسبَعٌة:  َواألحَكامُ املرادة يف قوله األحكام الشرعية فقال: ) األحكامبي  مث  الَواجن
يُح  َوال ُمَباُح وال َمْحظُورُ  ل َمنُدوبُ وا لُ وال َمْكُروُه والصَّحن  (.َوالَباطن

  
هبذه السبعة، أي معرفة جزئياهتا، أي الواجبات واملندوابت واملباحات  العلمُ  فالفقه

 مثالً واملكروهات واألفعال الصحيحة واألفعال الباطلة، كالعلم أبن هذا الفعل  واحملظورات
ذا صحيح وهذا ابطل، وليس واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا ُمظور وهذا مكروه وه

العلم بتعريفات هذه األحكام املذكورة فإن ذلك من علم أصول الفقه ال من علم  املراد
 .الفقه

  
 على هذه األمور فيه جتوُّز؛ ألهنا متعلق األحكام. األحكام وإطالق

 مخسٌة: اإلجياُب والندُب واإلابحُة والكراهُة والتحرمُي. الشرعية واألحكام
سبعًة اصطالٌح له، والذي عليه اجلمهور أن األحكام مخسة ال سبعة   ألحكامَ ا وجْعُله

 ألن الصحيح إما واجب أو غريه، والباطل داخل يف احملظور. ذكرانها،كما 
تسعًة وزاد: الرخصة والعزمية، ومها راجعان إىل األحكام  األحكامبعضهم  وجعل

 .أعلماخلمسة أيضاً، وللا 
  



  

 [الواجب تعريف]
  

 األحكام اليت ذكرها بذكر الزمن كلِن واحٍد منها فقال:  تعريفشرع يف  مثَّ 
ُب   ي ُث َاب َعَلى فنْعلنهن َويُ َعاَقُب َعَلى تَ رْكنهن(. َما)فالَواجن

 حيث وصُفه ابلوجوب، هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. منفالواجب  أي
ٌم للواجب من حيث وصفه والعقاُب على الرتكن أمٌر الز  الفعلعلى  فالثواب

فإنَّ الصَّالَة َمَثاًل َأْمٌر َمعقوٌل متصوٌَّر يف نفسه، وهو  الواجب،ابلوجوب، وليس هو حقيقة 
 بفعلها والعقاب برتكها. الثَّوابغرُي حصوُل 

ليس تعريفًا حبقيقة الواجب إذ ال ميكن تعريف حقيقته لكثرة  املذكور فالتعريف
ئقها، وإمنا املقصود بياُن الوصفن الذي اشرتكت فيه حىت حقا واختالفأصناف الواجبات 

دُق اسمن  بن صحَّ صن عليها، وذلك هو ما ذكره من الثواب على الفعل والعقاب على  الواجن
 .الرتك

 بقية األحكام. يفيقال  وكذلك
  

يعاقب على تركه يقتضى لزوم العقاب لكل من ترك واجباً، وليس  قولهقيل:  فإن
 ذلك بالزم. 

يف صدق العقاب على الرتك وجوُده لواحٍد من العصاة، مع العفو  يكفيأنه  وابفاجل
 .غريهعن 

بقوله )ويعاقب على تركه(، أي ترتُُّب العقابن على تركه، كما عربَّ  املراديقال:  أو
 وذلك ال ينايف العفو عنه. واحد،بذلك غري 

  



من السنن فيه، فإن األذان أنه غري مانع، لدخول كثري  املذكورالتعريف  على وُأورند
وكفي بذلك عقاابً، وكذلك صالة العيدين عند من يقول  قوتلوا،سنة وإذا تركه أهل بلد 

 شهادته وحنو ذلك. ردَّتبذلك، ومن ترك الوتر 
اآلخرة، وأبن العقوبة املذكورة ليست على نفس الرتك بل  عقاباملراد  أبن وأجيب

هو حرام، وردُّ الشهادة ليس عقاابً، وإمنا هو عدم الدين، و  منعلى الزمه، وهو االحنالل 
 كماالٌت جتتمع من أفعال وترك، فدخل فيها الواجب وغريه.  شرطُهاأهلية لرتبٍة شرعيٍة 

إذا ردَّت شهادته مل يكن ذلك عقوبة له، وإمنا ذلك لنقصانه عن  العبدترى أن  أال
 !؟درجة العدالة 

كفاية، ونص أصحابنا على أنه ال يقاتل   أن األذان يف املصر فرض الصحيحأن  على
 .العيدينَمْن ترك 

 .]12[على حد احملظور، واجلواب ما تقدم واردان والسؤاالن
  

 [املندوب تعريف]
  
 الندب، وهو الطلب لغًة. من( هو املأخوذ َواملَنُدوبُ )

 َوال يُ َعاَقُب َعَلى تَ رْكنهن(. فنعلنهن يُ ثَاُب َعَلى  َماوصفه ابلندب هو ) حيثمن  عاً وشر 
 [املباح تعريف] 

  
 َوال(، يريد وال على تركه، )فنْعلنهن ال يُ ثَاُب َعَلى  َماابإلابحة ) وصُفهحيث  من)َواملَباُح( 

 ل من فعله وتركه ثواب وال عقاب.ال يتعلق بك أي(، يريد وال على فعله، تَ رْكنهن يُ َعاَقُب َعَلى 
 ما ذكران لئال يدخل فيه املكروه واحلرام. زايدةبد من  وال

  
 [احملظور تعريف]
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هن يُ ثَاُب َعَلى  َماابحلظر، أي احلرمة ) وصُفه( من حيث واحملُظورُ ) ِن ( امتثااًل، تَ ْركن
 (.فنْعلنهن َعلى  َوي َُعاَقبُ )

 وجواهبما.  السؤاالن وتقدم
  

 [املكروه تعريف]
  

( امتثااًل )َوال يُ َعاَقُب َعَلى تَ رْكنهن يُ ثَاُب َعَلى  َما) ابلكراهةحيث وصفه  من)َواملكُروُه( 
 (.فنْعلنهن 

الثواب على الرتك يف احملظور واملكروه امتثااًل، ألنَّ احملرمات  ترتبقيدان  وإمنا
هبا فضاًل عن القصد إىل اإلنسان من عهدهتا مبجرد تركها، وإْن مل يشعر  خيرجواملكروهات 

 ال يرتتب الث ََّواُب َعَلى الرتَّْكن إال إذا قصد به االمتثال.  لكنَّهتركها، 
ال يرتتب الثواب على فعلها إال إذا قصد به  واملندوابتالواجبات  وكذلك: قيل فإن

 االمتثال.
ااألمر كذلك، ولكنَّه  أن: فاجلواب إلتيان هبا إال كان كثرٌي من الواجبات ال يتأتى ا  ل مَّ

واجٍب ال يصح فعله إال بنية، مل حيتج إىل التقييد بذلك،  كلُّ إذا قصد هبا االمتثال، وهو  
الذمة بفعلها وال يرتتب الثواب على ذلك إال إذا قصد  تربأوإن كان بعض الواجبات 

ري املغصوب والودائع وردِن الديون وحنو ذلك مما يصح بغ وردِن االمتثال، كنفقات الزوجات 
 .أعلمنية، وللا 

  
 [الصحيح تعريف]

  
يُح(  ُفوذُ يَ َتعلَُّق بنهن  َماابلصحة اصطالحاً: ) وصُفهحيث  من)َوالصَّحن ( ابلذال الن ُّ

 إىل املقصود، كحلِن االنتفاع يف البيع واالستمتاع يف النكاح. البلوغاملعجمة، وهو 
 السهم أي بلوغه إىل املقصود. نفوذمن  وأصُله



 مجع ما يعترب فيه شرعاً، عقداً كان أو عبادة. َقد( يف الشرع، أبن يكون بنهن  َويُعَتدُّ )
 املكلَّف، واالعتداد من فعل الشارع، وقيل: إهنما مبعىن واحد. فعلن من  فالنفوذُ 



  

 [الباطل تعريف]
  
لُ ) ُفوذُ ال يَتَعلَُّق بنهن  َماابلبطالن: ) وصُفه( من حيث َوالَباطن بنهن( أبن مل  َوال يُعَتدُّ  الن ُّ

 فيه شرعاً، عقداً كان أو عبادًة. يعتربيستجمع ما 
  

 يوصف ابلنفوذ واالعتداد، والعبادات توصف ابالعتداد فقط. االصطالحيف  والعقد
 [العلم تعريف]

  
(؛ لصدق العلم على معرفة العنْلمن من  َأَخصُّ املتقدم ذكره ) الشرعي( ابملعىن والفنْقهُ )

 ا، فكلُّ فقه علم وليس كلُّ علم فقهاً.والنحو وغريمه الفقه
 فإن الفقه هو الفهم، والعلم املعرفة، وهي أعم. اللغوي،ابملعىن  وكذا

  
يعلم، موجوداً   أن(، أي إدراك ما من شأنه املْعُلومن  َمعرنَفةُ : )االصطالح( يف َوالعنْلمُ )

أي تصوره أبنه حيوان انطق،  اإلنسان( يف الواقع، كإدراك بنهن  ُهوَ  َما َعَلىكان أو معدوماً، )
 .حادثوكإدراك أن العامل وهو ما سوى للا تعاىل 

 أب بكر الباقالين، وتبعه املصنِنف. للقاضياحلد  وهذا
 معرفةفيه دوراً، ألنَّ املعلوم مشتٌق من العلم، فال يُعَرُف املعلوُم إال بعد  أبنَّ  واعرُتنضَ 

 املشَتقِن منه مع زايدة.العلم، ألنَّ املشَتقَّ مشتمٌل على معىن 
 .اصطالحاً لعلم للا سبحانه، ألنه ال يسمى معرفًة إمجاعاً، ال لغًة وال  شاملغرُي  وأبنَّه
 .]13[تكون إال كذلك  : )على ما هو به( زائٌد ال حاجة إليه، ألن املعرفة القوَله وأبنَّ 

  
 [اجلهل تعريفُ ]
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الفن َما ُهَو بنهن( يف الواقع. َتصُّورُ  َواجلَْهلُ ) يءن َعَلى خن  الشَّ

)على خالف ما هو عليه( كتصور اإلنسان أبنه حيوان صاهل،  النسخبعض  ويف
 قدمي. العاملوكإدراك الفالسفة أن 

 .]14[ساذج وللتصديقهنا التصوُُّر املطلق الشامل للتصور ال ابلتَّصورن  فاملرادُ 
هذا ابجلهل املركب، وجعل اجلهل البسيط عدم العلم ابلشيء، كعدم  وصفَ  وبعُضُهم
ومبا يف بطون البحار، وهذا ال يدخل يف تعريف املصنف، فال يسمى  األرضيعلمنا مبا حتت 

 .جهالً عنده 
للقسمي أن يقال: اجلهل انتفاء العلم ابملقصود، أي ما من شأننه  الشامل والتعريف

إما أبن مل يدرك أصاًل وهو البسيط، أو أبن يُدَرَك على خالف ما هو  فَ ُيْدَرَك،أن يُقَصَد 
 الواقع، وهو املركب. يفعليه 

يَ   ه. ألنَّ فيه جهلي: جهل ابملدرك، وجهل أبنه جهل ب مركباً  ومسُِن
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 [احلادث العلم أقسام]
  
 املخلوق ينقسم إىل قسمي: ضروري ومكتسب.  علم( احلادث وهو َوالعنْلمُ )

وهو علم للا سبحانه وتعاىل، فال يوصف أبنه ضروري وال  القدميالعلم  وأما
 مكتسب.

التفات  َواْستنْدالٍل( أبن حيصل مبجرد َنَظرٍ مْل يَ َقْع َعْن  َما( هو )الضَُّرورني) فالعلم
( الَواقنعن  كالعنْلمن إليه، فيضطَّر اإلنسان إىل إدراكه وال ميكنه دفعه عن نفسه، وذلك ) النفس

ْحَدىأي احلاصل )  احرتازاً ( الظاهرة، اخلَْمسن ) احلساسة( مجع حاسة مبعىن القوة احلََواسِن  إبن
 من الباطنة:

  
َي:  اِليت) ْمعُ هن روش يف مقعر الصماخ، أي املف العصب(: وهو قوٌة مودعٌة يف السَّ

املَُتَكيِنفن بكيفية الصوت إىل الصماخ، مبعىن  اهلواءن مؤخره، يُدرُك هبا األَصواُت بطريقن ُوُصولن 
 النفس عند ذلك. يفأن للا سبحانه خيلق اإلدراك 

  
فَ َتين اللتي يتالقيان يف الدماغ مث  مودعة(، وهو قوٌة َوالَبَصرُ ) يف الَعَصَبتين اجملوَّ
إىل العيني، يدرك هبما األضواء واأللوان واألشكال وغري ذلك مما خيلق للا  فيتأداينيتفرقان 

 يف النفس عند استعمال العبد تلك القوة. إدراكه
  
مُّ ) يف الزائدتي الناتئتي يف مقدم الدماغ الشبيهتي حبلميت  مودعة(، وهو قوٌة َوالشَّ

هلواء املتكيف بكيفية ذي الرائحة إىل اخليشوم، بطريق وصول ا الروائحالثدي، يدرك هبا 
 وتعاىل اإلدراك عند ذلك. سبحانهخيلق للا 

  



وقُ ) ْرمن اللسان، يُدرُك هبا الطُّعوم،  منبثَّةٌ ( وهو قوٌة َوالذَّ يف العصب املفروش على جن
وتعاىل اليت يف الفم للمطعوم ووصوهلا إىل العصب، خيلق للا سبحانه  اللعابيةمبخالطة القوة 

 ذلك. عنداإلدراك 
  
يف مجيع البدن، يدرك هبا احلرارة والربودة والرطوبة  منبثَّةٌ (، وهو قوٌة َواللَّْمسُ )

 وااللتماس، خيلق للا سبحانه وتعاىل اإلدراك عند ذلك. االتصالواليبوسة وحنو ذلك عند 
 تقدمي اللمس على الشم والذوق. النسخبعض  ويف

  
ظاهرة هي املقطوع بوجودها، وأما احلواس الباطنة اليت أثبتها ال اخلمساحلواس  وهذه

 أهُل السنة؛ ألهنا مل تقم دالئلها على األصول اإلسالمية. يثبتهاالفالسفة فال 
  

 على أن العلم احلاصل من هذه احلواس غري اإلحساس. املصنفكالم   ودلَّ 
  

َوا َأوْ بعد ذكر احلواس اخلمس ) النسخيف بعض  ويوجد (، وهو معطوف على تُرن الت َّ
 قوله: )إبحدى احلواس اخلمس(.

