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S@ @ ي شرح ا   لورقاتشذرات 

ijk 
א 

هِ الكتابَ احلكيمَ  ونصبَ  ,ورشعَ لنبيِّهِ أقومَ سبيلٍ  ,احلمدُ هللاِ الذي أنزلَ عىل عبدِ
عَ الدليلِ  ةِ وناصِ هِ وصدقِ رسولِهِ صادقَ احلُجَّ هِ عىل كاملِ رشعِ لهُ احلمدُ فهوَ  ,لعبادِ

اهللاِ  ,إالَّ اهللاُ وحدهُ ال رشيكَ لهُ  وأشهدُ أن الَّ إلهَ  ,احلكيمُ احلميدُ  ا عبدُ وأشهدُ أنَّ حممدً
هُ املبعوثُ بجوامعِ الكلمِ  ومن  ,صىلَّ اهللاُ عليهِ وعىل آلِهِ وصحبِهِ  ,وأقومِ املِلَلِ  ,ورسولُ

بَعَ سنَّتـَهُ  . ,اتَّ هُ بإحسانٍ إىل يومِ الدينِ رَ  واقتفَى أثَ
. ا بعدُ  أمَّ

اهللاِ  فإنَّ متنَ الورقاتِ يف أصولِ  امللكِ بنِ عبدِ الفقهِ إلمامِ احلرمنيِ أيب املعايل عبدِ
تِ علمِ أصولِ  )هـ٤٨٧ت( بنِ يوسفَ اجلوينيِّ  امَّ هِ ْعِ مُ منْ أنفعِ املخترصاتِ يف مجَ

تِ مسائلِ أصولِ الفقهِ  ,الفقهِ  امَّ هِ لٍ  ;فقدْ خلَّصَ فيهِ أبو املعايل مُ تَغِ شْ نُ بكلِّ مُ ْسُ التي حيَ
لِمَّ هبابالفقهِ أنْ  لُّمِ هذا الفنِّ  ,يُ عَ ام لكلِّ راغبٍ يف تَ هِ السيَّام  ;فكانَ هذا املتنُ أصالً مُ

هُ إمامٌ نحريرٌ  فَ بِذٌ مجعَ اهللاُ لهُ إتقانَ األصولِ  ,وأنَّ مؤلِّ هْ رَ يف الفقهِ  ,وعاملٌ جِ  ,والتَّبَحُّ
لْمنيِ مناراتٌ علميةٌ  هُ يف العِ فيدُ منها املتعلمونَ  ,يرجعُ إليها العلامءُ  ,فمؤلفاتُ  ;يُ

مْ  هُ عىل اختالفِ مذاهبِهِ احُ َّ عِ  ,ولذلكَ احتفى العلامءُ هبذا املتنِ فكثُرَ رشُ نَوُّ وتَ
مْ  هِ ظِيَ بمثلِ ما حيظى بهِ متنُ  ,طرائقِ ا يف الفقهِ واألصولِ حَ وال أظنُّ أنَّ خمترصً

رِّ العصورِ  ا ونظامً وبسطًا وبيانًا عىل مَ هِ مفاتيحُ فسبحا ,الورقاتِ رشحً نَ منْ بيدِ
بُولِ  َ اهللاُ يل رشحَ هذا املتنِ  ,القَ هِ  ,وقدْ يَرسَّ ومجعتُ منْ  ,فاطَّلعتُ عىل غالبِ رشوحِ

اتٍ يف تقريبِ وتوضيحِ متنِ الورقاتِ  رَ ذَ اتٌ يف « ووسمتُهُ بـ ,تلكَ الرشوحِ شَ رَ ذَ شَ
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ويستغني به يف  ,دئُ وقدِ اجتهدتُ يف توضيحِ ذلكَ لينتفعَ منهُ املبت, »رشحِ الورقاتِ 
تِ مسائلِهِ  ,فهمِ أصولِ هذا العلمِ  امَّ هِ هُ  ,ومُ وأنْ  ,وأنْ يباركَ فيهِ  ,فاهللاَ أسألُ أنْ يتقبلَ
هُ  طالعَ هِ  ,ينفعَ بهِ كاتبَهُ ومُ ا لوجهِ هُ خالصً دَ اخلللَ  ,وجيعلَ دِّ  ,ويعفوَ عنِ الزللِ  ,وأنْ يُسَ

. وعىل ,وصىلَّ اهللاُ وسلَّمَ عىل نبيِّنَا حممدٍ   آلِهِ وصحبِهِ أمجعنيَ
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א 

يم« حِ محَنِ الرَّ اتٌ  ,بِسمِ اهللاَّ الرَّ قَ رَ هِ وَ ذِ هَ دُ فَ عْ ةِ  أَما بَ فَ رِ عْ ىلَ مَ لُ عَ تَمِ نْ  تَشْ ولٍ مَ فُصُ
هِ  قْ ولِ الْفِ لَّفٌ  ,أُصُ ؤَ لِكَ مُ ذَ نْ  وَ نِ  مِ يْ دَ رَ فْ نِ مُ يْ ءَ زْ  ».قهُ الفِ  :رُ واآلخَ  ,صولٌ أُ : امهُ دُ حَ أَ  ,جُ

 أسامءِ  منْ  اسمٍ  بكلِّ ا كً تربِّ ا ومُ مستعينً  أؤلفُ  :أي )اهللاِ بسمِ ( :$ املؤلفِ  قولُ 
 قٌ تعلِّ مُ  واملجرورُ  واجلارُّ  ,تعاىل هللاِ ا أسامءِ  كلَّ  يعمُّ ف مضافٌ  مفردٌ ) اسم( ألنَّ  ;تعاىل اهللاِ

ا ملا مناسبً  رُ قدَّ املُ  يكونَ  ىل أنْ وْ واألَ  ,فعالً  يكونَ  ا أنْ وإمَّ  ,اسامً  يكونَ  ا أنْ إمَّ  ;بمحذوفٍ 
 اهللاِ  بسمِ  :رُ قدِّ يُ  والقارئُ  ,يلِ أكْ  أو آكلُ  اهللاِ بسمِ  :رُ قدِّ  يُ مثالً  فاآلكلُ  ,فيهِ  يةُ مالتس قيلتْ 

 بَ استصحا يفيدُ  الذاكرِ  حالَ  بام يناسبُ  قِ تعلَّ املُ  تقديرُ ف ,اجر  مَّ لُ وهَ  ,اءيترَ قِ  أو رأُ أقْ 
ُّ تعاىل تَ  اهللاِ اسمِ   هُ فإنَّ , )بتدئُ أ( ـه بتقديرِ  بخالفِ  ,الفعلِ  أجزاءِ  يف مجيعِ  ا واستعانةً كً ربَ

ُ قتَ يُ   ;واملجرورِ  ا عن اجلارِّ خرً متأ قُ تعلَّ املُ  رُ دَّ قَ ويُ  ,عىل البداءةِ  االسمِ  يف استصحابِ  رصَ
ُّ تَ  :مرينِ أل  .احلرصِ  دةِ إفا ألجلِ و ,تعاىل اهللاِ باسمِ  ا بالبداءةِ كً ربَ

هُ   ,تعاىل احلسنى اهللاِ أسامءِ  منْ  يامنِ كر اسامنِ  هذانِ  )الرحيمِ  الرمحنِ (: $قولُ
 يف الفرقِ  يلَ ما قِ  وأبرزُ  ,تعاىل هبا اهللاِ صافِ عىل اتِّ  نِ وداالَّ  ,الرمحةِ  نَ مِ  انِ شتقَّ ومها مُ 
عىل  ةِ الدالَّ  فعالنِ  عىل صيغةِ  بهِ  يءَ وهلذا جِ  ;بالذاتِ  متعلقٌ  )الرمحنِ ( اسمَ  أنَّ  :بينهام

عىل  بهِ  وجيءَ  ,بالفعلِ  متعلقٌ  فهوَ  )الرحيمِ ( اأمَّ و ,هِ ولزومِ  هبذا الوصفِ  االمتالءِ 
 والوقوعُ  التكرارُ و ,لعبادهِ  الرمحةِ  إيصالُ  ي وهوَ عدِّ عىل التَّ  هِ لداللتِ  املبالغةِ  صيغةِ 

 .الرمحةِ  بمحالِّ 
 ,الرمحنُ  ,اهللاُ( :وهيَ  ۵ اهللاِ أسامءِ  منْ  أسامءٍ  ثالثةَ  البسملةُ  تِ نَ مَّ تضَ  وقدْ 

ها لغريِ  ما ليسَ  يةِ واخلاصِّ  امليزةِ  فلها منْ  ,تعاىل اهللاِ أسامءِ  أصولِ  نْ مِ  وهيَ , )الرحيمُ 
 .األعظمُ  االسمُ  هيَ  الثالثةَ  األسامءَ  هذهِ  إنَّ  :العلمِ  أهلِ  بعضُ  حتى قالَ  ,األسامءِ  نَ مِ 
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يف  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ا لسنةِ تباعً وا ,الكريمِ  بالقرآنِ  اقتداءً  ;بالبسملةِ  املصنفُ  ابتدأَ  قدِ و
 إىل البداءةِ  الندبِ  نَ مِ  األحاديثِ  نَ مِ  مجلةٌ  بهِ   بام جاءتْ وعمالً  ,ومراسالتهِ  كتبهِ 

 أمرٍ  كلُّ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيٍّ  ومنها قولُ  ,مقالٍ  نْ ها مِ لو أسانيدُ ال خت وهي أحاديثُ  ,بالبسملةِ 
 .)١(»أقطعُ  فهوَ  الرحيمِ  رمحنِ ال اهللاِ ببسمِ  فيهِ  بدأُ ال يُ  ذي بالٍ 
 وذلكَ  ,بلسانهِ  محدَ  ا ألنهُ إمَّ  ,احلمدلةِ  دونَ  عىل البسملةِ  املؤلفُ  اقترصَ  قدِ و
 ,تعاىل اهللاِ عىل الثناءِ  مطلقُ  باحلمدِ  املرادُ  إذِ  احلمدَ  تتضمنُ  البسملةَ  ألنَّ  اإمَّ و ,كافٍ 
 ,ملسو هيلع هللا ىلص عىل النبيِّ  الصالةَ  كام تركَ  ,االختصارَ  أرادَ  ألنهُ  اوإمَّ  ,)٢(بالبسملةِ  حاصلٌ  وهذا

 سخِ نُ  يف بعضِ  جاءَ  هُ عىل أنَّ  ,هاكتابتِ  هبا دونَ  ظِ فُّ لَ ى بالتَّ اكتفَ  بأنهُ  يف ذلكَ  لهُ  رَ ذِ اعتُ  وقدِ 
 .يف هذا قريبٌ  واألمرُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص عىل النبيِّ  والصالةُ  لهُ  احلمدُ  الورقاتِ 

هُ   و منْ وهو ال خيلُ  ,تنَ هذا امل املؤلفُ  ما ضمنهُ إىل  اإلشارةُ  )هذهِ (: $قولُ
 خارجٍ إىل  إشارةً  فيكونَ  التصنيفِ  نَ مِ  هِ فراغِ  بعدَ  ذلكَ  بَ كتَ  يكونَ  ا أنْ إمَّ  :حالنيِ 
يف  حارضٌ  إىل ما هوَ  إشارةٌ  فهوَ  التصنيفِ  قبلَ  ذلكَ  كتبَ  يكونَ  وإما أنْ , حارضٍ 
 . يف اخلارجِ الَ  الذهنِ 

هُ  هبا عىل  جاءَ  قدْ و ,مُ رقَ ويُ  يهِ ف كتبُ ما يُ  وهيَ  ,ورقةٍ  مجعُ  )ورقاتٌ (: $قولُ
ِ  املؤنثِ  مجعِ  صيغةِ   عندَ  القلةِ  وعِ مج منْ  السالمةِ  عَ ومج ألنَّ  ;هاتِ لَّ لقَ  إشارةً  ;الساملِ

َ  ,سيبويهِ  : رمضانَ  تعاىل يف شهرِ  كام قالَ  ,ا لهُ وتنشيطً   عىل الطالبِ تسهيالً  بذلكَ  وعربَّ
﴿  dc b﴾ ] :تعاىل قالَ  احلجِّ  يف أيامِ  هُ ومثلُ  ,]١٨٤البقرة: ﴿  D C B

 GF E﴾ ] :٢٠٣البقرة[. 

                                                 
 ). ٢/٦٩رواهُ اخلطيبُ البغداديُّ يف اجلامعِ ألخالقِ الراوي وآدابِ السامعِ ( )١(
 ).١٣(ص انظر: قرةُ العنيِ  )٢(
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هُ   ,حتتوي عىل فصولٍ  الورقاتِ هذه ِ نَّ إ :أيْ  )عىل فصولٍ  تشتملُ (: $قولُ
ْ  بهِ  واملرادُ  ,هِ غريِ  عنْ  ما بانَ  وهوَ  ,فصلٍ  مجعُ  )الفصولُ (و  نَ مِ  مسائلَ  عُ مَ هنا ما جيَ

هذا  الحتواءِ  ;فخيمِ للت وينُ والتن ,هاغريِ  ها عنْ زُ ــيِّ مَ معنى يُ يف  تشرتكُ  العلمِ 
 .)١(املبتدئُ  هُ حيتاجُ ا ممَّ  هذا العلمِ  مهامتِ عىل املخترصِ 

 مونَ دِّ قَ تَ املُ  ى عليهِ شَ عىل ما مَ  جارٍ  ومسائلَ  وأبوابٍ  إىل فصولٍ  الكتابِ  وتقسيمُ 
 .هِ عرضِ  سنِ وحُ  هِ وتقريبِ  العلمِ  لتسهيلِ  مْ ومؤلفاهتِ  همْ يف تصانيفِ  العلمِ  أهلِ  منْ 

هُ  وأهنا  ,الورقاتِ  هذهِ  وضوعِ م بيانِ ل ,بيانيةٌ  )نْ مِ ( )الفقهِ  أصولِ  نْ مِ (: $ قولُ
 أهمِّ  منْ  وهوَ , »الفقهِ  أصولُ « علمِ هذا ال لقبُ و ,الفقهِ  لِ أصو علمِ  مسائلَ  تتناولُ 
 .هُ وسيأيت تعريفُ  ,هِ بِ  االعتناءُ  العلمِ  التي ينبغي لطالبِ  اآللةِ  علومِ 

هُ  :  )فٌ لَّ ؤَ مُ  وذلكَ (: $قولُ  :بمعنى التأليفُ ف ,بٌ كَّ رَ مُ  هذا العلمِ  لقبَ  إنَّ أيْ
 .الَ  أمْ  فةً مؤتلِ  أكانتْ  سواءٌ  ها إىل بعضٍ بعضِ  أشياءَ  مُّ ضَ  وهوَ  ,الرتكيبِ 

 ,مؤتلفةً  أو كانتْ  خمتلفةً  أشياءَ  مَّ ما ضَ  :فالرتكيبُ  ,الرتكيبِ  غريُ  التأليفُ  :وقيلَ 
ا هَ لبعضِ  ويكونُ  ,واحدٌ  عليها اسمٌ  طلقُ يُ  بحيثُ  مؤتلفةٍ  أشياءَ  مُّ ضَ ف :أما التأليفُ 

 وزيدٌ  ,زيدٍ  وغالمُ  ,زيدٌ  قامَ  :مثلُ  فُ فاملؤلَّ  .الَ  أمْ  بةً تَّ رَ مُ  كانتْ أ سواءٌ  ,إىل بعضٍ  نسبةٌ 
َ حَ  :مثلُ  واملركبُ  ,قائمٌ   .بَ رِ كَ يدِ عْ ومَ  ,كَّ بَ لَ عْ وبَ  ,تَ ومَ رضْ

 واحدٌ  ا فهام يشءٌ افرتقَ  ا إذاأمَّ  ,اللفظانِ  فيام إذا اجتمعَ  هذا التفريقَ  ولعلَّ 
 .االفرتاقِ  حالَ  فُ ؤلَّ املُ  هوَ  بُ كَّ رَ فاملُ 

هُ  )  ,مفردينِ  جزأينِ  منْ (: $قولُ قهُ : الفِ رُ , واآلخَ ا: أُصولٌ مهُ دُ : أَحَ  لقبَ  نَّ إأيْ
, )أصولُ ( ومها كلمةُ  ;مفردينِ  لفظنيِ  منْ  بٌ كَّ رَ مُ  ,الفقهِ  أصولُ  وهوَ  ,هذا العلمِ 

                                                 
 ).٨٧(ص انظر: التحقيقات )١(
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عىل  ةٌ متوقف ;أجزاءَ  منْ  مؤلفٍ  اسمٍ  أوِ  لقبٍ  كلِّ  معرفةَ  أنَّ  ومٌ ومعل .)الفقهِ ( كلمةُ و
عىل  اللقبِ  أجزاءِ  منْ  جزءٍ  كلَّ  فُ ؤلِّ املُ  فَ عرَّ  ولذلكَ  ;هِ ومفرداتِ  هِ أجزائِ  معرفةِ 

 .)١(ةٍ دَ حِ 
 

 

                                                 
احِ (١/١٠انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )١( كَ رْ  ), األنجم الزاهرات٧٩− ٧٨), ابن الفِ

 ).٧٧(ص
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א 
لُ « هُ : فاألَصْ ُ ريْ يْهِ غَ لَ بْنَى عَ عُ  ,ما يُ رْ الْفَ هِ : وَ ِ ريْ ىلَ غَ بْنَى عَ ا يُ هُ  ,مَ قْ الْفِ ةُ : وَ فَ رِ عْ مَ

 ْ امِ الرشَّ ادُ األحكَ تِهَ ا االجْ هَ يقُ رِ يَّةِ الَّتِي طَ  ».عِ
هُ  بْنَى  :فاألصلُ (: $قولُ هذا  لقبِ  يزئَ جُ  أولِ  هذا تعريفُ  )هُ غريُ  عليهِ ما يُ

 هُ أساسُ  اجلدارِ  فأصلُ  ,هُ غريُ  عليهِ  يَ نِ ما بُ  :لغةً  ومعناهُ  ,أصولٍ  مفردُ  )صلُ األ(و ,العلمِ 
ها عروقُ  ةِ الشجر وأصلُ  ,اعليه تْ يَ نِ بُ ها التي قواعدُ  الدارِ  وأصلُ  ,عليهِ  يَ نِ الذي بُ 

 .األرضِ يف  الضاربةُ 
 وقدْ  ,السابقِ  ذا التعريفِ ه منْ  قريبٌ هذا و ,هُ غريُ  عنهُ  عَ ما تفرَّ  األصلُ  :وقيلَ 

ْ رَ خْ أُ  بتعاريفَ  فَ رِّ عُ   واألصولينيَ  الفقهاءِ  وأما يف اصطالحِ  .)١(نظرٍ  نْ و مِ لُ  ال ختَ
 :)٢(معانٍ  عدةِ عىل  األصلُ  طلقُ فيُ 

 اهللاِ  قولُ  للصالةِ الوضوءِ  يف مرشوعيةِ  األصلُ  :كقوهلم ,اغالبً  الدليلُ  :األولُ 
وهذا  .]٦املائدة: [ ﴾I H G F E D C B A  ﴿ :تعاىل

 هنا. املرادُ  املعنى هوَ 
عىل  ما كانَ  بقاءُ  األصلُ  :مْ كقوهلِ  ,بُ صحَ ستَ املُ  واألمرُ  ,املستمرةُ  القاعدةُ  :الثاين

 .اإلباحةُ  األشياءِ يف  األصلَ  أنَّ  أو ,ةِ الذمَّ  براءةُ  أو األصلُ  ,ما كانَ 
                                                 

), هناية ١/٢١), التقرير والتحرير يف علم األصول (٧/٣١٣٧انظر: التحبري رشح التحرير ( )١(
; وه١/١٠السول رشح منهاج الوصول ( : األصلُ هوَ اليشءُ املحتاجُ إليهِ , ). وقيلَ دٍ طَّرِ ذا غريُ مُ

 . , وليسَ االبنُ أصالً لهُ ا وليستْ أصالً هلا, واألبُ حمتاجٌ إىل االبنِ هَ فإنَّ الشجرةَ حمتاجةٌ أوراقَ
, وكذلكَ اجلزءُ  , وليستْ العرشةُ أصالً لهُ نَ العرشةِ ; فإنَّ الواحدَ مِ : األصلُ ما منهُ اليشءُ وقيلَ

, وليسَ الكلُّ أصالً ألجزائِ  نَ الكلِّ .مِ  هِ
 ).١/١٥), أصول الفقه البن مفلح (١/١٣انظر: الكوكب املنري رشح خمترص التحرير ( )٢(



QP@ @ ي شرح الورقات   شذرات 

 .احلقيقةُ  يف الكالمِ  األصلُ  :مْ كقوهلِ  ,الراجحُ  :الثالثُ 
 .يف القياسِ  عليهِ  املقيسُ  احلكمُ  :الرابعُ 
 .للمعنى اللغويِ  ترجعُ املعاين  وهذهِ 
هُ  :  )هِ ى عىل غريِ نَ بْ ما يُ  والفرعُ (: $قولُ  عَ وتفرَّ  هِ ما انبنى عىل غريِ  الفرعَ  نَّ إأيْ

 ذاه ويف ,األشياءُ  ها تتميزُ دِّ ضِ فبِ  ;معنى األصلِ  ليتبنيَ  الفرعِ  تعريفَ  وذكرَ  ,عنهُ 
 .دُ ستنِ ويَ  الفقهُ ى نَ بْ يُ  الفقهِ  فعىل أصولِ  ;هِ فضلِ  وبيانِ  هذا العلمِ  منزلةِ إىل  إشارةٌ 

هُ   ,الفقهُ  وهوَ  ,هذا العلمِ  ي لقبِ ئَ زْ جُ  الثاين منْ  اجلزءُ  هذا هوَ  )والفقهُ (: $قولُ
عىل  طلقُ يُ و عةِ الرشي عىل علمِ  هُ إطالقُ  وغلبَ  والعلمُ  والفطنةُ  الفهمُ  :لغةِ يف ال وهوَ 
 .)١(الدينِ  أصولِ  علمِ 

هُ   الفقهِ  هذا تعريفُ  )ها االجتهادُ التي طريقُ  الرشعيةِ  األحكامِ  معرفةُ (: $قولُ
ا هَ إدراكِ  التي طريقُ  العمليةِ  الرشعيةِ  باألحكامِ  العلمُ  هوَ  فالفقهُ  .)٢(يف االصطالحِ 

 .االجتهادُ  اهَ وحتصيلِ 
 وهوَ  ,ظنيٌّ  علمٌ  هيَ  املعرفةُ  بلِ  :وقيلَ  ,العلمُ  هيَ  :فقيلَ  ,اختلفوا يف املعرفةِ  وقدِ 
 .الفقهِ   حقيقةِ إىل وهذا أقربُ  .)٣(جمتهدٍ  منْ  الراجحُ  التصديقُ 
هذا  ,عنهُ  هُ أو نفيُ ليشءٍ  يشءٍ  إثباتُ  وهوَ  ,حكمٍ  مجعُ  ) ِاألحكام( :$ه قولُ و
 النفيَ  وأنَّ  ,االثننيِ  نصفُ  الواحدَ  بأنَّ  كالعلمِ  ,العقليةِ  ألحكامِ ل شاملٌ  جنسٌ 

                                                 
 ).٢/٦٩٨), املعجم الوسيط (٢/٤٩انظر: الصحاح يف اللغة ( )١(
 ).٩(: ص ), البيان امللمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني١/١٦١انظر: التحبري رشح التحرير ( )٢(
), التحبري رشح ١/٤٢), اإلهباج يف رشح املنهاج (٢٣− ١/٢٢انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٣(

 ).١/٢٤٥التحرير (



QQ@ @ ي شرح ا   لورقاتشذرات 

 ,ةُ يَّ سِّ احلِ  األحكامُ  كذلكَ و ,لكلِّ ا منَ  أكربَ  ال يكونُ  اجلزءَ  وأنَّ  ,ال جيتمعانِ  واإلثباتَ 
 بهِ  ما جرتْ  وهيَ  العاديةُ  األحكامُ  كذلكَ و ,باردٌ  الثلجَ  وأنَّ  ,حمرقةٌ  النارَ  بأنَّ  كالعلمِ 
 .)١(ذلكَ  هَ وما أشبَ  ,احلملِ  وكمدةِ  ,هِ وانقطاعِ  ,احليضِ  ونزولِ  ,التمييزِ  كسنِّ  العادةُ 

هُ   األحكامِ ك الرشعيةِ  غريَ  حكامَ األ جُ رِ خيُ  وهذا فصلٌ  )الرشعيةِ (: $قولُ
 تعاىل املتعلقُ  اهللاِ  خطابُ  هيَ  الرشعيةُ  واألحكامُ , هاونحوِ  ةِ يَّ سِّ احلِ و العاديةِ و العقليةِ 
 .)٢(أو الوضعِ  أو التخيريِ  باالقتضاءِ  ,فنيَ كلَّ ـاملُ  بأفعالِ 

وسيأيت  .)٣(وضعيةٌ و ,يفيةٌ لتك :نِ قسام الرشعيةَ  األحكامَ  أنَّ  يتبنيُ  التعريفِ  نَ ومِ 
 ام.منه واحدٍ  كلِّ  بيانُ 

 وذلكَ  ,بالفعلِ  الرشعيةِ  باألحكامِ  العلمُ أي:  )الرشعيةِ  ألحكامِ ا معرفةُ ( :هُ وقولُ 
 والقوةِ  امللكةِ  بحصولِ  التهيؤُ  وهيَ  ,القريبةِ  بالقوةِ  أو ,يليةِ صا التفهَ أدلتِ  نْ ا مِ هَ بإدراكِ 

تاجُ  حادثةٌ  إذا وقعتْ  بحيثُ  ;وتُعرفُ  الرشعيةُ  األحكامُ  كُ درَ التي هبا تُ    معرفةِ إىل حيُ
 ستلزمُ ال ت الفقهِ  معرفةَ  أنَّ  هذا يتبنيُ  نْ مِ و ,إليهِ  الوصولِ  نَ مِ  نَ كَّ متَ  ا الرشعيِّ هَ حكمِ 

 مجيعَ  يشملُ  وهذا جنسٌ , )٤(رٌ تعذَّ مُ  ذلكَ  ألنَّ  ;الرشعيةِ  األحكامِ  بجميعِ  اإلحاطةَ 
 .هُ أو غريَ  االجتهادَ  هِ حتصيلِ  طرقُ  وما كانَ  والوضعيةِ  التكليفيةِ  الرشعيةِ  األحكامِ 

هُ   ةَ القطعيَّ  الرشعيةَ  األحكامَ  رجُ خيُ  هذا فصلٌ  )ا االجتهادُ هَ التي طريقُ (: $قولُ
 الزكاةِ  ووجوبِ  ,اخلمسِ  الصلواتِ  وجوبِ  كمعرفةِ  ,اجتهادٍ  غريِ  نْ مِ  كُ درَ التي تُ 

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).١٦(ص ), قرة العني٨٢(ص انظر: ابن الفِ
), رشح خمترص ١/٤٥٨), التقرير والتحرير يف علم األصول (٥/١٨٣انظر: املحصول للرازي ( )٢(

 ).١/٢٥٢الروضة (
 ).٧٠(ص انظر: رشح املعتمد )٣(
 ).١/١٦١تحبري رشح التحرير (انظر: ال )٤(



QR@ @ ي شرح الورقات   شذرات 

 معلومٌ  ا هوَ ممَّ  ونحو ذلكَ  ,الزنا والرسقةِ  حرمةِ  ومعرفةِ , البيتِ  وحجِ  رمضانَ  وصومِ 
 .عىل االجتهادِ  هُ معرفتُ  ا ال تتوقفُ ممَّ  بالرضورةِ  الدينِ  نَ مِ 

 :باملجتهدِ  فُ وصَ وإنام يُ  ,جمتهدٌ  بأنهُ  فُ وصَ ال يُ  الرشعيةِ  األحكامِ  هذهِ  فعارفُ 
 األحكامِ  معرفةَ  :الفقهُ  فيكونُ  ,)١(هِ ومعرفتِ  الرشعيِّ  احلكمِ  يف حتصيلِ  هُ وسعَ  يبذلُ  منْ 

 وجوبِ  كمعرفةِ  ,والوسعِ  اجلهدِ  ببذلِ  إالَّ  اهَ حكمِ  ىل معرفةِ إ لُ وصَّ تَ يُ  ال التي الرشعيةِ 
 صومِ اليف  رشطٌ  الليلِ  منَ  النيةِ  تَ تبيي وأنَّ  ,مندوبٌ  الوترَ  وأنَّ  ,يف الوضوءِ  النيةِ 

التي  األحكامِ  نَ مِ  ونحو ذلكَ  ,واملجنونِ  الصبيِّ  يف مالِ  واجبةٌ  الزكاةَ  وأنَّ  ,الواجبِ 
 .اجتهادٍ  إىل اهَ يف معرفتِ  تاجُ حيُ 

 ;العمليةِ  الرشعيةِ  :فقالَ  ,آخرَ ا قيدً  الرشعيةِ  حكامِ األ يف تعريفِ هم بعضُ  وزادَ 
 إليهِ  لُ صَّ وَ تَ يُ  العقائدِ  مسائلِ  بغالبِ  العلمَ  ألنَّ  ;إليهِ  وال حاجةَ  ,العقائدِ  مسائلَ  جَ خرِ ليُ 

 كفايةٌ  )ا االجتهادُ هَ التي طريقُ ( :هِ ففي قولِ  ,ونظرٍ  وسعٍ  بذلِ  غريِ  منْ  بالنصوصِ 
 .ةٌ يَ نْ وغُ 

 
 

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).٨٣(ص ), األنجم الزاهرات٨٤(ص انظر: ابن الفِ



QS@ @ ي شرح ا   لورقاتشذرات 

אא 
ةٌ « بْعَ امُ سَ كَ األحْ بُ : وَ اجِ وبُ , الْوَ املَنْدُ ظُورُ  ,واملُْبَاحُ  ,وَ وهُ  ,واملَْحْ رُ املَكْ  ,وَ

يحُ  حِ الصَّ ال ,وَ  ».باطلُ وَ
ا هوَ  فالفقهُ  ,الفقهِ  تعريفِ يف  تْ كرِ ذُ التي  لرشعيةِ ا األحكامِ  بيانِ يف  رشوعٌ  هذا  إذً

َ  .السبعةِ  األحكامِ  هِ هبذِ  العلمُ   ا.وسيأيت بياهنُ
هُ   وقد قالَ  ,األحكامَ  $ هكذا عدَّ املصنفُ  )سبعةٌ  األحكامُ (: $قولُ

 بلْ  :لَ وقي .)١(إىل التكليفيةِ  ترجعُ  الوضعيةَ  األحكامَ  ألنَّ  ;مخسةٌ  األحكامُ  بلِ  :همبعضُ 
 .عرشةٌ  بلْ  :وقيلَ  .)٢(يمةَ والعز وزادوا عليها الرخصةَ  تسعةٌ  بلْ  :آخرونَ  وقالَ  .ثامنيةٌ 
 وعىل هذا جر أكثرُ  .)٣(والرشطُ  واملانعُ  السببُ  املؤلفُ  هُ عىل ما ذكرَ  يدَ زِ فَ 

 والسببُ  والبطالنُ  الصحةُ  وهيَ  ,مخسةً  الوضعيةُ  األحكامُ  فتكونُ  األصولينيَ 
 تكليفيةِ ال األحكامِ  بنيَ  فيام ذكرَ  املؤلفُ  مجعَ  وقدْ  .هُ اعتبارُ  ولكلٍّ  واملانعُ  والرشطُ 

 .الوضعيةِ  األحكامِ و
هُ   ,والصحيحُ  ,واملكروهُ  ,واملحظورُ  ,واملباحُ  ,واملندوبُ  ,الواجبُ (: $قولُ
َ  نوعُ  فيهِ  األسامءِ  ا هبذهِ هَ تسميتُ و ,السبعةِ  ألحكامِ ل هذا عدٌّ  ) ُ والباطل ألهنا  ;زٍ وُّ جتَ

 ,اإلجيابُ  :هيَ  امُ فاألحك ,األحكامِ  تعلَّقِ مل أسامءٌ  هيَ  بلْ  ,ألحكامِ ل أسامءً  ليستْ 
 .)٤(والبطالنُ  ,والصحةُ  ,والكراهةُ  ,والتحريمُ  ,واإلباحةُ  ,والندبُ 

                                                 
 ).٣٨(ص انظر: الرشح الكبري )١(
), إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم ٥١(: ص انظر: إجابة السائل رشح بغية اآلمل )٢(

 ).١/٢٦األصول (
 ).١/٣٤٢انظر: رشح الكوكب املنري ( )٣(
 ).١٧(ص ), قرة العني٩٧(ص التحقيقات انظر: )٤(



QT@ @ ي شرح الورقات   شذرات 

الذي فيه  إىل الفعلِ  بالنظرِ  هوَ  األمورِ  عىل هذهِ  األحكامِ  إطالقُ  بلْ  :يقالُ  وقدْ 
 إىل ما وهلا نسبةٌ  ,ملسو هيلع هللا ىلص هُ ورسولُ  اهللاُ وهوَ  ,اهبَ  إىل احلاكمِ  هلا نسبةٌ  األحكامَ  فإنَّ  ,احلكمُ 

ى سمَّ وتُ  ,اإجيابً  :إىل األولِ  ى بالنظرِ سمَّ فتُ  ,باحلكمِ  املوصوفُ  الفعلُ  وهوَ  احلكمُ  فيهِ 
هنا  ومنْ  ,ااعتبارً  ا خمتلفانِ ذاتً  دانِ حِ تَّ فهام مُ  ,اا أو وجوبً واجبً  :الثاينإىل  بالنظرِ 

 واجبَ وال ,تارةً  والتحريمَ  اإلجيابَ  طلقونَ فيُ  ,األحكامِ  م يف أقسامِ عباراهتُ  اختلفتْ 
 .)١(هنا أخر كام وقعَ  واملحرمَ 

 
 

                                                 
 ).٣١(ص انظر: إجابة السائل رشح بغية اآلمل )١(



QU@ @ ي شرح ا   لورقاتشذرات 

אא 
بُ « اجِ الْوَ لِهِ : فَ ىلَ فِعْ ثَابُ عَ ا يُ كِهِ  ,مَ رْ ىلَ تَ بُ عَ اقَ عَ يُ وبُ  .وَ املَْنْدُ ىلَ : وَ ثَاب عَ ا يُ مَ

لِهِ  كِهِ  ,فِعْ رْ ىلَ تَ اقَبُ عَ عَ ال يُ ظُورُ  .وَ املَْحْ كِ : وَ رْ ىلَ تَ ثَابُ عَ ا يُ لِهِ هِ وَ مَ ىلَ فِعْ اقَبُ عَ عَ املُْباحُ يُ : وَ
لِهِ  ىلَ فِعْ ثَابُ عَ ا ال يُ كِهِ  ,مَ رْ ىلَ تَ اقَبُ عَ عَ ال يُ وهُ  .وَ رُ املَْكْ كِهِ : وَ رْ ىلَ تَ ثَابُ عَ ا يُ بُ  ,مَ اقَ عَ ال يُ وَ

لِهِ  ىلَ فِعْ  ».عَ
 

אאWאא 

هُ  ومعنى  ,ا املصنفُ هَ ذكرَ التي  الرشعيةِ  األحكامِ  هذا أولُ   ُ)فالواجب(: $قولُ
, ]٣٦احلج: [ ﴾¦ § ¨  ﴿ :تعاىل هُ قولُ  ومنهُ  ,والثابتُ  الساقطُ  :لغةً  الواجبِ 

 وال يمكنُ  منهُ  الذي ال خالصَ  الالزمُ  يَ مِّ سُ  إذا سقطَ  هُ مكانَ  يلزمُ  الساقطُ  ا كانَ وملَّ 
 .)١(اواجبً  :هُ تركُ 

هُ   بالنظرِ  للواجبِ  هذا تعريفٌ  )هِ عىل تركِ  ويعاقبُ  ,هِ عىل فعلِ  ما يثابُ (: $قولُ
 .عليهِ  وما يرتتبُ  هِ إىل أثرِ 

هُ   كلَّ  يشملُ ف ,بمعنى الذي موصولٌ  اسمٌ  )ما( )هِ عىل فعلِ  يثابُ  ما(: $قولُ
 وهذا ,اوإحسانً  تعاىل اهللاِ  منَ الً ضُّ فَ تَ  ,عنهُ  صدرَ  نْ مَ  عليهِ  رُ جَ ؤْ يُ  اعتقادٍ  أوِ  قولٍ  أو فعلٍ 

ْ  ,املندوبَ و الواجبَ  يشملُ  جنسٌ   .واملباحُ  واحلرامُ  املكروهُ  بهِ  جُ رُ وخيَ
هُ  :  )هِ عىل تركِ  بُ عاقَ ويُ (: $قولُ َ أيْ هذا و ,بهِ  اإلتيانِ  ا عىل عدمِ وءً  سُ ازَ جيُ

ْ  فصلٌ   ةُ لأمثو ,هِ عىل تركِ  بُ عاقَ ال يُ و هِ عىل فعلِ  ثابُ يُ  وبَ املند فإنَّ  ;املندوبُ  بهِ  جُ رُ خيَ
 .واحلجُ  ,رمضانَ  وصيامُ  ,والزكاةُ  ,اخلمسُ  الصلواتُ  :منها ,كثريةٌ  الواجبِ 

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).٩٣(ص انظر: ابن الفِ



QV@ ي شرح الورقات   شذرات 

 ;)امطلقً  هِ عىل تركِ  بُ عاقَ ويُ ( :فقالَ  الواجبِ  ا يف تعريفِ هم قيدً بعضُ  أضافَ و
َ خَ املُ  والواجبَ  ,الكفائيَّ  الواجبَ  لَ دخِ ليُ  وذلكَ   عقابَ فإنه ال  ;عَ سَّ وَ املُ  والواجبَ  ,ريَّ

ُ خَ املُ  الواجبُ ف ;بالكليةِ  هُ تركَ  نْ مَ  عىل إالَّ   ,الواجبِ  خصالِ  مجيعِ  رتكِ ب إالَّ  بُ عاقَ يُ ال  ريَّ
 بُ عاقَ ال يُ  الكفائيُّ  الواجبُ و ,الوقتِ  يف مجيعِ  هِ  برتكِ إالَّ  بُ عاقَ ال يُ  عُ سَّ وَ املُ  الواجبُ و

َ  قبلَ  هِ إال برتكِ   .)١(الكفايةِ  قِ قُّ حتَ
 عريفُ وهذا الت .)٢(اإللزامِ  عىل وجهِ  هُ فعلَ  الشارعُ  ما طلبَ  :هِ يف تعريفِ  قيلَ  وقدْ 

ِ  قدِ و. هِ بحقيقتِ  للواجبِ  تعريفٌ  ألنهُ  ;هُ الذي قبلَ  نَ أوىل مِ   املؤلفِ  عىل تعريفِ  ضَ اعرتُ
 :أوجهٍ  ثالثةِ  نْ مِ 

 ا لهُ تعريفً  وليسَ  ,عليهِ  وما يرتتبُ  هِ بأثرِ  للواجبِ  هذا تعريفٌ  أنَّ  :األولُ  الوجهُ 
َ بَ تُ  أنْ  يف احلدودِ  واألصلُ  ,هِ تِ حقيقب  .فِ رَّ عَ املُ  حقيقةَ  نيِّ

 ,هِ وبيانِ  هِ وإيضاحِ  إىل األفهامِ  فِ رَّ عَ املُ  تقريبُ  بالتعريفِ  املقصودَ  بأنَّ  ,عنهُ  وجيابُ 
 النبيُّ  استعملَ  وقدِ  ,هِ وحكمِ  هِ الزمِ  ذكرِ  أو ,هُ لَ  مثالٍ  ذكرِ  أو اليشءِ  حقيقةِ  بذكرِ  سواءٌ 
َ الذي أُ − ملسو هيلع هللا ىلص ا ملَّ  أنهُ  ذلكَ  نْ م ,عديدةٍ  يف مواضعَ  املثالِ ب تعريفَ ال −مِ لِ الكَ  جوامعَ  ويتِ
 :قالَ  ?وما هوَ  :قالوا ,»األصغرُ  الرشكُ  عليكمْ  ما أخافُ  أخوفَ إنَّ « :هِ ألصحابِ  قالَ 

 يشملُ  نهُ إ حيثُ  ,الرياءِ  منَ  أوسعُ  األصغرَ  رشكَ ال نَّ فإ ;باملثالِ  فهذا تعريفٌ  ».الرياءُ «
 عىل ذلكَ جر  وقدْ  .اعتقادٍ  أو فعلٍ  أو قولٍ  منْ  األكربِ  ي إىل الرشكِ دِّ ؤَ ما يُ  كلَّ 

 الواجبِ  فِ يعريف ت املؤلفُ وعىل هذا جر  ,والتعريفاتِ  احلدودِ  نَ مِ  يف كثريٍ  العلامءُ 
او هُ لَ  تقريبًا هِ بالزمِ  عرفهُ  حيثُ   .إيضاحً

                                                 
 ).٢/٨٢٣), التحبري رشح التحرير (١/٤٢انظر: هناية السول رشح منهاج الوصول ( )١(
 ).٥٢(ص انظر: الرشح الكبري )٢(
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 نْ مَ  يف حقِّ  العقابُ  تخلفُ يَ  فقدْ  ;الزمٍ  غريُ  عىل الرتكِ  العقابَ  أنَّ  :الثاين الوجهُ 
 .اواجبً  تركَ 

َ  العقوبةَ  بُ وجِ يُ  الواجبِ  تركَ  بأنَّ ا هذ عنْ  ابُ وجيُ   منْ  خارجٍ  ألمرٍ  ذلكَ  فُ لُّ وختَ
 إنَّ  :اأيضً  قالَ يُ  أنْ  ويمكنُ  ,هِ تاركِ  معاقبةِ  منْ  الوجوبِ  ىضَ قتَ مُ  يفِ انال يُ  هِ غريِ  أو عفوٍ 

 .الرتكُ  منهمْ  وقعَ  نْ ممَّ  يف فردٍ  يتحققَ  أنْ  يكفي فيهِ  هذا الوعيدِ  صدقَ 
 قدْ  الرتكِ عىل  والعقوبةِ  الفعلِ عىل  اإلثابةِ  نَ مِ  الوصفنيِ  هذينِ  أنَّ  :الثالثُ  الوجهُ 

 َ  البلدِ  أهلُ  فقَ إذا ات ذلكَ  ومعَ  ,الشافعيةِ  عندَ  سنةٌ  األذانَ  فإنَّ  ,الواجبِ  يف غريِ ا قَ قَّ حتَ
 ,العيدينِ  صالةِ  عىل تركِ  واظبَ  نْ مَ  لُ اتَ قَ يُ ه ذهبوا إىل أنَّ  كذلكَ و ,لواوتِ قُ  هِ عىل تركِ 

 ,النوافلِ  رواتبِ  عىل تركِ  بُ واظِ يُ  منْ  شهادةِ  بردِّ  مْ قوهلُ  وكذلكَ , عندهمْ  سنةٌ  وهيَ 
 ا.واجبً  ليسَ  هِ كونِ  معَ  ,العقابِ  منَ  هذا نوعٌ  كلُّ و

 َ  :بأمرينِ  هذا عنْ  ابُ وجيُ
 عرتاضُ ا االأمَّ  ,يف اآلخرةِ  اجلزاءُ  :الواجبِ  تركِ عىل  العقابِ ب املرادَ  أنَّ  :األولُ 

 .دنيويةٌ  عقوباتٌ  فهيَ  ونحو ذلكَ  ,الشهادةِ  وردِّ  املقاتلةِ ب
 ,الدنيايف  ما يكونُ  منهُ  الواجبِ  عىل تركِ  العقابَ  فإنَّ  ,التسليمِ  بعدمِ  شَ وقِ ونُ 

َ  األخرويةِ  عىل العقوبةِ  هُ وحرصُ  ,يف اآلخرةِ  ما يكونُ  ومنهُ   بلِ  ,عليهِ  ال دليلَ  مٌ كُّ حتَ
عوا اجِ رَ عوا ويُ دِ تَ ما كسبوا يف الدنيا لريَ  جزاءَ  اسَ الن ذيقُ يُ  اهللاَ  فإنَّ  هِ عىل خالفِ  األدلةُ 

ِ  أمرَ  Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  ﴿تعاىل:  اهللاُ قالَ  مْ رهبِّ
 Ü Û﴾ ] :٤١الروم[. 
 ,املسنوناتِ  تركِ  عىل نفسِ  هبا ليستْ  ضَ التي اعرتُ  العقوباتِ  هذهِ  أنَّ  :الثاين

 نْ مِ  ظاهرةٍ  شعريةٍ  عىل تركِ  مْ هِ ئِ اطُ وَ لتَ  إنام هيَ  األذانَ  بلدٍ  أهلِ  عىل تركِ  العقوبةُ  فمثالً 
 لونَ قاتَ أهنم ال يُ  الشافعيةِ  عندَ  الصحيحَ  ا عىل أنَّ هَ تِ  إىل إماتَ يضِ فْ ها يُ كُ رْ تَ  الدينِ  شعائرِ 
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 .)١(السننِ  كسائرِ  هِ عىل تركِ 
 ,خاصةٍ  أهليةٍ  لعدمِ  ولكنْ  ,اعقابً  ليسَ ف السننِ  عىل تركِ  واظبَ  نْ مَ  شهادةِ  ا ردُّ أمَّ 

 ,هُ وغريُ  فيها الواجبُ  ويدخلُ  ,وتروكٍ  لٍ اأفع بمجموعِ  لُ صُ حتَ  هلا كامالتٌ  طُ شرتَ يُ 
 .)٢(هِ أهليتِ  لنقصانِ  بلْ  ,هُ لَ  عقوبةً  ليسَ  مثالً  العبدِ  شهادةِ  بولِ قَ  عدمُ ف

 
אאWא 

هُ   ,ا املصنفُ هَ التي ذكرَ  الرشعيةِ  هذا ثاين األحكامِ  )واملندوبُ (: $قولُ
 ;فأجابَ  إليهِ  يَ عِ دُ  :أي ,لهُ  بَ دِ فانتُ  ألمرٍ  نُدبَ  :الُ قَ يُ  ,املدعو إليهِ  :لغةً  املندوبُ و
 سنةً ى مَّ سَ فيُ  ,أخر أسامءٌ  وللمندوبِ  ,املكلفنيَ  دعا إليهِ  الرشعَ  ألنَّ  ;بذلكَ  يَ مِّ سُ 

 .)٣(ا ونفالً عً وُّ طَ وتَ  ا وفضيلةً ومستحب 
 ,أو مرتنيِ  مرةً  هُ ما فعلَ  واملستحبُّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  عليهِ  ما واظبَ  السنةُ  :وقيلَ 

 عىل قُ دُ صْ يَ  واملندوبُ  ,قةِ لَ طْ املُ  العباداتِ  نَ مِ  باختيارٍ  اإلنسانُ  هُ ما ينشئُ  عُ وُّ طَ التَ و
 .)٤(اجلميعِ 

                                                 
: ). ٣/٨٢انظر: املجموع رشح املهذب ( )١( نَا«قال النوويُّ اتلونَ  ;هوَ سنةٌ فرتكوه :وإنْ قلْ قَ فهلْ يُ

نَ اخلراسانينيَ  ,فيهِ وجهانِ مشهورانِ يف كتبِ العراقينيَ  ال  :الصحيحُ منهام ,وذكرمها قليلونَ مِ
ا مهِ قاتَلونَ عىل تركِ سنةِ الظهرِ والصبحِ وغريِ قاتَلونَ كام ال يُ قاتَلونَ  :والثانى ,يُ  ألنهُ شعارٌ  ;يُ

قاتَلونَ  :قالَ األصحابُ  :قالَ إمامُ احلرمنيِ  ,ظاهرٌ بخالفِ سنةِ الظهرِ  سحاقَ إوقالَ أبو  .ال يُ
 ُّقاتَلونَ  :املروز وإالَّ فال قتالَ عىل  ,وهوَ رجوعٌ إىل أنهُ فرضُ كفايةٍ  ,وهوَ باطلٌ ال أصلَ لهُ  .يُ

 .»وآخرونَ  هكذا قالهُ إمامُ احلرمنيِ وابنُ الصباغِ والشايشُّ  .تركِ السنةِ 
احِ ( )٢( كَ رْ  ).٩٥− ٩٤انظر: ابن الفِ
 ).٥٣(ص انظر: الرشح الكبري )٣(
 ).١٠٦(ص ), التحقيقات١/٣٢٤انظر: حاشية العطار ( )٤(
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هُ   للمندوبِ  هذا تعريفٌ  )هِ عىل تركِ  بُ اقَ عَ وال يُ  ,هِ عىل فعلِ  ابُ ثَ ما يُ (: $قولُ
 .عليهِ  رتتبُ وما ي هِ إىل أثرِ  النظرُ  حيثُ  منْ 

هُ  ما  كلَّ  فيشملُ  ,بمعنى الذي موصولٌ  اسمٌ  )ما( )هِ عىل فعلِ  ابُ ثَ يُ  ما(: $قولُ
وهذا  ,اتعاىل وإحسانً  اهللاِ نَ  مِ الً ضُّ فَ تَ  ,فعلٍ  أو قولٍ  نْ مِ  )١(عنهُ  درَ صَ  نْ مَ  عليهِ  رُ جَ ؤْ يُ 

ْ  ,والواجبَ  املندوبَ  يشملُ  جنسٌ   .واملباحُ  واحلرامُ  املكروهُ  بهِ  جُ رُ وخيَ
هُ  َ  :أي )هِ عىل تركِ  بُ اقَ عَ وال يُ (: $قولُ  بالَ  ولوْ  ,هِ عىل تركِ   بالسوءِ ازَ ال جيُ

ِ  قدِ و ,الواجبَ  املندوبُ  قُ ارِ فَ وهبذا يُ  ,امطلقً  عذرٍ   بأنهُ  تعريفِ عىل هذا ال ضَ اعرتُ
 يف تعريفِ  ما قيلَ  نظريُ  وهوَ  ,ةِ لحقيقلا ذكرً  وليسَ  ,مِ بالالز للمندوبِ  تعريفٌ 

 .الواجبِ 
 ا غريَ طلبً  هُ فعلَ  الشارعُ  طلبَ ما  فهوَ  هِ إىل حقيقتِ  بالنظرِ  املندوبِ  ا تعريفُ أمَّ 
 .)٢(جازمٍ 

W ْألنه ;تثالِ االم رشطَ  واملندوبِ  عىل الواجبِ  يف اإلثابةِ  املؤلفُ  رِ كُ ذْ يَ  مل 
 ام األعاملُ إنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  كام قالَ  إال بنيةٍ  عليهِ  هُ فاعلُ  وال يثابُ  عملٌ  ال يصحُّ  إذْ  ,معلومٌ 

أنه  واملندوباتِ  لواجباتِ عىل ا يف اإلثابةِ  ألصلُ اف, »وَ ا نَ مَ  امرئٍ  وإنام لكلِّ  ,بالنياتِ 
 غصوبِ امل كردِّ   هبا احلقوقُ دَّ ؤَ التي تُ  ا الواجباتُ وأمَّ  ,االمتثالِ  ةِ نيَّ  نْ فيها مِ  دَّ بُ  الَ 

 ,االمتثالِ  قصدِ  غريِ  منْ  تصحُّ  كانتْ  وإنْ فإهنا  ذلكَ  وغريِ  ,الديونِ  وأداءِ  ,والودائعِ 
 .)٣(واالمتثالِ  الطاعةِ   بقصدِ عليها إالَّ   ثوابَ الَ  ا أهنإالَّ , ةُ هبا الذمَّ  وتربأُ 

 
                                                 

 ).٤٤(ص انظر: الرشح الكبري )١(
 ).٣٨(ص ), الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع٢١٢(ص انظر: تقريب الوصول إىل علم األصول )٢(
 ).٢٠(ص عنيانظر: قرة ال )٣(
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אאWא 
هُ  ومعنى  ,ا املصنفُ هَ التي ذكرَ  الرشعيةِ  األحكامِ  هذا ثالثُ  )واملباحُ (: $قولُ

 هِ برسِّ  وباحَ  ,منها ا اتسعَ مَ  وهوَ  ,اجلنةِ  بحبوحةُ  :الُ قَ يُ  هُ ومنْ  ,االتساعُ  :لغةً  املباحِ 
ى مَّ سَ . ويُ فيهِ  فِ كلَّ عىل املُ  عَ سِّ وُ  فاملباحُ  ,اإلظهارِ  إىل سعةِ  الكتامنِ  ضيقِ  منْ  هُ أخرجَ 

 .)١(وحالالً  ,اوجائزً  ,اطِلقً  العلامءِ  عندَ 
هُ  :  )هِ عىل فعلِ  ابُ ثَ  يُ ا الَ مَ (: $قولُ  ,فعلٍ  أو قولٍ  نْ مِ  ,هِ فعلِ  عىل رُ جَ ؤْ يُ  ا الَ مَ أيْ

 .واملكروهُ  احلرامُ و واملندوبُ  الواجبُ  بهِ  خرجَ  قيدٌ  وهذا
هُ  َ  ال :أيْ  )هِ عىل تركِ  بُ اقَ عَ وال يُ (: $قولُ  علقُ تَ فال يَ  ,هِ عىل تركِ   بالسوءِ ازَ جيُ

ْ  وهذا قيدٌ  . عقابٌ والَ  ثوابٌ  باملباحِ   ,هُ واملكرو واحلرامُ  واملندوبُ  الواجبُ  بهِ  جُ رُ خيَ
يف  حشوٌ  إنهُ  :وهلذا قيلَ  ,السابقِ  عام يف القيدِ  بيانٍ  زيادةُ  يف هذا القيدِ  وعىل هذا ليسَ 

 .)٢(التعريفِ 
هم بعضُ  فهُ وعرَّ  .هِ لذاتِ  وذمٍ  مدحٍ  نْ  مِ ا خالَ مَ  املباحَ  عىل أنَّ  نيَ األصولي أكثرُ و

 .الرشعِ  يف نظرِ  ا استو طرفاهُ مَ  :فقالَ 
 املباحَ  املؤلفُ  بهِ  فَ ا عرَّ ممَّ  وهذا قريبٌ  .)٣(هِ لذاتِ   هنيٌ والَ  أمرٌ  بهِ   يتعلقُ ا الَ مَ  :وقيلَ 

                                                 
 ).٤٢(:ص ), إجابة السائل رشح بغية اآلمل٢/٥انظر: رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب ( )١(

 قال الناظم:
 وممكن والكل يف اصطالح * احــــز يف املبــــق اجلائــويطل

كذا عىل املشكوك ثم ما استو * الفعل والرتك به وال سو 
 ).٥٤(ص انظر: الرشح الكبري )٢(
), ابن ٣/١٠٢٠), التحبري رشح التحرير (١/١٦٧: الكوكب املنري رشح خمترص التحرير (انظر )٣(

احِ  كَ رْ  ).٩٨(ص الفِ
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َ ا خَ مَ  هوَ  :قالَ  حيثُ  يف الربهانِ  وال  اقتضاءٍ  غريِ  منْ  والرتكِ  الفعلِ  بنيَ  فيهِ  الشارعُ  ريَّ
 .يف هذا قريبٌ  واألمرُ  .)١(زجرٍ 