الضروري كالعلم احلاصل إبحدى احلواس اخلمس، وكالعلم احلاصل  العلمأن  واملعىن
احلاصل بوجود النيب صلى للا عليه وسلم، وكظهور املعجزات على  كالعلمابلتواتر، وذلك  

 عن معارضته. اخللقيديه وعجز 
  

علم احلاصل ببديهة العقل، كالعلم أبن الكلَّ أعظُم من اجلزء، ال الضروريةالعلوم  ومن
 واإلثبات ال جيتمعان. النفيوأنَّ 

  



(، كالعلم أبن العامل واالْستنْداللن املُْكَتَسُب فَ ُهَو املَوُقوُف َعَلى النََّظرن  العنْلمُ  َوأمَّا)
ه إىل فإنه موقوف على النظر يف العامل ومشاهدة تغريه، فينتقل الذ حادث،  احلكمهن من تغريُّ
 حبدوثه.

  
 [النظر تعريف]

  
،الفنْكُر يف َحالن املَْنُظورن فنيهن(، ليؤدى إىل علٍم أو  ُهوَ  َوالنََّظرُ ) مبطلوب تصديقي  َظنٍِ

 أو تصوري.
 .ختييالً النفس يف املعقوالت، خبالف حركتها يف احملسوسات فإهنا تسمى  َحركةُ  والفنكرُ 

  



  

 [والدليل لاالستدال تعريف]
  
لنيلن طََلُب  َواالْستنْداللُ ) فالنظر أعمُّ من  تصديقي،( ليؤدي إىل مطلوب الدَّ

 ابلتصديقات. خاصاالستدالل، ألنه يكون يف التصورات والتصديقات، واالستدالل 
  
لنيلُ ) ُد إىل  ُهوَ ( لغًة: )َوالدَّ ،املُْرشن  ألنَُّه َعالَمٌة َعَلْيهن(. املَْطُلوبن

يٍح النََّظرن فيه إىل َمْطُلوٍب حاً اصطال وأما  .ُجزئي: فهو ما ميكنُن التَّوُصُل بَصحن



  

 ]15[[والشك الظن تعريف]
  
َن اآلَخرن( عند اجملوِنز  جَتْويزُ  والظَّنُّ )  .-الواور بكس-َأْمَرينن َأحُدمُهَا َأْظَهُر من

رمحه للا: إن الظنَّ هو التجويز، فيه مساُمة، فإنَّ الظن ليس هو  املصنِنف وقول
املقابُل له يقال  املرجوحُ ، والطَّرُف -بفتح الواو-وإمنا هو الطَّرف الراجح من اجملوَّزين  التَّجويز،

 له َوْهٌم.
  
كُّ ) مها َعَلى  جَتويزُ  والشَّ  .-الواوبكسر -اآلَخر( عند اجملوِنز َأمَرينن ال َمزنيََّة ألَحدن

قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان أحدمها َظنٌّ للطَّرفن  ثبوتيف  والرتدد
 ، حن  للطَّرف املرجوح. وَوْهمٌ الرَّاجن

  
 [االصطالحي ابملعىن الفقه أصول تعريف]

  
 الفقهأي طرق  (،ُطُرقُهُ ) الورقات( الذي ُوضعت فيه هذه الفنْقهن  ُأُصول( علم )وَ )

والنهي وفعل النيب صلى للا  األمر(، كالكالم على مطلق اإلمْجَالن َسبنيلن  َعَلىاملوصلة إليه، )
واجململ واملبي وغري ذلك،  واخلاصعليه وسلم واإلمجاع والقياس واالستصحاب والعام 

البواقي أبهنا أبنه للُحرمة كذلك، وعن  الثايناملبحوث عن أوَّهلا أبنه للوجوب حقيقة، وعن 
 .سيأيتُحَجٌج وغري ذلك مما 

املوصلة إليه على سبيل التعيي والتفصيل، حبيث أنَّ كلَّ طريٍق توصل  الفقهُطرق  خبالفن 
 تقربواجزئية تدلُّ على حكمها َنصًَّا أو استنباطاً، حنو: ﴿أقيموا الصالة﴾، ﴿وال  مسألةإىل 

على أن  واإلمجاع ،]16[كما أخرجه الشيخان  الزىن﴾، وصالته صلى للا عليه وسلم يف الكعبة
يف امتناع  الربُِّن لبنت االبن السدس مع بنت الصلب حيث ال عاصب هلا، وقياس األرز على 
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ه ببعض إال مثاًل مبثل يدًا بيد كما رواه مسلم العصمة ملن يشك يف  واستصحاب ،]17[بيعن بعضن
 -يعىن أصول الفقه-يف كتبه  بعضهابقائها، فإن هذه الطرق ليست من أصول الفقه وإن ذكر 

 متثياًل.
  
يَّةُ ) َا( أي بطرق الفقه  االْستنْداللن  وََكْيفن فاصيلها وجزئياهتا عند من حيث ت اإلمجاليةهبن

 على املطلق وغري ذلك. واملقيدتعارضها، من تقدمي اخلاص منها على العام، 
 فيها لكوهنا ظنية، إذ ال تعارض بي قاطعي. التعارضحصل  وإمنا

 : )وكيفية( ابلرفع عطفاً على قوله: )طرقه(.وقوله
  

لُّ هبا، وهو  ابلطرق املذكورة جتر إىل الكالم على صفات االستدالل وكيفية َمْن يستدن
 .اجملتهد

أعن طرَق الفقه اإلمجالية وكيفيَة االستدالل هبا وصفات من يستدل -الثالثة  فهذه
هبذا اللقب، أعن أصول الفقه، املشعر مبدحه اببتناء الفقه عليه، وهو  املسمىهي الَفنُّ  -هبا

 الذي تقدمت اإلشارة إليه. الثايناملعىن 
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 [قهالف أصول أبواب]
  
ْهُي َوالَعاُم  َواألْمرُ الَكالمن  َأْقَسامُ ( ُمْبتدأٌ، خربُُه )الفنْقهن ُأُصولن  أَبْ َوابُ ( قوله )وَ ) والن َّ

(، ويذكُر فيه املطلق  ُ  َواجملَملُ ) واملقيد،َواخلَاصُّ رُ َواملبيَّ ( َواملؤوَّلُ (، ويف بعض النسخ )َوالظَّاهن
خُ صلى للا عليه وسلم، ) سولالر ( أي أفعال َواأَلفْ َعالُ وسيأيت، ) َعاُرُض  َواملْنُسوخُ  َوالنَّاسن َوالت َّ

َفُة املُْفيتن  َوتَ ْرتنيبُ َواإلاَبَحُة  َواحلَْظرُ  َوالقنَياسُ َواإلمْجَاُع َواألْخَباُر( مجع َخرَب، ) لَّةن َوصن األدن
ينَ َواملُْستَ ْفيتن َوَأْحَكاُم  دن  (.اجملُتهن

 .]18[الم عليها مفصَّاًل إن شاء للا تعاىلوسيأيت الك األبواب،مجلة  فهذه
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 [الكالم أقسام ابب]
  
 :حيثيات( فلها الَكالمن  أْقَسامُ  فَأمَّا)
  

بُ َما  فَأَقلُّ ما يرتكب منه: ) حيثمن  فأوَّهُلا  .أحد(، حنو: للا انن امسَ  الَكالمُ ( منه )َيرَتَكَّ
 .زيد( حنو: قام َوفنْعلٌ اْسٌم  َأوْ )                    ·
وال يعدُّ الضمري يف قام  بعضهم،( حنو: ما قام، أثبته َوَحْرفٌ فنْعٌل  َأوْ )                   ·

 عدة كلمة. علىالراجع إىل زيد مثالً كلمًة لعدم ظهوره، واجلمهور 
زيد، وأكثر النحاة قالوا:  اي( وذلك يف النداء، حنو: َوَحْرفٌ اْسٌم  وْ أَ )                   ·

أو أاندي زيداً، ولكنَّ غرَض املصنِنف رمحه  زيداً،إمنا كان حنو اي زيد كالماً؛ ألنَّ تقديره أدعوا 
اجلملة ومعرفة املفرد من املركب، فلذلك مل أيخذوا فيه  أقسامللا وغريه من األصوليي بياُن 

 . النحويونتحقيق الذي يسلكه ابل
  
مُ ) االصطالح( يف والَكالمُ ) َقسن  :(إىل) أخرى( من حيثية يَ ن ْ
 على طلب الفعل، حنو: ُقْم. يدلُّ )َأْمٍر( وهو ما                    ·
 على طلب الرتك حنو: ال تقم. يدلُّ ( وهو ما َوهَنْيٍ )                   ·
الصدق والكذب، حنو: جاء زيد، وما جاء  حيتمل( وهو ما َوَخرَبٍ )                   ·

 زيد.
 حنو: هل قام زيد ؟ فيقال: نعم أو ال. االستفهام،( وهو َواْستنْخَبارٍ )                   ·
  
مُ ) َقسن  :(إىل) أيضاً ( الكالم َويَ ن ْ



( وهو طلب ما                    · حنو: ليت طمع فيه، أو ما فيه عسر: فاألول  ال)مَتَنٍِ
الرجاء: ليَت ل مااًل فأحجُّ به، وميتنُع  منقطعالشباب يعود يوماً، والثاين: حنو قول 

إال أن يكون املطلوب جميئه اآلن فيدخل يف  جييء،التَّمن يف الواجب حنو: ليَت غدًا 
 القسم األول. 

 ه عسر.املمتنع واملمكن الذي في يفأن التمن يكون  واحلاصلُ                    ·
وهو الطلُب برفق حنو: أال تن زنل عندان،  الراء،( بسكون َوَعْرضٍ )                   ·

 .حبثٍِ وحنوه التحضيض إال أنه طلب 
 وهو احللف، حنو: وللا ألفعلِن كذا. والسي،( بفتح القاف َوَقَسمٍ )                   ·
  
نْ ) ُم( الكالم أيضاً  َوْجهٍ  َومن َقسن  (.وجماز: َحقنيَقٍة إىل)آَخَر يَ ن ْ

 جيب حفظه ومحايته. ما)فَاحلَقنيَقُة( يف اللغة: 
َي يف  َما: )االصطالح ويف ِن هن( أي على معناه الذي وضع  االْستنَعَمالن َبقن  لهَعَلى َمْوُضوعن

 يف اللغة.
لَ : َما َوقنيلَ ) ْن املَُخاطََبةن( اليت وقع  اْستُ ْعمن هبا وإن مل يبق  بالتخاطفنيَما اْصطُلنَح َعَليهن من

أهل الشرع للهيئة  لسانعلى موضوعه الذي وضع له يف اللغة، كالصالة املستعملة يف 
ابَّة املوضوعة يف العرف  خبري،املخصوصة، فإنه مل يبَق على موضوعه اللُّغوي وهو الدعاء  وكالدَّ

 رض.وهو كل ما يدب على األ اللغويلذوات األربع كاحلمار فإنه مل يبق على موضوعه 
  
 اجلواز. مكان( يف اللغة: َواجمَلازُ )

َي بنهن )جُتُوِنزَ  َما: )االصطالح ويف هن  َعنْ ( أي تُ ُعدِن األول يف  القول(، وهذا على َمْوُضوعن
 .]19[من املخاطبة عليهتعريف احلقيقة، وعلى القول الثاين: هو ما استعمل يف غري ما اصطلح 

  
 كاألسد للحيوان املفرتس.  اللغة،( وهي اليت وضعها واضع لَُغونيَّةٌ إمَّا  َواحلَقنيَقةُ )
يَّةٌ  َوإمَّا)  كالصالة للعبادة املخصوصة.  الشارع،( وهي اليت وضعها َشْرعن
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ذوات الربع، وهي يف اللغة  أهل العرف العام، كالدابة ل وضعها( وهي اليت ُعْرفنيَّةٌ  َوإمَّا)
 أو أهل العرف اخلاص كالفاعل لالسم املعروف عند النحاة. األرض،كل ما يدب على وجه 

  
يتمشى على القول الثاين يف تعريف احلقيقة دون األول، فإنه مبىن  إمناالتقسيم  وهذا

والعرفية كالدابة الشرعية كالصالة واحلج وحنومها،  األلفاظاللغوية، ف احلقيقةعلى نفي ما عدا 
 .عندهمجماٌز 

للحقيقة الشرعية والعرفية دليٌل على اختيار القول الثاين، وهو  املصنفإثبات  ويف
 تقدميه للقول األول على ترجيحه. اقتضىالراجُح، وإن 

  
واجملاز من أقسام الكالم مع أهنما من أقسام املفردات، إشارٌة  احلقيقةاملصنف  وجعل

 .أعلمظهر اتصافه ابحلقيقة واجملاز إال بعد االستعمال ال قبله، وللا ي الإىل أن املفرد 
  
 .اْستنَعارَةٍ أْن َيُكوَن بنزناَيَدٍة َأْو نُ ْقَصاٍن َأْو نَ ْقٍل َأو  إمَّا َواجمَلازُ )

لزِناَيَدةن  فَامل ََجازُ  ْثلنهن َشيٌء﴾( ابن ْثُل َقولنه تَ َعاىل: ﴿لَْيَس َكمن م إثباُت لئال يلز  زائدةفالكاف  ،من
ظاهر اللفظ نفي مثل مثل  فيقتضىمثٍل له تعاىل؛ ألهنا إن مل تكن زائدة فهي مبعىن مثل، 
من اآلية، فإن املقصود منها  املقصودالباري، ويف ذلك إثبات مثل له وهو ُمال عقاًل، وضدُّ 

ذات كما الكاف زائدة واملراد ابملثل ال ليستنفي املثل، فالكاف مزيدة للتأكيد، وقال مجاعة: 
ثُلك ال يفعل كذا، لقصد  يف نفي ذلك الفعل عنه، ألنه إذا انتفي عمن  املبالغةيف قوهلم: من

 .أوىلمياثله ويناسبه كان نفيه عنه 
هر، واألحسن أال أبن الكاف زائدة أخذ ابلظا القول: ]20[الدين سعدالشيخ  وقال

الكناية اليت هي أبلغ، ألنَّ للا سبحانه موجوٌد قطعاً،  بطريقتكون زائدة وتكون نفيًا للمثل 
لنفي املثل، ضرورَة أنه لو وجد له مثل لكان هو تعاىل مثاًل ملثله، فال  مستلزمفنفي مثل املثل 

ليس ألخي زيد أخ،  مثل املثل، فهو من ابب نفي الشيء بنفي الزمه، كما يقال: نفييصح 
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ملزوم، وأخي الزمه، ألنه ال بدَّ ألخي من أخ هو زيد، فنفيَت الالزم، وهو أخو  زيدفأخي 
 .زيدزيد، واملراد نفي ملزومه وهو أخو زيد، إذ لو كان له أخ لكان لذلك األخ أخ وهو  أخي

  
النوع جماَز  هذامثل قوله تعاىل: واسئل القرية( أي أهل القرية، ويسمى  ابلنقصان واجملاز)

هنا الدالة على أن  العقليةاإلضمار، وشرطُه أن يكون يف املظَهر دليٌل على احملذوف، كالقرينة 
 األبنية ال ُتسأل لكوهنا مجاداً.

  
ال يصدق على اجملاز ابلزايدة والنقصان؛ ألنه مل يستعمل اللفظ يف  اجملازقيل: حدُّ  فإن

 .موضوعهغري 
استعمل نفي مثل املثل يف نفي املثل وسؤال القرية يف سؤال  ثحي: أنَّه منه، فاجلواب

 وتعِدى به عن معناه إىل معىن آخر. اللفظأهلها، فقد جتوز يف 
صلي جماز من حيث أن الكلمة نقلت عن إعراهبا األ إنه: ]21[التلخيصصاحُب  وقال

ل )مثله( النصب؛ ألنه خرب ليس، وقد تغري ابجلر  األصليإىل نوع آخر من اإلعراب، فاحلكم 
ل )القرية( اجلر، وقد تغري إىل النصب بسبب حذف  األصليبسبب زايدة الكاف، واحلكم 

 املضاف.
  
 إىل معىن آخر ملناسبٍة بي معىن املنقول عنه معناه( أي بنقل اللفظ عن ابلنقل واجملاز)

احلقيقي وهو املكان  معناهمن اإلنسان (، فإنه نقل إليه عن  خيرجفيما  كالغائطواملنقول إليه، )
للسرت، فسموا الفضلة  طلباً املطمئن من األرض، ألن الذي يقضى احلاجة يقصد ذلك املكان 

ذلك حىت صار ال يتبادر يف  واشتهراليت خترج من اإلنسان ابسم املكان الذي يالزم ذلك، 
 ابلنسبة إىل معناه اللغوي. جمازرف من اللفظ إال ذلك املعىن، وهو حقيقة عرفية الع

تسميته جمازًا مبن على قول من أنكر احلقيقة العرفية ليس بظاهر؛ إذ  إنمن قال:  فقول
 كونه حقيقة عرفية وجمازاً لغوايً كما عرفت.  بيال منافاة 
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 إىلريد أن ينقِض﴾( أي يسقط، فشبه ميله كقوله تعاىل: ﴿جدارًا ي  ابالستعارة واجملاز)
 .عادةالسقوط إبرادة السقوط اليت هي من صفة احلي دون اجلماد، فإن اإلرادة منه ممتنعة 

 على التشبيه يسمى استعارة. املبن واجملاز
  

توهم أن النقل قسم من اجملاز ومقابل لألقسام وليس كذلك، فإن النقل  املصنف وعبارة
 .آخرم اجملاز، فإنَّ معناه حتويل اللفظ عن معناه املوضوع له إىل معىن أقسا مجيعيعمُّ 

 مثل املثل إىل نفي املثل. يشيء﴾ منقول من الداللة على نف كمثله: ﴿ليس  فقوله
 : ﴿واسأل القرية﴾ منقول من الداللة على سؤال القرية إىل سؤال أهل القرية.وقوله
 املطمئن املعِي إىل فضلة اإلنسان. من الداللة على املكان منقولالغائط  ولفظ
: ﴿جدارًا يريد أن ينقض﴾ منقول من الداللة على اإلرادة احلقيقية اليت هي إرادة وقوله

 صورة تشبه صورة اإلرادة احلقيقية. إىلاحلي 
نقُل اللفظ من موضعه األول إىل معىن آخر، لكنه قد يكون مع بقاء اللفظ  كلُّه  فاجملازُ 

 احليوانتغيري وهذا اجملاز العارض يف األلفاظ املفردة، كنقل لفظ األسد من  من غري صورتهعلى 
وقد  اإلنسان،املفرتس إىل الرجل الشجاع، ونقل لفظ الغائط من املكان املطمئن إىل فضلة 

 املركبة. لأللفاظيكون مع تغيري يعرض للفظ بزايدة أو نقصان، وهو اجملاز الذي يعرض 
 عقلياً،األلفاظ املفردة جمازاً لغوايً، واجملاز الواقع يف الرتكيب جمازاً يف  الواقعاجملاز  ويسمى

 وهو إسناد الفعل إىل غري ما هو له يف الظاهر، وللا أعلم.



  

 [األمر ابب] 
  

 على أقسام الكالم أتبع ذلك ابلكالم على األمر فقال: كالمهانقضى   وملا
  
على سبيل الوجوب(، أبن ال جيوز له الفعل ابلقول ملن هو دونه  استدعاء واألمر)

 .الرتك
 الرتك. استدعاء( خيرج به النهي ألنه الفعل: )استدعاء فقوله
 والقرائن املفهمة. والكتابةبه الطلب ابإلشارة  خيرج: )ابلقول( وقوله
واألعلى، فال يسمى ذلك أمراً، بل  املساويبه الطلب من  خيرج: )ملن هو دونه( وقوله

 .وسؤاالً اساً، والثاين دعاء يسمى األول التم
من األصوليي، واملختار أنه ال يعترب يف األمر العلو، وهو أن يكون  مجاعةقول  وهذا

 .التعاظمرتبة من املطلوب، وال االستعالء وهو أن يكون الطلب على سبيل  أعلىالطالب 
أمور، واالستعالء أن العلو كون اآلمر يف نفسه أعلى درجة من امل العلوبي  والفرق

نفسه عاليًا بتكرب أو غريه وقد ال يكون يف نفس األمر كذلك، فالعلو من  جيعلواالستعالء أن 
 واالستعالء من صفات كالمه. اآلمرصفات 

 الوجوب( خيرج اآلمر على سبيل الندب أبن جيوِنز الرتك. سبيل: )على وقوله
بن على أن لفظ أن املندوب ليس مأمورًا به، وفيه خالف م املصنفكالم   واقتضى

أويف القدر املشرتك بي اإلجياب والندب وهو طلب الفعل ؟ وقيل:  الوجوباألمر حقيقة يف 
 وقيل غري ذلك. الندب،إنه حقيقة يف 

  
 (.افعلالدالة عليه ) األمر( أي صيغة وصيغته)



الوزن خبصوصه، بل كون اللفظ دااًل على األمر هبيئته حنو: اضرب  هذااملراد  وليس
 م واستخرج و ﴿لينفق﴾، و﴿ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ابلبيت العتيق﴾.وأكر 

  
( الصارفة عن الوجوب القرينةاإلطالق والتجرد عن  عند) األمر( أي صيغة وهي)

 ( أي على الوجوب، حنو: ﴿أقيموا الصالة﴾.عليه حتمل)
  
فيهم خريًا﴾  علمتمم إن على أن املراد منه الندب( حنو: ﴿فكاتبوه الدليلما دل  إال)

 .املعامالتألن املقام يقتضى عدم الوجوب، فإن الكتابة من 
﴾، فإن االصطياد أحد وجوه التكسب وهو فاصطادوا( حنو: ﴿وإذا حللتم اإلابحة أو)

 واالصطياد. الكتابةمباح، وقد أمجعوا على عدم وجوب 
قطع؛ ألن الدليل هو القرينة، االستثناء يف قوله: )إال ما دل الدليل( من أنكالمه   وظاهر

 متصالً. يكونوميكن أن 
مبا كان متصاًل ابلصيغة، والدليل مبا كان منفصاًل عنها؛ ألن ما كانت  القرينة وختتص

 فيه منفصلة داخل يف اجملرَّد عن القرينة. القرينة
ة قوله تعاىل: ﴿فاآلن ابشروهن﴾، بعد قوله تعاىل: ﴿أحل لكم ليل املتصلةالقرينة  مثال

 نساءكم﴾. إىلالصيام الرفث 
املنفصلة قوله تعاىل: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، والقرينة أن النيب صلى للا  القرينة ومثال

 وسلم ابع ومل يشهد، فعلم أن األمر للندب. عليه
ا( صيغة األمر العارية تقتضي وال) على  التكراريدلُّ على التقييد ابلتكرار أو ابملرة ) عمَّ

ضرورية؛ ألن ما قصد من حتصيل املأمور به ال يتحقق إال هبا،  املرَّةُ املرة، لكن  ( والالصحيح
التكرار( فيعمل به، كاألمر  قصدما دلَّ الدليل على  إالمما زاد عليها ) الذمةواألصل براءة 

 اخلمس وصوم رمضان. ابلصلوات
  



ب ما ميكنه من أنه يقتضى التكرار، فيستوعب املأمور ابلفعل املطلو  الصحيح ومقابل
 بيان ألمد املأمور به، النتفاء مرجح بعضه على بعض. العمره حيُث 

 : ابلوقف.وقيل ،]22[املرة: يقتضى وقيل
َق على علة ُمققة القائلون واتفق ِن حنو: إن زىن  أبنه ال يقتضي التكرار على أنه إذا ُعلَّ

 أنه يقتضى التكرار. فاجلدوه،
  
إال بدليل فيهما، ألنَّ الغرض إجياُد  الرتاخي،(، يريد وال الفور( صيغة األمر )تقتضى وال)

 .والثاينالفعل من غري اختصاص ابلزمن األول 
 .]23[الفور: يقتضى وقيل

 تقتضى التكرار قال إهنا تقتضى الفور. أبهنامن قال  وكل
  
 أمر( فإنه )ابلصالةكاألمر   الفعلالفعل أمر به ومبا ال يتم( ذلك ) إبجياد واألمر)
 (.إليها املؤديةابلطهارة ) إال(، فإن الصالة ال تصح ابلطهارة
  

( أي عهدة العهدةاملأمور عن  خيرجللمأمور به ) والضمري( ابلبناء للمفعول فعل)وإذا 
 ابإلجزاء.  الفعلاألمر ويتصف 

  
: وإذا فعله املأمور خيرج عن العهدة، واملعىن أن املكلف إذا أمر بفعل النسخبعض  ويف

الفعل املأمور به كما أمر به، فإنه حيكم خبروجه عن عهدة ذلك األمر،  ذلكشيء ففعل 
 وهذا هو املختار. ابإلجزاء،ويتصف الفعل 

 حيكم ابإلجزاء خبطاب متجدد. إنهقوم:  قالو 
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 ( يدخل ال وما والنهي األمر يف يدخل الذي)
  

 : بياُن من يتناوله خطاب التكليف ابألمر والنهي ومن ال يتناوله.معناهاترمجة  هذه
( تنبيهًا على أن من مل يدخل يف خطاب التكليف ليس يف حكم يدخل: )ما ال وقال

 .العقولذوى 
  
 البالغون غري الساهي. العاقلونتعاىل املؤمنون( املكلفون، وهم  للايف خطاب  يدخل)

 خطاب الذكور حبكم التبع. يفاإلانث  ويدخل
  
اخلطاب( النتفاء التكليف  يفداخلي  غري( فهم )واجملنونوالصيب  الساهي( أما )و)

 شرط اخلطاب الفهم، وهم غري فامهي للخطاب. ألنَّ عنهم، 
ذهاب السهو جبرب خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصالة،  بعدي الساه ويؤمر

 سبب ذلك وهو اإلتالف، ودخول الوقت. لوجودوضمان ما أتلفه من املال؛ 
  
( اإلسالمال تصح إال به وهو  ومبابفروع الشريعة( على الصحيح ) خماطبون والكفار)

 .]24[اتفاقاً 
للقول  حجةٌ سقر قالوا مل نك من املصلي﴾(  يفتعاىل: ﴿ما سلككم  لقوله: )وقوله

 .الصحيح
خماطبي بفروع الشريعة لعدم صحتها منهم قبل اإلسالم وعدم مؤاخذهتم  غري: إهنم وقيل

 هبا بعده. 
 حال الكفر لتوقفها على خطاهبم هبا عقاهبم عليها، وعدم صحتها يف فائدة: أبن وأجيب

 على اإلسالم. املتوقفةالنية 
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 .]25[هبا بعد اإلسالم فرتغيباً هلم يف اإلسالم املؤاخذةعدم  وأما
  
عي تعلُّقه هو  ابلشيء(، مبعىن أن تعلق األمر ضدههني عن  ابلشيء( النفسي )واألمر)

ه، واحدًا كان الضد، كضدِن السكون الذي هو  أو أكثر كضد القيام  التحرك،ابلكفِن عن ضدِن
 الذي هو القعود واالتكاء واالستلقاء.