 
אאאWא 

هُ   وهوَ  ,التي ذكرها املصنفُ  الرشعيةِ  ألحكامِ ا هذا رابعُ  ) ُواملحظور(: $قولُ
ا ى حرامً مَّ سَ ويُ  ,اخلروجِ  نَ مِ  املاشيةَ  ألهنا متنعُ  ;احلظريةُ  ومنهُ  ,املنعُ  :لغةً  وهوَ  ,رُ ظاحل

 .)٢(اوذنبً  ومعصيةً 
هُ  :  )هِ عىل تركِ  ابُ ثَ ا يُ مَ (: $قولُ  األقوالِ  منَ  هِ عىل اجتنابِ  رُ جَ ؤْ ا يُ مَ أيْ

ا هِ عىل تركِ  رُ جَ ؤَ يُ  أنهُ  املصنفِ  مِ كال وظاهرُ  ,واألفعالِ   ;عىل بالٍ  لهُ  رْ خيطُ  ملْ  ولوْ  مطلقً
 إىل نيةٍ  حيتاجُ  فالَ  ,عمالً  وليسَ  ,كفٌّ  الرتكَ  ألنَّ ; العلمِ  أهلِ  منْ  مجاعةٌ  وهبذا قالَ 

 .»بالنياتِ  ام األعاملُ إنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ   يف قولِ داخالً  فليسَ 
 ا إنْ أمَّ  ;هللاِ وطاعةً  امتثاالً  هُ إذا تركَ  املحظورِ  عىل تركِ  ابُ ثَ يُ إنام  :آخرونَ  وقالَ 

 منْ  الثوابَ  بُ وجِ ا يُ مَ  منهُ  دْ وجَ يُ  فهذا ملْ  عىل بالٍ  لهُ  دْ رِ يَ  وملْ   عنهُ غافالً  هِ لكونِ  هُ ترك
 .)٣(وجوديٍّ   عىل أمرٍ إالَّ  ال يكونُ  والثوابُ  ,الرتكِ يف  ومعاناةٍ  الفعلِ  يف رغبةٍ  مدافعةِ 

هُ   .واملباحُ  واملندوبُ  الواجبُ  هِ ب جَ رَ خَ  )هِ عىل تركِ  ابُ ثَ ما يُ (: $قولُ
هُ  :  )هِ عىل فعلِ  بُ اقَ عَ ويُ ( :$قولُ َ مَ أيْ  ,فعالً  أو قوالً  هِ عىل تركِ   بالسوءِ ازَ ا جيُ

 مناقشاتٍ  نْ مِ  عىل هذا التعريفِ  دُ رِ ويَ  ,هِ عىل فعلِ  بُ اقَ عَ يُ  الَ  ألنهُ ; املكروهُ  ذاهب خرجَ و
                                                 

 ).١/٢١٦انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٤(ص ), حاشية الدمياطي١٠٠(ص انظر: ابن الفِ
)٣( ) ١٠/٦٣٢انظر: جمموع الفتاو.( 
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 .مَ دَّ ا تقمَ  نظريُ  ا هوَ مَ 
عىل  والمَ  عنهُ  الشارعُ  ا زجرَ مَ  املحظورُ  :فقالَ  يف الربهانِ  املؤلفُ  هُ فَ عرَّ  قدْ و

 .)١(عليهِ  اإلقدامِ 
عىل  هُ كَ ترْ  الشارعُ  ا طلبَ مَ  هوَ  :وافقال ,هِ حقيقتِ  باعتبارِ  األصولينيَ  أكثرُ  هُ فَ وعرَّ 

 .)٢(اإللزامِ  وجهِ 
 

אאWא 
هُ   وهوَ  ,ها املصنفُ التي ذكرَ  الرشعيةِ  األحكامِ  هذا خامسُ  )كروهُ وامل(: $قولُ

 .)٣(املحبوبِ  ضدُّ  ,املبغوضُ  :لغةً  وهوَ  ,املكروهُ 
هُ  :  )هِ عىل تركِ  ابُ ثَ يُ  امَ (: $قولُ  األقوالِ  منَ  هِ عىل اجتنابِ  رُ جَ ؤْ يُ  امَ أيْ

 .واملباحُ  واملندوبُ  هبذا الواجبُ  جَ رَ وخَ  ,واألفعالِ 
هُ  :  )هِ عىل فعلِ  بُ اقَ عَ  يُ والَ (: $قولُ َ الَ أيْ  أو قوالً  بهِ  تيانِ اإلعىل   بالسوءِ ازَ  جيُ

 .هِ عىل فعلِ  بُ اقَ عَ يُ  فإنه ;احلرامُ  ذاهب خرجَ و ,فعالً 
 عىل اإلقدامِ  مْ لَ يُ  وملْ  عنهُ  رَ جِ ا زُ مَ  املكروهُ  :فقالَ  يف الربهانِ  املصنفُ  هُ فَ رَّ عَ  وقدْ 

 .عليهِ 
ا طلبً  هُ كَ ترْ  الشارعُ  ا طلبَ مَ  هُ وا بأنَّ فقال ,هِ حقيقتِ  باعتبارِ  األصولينيَ  أكثرُ  هُ فَ رَّ وعَ 

                                                 
 ).١/١٠٨ه (انظر: الربهان يف أصول الفق )١(
 ).١/٣٤١), رشح الكوكب املنري (٣٨(ص ), الغيث اهلامع٢١٢(ص انظر: تقريب الوصول )٢(
 ).٦٠(ص انظر: الرشح الكبري )٣(
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 .)١(جازمٍ  غريَ 
 .)٢(الرشعِ  يف نظرِ  هِ ا عىل فعلِ راجحً  هُ تركُ  ما كانَ  هوَ  :وقيلَ 

 املصنفَ  أنَّ  ظُ الحَ ويُ  ,التكليفيةِ  األحكامِ  عدِّ  منْ  املؤلفُ  فرغَ  قدْ  وهبذا يكونُ 
 ,ي الشافعيةِ مِ دِّ قَ تَ مُ  ا عىل طريقةِ جريً  أحكامٍ  عىل مخسةِ  التكليفيةِ  يف األحكامِ  اقترصَ 

 .األصولينيَ  جلمهورِ ا وفاقً و
 خالفُ  وهوَ  ,ا سادسً وا حكامً وعدُّ  ,فخالفوا اجلمهورَ  الشافعيةِ  اورُ خِّ أَ تَ ا مُ أمَّ 

 فهوَ  ,مقصودٍ  بنهيٍ  ثبتَ  إنْ  ,جازمٍ  ا غريَ طلبً  هُ تركُ  املطلوبُ  :قالوا حيثُ  ;ىلَ وْ األَ 
 خالفُ  فهوَ  − هَ بضدِّ  األمرِ  منَ  املستفادُ  وهوَ  − مقصودٍ  غريِ  بنهيٍ  ثبتَ  وإنْ  ,روهُ املك
 .)٣(ىلَ وْ األَ 

 
אא 

يحُ « حِ الصَ تَدُّ بِهِ  :وَ عْ يُ وذُ وَ لَّقُ بِهِ النُّفُ تَعَ ا يَ الْبَاطِلُ  .مَ ال : وَ وذُ وَ قُ بِهِ النُّفُ لَّ تَعَ ا ال يَ مَ
تَدُّ بِهِ  عْ  .»يُ

هُ   ,ا املصنفُ هَ التي ذكرَ  الرشعيةِ  األحكامِ  هذا سادسُ  )والصحيحُ (: $قولُ
 ;بذلكَ  تْ يَ مِّ وسُ  ,الوضعيةِ  األحكامِ  منَ  املؤلفُ  هُ ما ذكر أولُ  وهوَ  ,الصحيحُ  وهوَ 
ا وانتفاءً  ,تكليفيةٍ  ألحكامٍ  وضعها عالماتٍ  الشارعَ  ألنَّ  يف  والصحيحُ  ,)٤(وجودً

                                                 
 ).١/٣٤١), رشح الكوكب املنري (٣٨(ص ), الغيث اهلامع٢١٢(ص انظر: تقريب الوصول )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).١٠١(ص ابن الفِ
 ).٤(ص انظر: حاشية الدمياطي )٣(
 ).١/٢٦انظر: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ( )٤(
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 ,السقمِ  ضدُّ  فالصحةُ  ,والعيبِ  املرضِ  نَ مِ  إذا برئَ  صحَّ  نْ مِ  مأخوذٌ  ,السليمُ  :لغةِ ال
 .)١(والفاسدِ  الباطلِ  خالفُ  والصحيحُ 
هُ   املؤلفُ  هُ فَ رَّ عَ  ,الصحيحِ  هذا تعريفُ  )بهِ  دُّ عتَ ويُ  النفوذُ  بهِ  قُ لَّ عَ تَ ا يَ مَ (: $قولُ

يف  الصحيحُ ف ;عليهِ  الفعلِ  آثارُ  ا ترتبتْ مَ  هوَ  :فالصحيحُ  ,هِ وثمرتِ  هِ بأثرِ  $
 وإباحةُ  امللكِ  انتقالُ  يف املعامالتِ  والصحيحُ  ,الطلبِ  وسقوطُ  الذمةِ  براءةُ  العباداتِ 

 .)٢(واملعامالتِ  يف العقودِ  النفعِ 
 .االعتدادُ  :والثاين ,النفوذُ  :األولُ  ;أمرينِ  الصحيحِ  يف تعريفِ  املؤلفُ  ذكرَ  وقدْ 

 لفعلِ  وصفٌ  بهِ  واالعتدادُ  ,فِ لَّ كَ املُ  فعلِ ل وصفٌ  النفوذَ  بينهام أنَّ  والفرقُ 
 .)٣(الشارعِ 

 الرتادفَ  ألنَّ  ;ىلَ وْ أَ  اللفظنيِ  بأحدِ  فاالكتفاءُ  وعليهِ  ;مها بمعنى واحدٍ  بلْ  :وقيلَ 
 .)٤(والرسومِ  يف التعاريفِ  يبٌ عِ مَ 

 العقودُ  بهِ  فُ وصَ فتُ  ا االعتدادُ وأمَّ  ,والعقودُ  العباداتُ  بهِ  فُ وصَ تُ  النفوذُ  :وقيلَ 
 .فقط

                                                 
 ).٣٣٣(ص ), املصباح املنري١٧٣(ص ح) خمتار الصحاح ص ح(انظر: مادة  )١(
): ١/٤٥١), قال الشاطبيُّ يف املوافقات (٢٠(ص ), قرة العني٩٤(ص انظر: األنجم الزاهرات )٢(

: إهنا صحيحةٌ بمعنى « , ومُسقطةٌ للقضاءِ فيام فيهِ كام نقولُ يف العباداتِ ئةٌ للذمةِ ربِ , ومُ ئةٌ زِ أهنا جمُ
 , : إهنا صحيحةٌ نَ العباراتِ املُنبِئةِ عنْ هذهِ املعاين, وكام نقولُ يف العاداتِ , وما أشبهَ ذلكَ مِ قضاءٌ

, وما يرجعُ إىل ذل , وجوازِ االنتفاعِ , واستباحةِ األبضاعِ ا لألمالكِ ةٌ رشعً لَ َصِّ  .»كَ بمعنى أهنا حمُ
 ).٢٠(ص انظر: قرة العني )٣(
احِ  )٤( كَ رْ  ).٩٤(ص ), األنجم الزاهرات١٠٢(ص انظر: ابن الفِ
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 .)١(يف العباداتِ  واالعتدادُ  ,يف املعامالتِ  النفوذُ  بلِ  :يلَ وق
هُ   وهوَ  ,ا املصنفُ هَ التي ذكرَ  الرشعيةِ  األحكامِ  هذا سابعُ  )والباطلُ (: $قولُ

 الذاهبُ  :لغةً  والباطلُ  ,الوضعيةِ  األحكامِ  نَ مِ  املؤلفُ  ا ذكرَ ثاين مَ  وهوَ  ,الباطلُ 
 .)٢(والضائعُ 

هُ   ,ااصطالحً  الباطلِ  هذا تعريفُ  )بهِ  دُّ تَ عْ  يُ والَ  ,النفوذُ  بهِ  قُ لَّ عَ تَ  يَ ا الَ مَ (: $قولُ
 والَ  الذمةُ  بهِ   تربأُ الَ ا مَ  :يف العباداتِ  الباطلُ ف ;عليهِ  الفعلِ  آثارُ   ترتتبُ ا الَ مَ  هوَ و

 عدمِ ل ;)٣(االنتفاعَ  يحُ بِ  يُ والَ  امللكَ  لُ قِ نْ  يَ الَ ا مَ  :يف املعامالتِ  والباطلُ  ,الطلبُ  بهِ  يسقطُ 
 . بهِ إالَّ   يصحُّ الَ ا مَ  هِ استيفائِ 

 .العلامءِ  مجهورِ  عندَ  فاسدُ ال هوَ  :والباطلُ 
َ يُ  ا ملْ مَ  كلُّ  :الباطلُ  :فقالَ  ,بينهام قَ ففرَّ  أبو حنيفةَ  وخالفَ   ووصفهِ  بأصلهِ  عْ رشْ

ِ ا مَ  فهوَ  :ا الفاسدُ وأمَّ  ,وامليتةِ  احلر والدمِ  كبيعِ  ,بوجهٍ  حقيقةٌ  لهُ  تُ بُ ثْ  تَ فالَ   هِ بأصلِ  عَ رشُ
 لةِ دواملبا البيعِ  فأصلُ  ,الربا كبيوعِ  ,اخلللِ  منَ  ا عىل نوعٍ الشتامهلِ  ;هِ وصفِ  دونَ 

 ,مةُ رَّ حَ املُ  الزيادةُ  وهيَ  ;اخلللِ  نَ مِ  عىل نوعٍ  مشتملةٍ  صفةٍ  عىل رَ جَ  هُ لكن ,مرشوعٌ 
 لَ صَ إذا اتَّ  كِ لْ املِ  يف إفادةِ  الصحيحَ  كُ ارِ شَ يُ  الفاسدَ  البيعَ  علَ جَ  بينهام بأنْ  قَ وفرَّ 

 .)٤(والباطلِ  الصحيحِ  بنيَ  متوسطةً  رتبةً  الفاسدُ  وهبذا يكونُ  ,بالقبضِ 
                                                 

 ).٦٣(ص ), الرشح الكبري٧٨(ص انظر: رشح املحيل )١(
 ).٥٢(ص ), املصباح املنري٣٦(ص انظر: مادة (بطل) يف خمتار الصحاح )٢(
رادُ بهِ «): ١/٤٥٢انظر: املوافقات ( )٣( آثارِ العملِ عليهِ يف الدنيا, كام نقولُ يف  عدمُ ترتُّبِ  :يُ

ئةٍ  ربِ , وال مُ ئةٍ زِ : إهنا غريُ جمُ طةٍ  العباداتِ سقِ , وال مُ : إهنا باطلةٌ بذلكَ  للذمةِ ; فكذلكَ نقولُ للقضاءِ
دَ الشارعُ فيها ا ملا قَصَ ا; فإنَّ كونَ العبادةِ باطلةً إنام هو ملخالفتِهَ  .»املعنى, غريَ أنَّ هنا نظرً

 ).١/٢٥٧انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٤(
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يف  سواءٌ  مها بلْ  ,والفاسدِ  الباطلِ  بنيَ   فرقَ الَ  هُ أنَّ  منْ  اجلمهورُ  ا عليهِ مَ  والصوابُ 
± ² ³ °  ﴿ :ا فقالَ فاسدً  هُ وجودُ  نُ كِ مْ ا يُ تعاىل مَ  ى اهللاُمَّ سَ  فقدْ  ,املعنى واحلكمِ 

 ¸¶ µ ´﴾ ] :الباطلِ  بنيَ  التفريقِ  منَ  الفقهاءُ  هُ ما ذكرَ  ال يعارضُ وهذا  ,]٢٢األنبياء 
عىل  الردُّ  والفاسدِ  الباطلِ  بنيَ  التفريقِ  بنفيِ  همْ مرادَ  فإنَّ  ,األبوابِ  يف بعضِ  والفاسدِ 

 فإنه فاسدٌ  هِ صفِ لو أمْ  هِ لعينِ  أكانَ  سواءٌ  ;ا عنهُ منهي  ا كانَ مَ  كلَّ  نَّ أ وذلكَ  ,احلنفيةِ 
 .)١(وباطلٌ 

 وهوَ  ,والفسادِ  الصحةِ  غريِ  ى آخرَ نً عْ مَ لِ فَ  اجلمهورِ  عندَ  تفريقٍ  منْ  ا جاءَ ا مَ وأمَّ 
 .عىل األفعالِ  املرتتبةِ  األحكامِ  بنيَ  التمييزُ 

 
אא 

هُ « قْ الْفِ مِ : وَ لْ نَ العِ صُّ مِ مُ  ,أَخَ لْ الْعِ لُو: وَ ةُ املَْعْ فَ رِ عْ اقِعِ مَ وَ بِهِ يف الْوَ ا هُ ىلَ مَ  .مِ عَ
لُ  هْ اجلَْ اقِعِ  :وَ وَ يفِ الْوَ ا هُ الفِ مَ ىلَ خِ ءِ عَ ْ رُ اليشَّ وُّ  ».تَصَ

هُ   زَ ـيَّ مَ فَ  ,ملعنى الفقهِ  وبيانٍ  إيضاحٍ  هذا مزيدُ  )العلمِ  نَ مِ  أخصُّ  والفقهُ (: $قولُ
َ  ;العلمُ  وهوَ  بهِ  ا يشتبهُ مَ  وبنيَ  الفقهِ  بنيَ   نْ مِ  أخصُّ  ,ااصطالحً  معنى الفقهِ  أنَّ  وبنيَّ

 العلمُ ا أمَّ و ,الرشعيةِ  األحكامِ  معرفةِ بـ خيتصُّ  يف االصطالحِ  فالفقهُ  ;معنى العلمِ 
 وغريِ  والتاريخِ  والنحوِ  والتفسريِ  احلديثِ  كمعرفةِ  ,هذا نْ مِ  أعمُّ  ا هوَ مَ عىل  طلقُ يُ ف

 .ذلكَ 
 ,ااصطالحً  العلمِ  نَ مِ  أخصُّ  الفقهَ  وكام أنَّ  ,افقهً  علمٍ  كلُّ  وليسَ  ,علمٌ  فقهٍ  فكلُّ 

 ,بالفهمِ  كُ درَ ا يُ مَ  يشملُ ف ,املعرفةُ  :والعلمُ  ,الفهمُ  :لغةً  لفقهُ فا ,يف اللغةِ  كذلكَ  فهوَ 
                                                 

 ).٣/١١١١انظر: التحبري رشح التحرير ( )١(
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 .)١(أعمَّ  فيكونُ  ,باحلسِّ  كُ رَ دْ ا يُ ومَ  ,بالعقلِ  كُ رَ دْ ا يُ مَ و
هُ   نَ مِ  أخصُّ  الفقهَ  أنَّ  ا ذكرَ ملَّ  )بهِ  ا هوَ عىل مَ  املعلومِ  معرفةُ  والعلمُ (: $قولُ

َ  العلمِ   فالعلمُ  ,املراتبِ  وستأيت بقيةُ  ,اإلدراكِ  أعىل مراتبِ  وهوَ  ,العلمِ  حقيقةَ  بنيَّ
 أنَّ  كإدراكِ  ,امعدومً  أمْ ا موجودً  أكانَ  سواءٌ  ,ا للواقعِ ا مطابقً إدراكً  اليشءِ  إدراكُ 

 ,لعلمَ ا ينُ الباقالَّ  فَ رَّ ع ذاهبو ,تعاىل حادثٌ  ا سو اهللاِ مَ  وأنَّ  ,ناطقٌ  حيوانٌ  اإلنسانَ 
 :وجوهٍ  منْ  عليهِ  ضَ اعرتُ  قدِ و

 معرفةِ   بعدَ إالَّ  عرفُ فال يُ  ,العلمِ  نَ مِ  مشتقٌّ  املعلومُ ف ;دورَ ال يستلزمُ  هأن :األولُ 
 .العلمِ 

 قدْ و ,العلمِ  أهلِ  عامةِ  عندَ  ى معرفةً مَّ سَ تعاىل ال يُ  اهللاِ علمُ ف ;جامعٍ  غريُ  أنهُ  :الثاين
 .ى معرفةً مَّ سَ  يُ الَ  اهللاِ علمَ  عىل أنَّ  اإلمجاعَ  همْ ى بعضُ حكَ 

 .)٢(هذا االعرتاضَ  فيسقطُ  ;ى العلمِ أيت بمعنت قدْ  املعرفةَ  إنَّ  :وقيلَ 
 الَ  الواقعَ   يطابقُ  الَ امَ ف ;هِ يلإ  حاجةَ الَ  حشوٌ  )بهِ  ا هوَ عىل مَ ( :هَ قولَ  أنَّ  :الثالثُ 

 وأجودُ  .علامً  هُ صاحبُ  هُ الذي يظنُّ  بِ كَّ رَ املُ  لِ اجله راجِ إلخ أنهُ  والظاهرُ , )٣(امً لْ ى عِ مَّ سَ يُ 
ا عليهِ  ا هوَ عىل مَ  اليشءِ  إدراكُ  إنهُ  :العلمِ  يف تعريفِ  الُ قَ ا يُ مَ  ا جازمً  .إدراكً

ْ ا الَ ممَّ  العلمَ  إىل أنَّ  العلامءِ  بعضُ  ذهبَ  وقدْ   إمكانِ  لعدمِ  احلدودُ  ي فيهِ رِ  جتَ
 .)٤(هحدِّ 

                                                 
 ).١/١٣), البحر املحيط يف أصول الفقه (١/١٦٠انظر: التحبري رشح التحرير ( )١(
 ).١/٢٣٢انظر: التحبريرشح التحرير ( )٢(
 ).١/٢١٩انظر: التحبريرشح التحرير ( )٣(
 ).١/١١ول األحكام لآلمدي (انظر: اإلحكام يف أص )٤(
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هُ   إدراكُ  اجلهلَ  إنَّ  :أيْ  )هِ بِ  ا هوَ مَ  عىل خالفِ  اليشءِ  رُ وُّ صَ تَ  واجلهلُ (: $قولُ
 جلهلُ ا وهوَ  ,اجلهلِ  مطلقِ  نْ مِ  أخصُّ  هذاو, يف الواقعِ  عليهِ  ا هوَ مَ  عىل خالفِ  اليشءِ 

ا نَ علمِ  كعدمِ  ,امطلقً  باليشءِ  العلمِ  عدمُ  الذي هوَ  البسيطِ  اجلهلِ  قسيمُ  وهوَ  ,بُ كَّ رَ املُ 
 ا عنْ خاليً  الذهنُ  فيهِ  ا يكونُ ممَّ  ذلكَ  ونحوِ  ,البحارِ  يف بطونِ  وبامَ  ,األرضنيَ   حتتَ بامَ 

 ,باليشءِ  العلمِ  انتفاءُ  :اجلهلُ  :الَ قَ يُ  أنْ  للجهلِ  اجلامعَ  التعريفَ  لذا فإنَّ و; )١(رٍ وُّ تصَ  أيِّ 
 ,قعِ يف الوا عليهِ  ا هوَ مَ  عىل خالفِ  هِ رِ وُّ صَ تَ بِ  اوإمَّ  ,البسيطُ  هوَ و ,أصالً  هِ إدراكِ  ا بعدمِ إمَّ 

 .)٢(هُ جيهلُ  بأنه وجهالً  ,كِ درَ  باملُ جهالً  :جهلنيِ  فيهِ  ألنَّ  ;بُ كَّ رَ املُ  وهوَ 
 

א 
يُّ « ورِ ُ مُ الرضَّ لْ الْعِ الل :وَ تِدْ اسْ نْ نَظَرٍ وَ عُ عَ قَ ا ال يَ بُ  .مَ تَسَ مُ املُْكْ لْ ا الْعِ أَمَّ و  :وَ هُ فَ

اللِ  تِدْ االسْ ىلَ النَّظَرِ وَ قُوفُ عَ النَّظَرُ  .املَْوْ اللُ : وَ تِدْ االسْ . وَ رُ يفِ املَْنْظُورِ فِيهِ كْ وَ الْفِ : هُ
لِيلُ  الدَّ . وَ لِيلِ لَبُ الدَ دُ إِىلَ املَْطْلُوبِ  :طَ شِ وَ املُْرْ  ».هُ

هُ   يف ذكرِ  رشوعٌ هذا  )واستداللٍ  نظرٍ  عنْ  يقعُ ا ال مَ  الرضوريُّ  والعلمُ (: $قولُ
 علمٌ  :نوعانِ  هبذا االعتبارِ  وهوَ  ,هِ إداركِ و هِ حصولِ  صفةِ  باعتبارِ  العلمِ  أقسامِ 

 .بٌ كتسَ مُ  علمٌ و ,رضوريٌ 
 منَ  يف النفسِ  حيصلُ  امَ  بأنهُ  هَ فَ فعرَّ  الرضوريِّ  العلمِ ب املصنفُ  بدأَ  وقدْ 

هذا  يَ مِّ سُ و .دليلٍ  وال طلبِ  وال تأملٍ  فكرٍ  واسطةِ  غريِ  نْ مِ فيها  ويستقرُّ  ,املعلوماتِ 
بشكٍّ وال  هِ نفسِ  عنْ  هُ دفعُ  نُ مكِ  يُ عىل وجهٍ الَ  صلُ حي بهِ  العلمَ  نَّ أل ;ارضوري  علامً  النوعُ 

                                                 
 ).١/٧٧), رشح الكوكب املنري (١/١٠٠انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )١(
 ).٢٤(ص انظر: غاية الوصول يف رشح لب األصول )٢(
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 نفسَ  ا لزمَ مَ  هوَ « :فقالَ  همْ بعضُ  هُ فَ عرَّ  ولذلكَ  ;عنهُ   انفكاكَ ا الَ ثبوتً  فيثبتُ  ,شبهةٍ ب
 .)١(»عنهُ  اخلروجُ  هُ مكنُ  يُ ا الَ لزومً  املكلفِ 

التي  وهيَ « :هذا النوعِ  فِ يف وص فقالَ  ,إىل هذا املعنى يف الربهانِ  أشارَ  وقدْ 
 .)٢(»رٍ بُّ دَ إىل تَ  احتياجٍ  غريِ  عليها منْ  العقلُ  هيجمُ 

 العلمُ  :فقالوا ,بينهام همْ بعضُ  قَ فرَّ و ,)٣(البدهييِّ  هم بالعلمِ بعضُ  سامهُ  وقدْ 
 فامَ  البدهييُّ  العلمُ ا وأمَّ  ,النظرِ  بواسطةِ  بهِ  إىل التصديقِ  العقلُ  ا اضطرَّ مَ  الرضوريُّ 

 ,اجلزءِ  منْ  أعظمُ  الكلَّ  بأنَّ  كالعلمِ  ,نظرٍ  إىل واسطةِ  احتياجٍ  غريِ  منْ  بالبدهيةِ  كُ رَ دْ يُ 
 .)٤( جيتمعانِ الَ  واإلثباتَ  النفيَ  وأنَّ 

هُ  ْ مل هذا مثالٌ  )اخلمسِ  بإحد احلواسِّ  الواقعِ  كالعلمِ (: $قولُ  بهِ  لُ صُ ا حيَ
 مجعُ  :واحلواسُّ  ,الظاهرةِ  احلواسِّ  بواسطةِ  اإلنسانُ  هُ كُ رِ دْ يُ  امَ  وهوَ  ,الرضوريُّ  لعلمُ ا

ْ  قوةٌ  :هيَ و ,ةٍ حاسَّ   :نوعانِ  هيَ و .األشياءِ  حقائقِ  إدراكُ  اهبَ  لُ صُ حيَ
 ,السمعُ  :ا املصنفُ هَ ي ذكرَ تال اخلمسُ  هيَ و :ظاهرةٌ  حواسُّ  :األولُ  النوعُ 

 إىل أكثرَ   حيتاجُ الَ  احلواسِّ  هبذهِ  العلمِ  حصولُ و .والذوقُ  ,واللمسُ  ,والشمُّ  ,والبرصُ 
 .هُ كَ رِ دْ لتُ  إىل اليشءِ  ةِ احلاسَّ  وصولِ  نْ مِ 

 ;اهبَ  الرضوريِّ  مِ العل حصولِ  حيثُ  منْ  نِ وعان وهيَ  ,باطنةٌ  حواسُّ  :الثاين النوعُ 
 والريِّ  والشبعِ  والعطشِ  هبا كاجلوعِ  أحسَّ  ملنْ  الرضوريُّ  ا العلمُ هبَ  لُ ا حيصُ منها مَ ف

 بهِ  حيسُّ ا مَ هكذا و ,النفسِ  أحوالِ  منْ  ذلكَ  وِ ونح واألملِ  واللذةِ  واحلزنِ  والفرحِ 
                                                 

 ).١/٦٧انظر: خمترص التحرير رشح الكوكب املنري ( )١(
 ).١/٣٦انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )٢(
 ).٥/٤٤٩زي (انظر: املحصول للرا )٣(
 ).٢/٨٢انظر: رشح خمترص الروضة ( )٤(
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 اهللاُ  ا فطرَ ممَّ  إليهِ  واالفتقارِ  لهُ  والذلِّ  هِ مِ وتعظي سبحانهُ  اهللاِ ةِ حمبَّ  منْ  هِ نِ يف باط اإلنسانُ 
 ;والفراسةِ  ,التخمنيِ و ,احلدسِ ك رضوريٌّ  علمٌ  بهِ  لُ  حيصُ ا الَ ومنها مَ  ,)١(عليهِ  القلبَ 
 .استداللٍ و ,تفكريٍ  إىل أهنا حتتاجُ  وذلكَ 

هُ   هذهِ  )واللمسِ  ,والذوقِ  ,والشمِّ  ,والبرصِ  ,السمعِ  ةُ حاسَّ  :التي هيَ (: $قولُ
 .هبا املحسوساتُ  كُ رَ دْ التي تُ  اخلمسِ  احلواسِّ ب للمقصودِ  بيانٌ 
 ,األصواتِ  هبا إدراكُ  حيصلُ  قوةٌ  وهيَ , السمعُ  :املؤلفُ  ا ذكرَ ممَّ  وىلَ األُ  احلاسةُ ف

 .نُ األذ :هاوآلتُ 
 ,واأللوانِ  ,األضواءِ  هبا إدراكُ  حيصلُ  قوةٌ  وهيُ  ,البرصُ  :الثانيةُ  احلاسةُ و

 .العنيُ  :هاوآلتُ  ,ذلكَ  وغريِ  ,األشكالِ و
 .األنفُ  :هاوآلتُ  ,الروائحِ  هبا إدراكُ  حيصلُ  قوةٌ  وهيَ , الشمُّ  :الثالثةُ  ةُ احلاسَّ و
 .اللسانُ  :هاوآلتُ  ,طعومِ امل هبا إدراكُ  حيصلُ  قوةٌ  وهيَ , الذوقُ  :الرابعةُ  احلاسةُ و
 احلرارةِ  هبا إدراكُ  حيصلُ  ,البدنِ  يف مجيعِ  قوةٌ  وهيَ , اللمسُ  :اخلامسةُ  احلاسةُ و

 .)٢(ذلكَ  وغريِ  ,واخلشونةِ  ,والنعومةِ  ,واليبوسةِ  ,والرطوبةِ  ,والربودةِ 
هُ  يف  والتواترُ  ,الرضوريُّ  العلمُ  بهِ  حيصلُ  آخرُ  طريقٌ هذا  )بالتواترِ  أو(: $قولُ

ِ  كثريٌ  عددٌ  ا رواهُ مَ  :ويف االصطالحِ  ,التتابعُ  :اللغةِ   ,عىل الكذبِ  مْ هُ تواطؤَ  العادةُ  يلُ حتُ
 .اخلربِ  يف بابِ  هُ وسيأيت بيانُ  .احلسَّ  مْ هِ نقلِ  مستندُ  وكانَ  ,إىل منتهاهُ  مْ هِ مثلِ  عنْ 

هُ  هذا ثاين  )واالستداللِ  عىل النظرِ  املوقوفُ  فهوَ  بُ سَ تَ كْ املُ  ا العلمُ وأمَّ (: $قولُ

                                                 
 ).٤/١٢١انظر: درء تعارض العقل والنقل ( )١(
 ).١/٩٥), املستصفى يف علم األصول (١/٨١انظر: العدة يف أصول الفقه ( )٢(
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الذي  النظريُّ  الكسبيُّ  العلمُ  وهوَ , هِ وإداركِ  هِ حصولِ  صفةِ  باعتبارِ  العلمِ  يِ عَ وْ نَ 
ا إىل مَ  بالنظرِ  ملسو هيلع هللا ىلص الرسولِ  بصدقِ  كالعلمِ  ,واالستداللِ  عىل النظرِ  هُ حصولُ  يتوقفُ 

 أدلةِ  منْ  ا جاءَ إىل مَ  بالنظرِ  الصالةِ  بوجوبِ  وكالعلمِ  ,اآلياتِ  منَ  تعاىل بهِ  اهللاُ  دهُ أيَّ 
 َ  .اوجوهبِ
 بناءً عىل أنه يكونُ  ,االستداليلِّ  والعلمِ  ,النظريِّ  بالعلمِ  :ى هذا النوعُ مَّ سَ ويُ 
 .)١(االستداللِ و بالنظرِ 

هُ   الواردِ  لنظرِ ا معنى بيانُ هذا  )فيهِ  املنظورِ  يف حالِ  الفكرُ  هوَ  :والنظرُ (: $قولُ
 لِ التأمُّ بمعنى  يكونُ بفي  يَ دِّ ا عُ إذ يف اللغةِ  فهوَ  ,بِ املكتسَ  العلمِ  يف تعريفِ 

 بهِ  كُ رَ دْ يُ  يٍّ رِ وُّ صَ تَ  بمطلوبٍ  أو ظنٌّ  علمٌ  عنهُ  وينتجُ  ,يف اليشءِ  والفكرِ  صِ حُّ فَ والتَ 
يف  النفسِ  حركةُ  :والفكرُ  .)٢(إىل يشءٍ  يشءٍ  نسبةُ  فيهِ  يكونُ  تصديقيٍّ  أو اليشءِ  حقيقةُ 

 .ذلكَ  غريُ  وقيلَ , )٣(الً يختي :ىسمَّ تُ ف ا يف املحسوساتِ هَ ا حركتُ وأمَّ  ,املعقوالتِ 
هُ   وهوَ  ,الدليلِ  منَ  استفعالٌ  :االستداللُ  )الدليلِ  طلبُ  واالستداللُ (: $قولُ

 ألنهُ  ;االستداللِ  نَ مِ  أعمُّ  فالنظرُ  وعليهِ  ;تصديقيٍّ  ليؤدي إىل مطلوبٍ  ;الدليلِ  طلبُ 
 .)٤(بالتصديقاتِ  فخاصٌّ  ا االستداللُ وأمَّ  ,والتصديقاتِ  يف التصوراتِ  يكونُ 

 ا أمْ إمجاعً  ا أمْ نص  الدليلُ  أكانَ  سواءٌ  ,الدليلِ  عىل ذكرِ  االستداللُ  طلقُ يُ  وقدْ 
 .)٥(الفقهاءِ  يف عرفِ  املشهورُ  كام هوَ , هغريَ  ا أمْ قياسً 

                                                 
 ).٥٣(ص ), إجابة السائل رشح بغية اآلمل١/٨٢انظر: العدة يف أصول الفقه ( )١(
 ).١/٢٢), إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول (١/٢١١انظر: نفائس األصول ( )٢(
 ).١/٢١٣), التحبري رشح التحرير (١/٣٢انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٣(
 ).٢/٢٠٦انظر: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ( )٤(
 ).٤/١٢٥انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٥(
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هُ   دُ شِ رْ ـواملُ  ,لغةً  هذا معنى الدليلِ  )إىل املطلوبِ  دُ شِ رْ ـاملُ  هوَ  والدليلُ (: $قولُ
 ا بهِ مَ  هوَ و ,هُ نفسُ  الدليلُ  :الثاينو ,للدليلِ  الناصبُ  :األولُ  :ئنيِ عىل شي قُ لَ طْ يُ 

 .اإلرشادُ 
 إىل مطلوبٍ  فيهِ  النظرِ  بصحيحِ  لُ صُّ وَ التَّ  ا يمكنُ مَ  :فالدليلُ  ,ا يف االصطالحِ وأمَّ 

 .خربيٍّ 
وهذا  ,أو ظنيٍّ  قطعيٍّ  بطريقٍ  املطلوبَ  ا أفادَ مَ  يشملُ  الدليلَ  أنَّ  هِ كالمِ  وظاهرُ 

 ,واألقيسةِ  النصوصِ  ىل ظواهرِ ع الدليلَ  ونَ قُ لِ طْ يُ  حيثُ  ;الفقهاءِ  اصطالحَ  قُ افِ وَ يُ 
 أفادَ ا ا مَ أمَّ  ,اقطعي   كانَ بامَ  الدليلِ  اسمَ  ونَ فيخصُّ  األصولينيَ  وبعضُ  ونَ مُ لِّ كَ ـتَ ـا املُ وأمَّ 
 .)١(ةً ارَ أمَ  هُ فيسمونَ  اظن 

 
אא 

الظَّنُّ « ْ : وَ رِ جتَ نَ اآلخَ رُ مِ هَ ا أَظْ َ مهُ دُ نِ أَحَ يْ رَ يزُ أَمْ كُّ  .وِ الشَّ ةَ : وَ يَّ زِ نِ ال مَ يْ رَ يزُ أَمْ وِ ْ جتَ
رِ ألحَ  ىلَ اآلخَ ا عَ َ مهِ  ».دِ

هُ  َ أحدُ  أمرينِ  جتويزُ  والظنُّ (: $قولُ  هُ ا ذكرَ هذا ثاين مَ  )اآلخرِ  نَ مِ  ا أظهرُ مهُ
 دونَ  اليشءِ  إداركُ  :يف اللغةِ  الظنُّ و ,الظنُّ  وهوَ  ,األشياءِ  إدراكِ  مراتبِ  نْ مِ  املؤلفُ 

» ¬ ® ¯ °  ﴿ :تعاىل اهللاِ  يف قولِ كامَ  ,اليقنيِ عىل  الظنُّ  قُ طلَ يُ  وقدْ  ,يقنيٍ 
 .]٤٦البقرة: [ ﴾± ² ³ 

ويف هذا  ,رِ اآلخَ  نَ مِ  مها أظهرُ أحدُ  أمرينِ  جتويزُ  :بأنهُ  هُ فَ رَّ عَ فَ  ا يف االصطالحِ وأمَّ 
َ  التعريفِ   منَ  الراجحُ  هوَ  بلْ  ,التجويزِ  نفسَ  هوَ  ليسَ  الظنَّ  فإنَّ  ;ومساحمةٌ  زٌ وُّ جتَ

                                                 
 ).١/٥٢), رشح الكوكب املنري (١٣٨(ص ), التحقيقات٢/٦٧٣انظر: رشح خمترص الروضة ( )١(
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زَ جَ املُ   منِ  الراجحُ  الطرفُ  هوَ  فالظنُّ  ,راجحٌ  جتويزٌ بأنه  مْ هُ بعضُ  هُ فَ رَّ عَ  ولذلكَ  ;نِ يْ وَّ
 .)١(احتاملنيِ 

هُ  َ  ةَ يَّ زِ  مَ الَ  أمرينِ  جتويزُ  والشكُّ (: $قولُ  مراتبِ  هذا ثالثُ  )رِ ا عىل اآلخَ ألحدمهِ
 فهوَ  ا يف االصطالحِ وأمَّ  ,عىل الظنِّ  يطلقُ  :يف اللغةِ  وهوَ  ,الشكُّ  وهوَ  ,األشياءِ  اكِ إدر

زِ  عندَ  رِ ا عىل اآلخَ مهِ دِ ألحَ  حَ رجِّ  مُ الَ  أمرينِ  جتويزُ  :أنهُ  نْ مِ  املصنفُ  ا ذكرَ مَ  ويف  ,املجوِّ
َ لا أنَّ  واألقربُ  ,الظنِّ  يف تعريفِ  مَ ما تقدَّ  نظريُ  ,مساحمةٌ  هذا التعريفِ   يف ثبوتِ  دَ دُّ رتَ

َ أحدِ  حانِ جْ رُ  ومعَ  ,شكٌّ  عىل السواءِ  هِ أو نفيِ  يشءٍ   ووهمٌ  ,الراجحِ  للطرفِ  ا ظنٌّ مهِ
 .املرجوحِ  للطرفِ 

 ,لهُ  ةِ املضادَّ  األقسامِ  وضبطُ  ,العلمِ  ها عنِ متييزُ  ,والشكِّ  الظنِّ  ذكرِ  منْ  والغرضُ 
 ,بالعلمِ  الفقهِ  أصولِ  مسائلِ  إىل معرفةِ  لُ صَّ وَ تَ يُ  فتارةً  ,هِ وغريِ  يف هذا العلمِ  وهلا مدخلٌ 

 .بالشكِّ  وتارةً  ,بالظنِّ  وتارةً 
 

אא 
هِ « قْ ولُ الْفِ أُصُ َالِ : وَ مجْ بِيلِ اإلِ ىلَ سَ هُ عَ قُ رُ ا ,طُ َ اللِ هبِ يَّةُ االستِدْ يْفِ كَ . وأبوابُ أصولِ وَ

, وال , واألمرُ والنهيُ : أقسامُ الكالمِ , والظاهرُ الفقهِ , واملجملُ واملبنيُ عامُّ واخلاصُّ
, واحلظرُ  , واألخبارُ , والقياسُ , واإلمجاعُ , والناسخُ واملنسوخُ , واألفعالُ واملؤولُ

, وصفةُ املُفتِي واملُستفتِي, وأحكامُ املجتهدينَ  , وترتيبُ األدلةِ  »واإلباحةُ
هُ  هذا  )هبا االستداللِ  فيةُ وكي اإلمجالِ  عىل سبيلِ  هُ طرقُ  :الفقهِ  وأصولُ (: $قولُ

                                                 
), إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ١/٥٧انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )١(

)١/٢٢.( 
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 :أيْ  ,الفقهِ  بأصولِ  املوسومُ  العلمُ  وهوَ  ,هِ ملضمونِ  وبيانٌ  ,هذا املتنِ  ملوضوعِ  تعريفٌ 
 .ى عليهانَ بْ التي يُ  هُ سُ سُ أُ 

هُ  :  )اإلمجالِ  عىل سبيلِ  هُ طرقُ (: $قولُ  حتصيلِ  سبلُ  هيَ  الفقهِ  أصولَ  نَّ إأيْ
 تعينيٍ  دونَ  مجلةً  اليشءِ  جعلُ  فاإلمجالُ  ,تفصيلٍ  دونَ  العمومِ  عىل وجهِ  هِ إدراكِ و الفقهِ 

 وغريِ  والقياسِ  واإلمجاعِ  والسنةِ  بالكتابِ  تثبتُ  األحكامَ  أنَّ  معرفةِ ك ,وتفصيلٍ 
 .)١(ذلكَ 

 دلةِ األ  يفالَ  الفقهِ  حصولِ  يف طرقِ  يبحثُ  الفقهِ  أصولِ  علمَ  أنَّ  :واملقصودُ 
البقرة: [ ﴾l k  ﴿ :تعاىل قولهِ  اللةِ كد, )٢(فقهيةِ ال لمسائلِ ل زئيةِ اجل تفصيليةِ ال
األنعام: [ ﴾¥ ¦ § ¨©  ﴿ :تعاىل هِ قولِ  وكداللةِ  ,الصالةِ  عىل وجوبِ  ]٤٣
 :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قولِ  وكداللةِ  ,األرضِ  نَ مِ  اخلارجِ  زكاةِ  إخراجِ  وجوبِ  عىل وقتِ  ]١٤١

» ِ  ,هِ يف دفنِ  عِ واإلرسا ,امليتِ  بتجهيزِ  املبادرةِ  مرشوعيةِ عىل , )٣(»وا باجلنازةِ عُ أرسْ
 ,هلام  عاصبَ الَ  حيثُ  ,بِ لْ الصُّ  بنتِ  معَ  السدسَ  االبنِ  لبنتِ  عىل أنَّ  وكاإلمجاعِ 

ِّ  زِّ رُ األَ  قياسِ كو  ,ا بيدٍ يدً   بمثلٍ ثالً  مِ إالَّ  ببعضٍ  هِ بعضِ  بيعِ  يف امتناعِ  عىل الربُ
 نْ مِ  ليستْ  فقهِ ال نَ مِ ها كلُّ  املسائلُ  فهذهِ  ,اهَ يف بقائِ  شكَّ  ملنْ  الطهارةِ  استصحابِ كو

كَ ام توإن ,الفقهِ  أصولِ   .متثيالً  الفقهِ  أصولِ  يف كتبِ  رُ ذُ
هُ  :  )هبا االستداللِ  وكيفيةُ (: $قولُ  كيفَ  بهِ  فُ رَ عْ يُ  علمٌ  الفقهِ  أصولَ  نَّ إأيْ

أو  ,أو بالسنةِ  ,بالكتابِ  لُ دَ تَ سْ يُ  كيفَ  :أيْ  ?الفقهِ  لتحصيلِ  الطرقُ  تلكَ  لُ مَ عْ تَ سْ تُ 
                                                 

 ).٨٧(ص ), رشح املحيل١/٦انظر: املعتمد ( )١(
 ).١/١٧), البحر املحيط يف أصول الفقه (١/١١٧انظر: رشح خمترص الروضة ( )٢(
), ومسلم يف اجلنائز/باب اإلرساع ١٣٠٥أخرجه البخاري يف اجلنائز/باب الرسعة باجلنازة ( )٣(

 .ڤ) عن أيب هريرة ٩٤٤باجلنازة (



SU@ @ ي شرح ا   لورقاتشذرات 

واملطلقِ  ,واخلاصِّ  والعامِّ  ,واملفهومِ  املنطوقِ  دالالتِ  ومعرفةُ  ?القياسِ أو  ,باإلمجاعِ 
 .ذلكَ  ونحوِ  ,األدلةِ  ومراتبِ  ,دِ قيَّ واملُ 

 األدلةُ  :األولُ  :أمورٍ  ثالثةَ  يتناولُ  الفقهِ  أصولِ  علمِ  موضوعَ  أنَّ  هنا يتبنيُ  ومنْ 
 .)١(املجتهدُ  وهوَ  ,لِّ دِ تَ سْ املُ  حالُ  :الثالثُ  ,هبا االستداللِ  كيفيةُ  :الثاينو ,اإلمجاليةُ 

هُ   هذا العلمُ  هُ نُّ مَ ضَ تَ ا يَ مَ  يف بيانِ  هذا رشوعٌ  )الفقهِ  أصولِ  وأبوابُ (: $قولُ
 ا سيأيت منْ ملَ  ومتهيدٌ  ,للتعريفِ  ويف هذا إيضاحٌ  ,هِ موضوعاتِ  أهمُّ  ا هيَ ومَ  ,إمجاالً 

 .يف أبوابٍ  ذلكَ  فَ صنَّ  وقدْ  ,تفصيلٍ 
 عىل تسميةِ  نيَ فِ نِّ صَ املُ   عملُ رَ جَ  وقدْ  ,املدخلُ  :وهوَ  ,بابٍ  مجعُ  :واألبوابُ 

ا ى كتابً مَّ سَ تُ  وقدْ  ,العلمِ  نَ مِ  تصةٍ خمُ  جلملةٍ  اسمٌ  :فالبابُ  ,ابابً  املتقاربةِ  املشرتكةِ  املسائلِ 
 .للمتعلمنيَ  هِ إدراكِ  وتسهيلُ  ,العلمِ  تقريبُ  هُ ومقصودُ  هُ غايتُ  ذلكَ  وكلُّ  ,فصالً  أو

هُ   والعامُّ  ,والنهيُ  واألمرُ  ,الكالمِ  أقسامُ  :الفقهِ  أصولِ  ابُ وأبو(: $قولُ
 ,واملنسوخُ  والناسخُ  ,واألفعالُ  ,واملؤولُ  والظاهرُ  ,واملبنيُ  واملجملُ  ,واخلاصُّ 
ي فتِ املُ  وصفةُ  ,األدلةِ  وترتيبُ  ,واإلباحةُ  واحلظرُ  ,واألخبارُ  ,والقياسُ  ,واإلمجاعُ 

 .)املجتهدينَ  وأحكامُ  ,يستفتِ واملُ 
 بالبيانِ  املصنفُ ا التي تناوهلَ  الفقهِ  أصولِ  علمِ  ألبوابِ  جمملٌ  هذا تعدادٌ 

َّ  اختلفَ  وقدِ  ,ابابً  ينَ عرش نْ ا مِ قريبً  $ عدَّ  وقدْ  ,الرسالةِ  يف هذهِ  واإليضاحِ   احُ الرشُ
 ,هاوتفريقِ  األبوابِ  بعضِ  هم يف مجعِ الختالفِ  فُ ها املصنالتي ذكرَ  األبوابِ  يف عددِ 

ا إىل عرشينَ  يطيُّ رِ مْ العِ  هاأوصلَ  وقدْ    :هِ يف نظمِ  قالَ  حيثُ  ;بابً
ــ ــا عش ـــأبواهبُ ــا تُ دُ ـرونَ بابً َ دُ ** رسْ ـــــتُورَ ـــــا سَ ـــــابِ كلُّه  ويف الكت

                                                 
 ).١/١٨٤انظر: التحبري رشح التحرير ( )١(
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אאWא 

ا أقسامُ الكالمِ « المُ  فأمَّ نْهُ الْكَ كبُ مِ َ ا يَرتَ لُّ مَ أَقَ نِ : فَ امَ فِعْل أو ,اسْ مٌ وَ لٌ  أو ,اسْ فِعْ
حَ  فوَ فٌ  أو ,رْ رْ حَ مٌ وَ  ».اسْ

 ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  منْ  األولُ  البابُ  هذا هوَ  )الكالمِ  أقسامُ  افأمَّ (: $قولُهُ 
 كالمٌ  األدلةِ  أصولَ  ألنَّ  ;املصنفُ  بهِ  بدأَ  وقدْ  ,منهُ  ا يتألفُ ومَ  ,الكالمِ  أقسامَ  ويتناولُ 

 النحوِ  علامءِ  عندَ  الكالمِ  مِ أقسا بذكرِ  فبدأَ  ,هِ أقسامِ  ومعرفةِ  هِ إىل معرفتِ  يجَ تِ فاحْ 
ا تفاوتً  التقسيمنيِ  بنيَ  فإنَّ  ,األصولينيَ  عندَ  الكالمِ  أقسامِ  ا لذكرِ متهيدً  ;والعربيةِ 

مَ  وقدْ  ,التقسيمِ  نَ مِ  والقصدِ  إىل الغرضِ  بالنظرِ   :ثالثةٍ  باعتباراتٍ  الكالمَ  قسَّ
 .الرتكيبِ  باعتبارِ  الكالمِ  تقسيمُ  :األولُ 
 .ومعناهُ  هِ مدلولِ  باعتبارِ  لكالمِ ا تقسيمُ  :الثاين

 .االستعاملِ  باعتبارِ  الكالمِ  تقسيمُ  :الثالثُ 
هُ   ,وحرفٌ  اسمٌ  أوِ  ,وفعلٌ  اسمٌ  أوِ  ,اسامنِ  لكالمُ ا منه يرتكبُ  امَ  فأقلُّ (: $قولُ

 الكالمِ  تقسيمُ  وهوَ  ,الكالمِ  يف تقسيمِ  األولُ  االعتبارُ  هذا هوَ  )وفعلٌ  حرفٌ  أو
 .أقسامٍ  أربعةُ  وهوَ  ,ويتألفُ  منهُ  بُ ا يرتكمَ  باعتبارِ 

 ابنُ   قالَ كامَ  ,ى مفيدٌ معنً  ولهُ  أكثرَ  أو كلمتنيِ  منْ  بَ ا تركَّ مَ  :العربِ  عندَ  والكالمُ 
  :هِ يف ألفيتِ  مالكٍ 

مْ نــا لفــظٌ مفيــدٌ كاســتقِ لِـــم** كالمُ ـــمَّ حـــرفٌ الكَ  واســـمٌ وفعـــلٌ ثُ
ـــمْ لِمـــةٌ والقـــولُ عَ هُ كَ ـــدُ ـــــؤمْ وكِلْمــــةٌ هبــــا** واحِ  كــــالمٌ قــــدْ يُ

 ذلكَ  أنَّ  تبنيَ  وباالستقراءِ  ,اا مفيدً مركبً   إذا كانَ إالَّ  ,اكالمً  ى الكالمُ مَّ سَ  يُ فالَ 
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 .املؤلفُ  اهَ ذكرَ  يف اجلملةِ  أقسامٍ  يف أربعةِ  حمصورٌ 
 

א 
هُ   ا يرتكبُ ممَّ  األولُ  القسمُ  هذا هوَ  )اسامنِ  الكالمُ  منهُ  يرتكبُ  امَ  فأقلُّ (: $قولُ

 أمِ , )أكربُ  اهللاُ ( نحو اوخربً  أً ا مبتدأكانَ  سواءٌ  اسمنيِ  نِ مِ  يرتكبَ  أنْ  وهوَ  ,الكالمُ  منهُ 
 فاعلٍ  اسمَ  أمِ , ]٣٦املؤمنون: [ ﴾§ ¨ © ª  ﴿ :هِ نحو قولِ  هُ وفاعلَ  فعلٍ  اسمَ 

 اسمَ  أمِ , ]٤٦مريم: [ ﴾z y x w }|  ﴿ :هِ نحو قولِ  هِ فاعلِ  معَ  مبتدأً 
 مركبةٌ  اسميةٌ  مجلٌ  الصورُ  هذهِ  فكلُّ , )زيدٌ  مٌ رَ كْ مُ أَ ( نحو هِ فاعلِ  نائبِ  معَ  مبتدأً  مفعولٍ 

 .عليهِ  متفقٌ  اسمنيِ  منِ  اجلملةِ  وتركيبُ  ,اسمنيِ  منِ 
هُ   أنْ  وهوَ  ,الكالمُ  منهُ  ا يرتكبُ الثاين ممَّ  القسمُ  هذا هوَ  )وفعلٌ  اسمٌ  أوِ (: $قولُ

وهذا  ,فعليةٌ  مجلٌ  وهذهِ  رمضانُ  وصيمَ  ,زيدٌ  قامَ  :نحو ,وفعلٍ  اسمٍ  منِ  يرتكبَ 
 .اتفاقٍ  حملُّ  الرتكيبُ 

 وهوَ  ,الكالمُ  منهُ  ا يرتكبُ ممَّ  الثالثُ  القسمُ  هذا هوَ  )وحرفٌ  فعلٌ  أو( :$قوله 
يف  النحاةُ  ا اختلفَ وهذا ممَّ  ,فعليةٌ  مجلةٌ  وهذهِ  ,يقمْ  ملْ  أو ,ما قامَ  :نحوُ  وحرفٌ  فعلٌ 

 .السابقِ  هم يف القسمِ بعضُ  هُ درجُ يُ  ثُ حي ,ال قِ تَ سْ  مُ قسامً  هِ عدِّ 
هُ   وهوَ  ,الكالمُ  منهُ  ا يرتكبُ ممَّ  الرابعُ  القسمُ  هذا هوَ  )وحرفٌ  اسمٌ  أوِ (: $قولُ