واحد أبمرين مها: فعل الشيء والكف عن ضده، فباعتبار األول هو  تعلُّقله  فالطلب
 هو هني. الثاينأمر، وابعتبار 

 ء ليس عي النهي عن ضده ولكن يتضمنه.ابلشي األمر: إن وقيل
 وال يتضمنه، وعزاه صاحب مجع اجلوامع للمصنِنف. عينه: ليس وقيل

  
 ليساألمر والنهي فال ن زاع يف تغايرمها، وكذا ال ن زاع يف أن األمر اللفظي  َمْفهوما وأما

 عي النهي اللفظي، واألصح أنه اليتضمنه.
ه قال: ال تتحرك؛ ألنه ال يتحقق السكون إال فإذا قال اسكن فكأن يتضمنه،: وقيل

 .التحركابلكف عن 
  
 فواضح،(، فإن كان واحدًا بضده أمر( فقيل: إنه )الشيء عن( النفسي )النهي( أما )و)

 وإن كان كثرياً كان أمراً بواحد من غري تعيي.
 ليس أمراً ابلضد قطعاً. سيالنف النهي: إن وقيل

 األمر اللفظي قطعاً، وال يتضمنه على األصح.فليس عي  اللفظيالنهي  وأما
فإذا قال: ال تتحرك فكأنه قال: اسكن، ألنه ال يتحقق ترك التحرك إال  يتضمنه،: وقيل

 .ابلسكون
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وزان ماتقدم يف  على (الوجوب سبيل على دونه هو ممن ابلقول الرتك استدعاء والنهي)
 .األمر

 خمرج لألمر. : قوله: )استدعاء الرتك(هناأنه يقال  إال
هنا: )على سبيل الوجوب( أي أبن ال جيوز له الفعل، خمرٌج للنهي على سبيل  وقوله

 له الفعل. جيوزالكراهة، أبن 
أيضًا علو وال استعالء، إال أن النهي املطلق مقتٍض للفور والتكرار،  فيهيعترب  وال

رتك املطلق إمنا يصدق يف احلال، واستمرار الكف يف مجيع األزمان، ألن ال االنتهاءفيجب 
 .بذلك

  
 املالكية( شرعًا على األصح عند عنهفساد املنهي  علىشرعًا ) املطلق( النهي ويدل)

 عنها. املنهيوالشافعية، وسواء كان املنهي عنه عبادة كصوم يوم العيد أو عقداً كالبيوع 
ا إذا اقرتن به ما يقتضى عدم الفساد كما يف  واحرتزان صور البيوع املنهي ب  )املطلق( عمَّ

 هذه املسألة من نسخة احمللي. وسقطتعنها، 
  
( حنو: التهديد أو( كما تقدم، )اإلابحةواملراد به( أي ابألمر ) األمرصيغة  وترد)

( حنو: ﴿كونوا التكوين أو﴾، )تصربوا( حنو: ﴿اصربوا أوال التسوية أو﴾، )شئتم﴿اعملوا ما 
 ﴾.خاسئيقردة 



  

 [العام ابب]
  
 .حصرما عم شيئي فصاعداً(، أي من غري  فهوالعام  وأما)

ابلعطاء وعممت مجيع الناس ابلعطاء( أي  وعمراً قوله: عممت زيدًا  منمأخوذ ) وهو
 .مشولمشلتهم، ففي العام 

: )مثل عممت زيدًا وعمراً(، وال يصح ذلك ألن عممت زيدًا وعمراً النسخبعض  ويف
 يريد بيانه. الذيليس من العام 

شيئي فصاعداً( جنس يشتمل على املثىن كرجلي، وأمساء العدد كثالثة  عم: )ما وقوله
 .ذلكوأربعة، وحنو 

حصر( فصل خمرج للمثىن وألمساء العدد، فإهنا تتناول شيئي فصاعداً  غري: )من وقولنا
 غاية ُمصورة. إىللكنها تنتهي 

  
 : واعأن( أي أربعة أربعةاملوضوعة له ) العموم( أي صيغ وألفاظه)

 للحقيقة،والالم( اليت ليست للعهد وال  ابأللفالواحد املعرف  االسماألول: ) النوع
 حنو: ﴿إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا﴾. منه االستثناءفإنه يفيد العموم بدليل جواز 

( اليت ليست للعهد ابلالم املعرف(، أي الدال على مجاعة )اجلمع اسم) الثاين( النوع و)
 اقتلوا املشركي﴾.حنو: ﴿

آمن،  فهويعقل( حنو: َمْن دخَل دارى  فيمناملبهمة كمن  األمساء) الثالث( النوع و)
حنو: أيُّ  يعقل( أي من يعقل ومن ال اجلميعيف  وأي( حنو: َما جاءين قبلته، )يعقلفيما ال  وما)

أين جتلس  ( حنو:املكانيف  وأينعبيدي جاءك فأحسن إليه، وأي األشياء أردته أعطيتك، )
( يف و( حنو: ما عندك ؟ )االستفهاميف  وما( حنو: مىت تقم أقم، )الزمانيف  ومىتأجلس، )

 حنو: ما تفعل جُتَْز به. اجملازاة( أي اجلزاء)



بتاء املتكلم يف األول -نسخة: )واخلرب( بدل اجلزاء حنو قولك: علمُت ما علمَت  ويف
 : ما علمَت ؟، جواابً ملن قال لك-الثاين يفواتء اخلطاب 

 كاخلرب على النسخة األوىل واجلزاء على النسخة الثانية.  ذكر،( أي غري ما وغريه)
فإن بنيت النكرة معها  النكرات،( أي الداخلة على النَّكنَراتن يف  ال) الرابع( النوع و)

: مل تنب فهي ظاهرة يف العموم حنو وإنعلى الفتح حنو: ال رجَل يف الدار فهي نص يف العموم، 
 .]26[ال رجٌل يف الدار

  
 منطوق به. مبعىناللفظ، والنطق مصدر  أي( النطق)والعموم من صفات 

  
( أي جمراهالفعل وما جيرى  منالعموم يف غريه( أي يف غري اللفظ ) دعوىجيوز  وال)

 .الفعلجمرى 
 ،]27[الصالة والسالم بي الصالتي يف السفر كما رواه البخاري عليهكجمعه   فالفعل

 .منهمايدل على عموم اجلمع يف السفر الطويل والقصري، فإنه إمنا وقع يف واحد  فال
نة، مثل قضائه صلى للا عليه وسلم ابلشفعة الفعل كالقضااي املعي جمرىجيري  والذي
يعم كل جار الحتمال خصوصية يف ذلك  فال ،]28[عن احلسن مرسالً  النسائيللجار، رواه 

 اجلار.
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 [اخلاص ابب]
  

ال يتناول شيئي فصاعدًا من غري حصر،  ما( فيقال يف تعريفه: هو العام)واخلاص يقابل 
اثني أو ثالثة أو أكثر من ذلك، حنو: رجل ورجلي  أوبل إمنا يتناول شيئًا ُمصوراً: إما واحدًا 

 وثالثة رجال.
يتناوهلا اللفظ العام،   اليت( أي إخراج بعض اجلمل اجلملة)والتخصيص متييز بعض 

 ﴾.املشركي كإخراج املعاهدين من قوله تعاىل: ﴿اقتلوا
  

صُ )وهو( أي   :إىلاملفهوم من التخصيص )ينقسم  -بكسر الصاد- املُخصِن
 بنفسه، بل يكون مذكوراً مع العام. يستقل( وهو ما ال متصل

 بنفسه وال يكون مذكوراً مع العام، بل يكون مفرداً. يستقلما  وهو)ومنفصل( 
 ما ذكر املصنف: علىأجزاء  ثالثة)فاملتصل( 

 إال زيداً. القوم(، حنو: قام ستثناءاال: )أحدها
 جاءوك، أي اجلائي منهم. إن(، حنو: أكرم بن متيم ابلشرط التقييد( اثنيها )و)
 .الفقهاء(، حنو: أكرم بن متيم ابلصفة التقييد( اثلثها )و)
  



  

 [االستثناء تعريف]
يف  لدخل) ثناءاالست( أي لوال لوالهما  إخراجاملتصل هو: ) أي( احلقيقي، االستثناء)و 

 .السابق(، حنو املثال الكالم
 هو: ما يكون فيه املستثىن بعض املسثىن منه. املتصل واالستثناء

املنفصل، وهو: ما ال يكون فيه املستثىن بعض املستثىن منه، حنو: قام  عنبه  واحرتزان
 د.فليس من املخصصات وإن كان املصنف سيذكره على سبيل االستطرا محاراً،القوم إال 

املنقطع أن يكون بي املستثىن واملستثىن منه مالبسة كما مثلنا، فال  االستثناءيف  والبد
 القوم إال ثعباانً. قاميقال: 

  
 استغرقمنه شيء( ولو واحداً، فلو  املستثىنأن يبقى من  بشرط( االستثناء )يصح وإمنا)

ولو قال:  واحد،تسعة صح ولزمه  املستثىن منه مل يصح وكان لغواً، فلو قال: له عليَّ عشرة إال
 إال عشرة، مل يصح ولزمته العشرة.

  
فال  املتصل،( ابلنطق أو يف حكم ابلكالميكون متصاًل  أن( أي االستثناء )شرطه ومن)

املستثىن  ابلكالميضر قطعه بسعال وتنفس وحنومها مما ال يعد فاصاًل يف العرف، فإن مل يتصل 
العرف: إال زيدًا مل  يفوم، مث قال بعد أن مضى ما يعد فاصاًل منه مل يصح، فلو قال: جاء الق

 يصح.
للا تعاىل عنهما: يصح االستثناء املنفصل بشهر، وقيل بسنة،  رضيابن عباس  وعن

 .]29[وقيل أبداً 
  
 أحٌد. زيداً (، حنو: ما قام إال منهاملستثىن  عنملستثىن )( أي ااالستثناءتقدمي  وجيوز)
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املتصلة كما تقدم،  املخصصاتمن اجلنس( وهو املتصل املعدود يف  االستثناء وجيوز)
 .تقدم( وهو املنقطع كما غريه ومن)

  
 [ابلشرط التخصيص]

لفظ  ( يف الاملشروطأن يتأخر عن  جيوزاملخصصات املتصلة، ) من( وهو الثاين والشرط)
بن متيم فأكرمهم، وأما  جاءوك( يف اللفظ حنو: إن املشروطأن يتقدم عن  وجيوزكما تقدم، )

 يقارنه. أويف الوجود اخلارجي فيجب أن يتقدم الشرط على املشروط 
  

 [ابلصفة التخصيص]
( ابلصفة املقيدوهو الثالث من املخصصات املتصلة، يكون فيه ) ابلصفة،( التقييد و)

بعض املواضع( كما يف   يفقيدت ابإلميان  كالرقبة( فيقيده بقيده، )املطلقعليه  لوحيمأصاًل )
 املطلق على املقيد احتياطاً. فيحملكفارة الظهار، 

  
 القسم الثاين من املخصص، أعىن املنفصل فقال: عنشرع يتكلم  مث

  



  

 [املنفصل ابملخصص التخصيص]
  

حنو: ﴿واملطلقات يرتبصن أبنفسهن األصح  على( ابلكتاب)وجيوز ختصيص الكتاب 
أجلهن أن يضعن  األمحالأربعة قروء﴾ الشامل ألوالت األمحال، فخص بقوله: ﴿وأوالت 

 محلهن﴾.
قوله: ﴿وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن﴾ الشامل للكتابيات، ألنَّ أهل الكتاب  وحنو

ملسيح ابن للا﴾، إىل : ﴿وقالت اليهود عزير ابن للا، وقالت النصارى اتعاىلمشركون لقوله 
: ﴿ال إله إال هو سبحانه عما يشركون﴾، ُخصَّ بقوله تعاىل: ﴿واحملصنات من الذين تعاىلقوله 

 الكتاب من قبلكم﴾، أي حل لكم، واملراد هنا ابحملصنات احلرائر. أوتوا
  
آحاد، وفاقًا للجمهور،   خرب( سواء كانت متواترة أو ابلسنة( جيوز )ختصيص الكتاب و)

للمولود الكافر حلديث: ﴿ال  الشاملصيص قوله تعاىل: ﴿يوصيكم للا يف أوالدكم﴾ اآلية كتخ
 .]30[يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم﴾

  
للا صالة  ( كتخصيص حديث الصحيحي ﴿ال يقبلابلكتابالسنة  ختصيص( جيوز )و)

: ﴿فلم جتدوا ماء فتيمموا﴾ وإن وردت السنة بقوله ،]31[أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ﴾
 .اآليةابلتيمم أيضاً بعد ن زول 

  
سماء ( كتخصيص حديث الصحيحي ﴿فيما سقت الابلسنةالسنة  ختصيص( جيوز )و)
 .]33[: ﴿ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة﴾حبديثهما ،]32[العشر﴾
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للا تعاىل وقول الرسول صلى للا ابلنطق قول  ونعىنالنطق ابلقياس،  ختصيص( جيوز )و)
إىل نص من كتاب للا تعاىل وسنة رسوله صلى للا عليه وسلم  يستندعليه وسلم( ألن القياس 

 .املخصصفكان ذلك هو 
  

ابلقياس قوله تعاىل: ﴿الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما  الكتابختصيص  مثال
ه تعاىل: ﴿فعليهن نصف ما على احملصنات من عمومه الشامل لألمة بقول ُخصَّ مائة جلدة﴾، 

 عمومه أيضاً ابلعبد املقيس على األمة.  وخصالعذاب﴾، 



  

 [واملبي اجململ ابب]
  
نْ ( يف اللغة: واجململ) ه املفصل. من يَء إذا مَجَْعَتُه، وضدُّ  َأمْجَْلَت الشَّ

فهم املقصود منه  يتوقف(، أي هو اللفظ الذي البيانافتقر إىل  ما: )هواالصطالح  ويف
 .منفصلعلى أمر خارج عنه: إما قرينة حال، أو لفظ آخر، أو دليل 

جممل؛ ألنه يفتقر إىل ما يبي املراد من معنييه أو من معانيه، حنو قوله  املشرتك فاللفظ
 . واحليض: ﴿ثالثة قروء﴾ فإنه حيتمل األطهار واحليضات، الشرتاك الُقْرء بي الطهر تعاىل

  
الذي هو قول املبِي، وعلى ما حصل به التبيي وهو  التبيييطلق على ( والبيان)

 وُمله وهو املدلول. التبييالدليل، وعلى متعلَّق 
إىل حيز  اإلشكالالشيء من حيز  إخراجابلنظر إىل املعىن األول بقوله: ) عرَّفه واملصنِنف

 .والوضوحالتجلي( أي الظهور 
  

ابتداء قبل تقرير اإلشكال؛ ألنه ليس  التبييال يشتمل : أنه أحدمها: أمرانعليه  وأورد
 فيه إخراج من حيز اإلشكال.