 , مستقال قسامً  هِ يف عدِّ  النحاةُ  ا اختلفَ ا ممَّ وهذا أيضً  ,يا اهللاُ :ذلكَ  ومثالُ  ,وحرفٌ  اسمٌ 
 معرفةُ  ,التقسيمِ  ذكرِ  منْ  فالغرضُ  ,ةِ واللغ النحوِ  كتبُ  هِ هذا وبسطِ  تفصيلِ  وحملُّ 
 يف هذا البحثِ  الفقهاءِ  نَ مِ  بُ لَ طْ  يُ لذا الَ  ;هُ وتفصيلُ  ذلكَ  ال حتقيقُ  ,املركبِ  نَ مِ  املفردِ 
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 .)١(ا وتفصيالً حتقيقً  النحوِ  علامءِ  منْ  بُ لَ طْ ا يُ مَ 
 

אאWא 
مُ إِ « نْقَسِ المُ يَ الْكَ , وَ َنٍّ ا إِىلَ متَ مُ أَيْضً نْقَسِ يَ , وَ بَارٍ تِخْ اسْ , وَ ٍ ربَ خَ , وَ ْيٍ هنَ , وَ رٍ ىل: أَمْ

مٍ  سَ قَ ضٍ وَ رْ عَ  ».وَ
هُ   االعتبارُ  هذا هوَ  )واستخبارٍ  ,وخربٍ  ,وهنيٍ  ,إىل أمرٍ  ينقسمُ  والكالمُ (: $قولُ

 .ومعناهُ  هِ مدلولِ  باعتبارِ  هُ تقسيمُ  وهوَ  ,الكالمِ  يف تقسيمِ  األول
 .وإنشاءٌ  ,خربٌ  :قسامنِ   األصلِ يف وهوَ 

 الصدقَ   حيتملُ ا الَ مَ  :واإلنشاءُ  .هِ لذاتِ  والكذبَ  الصدقَ  ا حيتملُ مَ  :فاخلربُ 
 .والكذبَ 

 ,يف اإلنشاءِ  جُ رِ دَ نْ منها تَ  ثالثةً  فإنَّ  ,ا املؤلفُ هَ التي ذكرَ  إىل األقسامِ  وبالنظرِ 
 اجلملةِ  حيثُ  نْ مِ  الكالمَ  إنَّ  :الَ قَ يُ  أنْ  ويمكنُ  .واالستخبارُ  والنهيُ  األمرُ  :وهيَ 

 :إىل قسمنيِ  ينقسمُ 
 طلبُ  أو ,تركٍ  طلبُ  أو ,فعلٍ  ا طلبُ إمَّ  وهوَ  ,الطلبَ  يدُ فِ ا يُ مَ  :األولُ  القسمُ 

 :والثالثُ  . تفعلْ الَ  :مثلُ  ,النهيُ  هوَ  :والثاين. افعلْ  :مثلُ  ,األمرُ  هوَ  :فاألولُ  ,إخبارٍ 
 ?زيدٌ  قامَ  هلْ  :مثلُ  ,امُ واالستفه واالستعالمُ  االستخبارُ  هوَ 

 .والكذبَ  الصدقَ  الذي حيتملُ  اخلربُ  وهوَ  ,الطلبَ   يفيدُ ا الَ مَ  :الثاين القسمُ 

                                                 
), املستصفى يف علم ١/١٨٦), العدة يف أصول الفقه (١/١٣٥ينظر: الربهان يف أصول الفقه ( )١(

 ).٣/١٢٧٥), التحبري رشح التحرير (٢/١٩األصول (
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هُ  ضٍ  ,ا إىل متنٍّ أيضً  وينقسمُ (: $قولُ رْ م ,وعَ  ,النسخِ  هكذا يف بعضِ  ) ٍ وقَسَ
 طلبُ  التمنيو ,مُ سَ والقَ  ضُ رْ التمني والعَ  :هِ وأنواعِ  الكالمِ  يف أقسامِ  جُ رِ دَ نْ ا يَ وممَّ  :أيْ 

k j i h  ﴿ :تعاىل هِ كقولِ  :فاألولُ  ,رسٌ عُ  ا فيهِ مَ  طلبُ  أو ,فيهِ  عَ مَ طْ  مَ ا الَ مَ 
 p o n m l﴾ ] :² ³  ﴿ :تعاىل هِ كقولِ  :والثاين ,]١٩احلاقة ±

 ¶ µ ´﴾ ] :٧٣النساء[. 
 ا.خريً  عندنا فتصيبَ   تنزلُ أالَ  :كَ كقولِ , )١(برفقٍ  الطلبُ  هوَ ف ضُ ا العرْ وأمَّ 
 عىل وجهٍ  مٍ ظَّ عَ مُ  رِ كْ ذِ بِ  القولِ  توكيدُ  وهوَ  ,واحللفُ  اليمنيُ  هوَ ف مُ سَ ا القَ وأمَّ 

 حيثُ  منْ  الكالمِ  أنواعِ  منْ  املؤلفُ  هُ ا ذكرَ هذا مَ  .نَّ لتفعلَ  واهللاِ :هُ ومثالُ , )٢(خمصوصٍ 
 يف علمِ  إليهِ  اجُ ا حيتعىل مَ  إنام نصَّ  هُ أنواعَ  بْ عِ وْ تَ سْ يَ  ملْ  هُ أنَّ  ظُ حَ الَ ويُ  ,هِ ومدلولِ  معانيهِ 
 ا ألنَّ وإمَّ  ,اا اختصارً إمَّ  ;الكالمِ  أقسامِ  منْ  مجلةً  ولذلك تركَ  ;اغالبً  الفقهِ  أصولِ 

 .)٣(أعلمُ  واهللاُ ,اهبَ  علقُ تَ  يَ الَ  األصويلَّ  الغرضَ 
 

אאWאא 
ةٍ « يقَ قِ مُ إِىلَ حَ نْقَسِ رَ يَ هٍ آخَ جْ نْ وَ مِ َازٍ وَ جمَ ةُ  .وَ يقَ قِ احلَْ ىلَ : فَ لِ عَ امَ تِعْ يَ يفِ االسْ قِ ا بَ مَ

هِ  وعِ ضُ وْ قِيلَ  .مَ بَةِ  :وَ اطَ نَ املُْخَ يْهِ مِ لَ طُلِحَ عَ لَ فِيامَ اصْ مِ تُعْ ا اسْ ازُ  .مَ املَْجَ نْ : وَ زَ بِهِ عَ وِّ ُ ا جتُ مَ
هِ  وعِ ضُ وْ ةُ  .مَ يقَ قِ احلَْ ةٌ : وَ يَّ وِ ا لُغَ يَّةٌ  ,إِمَّ عِ ْ ا رشَ إِمَّ فِيَّةٌ  ,وَ رْ ا عُ إمَّ  »وَ
هُ  مُ  آخرَ  وجهٍ  ومنْ (: $قولُ نْقَسِ يف  الثاين االعتبارُ  هذا هوَ  )وجمازٍ  إىل حقيقةٍ  يَ

                                                 
احِ ٧(ص ), حاشية الدمياطي١٣٠(ص ينظر: الرشح الكبري للعبادي )١( كَ رْ  ), رشح ابن الفِ

 ).١١٩(ص
 ).٩٩(ص ينظر: معجم لغة الفقهاء )٢(
 ).٢٩(ص ), قرة العني٩٤(ص ينظر: رشح املحيل )٣(



TP@ @ ي شرح الورقات   شذرات 

 :قسامنِ  وهوَ  ,هِ غريِ  أو هِ يف مدلولِ  هِ استعاملِ  باعتبارِ  الكالمِ  تقسيمُ  وهوَ  ,الكالمِ  تقسيمِ 
 مجاهريُ  إليهِ  ا ذهبَ عىل مَ  بناءً  عىل املجازِ  احلقيقةِ  ذكرَ  مَ دَّ وقَ  .)١(وجمازٌ  حقيقةٌ 

 منْ  املجازُ  أوِ  واحلقيقةُ  .)٢(عىل املجازِ  ةٌ مَ دَّ قَ مُ  احلقيقةَ  ىل أنَّ إ ينيَ وِ غَ واللُّ  األصولينيَ 
 عوارضِ  أواملعاين  عوارضِ  نْ مِ  جيعلونهُ  وقدْ  ,األصولينيَ  أكثرِ  عندَ  األلفاظِ  عوارضِ 

 .)٣(االستعاملِ 
هُ   يف هذا التقسيمِ  امللحوظَ  االعتبارَ  إىل أنَّ  ةٌ إشار )آخرَ  وجهٍ  نْ ومِ (: $قولُ

ْ الَ  يف التقسيمِ  عَ وُّ نَ هذا التَّ  وأنَّ  ,قَ الذي سبَ  عنِ  خيتلفُ  مَ  جُ رِ  خيُ ا شيئً  هِ عن كونِ  املُقسَّ
 .دَ دُّ عَ التَّ  مُ زِ لْ تَ سْ  يَ الَ  التقسيمِ  اختالفَ  وأنَّ  ,اواحدً 

هُ   يِ مَ سْ قِ  منْ  األولُ  مُ سقِ ال هوَ  هذا )هِ عىل موضوعِ  يَ قِ ا بَ مَ  فاحلقيقةُ (: $قولُ
 ا وجتليةً توضيحً  بتعريفنيِ  ا املؤلفُ هَ فَ عرَّ  وقدْ  ,احلقيقةُ  وهوَ  ,االستعاملِ  باعتبارِ  الكالمِ 

 هِ حالِ  عىل يف االستعاملِ  اللفظِ  بقاءُ  :احلقيقةَ  أنَّ  وهوَ  ,األولُ  التعريفُ  هذا هوَ و ,لهُ 
فيها  مسألةٌ  وهيَ  ,توقيفيةٌ  اللغةَ  إنَّ  :يقولُ  نْ مَ  عىل قولِ  وهذا مبنيٌّ  .ريٍ يتغ دونَ  األوىل
 .)٤(اللغاتِ  مبدأِ  بمسألةِ  فُ رَ عْ وتُ , شهريٌ  نزاعٌ  العلمِ  ألهلِ 

                                                 
)١( ) ٧/٨٩قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاو :(» , فإنَّ تقسيمَ األلفاظِ إىل حقيقةٍ وجمازٍ

... ا يف املائةِ الثانيةِ , وما علمتُهُ موجودً هُ يف املائةِ الثالثةِ تْ أوائلُ , وظهرَ  »إنام اشتهرَ يف املائةِ الرابعةِ
 اهـ.

 ).٢/٨٣), كشف األرسار (١/٣٥٩), املستصفى (٢/٩١٠ينظر: املعتمد ( )٢(
 ).٧/٨٨) و(٥/٢٠٠), وجمموع الفتاو (١/٤٤١( ينظر: التحبري رشح التحرير )٣(
)٤( ) وهذا املوضعُ قدْ تنازعَ فيهِ الناسُ «): ١٢/٤٤٧قالَ شيخُ اإلسالمِ ابنُ تيميةَ يف جمموعِ الفتاو

, وهوَ  : إهنا توقيفيةٌ . قالَ قومٌ نْ أصحابِ اإلمامِ أمحدَ وسائرِ الفقهاءِ وأهلِ احلديثِ واألصولِ مِ
; وهوَ قولُ  قولُ أيب بكرٍ عبدِ  نْ أصحابِ اإلمامِ أمحدَ العزيزِ والشيخِ أيب حممدٍ املقديسِّ وطوائفَ مِ

. وهذا قولُ  ها اصطالحيٌّ ها توقيفيٌّ وبعضُ : بعضُ ا. وقالَ قومٌ َ مهِ  =األشعريِّ وابنِ فوركٍ وغريِ



TQ@ @ ي شرح ا   لورقاتشذرات 

هُ   األسدِ  فلفظُ  ,يف اللغةِ  األولِ  هِ وضعِ  عىل أصلِ  :أيْ  )هِ عىل موضوعِ (: $قولُ
 ;حقيقةً  يكنْ  ملْ  ذلكَ  إىل غريِ  يف االستعاملِ  لَ قِ فإذا نُ  ,املفرتسِ  للحيوانِ  عَ ضِ وُ  مثالً 

 أوِ  يف الكالمِ  احلقيقةِ  إرادةِ  دالئلِ  نْ ومِ  .هِ عىل موضوعِ  يف االستعاملِ  قَ بْ يَ  ألنه ملْ 
 .هِ مفهومِ  نفيُ  نَ كِ مْ  يُ وأالَّ  ,نيِ يَ عنَ مَ  منهُ  واملرادِ  هِ يف داللتِ  الكالمُ   حيتملَ أالَّ  ,اللفظِ 

هُ   التعريفُ  هذا هوَ  )بةِ املخاطَ  نَ مِ  عليهِ  حَ لِ  اصطُ فيامَ  لَ مِ عْ ا استُ مَ  :وقيلَ (: $قولُ
املعاين  ى منَ يف معنً  مِ لُّ كَ التَّ  عندَ  هُ إذا جر استعاملُ  اللفظَ  أنَّ  وهوَ , الثاين للحقيقةِ 

 :كلفظِ  ,يف اللغةِ  األولِ  هِ وضعِ  ي عىل أصلِ بقِ  يكنْ  ملْ  وإنْ  ,املعنى يف ذلكَ  حقيقةً  صارَ 
 ةِ مَ تَ تَ خْ واملُ  بالتكبريِ  ةِ حَ تَ تَ فْ املُ  عىل العبادةِ  عِ رشال خطابِ يف  قُ لَ طْ يُ  فإنهُ  ;الصالةِ 

 .يف هذا اللفظِ  حقيقةً  فصارَ  ,بالتسليمِ 
هُ  زَ مَ  واملجازُ (: $قولُ وِّ ُ  الكالمِ  يِ مَ سْ ثاين قِ  هذا هوَ  )هِ موضوعِ  عنْ  بهِ  ا جتُ

لٌ  :لغةً  واملجازُ  .هِ يف مدلولِ  هِ استعاملِ  باعتبارِ  عَ فْ  هُ وأصلُ  ,لعبورُ ا وهوَ  ,اجلوازِ  منَ  مَ
ْوَ   لُ عَ فْ واملَ  ,األفً  تْ بَ لِ فقُ  ,ا قبلهامَ  حَ تِ وفُ  ,تْ فسكنَ  ا قبلهاإىل مَ  الواوِ  حركةُ  تْ لَ قِ نُ  ,زٌ جمَ

                                                  = 
. :طوائفَ منهم مُ بيشءٍ : جيوزُ فيها هذا وهذا وال نجزِ . وقالَ قومٌ هُ وهذا قولُ  ابنُ عقيلٍ وغريُ

ا. ومل يقلْ إهنا كلَّها اصطالحيةٌ إالَّ  مهِ القايض أيب يعىل والقايض أيب بكرٍ بنِ الباقالينِّ وغريِ
. والذين قالوا , ورأسُ هذهِ املقالةِ أبو هاشمِ بنُ اجلبائيِّ مْ بعهُ نْ اتَّ نَ املعتزلةِ ومَ إهنا  :طوائفُ مِ

نْ قالَ هلِ التوقيفُ باخلطابِ أو ب :توقيفيةٌ تنازعوا ,  :تعريفٍ رضوريٍّ أو كليهام? فمَ إهنا توقيفيةٌ
الَ  قَ نْ كالمِ اهللاِ  :وإنَّ التوقيفَ باخلطابِ فإنه ينبني عىل ذلكَ أنْ يُ ; ألهنا كلَّها مِ إهنا غريُ خملوقةٍ

هُ الناسُ ابتداءً فيكو عَ ضَ لٌ وَ رجتَ ا أنَّ يف أسامءِ األعالمِ ما هوَ مُ دُ تعاىل; لكنْ نحنُ نعلمُ قطعً نُ الرتدُّ
بُ بقاءَ تلكَ األسامءِ بألفاظِها يف  ا فإنَّ تعليمَ اهللاِ آلدمَ باخلطابِ ال يُوجِ . وأيضً يف أسامءِ األجناسِ
بَلَتْ  بَلْ طِيَ كلُّ قومٍ لغةً وتَ ; بلِ املأثورُ أنَّ أهلَ سفينةِ نوحٍ ملَّا خرجوا منَ السفينةِ أُعْ ذريتِهِ

. وهذهِ املسألةُ فيها مْ والنزاعُ فيها بنيَ أصحابِنا وسائرِ أهلِ السنةِ يعودُ إىل نزاعٍ  جتاذبٌ  ألسنتُهُ
قُ فيهِ النزاعُ  قَّ تَحَ قٌ معنويٌّ  ,لفظيٍّ فيام يَ  .»وليسَ بينهمْ واحلمدُ هللاِ خالفٌ حمقَّ
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هنا  للمعنى االصطالحيِّ  واملناسبُ  ,زمانٍ  واسمَ  ,مكانٍ  سمَ وا ,اا ميمي مصدرً  يكونُ 
 بابِ  منْ  فهوَ  املكانِ  ا اسمُ وأمَّ  ,بهِ  زٌ وَّ جَ تَ مُ  واملصدرُ  ,مكانٍ  اسمَ  ا أوِ مصدرً  يكونَ  أنْ 

 .)١(احلالِّ  وإرادةِ  املحلِّ  إطالقِ 
هُ  زَ مَ (: $قولُ وِّ ُ َ مَ  وهوَ  ,املجازِ  هذا تعريفُ  )هِ موضوعِ  عنْ  بهِ  ا جتُ ربِ  عنْ  بهِ  ا عُ

ي بهِ  يف اللغةِ  األولِ  هِ وضعِ  أصلِ   ,آخرَ  معنى إىل معنى منْ  عبورٌ  فاملجازُ  ,وتعدَّ
 منْ  وهذهِ  ,يف اجلودِ  والبحرِ  ,يف البليدِ  واحلامرِ  ,يف الشجاعِ  األسدِ  كلمةِ  كاستعاملِ 

 .املجازِ  أمثلةِ  أشهرِ 
 ;احلقيقةِ  يف تعريفِ  مَ  تقدَّ بامَ  اكتفاءً  للمجازِ  واحدٍ  عىل تعريفٍ  املؤلفُ  اقترصَ  قدْ و

 :اأيضً  املجازِ  يف تعريفِ  الَ قَ يُ  أنْ  يمكنُ  وعىل هذا ,فُ رَ عْ فبها تُ  احلقيقةِ  ضدُّ  املجازَ  ألنَّ 
 .)٢(بةِ خاطَ املُ  نَ مِ  عليهِ  حَ لِ ا اصطُ مَ  يف غريِ  لَ مِ عْ ا استُ مَ 

 :)٣( ييلفيامَ  واملجازِ  احلقيقةِ  بنيَ  الفروقَ  العلمِ  أهلِ  بعضُ  أمجلَ  وقدْ 
َ  ما يفيدُ  :احلقيقةُ  :األولُ   املعنى إالَّ   يفيدُ ما الَ  :واملجازُ  ,القرائنِ  ا عنِ دً رَّ املعنى جمُ

 .قرينةٍ  معَ 
 .التقييدِ   معَ إالَّ   يفيدُ ما الَ  :واملجازُ  ,طلقُ املُ  اللفظُ  هُ ما يفيدُ  :احلقيقةُ  :الثاين

إىل  سبقُ  يِ ما الَ  :واملجازُ  ,اإلطالقِ  عندَ  هُ فهمُ  للذهنِ  سبقُ يَ  ما :احلقيقةُ  :الثالثُ 
 .الذهنِ 

 .هُ نفيُ  ما يصحُّ  :واملجازُ  ,هُ نفيُ   يصحُّ ما الَ  :احلقيقةُ  :الرابع
                                                 

 ).١/١٥٣), رشح الكوكب املنري (١/٣٩١انظر: التحبري رشح التحرير ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).١١١(ص ), األنجم الزاهرات١٢٣(ص انظر: رشح ابن الفِ
 ).٧/١٠٠انظر: جمموع الفتاو البن تيمية ( )٣(
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 احلقيقةِ  تعريفِ  منْ  ا فرغَ ملَّ  ) ٌعرفية أو ,رشعيةٌ  أو ,ا لغويةٌ إمَّ  فاحلقيقةُ (: $هُ قولُ 
 :أقسامٍ  ثالثةُ  وهيَ  ,صلُ األألهنا  ;أوالً  باحلقيقةِ  فبدأَ  ,هامَ مِ ييف تقس عَ رشَ  واملجازِ 

ما  وهيَ  ,يف األلفاظِ  ألهنا األصلُ  ;هبا املؤلفُ  بدأَ  ,غويةُ اللُّ  احلقيقةُ  :األولُ  القسمُ 
 .اللغةِ  ها واضعُ عَ وضَ 

 ,للدعاءِ  الصالةِ  كلفظِ  ,يف اللغةِ  لهُ  عَ ضِ فيام وُ  لُ مَ عْ تَ سْ املُ  اللفظُ  هيَ  :وقيلَ 
 .املفرتسِ  للحيوانِ  وكاألسدِ 

 .ها الشارعُ عَ وضَ ما  وهيَ  ,الرشعيةُ  احلقيقةُ  :الثاين القسمُ 
 عنِ  لإلمساكِ  :الصومِ  فظِ كل ,يف الرشعِ  لهُ  عَ ضِ فيام وُ  لُ مَ عْ ستَ املُ  اللفظُ  هيَ  :وقيلَ 
 لعملٍ  الكعبةِ  لقصدِ  :واحلجِّ  ,الشمسِ  إىل غروبِ  الفجرِ  طلوعِ  نْ مِ  املفطراتِ 
 .ذلكَ  ونحوِ  ,خمصوصةٍ  عىل صفةٍ  خمصوصٍ 

 .رفِ العُ  ها أهلُ عَ ما وضَ  وهيَ  ,العرفيةُ  احلقيقةُ  :الثالثُ  القسمُ 
 ,األصيلِّ  معناهُ  ى غريِ يف معنً  لفظٍ  يف استعاملِ  رفُ العُ  ما جر بهِ  هيَ  :قيلَ و

ها صَّ خَ  فقدْ  ,الدابةِ  لفظِ  مثلَ  ,هِ بعينِ  حدٍ أل بُ سَ نْ  يُ ا الَ عام ا رفً عُ  يكونَ  ا أنْ إمَّ  رفُ والعُ 
 الفاعلِ  لفظِ  مثلَ  ,ةٍ معين بفئةٍ ا ا خاص عرفً  يكونَ  ا أنْ وإمَّ  ,األربعِ  بذواتِ  العامُّ  رفُ العُ 

 .معلومٌ  فعلٌ  إليهِ  دَ نِ سْ أُ  اسمٍ  كلُّ  وهوَ  ,النحوينيَ  يف اصطالحِ 
 ا احلقيقةُ وأمَّ  ,رفيةٍ وعُ  ويةٍ غَ إىل لُ  احلقيقةِ  عىل تقسيمِ  األصولِ  علامءُ  اتفقَ  وقدْ 
 الصالةِ  لفظُ  :وقالوا ,اهَ إىل منعِ  ينُّ الباقالَّ  منهمُ  األصولينيَ  نَ مِ  مجاعةٌ  فذهبَ  ,الرشعيةُ 

َ اعتُ  لكنِ  ,بخريٍ  لدعاءُ ا :أيْ  غويِّ اللُّ  ا يف معناهُ رشعً  لٌ مَ عْ تَ سْ  مُ مثالً   أوصافٌ  فيهِ  ربِ
 م يف ذلكَ هُ وخالفَ , )١(الصالةِ  أعاملِ  نْ مِ  ذلكَ  وغريِ  ,والسجودِ  كالركوعِ  ,زائدةٌ 

                                                 
 ).٢/٤٧٠), حاشية العطار عىل رشح مجع اجلوامع للمحيل (١/١٧٥انظر: الربهان ( )١(
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 .)١(اجلمهورُ 
 

אא 
ازُ « املَْجَ ةٍ  :وَ ادَ يَ ونَ بزِ ا أَنْ يَكُ انٍ  أو ,إِمَّ لٍ  أو ,نُقْصَ قْ ةٍ  أو ,نَ ارَ تِعَ  .اسْ

املَْ  اىلَ فَ لِهِ تَعَ وْ ثْلُ قَ ةِ مِ ادَ يَ ازُ بِالزِّ ازُ  .]١١الشورTS R Q﴾ ] :  ﴿: جَ املَْجَ وَ
اىلَ  عَ لِهِ تَ وْ ثْلُ قَ انِ مِ ائِطِ  .]٨٢: يوسف[ ﴾k j ﴿: بِالنُّقْصَ الغَ ازُ بِالنقل كَ املَْجَ وَ

.فِ  انِ نْسَ نَ اإلِ جُ مِ ْرُ ا يامَ خيَ عَ لِهِ تَ وْ قَ ة كَ ارَ ازُ بِاالستِعَ املَْجَ  ﴾k j i h  ﴿: ىلَ وَ
 ».]٧٧: الكهف[

هُ  هذا  )استعارةٍ  أوِ  ,نقلٍ  أو ,نقصانٍ  أو ,بزيادةٍ  يكونَ  ا أنْ إمَّ  واملجازُ (: $قولُ
 للمجازِ  كرَ ذَ  قدْ و ,احلقيقةِ  أقسامِ  ذكرِ  منْ  هِ فراغِ  بعدَ  ,املجازِ  أقسامِ  يف ذكرِ  رشوعٌ 
 .اهَ ألبرزِ  ذكرٌ  وَ ه بلْ  ,هِ أقسامِ  ا جلميعِ حرصً  ذلكَ  وليسَ  ,أقسامٍ  أربعةَ 

 
אאWא 

هُ   هذا هوَ  )﴾TS R Q  ﴿ :تعاىل هِ قولِ  مثلُ  بالزيادةِ  فاملجازُ (: $قولُ
 :أيْ  ,بالزيادةِ  املجازُ  وهوَ  ,$ ا املؤلفُ هَ التي ذكرَ  املجازِ  أقسامِ  نْ مِ  األولُ  القسمُ 
 يف ذلكَ  وذكرَ  ,باملثالِ  املصنفُ  هُ فَ عرَّ  وقدْ  ,ى إىل آخرِ معنً  نْ مِ  هُ تنقلُ  يف الكالمِ  زيادةٌ 
 نَ مِ  مجاعةٍ  يف قولِ  زائدةٌ  الكافَ  فإنَّ  ,﴾TS R Q  ﴿ :تعاىل اهللاِ قولَ 

 عىل كلِّ و !زيادةٌ  فيهِ  :الَ قَ يُ  أنْ  نْ مِ  ,تعاىل اهللاِ  كالمِ  ا معَ بً دُّ تأَ  ;ا صلةً وهنَ مُّ سَ ويُ  ,املفرسينَ 
 ابنُ  قالَ  ,املعنى تأكيدِ ل تْ يدَ هنا زِ  فالكافُ  ,منهُ   فائدةَ الَ  زائدٌ  اهللاِ يف كالمِ  فليسَ  حالٍ 

                                                 
 ).١/١٨٩), تيسري التحرير (١/٣٨٧انظر: التقريب واإلرشاد ( )١(
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 ,أخر مرةً  اجلملةِ  إعادةِ  مقامَ  قائمٌ  فهوَ  ,العربِ  يف كالمِ  زائدٍ  حرفٍ  كلُّ  :ينِّ جِ 
 .)١(للتأكيدِ  مرتنيِ  ,يشءٌ  هُ مثلُ  ليسَ  ,يشءٌ  هُ مثلُ  املعنى ليسَ  فيكونُ 

واملعنى  :وقالوا ,يشءٌ  هِ مثلِ  مثلُ  ليسَ  :واملعنى ,زائدةً  ليستْ  الكافَ  إنَّ  :وقيلَ 
y x w v  ﴿ :تعاىل هِ قولِ  نحوُ  ,هنا بمعنى الصفةِ  لُ ثْ فاملِ  ,يشءٌ  هِ صفتِ  مثلُ  ليسَ 

 {z﴾ ] :٢(هاصفتُ  :أيْ , ]٣٥الرعد(. 
 

אאWא 
هُ   مُ القس هذا هوَ  )﴾k j  ﴿ :تعاىل هِ كقولِ  بالنقصانِ  واملجازُ (: $قولُ

 نقصانٌ  :أيْ  ,بالنقصانِ  املجازُ  وهوَ  ,$ ها املؤلفُ التي ذكرَ  املجازِ  أقسامِ  نْ الثاين مِ 
 طَ سقِ فأُ  ,﴾k j  ﴿ :تعاىل هِ بقولِ  لهُ  لَ ثَّ ومَ  ,ى إىل آخرَ معنً  نْ مِ  هُ غريِّ يُ  يف الكالمِ 

 ليستْ  والقريةُ  ,عقلُ يَ  ملنْ  وجهُ تَ إنام يَ  السؤالَ  أنَّ  نْ مِ  هذا اإلسقاطُ  مَ لِ وعُ , )أهلَ ( لفظُ 
 .كذلكَ 

 ,والزيادةِ  بالنقصِ  هُ إعرابُ  يتغريُ  اللفظَ  أنَّ  ,املجازِ  نَ مِ  القسمنيِ  هذينِ  كونِ  ووجهُ 
ً غَ تَ   .ى إىل آخرَ معنً  منْ  اللفظِ   إىل نقلِ يضِ فْ ا يُ ريُّ

 

                                                 
 ).١/٨٥انظر: رشح الكوكب املنري ( )١(
)٢( : , نحوُ قولِهِ تعاىل: وقيلَ : ليسَ كذاتِهِ يشءٌ , أيْ ) هنا بمعنى ذاتِهِ w v u t s  ﴿ (مثلِهِ

x ﴾ ]١٣٧ :البقرة[: , وكقولِهِ : آمنوا بالذي آمنتُمْ بِهِ , ]١٢٢ :األنعام[ ﴾ u t s r ﴿ , أيْ
, وقيلَ غريُ  , فليسَ لهُ مثيلٌ حُّ سلبُ اليشءِ منَ املعدومِ : يَصِ . وقيلَ نْ هوَ : كمَ .أيْ  ذلكَ
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אאWא 
هُ  ا هَ التي ذكرَ  املجازِ  قسامِ أ منْ  الثالثُ  القسمُ  هذا هوَ  )بالنقلِ  واملجازُ (: $قولُ

إذا  − املجازِ  أقسامِ  عىل كلِّ  قُ دُ صْ يَ  وهذا القسمُ  ,بالنقلِ  املجازُ  وهوَ  ,$ املؤلفُ 
 منها منْ  قسمٌ  خيلو فالَ  −  إىل حالٍ  حالٍ  نْ مِ  اللفظِ  حتويلُ  وهوَ  ,بمعناه اللغويِّ  قَ طلِ أُ 

 .تركيبٍ  أمْ  ,بإضافةٍ  أمْ  استعارةٍ  أمْ  ,زيادةٍ  أمْ  ,بنقصانٍ  أكانَ  سواءٌ  ,بالنقلِ  جمازٍ  نوعِ 
ِ اعْ  ولذلكَ  ;املجازِ  نَ مِ  فليسَ  باملعنى االصطالحيِّ  ا النقلُ وأمَّ   عىل املؤلفِ  ضَ رتُ

 الدالُّ  فاللفظُ  , منهُ قسامً  وليسَ  ,للمجازِ  مقابلٌ  النقلَ  ألنَّ  ;املجازِ  يف أقسامِ  لهُ  هُ كرُ ذِ 
 فإنْ  ,كذلكَ  يكنْ  ملْ  وإنْ  ,املشرتكُ  فهوَ  الوضعِ  عليهام بداال  كانَ  إنْ  ,فأكثرَ  عىل معنينيِ 

 .)١(املجازُ  واآلخرُ  ,املنقولُ  فهوَ  ه عىل الثاين أظهرَ داللتُ  كانتْ 
هُ  ْ  كالغائطِ (: $قولُ  فلفظُ  ,بالنقلِ  للمجازِ  هذا مثالٌ  )اإلنسانِ  نَ مِ  جُ رُ فيام خيَ

 عندَ  دُ صَ قْ يُ  هذا املكانُ  انَ ا كوملَّ  ,األرضِ  منَ  ا انخفضَ ملَِ  يف اللغةِ  موضوعٌ  )الغائطِ (
 .اإلطالقِ  عندَ  رُ املتبادَ  هوَ  فأصبحَ  ,إىل اخلارجِ  املكانِ  اسمُ  لَ قِ نُ , احلاجةِ  قضاءِ 

يف  الدابةِ  لفظِ  مثلُ  ,العرفيةِ   للحقيقةِ مثاالً  حُ لُ صْ يَ  الغائطَ  بأنَّ  هذا املثالُ  شَ وقِ ونُ 
 فُ قُّ وَ تَ  املجازِ  رشطَ  فإنَّ  ;هٌ توجَّ مُ  شٌ وهذا نقا ,احليوانِ  نَ مِ  األربعِ  عىل ذواتِ  هِ إطالقِ 

 لَ مثَّ  املؤلفَ  ولعلَّ  ,بالغائطِ  اخلارجِ  يف إرادةِ  إىل قرينةٍ   حاجةَ وهنا الَ  ,عىل قرينةٍ  هِ فهمِ 
 .)٢(عرفيةٌ  حقيقةٌ  لهُ  صارَ  قدْ  كانَ  وإنْ  ,اللغويِّ  إىل معناهُ  بالنظرِ  بهِ 

 

                                                 
 ).١/٥٢٦), رشح خمترص الروضة (٢/١٩٦انظر: الفصول يف األصول ( )١(
 ).١/٥٣انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٢(
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אאאWא 
هُ   هذا هوَ  )﴾k j i h  ﴿ :تعاىل هِ كقولِ  باالستعارةِ  واملجازُ (: $ قولُ

 ,باالستعارةِ  املجازُ  وهوَ  ,$ ها املؤلفُ التي ذكرَ  املجازِ  أقسامِ  منْ  الرابعُ  القسمُ 
 مثلُ  .)١(التشبيهِ  أداةُ  منهُ  تْ فَ ذِ حُ  تشبيهٌ  هيَ و ,والبيانِ  البالغةِ  أبوابِ  أرشفِ  منْ  هيَ و

 :تعاىل هِ بقولِ  املجازِ  نَ مِ  هلذا النوعِ  ملؤلفُ ا لَ ومثَّ  .كالنجمِ  :يْ نجمٌ أ حممدٌ  كَ قولِ 
﴿ k j i h﴾,  َصفاتِ  نْ ا مِ كوهنِ  معْ  إىل اجلدارِ  تعاىل اإلرادةَ  اهللاُ فأسند 

 ,وانخفضَ  ا مالَ ملَّ  بالشخصِ  اجلدارَ  هَ فشبَّ  االنقضاضَ  هِ مقاربتِ  عنْ  كنايةً  ,األحياءِ 
 .)٢(ذلكَ  أرادَ  بأنهُ 

 
אWאא 

األمرُ « وبِ : وَ جُ ىلَ سبِيلِ الْوُ هُ عَ ونَ وَ دُ َّنْ هُ لِ ممِ وْ لِ بِالقَ عْ اءُ الْفِ عَ تِدْ ةُ  ,اسْ فَ الصِّ وَ
يْهِ  لَ الّةُ عَ لْ : الدَّ عَ يْهِ  ,افْ لَ لُ عَ مَ ْ ينَةِ حتُ رِ نِ الْقَ دِ عَ رُّ التَّجَ طْالقِ وَ نْدَ اإلِ يَ عِ هِ لَّ  ,وَ ا دَ إِال مَ

لِيلُ عَ  بُ الدَّ نْهُ النَّدْ ادَ مِ يْهِ ا أوىلَ أَنَّ املُرَ لَ لُ عَ مَ يُحْ ةُ فَ بَاحَ  ».إلِ
هُ   ألنهُ  ;ى بهِ نَّ وثَ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  الثاين منْ  البابُ  هذا هوَ  )واألمرُ (: $قولُ

 :)٥(يف اللغةِ  مرُ األو .)٤(واالبتالءُ  التكليفُ  لُ حيصُ  بهِ  وألنَّ , )٣(اخلطابِ  أعىل منازلِ  نْ مِ 
                                                 

ا ١٦٩(ص علم البيان )١( , عوضً : زيدٌ أسدٌ , تقولُ هِ معَ حذفِ أداةِ التشبيهِ : تشبيهُ اليشءِ بغريِ ), وقيلَ
. : زيدٌ كاألسدِ  عنْ

 ).٢/٢٩رشح خمترص الروضة ( )٢(
 ).١/٢١٣عدة يف أصول الفقه (ال )٣(
 ).١/١١أصول الرسخيس ( )٤(
 ).٥/٢١٥٩ينظر: التحبري رشح التحرير ( )٥(
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آل [ ﴾[ ^ _`  ﴿ :تعاىل هِ قولِ  نحو ,لُ الفع بهِ  ادُ رَ ويُ  األمرُ  قُ لَ طْ ويُ  ,النهيِ  ضدُّ 
 .]٧٣هود: [ ﴾TS R Q P  ﴿تعاىل:  هُ قولُ  هُ ونحوُ , يف الفعلِ  :أيْ  ,]١٥٩عمران: 

 .]٩٧هود: [ ﴾Ó Ò Ñ Ð  ﴿ :تعاىل هُ قولُ  ومنهُ  ,عىل الشأنِ  األمرُ  قُ لَ طْ ويُ 
 ,اجلمعِ  يف صيغةِ  الذي بمعنى الفعلِ  واألمرُ  النهيِ  ضدُّ  الذي هوَ  األمرِ  بنيَ  والفرقُ 
ْ  فاألولُ  ْ  ,أوامرَ  :عىل عُ مَ جيُ  .)١(أمورٍ  :عىل عُ مَ والثاين جيُ

هُ  هذا  .)الوجوبِ  عىل سبيلِ  هُ دونَ  هوَ  نْ ممَّ  بالقولِ  الفعلِ  استدعاءُ (: $قولُ
 يتناولُ  جنسٌ  وهوَ  ,هِ وإيقاعِ  الفعلِ  إجيادِ  طلبُ  :فاألمرُ ا. اصطالحً  األمرِ  تعريفُ 

 ,األدنى نَ مِ  يكونَ  ا أنْ إمَّ  الفعلِ  طلبَ  ألنَّ « ;وااللتامسَ  ,والدعاءَ , والشفاعةَ  ,األمرَ 
 .)٢(»األمرُ  وهوَ  ,األعىل نَ مِ  أو ,والتامسٌ  شفاعةٌ  وهوَ  ,املساوي نَ مِ  أو ,سؤالٌ  وهوَ 

هُ   .وكفٍّ  تركٍ  طلبُ  ألنهُ  ;النهيُ  بهِ  خرجَ  )الفعلِ (: $قولُ
 بغريِ  الفعلِ  استدعاءُ  بهِ  فخرجَ  ,عليهِ  الدالِّ  باللفظِ  :أيْ  )بالقولِ (: $هُ قولُ 

 ;بجامعٍ  ليسَ  هذا التعريفَ  إنَّ  :همبعضُ  وهلذا قالَ  ;والكتابةِ  كاإلشارةِ  ,القولِ 
 بأنَّ  عنهُ  رُ ذَ تَ عْ ويُ  ,احلدُّ  الستقامَ  منهُ  القولِ  لفظُ  طَ سقِ أُ  فلوْ  ,القولِ  بغريِ  األمرَ  هِ إلخراجِ 

 كاألمرِ  املجازيُّ  األمرُ  بهِ  فخرجَ  ,بالقولِ  إنام يكونُ  وهوَ  ,احلقيقيِّ  لألمرِ هنا  تعريفَ ال
 .)٣(هاونحوِ  باإلشارةِ 
 شفاعةٌ  فهوَ  ,هُ مثلُ  هوَ  نْ ممَّ  الفعلِ  استدعاءَ  بهِ  أخرجَ  )هُ دونَ  هوَ  نْ ممَّ ( :$ هُ قولُ 
 يكونُ  وقدْ  ,وسؤالٌ  دعاءٌ  فهوَ  ,أعىل منهُ  هوَ  نْ ممَّ  الفعلِ  استدعاءُ  بهِ  وخرجَ  ,والتامسٌ 

 :الناظمُ  كام قالَ  ,شفاعةً 
                                                 

 ).٢/١٣), املحصول للرازي (١/٥٨ينظر: اإلحكام لآلمدي ( )١(
 ).٢/٣٤٩رشح خمترص الروضة ( )٢(
 ).٢/٣٤٩رشح خمترص الروضة ( )٣(
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ــهُ دعــا ـــــا** أمــرٌ مــعَ اســتعالَ وعكسُ عَ  ويف التســـــاوي فـــــالتامسٌ وقَ
َ  )هُ دونَ  هوَ  نْ ممَّ ( :هُ وقولُ   وعربَّ  ,وِّ لُ العُ  عىل جهةِ  :هِ بقولِ هذا املعنى  عنْ هم بعضُ  عربَّ

 ,لآلمرِ  صفةٌ  :وَّ لُ العُ  أنَّ  ,واالستعالءِ  وِّ لُ العُ  بنيَ  والفرقُ  ,االستعالءِ  عىل جهةِ  :آخرونَ 
 .)١(للخطابِ  صفةٌ  :واالستعالءُ 

هم أكثرُ  فذهبَ  ?يف األمرِ  رشطٌ  واالستعالءُ  وُّ لُ العُ  هلِ  األصوليونَ  اختلفَ  وقدِ 
َ شْ إىل أنه ال يُ   وِّ لُ العُ  معَ  بالقولِ  الفعلِ  استدعاءِ عىل  األمرُ  قُ دُ صْ يَ  بلْ  ,ذلكَ  طُ رتَ

 ﴾Ä Ã  ﴿ :هِ لقومِ  قالَ  أنهُ  فرعونَ  عنْ  اهللاُ واستدلوا بام قصهُ , )٢(هِ مِ وعد
 .)٣(]٣٥الشعراء: [

هُ   ,واجلزمِ  والفرضِ  مِ اللزو وجهِ عىل  :أيْ  )الوجوبِ  عىل سبيلِ (: $قولُ
® ¯  ﴿ :تعاىل هِ كقولِ  ,اإلباحةُ  بهِ  دَ صِ ما قُ و ,وااللتامسُ  الدعاءُ  بهِ  فخرجَ 

 منْ  ألنَّ  ;األمرِ  يف حدِّ  ال يدخلُ  الندبَ  أنَّ  املصنفِ  كالمِ  رُ ظاهو, ]٢املائدة: [ ﴾°±
 ,وال وجوبَ  فيهِ  ال إلزامَ  والندبُ  ,والوجوبِ  اإللزامِ  عىل سبيلِ  هُ نَ كو األمرِ  أوصافِ 

 .)٤(األصولينيَ  مجهورُ  إىل هذا ذهبَ و
ما  وهوَ  ,واللزومِ  الوجوبِ  عىل سبيلِ  هِ بكونِ  األمرِ  تقييدِ  إىل عدمِ  آخرونَ  وذهبَ 

 الطاعةِ  واقتضاءُ  املأمورِ  يقتيض طاعةَ  األمرُ « :قالَ  حيثُ  يف التلخيصِ  املصنفُ  هُ رَ رَّ قَ 
 .)٥(»يف الندبِ  يتحققُ 

                                                 
 ).٣/١٢كب املنري (), رشح الكو٣/٥انظر: اإلهباج يف رشح املنهاج ( )١(
 ).١/٢٤٧انظر: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ( )٢(
 ).٢/٣٥٠رشح خمترص الروضة ( )٣(
 ).١/١٥٩الربهان يف أصول الفقه ( )٤(
). وهو خالف ما قرره يف الربهان يف أصول الفقه ١/٢٧٩التلخيص يف أصول الفقه ( )٥(

= 
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 ,اا وندبً وجوبً  الفعلِ  طلبِ  يف إفادةِ  األمرِ  لفظِ  اشرتاكُ  :اخلالفِ  وسببُ 
ْ  ,والوجوبَ  لزامَ اإل يفيدُ  األمرِ  لفظَ  أنَّ  واألقربُ   أو إىل الندبِ  ذلكَ  عنْ  جُ رُ وال خيَ

 .)١( بقرينةٍ إالَّ  هِ غريِ 
هُ  :  )افعلْ  :عليهِ  الدالةُ  والصيغةُ (: $قولُ  عىل األمرِ  الدالِّ  اللفظِ  هيئةَ  إنَّ أيْ

فةَ  هُ وصورتَ   ﴾ª » ¬ ® ¯ °  ﴿ :تعاىل هِ كقولِ , )افعلْ ( :هيَ  ,هِ بِ  املعرِّ
 .]٤٥العنكبوت: [

ما  كلُّ ف ,متثيلٌ  هيَ  بلْ  ,األمرِ  لصيغِ ا حرصً  تْ ليس التي ذكرها املؤلفُ  والصيغةُ 
 :تعاىل هِ نحو قولِ  ,األمرِ  فعلِ  كاسمِ , )افعلْ ( لفظِ  مقامَ  يقومُ  معنى الطلبِ  يفيدُ 
نحو  ,األمرِ  مُ ال عليهِ  الذي دخلتْ  املضارعِ  الفعلِ وك, ]١٠٥املائدة: [ ﴾^ _` ﴿

 عنْ  النائبِ  املصدرِ وك, ]٢٨٢البقرة: [ ﴾PO N M L  ﴿ :تعاىل هِ قولِ 
 وكاخلربِ , ]٤حممد: [ ﴾w v u t s r  ﴿ :تعاىل هِ نحو قولِ  ,األمرِ  فعلِ 

البقرة: [ ﴾ml k j i h  ﴿ :تعاىل هِ قولِ نحو  ,األمرُ  بهِ  املقصودِ 
 ﴾o n m l k  ﴿ :تعاىل هِ قولِ نحو  ,األمرِ  بلفظِ  وكالترصيحِ , ]٢٢٨

 .ذلكَ  ونحوُ , ]٩٠النحل: [
هُ  ْ  القرينةِ  عنِ  جردِ والت اإلطالقِ  عندَ  وهيَ (: $قولُ  صيغةَ  نَّ إ :أيْ  )عليهِ  لُ مَ حتُ

ْ  ,معنى الطلبِ  ها عنْ فُ التي ترص األمارةِ  عنِ  عندما تتجردُ  األمرِ  عىل  لُ مَ فإهنا حتُ
 ليهِ إ ذهبَ  هذا ما, )٢(منفصلةً أم ْ متصلةً  ,قوليةً  أمْ  حاليةً  أكانتْ  سواءٌ  ,الوجوبِ 

                                                  = 
)١/١٥٩ :  .»ها الكالمُ لإلجيابِ إذا جتردَتْ عنِ القرائنِ الصيغةُ التي في«) حيثُ قالَ

 ).٢٥٣−١/٢٤٧انظر: إرشاد الفحول ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).١٧١(ص ), الرشح الكبري١٣٦(ص انظر: ابن الفِ
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 .)١(والفقهاءِ  األصولينيَ  مجهورُ 
 عىل اإللزامِ  الداللةِ  بنيَ  مرتددةٌ  األمرِ  صيغةَ  إىل أنَّ  األصولينيَ  بعضُ  وذهبَ 

يف  ةٌ لَ مَ عْ تَ سْ مُ  )افعلْ ( صيغةَ  إنَّ  :وقالوا, )٢(ذلكَ  وغريِ  والتهديدِ  واإلباحةِ  والندبِ 
 .)٣(اوجهً  عرشَ  مخسةَ 

 إمامُ  ذكرَ « . وقدْ األصلُ  حيثُ  منْ  عىل الوجوبِ  يدلُّ  األمرَ  أنَّ  :والصوابُ 
 فأوجبتُ  كَ أمرتُ  :القائلِ  قولِ  دونَ ) افعلْ ( يف صيغةِ  اخلالفَ  أنَّ  والغزايلُّ , منيِ احلر

 مْ هُ عَ بِ وتَ  , خالفٍ بالَ  األمرِ  صيغِ  نْ مِ  فإنهُ  ,مأمورٌ  فأنتَ  ,كَ وألزمتُ  ,وندبتُ , عليكَ 
 .)٤(»مجاعةٌ 

هذا  ) ِعليه لُ مَ حْ يُ ف ,اإلباحةُ  أوِ  الندبُ  منهُ  املرادَ  عىل أنَّ  الدليلُ   ما دلَّ إالَّ ( :هُ قولُ 
 عليهِ  تدلَّ  أنْ  ا يمكنُ ملَ  بيانٌ  وهوَ  ,عىل الوجوبِ  )افعلْ ( صيغةِ  داللةِ  منْ  استثناءٌ 
 .القرينةِ  عنِ  تتجردْ  إذا ملْ  ,افعلْ  صيغةُ 

فيام   يدخلُ  الَ إالَّ  ما بعدَ  إنَّ ف, )لكنْ ( بمعنى ,هنا منقطعٌ  االستثناءَ  أنَّ  واألظهرُ 
 لهُ  دَّ بُ  الَ , باحةِ اإل أوِ  ندبِ ال منَ  الوجوبِ  غريَ  وأفادَ  األمرِ  يغةِ بص جاءَ ما  نَّ أل ;قبلها

 فصيغةُ , ]٣٣النور: [ ﴾kj i h g f  ﴿ :تعاىل هَ كقولَ  ,عليهِ  تدلُّ  قرينةٍ  منْ 
 ;ها عىل الرضاوبناؤُ  ,املعامالتِ  منَ  املكاتبةَ  ألنَّ  ;عىل الوجوبِ  تدلَّ  هنا ملْ  األمرِ 

 ﴾® ¯ °±  ﴿ :تعاىل هِ وكقولِ , )٥(املكاتبةِ  وبِ وج أمجعوا عىل عدمِ  ولذلكَ 
                                                 

 ).١/٣٤١), تيسري التحرير (٢٦(ص اللمع )١(
 ).١٣٤, ١٥(ص ), املنخول١/٣٣٧انظر: هناية السول رشح منهاج الوصول ( )٢(
 ).٢/٣٩ل (املحصو )٣(
 ).٥/٢١٨١التحبري رشح التحرير ( )٤(
 ).١/٢١٧انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )٥(
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 مَ لِ عُ  ,احلظرِ  بعدَ  بهِ  األمرُ   جاءَ امَّ لف ,واحللُ  اإلباحةُ  يف الصيدِ  األصلَ  فإنَّ  ,]٢املائدة: [
 .)١(االصطيادِ  وجوبِ  أمجعوا عىل عدمِ  ولذلكَ ; قبلُ  عليهِ  كانَ ما إىل  عادَ  أنهُ 

 ,ذلكَ  وغريِ  ,واإلهانةِ  ,والتخيريِ  ,التهديدِ ك املعنينيِ  هذينِ  لغريِ  يأيت األمرُ  وقدْ 
 .الفقهِ  أصولِ ب يتصالنِ  ,رشعيانِ  ألهنام حكامنِ  ;املثالنيِ  عىل هذينِ هنا  وإنام اقترصَ 

 
א 

يحِ « حِ ىلَ الصَّ ارَ عَ رَ قْتَيض التَّكْ ال يَ ارِ  ,وَ رَ دِ التكْ ىلَ قَصْ لِيلُ عَ لَّ الدَّ ال  ,إِال إذا دَ وَ
رَ يَ  وْ تَيضِ الْفَ لُ إِال بِهِ  ,قْ عْ تِمُّ الْفِ بِامَ ال يَ رٌ بِهِ وَ لِ أَمْ عْ ادِ الْفِ األمرُ بِإجيَ اتِ  ,وَ رِ بِالصلَوَ األَمْ كَ

ا فُ  إِذَ ا وَ ةِ إِلْيَهَ يَ دِّ ةِ املُْؤَ ارَ رٌ بِالطَّهَ نِ أمْ ورُ عَ جُ املَْأْمُ ْرُ ةِ  عِلَ خيَ دَ هْ  »الْعُ
هُ  :  )عليه دليلٌ   إذا دلَّ إالَّ  عىل الصحيحِ  ارَ  التكريضِ تَ قْ وال يَ (: $قولُ  نَّ إأيْ

 عىل طلبِ  ما يدلُّ  بهِ  يقرتنْ  ملْ  أنهُ  دامَ  ما مرةٍ  منْ  أكثرَ  بهِ  املأمورِ  فعلَ  بُ وجِ يُ  الَ  األمرَ 
 .التكرارِ 

 ه التكرارَ اقتضاؤُ  حيثُ  نْ مِ  واألمرُ  ,األصولينيَ  أكثرِ  عندَ  الصحيحُ  وهذا هوَ 
 :أحوالٍ  ثالثُ  هُ لَ  هَ وعدمَ 

قيَّدَ  أنْ  :األوىل احلالُ  ال  احلالِ  يف هذهِ  فاألمرُ  ,التكرارِ  طلبِ  عدمَ  بام يفيدُ  األمرُ  يُ
تَ  قْ  فرضَ  قدْ  ,أهيا الناسُ « :قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  فإنَّ  ,احلجِّ  فرضُ  ذلكَ  لُ امث ,تكرارَ  اليضِ يَ
حتى قاهلا  فسكتَ  ?اهللاِ ولَ يا رس عامٍ  أكلَّ  :رجلٌ  فقالَ , »واجُّ فحُ  ,احلجَّ  عليكمُ  اهللاُ

 ذلكَ  فدلَّ , )٢(»مْ ا استطعتُ وملَ  ,تْ لوجبَ  ;نعمْ  :قلتُ  لوْ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولُ  قالَ  مَّ ثُ  ,اثالثً 
                                                 

 ).٥/٢١٨٦), التحبري رشح التحرير (١/٢١٨ينظر: الربهان يف أصول الفقه ( )١(
 .ڤ) عن أيب هريرة ١٣٣٧رواه مسلم يف احلج/باب فرض احلج مرة يف العمر ( )٢(
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 مرةً  يف العمرِ  جيبُ  احلجَّ  عىل أنَّ  اإلمجاعُ  عقدَ وهلذا ان ;اوجوبً  تكرارِ ال طلبِ  عىل عدمِ 
 .واحدةً 

 ,املأمورِ  تكرارُ  جيبُ  فهنا ,املأمورِ  تكرارِ  طلبَ  بام يفيدُ  األمرُ  دَ يَّ قَ يُ  أنْ  :الثانيةُ  احلالُ 
 فمثالُ  ;هِ رِ رُّ كَ تَ بِ  الطلبُ  يتكررُ  فإنهُ  ;وصفٍ  أو عىل سببٍ  األمرُ  قَ لِّ إذا عُ  ذلكَ  ومثالُ 
H G F E D C B A  ﴿ :تعاىل هُ قولُ  بسببٍ  األمرِ  تعليقِ 

 RQ P O N M L K J I﴾ ] :املائدة
 تعليقِ  ومثالُ  ,للصالةِ  قيامٍ  كلِّ  عندَ  رِ هُّ طَ التَّ   تكرارَ يضِ تَ قْ ا يَ هن رِ هُّ طَ بالتَّ  األمرَ  فإنَّ , ]٦

 فإنَّ , ]٣٨املائدة: [ ﴾R Q P O  ﴿ :تعاىل هُ قولُ  بوصفٍ  األمرِ 
 عىل تكرارِ  اإلمجاعُ  وهلذا انعقدَ  ;الوصفُ  دَ جِ وُ ام لَّ كُ  هُ  تكرارَ يضِ تَ قْ هنا يَ  بالقطعِ  األمرَ 

 .اهَ بتكرارِ  يف الرسقةِ  القطعِ 
فيه  للعلامءِ فهذا  ,هُ وعدمَ  التكرارَ  بام يفيدُ  دْ يَّ قَ يُ  الذي ملْ  املطلقُ  األمرُ  :الثالثةُ  حلالُ ا

 :)١(قوالنِ 
 هورُ مج وهبذا قالَ  ,واحدةً  يكفي مرةً  بلْ  , التكرارَ يضِ تَ قْ  يَ الَ  أنهُ  :األولُ  القولُ 

 .$ املؤلفُ  هُ رَ رَّ ما قَ  وهوَ  ,مهِ وغريِ  األصولينيَ  نَ مِ  العلامءِ 
 .هِ أصحابِ  ا أكثرُ هَ اختارَ  ,أمحدَ  عنْ  روايةٌ  وهوَ  , التكرارَ يضِ تَ قْ يَ  أنهُ  :الثاين لقولُ ا