أمر معنوي، واملعاين ال توصف ابالستقرار يف احليز، فذكر احليز فيه  التبيي: أن والثاين
 جمتنب يف الرسم. وهوجتِوز، 

 .واضحاً ه ( ذنكُره وجعلُ اإلشكالالشيء من حيز  إخراجقوله: ) مناملراد  أبن وأجيب
 مظنة اإلشكال وُمله، وللا أعلم. ابحليز واملراد

  



  

 [النص تعريف]
  
 .زيداً إال معىن واحداً( ك  )زيداً( يف: رأيت  حيتملما ال  والنص)
وال حيتاج  ن زوله( أي يفهم معناه مبجرد تن زيلهأتويله  ماهو: ) النص( يف تعريف وقيل)

وال يتوقف فهمه على  ن زوله﴾ فإنه يفهم معناه مبجرد إىل أتويله، حنو: ﴿فصيام ثالثة أايم
 أتويله.

  
( الذي جتلس عليه لتظهر الكرسيمن منصة العروس وهو  مشتق( أي النص )وهو)

 .للناظرين
قوله: )مشتق من منصة العروس( مساُمة؛ ألن املصدر ال يشتق من غريه على  ويف

، فالنص لغة الرفع، فإذا ظهرت داللة منه، فاملنصة مشتقة من النص غريهالصحيح، بل يشتق 
كان ذلك يف معىن رفعه على غريه، فقوله: )مشتق من منصة العروس( مل يرد   معناهاللفظ على 

 االصطالحي، وإمنا أراد اشرتاكهما يف املادة. االشتقاقبه 
  

يطلق على معىن آخر وهو ما دل على حكم شرعي من كتاب أو  الفقهاءعند  والنص
 نصاً أو ظاهراً. داللتهانت سنة، سواء ك

  
 [واملؤول الظاهر تعريف]

  
أسداً،  اليومأمرين أحدمها أظهر من اآلخر(، كاألسد يف حنو: رأيُت  احتملما  والظاهر)

 .الشجاعفإنه ظاهر يف احليوان املفرتس، ألنه املعىن احلقيقي، وُمتمل للرجل 



لفظ على االحتمال املرجوح هو االحتمال الراجح، فإن محل ال احلقيقةيف  والظاهر
(، أي حيمل على ابلدليلالظاهر  ويؤولوإمنا يؤول ابلدليل، كما قال: ) مؤواًل،يسمى اللفظ 

يف قوله تعاىل:  كما( أي كما يسمى مؤواًل  ابلدليل الظاهر( حينئذ )ويسمى) املرجوحاالحتمال 
تعاىل، فُصرنف عنه إىل  للا﴿والسماء بنيناها أبيٍد﴾، فإن ظاهره مجع يد، وهو ُمال يف حق 

 معىن القوة ابلدليل العقلي القاطع. 
  



  

 ( األفعال[)ابب]
  

هبا بيان حكم أفعال الرسول صلى للا عليه وسلم وهلذا قال  واملرادترمجة،  هذه
 :املصنف
  
 علىخيلو: إما أن يكون  الوسلم ) عليه( يعىن النيب صلى للا الشريعةصاحب  فعل)

 واحد. مبعىناعة أو غري ذلك(، والقربة والطاعة وجه القربة والط
به حيمل على  االختصاصدل دليل على  فإنالقربة والطاعة ) وجهكان على   فإن

الصحابة ملا أرادوا الوصال هناهم صلى للا عليه وسلم  فإناالختصاص(، كالوصال يف الصوم، 
 عليه. متفقعنه وقال: ﴿لست كهيئتكم﴾ 

  
يقول:  تعاىلخيِص به ألن للا  ال) كالتهجد،االختصاص به   ( دليل علىيدلمل  وإن)

بكسر اهلمزة وضمها  واألسوة﴿لقد كان لكم يف رسول للا أسوة حسنة﴾(، أي قدوة صاحلة، 
حسن، والظرفية هنا  اقتداءلغتان قرئ هبما يف السبعة، وهو اسم وضع موضع املصدر أي 

 ﴾.للسائليوته آايت جمازية مثل قوله تعاىل: ﴿لقد كان يف يوسف وإخ
  

 الفعل به صلى للا عليه وسلم فيعم األمة مجيعها. ذلكمل خيتص  وإذا
 فيحملذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح، وإن مل يعلم حكمه ) حكمإن علم  مث

ويف حقنا؛ ألنه األحوط، وبه  وسلمأصحابنا( يف حقه صلى للا عليه  بعضعلى الوجوب عند 
 نه وبعض أصحابه.قال مالك رضي للا ع

 .احملقققال حيمل على الندب( ألنه  منأصحابنا  ومن)
 .ذلكعنه( لتعارض األدلة يف  يتوقفمن قال  ومنهم)



(  والطاعةوجه غري القربة  علىعليه وسلم ) للا( فعل صاحب الشريعة صلى كان  فإن)
وهذا يف أصل  وحقنا( حقهعلى اإلابحة يف  فيحملوالشرب والنوم ) واألكلكالقيام والقعود 

يف صفة الفعل فقال بعض املالكية: حيمل على الندب، ويؤيده ما ورد عن كثري من  وأماالفعل، 
 من اإلقتداء هبم يف ذلك. السلف

 على اإلابحة أيضاً. حيملبعضهم:  وقال
  

املصنف احنصار أفعاله صلى للا عليه وسلم يف الوجوب والندب  ذكرهمما  وعلم
صلى للا عليه وسلم ُمرَّم ألنه معصوم، وال مكروه وال خالف األوىل،  نهمواإلابحة، فال يقع 

 ذلك من املتقي من أمته، فكيف منه صلى للا عليه وسلم ؟ وقوعن ولقلَّة 
  

 [اإلقرار ابب]
  

( حبضرته أحد منالقول الصادر  على( صلى للا عليه وسلم )الشريعةصاحب  وإقرار)
 (، أي كقوله.الشريعةصاحب  قول) القول(، أي ذلك هو)

عليه وسلم أاب بكر الصديق رضي للا عنه على قوله، إعطاء سلب  للاصلى  كإقراره
 عليه. متفقالقتيل لقاتله 

  
( أي كفعله( الصادر من أحد حبضرته )الفعل على) الشريعة( أي صاحب وإقراره)

 .الشريعةصاحب 
 وذلك ،]34[الضب، متفق عليهعليه وسلم خالد بن الوليد على أكل  للاصلى  كإقراره

 ألنه صلى للا عليه وسلم معصوم عن أن يقرَّ على منكر.
  
ينكره  وملغري جملسه وعلم به  يف) وسلم( أي زمنه صلى للا عليه وقتهفعل يف  وما)

 فحكمه حكم ما فعل يف جملسه(.
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عليه وسلم حبلف أىب بكر الصديق رضي للا عنه إنه ال أيكل الطعام  للاصلى  كعلمه
 .]35[أكل ملا رأى ذلك خرياً، كما يؤخذ من حديث مسلم يف األطعمة مثيف وقت غيظه، 
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 [النسخ ابب]
  
إذا أزالته ورفعته  الظللغة اإلزالة(، يقال: نسخت الشمس  فمعناهالنسخ  وأما)

 ابنبساط ضوئها.
 مبعىن واحد. والرفع واإلزالة

 من قوهلم: نسخت ما يف هذا الكتاب أي نقلته(. النقل،: معناه وقيل)
هبذا على أن النسخ مبعىن النقل نظر، فإن نسخ الكتاب ليس هو نقالً  االستدالل ويف

 .فتأملهيف احلقيقة، وإمنا هو إجياد مثل ما كان يف األصل يف مكان آخر،  األصلملا يف 
قول، وإمنا هو بيان ملا يطلق عليه النسخ يف اللغة، فذكر أنه يطلق  ابختالفهذا  وليس

: على اإلزالة، وعلى النقل، وذكر بعضهم أنه يطلق على معىن اثلث وهو التغيري،  معنييعلى 
وهو  األولح آاثر الداير، أي غريهتا، والظاهر أنه يرجع إىل املعىن يف قوهلم: نسخت الري كما

 اإلزالة فإهنا أعم. 
  

يف املعنيي اللذين ذكرمها املصنف فقيل: إنه حقيقة فيهما، فيكون  استعمالهيف  واختلف
 وقيل إنه حقيقٌة يف اإلزالة جماٌز يف النقل. بينهما،مشرتكاً 

 قيقة يف النقل جماز يف اإلزالة، وهو بعيد.اثلثاً: إنه ح قوالً بعضهم  وذكر
  
الثابت  احلكماخلطاب الدال على رفع  هوالشرعي: ) االصطالحي( أي معناه وحده)

(، تراخيهمع  اثبتاً،( احلكم )لكانابخلطاب املتقدم على وجه لواله(، أي لو اخلطاب الثاين، )
 .املتقدم(، أي اخلطاب عنهأي اخلطاب الثاين )

  



رمحه للا حٌد للناسخ، ولكنه يؤخذ منه حد النسخ وأنه: رفُع احلكمن  ذكره الذي وهذا
 متقدٍم، خبطاب آخر، لواله لكان اثبتاً مع تراخيه عنه. خبطابٍ الثابتن 

( رفع تعلقه بفعل املكلف، فقولنا: )رفع احلكم( جنس يشمل النسخ احلكم)برفع  ونعن
 .بيانهوغريه كما سيأيت 

اب( فصل خيرج به رفع احلكم الثابت ابلرباءة األصلية، أي عدم : )الثابت خبطوقولنا
فإنه ليس بنسخ، إذ لو كان نسخًا كانت الشريعة كلها نسخاً، فإن الفرائض   بشيء،التكليف 

 والزكاة والصوم واحلج رفع للرباءة األصلية. كالصالةكلها  
 : )خبطاب آخر( فصل اثن خيرج به رفع احلكم ابجلنون واملوت.وقولنا
لواله لكان اثبتاً( فصل اثلث خيرج به ما لو كان اخلطاب ُمغَيَّا بغايٍة  وجه: )على وقولنا

له،  نسخاً مبعىن، وخرج اخلطاب الثاين ببلوغ الغاية أو زوال املعىن فإن ذلك ال يكون  ُمَعلالً أو 
 زوال العلة. و  الغايةألنه لو مل يرد اخلطاب الثاين الدال على ذلك مل يكن احلكم اثبتاً لبلوغ 

تعاىل: ﴿اي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا  قولهذلك:  مثال
وذروا البيع﴾، فتحرمي البيع ُمغَيَّا بقضاء اجلمعة، فال يقال: إن قوله تعاىل: ﴿فإذا  للاإىل ذكر 

لغاية  مبِي  قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل للا﴾ انسٌخ لألول، بل هو
 التحرمي.

: ﴿وحرم عليكم صيد الرب مادمتم حرمًا﴾، فال يقال: إنه منسوخ بقوله تعاىلقوله  وكذا
 تعاىل: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾، ألنَّ التحرمي ألجل اإلحرام، وقد زال.

  
( فصل رابع خيرج به ما كان متصاًل ابخلطاب من صفة أو شرط أو تراخيه: )مع وقولنا

 ختصيص كما تقدم، وليس ذلك نسخاً. ذلكإنَّ استثناء، ف
  

 [النسخ أنواع]
  



يف املصحف وتالوهتا على  اآليةوبقاء احلكم( أي جيوز نسُخ رسمن  الرسمنسخ  وجيوز)
: ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا وهيأنه قرآن، مع بقاء حكمها والتكليف به، حنو: آية الرجم 

عن آية الرجم، وذكرها، مث قال:  هتلكواإايكم أن  فارمجومها ألبتة﴾، قال عمر رضي للا عنه:
 مالك: الشيخ والشيخة الثيب والثيبة. قال ،]36[فإان قد قرأانها، رواه مالك يف املوطأ

بتة نكااًل من للا وللا بلفظ ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها أل مالكغري  ورواه
 ﴾، وأصل احلديث متفق عليه من غري ذكره لفظها.حكيمعزيز 

 احملصن وضده البكر، وللا أعلم. ابلثيب واملراد
  
( حنو قوله تعاىل ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون الرسماحلكم وبقاء  نسخ( جيوز )و)

ابآلية اليت قبلها، أعن قوله  ُنسختأزواجًا وصية ألزواجهم متاعًا إىل احلول غري إخراج﴾ 
 كثري.  وهوتعاىل: ﴿يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشرًا﴾، 

  
أن زل عشر رضعات  فيما( حنو حديث مسلم: ﴿كان معاً احلكم والرسم  نسخ( جيوز )و)

مث نسخت تالوة ذلك وبقى حكمه كآية  أي ،]37[معلومات، فنسخن خبمس معلومات﴾
 .وغريهالشيخ والشيخة، قاله الشافعي 

وغريهم: حترم املصة الواحدة وال حجة يف حديث عائشة رضي للا عنها؛  املالكية وقال
 القرآن،مرتوك؛ ألنَّ فيه: فتويف رسول للا صلى للا عليه وسلم وهذا فيما يقرأ من  ظاهرهألن 

حيتج أبنه  والي وقوع النسخ بعد موته صلى للا عليه وسلم، فلم يثبت كونه قرآانً، وذلك يقتض
ملا مل جيئ إال  وهذاخرب واحد؛ ألن اخلرب الواحد إذا توجه إليه قادح توقف عن العمل به؛ 

وألنه ال حيتج ابلقراءة  وقادحاً،ابآلحاد مع أن العادة تقتضى جميئه متواتراً، كان ذلك ريبة فيه 
على أهنا حديث، بل على أهنا  ينقلهاشاذة على الصحيح ألهنا ليست بقرآن وانقلها مل ال

 به، وللا أعلم. حيتجقرآن، وذلك خطأ، واخلرب إذا وقع فيه اخلطأ مل 
  
 املقدس ابستقبال الكعبة. بيت( كما يف نسخ استقبال بدلإىل  النسخ( جيوز )و)
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إذا انجيتم الرسول فقدموا بي يدي جنواكم : ﴿تعاىل( كما يف نسخ قوله بدلغري  وإىل)
 صدقة﴾.

  
صوم رمضان والفدية  بي( كما يف نسخ التخيري أغلظما هو  إىل( جيوز النسخ )و)

 ابلطعام إىل تعيي الصوم.
(، كما يف قوله تعاىل ﴿إن يكن منكم عشرون أخفما هو  إىل( جيوز النسخ )و)

 صابرون يغلبوا مائتي﴾.
  