 ;للراجحِ  بيانٌ  وكذلكَ  ,تقدمَ  وقدْ  ,إىل اخلالفِ  إشارةٌ  )عىل الصحيحِ ( :هُ وقولُ 
 ,واحدةِ ال املرةِ  أوِ  للتكرارِ  ضِ رُّ عَ التَّ  دونَ  ,الفعلِ  طلبَ  تفيدُ  املجردِ  األمرِ  صيغةَ  ألنَّ 

هذا  ,الصيغةُ  هُ فال تفيدُ  وما زادَ  ,املأمورِ  تحصيلِ ل منهُ   بدَّ الَ  واحدةً  مرةً  هُ فعلُ  ولكنْ 
 .جهةٍ  منْ 

                                                 
 ).١/٢٩٨قه (انظر: التلخيص يف أصول الف )١(
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عىل  يكونَ  ا أنْ إمَّ  :فال خيلو ذلكَ  ,التكرارَ  إنه يفيدُ  :إذا قيلَ  ,أخر جهةٍ  ومنْ 
 ,كثريةٌ  لرشيعةِ يف ا األوامرَ  ألنَّ  ;فهذا حمالٌ  ,فُ لَّ كَ املُ  عنهُ  الذي ال ينفكُّ  الدوامِ  وجهِ 

 . إىل التعارضِ يضِ فْ فيُ 
 ,فيهِ  فهذا ال بيانَ ! ?الواجبِ  التكرارِ  فام حدُّ  ,الدوامِ  ال عىل وجهِ  يكونَ  ا أنْ وإمَّ 

َ  فهوَ  حتديدٍ  وكلُّ   .)١(مٌ كُّ حتَ
ما  إال إذا جاءَ  رَ  التكرايضِ تَ قْ ال يَ  األمرَ  نَّ إ :أيْ  )دليلٌ  عليهِ  إال إذا دلَّ ( :هُ وقولُ 

ا عىل قً لَّ عَ مُ  األمرُ  يكونَ  أنْ  أو ,التكرارِ  عىل طلبِ  ا بالنصِّ إمَّ  ,التكرارِ  عىل إرادةِ  لُّ يد
 .)٢(برشطٍ  قِ لَّ عَ املُ  واختلفوا يف األمرِ  ,ااتفاقً  هِ رِ رُّ كَ بتَ  يتكررُ  فإنهُ  ,وصفٍ  أو سببٍ 

هُ   وجوبَ  مُ ال تستلز املطلقِ  األمرِ  صيغةَ  إنَّ  :أيْ  ) َ الفوريضِ تَ قْ  يَ والَ (: $قولُ
 عنِ  بهِ  املأمورِ  فعلِ  تأخريُ  يجوزُ ف ,املأمورِ  إىل فعلِ  املبادرةِ  وال, )٣(يف احلالِ  االمتثالِ 

  فوريةً يضِ تَ قْ  تَ الَ  األمرِ  صيغةَ  أنَّ  وذلكَ  ;يف املبادرةِ  االمتثالِ  متامُ  كانَ  وإنْ , )٤(األمرِ 
 أكثرُ  إليهِ  هذا ما ذهبَ  ,هِ زمانِ  تعينيِ  دونَ  الفعلِ  لطلبِ  فإهنا موضوعةٌ  ;اوال تراخيً 

 عنِ  وروايةٌ  ,املالكيةِ  عندَ  والراجحُ  ,والشافعيةِ  احلنفيةِ  أكثرِ  قولُ  وهوَ  ,األصولينيَ 
 .أمحدَ  اإلمامِ 

 إالَّ  ,االمتثالِ   فوريةَ يضِ تَ قْ تَ  املطلقِ  األمرِ  صيغةُ  بلْ  :األصولينيَ  منَ  مجاعةٌ  وقالَ 
 وهوَ  ,والشافعيةِ  واملالكيةِ  احلنفيةِ  بعضُ  بَ ذه وإليهِ  ,ذلكَ  عىل غريِ  دليلٌ  يدلَّ  أنْ 

                                                 
 ).٢/٣٧٦انظر: رشح خمترص الروضة ( )١(
 ).١٢٢− ٢/١٢١انظر: البحر املحيط ( )٢(
 ).٢/١٨٨التوضيح ( )٣(
 ).١/٢٥٤كشف األرسار ( )٤(
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 .األقربُ  هوَ هذا و, )١(احلنابلةِ  عندَ  املذهبُ 
إىل  ذهبَ   التكرارَ يضِ تَ قْ يَ  األمرَ  بأنَّ  قالَ  فمنْ  ,اهَ قبلَ  باملسألةِ  متصلةٌ  املسألةُ  وهذهِ 

 .)٢(مَ ا تقدَّ مَ  وِ اختلفوا عىل نح , التكرارَ يضِ تَ قْ  يَ الَ  :قالَ  ومنْ  , الفوريةَ يضِ تَ قْ يَ  أنهُ 
 ,بهِ  فالذي أقطعُ « :قالَ  حيثُ  ,الربهانِ  هِ كتابِ  يف املسألةِ  يف هذهِ  املؤلفُ  فَ توقَّ  وقدْ 

وإنام  ,املطلوبَ  وقعٌ مُ  املطلقةِ  الصيغةِ  بحكمِ  فإنهُ  ,ى بالفعلِ تَ مهام أَ  بَ طالَ املُ  أنَّ 
 ألصلِ  ممتثلٌ  التأخريِ  معَ  فهوَ  رَ خَّ أَ  وإنْ  ,يعصِ  ملْ  بادرَ  إنْ  أنهُ  وهوَ  ,آخرَ  يف أمرٍ  التوقفُ 

 .)٣(»التوقفُ  ففيهِ  ?بالتأخريِ  لإلثمِ  يتعرضُ  وهلْ  ,املطلوبِ 
هُ   ,األولِ  بالزمانِ  اختصاصٍ  غريِ  منْ  الفعلِ  إجيادُ  منهُ  الغرضَ  ألنَّ (: $قولُ

 أنَّ  هُ مفادُ و , الفوريةَ يضِ تَ قْ  يَ الَ  األمرِ  كونِ  منْ  حهُ ملا رجَّ  هذا تعليلٌ  )الثاين الزمانِ  دونَ 
فال  ,هِ وعِ وق إىل زمنِ  نظرٍ  غريِ  منْ  بهِ  املأمورِ  الفعلِ  حصولُ  املجردِ  األمرِ  منَ  الغرضَ 

 قدِ و. األولِ  الزمنِ  بعدَ  الوقتِ  بقيةِ  دونَ  , األمرَ يلِ يَ الذي  األولِ  بالزمنِ  خيتصُّ 
 .)٤(أخر جٍ جَ حُ ا بِ استدلوا أيضً 

 باملبادرةِ  التي فيها األمرُ  فاستدلوا باآلياتِ  ,الفورَ  يضِ تَ قْ يَ  األمرَ  إنَّ  :قالَ  ا منْ وأمَّ 
 ﴾_ `a  ﴿ :تعاىل اهللاِ كقولِ  ,إىل اخلرياتِ  واملسابقةِ  ,الصالحِ  إىل العملِ 

J I H G F E D C B  ﴿ :هِ وقولِ , ]١٤٨البقرة: [
 L K﴾ ] :وهذا  ,معلومةٍ  ايةٍ إىل غ يكونَ  ا أنْ إمَّ  التأخريُ  :وقالوا .]١٣٣آل عمران

 ألنهُ  ;باألمرِ   التكليفَ ايفِ نَ فهذا يُ  ,معلومةٍ  غريِ  لغايةٍ  يكونَ  ا أنْ وإمَّ  ;إىل دليلٍ  حيتاجُ 
                                                 

 ).١/٢٥٩), إرشاد الفحول (٥/٢٢٢٥التحبري ( )١(
 ).٢٢٢٥− ٥/٢٢٢٤), التحبري (١/١٦٨الربهان ( )٢(
 ).١/١٧٧الربهان ( )٣(
 ).٢٦٠−١/٢٥٩لفحول (انظر: إرشاد ا )٤(
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 املجردَ  األمرَ  أنَّ  :األقربَ  وهلذا فإنَّ ; )١(جمهولٍ  بوقتٍ  هِ قِ لُّ عَ تَ لِ  ;االمتثالِ  معلومِ  غريُ 
 .أعلمُ  واهللاُ ,نَ كَ ما أمْ   الفورَ يضِ تَ قْ يَ 

هُ  :  ) بهِ إالَّ  الفعلُ   يتمُّ  الَ وبامَ  ,بهِ  أمرٌ  فعلِ ال بإجيادِ  واألمرُ (: $قولُ  األمرَ  إنَّ أيْ
 , بهِ إالَّ  الفعلُ   يتمُّ ما الَ  إجيادِ ب ا أمرٌ أيضً  وهوَ  ,بهِ  املأمورِ  الفعلِ  ذاتِ  بإجيادِ  أمرٌ  بفعلٍ 
ا يهَ مِّ سَ ويُ  ,واجبٌ  فهوَ   بهِ إالَّ  الواجبُ  يتمُّ  ما الَ  :بمسألةِ  مشهورةٌ  املسألةُ  وهذهِ 
 ;أشملُ  والثانيةُ  ,األوىل أشهرُ  العبارةُ «و ,بهِ  مأمورٌ  فهوَ   بهِ إالَّ  األمرُ  يتمُّ  ما الَ  :همضُ بع
 .الثانيةِ  العبارةِ إىل  أقربُ  املؤلفُ  هُ وما ذكرَ , )٢(»للندبِ  يكونُ  قدْ  األمرَ  إنَّ  حيثُ  نْ مِ 

 .»املقاصدِ  هلا أحكامُ  الوسائلُ « قاعدةِ  حتتَ  جُ ا يندروهذا ممَّ 
ْ  ) ِالفعل بإجيادِ ( :هُ قولُ و ا مأمورً  فليسَ  , بهِ إالَّ  الفعلِ  مرشوعيةُ   تتمُّ ما الَ  بهِ  جُ رُ خيَ

, )٣(اتفاقٍ  وهذا حملُّ  ,واجبٍ  غريُ  فهوَ   بهِ إالَّ  الوجوبُ  ام ال يتمُّ ف ,هِ وحتصيلِ  هِ إجيادِ ب
 وجوبُ  عليهِ  فُ قَّ وَ تَ يَ  كالنصابِ  فالسببُ  ;مانعٍ  انتفاءَ  أوا رشطً  أوا سببً  كانَ  سواءٌ «

 رشطٌ  هيَ  كاإلقامةِ  والرشطُ  ;الزكاةُ  عليهِ  لتجبَ  فِ لَّ كَ عىل املُ  هُ حتصيلُ  فال جيبُ  الزكاةِ 
 فعلُ  عليهِ  جيبُ  السفرِ  ىضَ تَ قْ مُ  ا إذا عرضَ هَ حتصيلُ  فال جيبُ  الصومِ  أداءِ  لوجوبِ 

 .)٤(»الزكاةُ  لتجبَ  هُ نفيُ  فال جيبُ  ينِ كالدَّ  واملانعُ  ;السفرِ 
 :حاالنِ  لهُ ف  بهِ إالَّ  الفعلِ  إجيادُ  ما ال يتمُّ ا أمَّ و

يف  كالسجودِ  ,ا فيهِ واجبً  أوا ركنً  بهِ  املأمورِ  نَ مِ ا جزءً  يكونَ  أنْ  :وىلَ األُ  احلالُ 
 إالَّ  ال توجدُ  ,الصالةِ  ماهيةِ  منْ  جزءٌ  ألنهُ  ;هِ إجيادِ  طلبِ يف  فال خالفَ  ,مثالً  الصالةِ 

                                                 
 ). ٢٢٧−١/٢٢٣انظر: التمهيد يف أصول الفقه ( )١(
 ).١/١٥١رشح الكوكب املنري ( )٢(
 ).٢/٩٢٣), التحبري رشح التحرير (١/٢١١انظر: أصول الفقه البن مفلح ( )٣(
 ).١/١٧٩انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٤(
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 .بهِ  مأمورٌ  هذاف ,بهِ 
 مثلِ  املأمورِ  الفعلِ  صحةِ  رشطِ ك ,بهِ  املأمورِ  ا عنِ خارجً  يكونَ  أنْ  :الثانيةُ  احلالُ 

الذي  وكالسببِ  ,اهَ ألهنا رشطُ  ;بالطهارةِ  أمرٌ  بالصالةِ  فاألمرُ  ,للصالةِ  الطهارةِ 
 الرضبِ  مثلُ  القتلُ  بهِ  بام حيصلُ  أمرٌ  بالقتلِ  األمرِ ك ,األمرِ  امتثالُ  عليهِ  فُ قَّ وَ تَ يَ 

 فِ قُّ وَ تَ لِ  بهِ  مأمورٌ  عىل أنهُ  العلامءِ  فجمهورُ  , بهِ إالَّ  املأمورُ  حيصلُ ال  ألنهُ  ;بالسيفِ 
 .)١(عليهِ  املأمورِ  حصولِ 

 واجلمهورُ  ,اهَ داللتِ  منْ  أمْ  األمرِ  صيغةِ  نفسِ  ى منْ قَّ لَ تَ أيُ  اختلفوا يف الوجوبِ  وقدِ 
 .)٢(هِ لفظِ  ال منْ  معنى األمرِ  حيثُ  منْ  عليهِ  الداللةَ  وأنَّ  ,عىل الثاين

 للقاعدةِ  هذا متثيلٌ  )إليها املؤديةِ  بالطهارةِ  أمرٌ  بالصالةِ  كاألمرِ (: $هُ قولُ 
 أمرٌ  بالصالةِ  فاألمرُ  ,الصالةِ  لصحةِ  رشطٌ  الطهارةَ  فإنَّ  ;رشعيةٍ  يف مسألةٍ  املتقدمةِ 

 ,الطهارةِ   بفعلِ  إالَّ ممتثالً  ال يكونُ  واملأمورُ  , هباإالَّ  ألهنا ال تصحُّ  ;دَّ وال بُ  بالطهارةِ 
 .)٣(اهَ أجزائِ  كبعضِ  ,الصحيحةِ  الصالةِ  فإهنا رضورةُ 

هُ  ْ  وإذا فُعلَ (: $قولُ :  ) ِالعهدة عنِ  املأمورُ  جُ رُ خيَ  رَ أُمِ ما  لَ عَ إذا فَ  فَ لَّ كَ املُ  نَّ إأيْ
ْ  فإنهُ  بهِ   .هُ ذمتُ  وتربأُ  لبِ الطَّ  منَ  بذلكَ  جُ رُ خيَ

 .)٤(بعةِ والت والضامنِ  الدركِ ك ,معانٍ  عىل عدةِ  قُ لَ طْ تُ  والعهدةُ 
 عليهِ  ال جيبُ  وأنهُ , )١(اإلجزاءُ  :األصولينيَ  عندَ  العهدةِ  عنِ  باخلروجِ  واملقصودُ 

                                                 
), حاشية ١/٣٥٩), رشح الكوكب املنري (٣/١٤٧٢انظر: نفائس األصول يف رشح املحصول ( )١(

 ).٢/١٠٠العطار (
 ).١/١٨٠انظر: البحر املحيط ( )٢(
 ). ١/١٨٤املنخول ( )٣(
 ).٣/٣١١), لسان العرب (٨/٤٥٩تاج العروس ( )٤(
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 :أمرينِ  يفيدُ  األصولينيَ  عندَ  واإلجزاءُ  ,منهُ  بَ لِ ى بام طُ تَ أَ  ألنهُ  ;)٢(آخرُ  يشءٌ  الفعلِ  معَ 
 .عليهِ  وهذا متفقٌ  ,األمرِ  وامتثالُ  الرشعِ  موافقةُ  :األولُ 
 .الراجحُ  وهوَ , األصولينيَ  مجهورُ  وإىل هذا ذهبَ  ,بهِ  القضاءِ  وطُ سق :الثاين

 ,)٣(القضاءِ  عىل سقوطِ  لٍّ قِ تَ سْ مُ  دليلٍ  منْ  دَّ ال بُ  :فقالوا ,همْ بعضُ  يف ذلكَ  وخالفَ 
ا صىل ظان  نْ مَ  عىل أنَّ  فإهنم متفقونَ  ;اا لفظي خالفً  العلمِ  أهلِ  ه بعضُ عدَّ  وقدْ 

 .)٤(قضاءٌ  عليهِ  وال جيبُ  ,احلدثَ  يتبنيِ  إذا ملْ  ,ا عليهِ  مدَّ أَ  قدْ  هُ فإن ,الطهارةَ 
 

Wאאא، 
نُونَ « اىلَ املُْؤمِ طَابِ اهللاَّ تَعَ لُ يفِ خِ خُ دْ  .يَ

ي اهِ السَّ بِيُّ  ,وَ الصَّ طَابِ  ,وَ اخلِنيَ يف اخلِْ ُ دَ ريْ نُونُ غَ املَْجْ ال ,وَ وعِ وَ َاطبُونَ بِفرُ ارُ خمُ فَّ كُ
ائِعِ  َ بِامَ ال تَصحُّ إال بِهِ  ,الرشَّ المُ  −وَ سْ وَ اإلِ هُ è  ﴿: − حكايةً عنِ الكفارِ −لقولِهِ تعاىل  ;وَ

ì ë ê é  ñ ð ï î í﴾ ] :هِ  ]٤٣−٤٢املدثر دِّ نْ ضِ ْيٌ عَ ءِ هنَ ْ رُ بِاليشَّ األَمْ  ,وَ
هِ  دِّ رٌ بِضِ ءٍ أَمْ ْ نِ اليشَّ يُ عَ النَّهْ  .»وَ

هُ   األمرِ  يف بابِ  هذا فصلٌ  ) ُوما ال يدخل والنهيِ  يف األمرِ  الذي يدخلُ (: $قولُ
 ,اهُ ضَ تَ قْ مُ بِ  بُ الَ طَ ويُ  اخلطابُ  إليهِ  توجهُ يَ  نْ مَ و ,تعاىل اهللاِ خطابِ  لَّقِ عَ تَ مُ  بيانُ  :هُ مقصودُ 

                                                  = 
 ).٣٧(ص ), قرة العني١١٠(ص انظر: رشح املحيل )١(
 ).١/٢٣٥), الفروق (٣/١٨٨اإلحكام لآلمدي ( )٢(
), ١/٢٤٧), اإلهباج يف رشح املنهاج (٤/١٥٨٨األصول يف رشح املحصول (انظر: نفائس  )٣(

 ).١/٢٦٩إرشاد الفحول (
 ).١٠٩٣, ١٠٨٣, ٣/١٠٨١), التحبري (٢/٤١٥انظر: املحصول للرازي ( )٤(
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 .بيشءٍ  بُ الَ طَ وال يُ  إليه توجهُ ال يَ  ومنْ 
 ;والنهيِ  يف األمرِ  البحثِ  اكتاملِ  قبلَ  املسألةِ  هذهِ  بتناولِ  املؤلفُ  بادرَ  قدْ و

 األمرِ  مسائلِ  منْ  الفراغِ  بعدَ  املسألةُ  هذهِ  تكونَ  ا أنْ تصنيفً  املناسبَ  إنَّ  فوإالَّ  ,ألمهيتها
ا والنهيِ   .فيهام واحدٌ  لكالمُ فا ,فيها والنهيِ  األمرِ  الشرتاكِ  ;مجيعً

 .إليهِ  ويتوجهُ  التكليفِ  خطابُ  هُ يشملُ  منْ  :أيْ  )يدخلُ  الذي( :هُ وقولُ 
 .إليهِ  وال يتوجهُ  التكليفِ  خطابُ  هُ الذي ال يشملُ  :أيْ  )وما ال يدخلُ ( :هُ وقولُ 

َ  وغلبَ  ,بمعنى الذي )ما(و  أسبابِ  إىل أهمِّ  ويف هذا إشارةٌ  ,العاقلِ  ا يف غريِ استعامهلُ
 .هِ اكتاملِ  عدمُ  أو العقلِ  عدمُ  وهوَ  ,والنهيِ  األمرِ يف الدخولِ  عدمِ 
كام  ,ال األشخاصِ  إىل الصفاتِ  هنا بالنظرِ  )ما( استعاملَ  إنَّ  :الَ قَ يُ  أنْ  يمكنُ و

 .]٣النساء: [ ﴾z } | { ~ _  ﴿: تعاىل قالَ 
هُ  :  )تعاىل املؤمنونَ  اهللاِ يف خطابِ  يدخلُ (: $قولُ  إليهمْ  الذين يتوجهُ  نَّ إأيْ

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسولُ  بهِ  تعاىل ما جاءَ  اهللاِ بخطابِ  واملرادُ  ,اإليامنِ  أهلُ  تعاىل همْ  اهللاِ خطابُ 
 يهِ مِّ سَ ويُ , )١(األخبارِ  أمِ  يف األحكامِ  كانَ أ سواءٌ  ,إليهِ  اهللاُ وما أوحاهُ  ,اهللاِ  كالمِ  نْ مِ 

 .)٢(ملسو هيلع هللا ىلص هِ رسولِ  وكالمَ  اهللاِ كالمَ  ليشملَ  ;)الرشعِ أوِ  الشارعِ  خطابُ ( همبعضُ 
 لإلذعانِ  مُ املستلزِ  رارُ اإلق وهوَ  ,باإليامنِ  املوصوفونَ  همُ  )املؤمنونَ ( :هُ وقولُ 
 اخلطابِ  نَ ا مِ كثريً  وألنَّ  ;مْ المتثاهلِِ  بُ ملُوجِ ا ألنهُ  ;اإليامنِ  وصفِ ب مْ هُ رَ كَ وذَ  ,والقبولِ 

 أكثرُ  وهوَ , ﴾£ ¤ ¥  ﴿ املؤمننيَ  بنداءِ  رُ صدَّ يُ  والنهيِ  يف األمرِ  اإلهليِّ 
 .يف القرآنِ  رَ تكرَّ  نداءٍ 

                                                 
 ).١/٢٥١رشح خمترص الروضة ( )١(
ىلَ  وهوَ عندَ «): ١/٢٥٢قال الطويف يف رشح خمترص الروضة ( )٢(  .اهـ »التحقيقِ أَوْ
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 هبمُ  يتعلقُ  الذينَ  نَ وملكلفا همُ و ,املسلمونَ  :املصنفِ  يف قولِ  باملؤمننيَ  واملرادُ 
 .تارٍ خمُ  رٍ اكِ ذَ  عاقلٍ  بالغٍ  كلُّ  هوَ  باالتفاقِ  فُ لَّ كَ واملُ  ,اخلطابُ 
 هِ حالِ  بيانُ  سيأيتف رُ فاالك وأما ,هُ رَ كْ والنايس واملُ  جنونُ وامل الصغريُ  :بذلكَ  خرجَ ف

 .املصنفِ  يف كالمِ  للخطابِ  بالنسبةِ 
 العربِ  ةِ غَ لُ  منْ  املألوفَ  فإنَّ  ;اا وإناثً ذكورً  اإليامنِ  أهلَ  يشملُ  )املؤمنونَ ( :هُ وقولُ 

عىل  منعقدٌ  اإلمجاعُ  ولذلكَ  ;)١(التذكريِ  وا جانبَ بُ لَّ غَ  والتأنيثُ  التذكريُ  إذا اجتمعَ  أنهُ 
 .)٢(رِ كَّ ذَ املُ  بصيغةِ  الرشعِ  أوامرِ  أكثرِ  كونِ  معَ  ,يف اخلطابِ  الرجالَ  نَ كْ ارِ شَ يُ  النساءَ  أنَّ 

هُ   ملنْ  هذا بيانٌ  )يف اخلطابِ  نيَ داخلِ  غريُ  واملجنونُ  والساهي والصبيُّ (: $قولُ
 لْ مِ تَ كْ تَ  ملْ  منْ  كلُّ  وهمْ  ,اإليامنِ  وصفِ  ثبوتِ  معَ  التكليفِ  خطابِ  لِ مْ شَ  نْ ى مِ نَ ثْ تَ سْ يُ 

 :وهمُ  ,تعاىل اهللاِ خطابُ  مْ هُ يشملُ  ال ثالثةً  املؤلفُ  منهمُ  دَّ وعَ  األهليةِ  أوصافُ  فيهِ 
 وَ ه يف التكليفِ  مْ دخوهلِِ  لعدمِ  اجلامعَ  الوصفَ  فإنَّ  ,واملجنونُ  ,والصبيُّ  ,الساهي

َ  قدْ  فيكونُ  ,اخلطابِ  فهمِ  عنْ  مْ هُ قصورُ   العقلِ  عدمُ  وهوَ  ,التكليفِ  رشطُ  فيهمْ  فَ لَّ ختَ
 .)٣(يف الساهي والصبيِّ  هِ وقصدِ  التكليفِ  امتثالِ  نيةِ  صحةِ  عدمُ و ,يف املجنونِ 

 خطابَ  فإنَّ . الوضعِ  ال خطابُ  التكليفِ  خطابُ  بهِ  املرادُ  )اخلطابُ (: $هُ قولُ 
 .)٤(هِ ونحوِ  كالصبيِّ  هِ وغريِ  فِ لَّ كَ املُ  يف حقِّ  يثبتُ  الوضعِ 

                                                 
لِّبَ «): ١/٣١٩قال يف إرشاد الفحول ( )١( عَ املُذكرُ واملُؤنثُ غُ إمجاعُ أهلِ اللغةِ عىل أنهُ إذا اجتمَ

 .»املُذكرُ 
), ٢٤٥−١/٢٤٤) وقد حرر املسألة اجلويني يف الربهان (٢٨٧− ٢/٢٨٦آلمدي (لاإلحكام  )٢(

 ).٧٩− ٢/٧٧وانظر: التقرير والتحبري (
 ).١/٦٧( ), املستصفى١/٩١الربهان ( )٣(
 ).١/٢٨٢انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٤(
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هُ   والغفلةُ  اليشءِ  نسيانُ  :يف اللغةِ  وهوَ  ,السهوِ  منَ  مأخوذٌ  )الساهي(: $قولُ
 قُ حَ لْ يُ و .)٢(معلومٍ  عنْ  الغفلةُ  :الصطالحِ ويف ا, )١(هِ إىل غريِ  عنهُ  القلبِ  وذهابُ  ,عنهُ 

 وحتى السكرانُ , )٣(والنايس ,واملخطئِ  ,كالنائمِ  ,اخلطابَ  مُ هَ فْ ال يَ  منْ  كلُّ بالساهي 
 .)٤(هِ تكليفِ  بعدمِ  عىل القولِ 

 فهمُ  وهوَ  ,عنهُ  التكليفِ  رشطِ  النتفاءِ  ;فٍ لَّ كَ مُ  الساهي غريُ  أنَّ  واملقصودُ 
¶ ¸ ¹  ﴿ :ملؤمننيَ ا يف دعاءِ تعاىل  اهللاِ لقولِ  ;)٥(متثالِ الا دِ صْ قَ  صحةُ و اخلطابِ 

 ¾½ ¼ » º﴾ ] :قدْ « :تعاىل قالَ  اهللاَ أنَّ  الصحيحِ  يف احلديثِ  وجاءَ , ]٢٨٦البقرة 
وا هُ رِ كْ تُ وما اسْ  والنسيانَ  ي اخلطأَ متِ أُ  عنْ  اهللاُ عَ فَ رَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  ولقولِ , )٦(»فعلتُ 

 .)٧(»عليهِ 
 ?هِ عىل تكليفِ  فهذا يدلُّ  ,الساهي ا يف حقِّ مرشوعً  السهوِ  سجودُ  أليسَ  :يلَ قِ  فإنْ 

 بعدَ  هُ ما فاتَ  كِ ارُ دَ تَ بِ  لهُ  أمرٌ  ولكنهُ  ,هِ سهوِ  حالَ  ا لهُ تكليفً  ليسَ  ذلكَ  أنَّ  :فاجلوابُ 
                                                 

 ).١٤/٤٠٦انظر: مادة (سها) يف لسان العرب ( )١(
 ).٦٨(ص انظر: احلدود األنيقة )٢(
تَنَبَّهُ صاحبُه بأدنى  )٣( : السهوُ يَ وا يف الفرقِ بينهام, فقيلَ , واختلفُ عىل القولِ بأنَّ النسيانَ غريُ السهوِ

, بخالفِ  : السهوُ زوالُ الصورةِ عنِ القوةِ  تنبيهٍ , وقيلَ , فإنه حيتاجُ إىل حتصيلٍ جديدٍ النسيانِ
ا, وقيلَ عكسُ هذا. ا عنهام معً , والسهوُ زواهلُ ةِ معَ بقائِها يف احلافظةِ كَ  انظر: الكليات املُدرِ

 ).١/٩٨٧), كشاف اصطالحات الفنون (٥٠٦(ص
 ).١/٢٨٣انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٤(
احِ ٦٨(ص انظر: املستصفى يف علم األصول )٥( كَ رْ  ).١٤٩(ص ), رشح ابن الفِ
 .ڤ) عن ابن عباس ١٢٦رواه مسلم ( )٦(
 :) بلفظ٢٠٤٥( ڤ, وأخرجه عن ابن عباس ڤ) عن أيب ذر ٢٠٤٣أخرجه ابن ماجه ( )٧(

) ٢/١٩٨), وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني (٧١٧٥, وصححه ابن حبان (»وضع«
 هبي.ووافقه الذ
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ا ملَ  كٌ ارُ دَ تَ  ذلكَ  فإنَّ  ,املالِ  نَ مِ  السهوِ  حالَ  هُ ما أتلفَ  ضامنُ  اأيضً  هُ ومثلُ  ,هِ سهوِ  ذهابِ 
 .)١(تلفٍ  نْ مِ  هِ عىل سهوِ  بَ ترتَّ 

 فيكونُ  .)٢(تالفُ اإل وهوَ  ,هِ سببِ  قيامِ  جلِ أل املالِ  إتالفِ  ضامنَ  إنَّ  :اأيضً  الُ قَ يُ و
 .الوضعيةِ  األحكامِ  نَ مِ 

 النبيِّ  لقولِ  ;زِ يِّ مَ املُ  وغريَ  زَ يِّ مَ املُ  فيشملُ  ,البلوغِ  دونَ  نْ مَ  وهوَ  )الصبيُّ ( :هُ وقولُ 
 النائمِ  وعنِ  ,حتى يفيقَ  هِ عىل عقلِ  املغلوبِ  املجنونِ  عنِ  :الثةٍ ث عنْ  القلمُ  عَ فِ رُ « :ملسو هيلع هللا ىلص

 عدمُ  زِ يِّ مَ املُ  غريِ  تكليفِ  يف عدمِ  والعلةُ  .)٤)(٣(»حتى حيتلمَ  الصبيِّ  وعنِ  ,حتى يستيقظَ 
 .)٥(هِ اكتاملِ  فعدمُ  زِ يِّ مَ املُ  يف اأمَّ  ,العقلِ 

نَّةِ  منَ  مأخوذٌ  )املجنونُ ( :هُ وقولُ   ومنهُ  ,رتِ عىل السِّ  يدلُّ  املادةِ  هذهِ  وأصلُ  ,اجلِ
 ;اجلننيُ  ومنهُ  ,فيهِ  هوَ  نْ مَ  يسرتُ  شجرٍ  منْ  ما فيهِ  نَّ أل ;لبستانِ عىل ا ةِ نَّ اجلَ  اسمِ  إطالقُ 

 املجنونُ ف ,الناسِ  أعنيِ  عنْ  مْ هِ ارِ تَ الستِ  وا بذلكَ مُّ سُ  اجلنُّ  ومنهُ  ,هِ أمِّ  يف بطنِ  هِ ارِ تَ الستِ 
 ,املعنى اللغويِّ  عنِ  خيرجْ  ملْ  يف االصطالحِ  معناهُ و ,)٦(هُ فاقدُ و العقلِ  مستورُ  هوَ 

قْ  :فاجلنونُ   ,اخلطابُ  فهمُ يُ  فبالعقلِ  ,املجنونِ  تكليفِ  عدمِ  ةُ لَّ عِ  هذهِ و ,)٧(العقلِ  دُ فَ
                                                 

احِ  )١( كَ رْ  ).٢٠٦(ص ), التحقيقات١١٢(ص ), رشح املحيل١٤٩(ص انظر: رشح ابن الفِ
 ).٣٨(ص انظر: قرة العني )٢(
, وصححه ڤ) عن عيل ١٤٢٣), والرتمذي (٦/١٥٦), والنسائي (٤٤٠١أخرجه أبو داود ( )٣(

 ).١٤٣) وابن حبان (١٠٠٣ابن خزيمة (
 ).٢٠٦(ص قيقات), التح١٢٦(ص انظر: األنجم الزاهرات )٤(
 ).١/٢٧٧انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٥(
), القاموس ١١٣(ص ), خمتار الصحاح١/٤٢١انظر: مادة (جن) يف مقاييس اللغة ( )٦(

)٤/٢١٠.( 
 ).١٤٧(ص ), معجم لغة الفقهاء٥٥(ص أنيس الفقهاء )٧(
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 .)١(»ثالثةٍ  عنْ  القلمُ  عَ فِ رُ « :حديثُ  عليهِ  كام دلَّ  فْ لَّ كَ يُ  ملْ  هُ فإذا فقدَ 
هُ   وهوَ  ,هِ  بِ إالَّ  وبام ال تصحُّ  ,)٢(الرشائعِ  عِ بفرو خماطبونَ  والكفارُ (: $قولُ

 ,املؤمننيَ  نَ تعاىل مِ  اهللاِ يف خطابِ  يدخلُ  نْ مَ  بيانِ  نْ مِ  املؤلفُ  فرغَ  أنْ بعدَ  )اإلسالمُ 
وبام  يؤمنوا باهللاِ ملْ  نْ مَ  كلُّ  وهمْ  ,تعاىل للكفارِ  اهللاِ خطابِ  شمولَ  ذكرَ  ,ال يدخلُ  نْ ومَ 

 :تنيِ لمسأ املصنفِ  كالمُ  نَ ضمَّ ت وقدْ  ,ملسو هيلع هللا ىلص هُ رسولُ  بهِ  جاءَ 
 ,واإلسالمِ  باإليامنِ  قِ لِّ عَ تَ املُ  اهللاِ  يف خطابِ  يدخلونَ  الكفارَ  أنَّ  :األوىل املسألةُ 

 ,التكليفِ  رشطِ  لوجودِ  ;)٣(عٍ امجإ حملُّ وهذا  , بهِ إالَّ  قبلُ وال تُ  األعاملُ  الذي ال تصحُّ 
 .)٤(اخلطابِ  وفهمُ  العقلُ  وهوَ 

 نَ مِ  ,الرشائعِ  بفروعِ  قِ لِّ عَ تَ املُ  يف اخلطابِ  داخلونَ  الكفارَ  أنَّ  :الثانيةُ  املسألةُ 
 أنْ  فيهِ  النزاعِ  حملِّ  وحتريرُ  ,العلمِ  أهلِ  بنيَ  خالفٍ  وهذا موضعُ  ,واملنهياتِ  املأموراتِ 

ا عىل هَ فِ قُّ وَ تَ لِ  مْ هِ كفرِ  حالَ  اداتُ العب منهمُ  تصحُّ ال  الكفارَ  أنَّ  يف ال خالفَ  إنهُ  :الَ قَ يُ 
 ا هلمْ ترغيبً  وذلكَ  ;اإلسالمِ  ما تركوه منها بعدَ  قضاءُ  منهمْ  بُ لَ طْ ال يُ  هُ وأن ,إلسالمِ ا

 ?ال أمْ  بُ اقَ عَ أيُ  ,الرشائعَ  هِ عىل تركِ  يف اآلخرةِ  الكافرِ  يف مؤاخذةِ  إنام اختلفواو ,فيهِ 
 :)٥(أقوالٍ  عىل ثالثةِ 

                                                 
), قرة ١٢٦(ص ), األنجم الزاهرات٢٠٦(ص ), التحقيقات١١٢(ص انظر: رشح املحيل )١(

 ).٣٨(ص العني
 (الرشيعة). :يف نسخة )٢(
), رشح الكوكب املنري ٢/٢١٢حرير (ت), تيسري ال٢٤(ص انظر: رشح تنقيح الفصول )٣(

)١/٥٣.( 
 ).٢٠١), الرشح الكبري (٣٨(ص ), قرة العني٢٠٧(ص انظر: التحقيقات )٤(
− ٢٠٤), الرشح الكبري (١١٤(ص ), رشح املحيل٢/٣٧٢الفروق ( ءانظر: أنوار الربوق يف أنوا )٥(

٢٠٥.( 
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 ,م هلاهِ كِ ترْ  عىل ذونَ خَ فيؤا الرشيعةِ  بفروعِ  خماطبونَ  الكفارَ  أنَّ  :األولُ  القولُ 
 .املؤلفُ  هُ واختارَ  ,واحلنابلةُ  والشافعيةُ  املالكيةُ  ذهبَ  وإليهِ 

 ,اهَ عىل تركِ  ذونَ فال يؤاخَ  ,الرشيعةِ  بفروعِ  خماطبنيَ  غريُ  الكفارَ  أنَّ  :الثاين القولُ 
 .احلنفيةِ  أكثرُ  قالَ  وبهِ 

عىل  نَ وفيؤاخذ ,ملأموراتِ ا دونَ  باملنهياتِ  خماطبونَ  الكفارَ  أنَّ  :الثالثُ  القولُ 
 .الواجباتِ  نَ ما تركوه مِ  دونَ  املحرماتِ  انتهاكِ 

 :اجلمهورِ  لقولِ  دليلنيِ إىل  املؤلفُ  أشارَ و ,بأدلةٍ  فريقٍ  كلُّ  استدلَّ  وقدِ 
يف  ال خالفَ  فإنهُ  ,باإلسالمِ  خماطبنيَ  الكفارِ  عىل كونِ  القياسُ  :األولُ  الدليلُ 

 لعلَّ و .)اإلسالمُ  وهوَ  , بهِ إالَّ  وبام ال تصحُّ ( :$ هُ قولُ  إليهِ  وأشارَ  ,مَ كام تقدَّ  ذلكَ 
ِ  ذكرَ  مَ قدَّ  املؤلفِ  كونِ  يف السببُ  هوَ هذا   أهنا معَ  ,الرشيعةِ  بفروعِ  خماطبنيَ  مْ كوهنِ

ِ  عىل ذكرِ  ,خالفيةٌ  مسألةٌ   ,عليها اجممعً  مسألةً مع كوهنا  ,باإلسالمِ  خماطبنيَ  مْ كوهنِ
ِ عىل خط االستداللَ  فأرادَ  ُ  :وهوَ  ,فيهِ  بام ال خالفَ  الرشيعةِ  بفروعِ  مْ اهبِ  مْ خطاهبُ
 .سالمِ باإل

هُ  ì ë ê é è  ð ï î í ﴿: الكفارِ  عنِ  تعاىل حكايةً  هِ لقولِ (: $قولُ
 ñ﴾ ] :بفروعِ  خماطبونَ  الكفارَ  الثاين عىل أنَّ  الدليلُ  هذا هوَ  )]٤٣−٤٢املدثر 
 الكفارِ  دخولِ  باتِ موجِ  نْ مِ  تعاىل جعلَ  اهللاَ أنَّ  اآليةِ  نَ مِ  الداللةِ  وجهُ و ,الرشيعةِ 

ُ  ,النارَ   معَ  خاضوا يف الباطلِ  وأهنمْ  ,موا املسكنيَ طعِ يُ  وأهنم ملْ  ,نيَ مصلِّ  غريَ  مْ كوهنَ
 ﴾ü û مظ جع  ö õ ô ó  ﴿ :عنهمْ  تعاىل كام قالَ  اخلائضنيَ 

 وراتِ يف املأم الرشيعةِ  بفروعِ  عىل أهنم خماطبونَ  وهذا يدلُّ , ]٤٥−٤٤املدثر: [
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 .)١(واملنهياتِ 
 رشطَ  أنَّ  الرشيعةِ  بفروعِ  خماطبنيَ  الكفارِ  عىل كونِ ا أيضً به  استدلواا ممَّ و

 .)٢(يف الكفارِ  قٌ قِّ حَ تَ مُ  ,العقلُ  وهوَ  ,التكليفِ 
 بَ وطِ خُ  لوْ  الكافرَ  أنَّ استدلوا ب قدِ ف ,بالفروعِ  خماطبنيَ  م غريُ هنبأ ا القائلونَ وأمَّ 

َ  لكَ وذ ,اإلسالمِ  هبا قبلَ  بَ الَ طَ يُ  ا أنْ مَّ إ هوَ ف ;الرشيعةِ  بفروعِ   نَ مِ  ألهنا ال تصحُّ  ;الٌ حمُ
 عىل أنَّ  املسلمنيَ  إلمجاعِ  ;باطلٌ  وذلكَ  ,اإلسالمِ  هبا بعدَ  بَ الَ طَ يُ  ا أنْ وإمَّ  ,الكافرِ 
 .اإلسالمِ  رشائعِ  نْ مِ  هِ كفرِ  حالَ  هُ ما فاتَ  كِ ارُ دَ تَ بِ  بٍ طالَ مُ  غريُ  الكافرَ 
 .النزاعِ  حملِّ  يف حتريرِ  مَ كام تقدَّ  ;اخلالفِ  حملِّ  خارجُ  بأنهُ  هذا عنْ  يبَ جِ وأُ 

ال  املأموراتِ  بأنَّ  :فقالوا ,املأموراتِ  دونَ  باملنهياتِ  بأهنم خماطبونَ  ا القائلونَ وأمَّ 
 .)٣(الكفرِ  فيها معَ  االمتثالُ  الكافرِ  منَ  رُ وَّ صَ تَ يُ  فإنهُ  ;املنهياتِ  بخالفِ  ,منهمْ  تصحُّ 

 .الرشيعةِ  بفروعِ  خماطبونَ  الكفارَ  أنَّ  األقوالِ  هذهِ  منْ  والراجحُ 
 حاصلَ  ألنَّ  ;الفقهِ  أصولَ  وليسَ  ,الدينِ  ا أصولُ هَ حملُّ  املسألةَ  هذهِ  إنَّ  :يلَ قِ  وقدْ 
 هذا غريُ و .)٤(هلا بالفروعِ  قَ لُّ عَ فال تَ  ,الدنيا بدارِ  وليسَ  ,باملعادِ  فيها يتعلقُ  اخلالفِ 

يف  اخلالفِ عىل  ترتتبُ الدنيا  بأحكامِ  تتعلقُ  فروعٍ  ةَ دَّ وا عِ ذكر قدْ ف ,هِ عىل إطالقِ  مٍ لَّ سَ مُ 
ومنها  ,الكفاراتِ  هِ وإلزامِ  ,هِ وظهارِ  هِ وعتقِ  هِ طالقِ  نفوذِ يف  اخلالفُ  :منها ;األصلِ  هذا

 عىل هذهِ  مبنيٌ  خالفٌ  عليهِ  ةِ الديَ  أوِ  دِ وَ القَ  ففي وجوبِ  أسلمَ  مَّ ثُ  مسلامً  حريبٌّ  إذا قتلَ 
                                                 

 ).٢٠٤− ٢٠١), الرشح الكبري (٢/٣٧٢الفروق ( ءانظر: أنوار الربوق يف أنوا )١(
), مذكرة أصول الفقه ٢/٣٦٢), العدة يف أصول الفقه (١/١٩٣انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٢(

 ).٣١(ص للشيخ الشنقيطي
 ).١/٩٢انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )٣(
 ).١/٣٢١لبحر املحيط يف أصول الفقه (انظر: ا )٤(
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 هِ سقيِ  جوازِ  عدمُ  :ومنها ?ال أمْ  املسجدِ  دخولِ  منْ  هُ متكينُ  أجيوزُ  :اهومن ,القاعدةِ 
 .)١(القاعدةِ  عىل هذهِ  جُ رَّ خَ تَ تَ  املسائلِ  هذهِ  كلَّ  فإنَّ  ,رمضانَ  يف هنارِ  هِ وإطعامِ 

هُ   االمتناعُ  بيشءٍ  األمرِ  الزمَ  نَّ إ :أيْ  )هِ ضدِّ  عنْ  هنيٌ  باليشءِ  واألمرُ (: $قولُ
وهذا , متعددةً  أشياءَ  ا أمْ ا واحدً شيئً  الضدُّ  سواء أكانَ  ;اليشءِ  ذلكَ  ضدِّ  عنْ  والكفُّ 
 .)٢(والفقهاءِ  األصولينيَ  مجهورُ  إليهِ  ما ذهبَ 

 عنْ  هنيٌ  باإليامنِ  فاألمرُ  ,واحدٍ  يف حملٍّ  ال جيتمعانِ  اللذانِ  مها الشيئانِ  :والضدانِ 
 والقعودِ  والسجودِ  الركوعِ  عنِ  هنيٌ  يف الصالةِ  بالقيامِ  واألمرُ  ,الكفرُ  وهوَ  ,هِ ضدِّ 

 .القيامِ  صورةِ  ضدُّ  ا هوَ ممَّ  ذلكَ  ونحوِ 
 وهذا ما ذهبَ  ,عقالً   يقتضيهِ والَ  ,هِ ضدِّ  ا عنْ هنيً  ليسَ  باليشءِ  األمرَ  إنَّ  :وقيلَ 

وإنام  ,األمرِ  مقصودَ  ليسَ  األضدادِ  عنِ  الزجرَ  أنَّ  رَ وقرَّ , )٣(يف الربهانِ  اجلوينيُّ  إليهِ 
 .االمتثالِ  إىل إيقاعِ  ذريعةً  األضدادِ  عنِ  االنكفافُ  ليكونَ  ;خطرَ  لوْ  النهيُ  لهُ  خيطرُ 

 هِ ضدِّ  عنْ  هنيٌ  باليشءِ  األمرَ  يف أنَّ  األصولينيَ  بنيَ  ال خالفَ  أنهُ  إليهِ  هُ بَّ نَ ا يُ وممَّ 
                                                 

 ), األشباه والنظائر للسيوطي١٠٠− ٣/٩٩). وينظر: (٩٨− ٣/٩٧املنثور يف القواعد ( )١(
:  قال الزركيشُّ  ).١٢٨− ١٢٧سنوي (), التمهيد لإل٢٤٥(ص اخلالفُ يف أنَّ الكفارَ «يف املنثورِ

ه , وأنَّ القائلنيَ بتكليفِ هُ قارصةٌ عىل العقابِ مكلفونَ بفروعِ الرشيعةِ مشهورٌ  يف الدارِ  م, هلْ فائدتُ
ا  هُ أنَّ نَ الفروعِ يف ذلك بام حاصلُ وا مِ , أو جيري عليهم بعضُ األحكامِ يف الدنيا? وأكثَرُ اآلخرةِ

, إالَّ يف صورٍ  ي عليهم أحكامَ املسلمنيَ رِ نَ املسائلِ التي يتب»نُجْ ا أنَّ نيُ . وذكروا مجلةً مِ نْ خالهلِ  مِ
ا للخالفِ أث ا وأسلموا, ومنها اذا تبايعوا فاسدً ا يف أحكامِ الدنيا: منها إذا تناكحوا فاسدً رً
وا.  وتقابَضُ

), البحر املحيط يف أصول الفقه ٢/٤٧٨), كشف األرسار (٢/٣٣٤انظر: املحصول ( )٢(
)٢/١٤٤.( 

)١/١٨١( )٣.( 
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َ  تفيدُ  األمرِ  صيغةَ  ال أنَّ  ,واملعنى باللزومِ   .)١(اا هنيً بذاهتِ
ا نظرً  نظرَ  أو رسقَ  أو ,ااملصيل حريرً  سَ ا لبِ إذَ  ,القاعدةِ  ذهِ هب لةِ املتص املسائلِ  ومنَ 

 َ  ?ذلكَ  عنْ  اهنيً  ضمنُ تَ يَ  بالصالةِ  األمرِ  لكونِ  ;الصالةِ  فسادُ  ذلكَ  يضِ تَ قْ يَ  فهلْ  ,امً رَّ حمُ
 .)٢(عىل القاعدةِ  يتخرجانِ  قوالنِ  يف ذلكَ  للعلامءِ 

هُ   هِ حديثِ  قبلَ  القاعدةَ  هذهِ  املؤلفُ  ذكرَ  ) ِهبضدِّ  أمرٌ  اليشءِ  عنِ  والنهيُ (: $قولُ
 .)٣(بهِ  املأمورَ  عُ امِ ما ال جيُ هنا  بالضدِّ  واملرادُ  ,السابقةِ   للقاعدةِ تتميامً  النهيِ  مسائلِ  عنْ 

 ,الضدِّ  ا بذلكَ أمرً  حينئذٍ  النهيُ  فيكونَ  ,واحدٌ  ضدٌّ  لهُ  يكونَ  أنْ  اإمَّ  النهيُ و
 أمرٌ  فهوَ  أضدادٌ  لهُ  يكونَ  ا أنْ وإمَّ  ,فيهِ  بالفطرِ  مرٌ أ فهوَ  ,العيدِ  يومِ  مِ صيا عنْ  كالنهيِ 

يف  اجلوينيُّ  خالفَ  وقدْ  ,هِ أضدادِ  أحدِ   بفعلِ ى إالَّ تَّ أَ تَ ال يَ  هيِ الن امتثالَ  ألنَّ  ;اهَ بأحدِ 
 يف وصفِ − وقالَ  ,هدِّ ا بضأمرً  ليسَ  اليشءِ  عنِ  النهيَ  بأنَّ  فقالَ  ,هنا هُ حَ ما رجَّ  الربهانِ 

 املنهيِّ  أضدادِ  بأحدِ  أمرٌ  اليشءِ  عنِ  النهيُ  :قالَ  ا منْ فأمَّ « :−  هنا هُ رَ الذي قرَّ  القولِ 
 يلزمُ ف, )٥(»اإلباحةِ  يف نفيِ  )٤(الكعبيِّ  مذهبِ  بالتزامِ  وباحَ  ,ا عظيامً أمرً  اقتحمَ  فقدِ  ,عنهُ 

 وسيلةٌ  النهيِ  ضدِّ  فعلَ  أنَّ  باعتبارِ  ;ا بهِ مأمورً  يكونَ  إىل أنْ  املباحُ  ينتهيَ  عىل هذا أنْ 
وال  بصحيحٍ  ليسَ  $ اجلوينيُّ  هُ الذي ذكرَ  اإللزامُ  وهذا ,عنهُ  املنهيِّ  مِ حرَّ املُ  رتكِ ل

 النهيَ  بأنَّ  قالَ  نْ مَ  هُ ال يلتزمُ  ماذا وه ,امطلقً  ينفي اإلباحةَ  الكعبيَّ  نَّ أ وذلكَ  ;الزمٍ 
                                                 

 ).٢٦(ص مذكرة أصول الفقه )١(
 ).٢٦(ص مذكرة أصول الفقه )٢(
 ).١/٢٦٦رشاد الفحول (انظر: إ )٣(
الُ هلمُ  )٤( قَ , يُ نَ املعتزلةِ َ سنةَ  :هوَ أبو القاسمِ عبدُ اهللاِ بنُ أمحدَ الكعبيُّ رأسُ طائفةٍ مِ يفِّ الكعبيةُ تُوُ

.  ثالثِامئةٍ وتسعةَ عرشَ
 ).١/١٨١الربهان ( )٥(
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 ضدُّ  الذي هوَ  املباحِ عىل  الوجوبِ  إطالقِ  نْ مِ  وإنام الغايةُ  ,هِ بضدِّ  أمرٌ  اليشءِ  عنِ 
َ  لرتكِ  وسيلةً  هُ كونُ  النهيِ   جيبُ  قدْ  وأنهُ  ,هِ نفسِ  جهةِ  نْ مِ  مباحٌ  هوَ  :فإذا قيلَ «. )١(مٍ رَّ حمُ

 لفظيٌّ  نزاعٌ  يف هذا البابِ  فالنزاعُ  ,ذلكَ  منعْ يُ  ملْ  الوسيلةِ  جهةِ  منْ  املخرياتِ  وجوبَ 
 .)٢(»اهَ مَ هِ فَ  نْ فيها مَ  عُ ال ينازِ  وإال فاملعاين الصحيحةُ  ,اعتباريٌّ 
قَ  وقدْ  ا وأمَّ , مقصودٌ  هُ تركُ  مَ رَّ حَ املُ « بأنَّ  الكعبيِّ  وقولِ  هذا القولِ  بنيَ  تيميةَ  ابنُ  فرَّ

 وجوبِ  :بمعنى ,واجبٌ  املباحُ  :فإذا قيلَ  ;وسيلةٌ  فهوَ  هِ أضدادِ  منْ  بضدٍّ  االشتغالُ 
َ  وتركِ  واجبٍ  إىل فعلِ  بهِ  توسلُ يُ  قدْ  :أيْ  ,الوسائلِ   الضدُّ  يكونُ و .»حقٌّ فهذا  ,مٍ رَّ حمُ

 بهِ  قُ قَّ حَ تَ يَ  النهيِ  تركُ  إذا كانَ  التخيريِ  عىل وجهِ ا إمَّ  ;اإلجيادِ  مقصودَ  اواجبً  حينئذٍ 
 .هِ ال بإتيانِ إ النهيِ  المتثالِ  طريقٌ  ةَ مَّ ثَ  إذا مل يكنْ  التعينيِ  ا عىل وجهِ وإمَّ  ;هِ وبغريِ 

 :حاالنِ  فلهُ  بهِ  الثوابِ  ا حصولُ وأمَّ 
 اشتغلَ  ألنهُ  ;عليهِ  ابُ ثَ ا يُ فهذا ممَّ  مِ رَّ حَ املُ  لرتكِ  املباحِ  فعلُ  قصدَ يُ  أنْ  :األوىل احلالُ 

 النظرَ  بذلكَ  ليدعَ  ;اهَ ووطئِ  هِ إىل امرأتِ  بالنظرِ  يشتغلُ  نْ مَ  مثلَ  مَ رَّ حَ املُ  ليرتكَ « ;باملباحِ 
فهذا  ,امِ احلر الطعامِ  عنِ  بهِ  ليشتغلَ  ;ا حالالً طعامً  يأكلُ  أو ,اهَ ووطئِ  إىل األجنبيةِ 

 مْ كُ أحدِ  عِ ضْ ويف بُ « :بقولهِ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الن ذلكَ  كام بنيَ  ;والفعلِ  النيةِ  عىل هذهِ  ابُ ثَ يُ 
 لوْ  مْ أرأيتُ « :قالَ  ?أجرٌ  لهُ  ويكونُ  هُ ا شهوتَ نَ يت أحدُ أيأ ,اهللاِ يا رسولَ  :قالوا »صدقةٌ 
 .?باحلاللِ  سبونَ وال حتت باحلرامِ  نَ حتتسبو مَ فلِ  »وزرٌ  عليهِ  ا كانَ أمَ  ,ا يف حرامٍ هَ وضعَ 

 .»هُ ى معصيتُ تَ ؤْ تُ  أنْ  هُ كام يكرَ  هِ صِ خَ رُ بِ  ذَ خَ ؤْ يُ  أنْ  حيبُّ  اهللاَ إنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص هُ قولُ  :ومنهُ 
 .هِ يف صحيحِ  خزيمةَ  وابنُ  أمحدُ  رواهُ 

                                                 
 ).٥٤٨− ١٠/٥٣٠), جمموع فتاو ابن تيمية (٢/٢٠٧), املحصول (١/٧٥انظر: املستصفى ( )١(
)٢( ) ١٠/٥٣٣جمموع الفتاو.( 
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 .»حينئذٍ  فيهِ  فهذا ال ثوابَ  مِ رَّ حَ املُ  تركُ  املباحِ  بفعلِ  قصدَ ال يُ  أنْ  :الثانيةُ  احلالُ 
 