 املصابرة. وآييتابلكتاب( كما يف آييت العدة  ابالكتنسخ  وجيوز)
املقدس الثابت ابلسنة الفعلية يف  بيت( كما يف نسخ استقبال ابلكتابالسنة  ونسخ)

 تعاىل: ﴿فوِل وجهك شطر املسجد احلرام﴾. بقوله ]38[حديث الصحيحي
( كما يف حديث مسلم: ﴿كنت هنيتكم عن زايرة القبور ابلسنةالسنة  ونسخ)

املصنف بذلك ما عدا نسخ السنة املتواترة ابآلحاد، فإنه سيصرح بعدم  ومراد ،]39[فزوروها﴾
 أن الصحيَح جوازه. وأييتجوازه، 

ببيان حكم نسخ الكتاب ابلسنة، ألنَّ كالمه اآليت يقتضي أنه  التصريحعن  توسك
 وال جيوز ابآلحاد. املتواترةجيوز ابلسنة 

ذلك ووقوعه، وقال يف مجع اجلوامع: "الصحيح أنه جيوز نسخ  جوازاختلف يف  وقد
أنه مل يقع إال "، أي سواء كانت متواترة أو آحاداً، مث قال: "واحلق ابلسنةالقرآن ابلقرآن أو 

 ".ابملتواترة
شرحه جلمع اجلوامع: "وقيل: وقع ابآلحاد يف حديث الرتمذي  يف ]40[الشارح وقال

انسخ لقوله تعاىل: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن  فإنهوغريه ﴿ال وصية لوارث﴾، 
واألقربي﴾، قلنا: ال نسلم عدم تواتر ذلك وحنوه للمجتهدين  للوالدينخريًا الوصية  ترك

 من زمان النيب صلى للا عليه وسلم" انتهى. لقرهبماحلاكمي ابلنسخ 
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(، ويريد غري املتواترة، ابلسنةجيوز نسخ الكتاب  والالورقات: ) نسخيف بعض  ويوجد
رأى أن  فكأنهوتقِدم أنه جيوِنز ختصيص الكتاب ابلسنة،  ما سيأيت، واختار القول ابملنع، بدليل

 التخصيص أهون من النسخ.
  
 .منهما( ابملتواتر( من كتاب أو سنة )املتواترنسخ  وجيوز)
 املتواترةوابملتواتر، وال جيوز نسخ املتواتر( كالقرآن والسنة  ابآلحاداآلحاد  ونسخ)

م  يف(؛ ألنه دونه ابآلحاد) أن الصحيح اجلواز، ألنَّ ُملَّ النسخ هو احلكم، القوة، وقد تقدَّ
 ظنية، فهو كاآلحاد، وللا أعلم. ابملتواتروالداللة عليه 



  

 [والرتجيح التعارض ابب]
  
 .األدلة( بي التعارض يف) يفعل( يف بيان ما فصل)

يُء يَ ْعرنُض، كأنَّ كاًل من النصي عرض لآلخر حي تَ َفاُعلٌ  وهو ْن: َعَرَض الشَّ  .خالفه من
  
وتعاىل ومن قول رسوله صلى للا  سبحانه( أي نصان من قول للا نطقانتعارض  إذا)

من قول رسول للا صلى للا عليه وسلم،  واآلخرعليه وسلم، أو أحدمها من قول للا تعاىل 
 أو خاصي أو أحدمها عاماً واآلخر خاصاً أوكل واحد منهما عاماً  عاميخيلو إما أن يكوان  فال)

 وجه(. منمن وجه وخاصاً 
  
على حال،  منهما: فإن أمكن اجلمع بينهما مجع(، وذلك أبن حيمل كل عاميكاان   فإن)

ألنه يفضى إىل  ُماٌل،إذ ال ميكن اجلمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه؛ ألنَّ ذلك 
 ال. منهما حب واحداجلمع بي النقيضي، فإطالق اجلمع بينهما جماز عن ختصيص كل 

: ﴿أال أخربكم خبري الشهداء الذي أييت بشهادته قبل أن مسلمحديث  مثاله
الصحيحي: ﴿خريكم قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يكون  وحديث ،]41[يسأهلا﴾

لَ  ،]42[وا﴾قبل أن يستشهد يشهدونبعدهم قوم  األول على ما إذا كان َمن له الشهادة  فُحمن
ومحل بعضهم األول على ما كان يف حق للا   عاملاً،غري عامل هبا، والثاين على ما إذا كان 

 .ذلككالطالق والعتاق، والثاين على غري 
  
مل يعلم  إن( عن العمل هبما )فيهما يتوقفبينهما( أي بي النصي ) اجلمعيكن  مل وإن)

حٌ (، أي إىل أن يظهر التاريخ  ألحدمها. مرجِن
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: ﴿أو ما ملكت أميانكم﴾، وقوله تعاىل: ﴿وأن جتمعوا بي األختي﴾، تعاىلقوله  مثاله
 عنهوقف فيهما عثمان رضي للا مجَع األختي مبلك اليمي، والثاين حيرِنم ذلك، فت جيوِنزفاألول 

وهو  آخر،ملا سئل عنهما فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، مث حكم الفقهاء ابلتحرمي لدليل 
 أن األصل يف األبضاع التحرمي.

  
 وآييت املصابرة. الوفاة،فينسخ املتقدم ابملتأخر( كما يف آييت عدة  التاريخعلم  فإن)

 ن زول ال يف التالوة وللا أعلم. املتأخر يف ال ابملتأخر واملراد
  
اجلمع بينهما مجع كما يف حديث  أمكن(، أي وإن خاصي( أي النصان )كاانإذا   وكذا)

ا، مشهور يف الصحيحي وغريمه وهذا ]43[﴿أنه صلى للا عليه وسلم توضأ وغسل رجليه﴾
﴾ رواه النسائي والبيهقي النعليوحديث ﴿أنه توضأ ورش املاء على قدميه ومها يف 

بينهما يف حال التجديد ملا يف بعض الطرق: ﴿إن هذا وضوء من مل  فجمع ،]44[وغريمها
 .]45[حيدث﴾

يف حديث الغسل الوضوء الشرعي، ويف حديث الرش اللغوي  ابلوضوء: املراد وقيل
 .النظافةوهو 

 يف النعلي ومسي ذلك رشاً جمازاً. غسلهما: إنه وقيل
  

 ح ألحدمها. بينهما ومل يعلم التاريخ توقف فيهما إىل ظهور مرج اجلمعمل ميكن  وإن
صلى للا عليه وسلم سئل عما حيل للرجل من امرأته وهي حائض،  أنهما جاء  مثاله

أنه قال: ﴿اصنعوا كل شيء إال النكاح﴾  وجاء ،]46[﴾، رواه أبو داوداإلزارفقال: ﴿ما فوق 
مجلة ذلك االستمتاع مبا حتت اإلزار، فتعارض فيه احلديثان  ومن ،]47[مسلمأي الوطء، رواه 

وبعضهم احلل؛ ألنه األصل يف املنكوحة، واألول هو املشهور  احتياطاً،فرجح بعضهم التحرمي 
 نيفة ومجاعة من العلماء ابلثاين.وقال أبو ح الشافعية،عندان وعند 
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بعد ذكر احلديث الثاين: "ومن مجلة ذلك الوطء يف ما فوق اإلزار  الشرحيف كالم  ووقع
"، والظاهر أنه سهو، فإن ما فوق اإلزار جيوز االستمتاع به ابتفاق احلديثانفيتعارض فيه 

 يه.النووي يف شرح مسلم: بل حكى مجاعة كثرية اإلمجاع عل قالالعلماء، 
  

 نسخ املتقدم ابملتأخر كما تقدم يف حديث زايرة القبور. التاريخعلم  وإن
  
عامًا واآلخر خاصًا فيخصص العام ابخلاص(، كحديث الصحيحي:  أحدمهاكان   وإن)

 ،]48[﴿فيما سقت السماء العشر﴾، وحديثهما ﴿ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة﴾
م أحدمها على اآلخر أو جهل  فيخص  .التاريخاألول ابلثاين، سواء َوَرَدا معاً أو تقدَّ

  
عامًا من وجه وخاصًا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما  أحدمهاكان   وإن)

 إىل التاريخ. احتيج( إن أمكن ذلك، وإال اآلخرخبصوص 
ص حديث أىب داود وغريه: ﴿إذا بلغ املاء قلتي فإنه ال التخصي فيهما ميكن  مثال

حديث ابن ماجه وغريه ﴿املاء ال ينجسه شيء إال ما غلب على رحيه  مع ،]49[ينجس﴾
خاص يف القلتي عام يف املتغري وغريه، والثاين خاص يف املتغري عام  فاألول ،]50[وطعمه ولونه﴾

 وما دوهنما. القلتييف 
خبصوص الثاين، فيحكم أبن ماء القلتي ال ينجس ابلتغيري، وخص  األولعموم  فيخص

ن مل يتغري هذا مذهب األول فيحكم أبن ما دون القلتي ينجس وإ خبصوصعموم الثاين 
ح   الثاين ألنه نٌص واألول إمنا يعارضه مبفهومه، والقصد التمثيل.  املالكيةالشافعية، ورجَّ

ختصيص عموم كل منهما خبصوص اآلخر حديث البخاري ﴿من بدل  ميكنما ال  ومثال
الصحيحي ﴿أنه صلى للا عليه وسلم هني عن قتل  وحديث ،]51[دينه فاقتلوه﴾

عام يف الرجال والنساء خاص أبهل الردة، والثاين خاص يف النساء عام  فاألول ،]52[النساء﴾
 .الرتجيحرتدة هل تقتل أم ال ؟ فيطلب واملرتدات، فيتعارضان يف امل احلربياتيف 

http://www.al-razi.net/website/pages/#_ftn48
http://www.al-razi.net/website/pages/#_ftn49
http://www.al-razi.net/website/pages/#_ftn50
http://www.al-razi.net/website/pages/#_ftn51
http://www.al-razi.net/website/pages/#_ftn52


 ،]53[األول وختصيص الثاين ابحلربيات حبديث َوَرَد يف قتل املرتدة عمومرجح بقاء  وقد
 أعلم. وللا
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 [اإلمجاع ابب]
  
األربعة: أعن الكتاب والسنة واإلمجاع  عيةالشر ( فهو اثلث األدلة اإلمجاع وأما)

 والقياس.
 كما يف قوله تعاىل: ﴿فأمجعوا أمركم﴾.  العزُم،لغًة  وهو

  
وسلم  عليه( من أمة ُممد صلى للا العصراتفاق علماء  فهو: )االصطالحيف  وأما

 (.احلادثةحكم  على)
 العوام معهم على املعروف. وفاقَ يُعترَبُ  فال

 .انُ الزَّمَ  والعصرُ 
 موافقة األصوليي معهم. يعتربيعىن اجملتهدين، فال  ،(الفقهاء)ونعىن ابلعلماء 

خبالف غري الشرعية كاللغوية  الفقهاء،احلادثة الشرعية( ألهنا ُمل نظر  ابحلادثة ونعىن)
 مثاًل فإهنا ُمل نظر علماء اللغة.

  
﴿ال جتتمع أميت على  حجة دون غريها؛ لقوله صلى للا عليه وسلم: األمةهذه  وإمجاع)

 .]54[﴾( رواه الرتمذي وغريهضالله
 .وغريههذه األمة( هلذا احلديث  بعصمةورد  والشرع)
  
 العصر الثاين( ومن بعده. علىحجة  واإلمجاع)
  
أويف عصر من  الصحابةكان يف عصر (، سواء  كانأي عصر   يف) حجة( اإلمجاع و)

 بعده.
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(، الصحيح على( أبن ميوت أهله )العصر انقراض( يف حجية اإلمجاع )يشرتط وال)

عن ذلك، فلو اجتمع اجملتهدون يف عصر على حكم مل يكن له  اإلمجاعلسكوت أدلة حجية 
 .خمالفتهوال لغريه 

رأ لبعضهم ما خيالف اجتهاده انقراض اجملتهدين؛ جلواز أن يط حجيتهيف  يشرتط: وقيل
 فريجع. 

 لإلمجاع قبله. رجوعهمننع  أبان: وأجيب
 وتفقهمن ولد يف حياهتم  قولالعصر شرط فيعترب( يف انعقاد اإلمجاع ) انقراضقلنا  فإن)

 أن) القول( على هذا فلهمالسابق، ) إمجاعهموصار من أهل االجتهاد( فإن خالفهم، مل ينعقد 
 .عليه( الذي أمجعوا احلكميرجعوا عن ذلك 

ال يقدح يف إمجاعهم خمالفة من ولد يف عصرهم وال جيوز هلم  الصحيحالقول  وعلى
 الرجوع.
  
من األحكام: إنه حالل أو حرام  حكم( أي بقول اجملتهدين يف بقوهلميصح  واإلمجاع)

 .القول اعأو واجب أو مندوب أو غري ذلك وهذا هو اإلمج
فَيُدلُّ فعلهم على جوازه وإال كانوا جممعي  فعالً إن فعلوا (، فبفعلهم( يصح أيضًا )و)

 من ذلك. معصومونعلى الضاللة، وقد تقدم أهنم 
يتحقق ذلك، فإنَّ األمة مىت فعلت شيئًا فالبد من متكلم حبكم ذلك  يكاد: وال قالوا

 .الشيء
على إثبات القرآن يف املصاحف إمجاع فعلى وليس كذلك؛  إمجاعهمقيل: إن  وقد

 رضي للا تعاىل عنهم. الصحابةلتقدم املشورة فيه بي 
الفعلي إمجاع األمة على اخلتان، وهو مشروع ابإلمجاع الفعلي، أما  اإلمجاع: مثال وقيل

 مأخوذ من أقواهلم، وذلك أمر خمتلف فيه. وسنيتهوجوبه 
  



عل ذلك( القول أو الف وانتشارالبعض وبفعل البعض  بقولأيضًا ) اإلمجاع( يصح و)
به من غري إنكار، ويسمى ذلك ابإلمجاع  علمهم( من اجملتهدين عنه مع الباقي وسكوت)

 السكويت.
أنه إمجاع، وفيه خالف: فقيل: إنه إمجاع، وقيل: إنه حجة وليس  املصنفكالم   وظاهر

 .]55[إبمجاع وال حجة ليسإبمجاع، وقيل: 
  

http://www.al-razi.net/website/pages/#_ftn55


  

 [الصحاب قول حكم]
  
على غريه من  والالصحابة ليس حبجة على غريه( من الصحابة اتفاقًا  منالواحد  وقول)

 (.اجلديدالقول  علىغري الصحابة )
: ﴿أصحاب  حلديث ،]56[حجة، وهو قول مالك رضي للا تعاىل عنه هوالقدمي:  ويف

 .]57[كالنجوم أبيهم اقتديتم اهتديتم﴾ رواه ابن ماجه
 مفهوم له فإن اخلالف جار فيما مل جيمعوا عليه.  الالواحد  وذكر
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  ألخبارا على الكالم فيه يذكر( ابب)
  

 بعض النسخ، وأكثر النسخ على سقوط لفظ الباب واالكتفاء بقوله: يفيوجد  وهكذا
 خرب، فيذكر تعريف اخلرب أوالً مث أقسامه. مجعُ ( بفتح اهلمزة، فهَي األخبار وأما)
أهنما يدخالنه مجيعاً،  الالصدق والكذب(، مبعىن أنه ُمتمل هلما  يدخلهما  فاخلرب)

زيد، فالصدق مطابقته  قامنظر إىل ذاته أي من حيث إنه خرب، كقولك: واحتماله هلما ابل
 للواقع، والكذب عدم مطابقته للواقع.

اخلرب أو بكذبه أبمر خارجي، فاألول كخرب للا تعاىل وخرب رسوله  بصدقيقطع  وقد
طع والثاين كقولك: الضدان جيتمعان الستحالة ذلك عقاًل، فال خيرجه الق وسلم،صلى للا عليه 

 كذبه عن كونه خرباً.  والبصدقه 
  
 قسمي: آحاد ومتواتر(. إىلينقسم  واخلرب)
التواطؤ على الكذب من  عمجاعة ال يق يروىيوجب العلم، وهو أن  ما( هو )فاملتواتر)

ويكون يف األصل عن مشاهدة أو مساع ال عن  عنه،أن ينتهي إىل املخرب  إىلمثلهم( وهكذا )
 اجتهاد(.

مكة، ومساع خرب للا تعاىل من النيب صلى للا عليه وسلم،  شاهدةمعن  كاإلخبار
 جيتهد فيه كإخبار الفالسفة بقدم العامل. أمرخبالف اإلخبار عن 

  
يوجب  وال( مبقتضاه )العملالذي يوجب  هوإىل حد التواتر ) يبلغ( هو ما ال واآلحاد)

 ابلسهو والنسيان. ولو( الحتمال اخلطأ فيه، العلم
  
 (.ومسندمرسل  إىل) اآلحاد( أي خرب موينقس)



 كلهم.  رواتهإسناده( أبن ذكر يف السند  اتصلما  فاملسند)
 .السنديتصل إسناده( أبن سقط بعض رواته من  ملما  واملرسل)
: قال رسول بعده( كأن يقول التابعي أومن الصحابةمراسيل غري  من( املرسل )كان  فإن)

الحتمال أن يكون  الشافعي؛( عند حجة( املرسل )ذلك فليسللا صلى للا عليه وسلم )
وهو من كبار  وكسرها،( بفتح املثناة التحتية املسيبمراسيل سعد بن  إالالساقط جمروحاً، )

صلى للا عليه وسلم فإن  للنيبالتابعي رضي للا عنهم، فإذا أسقط الصحاب وعزا األحاديث 
 الذي(، أي رواها الصحاب مسانيد تفوجد) عنها( أي فتش فتشت فإهنامراسيله حجة، )

يف الغالب صهره أبو زوجته، أي أاب هريرة رضي  وهو( صلى للا عليه وسلم، النيب عنأسقطه )
 للا عنه. 

حنيفة وأمحد يف أشهر الروايتي عنه ومجاعة من العلماء: املرسل حجة؛  وأبومالك  وقال
 .]58[لراويال يرسل احلديث إال حيث جيزم بعدالة ا الثقةألنَّ 

  
ٌة؛ ألهنم ال يروون غالبًا إال عن صحاب والصحابة كلهم  الصحابةمراسيل  وأما فحجَّ

صحاب قال رسول للا صلى للا عليه وسلم فهو ُممول على أنه مسعه قال ال فإذا ،]59[عدول
 آخر فله حكم املسند. صحابمن 

: )غالباً(، ألنه قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعي، خالفًا ملن أنكر وقولنا
 .ذلك

 أن الصحاب مل يسمعه من النيب صلى للا عليه وسلم، وأما إذا مل يعلم علمفيما  وهذا
: قال النيب صلى للا عليه وسلم، فهو ُمموٌل على أنَّه مسعه منه صلى للا الصحابذلك وقال 

 وسلم. عليه
  
َعنَ ( مصَدُر والعنعنة) احلديَث إذا رواه بكلمة "عن"، فقال: حدثنا فالن عن فالن،  َعن ْ

 حكم فال خيرجها عن حكم اإلسناد إىل املسندة( أي على األحاديث األسانيدعلى  تدخل)و
 التصال سنده يف الظاهر ال مرساًل.  مسنداً اإلرسال، فيكون احلديث املروي هبا 
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( فالن حدثنللراوي أن يقول  جيوز) فإنه( على الرواة وهم يسمعون الشيخقرأ  وإذا)

 (.أخربين)أو 
(؛ حدثنوال يقول  أخربين،( الراوي: )فيقولالشيخ  على( أي الراوي )هوقرأ  وإذا)

 .حيدثهألنه مل 
ذلك، وهو قول مالك رضي للا عنه وسفيان ومعظم احلجازيي، وعليه  أجازمن  ومنهم

 ألنَّ القصَد اإلعالُم ابلرواية عن الشيخ. احلديث؛ُعْرف أهل 
  

 .أعلموأما إذا قال: حدثن قراءًة عليه، فال خالف يف جواز ذلك وللا  أطلق،إذا  وهذا
  
( فيقولالشيخ ) علىمن الشيخ عليه وال منه  من غري قراءة( الشيخأجازه  وإن)

َم منه جواز إجازةأو أخربين  أجازينالراوي: )  ابإلجازة وهو الصحيح، وللا أعلم.  الرواية(، وُفهن
         



  

 [القياس ابب]
  
 .]60[الشرعية( فهو الرابع من األدلة القياس وأما)

 املرء: مبعىن التقدير، حنو: قنْسُت الثَّوَب، ومبعىن التشبيه حنو قوهلم: يُ َقاس اللغةيف  وهو
 ابملرء.

  
 جتمعهما يف احلكم(. بعلةرد الفرع إىل األصل  فهو: )االصطالحيف  وأما

، كقياس األرز على إىل األصل جعُله راجعًا إليه ومساواًي له يف احلكم الفرعردِن  ومعىن
 مطعوماً للعلِنة اجلامعةن بينهما، وهي االقتيات واالدخار للقوت عند املالكية، وكونه  الراب،الرُب يف 

 عند الشافعية.
  

 [القياس أقسام]
  
 قياس عله، وقياس داللة، وقياس شبه(. إىلإىل ثالثة أقسام:  ينقسم( أي القياس )وهو)
( أي مقتضية له، للحكمكانت العلة فيه موجبة   ما: )( وهو القسم األولالعلة فقياس)

ال حيسن عقاًل ختلف احلكم عنها، ولو ختلف عنها مل يلزم منه ُمال، كما هو شأن  أنهمبعىن 
 الشرعية. العلل

العقلي، مبعىن أنه يستحيل عقاًل ختلف احلكم عنها، وذلك كقياس  اإلجيابَ املراُد  وليس
يف جبامع اإليذاء، فإنه ال حيسن يف العقل إابحة الضرب مع على التأف الوالدينحترمي ضرب 

 .التأفيفحترمي 
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النوع، فمنهم من جعل الداللة فيه على احلكم قياسية، ومنهم من  هذااختلف يف  وقد
 وأهنا من داللة اللفظ على احلكم. قياسية،أهنا غري  ذهب إىل

  
أبحد النظريين على  االستداللو الداللة وه قياسمن أقسام القياس ) الثاين( القسم و)
 اآلخر(.
دالة على احلكم وال تكون موجبة للحكم(، أي مقتضية له كما يف  العلةأن تكون  وهو)

 األول. القسم
أنواع األقيسة، وهو ما يكون احلكم فيه لعلة مستنبطة جلواز أن  غالبالنوع  وهذا

 يف الفروع وجيوز أن يتخلف. عليهايرتتب احلكم 
من األول، فإنَّ العلََّة فيه دالة على احلكم وليست ظاهرة فيه ظهوراً  أضعفع النو  وهذا

 ختلف احلكم. معهال حيسن 
. مالكقياس   وذلك ٍِ  الصيب على مال البالغ يف وجوب الزكاة فيه، جبامع أنه ماٌل انٍم
 .]61[: ال جيب يف مال الصيب، كما قال أبو حنيفةيقالأن  وجيوز

  
بي أصلي،  املرتددالشبه، وهو الفرع  قياسمن أقسام القياس ) الثالث( القسم و)

 فيلحق أبكثرمها شبهاً(.
فإنَّه مرتدٌد يف الضَّمانن بي اإلنسان احلِر من حيث إنه آدمي، وبي  املقتول، كالعبد

 ويوقف، وهو ابملال أكثر شبهًا من احلر، بدليل أنه يباع ويورث من حيث إنه مال البهيمة
 .احلروتضمن أجزاؤه مبا نقص من قيمته، فيلحق به وتضمن قيمته وإن زادت على دية 

يصار إليه مع إمكان  والمن الذي قبله ولذلك اختلف يف قبوله، ) أضعفالنوع  وهذا
 .أعلمقبله( وللا  ما

  
 [القياس أركان]
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رُع واألصُل والعنلَُّة وُحْكُم األْصلن املقيس عليه، ولكل  القياسن  وأركانُ  َِ  واحدأربعٌة: الَف
 منها شروط.

  
للحكم، أبن  بينهماأن يكون مناسبًا لألصل( يف األمر الذي جيمع  الفرعشرط  ومن)

 تكون علَُّة الفرع مماثلة لعلَّةن األصل:
 ار، لعلة اإلسك اخلمر: كقياس النبيذ على عينها يف
على القصاص يف النفس جبامع  األطرافوجوب القصاص يف  كقياس:  جنسهايف  أو

 اجلناية.
يستغىن عن هذا الشرط بقوله يف حد القياس: رد الفرع إىل األصل لعلة  أبنهيقال  وقد

 .احلكمجتمعهما يف 
  
 عليه بي اخلصمي(، أبن يتفقا متفقبدليل  اثبتاً أن يكون( حكمه ) األصلشرط  ومن)

لَّةن على  ه ليكون القياس حجة على اخلصم. عن  حكمن
 متفقاً عليه بينهما ولكن لعلتي خمتلفتي مل يصح القياس. األصلكان حكم   فإن
 فالشرط ثبوت حكم األصل بدليٍل يقول به القايس. خصممل يكن  فإن

  
نها يف املعرب هبا ع األوصافأن تطَّرد يف معلوالهتا( حبيث كلما وجدت  العلةشرط  ومن)

هبا عنها يف صورة ال يوجد  املعرب( أبن تصدق األوصاف لفظاً تنتقض  فالصورٍة، وجد احلكم، )
به وال يوجد احلكم، فمىت انقضت العلة لفظاً  املعلل( أبن يوجد املعىن معىن والاحلكم معها، )

 أو معىن فسد القياس. 
ان، فيجب به القصاص كالقتل يقال يف القتل مبُثقَّل إنه قتُل عمٍد عدو  أناألول:  مثال

د،   . ]62[ذلك بقتل الوالد ولده فإنه ال يوجب القصاص مع أنه قتل عمد عدوان فينتقضابحملدَّ
قض ذلك يقال: جتب الزكاة يف املواشي لدفع حاجة الفقري، فيقال: ينت أنالثاين  ومثال
 وهو دفع حاجة الفقري يف اجلواهر. املعىنبوجود ذلك 
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لفظًا ومعىن إىل وجود العلة بدون احلكم، وإمنا غاير بينهما ألن  االنتقاضيف  واملرجع
ملا كانت ُمرِكبة من أوصاف متعددة نظر فيها إىل جانب اللفظ، وملا كانت يف  األولالعلة يف 

 املعىن وكأنه جمرد اصطالح وللا أعلم.أمراً واحداً نظر فيها إىل  الثاين
  
(، أي يف واإلثباتالنفي  يفأن يكون مثل العلة(، أي اتبعًا هلا ) احلكمشرط  ومن)
 .والعدمالوجود 
كان احلكم معلاًل بعلة   إنوجد احلكم( وإن انتفت انتفى، وهذا  العلةوجدت  فإن)

 احلكم ومىت انتفي انتفى. وجدكار واحدة كتحرمي اخلمر فإنه معلل ابإلسكار، فمىت وجد اإلس
بنعنَلٍل فإنه ال يلزم من انتفاء بعض تلك العلل انتفاء احلكم،   معلالً إذا كان احلكم  وأما

بسبب الردة والزىن بعد اإلحصان وقتل النفس املعصومة املماثلة وترك  جيبكالقتل فإنه 
 وللا أعلم. ذلكالصالة وغري 

  
 [العلة تعريف]

  
احلكم عليه، كرفع حاجة  لرتتبللحكم(، أي الوصف املناسب  جلالبةاهي  والعلة)

 الفقري فإنه وصف مناسب إلجياب الزكاة.
 على العلة.  ترتبهللعلة( أي هو األمر الذي يصح  اجمللوبهو  واحلكم)
  

 ،]63[املتفق عليها شرع يذكر الدالئل املختلف فيها الشرعيةفرغ من ذكر الدالئل  وملا
 أن يقال: إن األصل يف األشياء احلرمة أو اإلابحة فقال: فمنها

  
 [واإلابحة احلظر يف فصل]
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 على: إن األشياء( بعد البعثة )يقولفمن الناس من  واإلابحة،( أي احلرمة )احلظر وأما)
 (.الشريعةما أابحته  إالألهنا األصل فيها، ) ؛احلرمة(، أي مستمرة على احلظر

 أابحته الشريعة األصل فيه أيضاً احلرمة عنده. مامنقطع، فإن  واالستثناء
  
 الشريعة ما يدل على اإلابحة يتمسك ابألصل( وهو احلظر. يفمل يوجد  فإن)
د ( بعاألشياء يف األصلأن  وهوبضده(، أي بضد هذا القول، ) يقولالناس من  ومن)

 .حرََّمهالشرع( أي  حظرهعلى اإلابحة إال ما  أهناالبعثة )
  

أصَل املضار التحرمي، واملنافع احلل، قال للا تعاىل:  أنَّ التفصيل: وهو  والصحيح
 ﴾ ذكره يف معرض االمتنان، وال مينت إال جبائز.مجيعاً ﴿خلق لكم ما يف األرض 

 أي ،]64[ه: ﴿ال ضرر وال ضرار﴾رواه ابن ماجه وغري  فيماصلى للا عليه وسلم  وقال
 يف ديننا، أي ال جيوز ذلك.