אאWא 
يُ « النهْ ةُ : وَ يغَ دُ صِ رِ تَ . وَ وبِ جُ ىلَ سبِيلِ الْوُ هُ عَ ونَ وَ دُ َّنْ هُ لِ ممِ وْ كِ بِالْقَ ْ اءُ الرتَّ عَ تِدْ اسْ

ادُ بِهِ  املُْرَ رِ وَ ةُ  :األَمْ بَاحَ يدُ  أو ,اإلِ دِ ةُ  أو ,التَهْ يَ وِ ينُ  أو ,التَّسْ وِ  ».التَّكْ
هُ  ا ملَّ  )الوجوبِ  عىل سبيلِ  هُ دونَ  هوَ  نْ ممَّ  بالقولِ  الرتكِ  استدعاءُ  والنهيُ (: $قولُ

 وقدِ  ,النهيُ  وهوَ  ,هِ ضدِّ  يف بيانِ  عَ رشَ  ,األمرِ  مسائلِ  عنْ  الكالمِ  منَ  املؤلفُ  فرغَ 
 أمرٌ  اليشءِ  عنِ  النهيَ  أنَّ  نْ مِ  مَ وما تقدَّ  ,التعريفِ  عىل ذكرِ  النهيِ  يف مسائلِ  اقترصَ 

 عنها يف األمرِ  فالكالمُ  ,املسائلِ  نَ مِ  يف كثريٍ  مرِ األ معَ  يشرتكُ  النهيَ  أنَّ  وذلكَ  ;هِ بضدِّ 
َ  أغنى عنْ   .مْ هِ يف تصانيفِ  األصولينيَ  وعىل هذا جر عملُ , اإعادهتِ
 إذْ  ,النواهي أحكامُ  بهِ  حُ ضِ تَّ تَ  األوامرِ  مسائلِ  منْ  ما ذكرناهُ  أنَّ  اعلمْ « :الغزايلُّ  قالَ 

 .)١(»إىل التكرارِ   حاجةَ فال ,عىل العكسِ  النهيِ  نَ مِ  وزانٌ  مسألةٍ  لكلِّ 
 هذا تعريفُ  )الوجوبِ  عىل سبيلِ  هُ دونَ  هوَ  نْ ممَّ  بالقولِ  الرتكِ  استدعاءُ ( :هُ قولُ و
ا النهيِ   اليشءِ  طلبُ  :واالستدعاءُ  .)٢(واملنعُ  والرتكُ  الكفُّ  :يف اللغةِ  وهوَ  ,اصطالحً

 .مَ كام تقدَّ 
 بهِ  هذا ما فارقَ و ,منهُ  واالمتناعُ  ,عنهُ  والكفُّ  ,اليشءِ  ختليةُ  :أيْ  )الرتكُ ( :هُ قولُ و

 .تركٌ  والنهيُ  طلبٌ  فاألمرُ  ,األمرِ  تعريفَ  النهيِ  تعريفُ 
 املضارعُ  الفعلُ  :هِ صيغِ  وأشهرُ  ,عىل النهيِ  الدالِّ  باللفظِ  :أيْ  )بالقولِ ( :هُ قولُ و

                                                 
 ).٢/٩٩املستصفى يف علم األصول ـ ط الرسالة ( )١(
 ).١٣١(ص انظر: األنجم الزاهرات )٢(
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يف  مَ قدَّ كام ت واإلشارةِ  الكتابةِ ب النهيُ  بذلكَ  وخرجَ  .)ال تفعلْ ( :بال الناهيةِ  نُ املقرتِ 
 .)١(األمرِ 
:  )هُ دونَ  ن هوَ ممَّ ( :هُ قولُ و  فيكونَ  ,عاءً دِّ ا أوِ  هي حقيقةً النا دونَ  املنهيُّ  ونَ يك أنْ أيْ
 .كام سبقَ  ,االستعالءِ  أوِ  العلوِّ  عىل سبيلِ  حينئذٍ  الكفِّ  طلبُ 

 الثبوتِ  عىل وجهِ  يكونُ  عنهُ  املنهيِّ  تركَ  إنَّ  :أيْ  )الوجوبِ  عىل سبيلِ ( :هُ قولُ 
فيها  فالرتكُ  ,الوجوبِ  عىل سبيلِ  فيها ليسَ  النهيُ ف ;الكراهةُ  بذلكَ  جَ خرَ ف ,واللزومِ 

يف  االنتهاءُ  فيجبُ  ,الدوامِ و عىل الفورِ  لرتكُ ا :املطلقِ  النهيِ  ىضَ تَ قْ مُ و ,)٢(الزمٍ  غريُ 
 .)٣( بذلكَ إالَّ  قُ قَّ حَ تَ يَ ال  املطلقَ  الرتكَ  ألنَّ  ;األزمانِ  يف مجيعِ  الكفِّ  واستمرارُ  ,احلالِ 

هُ   مِّ ى بأهَ أتَ  التعريفِ  نَ مِ  غَ فرَ  أنْ  بعدَ  ) ُعنه املنهيِّ  عىل فسادِ  ويدلُّ (: $قولُ
 ,عنهُ  املنهيِّ  عىل فسادِ  يدلُّ  املطلقَ  النهيَ  أنَّ  وهيَ  ,تنبيهٍ إىل  التي حتتاجُ  النهيِ  مسائلِ 
َ  بالفسادِ  فاملرادُ , إذا وقعَ  بهِ  االعتدادِ  وعدمِ   ,هِ بفسادِ  املحكومِ  عنْ  األحكامِ  فُ لُّ ختَ

يف  أكانَ  سواءٌ  )٤(لألحكامِ  اا مفيدً سببً  يكونَ  أنْ  ال يصلحُ  هِ لكونِ  ا عليهِ هَ بِ تُّ رَ تَ  عدمُ و
 :حالنيِ  نْ ال خيلو مِ  والنهيُ  ,املعامالتِ  مِ أ العباداتِ 

 نهيِّ امل البيوعِ  كام يف بعضِ  ,الفسادِ   عدمَ يضِ تَ قْ ما يَ  النهيِ ب يقرتنَ  أنْ  :األوىل احلالُ 
ْ  فإنهُ  ,عنها َ حدِ أ ظلمِ  ا فيها منْ عنها ملَ  هنى« إنام ألنهُ  ;)٥(بالفسادِ  مُ كَ ال حيُ  :رِ ا لآلخَ مهِ

                                                 
 ).٢/٣٤٩رشح خمترص الروضة ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ ), ٤٠(ص ), قرة العني١٣١(ص ), األنجم الزاهرات١٥٦(ص انظر: رشح ابن الفِ

 ).٢١٦(ص الرشح الكبري
 ).٤٠(ص ), قرة العني٢١٤− ٢١٣), التحقيقات (١/٣٦٣لتمهيد يف أصول الفقه (انظر: ا )٣(
 ).٢/١٠٠انظر: املستصفى يف علم األصول ( )٤(
 ).٤١(ص انظر: قرة العني )٥(
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َّ املُ  كبيعِ  ا هَ مل جيعلْ  البيوعُ  فهذهِ  ,ذلكَ  ونحوِ  ,شِ جْ والنَ  ,ي السلعِ قِّ لَ وتَ  ,واملعيبِ  ,اةِ رصَ
 شاءَ  إنْ  فيها إىل املظلومِ  ةُ ريَ واخلِ  ,الزمةٍ  ا غريَ هَ جعلَ  بلْ  ,احلاللِ  كالبيوعِ  الزمةً  الشارعُ 

 .عىل رضا املغبونِ  موقوفةٌ  فهيَ  ا,ضاهَ مْ أَ  شاءَ  وإنْ  ,)١(»اهَ أبطلَ 
 يُ النه يكونَ  بأنْ  ,الفسادِ  عىل عدمِ  ما يدلُّ  بالنهيِ  ال يقرتنَ  أنْ  :الثانيةُ  احلالُ 

 :)٢(يلِ ا ما يَ هَ أبرزُ  ,أقوالٍ  ةِ عدَّ عىل  نَ ويفيه األصول اختلفَ فهذا  ,امطلقً 
 وهوَ  ,املؤلفُ  هُ رَ وهذا الذي قرَّ  ,)٣(امطلقً   الفسادَ يضِ تَ قْ يَ  النهيَ  أنَّ  :األولُ  القولُ 

 مطلوبُ  عنهُ  املنهيَّ  أنَّ  وذلكَ  ;)٤(واحلنابلةِ  والشافعيةِ  املالكيةِ  مذهبِ  منْ  املشهورُ 
 ,املفاسدِ  نِ ينهى ع والرشعُ  ,الراجحةِ   عىل املفسدةِ مشتمالً  أو مفسدةً  هِ لكونِ  ;العدمِ 
ْ  املسلمنيَ  أئمةِ  وسائرُ  والتابعونَ  والصحابةُ «, باملصالحِ  ويأمرُ  عىل  ونَ جُّ تَ كانوا حيَ
 بالنهيِ  املحارمِ  ذواتِ  نكاحِ  وا عىل فسادِ جُّ تَ كام احْ  ,النهيِ  دِ رَّ جَ بمُ  العقودِ  فسادِ 

 .)٥(»األختنيِ  بنيَ  اجلمعِ  عقدِ  عىل فسادِ  وكذلكَ  ,يف القرآنِ  املذكورِ 
 فلوْ  ,بهِ  واإللزامُ  هُ ال إيقاعُ  هُ ومنعُ  الفسادِ  رفعُ  الرشعِ  مقصودَ  علموا أنَّ « قدْ ف

 عملَ  صلحُ ال يُ  واهللاُ ,حنيَ لِ صمُ  غريَ  لكانوا مفسدينَ  املحرمةِ  العقودِ  بِ وا بموجَ مُ زَ لْ أَ 
 بنصٍّ  فيها الصحةُ  ثبتتْ  صورةٌ  النهيِ  صورِ  نْ مِ  يف يشءٍ  قطُّ  دُ وال يوجَ « ,»املفسدينَ 

عىل  وليسَ  ,فيها نزاعٌ  املغصوبةِ  يف الدارِ  والصالةُ  ,مُ حرَّ املُ  فالطالقُ  ,وال إمجاعٍ 
                                                 

 ).٥/١٤٠انظر: الفتاو الكرب البن تيمية ( )١(
بري رشح التحرير ), التح١٠(ص الفساد للحافظ العالئي يقتيض يانظر: حتقيق املراد ىف أن النه )٢(

 ).٨٢(: ص ), املسودة يف أصول الفقه٥/٢٢٨٧(
 ), رشح املحيل٨٢(: ص ), املسودة يف أصول الفقه٥/٢٢٨٧انظر: التحبري رشح التحرير ( )٣(

 ).١١٩(ص
احِ ( )٤( كَ رْ  ).٤١− ٤٠), قرة العني (١٥٧−١٥٦انظر: رشح ابن الفِ
 ).٥/١٤٠انظر: الفتاو الكرب البن تيمية ( )٥(
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 .)١(»هبام حجةٌ  املحتجِّ  معَ  فلم يبقَ  ,هُ اتباعُ  جيبُ  نصٌّ  الصحةِ 
 النهيَ  ألنَّ  ;احلنفيةِ  مجهورِ  قولُ  وهوَ  , الفسادَ يضِ تَ قْ ال يَ  النهيَ  نَّ أ :الثاين القولُ 

 داللةِ  عنْ  خارجٌ  أمرٌ ا فهَ وعدمُ  ةُ صحالا وأمَّ  ,هُ وإمكانَ  عنهُ  نهيِّ امل وقوعَ  يضِ تَ قْ يَ 
 .)٢(النهيِ 

 ال يدلُّ  :ويف املعامالتِ  ,عىل الفسادِ  يدلُّ  :يف العباداتِ  النهيَ  أنَّ  :الثالثُ  القولُ 
 اأمَّ , فيتناقضانِ  معصيةٌ  النهيِ  وارتكابَ  ,قربةٌ  العباداتِ  ألنَّ ; )٣(عىل الفسادِ 

 .الناسِ  عىل رضرٌ  بالنهيِ  املعامالتِ  فسادِ ب القولِ  يف أنَّ  كام ,قربةً  ستْ ليف املعامالتُ 
 اهً جِّ وَ تَ مُ  إذا كانَ  يف العباداتِ  عىل الفسادِ  يدلُّ  النهيُ ف :التفصيلُ  :الرابعُ  القولُ 

 يومِ  كصومِ  عنهُ  للمنهيِّ  الزمٍ  ألمرٍ  أو ,اهَ وصومِ  احلائضِ  كصالةِ , عنهُ  املنهيِّ  لعنيِ 
 عىل الفسادِ  النهيُ  يدلُّ  املعامالتِ يف  كذلكَ و ,هِ لعبادِ  اهللاِ ضيافةِ  يومُ  الذي هوَ  العيدِ 

 الفعلِ  داخلِ  ألمرٍ  أو ,احلصاةِ  بيعِ  عنْ  كالنهيِ  ,عنهُ  املنهيِّ  الفعلِ  لذاتِ  النهيُ  إذا كانَ 
 فهذهِ  ,كالربا لهُ  الزمٍ  عنهُ  خارجٍ  ألمرٍ  أو ,املالقيحِ  بيعِ  عنْ  كالنهيِ  ,عنهُ  املنهيِّ 

 .والبطالنَ   الفسادَ يضِ تَ قْ فيها يَ  النهيُ  الثالثةُ  األقسامُ 
 ,املعامالتِ  أوِ  يف العباداتِ  لهُ  الزمٍ  غريِ  للعقدِ  نٍ ارِ قَ مُ  إىل أمرٍ  النهيُ  رجعَ  إنْ ا أمَّ 

 .)٤(اجلمعةِ  نداءِ  وقتَ  البيعِ  أوِ  ,مغصوبٍ  بامءٍ  كالوضوءِ  , الفسادَ يضِ تَ قْ فال يَ 
                                                 

 ).٥/١٤٠انظر: الفتاو الكرب البن تيمية ( )١(
احِ ١/٢٨١انظر: إرشاد الفحول ( )٢( كَ رْ  ).١٥٧(ص ), رشح ابن الفِ
احِ ١/٢٨٢), إرشاد الفحول (٥/٢٢٩١انظر: التحبري رشح التحرير ( )٣( كَ رْ  ), رشح ابن الفِ

 ).١٥٧(ص
−٢١٥حقيقات (), الت٢/١٦٨), البحر املحيط (٥/٢٣٠١انظر: التحبري رشح التحرير ( )٤(

 ).٢٢٢−٢٢١), الرشح الكبري (٢١٩
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 يشتملَ  أنْ  دَّ ال بُ  عنهُ  ما هنى اهللاُ فكلُّ « :فقالَ  تيميةَ  ابنُ  فريقِ الت أصلَ  ناقشَ  وقدْ 
بل ملعنى  ,أصالً  ى فيهِ ال ملعنً  نهى عن يشءٍ يُ  أنْ  وال جيوزُ  ,النهيَ  بُ وجِ يُ  عىل معنى فيهِ 

لكن يف  ,عنهُ  هٌ زَّ نَ مُ  والرشعُ  هِ غريِ  بذنبِ  نسانِ اإل عقوبةِ  جنسِ  هذا منْ  فإنَّ  ;عنهُ  أجنبيٍّ 
َ  فهوَ  ,الذريعةِ  لسدِّ  هى عنهُ نْ ما يُ  ياءِ األش  كالنهيِ  ,مفسدةٌ  فيهِ  مل يكنْ  الذريعةِ  عنِ  ادً رَّ جمُ
 ألنَّ  كَ وذل ;ذلكَ  ا ونحوِ وغروهبِ  الشمسِ  طلوعِ  قبلَ  النهيِ  يف أوقاتِ  الصالةِ  عنِ 

 .فيهِ وهذا معنى  ,باملرشكنيَ  هِ بُّ شَ لتَ إىل ا هِ إلفضائِ  ;عىل مفسدةٍ  اشتملَ  هذا الفعلَ 
 يكونُ  وقدْ  عنهُ  ملعنى يف املنهيِّ  يكونُ  قدْ  النهيَ  إنَّ  :قالوا الذينَ  −  هؤالءِ  نْ مِ  مَّ ثُ 

عىل  فيدلُّ  ;هِ ال يف أصلِ , يف الفعلِ  لوصفٍ  يكونُ  قدْ  إنهُ  :قالَ  نْ مَ  −  هِ ملعنى يف غريِ 
ال  ;نِ العيدي لوصفِ  عنهُ  منهيٌّ  هوَ  :قالوا ,العيدينِ  يِ مَ وْ يَ  صومِ  عنْ  النهيِ ك هِ صحتِ 
 .اصومً  هُ سامَّ  ألنهُ  ;صحَّ  فإذا صامَ  ومِ الص جلنسِ 
 وإىل غريِ  بال طهارةٍ  الصالةُ  وكذلكَ  ,احليضِ  يف أيامِ  الصومُ  وكذلكَ  :هلم الُ قَ فيُ 
 واستقبالُ  واحلدثُ  احليضُ  وهوَ  ,خاصٍّ  لوصفٍ  وإنام النهيُ  ;مرشوعٌ  سٌ جن القبلةِ 

 :إذا قيلَ  فإنهُ  ;يف الرشعِ  تأثريٌ  لهُ  معقولٌ  فرقٌ هذا هذا و بنيَ  فُ رَ عْ وال يُ  ,القبلةِ  غريِ 
 .يف الزمانِ  صفةٌ  وذلكَ  ,املحدثِ و يف احلائضِ  صفةٌ  واحلدثُ  احليضُ 

 فَ وقَ  لوْ  فإنهُ  ;هِ يف فاعلِ  كالصفةِ  − هِ ومكانِ  هِ زمانِ  − الفعلِ  يف حملِّ  والصفةُ  :قيلَ 
لو  وكذلكَ  ,واملكانِ  يف الزمانِ  صفةٌ  وهوَ   يصحَّ مل عرفةَ  غريِ  أو ,اهَ وقتِ  يف غريِ  بعرفةَ 

 غريِ  واستقبالُ  ,واملكانِ  زمانِ يف ال صفةٌ  وهوَ  املرمى أوِ  ,منى أيامِ  يف غريِ  رمى اجلامرَ 
هذا  كانَ  وإنْ  مل يصحَّ  بالليلِ  صامَ  ولوْ  ,وال جيوزُ  ,ال فيهِ  يف اجلهةِ  لصفةٍ  هوَ  القبلةِ 

 .ازمانً 
 للصومِ  بمحلٍّ  ليسَ  العيدِ  ويومُ  :. قيلَ ارشعً  للصومِ  بمحلٍّ  ليسَ  الليلُ  :يلَ فإذا قِ 

 افرقً  يكونَ  أنْ  دَّ ال بُ  فالفرقُ  ,ارشعً  للصومِ  بمحلٍّ  ليسَ  احليضِ  زمانَ  ا كام أنَّ رشعً 
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 احللَّ  بهِ  قَ علَّ  بحيثُ  ا يف احلكمِ رً مؤثِّ  جعلهُ  قدْ  الشارعُ   ويكونَ معقوالً  فيكونَ  ,ارشعيٍّ 
هلا  ال حقيقةَ  بفروقٍ  يتكلمُ  الناسِ  نَ مِ  وكثريٌ  ,فعلنيِ ال بأحدِ  الذي خيتصُّ  احلرمةَ  وِ أ

 بهِ  ا جيمعُ وصفً  يذكرُ  قدْ  أنهُ  وذلكَ  ,يف األصلِ  اهتأثريَ  أو يمنعُ   الرشعِ يف اهل وال تأثريَ 
 .)١(»ا بينهامكً مشرتَ  الوصفُ  ذلكَ  وال يكونُ  ,والفرعِ  األصلِ  بنيَ 

هُ   أوِ  ,التسويةُ  أوِ  ,التهديدُ  أوِ  ,اإلباحةُ  :هبا واملرادُ  األمرِ  صيغةُ  دُ رِ وتَ (: $قولُ
 عنْ  دَ إذا جترَّ  الفعلِ  إجيابُ  وهوَ  ,يف األصلِ  األمرِ  صيغةُ  هُ ما تفيدُ  بيانُ  مَ تقدَّ  )التكوينُ 

إىل  والنهيِ  مرِ ألا بابِ  يف ختمِ  املؤلفُ  أشارَ  رَ خَ أُ  ملعانٍ  دُ رِ يَ  قدْ  األمرُ  ا كانَ وملَّ , قرينةٍ 
ْ  عانٍ م أربعةَ  فذكرَ  ,هابعضِ   .)٢(صارفةٌ  قرينةٌ  دُ وجَ عندما تُ  األمرِ  عليها صيغةُ  لُ مَ حتُ

هُ   صيغةُ  هُ مما حتتملُ  ا املصنفُ هَ ذكرَ املعاين التي  هذا أولُ  ) ُاإلباحة(: $قولُ
 احلظرِ  بعدَ  األمرُ  إذا وردَ  ذلكَ  ما يقعُ  وأكثرُ  ,هُ تُ قرين تْ دَ جِ إذا وُ  إليهِ  فُ رصْ فتُ  األمرِ 

 ﴾® ¯ °±  ﴿تعاىل:  اهللاِ قولِ ك ,عىل اإلباحةِ  األصولينيَ  منَ  مجاعةٌ  محلهُ  فقدْ 
املائدة: [ ﴾ml k j i h  ﴿ :تعاىل هِ يف قولِ  احلظرِ  بعدَ  تْ جاءَ  حيثُ  ]٢املائدة: [
 األمرُ  بلِ  :وقيلَ , )٣(]١٠اجلمعة: [ ﴾Z Y X ] \ [  ﴿ :هِ قولِ كو, ]١

 .)٤(احلظرِ  ورودِ  قبلَ  عليهِ  إىل ما كانَ  احلكمَ  دُّ رُ يَ  احلظرِ  بعدَ 
َ ا تُ وممَّ  ا األمرُ  إذا وقعَ  إىل اإلباحةِ  األمرِ  صيغةُ  فيهِ  فُ رصْ  أنهُ  مُ هَّ وَ تَ ا يُ ملَ  جوابً
 أفعالِ  تقديمِ  عنْ  هُ سألَ  ا ملنْ جوابً  جاءَ  فقدْ , » حرجَ والَ  افعلْ « :ملسو هيلع هللا ىلص هِ قولِ ك ;حمظورٌ 

                                                 
)١( ) ٢٨٩− ٢٩/٢٨٨انظر: جمموع الفتاو.( 
احِ  )٢( كَ رْ  ).٢٢٤(ص ), الرشح الكبري١٦٠(ص انظر: رشح ابن الفِ
 ).٥/٢١٨٦ينظر: التحبري رشح التحرير ( )٣(
), رشح الكوكب ٢/٣٧٠), رشح خمترص الروضة (٥/٢٢٤٦ينظر: التحبري رشح التحرير ( )٤(

 ).٣/٥٧املنري (
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 .)١(ا عىل بعضٍ هَ بعضِ  حرِ النَّ  يومَ  لُ عَ فْ التي تُ  احلجِّ 
هُ  َ املعاين التي يُ  ثاينهذا  )التهديدُ  أوِ (: $قولُ  تْ دَ جِ إذا وُ  األمرُ  إليهِ  فُ رصْ

 ﴾rq p o  ﴿ :۵ اهللاِ  قولُ  هُ ومثالُ  ,وءِ بالسُّ  والوعيدُ  اإلنذارُ  هوَ  والتهديدُ  ,قرينةٌ 
 منْ  مْ هُ وختويفَ  مْ هُ هتديدَ  بلْ  مْ هُ ختيريَ  دْ رِ مل يُ  مَ لِّ كَ تَ املُ  يف أنَّ  جيلٌّ  السياقَ  إنَّ ف ,]٤٠فصلت: [

e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z  ﴿تعاىل:  اهللاُ  قالَ  ,عليهِ  ما همْ  عاقبةِ 
 v u t s rq p o nm l k j i h g f﴾ ] :واملرادُ « .]٤٠فصلت 

 .)٢(»والتخليةِ  ذالنِ يف اخلِ  املبالغةُ  التخيريِ  عىل وجهِ  الواردِ  هبذا األمرِ 
هُ  َ املعاين التي يُ  هذا ثالثُ  )التسويةُ  أوِ (: $قولُ  تْ دَ جِ إذا وُ  األمرُ  إليهِ  فُ رصْ

, ]١٦الطور: [ ﴾L K J I  ﴿ :همثالُ و ,شيئنيِ  بنيَ  التعديلُ  هيَ  والتسويةُ  ,قرينةٌ 
 بنيَ  التسويةُ  وإنام املرادُ  ,عنهُ  وال النهيَ  بالصربِ  األمرَ  املرادُ  ليسَ  يف أنهُ  ظاهرٌ  السياقُ ف

َ , مْ هُ فعُ ال ين احلالنيِ  نَ مِ  واحدٍ  كلَّ  يف أنَّ  هِ وعدمِ  الصربِ   نَ مِ  شيئًا عنهمْ  فُ فِّ وال خيُ
 .)٣(العذابِ 

هُ  َ املعاين التي يُ  هذا رابعُ  )التكوينُ  أوِ (: $قولُ  تْ دَ جِ إذا وُ  األمرُ  إليهِ  فُ رصْ
 اهللاُ سامهُ  وقدْ  ,الترشيعِ  أمرُ  التكوينِ  أمرَ  لُ ابِ قَ ويُ  ,واإلجيادُ  اخللقُ  هوَ  والتكوينُ  ,قرينةٌ 

 هُ لَ و .]٨٢يس: [ ﴾¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À  ﴿ :هِ ا يف قولِ تعاىل أمرً 
 ﴾Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ﴿تعاىل:  هُ منها قولُ  كثريةٌ  أمثلةٌ 

U T  ﴿ :كوينٍّ  قدريٍّ  بأمرٍ  تعاىل خماطبًا إبليسَ  اهللاِ قولُ  اأيضً  امنهو, ]١١فصلت: [

                                                 
 ).٢٦(ص ينظر: األصول من علم األصول )١(
 ).٠تفسري البحر املحيط ـ موافق للمطبوع (/ )٢(
 ).٢١٧٥ص(التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي  )٣(
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 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V﴾ ] :املصنفُ  اقترصَ  وقدْ  ,)١(]١٣األعراف 
 املحاملِ  منَ  هِ كونِ  معَ  الندبَ  ومل يذكرِ , )٢(احرصً  ليسَ  متثيالً   األربعةِ املعاين عىل هذهِ 
 .)٣(يف معنى الطلبِ  اإلجيابَ  قُ يوافِ  ألنهُ  ;املشهورةِ 

 
אאאWא 

امُّ « ا الْعَ أَمَّ دً : وَ اعِ ِ فَصَ مَّ شيْئَنيْ ا عَ وَ مَ هُ ا  ,افَ مرً ا وعَ يدً تُ زَ مْ : عمَ نْ قولِكَ مِ
يعَ النَّاسِ بالعَطاءِ بال تُ مجَ مْ مَ , وعَ اظُ , عَطاءِ أَلْفَ ةٌ وَ عَ بَ رَّ : هُ أَرْ مُ املُْعَ فُ بِاأللَفِ االسْ

الالمِ  فُ بِالالمٍ  ,وَ رَّ عِ املُْعَ مْ مُ اجلَْ اسْ لُ  ,وَ قِ عْ نْ يَ نْ فِيمَ مَ ةُ كَ مَ ء املُْبْهَ امَ األَسْ ا فِيامَ ال  ,وَ مَ وَ
لُ  قِ عْ يع ,يَ مِ أَيٍّ يفِ اجلَْ انِ وَ  ,وَ نَ يفِ املَْكَ انِ  ,أَيْ مَ تَى يفِ الزَّ مَ اءِ  ,وَ زَ اجلَْ امِ وَ هَ تِفْ ا يفِ االسْ مَ وَ

هِ وَ  ِ ريْ اتِ  ,غَ ال يف النَّكِرَ اتِ النُّطْقِ  ,وَ فَ نْ صِ ومُ مِ مُ الْعُ ومِ يفِ  ,وَ مُ  الْعُ وَ عْ ُوزُ دَ ال جيَ وَ
نَ الْ  هِ مِ ِ ريْ اهُ غَ ْرَ ي جمَ ْرِ ا جيَ مَ لِ وَ عْ  .»فِ
هُ  من  هذا هو الباب الرابع )افصاعدً  شيئنيِ  ما عمَّ  فهوَ  ا العامُّ وأمَّ (: $قولُ

 فهوَ  ,اعمومً  مُّ عُ يَ  اليشءُ  عمَّ  نْ مِ  ,فاعلٍ  اسمُ  :والعامُّ  ,العامُّ  وهوَ  ,الفقهِ  أبواب أصولُ 
 ا أمْ لفظً  األمرُ  كانَ أ سواءٌ  معنويٌّ  أمرٌ  فهوَ  ,دٍ دِّ عَ تَ ملُ  أمرٍ  شمولُ  :يف اللغةِ  والعمومُ  ,عامٌّ 
 ;اعام  يَ مِّ وإنام سُ  ,املطرُ  مُ هُ مَّ وعَ  ,هبمْ  وأحاطَ  مْ هُ لَ مِ إذا شَ  :اخلربُ  مُ هُ عمَّ  :ومنهُ  .)٤(هُ غريَ 

 .)٥(فيها رَ ثُ كَ  :أيْ  ,البالدَ  اجلرادُ  عمَّ  :الُ قَ وهلذا يُ  ;عليها التي يدلُّ  األفرادِ  لكثرةِ 
                                                 

 ).٣/٣٩٣دار طيبة (/انظر: تفسري ابن كثري )١(
 ).١١(ص ), حاشية الدمياطي٢٢٢−٢٢١انظر: التحقيقات ( )٢(
احِ انظر: رشح ابن  )٣( كَ رْ  ).١٦٠(ص الفِ
 ).٢٩٧(ص ), إجابة السائل رشح بغية اآلمل٢/١٧٩انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٤(
احِ  )٥( كَ رْ  ).١٣٧(ص ), األنجم الزاهرات١٦٢(ص انظر: رشح ابن الفِ
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ما جر  وهوَ  ,اصطالحً ا مِّ العا هذا تعريفُ  )افصاعدً  شيئنيِ  ما عمَّ  فهوَ ( :هُ قولُ و
يف  الغزايلُّ  فهُ عرَّ  وقدْ  ,التعريفاتِ  أخرصِ  منْ  وهوَ , )١(األصولينيَ  منَ  مجاعةٌ  عليهِ 

 عىل شيئنيِ  واحدةٍ  جهةٍ  منْ  الدالِّ  الواحدِ  اللفظِ  عنِ  عبارةٌ « هُ بأنَّ ى فَ صْ تَ سْ املُ 
 .)٢(»افصاعدً 

 .األلفاظِ  منَ  هُ وغريَ  العامَّ  شملُ ي جنسٌ  )ما( :هُ وقولُ 
:  )شيئنيِ  عمَّ ( :هُ قولُ و  ال يكونُ  الواحدَ  اليشءَ  ألنَّ  ;واحدةً  دفعةً  شيئنيِ  تناولَ أيْ

 اخلصوصِ  أقلَّ  كام أنَّ  ,شيئانِ  العمومِ  أقلُّ « :الشايشُّ  القفالُ  قالَ  ,ا خاص إالَّ 
ْ  هذا قيدٌ ف, )٣(»واحدٌ  لَمِ  واحدً إالَّ  ما ال يتناولُ  جُ رِ خيُ  املفردةَ  ةَ والنكر ,زيدٍ  :مثل ,ا كالعَ

 لكنْ  ,الدنيا رجالِ  منْ  واحدٍ  لكلِّ  يصلحُ  لفظٌ  فهوَ  ,رجلٍ  :مثل ,اإلثباتِ  يف سياقِ 
 .]٩٢النساء: [ ﴾y x  ﴿: هُ قولُ  ومنهُ  ,استغراقٍ  بدونِ 

 اللفظِ  مدلولُ  ذهبَ  :واملعنى ,هاها وصاحبُ عاملُ  فَ ذِ حُ  حالٌ  )افصاعدً ( :هُ قولُ 
 فإنهُ  كرجلنيِ  ,يف اإلثباتِ  املثنى النكرةِ  إلخراجِ  يدٌ وهذا ق ,الشيئنيِ  عنِ  اعاليً  اعً مرتف

 :فقالوا ,آخرَ  اقيدً  يف التعريفِ  األصولينيَ  بعضُ  أضافَ  وقدْ  ,)٤(العمومَ  ال يفيدُ 

                                                 
), رشح خمترص الروضة ٣/١٠٣), رشح الكوكب املنري (١/١٤٠انظر: العدة يف أصول الفقه ( )١(

 ).٢/١٧٩البحر املحيط يف أصول الفقه (), ٢/٤٤٨(
نْ . )٢٢٤(ص انظر: املستصفى يف علم األصول )٢( هَ إىل هذا التعريفِ مِ جَّ بْكيُّ ما وَ وقدْ أمجلَ السُّ

; خلروجِ «): ٣/٥٨( »رفعُ احلاجبِ عنْ خمترصِ ابنِ احلاجبِ «نقدٍ فقالَ يف كتابِهِ  وليسَ بجامعٍ
; ألنَّ مدلوهلَ  ; ألهنا ليستْ بلفظٍ واحدٍ املعدومِ واملستحيلِ , واملوصوالتِ وال  ,ام ليسَ بيشءٍ

, وقدْ يلتزمُ هذينِ  ; وألنَّ كلَّ معهودٍ ونكرةٍ يدخلُ فيهِ ثنَّى يدخلُ فيهِ ; ألنَّ كلَّ مُ  .»بامنعٍ
 ).٢/١٧٩البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٣(
 ).٣/١٢٠انظر: اإلهباج يف رشح املنهاج ( )٤(
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 ,افصاعدً  عىل شيئنيِ  يدلُّ  فإنهُ  ,وأفلسٍ  ,صبيةٍ  :نحو ,اجلمعِ  ا منَ احرتازً  ;)١(امطلقً 
 .ةِ القلَّ  من مجوعِ  هِ لكونِ  لعرشةِ ا إىل إمتامِ  هوَ  بلْ  ,بمطلقٍ  ليسَ  لكنْ 

 ألهنا تشملُ  ;وألفٍ  كامئةٍ  العددِ  اسمِ  إلخراجِ  ;) حرصٍ بالَ ( :مْ بقوهلِِ  آخرونَ  دوقيَّ 
 .حمصورةٍ  غريُ  يف العامِّ  والكثرةُ  ,ا ولكنها بحرصٍ فصاعدً  اثننيِ 

 االرتفاعُ  كنُ مْ ما يُ  كلَّ  يتناولُ  )افصاعدً ( :هُ قولَ  ألنَّ  ;هلذا القيدِ  ال حاجةَ  :وقيلَ 
 .)٢(األعدادِ  نَ مِ  إليهِ 

ِ يَ مَّ سَ عىل مُ  الدالُّ  الواحدُ  اللفظُ  هوَ  :وقيلَ   .)٣(اا معً ا مطلقً فصاعدً  نيْ
 ولذلكَ ; )٤(واحدٍ  وضعٍ  بِ بحسَ  لهُ  حُ لُ صْ ما يَ  جلميعِ  قُ املستغرِ  اللفظُ  هوَ  :وقيلَ 

 املطلقَ  وجيعلونَ  كاإلنسانِ  فيهِ  الرشكةِ  رُ وُّ صَ تَ  عُ نَ مْ ما ال يُ  :العامُّ  :املنطقيونَ  يقولُ 
 .)٥(اعام 

 هُ وما ذكرَ  وإيرادٍ  واعرتاضٍ  نقدٍ  نْ مِ  وتعريفٌ  حدٌّ  خيلوَ  قلَّ أنْ  األحوالِ  ويف كلِّ 
 ا.هَ وأجودِ  التعاريفِ  أخرصِ  نْ مِ  فُ املصن

) بالعطاءِ  الناسِ  مجيعَ  تُ مْ وعمَ  ,ا بالعطاءِ ا وعمرً زيدً  تُ مْ عمَ  :كَ قولِ  نْ مِ ( :هُ قولُ 
 : معنى  نْ مِ  ما يف اللفظِ  هو افصاعدً  شيئنيِ  عىل ما عمَّ  العامِّ  لفظِ  إطالقِ  مناسبةَ  نَّ إأيْ

 مجيعَ  يتناولُ  أمْ  ,شيئنيِ  يتناولُ  العامُّ  أكانَ  سواءٌ  ,ذلكَ   لبيانِ مثاالً  وذكرَ  ,الشمولِ 

                                                 
 ).٢٢٠(ص اظرانظر: روضة الن )١(
احِ ص )٢( كَ رْ  ).١٦٣انظر: رشح ابن الفِ
 ).٢/٢١٨انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٣(
 ).٢/٥١٤املحصول للرازي ( )٤(
 ).٢/١٧٩انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٥(
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 .)١(اجلنسِ 
هُ  يف  العامِّ  غِ صي يف بيانِ  رشعَ  ,العامِّ  تعريفِ  منْ  ا فرغَ ملَّ  )...هُ وألفاظُ (: $قولُ

 :)٣(يف اجلملةِ  نيِ مقسعىل  اهَ ألفاظِ  حيثُ  نْ مِ  وهيَ , )٢(اللغةِ 
 يفيدُ , مجعٍ  اسمَ  أوِ  امجعً  ما كانَ  وهوَ  ,ومعناهُ  هِ بصيغتِ  عامٌّ  :األولُ  القسمُ 
 .كالنساءِ  مل يوجدْ  أمْ  كالرجالِ  هِ لفظِ  نْ مِ  مفردٌ  لهُ  دَ جِ وُ  سواءٌ  االستيعابَ 
 بٌ عِ وْ تَ سْ مُ  هُ لكنَّ  امفردً  كانَ  بأنْ  وذلكَ  ,هِ صيغتِ  دونَ  عناهُ بم عامٌّ  :الثاين القسمُ 

يف هذا  ويندرجُ  ,األجناسِ  أسامءِ  نْ ا مِ هَ نحوِ و واجلنِّ  واإلنسِ  كالرهطِ  هُ ما يتناولُ  لكلِّ 
 يف سياقِ  رةُ النك كذلكَ و ,واحدٍ  كلَّ  وهذا يعمُّ  نْ ما ومَ  :نحو ةٌ بهمَ مُ  ألفاظٌ  القسمِ 
عىل  املؤلفُ  اقترصَ  وقدِ  .)٤(اهَ نحوِ و اإلنكاريِّ  أو االستفهامِ  الرشطِ  وِ أ النهيِ  أوِ  النفيِ 

 .العمومِ  ألفاظِ  نْ مِ  أنواعٍ  أربعةِ  ذكرِ 
 ألفاظِ  منْ  األولُ  النوعُ  هذا هوَ  )والالمِ  باأللفِ  فُ رَّ عَ املُ  الواحدُ  االسمُ ( :هُ قولُ 
إذا  الواحدُ  االسمُ ف ,معِ اجلواملثنى  غريُ  سمُ اال هوَ و ,ا املصنفُ هَ التي ذكرَ  العمومِ 
 ,اجلنسِ  أفرادِ  مجيعَ  بذلكَ  االسمُ  استغرقَ و ,هُ تْ فَ عرَّ  والالمُ  األلفُ  عليهِ  دخلتْ 

ابِطُ األلفِ  ةُ  االستغراقَ  التي تفيدُ  والالمِ  وضَ حَّ لِّ ( لفظِ  وقوعِ  صِ  ا حقيقةً هَ موقعَ ) كُ

                                                 
احِ ( )١( كَ رْ  ).٢٢٧(ص ), الرشح الكبري١٣٧), األنجم الزاهرات (١٦٣−١٦٢انظر: رشح ابن الفِ
ا الذي «): ٢/٥١٦حصول للرازي (قال يف امل )٢( ; أمَّ ا أو عقالً رفً ا أنْ يفيدَ لغةً أو عُ املفيدُ للعمومِ إمَّ

هُ عىل اجلمعِ أو عىل البدلِ  ا أنْ يفيدَ هُ لغةً فإمَّ هُ , يفيدُ ه كونُ ا أن يفيدَ هُ عىل اجلمعِ فإمَّ والذي يفيدُ
. هُ ا للعمومِ أو ألنهُ اقرتنَ بهِ ما أوجبَ عمومَ  .»..اسامً موضوعً

), ٢/٢٨٨), البحر املحيط (٢/٣انظر: كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ( )٣(
 ).٢/٦٣), فصول البدائع يف أصول الرشائع (١/٨٩رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح (

 ).٣/٣٢٤انظر: حاشية العطار ( )٤(
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 ﴾X W  Y ﴿ :هِ قولِ و, ]٢العرص: [ ﴾F E D C  ﴿ :تعاىل اهللاِ  قولِ  نحو
 وضعَ م )كلُّ ( تْ عَ ضِ وُ  لوْ  إنهُ ف, ]٣٨املائدة: [ ﴾P O  ﴿ :هِ قولِ و ,]٢٧٥البقرة: [

 .)١(األصولينيَ  مجهورِ  هذا مذهبُ و ,املعنى الستقامَ  والالمِ  األلفِ 
 والالمِ   باأللفِ املحىلَّ  الواحدَ  االسمَ  إىل أنَّ  فذهبَ  يف الربهانِ  اجلوينيُّ  وخالفَ 

مل  وإنْ  ,والتمرِ  كالتمرةِ  ;باهلاءِ  اجلنسِ  عنِ  الواحدِ  لفظُ  فيهِ  زَ متيَّ  إنْ إال  العمومَ  ال يفيدُ 
 .)٢(العمومَ  فيدُ ال ي إنهُ ف يتميزْ 

ا هَ التي ذكرَ  العمومِ  ألفاظِ  الثاين منْ  النوعُ  هذا هوَ  )هبام فُ املعرَّ  واجلمعُ ( :هُ قولُ 
 كانَ أ سواءٌ  ,والالمِ  باأللفِ  فَ رِّ إذا عُ  اثننيِ  منِ  أكثرَ  عىل الدالُّ  اللفظُ  وهوَ  ,املصنفُ 

x  ﴿ :هِ وقولِ , ]٥التوبة: [ ﴾| {  ﴿ :اهللاِ كقولِ  ,تكسريٍ  مجعَ  ا أمْ ا ساملً مجعً 
 |{ z y﴾ ] :لصحةِ  العمومِ  ألفاظِ  نْ مِ  واملساجدُ  فاملرشكونَ  ,)٣(]١٨٧البقرة 

 أنَّ  مَ لِ فعُ  ,كَ ذل وِ حون ,الكتابِ   مرشكي أهلِ إالَّ  اقتلوا املرشكنيَ  كَ كقولِ  منهُ  ستثناءِ اال
 :ما ييل العمومِ  يف إفادةِ  )٥(باجلمعِ  قُ حِ تَ لْ ا يَ وممَّ  .)٤(رِ كَّ نَ املُ  اجلمعِ  نَ مِ  أعمُّ  فَ رَّ عَ املُ 

                                                 
 ).٣/٩٧ر املحيط (), البح١/٢٤٤), املعتمد (٣/١٣٣انظر: رشح الكوكب املنري ( )١(
 ).٢/٥٣), واملستصفى (١٤٤(ص ), املنخول١/٣٤١انظر: الربهان ( )٢(
 ).٢٣٢(ص ), الرشح الكبري٢٣٥(ص ), التحقيقات١٣٩(ص انظر: األنجم الزاهرات )٣(
 ).١٣٨(ص األنجم الزاهرات )٤(
)٥( , قال يف حاشية الصبان  الفرقُ بنيَ اجلمعِ واسمِ اجلمعِ واجلمعِ اجلنيسِّ واسمِ اجلنسِ اإلفراديِّ

واعلمْ أنَّ اجلمعَ ما دلَّ عىل آحادِهِ داللةَ تكرارِ الواحدِ «): ١/٣٧عىل رشح األشموين لأللفية (
. واسمُ اجلمعِ ما دلَّ عىل آحادِهِ داللةَ الكلِّ عىل أجزائِهِ  نْ  ,بالعطفِ والغالبُ أنْ ال واحدَ لهُ مِ

. واسمُ اجلنسِ اإلفراديُّ ما دلَّ  وقدْ  ,لفظِهِ كقومٍ ورهطٍ وطائفةٍ ومجاعةٍ  يكونُ كركبٍ وصحبٍ
ةٍ أو كثرةٍ كامءٍ وترابٍ  قَ بينهُ وبنيَ . عىل املاهيةِ ال بقيدِ قِلَّ رِّ ن اثننيِ وفُ واجلمعيُّ ما دلَّ عىل أكثرَ مِ

لِمٍ  نْ حي. واحدهِ بالتاءِ غالبًا كتمرٍ وكَ : اسمُ اجلنسِ موضوعٌ للامهيةِ مِ ُّ ثُ هيَ وال خيفى قال اللَّقاينِ
لَ  مِ عَ للامهيةِ واستُعْ ضِ نْ أنهُ وُ هُ ما يف الريضِّ يف بابِ اجلمعِ مِ ا وجوابُ أنَّ ذلكَ منافٍ لكونِهِ مجيعً
= 
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 كلفظِ  ,هِ لفظِ  منْ  مفردٌ  لهُ  ليسَ و ,عىل اجلمعِ  ما دلَّ  وهوَ  ,اجلمعِ  اسمُ  :والً أ
 .ذلكَ  ونحوِ  والقومِ  والرهطِ  النساءِ 

 وبنيَ  بينهُ  قُ رَّ فَ ويُ  ,اثننيِ  منِ  عىل أكثرَ  ما دلَّ  وهوَ  ,معيِّ اجل اجلنسِ  اسمُ  :ثانيًا
 أو ,نخلةٌ  :هُ مفردُ  والنخلِ  ,مترةٌ  :هُ مفردُ  والتمرِ  ,بقرةٌ  :هُ مفردُ  البقرِ  لفظِ ك بالتاءِ  هِ مفردِ 
 :هُ مفردُ  واألعرابِ  ,نرصاينٌّ  :هُ مفردُ والنصار  ,هيوديٌّ  :هُ مفردُ  كاليهودِ  بالياءِ 

 .)١(أعرايبٌّ 
ا هَ التي ذكرَ  العمومِ  ألفاظِ  منْ  الثالثُ  النوعُ  هذا هوَ  )املبهمةُ  األسامءُ ( :هُ قولُ 
َ  غريُ  أسامءٌ  النحوينيَ  عندَ  وهيَ  ,املبهمةُ  األسامءُ  وهوَ  ,املصنفُ  َ  دةِ دَّ حمُ ا املعنى بذاهتِ

 تلكَ  منْ  مجلةً  املؤلفُ  ذكرَ  وقدْ  .)٢(واملوصوالتِ  ,واالستفهامِ  ,الرشطِ  سامءِ أك

                                                  = 
ا ,يف اجلمعِ   .»مجعيٌّ استعامالً  ,فهوَ اسمُ جنسٍ وضعً

قال يف البحر املحيط يف أصول  ).١١(ص ), حاشية الدمياطي٢٣٢(ص انظر: الرشح الكبري )١(
لُ حتته «): ٢/٢٦٧الفقه ( وذهبَ بعضُ أهلِ املعاين إىل أنَّ استغراقَ اسمِ اجلنسِ املفردِ ملَِا يَدخُ

قُ قولُ القائلِ  نَ استغراقِ اجلمعِ بدليلِ أنهُ ال يصدُ ال رجلَ يف الدارِ إذا كانَ فيها واحدٌ  :أقو مِ
هُ  ا يف حالةِ  ,نام جاءَ يف جانبِ النفيِ وهذا إ ,ال رجالَ يف الدارِ  :أوِ اثنانِ ويصدقُ حينئذٍ قولُ أمَّ

هُ عنْ  ,اإلثباتِ معَ التعريفِ اجلنيسِّ فالشمولُ يف كلِّ واحدٍ منهام هُ خمتلِفٌ كام سبقَ نقلُ لكنْ طريقُ
حَ به الزخمرشيُّ يف قولِهِ تعاىل نَ  :وقولُ ابنِ عباسٍ  ﴾ t ﴿ :إمامِ احلرمنيِ ورصَّ الكتابُ أكثرُ مِ

هُ  رَ , وقرَّ , بلْ بمعناهُ  الكتبِ هِ كلِّها ال بصيغةٍ لفظيَّةٍ ابنُ املنريِ بأنَّ املفردَ يدلُّ عىل أفرادِ جنسِ
هِ  نْ  ,وموضوعِ لُ االستغراقُ بعدَ ذلكَ مِ ْصُ مَّ حيَ يُّلِ الوحداتِ ثُ َ دُّ أوالً إىل ختَ رَ ا يف اجلمعِ فإنهُ يُ وأمَّ

نَ الثاين ,صيغِ اجلمعِ   .»فكانَ األولُ أقو مِ
ا بالنسبةِ  وصفُ  )٢( , وأمَّ ٍ نيَّ عَ ; ألهنا ال تدلُّ عىل مُ أسامءِ الرشطِ واالستفهامِ باملبهمةِ ظاهرٌ

. فُ معانيها بالصلةِ رَ عْ ). املعجم الوسيط ٢٣٣(ص انظر: الرشح الكبري للموصوالتِ فألهنا تُ
)١/٧٤ .( 
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 .املبهمةِ  سامءِ األ
ن( كـ( :هُ قولُ   وهوَ  ,املبهمةِ  األسامءِ  نَ مِ  املؤلفُ  هُ ما ذكرَ  هذا أولُ  )لُ قِ عْ يَ  نْ فيمَ  )مَ

 مْ أ ,ارشطً  أكانَ  سواءٌ  ,واإلنسِ  اجلنِّ  نَ مِ  ,العقالءِ  مجيعِ يف  لُ مَ عْ تَ سْ ويُ , )نْ مَ (
 .)١(ااستفهامً  مْ أ ,موصوالً 

~  z y x w } | { ﴿ :تعاىل اهللاِ قولُ  :الرشطيةِ  ومثالُ 
 c b a ` _﴾ ] :املوصولةِ  ومثالُ  .]٨−٧الزلزلة: ﴿  Â Á À ¿

 È Ç Æ Å Ä Ã﴾ ] :ومثالُ  .]٨٣آل عمران 
 فيام ال يعقلُ  )نْ مَ ( لُ مَ عْ تَ سْ تُ  وقدْ  .]٤٦األنعام: [ ﴾Z Y X W V ]\  ﴿ :االستفهامِ 

 .]٤٥النور: [ ﴾^ _ ` cb a  ﴿تعاىل:  هِ نحو قولِ 
 وهوَ  ,املبهمةِ  األسامءِ  نَ مِ  املؤلفُ  هُ هذا ثاين ما ذكرَ  )ام ال يعقلُ في )ما( و( :هُ قولُ 

 ,اهَ وستأيت أمثلتُ  ,استفهاميةً  مْ أ موصولةً  مْ أ رشطيةً  أكانتْ  سواءٌ  ,العمومَ  يدُ ويف, )ما(
 ﴾¯ ° ± µ ´ ³ ²¶  ﴿ :تعاىل هِ قولِ  نحو يعقلُ  فيمنْ  )ما( لُ مَ عْ تَ سْ تُ  قدْ و
 .)٢(]٧٥ص: [

 ولفظُ  ,املبهمةِ  األسامءِ  منَ  املؤلفُ  هُ ما ذكرَ  هذا ثالثُ  )يف اجلميعِ  )أيٍّ ( و( :هُ قولُ 
 .استفهاميةً  أمْ  ,موصولةً  أمْ  ,رشطيةً  كانتْ أ سواءٌ  ,ال يعقلُ  ومنْ  يعقلُ  فيمنْ : )أيٍّ (

 ,]١١٠اإلرساء: [ ﴾gf e d c b a  ﴿ :تعاىل هُ قولُ  :الرشطيةِ  مثالُ و
 ﴾u t s r q p o n m l  ﴿ :تعاىل اهللاِ  قولُ  :املوصولةِ  ومثالُ 

غافر: [ ﴾{ ~ _ `  ﴿ :تعاىل اهللاِ قولُ  االستفهاميةِ  ومثالُ  ,]٦٩مريم: [

                                                 
 .)٢٣٤(ص ), الرشح الكبري٢٣٩(ص ), التحقيقات١٤٠(ص انظر: األنجم الزاهرات )١(
 ).٢٣٦(ص ), الرشح الكبري٢٣٩(ص انظر: التحقيقات )٢(



XS@ ي شرح ا   لورقاتشذرات 

١(]٨١(. 
 وهو ,املبهمةِ  األسامءِ  منَ  املؤلفُ  هُ ما ذكرَ  هذا رابعُ  )يف املكانِ  )أينَ ( و( :هُ قولُ 

¬ ®  ﴿ :تعاىل اهللاِ كقولِ  ,رشطيةً  أيتت ,عىل املكانِ  يدلُّ  لفظٌ  يَ وه, )أينَ (
 ,]٢٦التكوير: [ ﴾° ±  ﴿ :تعاىل هِ كقولِ  يةً هاماستفو ,]٧٨النساء: [ ﴾¯ ° 

 .)٢(مكانٍ  كلَّ  مُّ فتعُ 
 وهوَ  ,املبهمةِ  األسامءِ  نَ مِ  املؤلفُ  هُ ما ذكرَ  هذا خامسُ  )يف الزمانِ  )متى( و( :هُ قولُ 

 هُ فَ لِ خْ تَ سْ يَ  أنْ  النبيُّ  ا أرادَ ملَّ  − أيب بكرٍ  يف وصفِ  عائشةَ  كقولِ  رشطيةً  وتأيت, )متى(
 .»الناسَ  سمعُ ال يُ  كَ مقامَ  متى يقمْ  يفٌ أس رجلٌ  أبا بكرٍ  إنَّ « :− بالناسِ  ليصيلَ 

 .]٢١٤البقرة: [ ﴾½ ¾ ¿À  ﴿ :تعاىل اهللاِ كقولِ  ,استفهاميةً و
 ,املبهمةِ  يف األسامءِ  )ما( ذكرُ  مَ تقدَّ  )هِ وغريِ  واجلزاءِ  يف االستفهامِ  وما( :هُ قولُ 

 .رارٌ هذا تك :قيلَ ف
َ  مواضعِ  نُ اوهنا بي ,العاقلِ  أهنا لغريِ  نٌ ابي يف األولِ  بلْ  ,اتكرارً  ليسَ  :وقيلَ  ا إفادهتِ

 .لعمومِ ل
:  )يف االستفهامِ ( :هُ قولُ   لالستفهامِ  إذا كانتْ  العمومَ  تفيدُ  )ما( إنَّ أيْ

} | { ~ � ¡  ﴿: − إبراهيمَ  عنْ  حكايةً  −تعاىل  هِ نحو قولِ  ,واالستعالمِ 
 .)٣(]٥٢بياء: األن[ ﴾¢ 

:  )واجلزاءِ ( :هُ قولُ   ترتيبُ  يَ وه ,لمجازاةِ ل إذا كانتْ  العمومَ  تفيدُ  )ما( إنَّ أيْ
                                                 

 ).٢٣٦(ص انظر: الرشح الكبري )١(
 ).١٤١(ص انظر: األنجم الزاهرات )٢(
 ).٢٣٩(ص انظر: التحقيقات )٣(
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 .]١٩٧البقرة: [ ﴾XW V U T S R  ﴿ :تعاىل هِ قولِ نحو  ,آخرَ  يشءٍ عىل  يشءٍ 
: هِ وغريِ ( :هُ قولُ   ,املوضعنيِ  هذينِ  يف غريِ  كانتْ  ولوْ  ,العمومَ  تفيدُ  )ما( إنَّ ) أيْ

النحل: [ ﴾on m l k ji h g  ﴿ :تعاىل اهللاِ قولِ نحو  ,موصولةً  كانتْ  كام لوْ 
 .)٢(﴾XW V U T S R  ﴿ :هِ قولِ  نحو رشطيةً  انتْ ك أو, )١(]٩٦

ا هَ التي ذكرَ  العمومِ  ألفاظِ  منْ  الرابعُ  النوعُ  هذا هوَ  )ال يف النكراتِ ( :هُ قولُ 
 عاملةً  أكانتْ  سواءٌ , النكراتِ  ىل عداخالً  هِ كونِ  حالَ  النافيةِ  )ال( حرفُ  وهوَ  ,املصنفُ 

 النبيِّ  وقولِ , ]١١٤النساء: [ ﴾G F E D C B  ﴿: اهللاِ قولِ  نحوُ  إنَّ  عملَ 
 هِ قولِ نحو  ليسَ  عملَ  عاملةً  كانتْ  أو, )٣(»الكتابِ  بفاحتةِ  مل يقرأْ  ال صالةَ ملنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص
 .]٤٩األعراف: [ ﴾ª » ¬  ﴿ :تعاىل

 ,)٤(يف العمومِ  انص  تكونُ إهنا ف عىل الفتحِ  مبنيةً  )ال( لفظِ  معَ  النكرةُ  جاءتْ إذا ا أمَّ 
 ,وما ,وليسَ  ,ولنْ  ,كلمْ  ,النفيِ  أدواتِ  سائرِ جيري يف  النافيةِ  )ال( يف ما قيلَ و

 ,]١٨اجلن: [ ﴾n m l k j  ﴿ :تعاىل هِ قولِ نحو  ,الناهيةِ  )ال( جيري يف وكذلكَ 
 .]٦٠النمل: [ ﴾ih g f  ﴿ :تعاىل هِ قولِ  نحوُ  نكاريِّ اإل يف االستفهامِ  وكذلكَ 

 اسامً  النكرةُ  تكونَ  أنْ  بنيَ  عىل النكراتِ  )ال( إذا دخلتْ  العمومِ  يف إفادةِ  وفرقٌ 
 وبيانُ  ,العمومَ  أفادتِ  األفعالِ عىل  إذا دخلَ  )ال( لفظُ ف ,الفعلِ  نَ  مِ الً وَّ ا أو مؤَ رصحيً 
 كام أشارَ , وزمنٍ  مصدرٍ  نْ ع البالغينيَ  وبعضِ  النحوينيَ  عندَ  ينحلُّ « الفعلَ  أنَّ  :ذلكَ 

                                                 
), ٢٣٥(ص ), الرشح الكبري٢٤٢(ص ), التحقيقات١٤١(ص انظر: انظر: األنجم الزاهرات )١(

 ).٦١(ص رشح الفوزان
 ).٢٤٢(ص ), التحقيقات١٤٢(ص جم الزاهراتانظر: األن )٢(
 .ڤالصامت بن ) عن عبادة ٣٩٤), ومسلم (٧٥٦رواه البخاري ( )٣(
 ).١١(ص ), حاشية الدمياطي٤٣(ص انظر: قرة العني )٤(
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 :هِ بقولِ  يف اخلالصةِ  لهُ 
ـنْ ـــنْ ** املصدرُ اسمُ ما سو الزمانِ مِ ـــنْ أَمِ نٍ مِ ِ الفعـــلِ كـــأَمْ لُويلَ ـــدْ  مَ

 عنْ  ينحلُّ  البالغينيَ  منَ  مجاعةٍ  وعندَ  ,هِ وقوعِ  وزمنُ  مصدرٌ  :الفعلِ  مدلولَ  فإنَّ 
 الداخلُ  النفيُ  فيتسلطُ  ,اإمجاعً  لفعلِ ا يف مفهومِ  كامنٌ  فاملصدرُ  ,ونسبةٍ  وزمنٍ  مصدرٍ 

إىل معنى  لُ وَّ ؤَ فيُ  ,وهو يف املعنى نكرةٌ  ,هِ يف مفهومِ  الكامنِ  عىل املصدرِ  عىل الفعلِ 
 ﴾SR Q P O  ﴿: تعاىل هُ فقولُ  ,العمومِ  صيغِ  نْ مِ  وهيَ  ,النفيِ  يف سياقِ  النكرةِ 

 ألنَّ  ؛يبةِ الغِ  أنواعِ  مجيعِ  عنْ  هيَ الن وهذا يعمُّ  ,مْ بينكُ  يبةَ ال غِ  :يف معنى ]١٢احلجرات: [
 ,)١(»العنوانِ  حتتَ  الداخلةِ  األفرادِ  جلميعِ  هِ عىل شمولِ  تدلُّ  النفيِ  يف سياقِ  النكرةَ 
ال  :أي ]٢١الفتح: [ ﴾² ³ ´  ﴿ :هِ نحو قولِ  النفيِ  أدواتِ  سائرُ  النافيةِ  )ال( ومثلُ 
 .)٢(»درةِ الق أنواعِ  مجيعِ  سلبَ  وهذا يعمُّ «, عليها مْ لكُ  قدرةَ 

 فيها إشارةٌ  ولكنْ  ,للحرصِ  ليستْ  ا املؤلفُ هَ التي ذكرَ  الصيغِ  نَ مِ  األنواعُ  وهذهِ 
 ,إىل معرفةٍ  املضافنيِ  واجلمعِ  واملفردِ  ,الرشطِ  ءِ وأسام ,املوصوالتِ  كبقيةِ  ,اهَ لغريِ 
 .ذلكَ  وغريِ  ,العمومِ  أقو صيغِ  منْ  وهيَ  )كلّ (و

هُ  وما  ,يف األفعالِ  دعو العمومِ  فال جيوزُ  النطقِ  صفاتِ  منْ  والعمومُ (: $قولُ
:  )جيري جمراها  األفعالِ  دونَ  ,واألقوالِ  لفاظِ األ نَ مِ  باملنطوقِ  خمتصٌّ  العمومَ  إنَّ أيْ

 عىل صفةٍ  ألهنا تقعُ « ;بالعمومِ  فُ وصَ تُ فال  ;)٣(هلا  عمومَ الَ إنه ف ,وما جيري جمراها

                                                 
 ), الرشح الكبري٢٤٣−٢٤٢), التحقيقات (٣/٥٢أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ( )١(

 ). ٢٣٩(ص
 ). ٣/٥٢إيضاح القرآن بالقرآن ( أضواء البيان يف )٢(
 ).١١(ص ), حاشية الدمياطي٤٤(ص ), قرة العني١/٢٨٧انظر: إرشاد الفحول ( )٣(
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فام , )١(»جممالً  صارَ  مل تعرفْ  وإنْ  ,هبا كمُ احل اختصَّ  الصفةُ  تلكَ  تْ فَ رِ ذا عُ فإ ;واحدةٍ 
 يف الصالتنيِ  بنيَ  مجعَ  أنهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عنِ  وردَ  مثل ما األفعالِ  منَ  هُ صفتُ  تْ فَ رِ عُ 

ْ الَ  هوَ  مَّ ثُ  ,السفرُ  وهيَ  ,الواردةِ  هِ عىل صفتِ  فهذا مقصورٌ , )٢(السفرِ   عىل العمومِ  لُ مَ  حيُ
وال  ,فيهِ  فُ التوقُّ  فيجبُ  ,قصريٍ  سفرٍ  مْ أ طويلٍ  يف سفرٍ  كانَ أ مُ لَ عْ ال يُ  ألنهُ  ;سفرٍ  يف كلِّ 

 .)٣(العمومُ  ى فيهِ عَ دَّ يُ 
هُ  ْ (: $قولُ :  )ي جمراهارِ وما جيَ َ  األفعالِ  حكمَ  ما يأخذُ أيْ ِ قْ تَ  ا قدْ يف كوهنِ  نُ رتَ

ها اختصاصِ  الحتاملِ ; ى فيها العمومُ عَ دَّ يُ  أنْ  يمكنُ  الف ,هبا احلكمُ  خيتلفُ  بأحوالٍ 
 .األصولينيَ  أكثرِ  وهذا قولُ , )٤(الواقعةِ  بصاحبِ 

 وردَ ما  وكذلكَ , )٥(للجارِ  ةِ عَ فْ  بالشُّ ىضَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  منْ  يَ وِ ما رُ  :ذلكَ  ومثالُ 
 وقائعُ  أو ,ى قضايا األعيانِ مَّ سَ تُ  فهذهِ , )٦(وشاهدٍ  بيمنيٍ  حكمَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  منْ 

                                                 
 ).٥٤(ص انظر: البيان امللمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني )١(
) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وأقرب ٦٦٩٤رواه هبذا اللفظ اإلمام أمحد يف املسند ( )٢(

:  ڤ) عن أنسٍ ٧٠٤صحيحني, ما رواه مسلم (لفظ له يف ال إذا أرادَ أنْ  ملسو هيلع هللا ىلصكانَ النبيُّ (قالَ
 , , وبنيَ املغربِ والعشاءِ ...), وأحاديثُ اجلمعِ بنيَ الظهرِ والعرصِ جيمعَ بنيَ الصالتنيِ يف السفرِ

ا. مهِ  مشهورةٌ يف الصحيحنيِ وغريِ
 ).١/٢٩٠( ), إرشاد الفحول١/١٧٠ينظر: قواطع األدلة يف األصول ( )٣(
), قرة ٢٥٠(ص ), التحقيقات١٤٤(ص ), األنجم الزاهرات١٢٨−١٢٧انظر: رشح املحيل ( )٤(

 ).٢٤٣(ص ), الرشح الكبري٤٤(ص العني
, وأقربُ يشءٍ ملعناه ما راوهُ النسائيُّ يف البيوع/باب ذكر  )٥(  هذا احلديثَ هبذا اللفظِ وَ نْ رَ مل أجدْ مَ

: (قىض رسولُ اهللاِ  ڤالزبري عن جابر ) عن أيب ٤٧٠٥الشفعة وأحكامها ( بالشفعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصقالَ
), ويف معناه ما رواه البخاري يف الشفعة/ باب عرض الشفعة عىل صاحبها قبل البيع  واجلوارِ

بِهِ « :) بلفظ٢٢٥٨( قَ  .ڤعن أيب رافع  »اجلارُ أحقُّ بسَ
 .ڤاس ) عن ابن عب١٧١٢رواه مسلم يف األقضية/باب القضاء باليمني والشاهد ( )٦(
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 .األعيانِ 
إذا  العمومَ  تفيدُ  الوقائعَ  هذهِ  إنَّ  بلْ  :الوافق األصولينيَ  بعضُ  يف ذلكَ  وخالفَ 

 واملعرفةِ  العدالةِ  أهلِ  منْ  الراويَ  الصحايبَّ  أنَّ « وذلكَ  ,العمومَ  يفيدُ  بلفظٍ  تْ لَ قِ نُ 
 ;اهَ يف عمومِ  ال يشكُّ  صيغةً  عَ سمِ   وقدْ إالَّ  العمومِ  صيغةَ  نقلْ مل يَ  أنهُ  فالظاهرُ  ,باللغةِ 

 يف ورطةِ  الناسِ  اعِ يقَ إِ  نْ مِ  لهُ  املانعِ  والعقيلِّ  داعي الدينيِّ ال نَ مِ  عليهِ  مشتملٌ  ا هوَ ملَ 
 فال يكونُ  ,ا بالعمومِ قاطعً  ال يكونَ  أنْ  وبتقديرِ  ,هُ اتباعُ  ما ال جيوزُ  باعِ واتِّ  ,اسِ بَ تِ االلْ 
 هُ صدقُ  فكانَ  ,اظاهرً  هُ فيام ظنَّ  هُ إصابتُ  والغالبُ  ,العمومُ  لهُ  ظهرَ   وقدْ إالَّ  للعمومِ  هُ نقلُ 

 وجبَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيِّ  هُ الراوي فيام نقلَ  صدقُ  نَّ ومهام ظُ  ,ا عىل الظنِّ غالبً  هُ فيام نقلَ 
 .)٢(احلنابلةِ  مذهبِ  وهذا ظاهرُ , )١(»هُ اتباعُ 

ينفي  للعمومِ  املانعَ  ألنَّ  ;لفظيٌّ  املسألةِ  يف هذهِ  النزاعَ  إنَّ  :املتأخرينَ  بعضُ  وقالَ 
 جهةِ  غريِ  نْ فيها مِ  هُ تُ بِ ثْ يُ  للعمومِ  تُ بِ ثْ واملُ , )ىضقَ (و )أمرَ ( نحو ,املذكورةِ  الصيغِ  عمومَ 
 ألنَّ  − يف العمومِ  هبا كِ سُّ عىل التمَ  السلفِ  إمجاعُ ا إمَّ  وهوَ  ,عىل العمومِ  هِ وداللتِ  اللفظِ 
 فيها حاصلٌ  التعميمَ  ا أنَّ وإمَّ  ,− )٣(عىل اجلامعةِ  هِ كحكمِ  عىل الواحدِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حكمَ 

 تْ ثم حدثَ  ,معينةٍ  يف واقعةٍ  بقضاءٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فإذا حكمَ  ,عيِّ الرش القياسِ  بطريقِ 
 .)٤(واحدٌ  املثلنيِ  حكمَ  ألنَّ  ;ها هباإحلاقُ  وجبَ  ,اهَ أخر مثلُ 

 
                                                 

 ).٢/٢٥٥اإلحكام لآلمدي ( )١(
), إرشاد الفحول ٢/١٨٣). وينظر: بيان املخترص (٣/٢٣١انظر: رشح الكوكب املنري ( )٢(

)١/٣١٥.( 
 ).٢/٥١٢انظر: رشح خمترص الروضة ( )٣(
) من إمجاع السلف عىل ٢/٥١٢رشح خمترص الروضة (. )٤/٢٣٢انظر: البحر املحيط ( )٤(

 .التمسك هبا يف العموم
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אאWא 
امَّ «  ابِلُ الْعَ قَ اصُّ يُ اخلَْ يصُ  ,وَ صِ التَّخْ ةِ : وَ لَ مْ ْيِيزُ بَعْضِ اجلُْ مُ إِىلَ مُ  ,متَ سِ نْقَ وَ يَ هُ لٍ وَ تَّصِ

لٍ  صِ نْفَ مُ لُ  ,وَ املُْتَّصِ تثْنَاءُ : فَ طُ  ,االسْ ْ الرشَّ ةِ  ,وَ فَ يِيدُ بِالصِّ التَقْ  ».وَ
هُ   أصولِ  أبوابِ  نْ مِ  الرابعُ  البابُ  هذا هوَ  )العامَّ  يقابلُ  واخلاصُّ (: $قولُ

 ,اخلاصُّ  هوَ و ,هُ ما يقابلُ  بيانِ  يف أخذَ  العامِّ  بيانِ  نْ مِ  فرغَ  أنْ  فبعدَ  ,اخلاصُّ  وهوَ  ,الفقهِ 
 اخلاصِّ  يف تعريفِ  . وعىل هذا النحوِ العامُّ  وهوَ  ,هُ ما يضادُّ  بذكرِ  هِ ى يف تعريفِ اكتفَ و

 :العامِّ  تعريفِ  بعدَ  السائلِ  يف إجابةِ  الصنعاينِّ  قولُ  ومنهُ  ,العلمِ  أهلِ  جر بعضُ 
 .)١(»هذا اخلاصِّ  خالفُ «

 اللفظُ  :هوَ  اخلاصُّ  :الُ قَ فيُ  ,افصاعدً  شيئنيَ  ما عمَّ  :بأنهُ  العامِّ  تعريفُ  مَ تقدَّ  وقدْ 
 .ى واحدٍ م سَ عىل مُ  الدالُّ 

 كأسامءِ  فيهِ  كثريينَ  الشرتاكِ  هُ مدلولُ  الذي ال يصلحُ  الواحدُ  اللفظُ  هوَ  :وقيلَ 
 .هِ ونحوِ  وعمروٍ  زيدٍ  منْ  األعالمِ 
 أو ,اثننيِ  أوِ  ,كواحدٍ  ,اا حمصورً شيئً  ما يتناولُ  :هوَ  اخلاصِّ  يف تعريفِ  قيلَ و
 .أكثرَ  أو ,ثالثةٍ 

 .)٢( االستغراقَ يضِ تَ قْ يَ  العامَّ  ألنَّ  ;اجلنسِ   استغراقَ يضِ تَ قْ ال يَ  ما :وقيلَ 
 .معنى اخلاصِّ  ا يف بيانِ أقرهبُ  ينِ رياألخ التعريفنيِ  ولعلَّ  ,متقاربةٌ  تعريفاتٌ  وهذهِ 

                                                 
 ) ٣٠٠(: ص إجابة السائل رشح بغية اآلمل )١(
 ), رشح املحيل٢/٣٩٢), البحر املحيط يف أصول الفقه (٢/٢١٩انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٢(

), ٤٤(ص ), قرة العني٢٥٣(ص ), التحقيقات١٤٥(ص ), األنجم الزاهرات١٣٠(ص
 ).٢٥٢(ص الرشح الكبري
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هُ  صَ خَ  مصدرُ  :التخصيصُ  )اجلملةِ  بعضِ  متييزُ  والتخصيصُ (: $قولُ  ,)١(صَّ
 .)٢(هُ غريُ  فيهِ  هُ بام ال يشاركُ  اليشءِ  إفرادُ  :يف اللغةِ  وَ وه

 ينَ دِ املعاهَ  كإخراجِ  ,)٣(العامِّ  أفرادِ  بعضِ  إخراجُ  :فالتخصيصُ  االصطالحِ أما يف 
 نْ مِ  سافرِ وامل املريضِ  وكإخراجِ , )٤(]٥التوبة: [ ﴾| {  ﴿ :تعاىل هِ قولِ  نْ مِ 

عليهام  فال جيبُ , ]١٨٥ البقرة:[ ﴾zy x w v u  ﴿: اهللاِ قولِ  عمومِ 
 اللفظُ  هُ ما يتناولُ  مجيعِ  عِ رف نْ مِ  املؤلفُ  احرتزَ  وقدِ  .)٥(رمضانَ  هاللِ  رؤيةِ  عندَ  الصومُ 

َ  فإنهُ  )اجلملةِ  بعضِ ( هِ بقولِ  ,العامُّ   .)٦(اصيصً ال خت انسخً  حينئذٍ  يكونُ ا بدوهنِ
هُ   أنواعِ  يف بيانِ  هذا رشوعٌ  )ومنفصلٍ  إىل متصلٍ  ينقسمُ  وهوَ (: $قولُ

 :نوعانِ  وأنهُ  ,التخصيصِ 
 .العامِّ  اللفظِ  ا معَ مذكورً  يكونُ  بلْ  ,هِ بنفسِ  وهو ما ال يستقلُّ , متصلٌ  :األولُ 

 .)٧(العامِّ  ا عنِ منفردً  رُ كَ ذْ فيُ  ,هِ بنفسِ  ما يستقلُّ  وهوَ  ,منفصلٌ  :الثاينو
هُ   ألمثلةِ  هذا بيانٌ  ) ِبالصفة والتقييدُ  ,والرشطُ  ,االستثناءُ  :فاملتصلُ (: $قولُ

 بثالثةِ  لهُ  لَ مثَّ  , وقدْ املتصلُ  التخصيصُ  وهوَ  ,التخصيصِ  أنواعِ  منْ  األولِ  النوعِ 
َ أمثلةٍ   ا.. سيأيت بياهنُ

                                                 
 ).٢٥٣(ص انظر: الرشح الكبري )١(
 ).٢/١٥٣), معجم مقاييس اللغة البن فارس (٧/٢٤العرب ( انظر: لسان )٢(
 ).٢/٣٩٤انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٣(
 ).٤٤(ص ), قرة العني١٤٦(ص ), األنجم الزاهرات١٣٠(ص انظر: رشح املحيل )٤(
 ).١٤٦(ص انظر: األنجم الزاهرات )٥(
 ).٢٥٣(ص ), الرشح الكبري٢٥٣(ص انظر: التحقيقات )٦(
 ).١٢(ص ), حاشية الدمياطي٤٥− ٤٤), قرة العني (٢٥٩(ص نظر: التحقيقاتا )٧(
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هُ   وهوَ  ,ةِ املتصل اتِ صَ صِّ خَ املُ  نَ مِ  املؤلفُ  هُ ما ذكرَ  أولُ هذا  )االستثناءُ (: $قولُ
نحو  ,كام سيأيت مقامها ما قامَ  أو» إال« بـ العامِّ  أفرادِ  بعضِ  إخراجُ  وهوَ  ,االستثناءُ 

 .]٣٢البقرة: [ ﴾xw v u t s r  ﴿ :املالئكةِ  عنِ  تعاىل اهللاِ قولِ 
هُ   وهوَ  ,املتصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ املُ  نَ مِ  املؤلفُ  هُ هذا ثاين ما ذكرَ  )والرشطُ (: $قولُ

 :تعاىل اهللاِ نحو قولِ  ,اإحد أخواهتِ  أو )إنْ ـ(ب عىل يشءٍ  يشءٍ  تعليقُ وهوَ  ,الرشطُ 
﴿ V U T S R Q P O﴾ ] :بيانٍ  وسيأيت له مزيدُ , ]٦احلجرات. 

هُ   اتِ صَ صِّ خَ املُ  نَ مِ  املؤلفُ  ما ذكرهُ  ثالثُ هذا  )بالصفةِ  والتقييدُ (: $قولُ
 ,يف املوصوفِ  ىمعنً  ما أفادَ  كلُّ  :بالصفةِ  واملقصودُ  ,بالصفةِ  التقييدُ  وهوَ  ,املتصلةِ 

 عنِ  ةً تأخرم الصفةُ  أكانتِ  سواءٌ و ,هاغريَ  أمْ  بدالً   أمْ حاالً  أمْ  انعتً  أكانَ  سواءٌ 
| { ~ � ¡ ¢  ﴿تعاىل:  اهللاِ نحو قولِ , )١(األكثرِ  عندَ  متقدمةً  أمْ  املوصوفِ 

ْ  عىل املستطيعِ  احلجِّ  وجوبِ  تقييدَ  فإنَّ  ,]٩٧آل عمران: [ ﴾£ ¤ ¥¦   صٌ يصِ ختَ
 .اآليةِ  يف صدرِ  ﴾~  ﴿ هُ قولُ  هُ الذي أفادَ  لعمومِ ل

 
אא 
Wא 

تِثْنَاءُ « االسْ المِ : وَ لَ يفِ الكَ خَ الهُ لَدَ ا لَوْ اجُ مَ رَ طِ أَنْ  ,إِخْ ْ تِثْنَاءُ بِرشَ حُّ االسْ امَ يَصِ إِنَّ وَ
ءٌ  ْ نْهُ يشَ تَثْنى مِ نَ املُْسْ بْقَى مِ الً  ,يَ تَّصِ ونَ مُ طِهِ أَنْ يَكُ ْ نْ رشَ مِ المِ  وَ ي ,بِالْكَ دِ قْ ُوزُ تَ جيَ مُ وَ

نْهُ  تَثْنى مِ ىلَ املُْسْ تَثْنى عَ هِ  ,املُْسْ ِ ريْ نْ غَ مِ نْسِ وَ نَ اجلِ تِثْنَاءُ مِ ُوزُ االسْ جيَ  ».وَ
                                                 

 ), حاشية الدمياطي٤٥(ص ), قرة العني٢٥٩(ص ), الرشح الكبري٦/٢٦٢٧انظر: التحبري ( )١(
 ).١٢(ص
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هُ   للنوعِ  تفصيلٌ هذا , ) ِيف الكالم لدخلَ  ما لوالهُ  إخراجُ  واالستثناءُ (: $قولُ
 وهوَ  ,تثناءُ االس وهوَ  ,هبا املصنفُ  لَ التي مثَّ  املتصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ املُ  أنواعِ  نْ مِ  األولِ 

 هُ رصفتُ  :أيْ  هِ مرادِ  عنْ  هُ وثنيتُ  ,هُ ورددتُ  هُ عطفتُ  :يثنيًا أ أثنيهِ  اليشءَ  ثنيتُ  نْ مِ  استفعالٌ 
وهذا ال , )١(ىستثنَ املُ  تناولِ  عنْ  عىل العمومِ  ما دلَّ  رصفُ  وعىل هذا فاالستثناءُ  ,عنهُ 

يف  لدخلَ  ما لوالهُ  خراجُ إ بأنهُ  املؤلفُ  هُ فَ عرَّ  قدْ ف .يف االصطالحِ  معناهُ  عنْ  خيتلفُ 
 .الكالمِ 

 االستثناءِ  جنسُ  فال يكونُ  وعليهِ  ,هُ دخولُ  صحَّ ل ما لوالهُ  إخراجُ  االستثناءُ  :وقيلَ 
مل  ولوْ  ,ى منهُ ستثنَ املُ  ى يفستثنَ املُ  دخولِ  عدمِ  الحتاملِ  ى منهُ املستثنَ  عىل عمومِ  أمارةً 

 .)٢(يستثنَ 
 عيلَّ  لهُ  :فإذا قلتَ  ,املؤلفُ  هُ ما ذكرَ  وهوَ  ,األولُ  التعريفنيِ  هذينِ  نْ مِ  واألقربُ 

 وهبذا يكونُ  ,املشهورُ  وهذا هوَ , )٣(اخلمسةُ  لوجبتِ  فلوال االستثناءُ  ,إال ثالثةً  مخسةٌ 
ِ  قدِ و .العمومَ  ى منهُ ستثنَ املُ   عىل إفادةِ دليالً  االستثناءُ   بأنهُ  املؤلفِ  عىل تعريفِ  ضَ اعرتُ

 ,التعريفُ  بهِ  ا يتمُّ قيدً  مْ هُ بعضُ  زادَ  ولذلكَ  ;اتِ صَ صِّ خَ املُ  باقي فيهِ  يدخلُ  إذْ  ;مانعٍ  غريُ 
ُ  وهوَ   .)٤(االستثناءِ  أدواتِ  ا منْ هَ  ونحوِ بإالَّ  :مْ قوهلُ

 فيهِ  ليسَ  اتِ صَ صِّ خَ املُ  منَ  االستثناءِ  غريَ  ألنَّ  ;واردٍ  غريُ  هذا االعرتاضُ  :وقيلَ 

                                                 
), اللسان ٤/٣٠٩), القاموس (٨٧(ص ), خمتار الصحاح٢/٣٩انظر: املصباح املنري ( )١(

)٣/٤٥.( 
كَ  )٢( رْ  ).١٨١(ص احِ رشح ابن الفِ
 ).٤٩(ص انظر: األنجم الزاهرات )٣(
 ).٢٦٥−٢٦٤انظر: التحقيقات ( )٤(
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املعنى  بنيَ  ال فرقَ  أنهُ  يتبنيُ وهبذا  .)١(للجملةِ  وتفصيلٌ  متييزٌ  بلْ  ,رصيحٌ  إخراجٌ 
 منَ  املتصلَ  احلقيقيَّ  االستثناءَ  عىل أنَّ  األصوليونَ  اتفقَ  قدِ و .غويِّ واللُّ  االصطالحيِّ 

 .ى منهُ ستثنَ املُ  ى بعضَ ستثنَ املُ فيه  ما يكونُ  وهوَ  ,اتِ صَ صِّ خَ املُ 
 ليسَ  ى منهُ ستثنَ املُ ف ,)٢(هِ جنسِ  غريِ  نْ مِ  اليشءِ  استثناءُ  وهوَ  ,املنقطعُ  ا االستثناءُ أمَّ 

 :عىل قولنيِ  األصوليونَ  فيهِ  اختلفَ  ولذلكَ  ;ىستثنَ املُ  نَ ا مِ بعضً 
 إليهِ  ذهبَ وهذا ما  ;اتِ صَ صِّ خَ املُ  نَ مِ  ليسَ  املنقطعَ  االستثناءَ  أنَّ  :األولُ  القولُ 

النساء: [ ﴾a` _ ~ } | { z y  ﴿تعاىل:  هِ قولِ  نحو وذلكَ , )٣(األصولينيَ  مجهورُ 
 .علامً  ليسَ  الظنُّ ف, ]١٥٧

 .املؤلفِ  إطالقِ  وهذا ظاهرُ  ;اتِ صَ صِّ خَ املُ  نَ مِ  املنقطعَ  االستثناءَ  أنَّ  :الثاين القولُ 
 داخالً  مل يكنْ  وإنْ  ,اجلملةِ  حكمِ  نْ مِ  اإلخراجُ  هوَ  التخصيصَ  أنَّ وا بجُّ احتَ  وقدْ 

 هِ قولِ  ففي نحوِ  ,مِ الكال مفهومِ  حكمِ  نْ مِ  إخراجٌ  املنقطعُ  واالستثناءُ  ,اللفظِ  مدلولِ  يف
 إنْ و )إالَّ ( عىل مِ تقدِّ املعنى املُ  نَ مِ  لظنِّ ا إخراجُ  ﴾a` _ ~ } | { z y  ﴿تعاىل: 

 هوَ و ,)٤(هذا املفهومِ عىل  بناءً  اإخراجً  املنقطعُ  االستثناءُ  فيكونُ  ,اللفظُ  هُ مل يشملْ 
 .الراجحُ 

 املتصلُ « فاالستثناءُ  ,يصِ التخص ا يف موضعِ هناك فرقً  أنَّ  هَ بَّ نَ تَ يُ  ينبغي أنْ  لكنْ 
 َ  دَّ ال بُ  ولذلكَ  ;)٥(»املفهومَ  صُ صِّ خَ فيُ  ا املنقطعُ وأمَّ  ,ى منهُ ستثنً ألنه مُ  ;املنطوقَ  صُ صِّ خيُ

                                                 
 ).٢٦٥(ص انظر: التحقيقات )١(
 ). ٤/٤٢٠اإلحكام البن حزم ( )٢(
 ).٤٥(ص ), قرة العني٢٦٥(ص انظر: التحقيقات )٣(
 ).٢٦٠(ص انظر: الرشح الكبري )٤(
 ).٢/٤٢٩البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٥(
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 هِ ففي قولِ  ,ى منهُ ستثنَ ى واملُ ستثنَ املُ  بنيَ  اشرتاكٍ  نوعِ  وجودِ  نْ مِ  املنقطعِ  يف االستثناءِ 
يف  العلمِ  معَ  هِ الشرتاكِ  الظنِّ  اتباعَ  أخرجَ  ﴾a` _ ~ } | { z y  ﴿تعاىل: 

 .)١(الرجحانِ 
هُ   لرشوطِ  بيانٌ  هذا )يشءٌ  ى منهُ ستثنَ املُ  نَ يبقى مِ  أنْ  برشطِ  وإنام يصحُّ (: $قولُ

اصِّ خمُ  االستثناءِ  كونِ  استعاملِ  صحةِ   الرشطُ  هوَ  هذا :رشطنيِ  لذلكَ  ذكرَ  . وقدْ صً
 عرشةٌ  عيلَّ  لهُ  :مثلُ  ,ى منهُ ستثنَ ا للمُ قً ى مستغرستثنَ املُ  ال يكونَ  أنْ  :وهوَ  ,منهام األولُ 

 واإلثباتِ  النفيِ  دُ وتوارُ  ,هُ ما أثبتَ  لعنيِ  نفيٌ  ألنهُ  ;ىغً لْ مُ  حينئذٍ  يكونُ  إنهُ ف , عرشةً إالَّ 
 .)٢(الٌ حمُ  واحدٍ  عىل حملٍّ 

هُ   عيلَّ  لهُ  :فلو قالَ  ,اجلمهورِ  يف قولِ  والقليلَ  الكثريَ  يشملُ  ) ٌيشء: ($قولُ
 هُ ولزمَ  ,صحَّ  ,إال تسعةً  عرشةٌ  عيلَّ  لهُ  :قالَ  ولوْ  ,تسعةٌ  هُ ولزمتْ  ,صحَّ  ,اواحدً  إالَّ  عرشةٌ 
 اهللاِ  قولُ  لهُ  ويدلُّ  ,)٣(والشافعيِّ  ومالكٍ  أيب حنيفةَ  ,الثالثةِ  األئمةِ  يف قولِ  ,واحدٌ 
وقد , ]٤٢احلجر: [ ﴾t s r q p o n m l k j  ﴿ :تعاىل

Ü Û Ú Ù  ﴿ :هِ يف قولِ  ۵ اهللاُ  أخربَ كام ,األكثرُ  همُ  الغاوينَ  أنَّ  مَ لِ عُ 
 Þ Ý﴾ ] :أكثرُ  وهمْ  الناسِ  مجلةِ  منْ  استثنى الغاوينَ  فقدِ , ]١٠٣يوسف 

 .)٤(الناسِ 
ا ى مساويً ستثنَ املُ  إذا كانَ  االستثناءُ  ال يصحُّ  :فقالوا ,احلنابلةُ  يف ذلكَ  وخالفَ 

                                                 
 ).٢/٤٢٣البحر املحيط يف أصول الفقه ( )١(
 ), حاشية الدمياطي١٥٠(ص ), األنجم الزاهرات٢/٤٣٣انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٢(

 ).١٢(ص
احِ ٦/٢٥٧٤انظر: التحبري ( )٣( كَ رْ  ).١٨٢(ص ), رشح ابن الفِ
 ).٤/٤٢٨(), اإلحكام البن حزم ٣/٣٠٩), رشح الكوكب املنري (٦/٢٥٧٢انظر: التحبري ( )٤(
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 االستثناءُ  وكانَ  ,مل يصحَّ  ,ستةً  إالَّ  عرشةٌ  عيلَّ  لهُ  :قالَ  فلوْ  ,أكثرَ  أو ى منهُ ستثنَ للمُ 
َ قَ  وقدْ  .)١(املغي  باطالً   ,بعددٍ  عددٍ  نْ مِ  االستثناءُ  فيام إذا كانَ  هذا الرشطَ  مْ هُ بعضُ  رصَ

ى ستثنَ لمُ ا لمساويً ى ستثنَ املُ  كانَ  وإنْ  فيجوزُ  بالوصفِ  أو الوصفِ  نَ مِ  ا االستثناءُ وأمَّ 
 سقطَ  هم أغنياءَ كانوا كلُّ و , األغنياءَ إالَّ  يف البيتِ  منْ  أكرمْ  :قالَ  لوْ  فيصحُّ  ,منهُ  أكثرَ  أو

 ا.أحدً  ومل يكرمْ  ,األمرُ 
هُ   الثاين لصحةِ  الرشطُ  هذا هوَ  ) بالكالمِ متصالً  يكونَ  أنْ  هِ رشطِ  نْ ومِ (: $قولُ
َ  غريِ  نْ مِ  لفظًا ى منهُ ستثنَ  باملُ ى متصالً ستثنَ املُ  يكونَ  أنْ  :وهوَ  ,االستثناءِ   فاصلٍ  لِ لُّ ختَ

 فاصالً  عدُّ ا ال يُ ممَّ  امهِ ونحوِ  تنفسٍ  أو بسعالٍ  بينهام لَ صِ فُ   كام لوْ كامً حُ أو , )٢(نهامبي
 ا.عرفً 

 مَّ ثُ  ,القومُ  جاءَ  :قالَ  لوْ كام  ,االستثناءُ  مل يصحَّ  ى منهُ ستثنَ ى باملُ ستثنَ املُ  مل يتصلْ  فإنْ 
 أهلِ  مجهورُ   هذا ذهبَ إىلو ,مل يصحَّ  ;ا زيدً الَّ إ : قالَ فاصالً  دُّ عَ مىض ما يُ  أنْ  بعدَ 

 .)٣(العلمِ 
 ,طويلٍ  بفاصلٍ  ولوْ  ,ى منهُ ستثنَ املُ  بنيَ ى وستثنَ املُ  بنيَ  الفصلُ  زُ جيو بلْ  :وقيلَ 

 )٤(عباسٍ  ابنِ  عنِ  مرويٌّ  وهذا القولُ  ,بدِ إىل األ بلْ  :وقيلَ  ,سنةٍ إىل  بلْ  :وقيلَ . شهرٍ ك
 .)٥(هِ أصحابِ  وبعضِ  ,ڤ
 ,اأبدً  يمنيٌ  نعقدَ أال ت منهُ  يلزمُ  ألنهُ  ;عنهُ  هِ صحتِ  مِ إىل عد العلمِ  أهلِ  أكثرُ  ذهبَ و

                                                 
 ).٢/٦٠٤انظر: رشح خمترص الروضة ( )١(
 ).٢/٣١٠ظر: اإلحكام لآلمدي (نا )٢(
احِ  )٣( كَ رْ  ).٢٦٣(ص ), الرشح الكبري١٨٤(ص انظر: رشح ابن الفِ
 ).٧٩١٤) رقم (٤/٤٤٣أخرجه احلاكم يف املستدرك ( )٤(
 ).١٢(ص ), حاشية الدمياطي٣/٢٩٧), رشح الكوكب املنري (٦/٢٥٦٠التحبري ( انظر: )٥(
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 ;ى منهُ ستثنَ باملُ  االستثناءِ  اتصالُ  العربِ  كالمِ  نْ مِ  املعروفَ  ألنَّ و ,إقرارٌ  وال يستقرَّ 
 .)١(هِ بنفسِ  ال يستقلُّ  االستثناءَ  نَّ أ إذْ  ;ىا ومعنً لفظً  إليهِ  هِ الفتقارِ 

 ,للذمةِ  إبراءً  ويكونُ  ,يف اليمنيِ  هذا ينفعُ  أنَّ  عباسٍ  ابنِ  مرادُ  :آخرونَ  وقالَ 
 ,احلنثِ  وقوعِ  عدمُ  معنى ذلكَ  وليسَ  ,االستثناءِ  نَ مِ  بهِ  ۵ اهللاُ ام أمرَ  بوعمالً 

 إنْ  :هِ وقيلِ  ,هِ باستثنائِ  إنهُ « :قالَ  حيثُ  هِ يف تفسريِ  الطربيُّ  هَ كام وجَّ , )٢(الكفارةِ  وسقوطُ 
 ,االزمً  لهُ  كانَ  هُ مل يقلْ  الذي لوْ  احلرجُ  عنهُ  يسقطُ  ,هِ حلفِ  حالِ  نْ مِ  حنيٍ  بعدَ  .اهللاُ شاءَ 
 موصوالً  كانَ  هُ استثناؤُ  يكونَ   أنْ إالَّ  ,حالٍ  بكلِّ  باحلنثِ  الزمةٌ  فلهُ  ا الكفارةُ فأمَّ 

 يضعُ  ذلكَ  أنَّ  يزعمُ  ,حنيٍ  ا بعدَ يَ نْ الثُ  لهُ  :قالَ  نْ ممَّ   قالَ قائالً  ا ال نعلمُ أنَّ  وذلكَ  ,باحللفِ 
 .)٣(»ا يف ذلكَ نَ لْ ما قُ  عىل صحةِ  الدليلِ  أوضحُ  ففي ذلكَ  ,إذا حنثَ  ارةَ الكف عنهُ 

 واملجلسُ  ,اواحدً  الكالمُ  إذا كانَ  ,هِ ونحوِ  بسكوتٍ  ,اليسريُ  الفصلُ  زُ جيو :قيلَ و
 شيخِ  واختيارُ  ,أمحدَ  اإلمامِ  عنْ  روايةٌ  وهوَ  ,التابعنيَ  بعضِ  عنْ  وهذا مرويٌّ  ,اواحدً 

 أنَّ  ڤ عباسٍ  ابنِ  حديثِ  منْ  صحيحنيِ بام يف ال لهُ  لَّ دِ واستُ  ,)٤(تيميةَ  ابنِ  اإلسالمِ 
وإنام  ,بعدي ألحدٍ  وال حتلُّ , قبيل ألحدٍ  فلم حتلَّ  مكةَ  مَ حرَّ  اهللاَ  إنَّ « :قالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ 

ْ  هنارٍ  منْ  يل ساعةً  تْ لَّ حِ أُ  وال , هاصيدُ  وال ينفرُ , اهَ شجرُ  دُ ضَ عْ وال يُ , هاالَ ىل خَ تَ ال خيُ
نا لصاغتِ  ;رَ  اإلذخِ إالَّ  ,اهللاِ يا رسولَ  :العباسُ  قالَ ف .»فعرِّ  ملُ ها إالَّ لقطتُ  طُ قَ تَ لْ تُ 

 .»رَ  اإلذخِ إالَّ « :فقالَ  !ناوقبورِ 
هُ  ى ستثنَ املُ  تقديمُ  جيوزُ  :أيْ  )ى منهُ ستثنَ عىل املُ  االستثناءِ  تقديمُ  وجيوزُ (: $قولُ

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).١٨٤(ص انظر: رشح ابن الفِ
 ).٦/٢٥٦١انظر: التحبري ( )٢(
 ).١٥/٢٢٧انظر: تفسري الطربي ( )٣(
 ).٦/٢٥٦٢انظر: التحبري ( )٤(
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 قولُ  ومنهُ . ا أحدٌ  زيدً إالَّ  ما قامَ  :كَ قولِ  نحو ,ى منهُ ستثنَ عىل املُ  االستثناءِ  أداةِ  معَ 
 :الشاعرِ 

ـــايلَ إالَّ مـــذهبَ احلـــقِّ مـــذهبُ ** ومــــا يلَ إالَّ آلَ أمحــــدَ شــــيعةٌ   وم
 .)١(األصولِ  يف علمِ  يشءٌ عليها  يرتتبُ وال  ,اللغةِ  مسائلِ  نْ مِ  املسألةُ  وهذهِ 
هُ  :  )هِ غريِ  نْ ومِ  اجلنسِ  منَ  االستثناءُ  وجيوزُ (: $قولُ  أنْ  االستثناءِ يف  زُ جيوأيْ

 جائزٌ  وهوَ  ,املتصلُ  ى االستثناءُ مَّ سَ ويُ  ,األصلُ  وهوَ  ,ى منهُ ستثنَ املُ  جنسِ  نْ مِ  يكونَ 
ى مَّ سَ ويُ  ,ى منهُ ستثنَ املُ  جنسِ  غريِ  نْ مِ  االستثناءُ  يكونَ  ا أنْ أيضً  وجيوزُ  ,باالتفاقِ 
 ﴾Ì Ë Ê É È  Î Í ﴿ :تعاىل هِ كام يف قولِ  ,املنقطعُ  االستثناءُ 

u t s r  ﴿ :تعاىل هِ قولِ  بدليلِ  ;املالئكةِ  نَ مِ  مل يكنْ  وإبليسُ , ]٣١−٣٠احلجر: [
 v﴾ ] :٥٠الكهف[ , ِتعاىل هِ كقول: ﴿  a` _ ~ } | { z y﴾ ] :١٥٧النساء[ ,
 :هِ وقولِ , ]٢٠− ١٩الليل: X W V U T S R  ] \ [ Z Y﴾ ] ﴿ :هِ وقولِ 
Y  ﴿ :هِ وكقولِ , ]٥٦الدخان: [ ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ﴿

 Z f e d c b a ` _ ^ ] \ [
 hg﴾ ] :يف هذهِ  املذكورةِ  االستثناءاتِ  فكلُّ , اآلياتِ  نَ مِ  ذلكَ  إىل غريِ , ]٢٩النساء 

 ﴾m l k j i h g  q p o n ﴿ :هُ سبحانَ  وقالَ  ,منقطعةٌ  اآلياتِ 
 :الشاعرِ  لِ قو هنْ مِ و, ]٢٦−٢٥الواقعة: [

ــــــافريُ** وبلــــدةٍ لــــيسَ هبــــا أنــــيسُ ــــــيسُ وإالَّ)٢(إالَّ اليع  )٣( الع

                                                 
 ).٣/٣٠٥انظر: رشح الكوكب املنري ( )١(
 وهو ولد الظبية وبقر احلش. ,مجع يعفور )٢(
 إبل بيض خيالط بياضها شقرة. )٣(
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 .)١(األنيسِ  جنسِ  منْ  ليستْ  والعيسُ  واليعافريُ 
 ا ملا ذهبَ خالفً  ,والشافعيةِ  املالكيةِ  احلنفيةِ  نَ مِ  العلمِ  أهلِ  مجاهريُ  وإىل هذا ذهبَ 

 غريِ  منْ  االستثناءُ  ال يصحُّ  :قالوا حيثُ  ;)٢(الشافعيةِ  وبعضُ  هُ وأصحابُ  أمحدُ  إليهِ 
 هُ استثناؤُ  كانَ  ,هِ جنسِ  غريِ  نْ ى مِ واستثنَ  ,بيشءٍ  أقرَّ  نْ مَ و« :قيُّ رَ اخلِ  قالَ  ,اجلنسِ 
 جنسِ  وغريُ , يف اللفظِ  ما دخلَ  إخراجُ  االستثناءَ  بأنَّ  واحتجوا لذلكَ  .)٣(»باطالً 

 االستثناءِ  وأجابوا عنِ  .)٤(باالستثناءِ   حتى خيرجَ أصالً  يف اللفظِ  مل يدخلْ  ى منهُ ستثنَ املُ 
إىل  منهُ  أقربُ  إىل االستدراكِ  فهوَ  ,»لكنْ « يف معنى ا بأنهُ هَ ونحوِ  يف اآلياتِ  الواردِ 

 .)٥(حقيقةٌ  هوَ  :وقيلَ  ,جمازٌ  عىل أنهُ  فاألكثرُ  ,هِ بصحتِ  وعىل القولِ  ,االستثناءِ 
 

Wא 
ُوزُ أَنْ يتأخر عن املرشوطِ « طُ جيَ ْ الرشَّ مَ  ,وَ دَّ تَقَ نِ وجيوز أن يَ وطِ عَ ُ  .»املَْرشْ

هُ  نِ  يتقدمَ  أنْ  وجيوزُ  املرشوطِ  عنِ  يتأخرَ  أنْ  جيوزُ  والرشطُ ( :$قولُ عَ
هبا  لَ التي مثَّ  املتصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ املُ  أنواعِ  نْ الثاين مِ  للنوعِ  هذا تفصيلٌ , )املرشوطِ 
 .الرشطُ  وهوَ  ,املصنفُ 

ا وجودً  بيشءٍ  يشءٍ  تعليقُ  وهوَ , )٦(هنا املقصودُ  وهوَ  ,يف اللغةِ  العالمةُ  :والرشطُ 
                                                 

احِ (انظر: رش )١( كَ رْ  ).١٨٩−١٨٨ح ابن الفِ
 ).٦/٢٥٤٨انظر: التحبري ( )٢(
 ).٥/٩٠انظر: املغني ( )٣(
 ).٣/٤٦٧انظر: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ( )٤(
 ).٦/٢٥٥٤انظر: التحبري ( )٥(
 ).٢٥٦(ص ), الرشح الكبري٢٦١(ص انظر: التحقيقات )٦(
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 :أيْ  ,وكَ ؤجا إنْ  بني متيمٍ  مْ أكرِ  :نحو, )١(اأو بإحد أخواهتِ  ,الرشطيةِ  )إنِ ـ(با دمً وع
 نَ فإهنام مِ  ,العقيلُّ  وال ,ال الرشعيُّ  ,غويُ اللُّ  الرشطُ  :هنا واملقصودُ  .)٢(منهم اجلائنيَ 

 .املنفصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ املُ 
هُ  نِ  يتقدمَ  أنْ  وجيوزُ  املرشوطِ  عنِ  يتأخرَ  أنْ  جيوزُ  والرشطُ (: $قولُ  )املرشوطِ عَ

 :  وهذا هوَ  ,الفظً  عىل املرشوطِ  الرشطُ  يتقدمَ  أنْ  بالرشطِ  يف التخصيصِ  جيوزُ أيْ
¨ © ª » ¬  ﴿ :تعاىل يف املرشكنيَ  هِ كقولِ  ,األكثرُ  وهوَ  ,األصلُ 

 هِ كقولِ  ,الفظً  املرشوطِ  عنِ  الرشطُ  يتأخرَ  أنْ  وجيوزُ  .]٥التوبة: [ ﴾® ¯ °± 
 :هِ وقولِ  ]١٢النساء: [ ﴾D C B LK J I H G F E  ﴿تعاىل: 

﴿  kj i h g f e d c b a `﴾ ] :٣٣النور[. 
 

Wאא 
اضعِ « ن يفِ بَعضِ املَْوَ يامَ تْ بِاإلِ يِّدَ بَةِ قُ قَ الرَّ يْهِ املُْطْلَقُ كَ لَ ملُ عَ ةِ حيُ فَ يَّدُ بِالصِّ املُْقَ , وَ

, لُ ا وأُطلقَتْ يف البعضِ مَ يُحْ يَّدِ فَ ىلَ املُْقَ قُ عَ  ».ملُْطْلَ
هُ  يِّدتْ  كالرقبةِ  ,املطلقُ  عليهِ  ملُ حيُ  بالصفةِ  دُ يَّ قَ واملُ (: $قولُ  يف بعضِ  باإليامنِ  قُ

 الثالثِ  للنوعِ  هذا تفصيلٌ  )دِ يَّ قَ عىل املُ  املطلقُ  فيُحملُ  ,يف البعضِ  تْ وأُطلقَ  ,املواضعِ 
 .بالصفةِ  التقييدُ  وهوَ  ,هبا املصنفُ  لَ التي مثَّ  املتصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ املُ  أنواعِ  نْ مِ 

 نعتٍ  نْ مِ  العامِّ  أفرادِ  بعضُ  بهِ  ى خيتصُّ بمعنً  ما أشعرَ  ةِ صَ صِّ خَ املُ  بالصفةِ  واملرادُ 

                                                 
 ).٤٠(ص األصول من علم األصول )١(
 ).١٢(ص ), حاشية الدمياطي٤٥(ص ), قرة العني١٣١(ص رشح املحيل انظر: )٢(
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 .)١(اهَ غريِ  أو حالٍ  أو بدلٍ  أو
النساء: [ ﴾} | { ~ _ ` ba  ﴿ :تعاىل هُ قولُ  :النعتِ  فمثالُ 

٢٥[. 
آأل [ ﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ | {  ﴿ :تعاىل هُ قولُ  :البدلِ  ومثالُ 

 .]٩٧عمران: 
h g f e d c  ﴿ :تعاىل هُ قولُ  :احلالِ  ومثالُ 

 j i﴾ ] :٩٣النساء[. 
 املادةُ  وهذهِ  ,لَقٌ طْ مُ  ا فهوَ إطالقً  يطلقُ  أطلقَ  نْ مِ  مفعولٍ  اسمُ  فهوَ  :ا املطلقُ وأمَّ 

 .)٢(اهَ لَ وأرسَ  ,هاها زوجُ الَّ خَ  :أيْ  ,طالقٌ  امرأةٌ  :ومنهُ  ,واإلرسالِ  عىل التخليةِ  تدلُّ 
 .)٣(هِ جلنسِ  شاملةٍ  حقيقةٍ  باعتبارِ  هِ ال بعينِ  لواحدٍ  لُ املتناوِ  فهوَ  :ا يف االصطالحِ وأمَّ 

 .)٤(اإلثباتِ  يف سياقِ  النكرةُ  :هوَ  وقيلَ 
¼  ﴿ :اليمنيِ  تعاىل يف كفارةِ  هُ قولُ  هُ ومثالُ  ,أشملُ  واألولُ  ,باملثالِ  وهذا تعريفٌ 

 بصورةٍ  االمتثالُ  فيحصلُ  ,اإلثباتِ  يف سياقِ  نكرةٌ  ﴾¾¿  ﴿ :هُ فقولُ , )٥(﴾½ ¾¿ 
 قيَّد فهوَ ا املُ وأمَّ  ,أو معيبةٍ  سليمةٍ  ,كافرةٍ  أو مؤمنةٍ  ,واحدةٍ  رقبةٍ  بعتقِ  وذلكَ  واحدةٍ 

                                                 
واملرادُ بالصفةِ ما أفادَ معنى ىف «): ٦٥(: ص ينظر: البيان امللمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني )١(

ا معنًى ا ال الصفةِ الكاشفةِ لعدمِ إفادهتِ مهِ نْ نعتٍ أو حالٍ أو غريِ  .»املوصوفِ مِ
 ).٩/١٣٥), لسان العرب (٣/٤٢٠املقاييس (انظر: مادة (طلق) يف  )٢(
 ). ٦/٢٧١١التحبري ( )٣(
 ).٣/٣اإلحكام لآلمدي ( )٤(
 ).٦/٢٧١٤التحبري ( )٥(
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قيَّدٌ  ا فهوَ تقييدً  دُ د يقيِّ قيَّ  نْ مِ  مفعولٍ  اسمُ   مَّ ثُ  ,اهَ يف أطرافِ  الدابةُ  بهِ  طُ بَ رْ ما تُ  والقيدُ  ,مُ
 .)١(بسُ حيُ  يشءٍ  ملعنى لكلِّ اهذا  ريَ عِ استُ 

 عىل حقيقةِ  ا بزائدٍ موصوفً  أوا نً يَّ عَ مُ  ما تناولَ  :دُ يَّ قَ فاملُ  :ا يف االصطالحِ وأمَّ 
ُ عَ واملُ , )٢(هِ جنسِ   املوصوفُ ا أمَّ و ,وهذا الرجلِ  ,وعمروٍ  ,زيدٍ ك التعينيُ  بهِ  ما حيصلُ  :نيَّ

 .﴾y x  ﴿و ,﴾sr q  ﴿ :نحو هِ حقيقتِ  عنْ  ادُ زَ يُ 
هُ ق  املؤلفَ  أنَّ يف هذا  لُ كَ شْ يُ  قدْ  )...املطلقُ  عليهِ  ملُ حيُ  بالصفةِ  دُ يَّ قَ واملُ (: $ولُ
َ  يف العامِّ  $ َ  .)٣(معلومٌ  ام هوَ ك هِ وتقييدِ  املطلقِ  عنِ  خيتلفُ  وهوَ  ,هِ اتِ صَ صِّ وخمُ  ابُ وجيُ

                                                 
 ). ١٢/٢٣٣), اللسان (٥/٤٤انظر: مادة (قيد) يف املقاييس ( )١(
 ).٦/٢٧١٤التحبري ( )٢(
,«): ١٨٢(ص علمُ أصولِ الفقهِ  )٣( هوَ أنَّ العامَّ يدلُّ عىل شمولِ كلِّ  وأنَّ الفرقَ بنيَ العامِّ واملطلقِ

. فالعامُّ  ا املطلقُ فيدلُّ عىل فردٍ شائعٍ أو أفرادٍ شائعةٍ ال عىل مجيعِ األفرادِ , وأمَّ نْ أفرادِهِ فردٍ مِ
ا  , واملطلقُ ال يتناولُ دفعةً واحدةً إالَّ فردً نَ األفرادِ يتناولُ دفعةً واحدةً كلَّ ما يصدقُ عليه مِ

نَ  ا مِ : »األفرادِ  شائعً , وعمومُ املطلقِ «. وهذا هوَ املرادُ بقولِ األصولينيَ عمومُ العامِّ شمويلٌّ
 .»بديلٌّ 

قَ بهِ األصوليونَ بنيَ العامِّ واملطلقِ قالَ «): ٢/١٤٨إدرار الرشوق عىل أنواء الفروق ( عنيُ ما فرَّ
: فعمومُ العامِّ شمولٌ بخ الفِ عمومِ املطلقِ نحو: رجلٍ وأسدٍ العالمةُ األنبايبُّ عىل بيانيةِ الصبانِ

لْ االستغراقيةُ صارَ عاما فليسَ ماصدق أوإنسانٍ فإنهُ بديلٌّ حتى إذا دخلتْ عليهِ أداةُ النفيِ أو 
مَ بل ماصدق األولِ  هِّ ا كام تُوُ ها بديلٌّ وماصدق الثاين ألفاظُ  املطلقُ والعامُ واحدً ألفاظُ عمومِ

ها شمويلٌّ   .»عمومِ
: الز ى عمومِ الشمولِ وهوَ قالَ مَّ سَ : العمومُ يقعُ عىل مُ ركيشُّ يف البحرِ املحيطِ يف مبحثِ العامِّ

الُ لهُ  ,املقصودُ هنا وعىل عمومِ الصالحيةِ  قَ يَتُهُ عاما باعتبارِ  :ويُ مِ عمومُ البدلِ وهوَ يف املطلقِ وتَسْ
هِ عامٌّ  هُ غريُ منحرصةٍ ال أنهُ يف نفسِ هُ  :نييع .هـ.ا .أنَّ مواردَ  −أنَّ تسميتَهُ عاما باعتبارِ أنَّ أفرادَ

لُ يف كلِّ فردٍ منها عىل البدلِ  مَ تَعْ سْ نَ العامِّ إذِ املـُعتربُ يف  ,منحرصةٍ  غريُ  −  التي يُ وإالَّ فهوَ ليسَ مِ
هِ  نْ تعريفِ لَمُ مِ عْ وهذا غريُ  العمومُ الشمويلُّ بحيثُ يتناولُ اللفظُ مجيعَ األفرادِ دفعةً  :العامِّ كام يُ

= 
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 ,اتغراقي اس مل يكنْ  وإنْ  ,الشيوعُ  حيثُ  منْ  عمومٌ  فيهِ  املطلقَ  بأنَّ  هذا اإلشكالِ  عىل
 املطلقُ  فيكونُ  ,اخلاصَّ  فأشبهَ  الشيوعِ  ذلكَ  نْ مِ  ما خرجَ  بيانُ  فيهِ  دُ يَّ قَ واملُ  ,العامَّ  فأشبهَ 

 .)١(يف ذلكَ  واخلاصَّ  العامَّ  يوافقانِ  دُ يَّ قَ واملُ 
 :)٢(أحوالٍ  أربعُ  لهُ  دِ يَّ قَ املُ عىل  املطلقِ  محلُ و :فائدةٌ 
ْ  ,والسببِ  يف احلكمِ  دُ يَّ قَ واملُ  املطلقُ  يتحدَ  أنْ  :األوىل احلالُ  عىل  املطلقُ  لُ مَ فهنا حيُ

 ,»األنعامِ « يف سورةِ  هُ قيدَ  اهللاَ  فإنَّ « الدمِ  بتحريمِ  وا لهُ لُ ومثَّ  .)٣(العلامءِ  مجاهريِ  عندَ  دِ يَّ قَ املُ 
, ]١٤٥األنعام: [ ﴾z y x w v u t  ﴿تعاىل:  هِ يف قولِ  ,امسفوحً  هِ بكونِ 

 يف قالَ , ف»املائدةِ «و »البقرةِ «و »النحلِ « ا يف سورةِ مسفوحً  هِ بكونِ  القيدِ  عنِ  هُ وأطلقَ 
 ﴾on m l k j i h g f e d c  ﴿ :»النحلِ «
| { ~ _ ` c b a  ﴿ :»البقرةِ « يف وقالَ , ]١١٥النحل: [

 hg f e d﴾ ] :املائدةِ « يف وقالَ , ]١٧٣البقرة«: ﴿  E D C B A
 K J I H G F﴾ ] :٣املائدة[. 