  
وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء  البعثة،حكم األشياء بعد  وهذا

 . ]65[لألحكامالنتفاء الرسول املبي 
  

 [االستصحاب يف فصل]
  

وملا كان االستصحاب له معنيان أحدمها متفق  االستصحاب،األدلة املختلف فيها  ومن
 على قبوله أشار إليه بقوله: 

 أنسيأيت ) كمااحلال الذي حيتج به( عند عدم الدليل الشرعي   استصحاب ومعىن)
 بعد(، إذا مل جيده اجملتهد الشرعيعدم الدليل  عند(، أي العدم األصلي )األصلستصحب ي

 البحث عنه بقدر طاقته.
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صوم رجب فيقول: ال جيب؛ الستصحاب األصل، أي  وجوبمل جيد دلياًل على  كأن
 العدم األصلي.

 اخلمس فإن األصل عدمه.  علىوجوب صالة زائدة  وعلى
  

املختلف فيه وهو ثبوت أمر يف الزمان الثاين لثبوته يف  الثاين االستصحاب ابملعىن وأما
 والشافعية دون احلنفية.  املالكيةاألول، فهو حجة عند 

  
 يف بيان الرتجيح بينها فقال:  شرعفرغ من ذكر األدلة  وملا

  



  

 [األدلة ترتيب يف فصل]
  
واللفظ يف  املؤول،على (، وذلك كالظاهر اخلفي علىاجللي( منها ) فيقدماألدلة  وأما)

 معناه احلقيقي على معناه اجملازى.
  
(، فيقِدم املتواتر على للظن املوجب( الدليل )علىللعلم  املوجب) الدليل( يقدم و)
 .ابلسنةإال أن يكون األول عاماً فيخصُّ به كما تقدم يف ختصيص الكتاب  اآلحاد،
  

 عاماً (، إال أن يكون النطق ياسالق علىأو سنة ) كتاب( أي النص من  النطق) ويقدم
 .]66[فيخص ابلقياس كما تقدم

  
 .الشبه( كقياس اخلفي( القياس )على( كقياس العلة )اجللي القياس( يقدم )و)
  
( أي العدم األصلي صلاأليفسر  ما) سنة( أي النص من كتاب أو النطقوجد يف  فإن)

عنه ابستصحاب احلال كما تقدم فواضح أنه يعمل ابلنطق ويرتك األصل، وكذا إن  يعربالذي 
 أو قياس. إمجاعوجد 

( أي العدم األصلي فيعمل احلال فيستصحبشيء من ذلك ) يوجد( أي وإن مل وإال)
 كما تقدم.   به

 د فذكر شروط اجملتهد فقال:شرع يتكلم على االجتها األدلةفرغ من الكالم عن  وملا
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 [والتقليد االجتهاد يف فصل]
  
 وفرعاً خالفاً ومذهباً(. أصالً يكون عاملاً ابلفقه  أن( وهو اجملتهد )املفىتشرط  ومن)

إدخاهلا يف الفقه كما  ويف ،]67[املذكورة يف علم أصول الفقه الفقهابألصل دالئل  مراده
 تقتضيه عبارته مساُمة.

املسائل اليت هي كالقواعد ويتفرع عليها غريها، لكن  أمهاتأن يريد ابألصل  وحيتمل
 الفقه إال أن يدخل ذلك يف قوله كامل األدلة. أصوليفوته التنبيه على معرفة 

 يف كتب الفقه. املدونةابلفروع املسائل  ومراده
 فيها بي العلماء. املختلفابخلالف املسائل  ومراده

هذا إن محل على اجملتهد املطلق، وإن محل على اجملتهد  رأيه،ما يستقر عليه  وابملذهب
 يستقر عليه رأي إمامه. مااملقيد فمراده ابملذهب 

إىل قول منه، وال خيرج منه إبحداث قول آخر، ألن فيه  ليذهبمعرفة اخلالف  وفائدة
 مل يذهبوا إىل ذلك القول. حيث إلمجاع من قبله، خرقاً 

  
 (.االجتهاديكون كامل األدلة يف  أنأيضاً ) املفيت( من شرط و)

صحة الذهن وجودة الفهم بعده، فيكون ما بعده شرطاً  األدلةأن يريد بكمال  وحيتمل
مبا  عارفاً وله: )األدلة ما ذكره بعده فيكون تفسريًا له، أعن ق بكمالآخراً، وحيتمل أن يريد 

الرجال الراوين للحديث، ليأخذ  ومعرفةإليه يف استنباط األحكام( من النحو والفقه  حيتاج
 برواية املقبول منه دون اجملروح.

اليت التزم مصنفوها ختريج الصحيح كاملوطأ والبخاري  الكتبأخذ األحاديث من  وإذا
 .الرجالومسلم مل حيَتج إىل معرفة 
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 والالواردة يف األحكام واألخبار الواردة فيها( ليوافق ذلك يف اجتهاده  اآلايت وتفسري)
 خيالفه.

بفقه تلك اآلايت وفقه تلك األخبار دون معرفة  يتعلقمن ذلك معرفة ما  واملراد
 القصص.

للقرآن وال آلايت األحكام منه وال ُميطًا ابألحاديث  حافظاً يشرتط أن يكون  وال
 .ماألحكاواآلاثر الواردة يف 

: ال جتتمع السنن كلها عند أحد، فاملراد أن يكون عاملاً عنهالشافعي رضي للا  قال
يف األحكام املشهورة عند أهل العلم وعاملاً بفقهها، وال يشرتط أن  الواردةجبملة من األحاديث 

 .متكيناً الغريبة وال تفسري غريب احلديث، وإن كان معرفة ذلك تزيده  األحاديثيعرف 
  
لكونه مل  االجتهادأن يكون من أهل التقليد(، أي ليس من أهل  املستفىتروط ش ومن)

 (.الفتوى يف( أي اجملتهد )املفيت فيقلدجيتمع فيه شروطه، )
 بذلك إىل مسألتي:  وأشار

 كل أحد، بل إمنا يقلد اجملتهد إن وجده.  تقليد: أنه ال جيوز إحدامها
قلده يف األفعال، فلو رأى اجلاهُل العامَل يفعل الفتوى، وال ي يف: أنه إمنا يقلده والثاين

 فيه حىت يسأله، إذ لعلَّه فعله ألمر مل يظهر له، أي املقلد. تقليدهفعاًل مل جيز له 
  

أهل االجتهاد مل جيز له أن يقلد غريه كما نبه عليه بقوله:  منمنه أن من كان  وُعلنمَ 
من االجتهاد، هذا هو الصحيح، وقيل:  هلتمكنيقلد( غريه،  أن( أي اجملتهد )للعامل وليس)

 جيوز.
  
 قول القائل بال حجة( يذكرها. قبول والتقليد)



يسمى  القول النيب صلى للا عليه وسلم( فيما يذكره من األحكام ) قبولهذا  فعلى)
يذكره من األحكام، وإن مل يذكر دليل ذلك احلكم، ألنه  فيما(، ألنه جيب األخذ بقوله تقليداً 

 أعن املعجزة الدالة على رسالته. قوله،الدليل على قبول  قد قام
  
قبول قول القائل وأنت ال تدرى من أين قاله( أي ال تعلم  التقليدمن قال  ومنهم)

 عند قائله. القولمأخذ ذلك 
 علىصلى للا عليه وسلم كان يقول ابلقياس( أي جيتهد وال يقتصر  النيبقلنا: إن  فإن)
 اجتهاد. عن(، الحتمال أن يكون قاله تقليداً مى قبول قوله أن يس فيجوزالوحي )

يقول عن وحي لقوله تعاىل: ﴿وما ينطق عن اهلوى إن هو  وإمناقلنا: إنه ال جيتهد  وإن
 قوله تقليداً إلسناده إىل الوحي. قبولإال وحى يوحى﴾ فال يسمى 

والصحيح جواز مسألة اجتهاده صلى للا عليه وسلم  أعناملسألة فيها خالف،  وهذه
 ووقوعه منه، وهو الذي رجحه ابن احلاجب. وسلماالجتهاد للنيب صلى للا عليه 

 يف اآلراء واحلروب. جيوز: ال جيوز، وقيل: وقيل
 عليه وسلم ال خيطئ. للاأن اجتهاده صلى  والصواب

  
 [االجتهاد تعريف]

  
االجتهاد  وأماه: )على من اجتمعت فيه شروطه عرفه بقول جيبذكر أن االجتهاد  وملا
أبن يبذل متام  لتحصيله،( املقصود من العلم الغرضبلوغ  يف( أي متام الطاقة )الوسعفهو بذل 

 .الشرعيطاقته يف النظر يف األدلة الشرعية ليحصل الظن ابحلكم 
املطلق، ودونه  اجملتهدكامل األدلة يف االجتهاد( الذي تقدم ذكره فهو   كانإن   فاجملتهد)

نصوص إمامه، ودونه  علىهب وهو املتمكن من أن خيرج الدليل منصوصًا زائدًا جمتهد املذ
 ترجيح قول آخر. ختريججمتهد الفتوى وهو اجملتهد املتبحر يف مذهب إمامه املتمكن من 

  



( أجر على اجتهاده أجرانالفروع فأصاب فله  يف) هؤالءاجتهد كل واحد من  فإن
 إصابته. علىوأجر 

ذلك، وال  دليل( على اجتهاده، وسيأيت واحدفله أجر  وأخطأفروع )( يف الاجتهد وإن)
َر يف اجتهاده فيأمث   وفاقاً. لتقصريهإمث عليه خلطئه على الصحيح، إال أن يُ َقصِن

  
(، مصيب( اليت ال قاطع فيها )الفروعقال: كل جمتهد يف  من) علمائنا( أي من ومنهم)

 َحقِن من قلده ما أداه إليه اجتهاده.أنَّ ُحْكَم للا يف َحقِنهن وَ  علىبناءاً 
والقاضي أىب بكر الباقالين من املالكية وغريمها، واملنقول  احلسنقول الشيخ أىب  وهذا

 .واحدعن مالك أن املصيب 
من نص أو إمجاع فاملصيب فيها واحد وفاقاً، فإن أخطأ  قاطعالفروع اليت فيها  وأما

 على األصح. مل أيمث عليهفيها اجملتهد لعدم وقوعها 
  
ألن  مصيب؛( أي العقائد الدينية )الكالميةجمتهد يف األصول  كل( أن يقال: )جيوز وال)

( القائلي واجملوس) ابلتثليث،أهل الضاللة( من النصارى القائلي  تصويبذلك يؤدى إىل 
يف وبعثة الرسل وامليعاد  التوحيد( يف نفيهم والكفاروالظلمة، ) النور( للعامل ابألصلي)

 .]68[اآلخرة
معناه  ابإلحلاد( إن أريد وامللحدينوكذلك قوله: ) اخلاص،من عطف العام على  وهو

أنه من أهل ملة  يدعياللغوي وهو مطلق امليل عن احلق، وإن أريد ابمللحد اصطالحاً وهو من 
تعاىل كالكالم وخلق للا  للاصدر عنه من ينافيه كاملعتزلة وحنوهم يف نفيهم صفات اإلسالم وي

 من عطف العام على اخلاص. فليس -ألفعال العباد وكونه مرئياً يف اآلخرة وغري ذلك 
  

يف الفروع مصيبًا قوله صلى للا عليه وسلم: ﴿من  جمتهد)ودليل من قال: ليس كل 
: البخاريالشيخان ولفظ  رواهوأخطأ له أجر واحد﴾(،  اجتهداجتهد وأصاب له أجران ومن 

﴾، واحد﴿إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر 
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 آخره،ذكره يف كتاب االعتصام، ولفظ مسلم مثله إال أنه قال: ﴿فاجتهد مث أصاب﴾ إىل 
 .]69[ذكره يف كتاب القضاء

خطأ اجملتهد اترة وصوبه  وسلمالنيب صلى للا عليه  أن( من احلديث )الدليل ووجه)
 أخرى(.

﴿من اجتهد﴾ أعمُّ من أن يكون كامل األدلة يف اجتهاده أو  احلديثقيل: قوله يف  فإن
 كامل األدلة.   بكونهال، واملصنِنف خصَّه 

فيما اجتهد فليس من أهل االجتهاد  األدلةيكن كامل  : أن من ملأعلم وللا وابفاجل
 غري مأجور، وللا أعلم.  آمثاً وفرضه التقليد، فهو معتد ابجتهاده فيكون 

عند احلاكم بلفظ: ﴿إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر  روايةاحلديث املذكور يف  ووقع
 . ]70[صحيح اإلسناد﴾، وقال: أجورواحد فإن أصاب فله عشرة 
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وتعاىل يف مجعه يف شرح الورقات، جعل للا ذلك خالصاً  سبحانهما يسره للا  وهذا
 احلياة بعد املمات، إنه مسيع قريب جميب الدعوات. يفلوجهه الكرمي، ونفع به 

وقلب ال خيشع، ودعاء ال يسمع، ونفس ال تشبع، أعوذ  ينفع،من علم ال ابهلل  ونعوذ
 .األربعبك اللهمَّ من َشرِن هؤالء 

الكرمي أن يصلَح فساَد قلوبنا ويوفقنا ملا يرضيه عنا، ويغفر  نبيهللا العظيم جباه  ونسأل
ي مبنه وكرمه، ووالديهم وإخواهنم وأصحابنا وأحبابنا ومجيع املسلم وملشاخينالنا ولوالدينا 

 . ]71[آمي
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