 ادُ احتِّ  التي هيَ  احلالةِ  يف هذهِ  عىل املقيدِ  املطلقِ  بحملِ  ولونَ يق العلامءِ  ومجهورُ 
 تقطيعِ  أثرِ  منْ  درَ التي تعلو القِ  باحلمرةِ  نَ وْ كانوا ال يرَ  ولذلكَ  ;امعً  واحلكمِ  السببِ 
 .)٤(»مسفوحٍ  غريُ  دمٌ  ألنهُ  ؛ا بأسً  اللحمِ 

                                                  = 
هُ بأنَّ الشمويلَّ هوَ مَ  حَ غريُ قٍ يف املطلقِ وقدْ رصَّ تحقِّ مومِ فتَنَبَّه عنىمُ  .العُ

 ).٢٦٥(ص ), الرشح الكبري٢٨٠(ص انظر: التحقيقات )١(
 ). ٢/٦٤٤ينظر: رشح خمترص الروضة ( )٢(
 ).٣/٣٩٦انظر: رشح الكوكب ( )٣(
): ٢/٢٢٢). قال القرطبي يف تفسريه (١/٣٤ (), بيان املعاين٦/٢١٣انظر: أضواء البيان ( )٤(

ا« نَا املطلقُ عىل املقيَّدِ إمجاعً  .»ههُ
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 .)١(العامِّ  نَ مِ  بلْ  لقِ املط نَ مِ  هنا ليسَ  الدمِ  لفظَ  بأنَّ  هذا املثالُ  شَ وقِ نُ  وقدْ 
 جاءتْ  فقدْ  ,منها بالسائمةِ  األنعامِ  يف هبيمةِ  الزكاةِ  وجوبِ  تقييدُ  ذلكَ  أمثلةِ  ومنْ 

 وعرشينَ  إىل مائةٍ  شاةً  أربعنيَ  منْ  ويف الغنمِ « :ملسو هيلع هللا ىلص هِ كقولِ  )٢(مطلقةً  النصوصِ  بعضُ 
 :ملسو هيلع هللا ىلص قالَ  حيثُ  ةِ مَ ائا بالسهَ تقييدُ  البخاريِّ  يف روايةِ  وجاءَ  ,أمحدَ  هذا لفظُ  .»شاةٌ 

 .»شاةٌ  شاةً  أربعنيَ  ا يف كلِّ هَ تِ مَ يف سائِ  ويف الغنمِ «
ْ  ,السببِ و يف احلكمِ  دُ يَّ قَ واملُ  املطلقُ  خيتلفَ  أنْ  :الثانيةُ  احلالُ  عىل  املطلقُ  لُ مَ فال حيُ

 ,قةِ الرس حدِّ  ا يف آيةِ تعاىل مطلقً  اهللاُ  هُ ذكرَ  ,األيدي لفظُ  :ذلكَ  مثالُ , )٣(ااتفاقً  دِ يَّ قَ املُ 
 آيةِ ا يف دً يَّ قَ مُ  ووردَ , ]٣٨املائدة: [ ﴾R Q P O  ﴿ :تعاىل فقالَ 

I H G F E D C B A  ﴿ :تعاىل فقالَ  الوضوءِ 
 L K J﴾ ] :يف  احلكمُ ف ;خمتلفٌ  يف اآليتنيِ  والسببُ  كمُ احل لكنِ , ]٦املائدة

 وجوبُ ف الثانيةِ  ةِ يف اآلي كمُ ا احلأمَّ  ,ا الرسقةُ هَ وسببُ  ,األيدي قطعِ  األوىل وجوبُ  اآليةِ 
 .دِ يَّ قَ عىل املُ  املطلقِ  محلُ  فال يصحُّ  ,إىل الصالةِ  ا القيامُ هَ وسببُ  ,األيدي لِ سْ غَ 

فهذا حكى  ,ويتحدا يف السببِ  يف احلكمِ  دُ يَّ قَ واملُ  املطلقُ  خيتلفَ  أنْ  :الثالثةُ  احلالُ 
ْ  أنهُ  العلمِ  أهلِ  نْ مِ  واحدٍ  غريُ  اإلمجاعَ   .)٤(دِ يَّ قَ عىل املُ  فيهِ  املطلقُ  لُ مَ ال حيُ

ا دً يَّ قَ مُ  الوضوءِ  يف آيةِ  تعاىل اهللاُ هُ ذكرَ فقد  ,األيدي لفظُ  احلالِ  هذهِ  أمثلةِ  ومنْ 
I H G F E D C B A  ﴿ :تعاىل فقالَ  بالغايةِ 

                                                 
 ).٥/١٨), مفاتيح الغيب للرازي (١/١٥١انظر: أحكام القرآن للجصاص ( )١(
 ).٥/٢١٦٤انظر: نفائس األصول يف رشح املحصول ( )٢(
 ).١/١٠٨), املحصول البن العريب (٣/٦انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٣(
), مذكرة أصول ١٣٠(ص ), املسودة يف أصول الفقه٦/٢٧١٩انظر: التحبري رشح التحرير ( )٤(

 ).٢٢٠(ص الفقه للشيخ الشنقيطي
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 L K J﴾ ] :تعاىل فقالَ  ,امطلقً  التيممِ  يف آيةِ  هُ وذكرَ , ]٦املائدة :﴿  g
 qp o n m l k j i h﴾ ] :٦املائدة[ ,

األوىل  ففي اآليةِ  ,فٌ خمتلِ  احلكمُ  لكنِ  ,احلدثِ  رفعُ  وهوَ  ,واحدٌ  يف اآليتنيِ  فالسببُ 
 .)١(قَ لِ طْ أُ  وقدْ  ,بالصعيدِ  اليدِ  مسحُ  ويف الثانيةِ  ,إىل املرافقِ  دَ يِّ قُ  وقدْ  ,اليدِ  لُ سْ غَ 

إذا  رَ فِّ كَ يُ  أنْ  قبلَ  هِ زوجتِ  يسَ سِ مَ  رِ ظاهِ عىل املُ  مَ حرَّ  اهللاَ ا أنَّ أيضً  ذلكَ  أمثلةِ  ومنْ 
 ,باإلطعامِ  الكفارةُ  تِ فيام إذا كانَ  بذلكَ  هُ ومل يقيدْ  الصيامِ  أوِ  بالعتقِ  كانت الكفارةُ 

 لهُ  جيوزُ  بلْ  :قالَ  نْ ومنهم مَ  ,باإلطعامِ  رَ فِّ كَ حتى يُ  ال يمسُّ  :قالَ  نْ مَ  العلمِ  أهلِ  نْ فمِ 
 .)٢(باإلطعامِ  التكفريِ  قبلَ  يسُ سِ املَ 

 فهذا للعلامءِ  ,وخيتلفا يف السببِ  ,يف احلكمِ  دُ واملقيَّ  ملطلقُ ا يتحدَ  أنْ  :الرابعةُ  احلالُ 
 :قوالنِ  فيهِ 

ْ  املطلقَ  أنَّ  :األولُ   هُ ما اختارَ  هوَ و ,اجلمهورُ إليهِ  هذا ما ذهبَ و ,عىل املقيدِ  لُ مَ حيُ
 جهةِ  منْ  أمْ  اللفظِ  جهةِ  منْ  أهوَ  اختلفوا يف احلملِ  هذا القولِ  أصحابَ   أنَّ إالَّ  املؤلفُ 
 ?القياسِ 

 منْ  أنهُ  واحلنابلةِ  املالكيةِ  نَ مِ  ومجاعةٍ  ,هِ أصحابِ  ومجهورِ  الشافعيِّ  مذهبِ  فظاهرُ 
 هذا إىل مذهبِ  بَ سِ . ونُ القياسِ  جهةِ  منْ  هُ إىل أنَّ  األكثرونَ  وذهبَ  ,اللفظِ  جهةِ 

 .الشافعيِّ 
ْ  املطلقَ  نَّ أ :والثاين  .)٣(يةِ احلنف وهذا مذهبُ  ,دِ يَّ قَ عىل املُ  لُ مَ ال حيُ

                                                 
 ).١٢(ص ), حاشية الدمياطي٢٦٦(ص ), الرشح الكبري٢/٤٩٦انظر: هناية السول ( )١(
 ).٦/٢٧١٩انظر: التحبري ( )٢(
), رشح ابن ٤/٤٣), حاشية العطار (٢/٧(), إرشاد الفحول ٢٦٠(ص انظر: روضة الناظر )٣(

احِ  كَ رْ  ).١٩٤(ص الفِ
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 :تعاىل هِ يف قولِ  مطلقةً  جاءتْ فقد  الظهارِ  يف كفارةِ  الرقبةُ  احلالِ  هذهِ  أمثلةِ  نْ ومِ 
﴿ ~} | { z y x w v u t s r q p﴾ ] :٣املجادلة[ ,

N M L K J  ﴿ :تعاىل هِ يف قولِ  ,القتلِ  يف كفارةِ  باإليامنِ  ةً دَ يَّ قَ مُ  وجاءتْ 
 P O﴾ ] :فاشرتطوا  القتلِ  بآيةِ  الظهارِ  آيةِ  قييدِ إىل ت فذهب اجلمهورُ , ]٩٢النساء

 .)١(الظهارِ  يف كفارةِ  يف الرقبةِ  اإليامنِ  وصفَ 
 
אא 

» ُ جيَ يصُ الْكِتَابِ بِالكِ وَ ْصِ نَّةِ  ,تَابِ وزُ ختَ يصُ الكِتَابِ بِالسُّ ْصِ ختَ نَّةِ  ,وَ يصُ السُّ ْصِ ختَ وَ
يصُ  ,بِالكِتَابِ  ْصِ ختَ نَّةِ وَ نَّةبالالسُّ يصُ النُّطْقِ  ,سُّ ْصِ ختَ يَاسِ  وَ نِي بِالنُّطْقِ  ,بِالْقِ نَعْ لَ : وَ وْ قَ

ولِ اهللاَِّ سُ لَ الرَّ وْ قَ اىلَ وَ عَ  ».ملسو هيلع هللا ىلص  تَ
هُ   اتِ صَ صِّ خَ املُ  يف ذكرِ  هذا رشوعٌ  )بالكتابِ  الكتابِ  ختصيصُ  جيوزُ (: $قولُ

َ  ثالثةَ  املؤلفُ منها  ذكرَ  وقدْ  ,املنفصلةِ   .والقياسَ  ,السنةَ و ,القرآنَ  :اتٍ صَ صِّ خمُ
 

Wא 
هُ   ةِ املنفصل اتِ صَ صِّ خَ املُ  أولُ هذا  )بالكتابِ  الكتابِ  ختصيصُ  جيوزُ (: $قولُ
 :صورتانِ  ولهُ  ,الكتابِ  ختصيصُ  وهوَ  ,ا املصنفُ هَ التي ذكرَ 
 نَ مِ  عامٍّ  نصٍّ  ختصيصُ  فيجوزُ  ,بالقرآنِ  الكريمِ  القرآنِ  ختصيصُ  :منهام األوىل

 ﴾d c b  ﴿ :تعاىل اهللاِ قولِ  عمومِ  كتخصيصِ  ,منهُ  خاصٍّ  بنصٍّ  قرآنِ ال
                                                 

), البحر املحيط يف ٦/٢٧٣٠), التحبري رشح التحرير (١/٢٨٨انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )١(
 ).٣/٤٠٢), رشح الكوكب (٣/٩أصول الفقه (
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 :أيْ  ]٥املائدة: [ ﴾¾ ¿ Ä Ã Â Á À  ﴿: ۵ هِ بقولِ , ]٢٢١البقرة: [
  .)١(مْ لكُ  لٌّ حِ 

ْ  :اأيضً  هُ ومثلُ  النساء: [ ﴾z } | { ~ _  ﴿ :تعاىل هِ قولِ  عمومِ  يصُ صِ ختَ
 .اآلية ]٢٣النساء: [ ﴾u t s  ﴿ :سبحانه هِ بقولِ , ]٣

البقرة: [ ﴾ml k j i h  ﴿ :اهللاِ قولِ  عمومِ  يصِ صِ خْ تَ وكَ 
يف  وال فرقَ  .]٤الطالق: [ ﴾¼ ½ ¾ ¿ ÂÁ À  ﴿ :تعاىل هِ بقولِ , ]٢٢٨

 وذهبَ  ,بذلكَ  اجلهلِ  أوِ  ,هِ رِ تأخُّ  أو ,عىل العامِّ  اخلاصِّ  مِ دُّ قَ تَ  بنيَ  هذا التخصيصِ 
 فإنه يكونُ  العامِّ  رُ خُّ أَ تَ  مَ لِ عُ  وإنْ  ,العامُّ  بهِ  صَ صِّ خُ  اخلاصِّ  رُ تأخُّ  لمَ عُ  إىل أنه إنْ  احلنفيةُ 
ما  والصوابُ , )٢(آخرَ  دليلٍ  نْ مِ  احلكمُ  بُ لَ طْ ويُ  ,اطَ تساقَ  التاريخُ  لَ هِ وإن جُ  ,اناسخً 

 نُ قَّ يَ تَ واملُ  ,مظنونٌ  ظاهرٌ  العامُّ  وما تناولهُ  ,نٌ قَّ يَ تَ مُ  اخلاصُّ  هُ ما تناولَ  ألنَّ  ;اجلمهورُ  عليهِ 
 .)٣(ىل بالتقديمِ وْ أَ 

 
א 

هُ   ,الكتابِ  ختصيصِ  منْ  الثانيةُ  الصورةُ  هيَ  هذهِ  )بالسنةِ  والكتابِ (: $قولُ
عىل  اإلمجاعَ  واحدٍ  حكى غريُ  قدْ ف ,أو فعالً   كانَ قوالً  بالسنةِ  القرآنِ  ختصيصُ  وهيَ 
 سواءٌ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عنِ  املنقولةِ  السنةِ  نَ مِ  بنصٍّ  القرآنِ  نَ مِ  عامٍّ  نصٍّ  ختصيصِ  جوازِ 

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ). ١٣٩(ص ), رشح املحيل١٩٥(ص انظر: رشح ابن الفِ
), رشح ٦/٢٦٤٥), التحبري رشح التحرير (٢/١٤٧يف أصول الفقه للجويني ( انظر: التلخيص )٢(

احِ  كَ رْ  ).١٩٥(ص ابن الفِ
 ).٤/١٩), حاشية العطار (١/٣٩٩), إرشاد الفحول (٢/٥٥٧انظر: رشح خمترص الروضة ( )٣(
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 .)١(متواترةً  إذا كانتْ  ,تقريريةً  أمْ  فعليةً  أمْ  قوليةً  أكانتْ 
 األئمةِ  نَ مِ  اجلمهورِ  لُ قو هوَ  التخصيصِ  بجوازِ  فالقولُ  اآحادً  كانتْ  ا إنْ أمَّ 

 :تعاىل اهللاِ قولِ  عمومِ  ختصيصُ  الصورةِ  هذهِ  أمثلةِ  نْ ومِ  ;)٢(مْ هِ وغريِ  األربعةِ 
﴿d c  gf e﴾ ] :املسلمُ  ال يرثُ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بقولِ , اآلية ]١١النساء 

 ﴾R Q P O N  ﴿: هِ قولِ  عمومِ  وختصيصُ , )٣(»املسلمَ  وال الكافرُ  ,الكافرَ 
 .)٤(»هاوال عىل خالتِ  ,هاعىل عمتِ  املرأةُ  حُ كَ نْ ال تُ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بقولِ , ]٢٤النساء: [

K  ﴿تعاىل:  هُ وا قولَ صُ أهنم خصَّ  عليةِ الف بالسنةِ  القرآنِ  ختصيصِ  أمثلةِ  نْ ومِ 
 SR Q P O N M L﴾ ] :دونَ  نِ املحصَ  رجمِ  منْ  ملسو هيلع هللا ىلص عنهُ  رَ بام تواتَ  ]٢النور 

 .)٥(جلدٍ 
 

Wא 
هُ  التي  املنفصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ املُ  ثاينهذا  )بالكتابِ  السنةِ  وختصيصُ (: $قولُ

 :صورتانِ  لهُ و ,ا املصنفُ هَ ذكرَ 

                                                 
), إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ٣/٩٥٧انظر: أصول الفقه البن مفلح ( )١(

م اخلالفَ يف ذلكَ قالَ يف تشنيف املسامع بجمع اجلوامع ١/٣٨٧( هُ لَ بعضُ ). وقد نَقَ
نْ حكى «): ٢/٧٧٦( حَ اهلنديُّ فيهِ باإلمجاعِ ومنهم مَ ا ورصَّ : ال أعلمُ فيهِ خالفً قال اآلمديُّ

ا يف السنةِ الفعليةِ   .»خالفً
 ).١/٣٢٩), إجابة السائل (٣/٩٥٧انظر: أصول الفقه البن مفلح ( )٢(
 .ڤ) عن أسامة بن زيد ١٦١٤), ومسلم (٦٧٦٤أخرجه البخاري ( )٣(
 واللفظ ملسلم.  ڤ) عن أيب هريرة ١٤٠٨), ومسلم (٥١٠٩رواه البخاري ( )٤(
 ). ٣/١٢٣ينظر: املحصول للرازي ( )٥(
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 عمومِ  كتخصيصِ  ,القرآنِ  نَ مِ  خاصٍّ  بنصٍّ  السنةِ  عمومِ  ختصيصُ  :منهام وىلاألُ 
يف  التيممِ  بآيةِ , )١(»حتى يتوضأَ  إذا أحدثَ  مْ كُ أحدِ  صالةَ  اهللاُ لُ بَ قْ ال يَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قولِ 
 بالتيممِ  الصالةِ  عىل صحةِ  تْ فدلَّ  )٢(]٦املائدة: [ ﴾º ¹ « ¼  ﴿ :تعاىل هِ قولِ 

 نَ مِ  عَ طِ ما قُ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولِ  قولِ  عمومِ  وكتخصيصِ  ,عنهُ  العجزِ  أوِ  املاءِ  عدمِ  عندَ 
W V U T S  ﴿ :تعاىل هِ بقولِ , )٣(»ميتةٌ  فهيَ  ةٌ حيَّ  وهىَ  البهيمةِ 

 Z Y X﴾ ] :نْ مِ  والشعرِ  والوبرِ  الصوفِ  عىل خروجِ  اآليةُ  تِ دلَّ  حيثُ  ;]٨٠النحل 
 .امليتةِ  هلا حكمُ  فليسَ  احلديثِ  عمومِ 

 
א 

هُ   ختصيصِ  نْ مِ  الثانيةُ  الصورةُ  هيَ  هذهِ  )بالسنةِ  السنةِ  وختصيصُ (: $قولُ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  هنيُ  ومنهُ  ;)٤(وهذا كثريٌ  ,السنةِ  نَ مِ  بنصٍّ  السنةِ  عمومِ  ختصيصُ  وهيَ  ,السنةِ 

 نْ يا مِ العرا مسألةُ  تْ صَّ فخُ , )٦(العرايا يف بيعِ  رخصَ  مَّ ثُ , )٥(بالتمرِ  الرطبِ  بيعِ  عنْ 

                                                 
 .ڤ) عن أيب هريرة ٢٢٥), ومسلم (٦٩٥٤رواه البخاري ( )١(
), رشح ابن ٩٧(ص ), رشح الورقات٢٦(ص انظر: قرة العني لرشح ورقات إمام احلرمني )٢(

احِ  كَ رْ  ).١٩٨(ص الفِ
, ڤ) عن أيب واقد الليثي ١٤٨٠), والرتمذي (٢٨٥٨), وأبو داود (٢١٩٥٣رواه أمحد ( )٣(

 ) ووافقه الذهبي.٧١٥٠وقال الرتمذي: حسن غريب, وصححه احلاكم (
 .٨٠سورة النحل من اآلية  )٤(
) عن عبد اهللا بن ١٥٣٤) ومسلم (٢١٧١ها, كام يف البخاري (وهي املزابنة التي ورد النهي عن )٥(

. ملسو هيلع هللا ىلص: (أنَّ رسولَ اهللاِ ڤعمر  ) واملزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيالً  هنى عنِ املزابنةِ
صَ  ملسو هيلع هللا ىلص: (أنَّ النبيَّ ڤ) عن أيب هريرةَ ١٥٤١العرايا (يف ) ومسلم ٢١٩٠رواه البخاري ( )٦( رخَّ

).يف بيعِ العرايا يف مخسةِ أوسقٍ   , أو دونَ مخسةِ أوسقٍ
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 )٢(»العرشُ  السامءُ  تِ فيام سقَ « :حديثِ  عمومِ  ا ختصيصُ أيضً  هُ ومثالُ , )١(النهيِ  عمومِ 
 .)٣(»صدقةٌ  قٍ سُ أوْ  مخسةِ  فيام دونَ  ليسَ « :بحديثِ 

 
Wא 

هُ  ا هَ التي ذكرَ  املنفصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ املُ  ثالثُ هذا  )بالقياسِ  والنطقُ (: $قولُ
 بعلةٍ  يف احلكمِ  إىل األصلِ  الفرعِ  دُّ رَ  :هِ بقولِ  املؤلفُ  هُ فَ عرَّ  وقدْ  ,اسُ القي وهوَ  ,املصنفُ 

 .اهللاُ شاءَ  إنْ  هِ يف حملِّ  فيهِ  وسيأيت البحثُ  ,امَ هُ جتمعُ 
هُ   :ةِ غيف الل النطقُ  )ملسو هيلع هللا ىلص الرسولِ  وقولَ  ,تعاىل اهللاِ قولَ  ونعني بالنطقِ (: $قولُ

َ  وقدْ  ,الكالمُ   .والسنةُ  الكتابُ  :بالنطقِ  هُ مقصودَ  وأنَّ  ,هنا بهِ  املرادَ  املؤلفُ  بنيَّ
 ﴾ Z ] \ [^ ﴿تعاىل:  هِ يف قولِ  للقرآنِ  هذا الوصفُ  يفَ ضِ أُ  وقدْ 

, ]٣النجم: [ ﴾N M L K  ﴿ :هِ يف قولِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  بهِ  ا جاءَ ملَِ  وكذلكَ , ]٦٢املؤمنون: [
 ا مذهبُ وهذ ;بالقياسِ  الرشيفةِ  والسنةِ  الكريمِ  القرآنِ  عموماتِ  ختصيصُ  يجوزُ ف

 الرسولِ  سنةِ  أو ,۵ اهللاِ كتابِ  نْ مِ  إىل نصٍّ  دُ نِ تَ سْ يَ  القياسَ  أنَّ  وذلكَ  ;)٤(اجلمهورِ 
 لُ محْ  فوجبَ  ,وسنةٍ  كتابٍ  نْ مِ  القياسُ  إليهِ  دَ ما استنَ  هوَ  عىل احلقيقةِ  صُ صِّ خَ املُ ف ,ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
), إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ٦/٢٥١٠انظر: التحبري رشح التحرير ( )١(

احِ ٣٦٩(ص ), التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول٢/١٨٣( كَ رْ  ).١٩٩(ص ), رشح ابن الفِ
 .ڤمر ) عن ابن ع١٤٨٣رواه البخاري يف الزكاة/باب فيام يسقى من ماء السامء ( )٢(
) عن أيب سعيد ٩٧٩), ومسلم يف الزكاة (١٤٤٧رواه البخاري يف الزكاة/باب زكاة الورق ( )٣(

 .ڤاخلدري 
), التحبري رشح ٢/١١٨), التلخيص يف أصول الفقه (٢/٣٦١انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٤(

 ).٦/٢٦٨٤التحرير (
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َ أحدِ  إمهالِ  نْ ىل مِ وْ أَ  وهوَ  ,ليلنيِ  بالدعمالً  ,عىل األخصِّ  ألعمِّ ا  .)١(امهِ
َ  :وقيلَ   القياسَ  ألنَّ  ;آخرَ  بدليلٍ  هُ ختصيصُ   إذا سبقَ إالَّ  ,بالقياسِ  العامُّ  صُّ ال خيُ

 .)٢(ظنيٌّ 
P O N M L K  ﴿ :تعاىل اهللاِ قولُ  :بالقياسِ  القرآنِ  ختصيصِ  ومثالُ 

 SR Q﴾ ] :صَّ  ]٢النور التي  مةِ عىل األَ  هِ بقياسِ  ,احلدِّ  نصفُ  فعليهِ  العبدُ  هِ عمومِ  منْ  خُ
z y x } | { ~ �  ﴿ :تعاىل هِ لقولِ  ;ةِ رَّ احلُ  حدِّ  ليها نصفُ ع

  يف نقصٍ امَ هُ بينهام اشرتاكُ  واجلامعُ , ]٢٥النساء: [ ﴾¡ ¢ £ ¤¥ 
 .)٣(قِّ الرِّ ب

 ظاهرٌ  والعامُّ  ,قاطعٍ  نصٍّ  بمثابةِ  ألنهُ  ;اإلمجاعِ ب التخصيصَ  :مْ هُ بعضُ  زادَ  :فائدةٌ 
 .)٥(اهـ »باإلمجاعِ  والسنةِ  القرآنِ  ا يف ختصيصِ فً خال ال أعرفُ « :اآلمديُّ  قالَ , )٤(ظنيٌّ 

 .)٦(هُ نفسَ  اإلمجاعَ  وليسَ  ,اإلمجاعِ  دليلُ  هوَ  صُ صِّ خَ املُ  بلِ  :آخرونَ  وقالَ 
 ﴾| { ~ _ ` f e d c b a  ﴿ :تعاىل هُ قولُ  هُ ومثالُ 

 بلْ  ,ثامننيَ  بُ رضَ ال يُ  العبدَ  بأنَّ  اإلمجاعُ  هُ صَ خصَّ  ,والعبدِ  يف احلرِّ  عامٌّ  فهوَ , ]٤النور: [
 .)٧(أربعنيَ 

                                                 
 ).١/٣٩٢انظر: إرشاد الفحول ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).١٦٥(ص ), األنجم الزاهرات٢٠٠(ص انظر: رشح ابن الفِ
 ).٢٨١(ص انظر: الرشح الكبري )٣(
 ).١٢٢(ص ), املدخل البن بدران١٦٠(ص انظر: األنجم الزاهرات )٤(
 ).٢/٣٢٧اإلحكام ( )٥(
 ).١٢٢(ص انظر: املدخل البن بدران )٦(
ضَ عىل هذا املثالِ بأنهُ مل  ).٦/٢٦٦٩ينظر: التحبري رشح التحرير ( )٧( ِ نْ  يثبتِ واعرتُ , فمِ  =اإلمجاعُ
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I H G F E D C B A  ﴿ :تعاىل هِ ا بقولِ أيضً  وا لهُ لُ ومثَّ 
 M L K J﴾ ] :امَ هُ فال تلزمُ  ,باإلمجاعِ  واملرأةُ  ا العبدُ هَ عمومِ  منْ  صَّ خُ , ]٩اجلمعة 

 .)١(اجلمعةُ 
 

אאWאא 
لُ « مَ املُجْ رُ إىل :وَ تَقِ فْ ا يَ الْبَيَانُ  مَ . وَ يِّزِ : الْبَيَانِ الِ إِىلَ حَ كَ شْ يِّزِ اإلِ نْ حَ ءِ مِ ْ اجُ اليشَّ رَ إخْ

يلِّ   ».التَّجَ
هُ   غَ ا فرَ ملَّ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  نْ مِ  سُ الساد البابُ  هذا هوَ  )واملجملُ (: $قولُ

 العامِّ  بنيَ  املَِ  وذلكَ  ;املجملِ  بمسائلِ  جاءَ  واخلاصِّ  العامِّ  عنِ  الكالمِ  نَ مِ  املؤلفُ 
الذي  املجملِ  قبيلِ  منْ  يكونُ  التخصيصِ  بعدَ  مُّ االعف ,يف املعنى بٍ تقارُ  نْ مِ  واملجملِ 

َ  وقدْ  .)٢(اخلاصُّ  هُ نَ ـبيَّ   :يف الربهانِ  املصنفُ  قالَ , )٣(العامِّ  عنِ  باملجملِ  مْ هُ بعضُ  عربَّ
 .)٤(»عىل العمومِ  املجملُ  قُ لَ طْ يُ  فقدْ «

ْ  أمجلَ  نْ مِ  مفعولٍ  اسمُ  :واملجملُ   أمجلَ  نْ مِ  ,مِ هَ بْ بمعنى املُ  وهوَ  ,إمجاالً  لُ مِ جيُ
 .هُ مَ إذا أهبَ  :األمرَ 

                                                  = 
. ينظر: تفسري القرطبي  لَ العبدَ كاحلرِّ هنا, وألنَّ التخصيصَ وقعَ بالقياسِ نْ جعَ أهلِ العلمِ مَ

)١٢/١٧٤.( 
 ).٤/٤٨١انظر: البحر املحيط ( )١(
), اإلحكام البن حزم ١/٦٣), الفصول يف األصول (١/١٩٤ينظر: أصول الرسخيس ( )٢(

 ).٢/١٠٩( ), التلخيص للجويني٣/٤٠٣(
 ).١/٦٣ينظر: الفصول يف األصول ( )٣(
 ).١/٢٨١ينظر: الربهان يف أصول الفقه ( )٤(
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ِعَ  :ابَ احلس أمجلَ  نْ مِ  ,املجموعُ  هوَ  :وقيلَ  لَ  إذا مجُ عِ  .واحدةً  مجلةً  وجُ
 اليشءَ  لَ ومجَ  ,هُ لتُ حصَّ  :أيْ  هُ وأمجلتُ  ,اليشءِ  مجلةُ  هذهِ  :تقولُ  ,لُ صَّ حَ تَ املُ  هوَ  :وقيلَ 

 .)١(قٍ رُّ فَ تَ  عنْ  هُ عَ مجَ 
هُ  ما ال  فهوَ  ,يف االصطالحِ  املجملِ  هذا تعريفُ  )إىل البيانِ  رُ قِ تَ فْ ما يَ (: $قولُ

 بنيَ  دَ ا تردَّ لفظً  هِ لكونِ  ;هِ إىل غريِ  منهُ  املرادِ  يف معرفةِ  فتقرُ , ويَ هِ لفظِ  نْ معناه مِ  لُ قَ عْ يُ 
 ْ ِ لَ مَ تَ حمُ  دليلٍ با وإمَّ  ,ةٍ لفظيَّ  أو ةٍ حاليَّ  قرينةٍ با إمَّ  يكونُ  هُ وبيانُ  ,)٢(عىل السواءِ  فأكثرَ  نيْ

 .)٣(منفصلٍ 
 :أسبابٌ  إلمجالِ ول

يف قوله  ءِ رْ القَ  لفظِ ك ,يف املفردِ  يكونَ  ا أنْ إمَّ  وهوَ , يُّ اللفظ االشرتاكُ  :األولُ 
 لفظٌ  ءَ رْ القَ  فإنَّ , ]٢٢٨البقرة: [ ﴾ml k j i h  ﴿ :تعاىل

َ ألحدِ  حٍ يترج دونَ  رِ هْ والطُّ  احليضِ  بنيَ  مشرتكٌ  ْ عَ ومل يُ  ,ا عىل اآلخرِ مهِ ُ  نيَّ  ;املرادُ ام أهيُّ
 ?يضٍ حِ  ثالثُ  مْ أ ,أطهارٍ  ثالثةُ أ :باآليةِ  املقصودِ  يف الفقهاءُ  اختلفَ  ولذلكَ 

 .)٤(عىل احليضِ  وأمحدُ  حنيفةَ أبو هُ محلَ و ,رِ هْ عىل الطُّ  ومالكٌ  الشافعيُّ  هُ فحملَ 
 ﴾N M  ﴿ :تعاىل هِ قولِ يف  باءِ كال يف احلرفِ  االشرتاكُ  يكونَ  ا أنْ وإمَّ 

                                                 
), إرشاد الفحول إىل حتقيق ٣/٢٠٠), اللسان (١١١(ص انظر: مادة (مجل) يف خمتار الصحاح )١(

 ).٢/١٢احلق من علم األصول (
), الكوكب ١/١١٣يب البغدادي (), الفقيه واملتفقه للخط١/١٤٢ينظر: العدة يف أصول الفقه ( )٢(

 ).٢/٨٣املنري رشح خمترص التحرير (
احِ ٢/١٢٧ينظر: اإلحكام لآلمدي ( )٣( كَ رْ −١٦٦) األنجم الزاهرات (٢٠٣(ص ), رشح ابن الفِ

١٦٧.( 
 ).٧(ص ), مذكرة أصول الفقه١٤٤(ص انظر: رشح املحيل )٤(
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 للتبعيضِ  هيَ  أمْ  هُ كلَّ  الرأسَ  فيعمُّ  لإللصاقِ  أهيَ  الباءِ  يف لفَ اختُ  فقدِ , ]٦املائدة: [
 ;البعضِ  مسحِ و الكلِّ  مسحِ  بنيَ  هِ دِ لرتدُّ  ;جممالً  انص  دَّ عُ  لذلكَ  ;هِ بعضِ  مسحُ  جزئُ فيُ 
 .)١(هِ رأسِ  بعضَ  مسحَ  حيثُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  فعلِ ب نهبيَّ ف

مل  بأهنا وإنْ  يبَ جِ وأُ , )٢(يف اللغةِ  فُ رَ عْ ال يُ  ضِ للتبعي الباءِ  جميءَ  بأنَّ  ذلكَ  بَ قِّ عُ وتُ 
 .)٣(فيهِ  تْ لَ مِ عْ ا استُ هَ لكنَّ  لهُ  موضوعةً  تكنْ 

 :تعاىل هِ يف قولِ  واالبتداءِ  العطفِ  بنيَ  الواوِ  دُ تردُّ  يف احلرفِ  االشرتاكِ  أمثلةِ  ومنْ 
﴿  ¬ « ª﴾ ] :ابتداءِ  بنيَ « )نْ مِ ( حرفِ  دُ ا تردُّ أيضً  هِ أمثلتِ  منْ و, ]٧آل عمران 

o n m l k j  ﴿ :هِ كقولِ  يضِ والتبع الغايةِ 
qp﴾ ] :نَ مِ  املسحِ  اجعلوا ابتداءَ  :أيْ  ,لالبتداءِ  هيَ  :أبو حنيفةَ  فقالَ , ]٦املائدة 

 .»الصعيدِ 
 ;يدِ الصع م ببعضِ كُ وا وجوهَ امسحُ  :أيِ  للتبعيضِ  هيَ  :وأمحدُ  الشافعيُّ  وقالَ 

 .هِ ببعضِ  املسحِ  قِ لتحقُّ  بهِ  ممُ تيَ ا يُ ملَِ  باليدِ  قُ لَ عْ ا يَ غبارً ا فلهذا اشرتط
 ﴾c b a  ﴿تعاىل:  هِ يف قولِ  سَ عَ سْ عَ ك يف الفعلِ  االشرتاكُ  يكونَ  ا أنْ وإمَّ 

 .)٤(وأدبرَ  بمعنى أقبلَ , ]١٧التكوير: [
Ä Ã Â Á À  ﴿ :تعاىل هِ كقولِ  ,بِ كَّ رَ املُ  يف اللفظِ  اإلمجالُ  يكونُ  وقدْ 

 ÆÅ﴾ ] :النكاحِ  عقدةُ  هِ فالذي بيدِ , ]٢٣٧البقرة  ْ  كام هوَ  الزوجُ  يكونَ  أنْ  لُ مَ تَ حيُ

                                                 
 ).٧٦(ص غاية الوصول يف رشح لب األصول )١(
 ). ٣/١٠٠٥الفقه البن مفلح (ينظر: أصول  )٢(
 ). ٢/٦٥٣ينظر: رشح خمترص الروضة ( )٣(
 ). ٣/٤٧), البحر املحيط يف أصول الفقه (٢/٦٥٠ينظر: رشح خمترص الروضة ( )٤(
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ْ  ,اجلمهورِ  مذهبُ   .)١(مالكٌ  إليهِ  كام ذهبَ  الويلَّ  يكونَ  أنْ  لُ مَ تَ وحيُ
¾ ¿ Á À  ﴿ :تعاىل هِ نحو قولِ  ترصيفيةٍ  علةٍ  بسببِ  اإلمجالُ  يكونُ  وقدْ 

 ÃÂ﴾ ] :حيثُ  ]٢٨٢البقرة  ْ  فيكونُ  الراءِ  بفتحِ  رْ يضارَ  هُ تقديرُ  يكونَ  أنْ  لُ مَ تَ حيُ
رْ  – اهَ أو بكرسِ  ,الرضرُ  عليهِ  وقعَ  نْ مَ  الكاتبُ  ارِ  وقدْ  ,هِ فعلِ  منْ  الرضرُ  فيكونُ  − يُضَ

 جيري فيهِ  هُ فإن ]٢٣٣البقرة: [ ﴾µ ¶ ¸ ¹  ﴿ :تعاىل هُ قولُ  هُ ومثلُ  ,هبام ئَ رِ قُ 
 .)٢(الوجهانِ 
عليها  اللفظُ  ال يدلُّ  معانٍ  ا يفألفاظً  الشارعِ  استعاملِ  بسببِ  اإلمجالُ  يكونُ  وقدْ 
 :تعاىل هُ قولُ  :ذلكَ  لُ امث ,إىل البيانِ  تْ فافتقرَ  الرشعِ  جهةِ  نْ مِ  فُ رَ عْ وإنام تُ  ,يف اللغةِ 

﴿ l k﴾ ] :هُ مثلُ و ,الصالةِ  صفةَ  مل يبنيْ  ألنهُ  ;جمملٌ  نصٌّ فهذا  ,]٤٣البقرة 
 .يف اآليةِ  احلجِّ  صفةَ  مل يبنيْ  حيثُ  ;﴾ | { ~ � ¡ ﴿ :تعاىل هُ قولُ 

 ﴾¥ ¦ § ¨©  ﴿ :تعاىل هِ كام يف قولِ  مقدارٍ  إىل بيانِ  ما احتاجَ  وكذلكَ 
ْ مل تُ  اآليةَ  إنَّ ف ,]١٤١األنعام: [ جُ منَ  احلقِّ  مقدارَ  بنيِّ ْرَ  .)٣(الزكاةِ  الذي خيُ

هُ   وهوَ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  نْ مِ  السادسُ  البابُ  هذا هوَ  )والبيانُ (: $قولُ
َ  :الُ قَ يُ  ,التبينيِ  نَ مِ  مشتقٌّ  ,مصدرٍ  اسمُ  البيانُ و ,البيانُ  ُ يُ  بنيَّ بمعنى  ,اا وبيانً ينً يِ بْ تَ  بنيِّ
 .زَ ومتيَّ  وظهرَ  اتضحَ 

هُ   البيانِ  هذا تعريفُ  )يلِّ جَ التَّ  زِ إىل حيِّ  اإلشكالِ  زِ حيِّ  منْ  اليشءِ  إخراجُ (: $قولُ
 معنينيِ  بنيَ  دِ الرتدُّ  نَ مِ  اللفظُ  لُ قِ فيَنْتَ  ,سِ بَ تَ لْ املُ  املعنى إظهارُ  :هُ فحقيقتُ  ,يف االصطالحِ 

                                                 
 ).٥/٦٤يف أصول الفقه ( ), البحر املحيط١/٤٤٦ينظر: التقرير والتحرير يف علم األصول ( )١(
 ).٣/٤٦ه (ينظر: البحر املحيط يف أصول الفق )٢(
 ).٢٦(ص ), اللمع يف أصول الفقه٣/١٤ينظر: اإلحكام لآلمدي ( )٣(
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 .ى منهاإىل معنً  انٍ مع أو
َ الصَّ  هُ ذكرَ  وهذا التعريفُ  ُّ ريْ  هِ يف تعريفِ  الحظَ  وقدْ  .)١(احلرمنيِ  إمامُ  عليهِ  هُ وتبعَ  ,يفِ

ِ بَ املُ  فعلَ   :)٢(أشياءَ  عىل ثالثةِ  قُ لَ طْ يُ  البيانَ  أنَّ  وذلكَ  ;نيِّ
ِ بَ املُ  فعلُ  :األولُ   .نيِّ

 .الدليلُ  وهوَ  ,نيُ يِ بْ التَّ  بهِ  ما حصلَ  :الثاينو
 .املدلولُ  وهوَ  ,هُ وحملُّ  التبينيِ  قُ لَّ عَ تَ مُ  :الثالثُ و

ِ بَ املُ  لِ عْ فِ  :أيْ  ,لِ األوَّ  باالعتبارِ  هُ فَ عرَّ  واملؤلفُ  ِ  قدْ و ,نيِّ   هذا التعريفِ عىل ضَ اعرتُ
ُ قْ يَ  بأنهُ  هِ  عىل إحد البيانَ  رصُ  ويقعُ  ,عىل اجلنسِ  يقعُ  البيانِ  اسمَ  بأنَّ  يبَ جِ وأُ  ,صورِ
 .)٣(واخلفاءِ  يف اجلالءِ  املراتبِ  خمتلفةُ  أنواعٌ  هُ حتتَ 

األنعام: [ ﴾¥ ¦ § ¨©  ﴿ :تعاىل اهللاِ  قولِ ك ,بالقولِ  يكونُ  قدْ  والبيانُ 
 هِ كصالتِ  ,بالفعلِ  ونُ يك وقدْ  .)٤(»العرشُ  السامءُ  تِ فيام سقَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قولُ  هُ نَ بيَّ  ,]١٤١
 بيانٌ  فإنهُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص هِ جِّ وكحَ , ]٤٣البقرة: [ ﴾l k  ﴿ :تعاىل هِ لقولِ  فإهنا بيانٌ  ,ملسو هيلع هللا ىلص

 الفعلِ ب البيانِ يف  جُ ومما يندرِ  .]٩٧آل عمران: [ ﴾| { ~ � ¡  ﴿ :تعاىل هِ لقولِ 
 .)٥(والكتابةُ  واإلشارةُ  التقريرُ 

 
                                                 

 ).٦/٢٧٩٩), التحبري رشح التحرير (٣/٢٢٦انظر: املحصول للرازي ( )١(
), إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ٣/٦٤انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٢(

)٢/١٢.( 
 ).٣/٦٤), البحر املحيط (١/١٠٣قه (انظر: العدة يف أصول الف )٣(
 سبق خترجيه. )٤(
 ).١/٣٧٨). طريقة احلصول عىل غاية الوصول (٥٧٣(ص انظر: املسودة يف أصول الفقه )٥(
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אאWא 
النصُّ « ْ : وَ ا ال حيَ دً مَ احِ نًى وَ عْ لُ إِال مَ قِيلَ  ,اتَمِ هُ  :وَ يلُ نْزِ هُ تَ يلُ أْوِ ا تَ نْ  ,مَ تَقٌ مِ شْ وَ مُ هُ وَ

وسِ  رُ ةِ الْعَ نَصَّ يسُّ  ,مِ رْ وَ الْكُ هُ  »وَ
هُ  ْ  والنصُّ (: $قولُ  منْ  السابعُ  البابُ  هذا هوَ  )اى واحدً  معنً إالَّ  لُ مِ تَ ما ال حيَ

 مجالِ واإل واخلصوصِ  العمومِ  نَ مِ  غَ فرَ ا ملَّ  فإنهُ  ,النصُّ  وهوَ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ 
 .األلفاظِ  دالالتِ  مباحثِ  مجلةِ  نْ مِ  ومها ,والظاهرِ  النصِّ  سائلِ أتى مل والبيانِ 

 كلِّ  ونصُّ  ,هِ لصاحبِ  هُ إذا رفعتُ  احلديثَ  تُ صْ صَ نَ  :تقولُ  ,الرفعُ  :يف اللغةِ  وهوَ 
 .)١(أقصاهُ  :أيْ  منتهاهُ  يشءٍ 

هُ  ْ ما ال والنصُّ (: $قولُ  النصِّ  هذا تعريفُ  )اى واحدً  معنً إالَّ  لُ مِ تَ  حيَ
ال ف ,هُ غريُ  إىل الذهنِ  ال يتبادرُ  ى واحدٌ معنً  لهُ  الذي اللفظُ  هوَ  فالنصُّ  ,ااصطالحً 

 هُ قولُ  :ذلكَ  مثالُ , )٢(اهَ غايتِ أقىص و ى الداللةِ منتهَ وهذا  ,آخرُ  احتاملٌ  إليهِ  قُ يتطرَّ 
ْ  فإنَّ , ]١٩٦البقرة: [ ﴾äã â á  ﴿: تعاىل وال ما  ,عىل العرشةِ  ما زادَ  لُ مِ تَ هذا ال حيَ

 .)٣(واملؤولُ  ,والظاهرُ  ,جملُ املُ  بذلكَ  خرجَ ف ,عنها نقصَ 
هُ   اللفظُ  :أنهُ ب النصِّ  يف تعريفِ  وقيلَ  :أيْ  )هُ تنزيلُ  هُ ما تأويلُ  :وقيلَ (: $قولُ

 .)٤(وكشفٍ  يانٍ وب تفسريٍ عىل  هُ فهمُ  ال يتوقفُ ف ,هِ سامعِ  بمجردِ  معناهُ  يُفهمُ الذي 
                                                 

), ٣١٢(ص ), مادة (نص) يف خمتار الصحاح٥/٣٥٦انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس ( )١(
 ).١/٦٠٨واملصباح املنري (

احِ ١٧٧(ص ), روضة الناظر١/٣٧٣يف أصول الفقه (ينظر: البحر املحيط  )٢( كَ رْ  ), رشح ابن الفِ
 ).٢٠٤(ص

 ).١/٧٣انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٣(
 ).١/١٩٢ينظر: التقرير والتحرير يف علم األصول ( )٤(
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عِّف هذا احلدُّ  قدْ و  يف إالَّ  ذلكَ  لُ تعمَ سْ وال يُ  ,تأويلٌ  فيهِ  النصَّ  بأنَّ  هِ إلشعارِ  ;ضُ
 .)١(فيهِ  فال تأويلَ  هِ ا يف نفسِ بيِّنً  ا ما يكونُ فأمَّ  ,معناهُ  لفهمِ  فٍ وتكلُّ  إىل نظرٍ  حيتاجُ  لفظٍ 

احِ  ابنُ  قالَ  كَ رْ نَ  ,الكالمِ  قفيةُ ت هذا الرسمِ  خمتارِ  وإنام قصدُ « :الفِ بام  اللفظَ  فحسَّ
 .)٢(»املعنى بهِ  أفسدَ 

املعنى  فيكونُ , )٣(يف اللغةِ  يأيت بمعنى التفسريِ  التأويلَ  ألنَّ  ;نظرٌ  بِ ويف هذا التعقُّ 
إىل  حاجةٍ  دونَ  هِ سامعِ  دِ بمجرَّ  معناهُ  مَ هِ ما فُ  النصِّ  كونِ  نْ مِ  مَ ا تقدَّ ا ملَ موافقً  بذلكَ 
 .تفسريٍ 

ا يف أيضً « النصُّ  قُ طلَ ويُ  ,)٤(مِ كَ حْ ا للمُ حد  هذا التعريفَ  العلامءِ  ضُ بع رَ وقد ذكَ 
 ال يكونَ  أنْ  نْ مِ  أعمُّ  فهوَ  ,والقياسُ  النصُّ  عليهِ  دلَّ  :مثالً  الُ قَ فيُ  ,االستنباطِ  مقابلةِ 

 .)٥(»هُ معَ  أو آخرُ  احتاملٌ  معهُ 
هُ  :  )الكريسُّ  وهوُ  ,العروسِ  ةِ منصَّ  منْ  شتقُّ مُ  وهوَ (: $قولُ  إطالقَ  إنَّ أيْ

ْ  الظاهرِ  ىل اللفظِ ع النصِّ   ةِ منصَّ  نْ مِ يف املعنى  مأخوذٌ  اى واحدً معنً إال  لُ مِ تَ الذي ال حيَ
ْ  عٌ مرتفِ  فيهِ  فاجلالسُ  ,اهَ غريُ  فيهِ  سُ لِ ال جيَ  مكانٌ  وهيَ  ,العروسِ   يكونَ  أنْ  لُ مَ تَ ال حيُ

 .)٦(ال الرصيفُّ  املعنويُّ  االشتقاقُ  :باالشتقاقِ  هُ مقصودُ ف ,العروسِ  غريَ 
 

                                                 
 ).١/١٣٨ينظر: العدة يف أصول الفقه ( )١(
احِ ( )٢( كَ رْ  ).٢٨٩(ص ), الرشح الكبري٣٤٤(ص ), وانظر: التحقيقات٢٠٥− ٢٠٤رشح ابن الفِ
 ).٢٨/٣٣ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس ( )٣(
 ).١/١٣٨ينظر: العدة يف أصول الفقه ( )٤(
 ).٦/٢٨٧٥التحبري رشح التحرير ( )٥(
 ).١٩٦(ص ), املستصفى يف علم األصول١/١٣٧انظر: العدة يف أصول الفقه ( )٦(
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אאWאא 
رُ « الظَّاهِ نِ  :وَ يْ رَ لَ أَمْ تَمَ ا احْ رِ : مَ نَ اآلخَ رُ مِ هَ ا أَظْ َ مهُ دُ لِيلِ  ,أحَ رُ بِالدَّ لُ الظَّاهِ وَّ ؤَ يُ  ,وَ

رً  اهِ ى ظَ مَّ يُسَ لِيلِ  اوَ  .»بِالدَّ
هُ  ْ  والظاهرُ (: $قولُ  البابُ  هذا هوَ  )رِ اآلخَ  نَ مِ  هرُ ا أظمهُ أحدُ  أمرينِ  لُ مِ تَ ما حيَ

ُ  الواضحُ  :يف اللغةِ  وهوَ , الظاهرُ  وهوَ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  نْ مِ  الثامنُ   ,والبنيِّ
 .فَ وانكشَ  وبانَ  إذا اتضحَ  األمرِ  ظهورُ  :ومنهُ , فُ نكشِ املُ 

هُ  ْ  والظاهرُ (: $قولُ يف  هُ هذا تعريفُ  )رِ اآلخَ  منَ  ا أظهرُ مهُ أحدُ  أمرينِ  لُ مِ تَ ما حيَ
ْ  منِ  الراجحُ  هو االحتاملُ  :يف احلقيقةِ  الظاهرُ ف ,االصطالحِ  ا وأمَّ  ,اللفظِ  معنى احتاميلَ

إال إذا  ,اى ظاهرً مَّ سَ فال يُ  ,بعضٍ  نْ مِ  ا أظهرُ هَ بعضُ  معانٍ  عدةِ ل لُ حتمِ املُ  اللفظُ 
مِّ  املرجوحِ يف املعنى  الظاهرُ  اللفظُ ل مِ عْ استُ  فإنِ  ,)١(هاحِ أرجَ يف  لَ مِ عْ استُ   ,الً وَّ ؤَ مُ  يَ سُ

َ  املؤلفِ  فتعبريُ   .)٢(ازيٌّ جمَ
 فِ رْ العُ  لغلبةِ  أو ,لهُ  عَ ضِ ل فيام وُ مِ عْ استُ  هِ كونِ ل ذلكَ  )رِ اآلخَ  نَ مِ  أظهرُ ( :هُ وقولُ 

ْ  ,سِ املفرتِ  يف احليوانِ  ظاهرٌ  فهوَ  ,اأسدً  رأيتُ  :كَ قولُ  هُ ومثالُ  ,فيهِ   :يف املعنى لُ مَ تَ وحيُ
 .)٣(الشجاعُ  الرجلُ 

هُ  َ يُ  اللفظَ  أنَّ  :أيْ  )اى ظاهرً مَّ سَ ويُ  بالدليلِ  الظاهرُ  لُ وَّ ؤَ ويُ (: $قولُ  عنْ  فُ رصْ
 حينئذٍ  املعنى املرجوحُ  ىمَّ سَ ويُ  ,صارفٍ  دليلٍ  دِ ولور ى مرجوحٍ معانيه إىل معنً  أرجحِ 

                                                 
 ).٢٥(ص ), اللمع يف أصول الفقه١/٣٣انظر: الواضح يف أصول الفقه ( )١(
احِ ٦/٢٨٤٧انظر: التحبري رشح التحرير ( )٢( كَ رْ  ), الرشح الكبري٢٠٦−٢٠٥(ص ), رشح ابن الفِ

 ).٢٩٢(ص
 ).١٤٧(ص ) , رشح املحيل٣/٢٣٢), املحصول للرازي (١/١٦٤انظر: تيسري التحرير ( )٣(
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 .)١(لِ وَّ ؤَ باملُ  هِ عىل تسميتِ  واألكثرُ  ,الصارفِ  إىل وجودِ  ا بالنظرِ ظاهرً 
 وقدْ « ,)٢(ا فاسدً ى تأويالً مَّ سَ فيُ  معتربٍ  بال دليلٍ  ى الظاهرِ املعن عنِ  ا الرصفُ وأمَّ 

 .)٣(»بهِ  أُ بَ عْ ال يُ  بٌ عِ فهذا لَ  ذلكَ  نْ مِ  ال ليشءٍ  التأويلُ  يكونُ 
F E D  ﴿ :وتعاىل هُ سبحانَ  هِ قولِ  تأويلُ  :الصحيحِ  التأويلِ  أمثلةِ  نْ ومِ 
G﴾ ] :٤(لقيامَ ا مُ أردتُ  أو عىل القيامِ  مْ إذا عزمتُ  :أيْ  ]٦املائدة(. 
ِ وممَّ  t s r q p  ﴿ :تعاىل اهللاِ قولُ  املعتربِ  بالدليلِ   للتأويلِ مثالً  بَ ا رضُ

 w v u﴾ ] :هُ لَ وأوَّ  ,التسميةِ  مرتوكِ  أكلِ  يف حتريمِ  ظاهرٌ  فهوَ , )٥(]١٢١األنعام 
 املسلمَ  يف أنَّ  تْ يَ وِ رُ  ألحاديثَ  ;)٦(تعاىل اهللاِ غريِ  عليه اسمُ  رَ كِ عىل ما ذُ  هِ بحملِ  الشافعيةُ 

مل  أوتعاىل  اهللاِ  اسمَ  رَ كَ ذَ  ,حاللٌ  املسلمِ  ذبيحةُ « :كحديثِ  ,حاللٌ  هُ فذبيحتُ  مِّ سَ إذا مل يُ 
 .)٧(»يذكرْ 

 :أيْ , )٨(»هِ بِ قَ بسَ  أحقُّ  اجلارُ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قولَ  الصحيحِ  للتأويلِ  الشافعيةُ  لَ مثَّ  اوممَّ 
                                                 

 ).٣٤٧(ص ), التحقيقات١/٥٦٣), رشح خمترص الروضة (١/٣١٦انظر: املحصول للرازي ( )١(
 ).٢/٣٢ينظر: إرشاد الفحول ( )٢(
 ).٦/٢٨٤٩ينظر: التحبري رشح التحرير ( )٣(
 ).٢/٩٤ينظر: الكوكب املنري رشح خمترص التحرير ( )٤(
 ).١٢١سورة األنعام من اآلية ( )٥(
احِ  )٦( كَ رْ  ).١٧٢(ص ), األنجم الزاهرات٢٠٦(ص رشح ابن الفِ
), وهو مرسل, وانظر ١٨٨٩٥), والبيهقي يف السنن الكرب (٣٧٨راسيل (رواه أبو داود يف امل )٧(

), تنقيح التحقيق ١٣٦٩انظر: بيان الوهم واإلهيام ( ) وما بعده.١٨٨٩٠أيضا سنن البيهقي (
 ).٤/٦٣٧( ڤ), وصحح وقفه عىل ابن عباس ٤/٦٣٥البن عبد اهلادي (

) عن أيب رافع ٢٢٥٨ا قبل البيع (رواه البخاري يف الشفعة/باب عرض الشفعة عىل صاحبه )٨(
 .ڤ
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ْ  ,املعنى الراجحُ  وهوَ  ,هِ ومالصقتِ  هِ قربِ  بسببِ   وهوَ  ,الرشيكُ  املرادَ  أنَّ  لُ مَ تَ وحيُ
ِّ  ,احلدودُ  إذا وقعتِ « :حديثُ   جاءَ فلامَّ  ,املرجوحُ  , )١(»فال شفعةَ  ,الطرقُ  فتِ ورصُ

إال يف  لطرقٍ  وال رصفَ  ,حلدودٍ  ال رضبَ  ألنهُ  ;عىل الرشيكِ  احلديثِ   محلُ تعنيَّ 
 .)٢(جلارٍ  عةَ فال شف وعليهِ  ,هِ وطرقِ  هِ عىل حدودِ  فكلٌّ  ا اجلريانُ أمَّ  ,الرشكةِ 

 
אאWא 

ةِ « الطَّاعَ ةِ وَ بَ رْ هِ الْقُ جْ ىلَ وَ ونَ عَ ا أَنْ يَكُ ةِ إِمَّ يعَ ِ بِ الرشَّ احِ لُ صَ ونَ  أو ,فِعْ إِنْ  ,ال يَكُ فَ
اصِ  تِصَ ىلَ االخْ ِلَ عَ اصِ بِهِ محُ تِصَ ىلَ االخْ لِيلُ عَ لَّ الدَّ لِيلٌ  ,دَ لَّ دَ دُ ْ يَ إنْ ملَ َصُّ  وَ  ,بِهِ  ال خيُ

الَ  اىلَ قَ عَ لُ  ,]٢١األحزاب: [ ﴾È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  ﴿ :ألنَّ اهللاَّ تَ مَ يُحْ فَ
ابِنَا حَ نْدَ بَعْضِ أَصْ وبِ عِ جُ ىلَ الْوُ الَ  ,عَ نْ قَ مْ مَ نْهُ مِ قَّفُ فِيهِ : وَ تَوَ ِ  ,يُ ريْ ىلَ غَ انَ عَ إِنْ كَ فَ

ةِ  بَاحَ ىلَ اإلِ لُ عَ مَ يُحْ ةِ فَ الطَّاعَ ةِ وَ بَ رْ هِ الْقُ جْ نا وَ هِ وحقِّ  ».يف حقِّ
هُ   وهوَ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  منْ  التاسعُ  البابُ  هذا هوَ  )٣()األفعالُ (: $قولُ

 ,)٤(هِ وغريِ  عملٍ  نْ مِ  يشءٍ  إحداثُ  يف اللغةِ  وهيَ  فعلٍ  مجعُ  :واألفعالُ  ,األفعالُ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص الرسولِ  أفعالِ  حكمِ  ا بيانُ نههبا  املقصودُ و

هُ  :  )الرشيعةِ  صاحبِ  فعلُ (: $قولُ  أعاملٍ  منْ  ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ  النبيِّ  عنِ  رَ ما صدَ أيْ
 اهللاِ بنيَ  عليها والواسطةُ  األمنيُ  وهوَ  ,هابتبليغِ  رَ مِ وأُ  إليهِ  تْ يَ وحِ الذي أُ  فهوَ  ,اهَ ونحوِ 

 يف كالمِ  جارٍ  الرشيعةِ  صاحبُ  بأنهُ  ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ  النبيِّ  ووصفُ  ,الناسِ  تعاىل وبنيَ 
                                                 

 .ڤ) عن جابر ٢٢١٣رواه البخاري يف البيوع/باب بيع الرشيك من رشيكه ( )١(
 ).١٧٦(ص ), مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي٢/١٦٦انظر: الواضح يف أصول الفقه ( )٢(
 ).٤/٥١١ينظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس ( )٣(
 ).٦/٢٨٤٩رير (ينظر: التحبري رشح التح )٤(
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 النبوةِ  دالئلُ « :البيهقيِّ  بكرٍ  أيب كتابُ  ذلكَ  ومنْ  ,مْ هِ مذاهبِ  عىل اختالفِ  العلامءِ 
 .»الرشيعةِ  صاحبِ  أحوالِ  رفةُ ومع

هُ  هذا  )ذلكَ  غريِ  أو والطاعةِ  ربةِ القُ  عىل وجهِ  يكونَ  ا أنْ ال خيلو إمَّ (: $قولُ
ها فَ صنَّ  وقدْ  ,ملسو هيلع هللا ىلص التأيس بهِ  مرشوعيةِ  حيثُ  منْ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  أفعالِ  أقسامِ  يف بيانِ  رشوعٌ 

 :قسمنيِ يف  املؤلفُ 
 سواءٌ  ,عاىلت هللاِ  دِ التعبُّ و والطاعةِ  ربةِ القُ  عىل وجهِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هُ ما فعلَ  :منهام األولُ 

 ا.مستحب  ا أمْ واجبً  أكانَ 
 .والطاعةِ  القربةِ  وجهِ  عىل غريِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ما فعلهُ  :والثاين

 .ا املصنفُ مهُ ذكرَ  حالنيِ  منْ  لوخيال  األولُ  والقسمُ 
هُ  ْ  بهِ  عىل االختصاصِ  الدليلُ  دلَّ  فإنْ (: $قولُ  هذهِ  )عىل االختصاصِ  لُ مَ حيُ

 الدليلُ  يقومَ  أنْ  وهيَ  ,والطاعةِ  القربةِ  عىل وجهِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُ  ا فعلهُ ممَّ  األوىل احلالُ  هيَ 
 .)١(يف الصومِ  الوصالِ  كإباحةِ  ,بهِ  خاصةً  قربةً  فتكونُ  ,هبا ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عىل اختصاصِ 

هُ  Å Ä Ã Â Á  ﴿ :تعاىل يقولُ  اهللاَ ألنَّ  ;بهِ  تصُّ ال خي مل يدلَّ  وإنْ : ($قولُ
 È Ç Æ﴾(  ِوالطاعةِ  القربةِ  عىل وجهِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  ا فعلهُ ممَّ  الثانيةُ  احلالُ  هيَ  هذه, 

 هِ لقولِ  ;عىل الترشيعِ  حممولةٌ  فهيَ  ,هِ دِ كتهجُّ  ,عىل االختصاصِ  الدليلُ  يدلَّ  ال أنْ  وهيَ 
 ونَ سُ تَ وتأْ  تقتدونَ  حسنةٌ  قدوةٌ  :أيْ  ,﴾È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  ﴿ :تعاىل

 هبا.
هُ   :قالَ  نْ ا مَ نَ أصحابِ  نْ ومِ  ,انَ أصحابِ  بعضِ  عندَ  عىل الوجوبِ  لُ مَ حْ فيُ (: $قولُ

 ْ ما  يف حكمِ  العلامءِ  ألقوالِ  هذا بيانٌ  )فيهِ  فُ قَّ وَ تَ يُ  :قالَ  نْ مَ  ومنهمْ  ,عىل الندبِ  لُ مَ حيُ
                                                 

 ).١/٢٢٨ينظر: اإلحكام لآلمدي ( )١(
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 مَ لِ عُ  ا لنصٍّ بيانً  ملسو هيلع هللا ىلص هِ أفعالِ  نْ مِ   مل يقعْ فيام ,والطاعةِ  القربةِ  عىل وجهِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هُ فعلَ 
عىل  مْ هُ وغريُ  الشافعيِّ  أصحابُ  فيهِ  اختلفَ  قدِ هذا ف ,الندبِ  أوِ  الوجوبِ  منَ  هُ حكمُ 
 :أقوالٍ  ثالثةِ 

^ _ ` c b a  ﴿ :تعاىل هِ قولِ  بدليلِ  ;أهنا عىل الوجوبِ  :األولُ  القولُ 
 e d﴾ ] :والفعلِ  يف القولِ  ملسو هيلع هللا ىلص هِ عتِ متاب وجوبِ  عىل تْ فدلَّ  ,]٣١آل عمران, 

 منْ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ وفعلُ , ]٧احلرش: [ ﴾s r q p  ﴿ :تعاىل هِ ا بقولِ وا أيضً واستدلُّ 
 .)١(هِ بأفعالِ  األخذِ  عىل وجوبِ  اآليةُ  تِ فدلَّ  ,ى بهِ تَ ما أَ  مجلةِ 

 :ألمرينِ  األفعالَ  ال تتناولُ  اآليةَ  هذا بأنَّ  شَ وقِ ونُ 
ُ بَ يُ  ﴾xw v u t  ﴿ :هُ قولَ  أنَّ  :األولُ   هُ فإنَّ  ﴾u t  ﴿ :هِ بقولِ  املرادَ  نيِّ

 .األفعالُ  فتخرجُ  بهِ  مْ كُ ما أمرَ  :فاملرادُ  ,هُ قسيمُ 
 اآليتنيِ  داللةَ  فإنَّ  وباجلملةِ  ,)٢(الفعلِ  دونَ  إنام يأيت يف القولِ  اإلتيانَ  أنَّ  :الثاينو

ا يف هَ ظهورُ  لهُ  مَ لَ سْ يَ  هبا أنْ  كِ سِ مْ تَ سْ املُ  وغايةُ  لةٌ مَ تَ حمُ « ملسو هيلع هللا ىلص هِ بأفعالِ  األخذِ  عىل وجوبِ 
 .)٣(»يف القطعياتِ  عُ نِ قْ ال يُ  الظنونِ  فنونِ  قِ رُّ مع تطَ  والظهورُ  ,هِ غرضِ 

عىل أدنى  فتنزلُ  ,هلا ال صيغةَ  األفعالَ  عىل أنَّ  بناءً  ,أهنا عىل الندبِ  :الثاين القولُ 
 .)٤(الندبُ  وهوَ  ,الطلبِ  مراتبِ 

 وعىل الندبِ  ,تارةً  عىل الوجوبِ  تدلُّ  هُ أفعالَ  ألنَّ  ;فيها التوقفُ  :الثالثُ  القولُ 
                                                 

), التقرير والتحرير يف علم األصول ١/٣٥٠), املعتمد (٣/٢٢١ينظر: الفصول يف األصول ( )١(
)٢/٤٠٥.( 

 ).١/١٠٦إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ( )٢(
 ). ١/٣٢٣الربهان يف أصول الفقه ( )٣(
احِ ٤١(ص  علم األصولانظر: تنقيح الفصول يف )٤( كَ رْ  ).٢٠٩(ص ), ابن الفِ
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َ عَ فتَ , أخر تارةً  وعىل اإلباحةِ  ,تارةً   منفصلٍ  بدليلٍ  يتبنيَ حتى  هايف حكمِ  فُ التوقُّ  نيَّ
 .)١(?لندبِ ل أمْ  للوجوبِ  أهيَ 

 ,الندبِ  أوِ  الوجوبِ  نَ مِ  هحكمُ  مَ لِ عُ  ا لنصٍّ بيانً  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  أفعالِ  منْ  وقعَ ما ا أمَّ 
ِ املب حكمُ  فلهُ   .)٢(باالتفاقِ  ,اا وندبً وجوبً  نيَّ

 هِ ا لقولِ بيانً  ,الرسقةِ  يف حدِّ  الكوعِ  نَ اليمنى مِ  اليدَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قطعُ  :ذلكَ  ومثالُ 
 نَ مِ  القطعُ  فالواجبُ , ]٣٨املائدة: [ ﴾R Q P O  ﴿ :تعاىل

 .)٣(الكوعِ 
هُ   هِ يف حقِّ  اإلباحةِ عىل  لُ مَ حْ فيُ  ,والطاعةِ  ةِ بَ رْ القُ  وجهِ  عىل غريِ  كانَ  فإنْ (: $قولُ

التأيس  مرشوعيةُ  حيثُ  نْ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  أفعالِ  أقسامِ  نْ الثاين مِ  القسمُ  هذا هوَ  )ناوحقِّ 
 ,هِ كنومِ  ,العادةِ  عىل سبيلِ  بلْ  والطاعةِ  القربةِ  وجهِ ال عىل  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هُ ما فعلَ  وهوَ  ,بهِ 

 مراتبِ  أقلُّ  ألنهُ  ;باحةِ عىل اإل فإهنا حممولةٌ  ,ذلكَ  ونحوِ  ,هِ ولبسِ  ,هِ ورشبِ  ,هِ وأكلِ 
 .العلمِ  أهلِ  أكثرِ  وهذا قولُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص هِ أفعالِ 

 .املحدثنيَ  ألكثرِ  بَ سِ ونُ  ,عىل الندبِ  هيَ  بلْ  :وقيلَ 
 .)٤(التوقفِ ب وقيلَ 
 ,)٥(العادةِ  وبنيَ  وا بينهُ قُ ففرَّ  ةً لَّ بِ جِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هُ ما فعلَ  :ا وهوَ  ثالثً هم قسامً بعضُ  ادَ وز

                                                 
 ).١٧٨(ص ), األنجم الزاهرات١/٣٥٠ينظر: املعتمد ( )١(
), تيسري التحرير ٢٨٨(ص ), رشح تنقيح الفصول١١٠(ص انظر: املحصول البن العريب )٢(

 ).٣٥٠(ص ), التحقيقات٣/١٧٣(
 ).٤/١٤٥ينظر: حاشية العطار ( )٣(
 ).٧٢(ص ), إرشاد الفحول٦/٢٤انظر: البحر املحيط ( )٤(
, وما «): ٣٩١(ص األصول قال يف الرشح الكبري ملخترص )٥( ةٌ بِلَّ تُه للنفسِ فهوَ جِ مَ ما ظهرَ فيهِ مالءَ

= 
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 .)١(هُ الذي قبلَ  ضمنَ  القسمَ هذا  مهُ أكثرُ  لَ وأدخَ 
 

אאWאא 
ةِ « يعَ بِ الرشِ احِ لُ صَ وْ وَ قَ لِ هُ وْ ىلَ الْقَ ةِ عَ يعَ ِ بِ الرشَّ احِ ارُ صَ رَ إِقْ ىلَ  ,وَ هُ عَ ارُ رَ إِقْ وَ

لِهِ  عْ فِ لِ كَ عْ نْكِ  ,الْفِ ْ يُ ملَ لِمَ بِهِ وَ عَ هِ وَ ْلِسِ ِ جمَ ريْ تِهِ يفِ غَ قْ عِلَ يفِ وَ ا فُ مَ عِلَ وَ ا فُ مُ مَ كْ هُ حُ مُ هُ فحكْ رْ
هِ  ْلِسِ  ».يفِ جمَ

 :أيْ  أقرَّ باحلقِّ  ومنهُ  ,نِ كُّ عىل التمَ  يدلُّ  وهوَ  ,اإقرارً  رُّ قِ يُ  أقرَّ  مصدرُ  :لغةً  اإلقرارُ 
 .)٢(بهِ  لَ بِ وقَ  هُ اليشءَ رضيَ  وأقرَّ  ,بهِ  فَ واعرتَ  هُ أثبتَ 

 أكانَ  سواءٌ  وال ينكرهُ  أو فعلٍ  بقولٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  علمَ يَ  أنْ  :فهوَ  ا يف االصطالحِ وأمَّ 
 .)٣(ال أمْ  ملسو هيلع هللا ىلص هِ بحرضتِ 

ُ عتَ يُ  هِ  حرضتِ يف أحدٍ  عنْ  صادرٍ  عىل قولٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  سكوتَ  نَّ فاملعنى أ  حجةً  ربَ
هِ يف« فهوَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص هِ قولِ  حكمَ  يأخذُ ف ويزِ ْ  .)٤(»القولِ  برصيحِ  لهُ   حكمِ جتَ

يف  برهانٍ  ابنُ  الَ ق« ,الفعلِ  عىل جوازِ  يدلُّ  عىل فعلٍ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ إقرارُ  وكذلكَ 
                                                  = 

, أو لو كانوا  هُ ظهرَ منهُ موافقةً للعادةِ بحيثُ يقدرُ الذهنُ أنَّ الناسَ لو كانوا ال يفعلونَ هذا ما فعلَ
هُ ح بُّدِ بحيثُ ال يكونُ مالئامً يفعلونَ شيئًا آخرَ لفعلَ دُ التَّعَ , وما ظهرَ فيهِ قصْ نَا بأنهُ عادةٌ كمْ

بُّدَ  هُ عىل سبيلِ التَّعَ ا للعادةِ فالظاهرُ أنه إنام فعلَ , وال موافقً ةِ بِلَّ  .»ملُقتَىضَ اجلِ
), التحبري رشح ٣/١٧٣), تيسري التحرير (٨٥(ص انظر: غاية الوصول يف رشح لب األصول )١(

 ).٣/١٤٥٥ر (التحري
 ).١٢/٦٢), اللسان (٥٢٨(ص انظر: مادة (قر) يف خمتار الصحاح )٢(
 ).٣/١٤٩١), التحبري (٦/٥٤انظر: البحر املحيط ( )٣(
 ).٢/٢٤انظر: الواضح يف أصول الفقه ( )٤(
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 كانَ  إنْ  ,اومرشوعً  ,احق  هِ عىل كونِ  يدلُّ  ,أو فعلٍ  عىل قولٍ  ڠ النبيِّ  إقرارُ  :األوسطِ 
 حالةَ  عىل الكافرِ  رُ نكِ يُ  ال كانَ  ڠ ألنهُ  ;فال ,ا الكافرُ أمَّ  ,مسلامً  الفاعلُ  أوِ  القائلُ 

 َ  عنِ  يسكتَ  ه أنْ يف حقِّ  عُ نِ متَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ,حجةً  اإلقرارِ  اعتبارِ  ودليلُ  ,)١(»هيمادِ متَ
 عنْ  للبيانِ  تأخريٌ  ألنهُ  ;ا عىل اخلطأِ أحدً  رَّ قِ يُ  أنْ  الرشيعةِ  لصاحبِ  ال جيوزُ  إذْ  ;املنكرِ 
هُ يُ  منْ  :اخلطيبِ  قولِ  مل يَتجاوزْ عنْ   تراهُ أالَ «, )٢(احلاجةِ  وقتِ   فقدْ  طعِ اهللاَ ورسولَ
شدَ  هام فقدْ  ومنْ  ,رَ  يَعصِ وَ يَّانِ  ,اخلطيبُ أنتَ  بئسَ « :لهُ  قالَ  بلْ  ,غَ  :لْ قُ  !?مها أسِ
وَ  يعصِ اهللاَ ورسولَهُ  ومنْ  رَّ , »فقد غَ ه بالواوِ  عىل اجلمعِ بنيَ  هُ فأقَ  ,اسمِ اهللاِ واسمِ
رَّ  ,للجمعِ  وهيَ  قِ ا ملَِ  اإلنكارِ  يف معرضِ  − هُ قولُ  وكذلكَ , )٣(»هامعىل التَّثْنيةِ في هومل يُ

 .»كذا وكذا يقولونَ  أقوامٍ  ما بالُ «: − فعلٍ  أو ولٍ ق نْ مِ  هُ دَ أو شهِ  هُ بلغَ 
يف  ڤ أيب قتادةَ  حديثِ  نْ م )٤(الصحيحنيِ يف ما  ,عىل القولِ  اإلقرارِ  ومثالُ 

 أبا بكرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أقرَّ  حيثُ  ,»هُ سلبُ  فلهُ  بينةٌ  عليهِ   لهُ قتيالً  قتلَ  منْ « :النبيِّ  قولِ  قصةِ 
ا ال ي ,ا اهللاِهَ الَ  :هِ عىل قولِ  ڤ  هِ ورسولِ  اهللاِ عنِ  لُ يقاتِ  ,اهللاِ دِ سْ أُ  منْ  دٍ سَ إىل أَ  عمدُ إذً
 خلالدِ  هُ إقرارُ  ,عىل الفعلِ  هِ إقرارِ  مثالُ و .»صدقَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  فقالَ  !هُ سلبَ  يعطيكَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص
 .)٥(يديهِ  بنيَ  بَّ الضَّ  هِ عىل أكلِ  ڤ الوليدِ  بنِ 

هُ  ما  كمُ حُ  هُ فحكمُ  ,هُ نكرْ ومل يُ  بهِ  مَ لِ وعَ  هِ جملسِ  يف غريِ  هِ يف وقتِ  لَ عِ وما فُ (: $قولُ
: ) هِ يف جملسِ  لَ عِ فُ   هُ ومل ينكرْ  بهِ  مَ لِ وعَ  هِ حرضتِ  يف غريِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  يف عهدِ  علَ ما فُ  نَّ إأيْ

                                                 
 ).٦/٢٣٨١نفائس األصول يف رشح املحصول ( )١(
 ), األنجم الزاهرات١/١١٧انظر: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ( )٢(

 ).١٨٠(ص
 ).٢/٢٤انظر: الواضح يف أصول الفقه ( )٣(
 ).١٧٥١), ومسلم (٣١٤٢البخاري ( )٤(
 .ڤ) عن ابن عباس ١٩٤٦), ومسلم (٥٣٩١رواه البخاري ( )٥(
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 ال يأكلُ  أنهُ  ڤ أيب بكرٍ  بحلفِ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ علمُ  ذلكَ  أمثلةِ  نْ ومِ  ,هِ بحرضتِ  لَ عِ فُ  كام لوْ  فهوَ 
 نْ مَ  أنَّ  مَ لِ فعُ  ,عىل ذلكَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  هُ فأقرَّ , )١(اخريً  كلَ ا رأ األملَّ  أكلَ  مَّ ثُ  ,هِ لغيظِ  الطعامَ 

 .)٢(اليمنيَ  ضَ أن ينقُ  فال بأسَ  ,هِ يف غريِ  رأ املصلحةَ  مَّ ثُ  عىل يشءٍ  فَ حل
 

אאWא 
خُ « ا النَّسْ أَمَّ نَاهُ : وَ عْ مَ : فَ الَةُ  لُغةً زَ الُ  ,اإلِ قَ سُ الظِّل«: يُ مْ تِ الشَّ خَ الَتْهُ  »نَسَ ا أَزَ  ,إِذَ
قِيلَ  مْ : وَ هلِِ وْ نْ قَ لُ مِ نَاهُ النَّقْ عْ ا يفِ الْكِتَابِ «: مَ تُ مَ خْ تُ  »نَسَ لْ قَ ا نَ تِهِ إِذَ الِ كِتَابَ كَ  .هُ بِأَشْ

هُ  دُّ حَ الهُ : وَ هٍ لَوْ جْ ىلَ وَ مِ عَ دِّ طَابِ املُْتَقَ مِ الثَّابتِ بِاخلِْ كْ عِ احلُْ فْ ىلَ رَ الُّ عَ طَابُ الدَّ اخلِْ
ابِتً لَ  انَ ثَ نْهُ  ,اكَ يهِ عَ اخِ رَ عَ تَ  ».مَ

 اللغةِ يف  ولهُ  ,النسخُ  وهوَ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  منْ  ادي عرشاحل البابُ  هذا هوَ 
 :نِ معنيا

 .اهَ رفعتْ ا وهَ أزالتْ  :أيْ  ,القومِ  آثارَ  الريحُ  تِ نسخَ  :مُ قوهلُ  ومنهُ  ,اإلزالةُ  :األولُ 
ُ  ومنهُ  ,النقلُ  :الثاينو  هُ قولُ ا أيضً  ومنهُ  ,هُ نقلتُ  :أيْ  ,ا يف الكتابِ م نسختُ  :مْ قوهلُ
 .]٢٩اجلاثية: [ ﴾¼ ½ ¾ ¿ Á À  ﴿ :تعاىل

فيهام  هوَ  أحقيقةٌ  ;املعنينيِ  عىل هذينِ  النسخِ  يف إطالقِ  العلمِ  أهلُ  فَ لَ اختَ  وقدِ 
 :أقوالٍ  عىل ثالثةِ ا مهِ يف أحدِ  جمازٌ  هوَ  أمْ ا معً 

 .اوهذا أقرهبُ  ,امشرتكً  فيكونُ  ,هامفي حقيقةٌ  إنهُ  :فقيلَ 

                                                 
 . ڤ) عن عبد الرمحن بن أيب بكر ٢٠٥٧), ومسلم (٦٠٢رواه البخاري ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).١٥٦(ص املحيل ),٢١٢(ص انظر: ابن الفِ
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 .يف النقلِ  وجمازٌ  ,والرفعِ  يف اإلزالةِ  حقيقةٌ  هوَ  بلْ  :وقيلَ 
 .)١(يف اإلزالةِ  جمازٌ  يف النقلِ  حقيقةٌ  هوَ  بلْ  :وقيلَ 
هُ  :  )هُ وحدُّ (: $قولُ  .األصولينيَ  اصطالحِ يف  النسخِ  تعريفُ أيْ
هُ   عىل وجهٍ  ,مِ تقدِّ امل باخلطابِ  الثابتِ  احلكمِ  عىل رفعِ  الدالُّ  اخلطابُ (: $قولُ

 منهُ  مُ هَ فْ ويُ  ,الناسخِ  باعتبارِ  النسخِ  هذا تعريفُ  ) ُعنه تراخيهِ  معَ  ,اثابتً  لكانَ  لوالهُ 
 يكونَ  أنْ  ,عىل الرفعِ  الدالَّ  اخلطابَ  هوَ  الناسخِ  كونِ  نْ مِ  يلزمُ  ألنهُ  ;النسخِ  حقيقةُ 
 هوَ  والرفعُ  ,اخلطابُ  هوَ  فالرافعُ  ,احلكمِ  رفعُ  الذي هوَ  النسخَ  هوَ  اخلطابِ  مدلولُ 
 دليلٍ  حكمِ  رفعَ  النسخُ  فيكونُ  ;)٢( بخطابٍ إالَّ  ال رفعَ  إذْ  ;فهام متالزمانِ  ,النسخُ 
 .عنهُ  رٍ متأخِّ  بدليلٍ  هِ لفظِ  أو رشعيٍّ 

 :بهِ  واملرادُ  ,ا وخماطبةً خطابً  خياطبُ  خاطبَ  مصدرُ  هوَ  )الدالُّ  اخلطابُ ( :هُ قولُ 
ال  اإلمجاعَ  ألنَّ  ;ناسخنيِ  فال يكونانِ  والقياسُ  اعُ اإلمج بهِ  رجَ وخ ,والسنةُ  الكتابُ 

 ضُ عارَ ال يُ ف ا القياسُ وأمَّ  ,ال ترشيعَ  هِ وفاتِ  وبعدَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  وفاةِ   بعدَ إالَّ  حجةً  يكونُ 
 ذلكَ   وغريَ وَ حْ والفَ  اللفظَ  ليشملَ  النصِّ  دونَ  اخلطابِ  لفظُ  ريَ وإنام اختِ « .النصُّ  بهِ 
 .)٣(»به النسخُ  ا جيوزُ ممَّ 

:  )مِ املتقدِّ  باخلطابِ  الثابتِ  احلكمِ  رفعِ عىل ( :هُ وقولُ   الدليلِ  قتىضَ مُ  إلغاءِ أيْ
 ألهنام ليسا إزالةً  ;والبيانُ  التخصيصُ  بذلكَ  فخرجَ  ;واإلذنِ  والنهيِ  األمرِ  نَ مِ  السابقِ 

 ا.رفعً ال و

                                                 
 ).٢/٤٩), إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول (٣/١١٢انظر: اإلحكام لآلمدي ( )١(
 ).٣/١٥٠ينظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٢(
 ).٣/٢٣٣كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ( )٣(
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:  )مِ تقدِّ املُ  باخلطابِ  الثابتُ ( :هُ لُ ووق  بنصٍّ  هُ حكمُ  ا ثبتَ ملَِ  إنام يكونُ  النسخَ  إنَّ أيْ
 ألنهُ  ;العلامءِ  عندَ  اسخً ن ليستْ  هُ فإزالتُ  األصليةِ  ا بالرباءةِ ثابتً  هُ حكمُ  ا ما كانَ أمَّ  ;سابقٍ 

ها كلَّ  والفرائضَ  والزكاةَ  الصالةَ  فإنَّ  ;انسخً  الرشيعةِ  غالبُ  ا لكانَ نسخً  ذلكَ  كانَ  لوْ 
 .)١(األصليةِ  الرباءةِ  عىل خالفِ 

 الثاين لكانَ  اخلطابِ  ورودُ  لوال :أيْ  )اثابتً  لكانَ  لوالهُ  عىل وجهٍ ( :هُ وقولُ 
 اناطً مُ  أو ,ا بغايةٍ غي مُ  األولُ  اخلطابُ  كانَ إذا  عامَّ  وهذا احرتازٌ  ,اثابتً  األولُ  اخلطابُ 

 هذا اخلطابَ  فإنَّ  ,املعنى ذلكَ  زوالِ  أو ,الغايةِ  تلكَ  ببلوغِ  اخلطابُ  وردَ  مَّ ثُ  ,بعلةٍ 
 مل يردِ  لوْ  بلْ  ,اثابتً  لكانَ  لوالهُ  عىل وجهٍ  ليسَ  ولكنْ  ,األولَ  احلكمَ  الثاين يرفعُ 

َ  اخلطابُ  D  ﴿تعاىل:  هُ قولُ  ذلكَ  ومثالُ  ,هِ علتِ  زوالِ  أو ,هِ غايتِ  لبلوغِ  احلكمُ  الثاين لتغريَّ
 PO N M L K J I H G F E﴾ ] :مَّ ثُ , ]٩اجلمعة  َ هذا  أنَّ  بنيَّ

Z Y X ] \ [ ^  ﴿ :فقالَ  ,الصالةِ  ا بانقضاءِ غي مُ  التحريمَ 
 a ` _﴾ ] :وكذلكَ  ,البيعِ  حتريمَ  تْ نسخَ  اآليةَ  هذهِ  إنَّ  :قالُ فال يُ , ]١٠اجلمعة 

تعاىل:  هُ قولُ  هُ نسخَ  قالُ ال يُ  ]٩٦املائدة: [ ﴾QP O N M L K J  ﴿تعاىل:  هُ قولُ 
 زالَ  ,فإذا زالَ  ,التحريمَ  معنى أوجبَ  اإلحرامَ  ألنَّ  ;]٢املائدة: [ ﴾® ¯ °±  ﴿

 .)٢(التحريمُ 
 عنِ  الثاين اخلطابِ  تأخرَ  النسخِ  رشوطِ  نْ مِ  إنَّ  :أيْ  )عنهُ  تراخيهِ  معَ ( :هُ وقولُ 
 ذلكَ  فإنَّ  ;واالستثناءِ  والرشطِ  بالصفةِ  التخصيصُ  بهِ  فخرجَ  ,ازمانً  األولِ  اخلطابِ 
 .)٣(باخلطابِ  متصلٌ  ألنهُ  ;انسخً  ال يكونُ 

                                                 
 ).٦/٢٥١٩ينظر: نفائس األصول يف رشح املحصول ( )١(
 ).٥/٢٢٨٨نفائس األصول يف رشح املحصول ( ينظر: )٢(
 ).٣/١٥٠), البحر املحيط يف أصول الفقه (٦/٢٩٧٤ينظر: التحبري رشح التحرير ( )٣(
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 أبو مسلمٍ  يف ذلكَ  وخالفَ  ,هِ ووقوعِ  نسخِ ال عىل جوازِ  الرشائعِ  أهلُ  أمجعَ  وقدْ 
 .)١(اليهودِ  ومجهورُ  ,املعتزيلُّ  األصفهاينُّ 

 
אא 

مِ « كْ اءُ احلُْ قَ بَ مِ وَ سْ خُ الرَّ ُوزُ نَسْ جيَ مِ  ,وَ سْ اءُ الرَّ قَ بَ مِ وَ كْ خُ احلُْ نَسْ نِ  ,وَ يْ رَ خُ األَمْ نَسَ وَ
عً  مُ  ,امَ نْقَسِ يَ خُ إِىلَ وَ لٍ : النَّسْ لٍ  ,بَدَ ِ بَدَ ريْ إِىلَ غَ لَظُ  ,وَ وَ أَغْ ا هُ إِىلَ مَ فُّ  ,وَ وَ أَخَ ا هُ إِىلَ مَ  .»وَ

 االعتباراتِ ٍ أولُ  هوَ و, امَ هِ وبقائِ  واحلكمِ  التالوةِ  نسخِ  باعتبارِ  النسخِ  تقسيمُ هذا 
 األولُ  وهذا هوَ  ;قسمنيِ  املصنفُ  فيهِ  ذكرَ  وقدْ  ,إليها بالنظرِ  النسخَ  املصنفُ  مَ التي قسَّ 
 .احلكمِ  وبقاءُ  التالوةِ  نسخُ  وهوَ  ,منهام

 بحيثُ  ,املصحفِ  نَ مِ  آيةٍ  كتابةِ  رفعُ  يجوزُ ف ,هُ وتالوتُ  النصِّ  لفظُ  :بالرسمِ  فاملرادُ 
 بنَ  عمرَ  فإنَّ  ,الرجمِ  آيةُ  هُ ومثالُ  ,باقٍ  اهَ بحكمِ  العملُ  لكنِ  ,ىلتْ وال تُ  فيهِ  بُ تَ كْ تُ ال 

 وأنزلَ  ,باحلقِّ  ملسو هيلع هللا ىلصا حممدً  بعثَ  اهللاَ إنَّ ( :فقالَ  الناسِ ب املدينةِ  يف خطبَ  ڤ اخلطابِ 
 رجمَ و ,ناهاناها ووعيْ ناها وعقلْ فقرأْ  ,الرجمِ  آيةَ  اهللاُ لَ زَ نْ ا أَ ممَّ  فكانَ  ,الكتابَ  عليهِ 

ما  واهللاِ :قائلٌ  يقولَ  أنْ  زمانٌ  بالناسِ  طالَ  فأخشى إنْ  ,هُ نا بعدَ ورمجْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رسولُ 
َ  فريضةٍ  فيضلوا برتكِ  ,اهللاِ يف كتابِ  لرجمِ ا آيةَ  نجدُ   اهللاِ  يف كتابِ  والرجمُ  ,ا اهللاُأنزهلَ
 أو احلبلُ  كانَ  أو ,البينةُ  إذا قامتِ  ,والنساءِ  الرجالِ  نَ مِ  نَ صِ حْ إذا أُ  زنى نْ عىل مَ  حقٌّ 

ُ إذا زنيَ  والشيخةُ  الشيخُ ( :اهَ لفظَ  أنَّ  وردو .)٢()االعرتافُ   منَ  نكاالً  لبتةَ ومها اا فارمجُ

                                                 
 ).٤/١٢٣), حاشية العطار (٦/٢٩٨٥), التحبري رشح التحرير (٢٥١(ص انظر: التبرصة )١(
), ومسلم يف ٦٨٣٠رواه البخاري يف احلدود/باب رجم احلبىل من الزنا إذا أحصنت ( )٢(

 .ڤ) عن ابن عباس ١٦٩١احلدود/باب رجم الثيب يف الزنا (
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 .)١()حكيمٌ  عزيزٌ  واهللاُ  ,اهللاِ
ال ترغبوا  أنْ  :اهللاِ كتابِ  منْ  فيام نقرأُ  ا نقرأُ ا كنَّ إنَّ ( :ڤ عمرَ  ا قولُ أيضً  هُ ومثالُ 

 ترغبوا عنْ  أنْ  مْ ا بكُ كفرً  إنَّ  أو ,مْ كُ آبائِ  ترغبوا عنْ  أنْ  مْ بكُ  كفرٌ  فإنهُ  ;مْ كُ آبائِ  عنْ 
 .)٢()مْ كُ آبائِ 

هُ   النسخِ  أقسامِ  الثاين منْ  القسمُ  هذا هوَ  ) ِ الرسم وبقاءُ  مِ احلك ونسخُ (: $قولُ
 األكثرُ  وهوَ  ,التالوةِ  وبقاءُ  احلكمِ  نسخُ  وهوَ  ,امهِ وبقائِ  واحلكمِ  التالوةِ  نسخِ  باعتبارِ 

 .)٣(اوقوعً 
] \ [ ^ _ `  ﴿تعاىل:  هُ قولُ  :ذلكَ  ومثالُ 

 gf e d c b a﴾ ] :هُ نَ سبحا هِ بقولِ  تْ خَ سِ نُ  فقدْ , ]٢٤٠البقرة: 
﴿ KJ I H G F E D C B A﴾ ] :٢٣٤البقرة[. 

z y x wv u t s r q  ﴿تعاىل:  هُ قولُ  :اأيضً  هُ ومثلُ 
 f e d cb a ` _ ~} | {﴾ ] :يف أولِ  التخيريُ  كانَ , ]١٨٤البقرة 

x w v u  ﴿تعاىل:  هِ بقولِ  خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ,الفديةِ  ودفعِ  الصومِ  بنيَ  اإلسالمِ 
 zy﴾ ] :١٨٥البقرة[. 

 نسخُ  وهوَ  ,$ املصنفُ  هُ مل يذكرْ  هبذا االعتبارِ  النسخِ  أقسامِ  منْ  قسمٌ  ةَ مَّ وثَ 
 منَ  لَ زِ نْ فيام أُ  كانَ « :أهنا قالتْ  عائشةَ  عنْ  يف الصحيحِ  كام ثبتَ  ,امجيعً  واللفظِ  احلكمِ 
َ  معلوماتٍ  رضعاتٍ  عرشُ « :القرآنِ  َ وُ فتُ  ,معلوماتٍ  بخمسٍ  نَ خْ سِ نُ  مَّ ثُ  »نَ مْ رِّ حيُ  يفِّ

                                                 
, وصححه ابن حبان ڤ), عن أيب بن كعب ٧١١٢), والنسائي (٢١٢٤٥أخرجه أمحد ( )١(

 ) ووافقه الذهبي.٣٥٥٤), واحلاكم (٤٤٢٨(
 .ڤس ) عن ابن عبا٦٨٣٠رواه البخاري يف احلدود/باب رجم احلبىل من الزنا إذا أحصنت ( )٢(
 ).١٠/٢٩انظر: رشح مسلم للنووي ( )٣(
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 وهوَ  األولِ  لنوعِ ل مثالٌ  هذا احلديثِ  ويف, )١(»القرآنِ  نَ مِ  أُ رَ قْ فيام يُ  وهنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِا رسولُ 
 رضعاتِ  بخمسِ  بالرضاعةِ  التحريمِ  ثبوتَ  فإنَّ  ,احلكمِ  بقاءِ  معَ  الرسمِ  نسخُ 

 هُ رسمُ  خَ سِ ا نُ ممَّ  فالعرشُ « :البيهقيُّ  قالَ  ,اآلنَ  اهللاِ  يف كتابِ  هُ مُ سْ ا رَ ممَّ  ليسَ  معلوماتٍ 
وا مجعُ  حنيَ  الصحابةَ  أنَّ  بدليلِ  ,هُ حكمُ  وبقيَ  هُ رسمُ  خَ سِ مما نُ  واخلمسُ  ,هُ وحكمُ 
 :اوقوهلُ « :السمعاينِّ  ابنُ  قالَ و .)٢(»مْ عندهُ  ا باقٍ هَ وحكمُ  ,توها رسامً بِ ثْ مل يُ  القرآنَ 

 :لنوويُّ قال او .)٣(»هِ لفظِ  دونَ  هُ  حكمُ ىلَ تْ يُ  أنهُ  :بمعنى )القرآنِ  نَ  مِ ىلَ تْ ا يُ ممَّ  وهنَّ (
َ وُ تُ  ملسو هيلع هللا ىلص حتى أنهُ  ,اجد  هُ إنزالُ  رَ خَّ تأَ  رضعاتٍ  بخمسِ  النسخَ  أنَّ  :معناهُ «  وبعضُ  يفِّ

 ,هِ عهدِ  لقربِ  ;النسخُ  هُ مل يبلغْ  هِ لكونِ  ;او ا متلُ ها قرآنً وجيعلُ  ,رضعاتٍ  مخسَ  يقرأُ  الناسِ 
 .)٤(»ىلَ تْ ال يُ  هذا وأمجعوا عىل أنَّ  ,ذلكَ  رجعوا عنْ  ذلكَ  بعدَ  النسخُ  مُ  بلغهُ فلامَّ 

 ?ويتلوها اجلنبُ  ,ها املحدثُ يمسَّ  أنْ  اآليةِ  تالوةِ  نسخِ  بعدَ  جيوزُ  هلْ  :فائدةٌ 
 قالَ  .)٥(»ذلكَ  منْ  املنعُ  واألشبهُ  ,فيهِ  األصوليونَ  دَ ا تردَّ ممَّ  فذلكَ « :اآلمديُّ  قالَ 

 قولُ و ,واحلملِ  املسِّ  جوازُ  والصحيحُ  ,ناألصحابِ  وجهانِ  اخلالفُ « :كيُّ بْ السُّ 
 بعضِ  حكى عنْ  كجٍّ  ابنَ  القايضَ  أنَّ  ...الرافعيُّ  وذكرَ  ,ممنوعٌ  ,أشبهُ  املنعَ  إنَّ  :اآلمديِّ 

 والصحيحُ  ,سدْ فْ مل تَ  يف الصالةِ  الرجمِ  آيةَ  قارءٌ  قرأَ  إنْ  ا أنهُ وجهً  األصحابِ 
 .)٦(»هُ خالفُ 

                                                 
 ).١٤٥٢باب التحريم بخمس رضعات (/رواه مسلم يف الرضاع )١(
 ).٣/١٨١البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٢(
 ).٢/٦٥إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ( )٣(
 ).١٠/٢٩رشح مسلم ( )٤(
 ).٣/١٤٢اإلحكام ( )٥(
 ).٢/٢٤٣اإلهباج ( )٦(
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هُ  إىل  السابقِ  احلكمِ  نسخِ  باعتبارِ  النسخِ  تقسيمُ هذا  )إىل بدلٍ  والنسخُ (: $قولُ
 ,إليها بالنظرِ  النسخَ  املصنفُ  مَ التي قسَّ  ثاين االعتباراتِ  هوَ و ,بدلٍ  إىل غريِ  أو بدلٍ 
 :قسمنيِ  املصنفُ  فيهِ  ذكرَ  وقدْ 

َ وأُ  السابقُ  احلكمُ فيه  عَ فِ رُ ما  وهوَ  ,بدلٍ إىل  النسخُ  :هاممن األولُ   آخرَ  بحكمٍ  يتِ
 الكعبةِ  باستقبالِ  املقدسِ  بيتِ  استقبالِ  نسخُ  :منها ,كثريةٌ  ذلكَ  وأمثلةُ  .هُ مكانَ 

 إذْ  ,الصبحِ  يف صالةِ  اءَ بَ بقُ  ا الناسُ بينَ « :قالَ  ڤ عمرَ  بنِ  اهللاِ عبدِ  فعنْ  ,املرشفةِ 
 لَ قبِ تَ سْ يَ  أنْ  رَ مِ أُ  وقدْ  ,قرآنٌ  الليلةَ  عليهِ  لَ زِ نْ أُ  قدْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولَ  إنَّ  :فقالَ  آتٍ  مْ جاءهُ 

 .)١(»فاستداروا إىل الكعبةِ  − مِ إىل الشا مْ هُ وجوهُ  وكانتْ  − لوهااستقبِ ف ,الكعبةَ 
هُ   وجودِ  باعتبارِ  النسخِ  أقسامِ  نْ مِ  الثاين القسمُ  هذا هوَ  )بدلٍ  وإىل غريِ (: $قولُ

 مجهورِ  عندَ  وهذا جائزٌ  ,األصليةِ  إىل الرباءةِ  السابقُ  احلكمُ  فيهِ  عَ فِ ما رُ  وهوَ  :البدلِ 
C B A  ﴿تعاىل:  هِ يف قولِ  النبيِّ  مناجاةِ  عندَ  الصدقةِ  تقديمِ  كنسخِ  ,العلمِ  أهلِ 

 LK J I H G F E D﴾ ] :۵ هِ بقولِ  تْ خَ سِ نُ  فقدْ , ]١٢املجادلة: 
﴿ j i h g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z

 s r q p on m l k﴾ ] :١٣املجادلة[. 
E D C B  ﴿تعاىل:  هِ لقولِ  ;بدلٍ  لغريِ  النسخُ  ال جيوزُ  :املتكلمنيَ  بعضُ  وقالَ 

G F  ML K J I H﴾ ] :إىل إالَّ  نسخٌ  ال يقعُ   أنهُ يضِ تَ قْ وهذا يَ , ]١٠٦البقرة 
 .بدلٍ 

 بلْ  , آخرَ كامً حُ  يكونَ  أنْ  نْ مِ  أعمُّ  يف اآليةِ  البدلَ  بأنَّ  ,هذا االستداللِ  عنْ  جيبَ وأُ 

                                                 
), ومسلم يف املساجد/باب حتويل ٤٠٣باب ما جاء يف القبلة... (/رواه لبخاري يف الصالة )١(

 ).٥٢٦القبلة من القدس إىل الكعبة (
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 متى اقتضتِ  ,ا عليهِ راجحً  يكونُ  وقدْ  ,املنسوخِ  ا للحكمِ مساويً  يكونُ  قدْ  احلكمِ  عدمُ 
 .)١(ذلكَ  ةُ املصلح

هُ   ,هِ تِ فَّ وخِ  احلكمِ  ظِ لَ غِ  باعتبارِ  النسخِ  هذا تقسيمُ  )وإىل ما هو أغلظُ (: $قولُ
 :قسمنيِ  فيهِ  ذكرَ  وقدْ  ,إليها بالنظرِ  النسخَ  املصنفُ  مَ التي قسَّ  االعتباراتِ  ثالثُ  هوَ و

 نسخُ  :ذلكَ  ومثالُ  ,أشدُّ  إىل ما هوَ  احلكمِ  نسخُ  وهوَ  :هاممن األولُ  القسمُ  هذا هوَ 
 عىل كلِّ  الصومِ  بتعينيِ وذلك  ,الفديةِ  بنيَ و صومِ ال بنيَ  رمضانَ  عىل صومِ  القادرِ  ختيريِ 

 هِ أمثلتِ  ومنْ  .]١٨٥البقرة: [ ﴾zy x w v u  ﴿تعاىل:  اهللاُ قالَ  ,مستطيعٍ 
 ڤ عائشةَ  حديثِ كام يف  ,رمضانَ  بصومِ  عاشوراءَ  صومِ  وجوبِ  نسخُ  :اأيضً 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولُ  رَ مَ أَ  مَّ ثُ  ,يف اجلاهليةِ  عاشوراءَ  يومَ  تصومُ  نتْ ا كاقريشً  نَّ إ« :قالتْ 
 شاءَ  ومنْ  ,هُ فليصمْ  شاءَ  منْ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولُ  وقالَ  ,رمضانُ  ضَ رِ حتى فُ  هِ بصيامِ 

 .)٢(...»»أفطرَ 
هُ   باعتبارِ  النسخِ  أقسامِ  نْ الثاين مِ  القسمُ  هذا هوَ  )منهُ  أخفُّ  وما هوَ (: $قولُ

 عدةِ  نسخُ  هِ أمثلتِ  نْ ومِ  ,)٣(أخفُّ  إىل ما هوَ  احلكمِ  نسخُ  وهوَ  :هِ تِ فَّ وخِ  مِ كْ احلُ  ظِ لَ غِ 
 سورةِ  يْ تَ كام يف آيَ  أيامٍ  وعرشةِ  شهرٍ أ إىل أربعةِ  سنةٍ  نْ مِ ها خُ نسْ  ,اهَ  عنها زوجُ املتوىفَّ 
 اهللاُ  قالَ  ,اثننيِ  إىل مصابرةِ  الكفارِ  نَ مِ  العرشةِ  مصابرةِ  نسخُ ا أيضً  هِ أمثلتِ  نْ ومِ  ,البقرةِ 
o  { z y x w v ut s r q p ﴿ :تعاىل

 j i h g f e d c b a ` _ ~ }|﴾ 

                                                 
 ).٥/٣٩الفروق ( ء), أنوار الربوق يف أنوا٢/١٣١ينظر: الكوكب املنري رشح خمترص التحرير ( )١(
ومسلم يف الصيام/باب صوم ), ١٨٩٣باب وجوب صوم رمضان (/رواه البخاري يف الصوم )٢(

 ).١١٢٥يوم عاشوراء (
 ).٥/٣٩الفروق ( ء), أنوار الربوق يف أنوا٣١(ص ينظر: اللمع يف أصول الفقه )٣(
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v u ts r q p o n m l  ﴿ :هُ سبحانَ  قالَ  مَّ ثُ , ]٦٥األنفال: [
 ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |{ z y x w

 .]٦٦األنفال: [ ﴾© 
 

אאא 
خُ الْكِتَابِ بِالْكِتَ « ُوزُ نَسْ جيَ نَّةِ بِالْكِتَابِ  ,ابِ وَ خُ السُّ نَسْ اتِرِ  ,وَ خُ املُْتَوَ ُوزْ نَسْ جيَ وَ

اتِرِ  اتِرِ  ,بِاملُْتَوَ بِاملُْتَوَ ادِ وَ ادِ بِاآلحَ خُ اآلَحَ نَسْ ُوزُ  ,وَ ال جيَ اتِرِ باآلحادِ  وَ خُ املُْتَوَ  ».نَسْ
 عُ راب هذا هوَ و ,واملنسوخِ  الناسخِ  اخلطابِ  نوعِ  باعتبارِ  النسخِ  هذا تقسيمُ 

 :أقسامٍ  أربعةُ  وهوَ  ,إليها بالنظرِ  النسخَ  املصنفُ  مَ التي قسَّ  االعتباراتِ 
 :حزمٍ  ابنُ  قالَ  ,العلمِ  أهلِ  بنيَ  اتفاقٍ  حملُّ وهذا  ,بالكتابِ  الكتابِ  نسخُ  :اأوهلُ 

 القادرِ  ختيريِ  نسخِ ك ,ما سبقَ  :هِ أمثلتِ  ومنْ  ,)١(»بالقرآنِ  القرآنِ  نسخِ  وا عىل جوازِ قُ اتفَ «
 صومِ  وجوبِ  نسخُ  :اأيضً  هِ أمثلتِ  نْ ومِ  ,الفديةِ  وبنيَ  الصومِ  بنيَ  رمضانَ  صومِ عىل 

 ,إىل اثننيِ  عرشةٍ  نْ مِ  يف املقاتلةِ  املصابرةِ  نسخُ  لكَ وكذ, رمضانَ  بصومِ  عاشوراءَ 
 .ذلكَ  أدلةُ  تْ سبقَ  وقدْ  .أيامٍ  وعرشةِ  أشهرٍ  إىل أربعةِ  سنةٍ  نْ مِ  الوفاةِ  عدةِ  ونسخُ 

هُ   اخلطابِ  نوعِ  باعتبارِ  النسخِ  هذا ثاين أقسامِ  )بالكتابِ  السنةِ  خُ ونس(: $قولُ
إذا  ألنهُ  ;بالكتابِ  السنةِ  نسخُ  يجوزُ ف ,بالكتابِ  السنةِ  نسخُ  وهوَ  :واملنسوخِ  الناسخِ 

 نسخُ  :ذلكَ  أمثلةِ  نْ مِ و ,اهَ أوىل بنسخِ  القرآنَ  فإنَّ  ;بالسنةِ  السنةِ  نسخِ  عىل جوازِ  قَ فِ اتُّ 
 حديثِ  نْ مِ  ففي الصحيحنيِ  ,الكعبةِ  باستقبالِ  ,يف الصالةِ  املقدسِ  بيتِ  استقبالِ 

 سبعةَ  أو ,عرشَ  ستةَ  املقدسِ  بيتِ   نحوَ صىلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولُ  كانَ  أنهُ  عازبٍ  بنِ  الرباءِ 
                                                 

 ).١/٥٠٥اإلحكام ( )١(
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ِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولُ  وكانَ , اشهرً  عرشَ  m l  ﴿ :اهللاَ فأنزلَ  إىل الكعبةِ  هَ جَّ وَ يُ  أنْ  بُّ حيُ
 rq p o n﴾ ]:البخاريِّ  وهذا لفظُ  .الكعبةِ  نحوَ  هَ فتوجَّ  ]١٤٤ البقرة. 

هُ   الناسخِ  اخلطابِ  نوعِ  باعتبارِ  النسخِ  أقسامِ  هذا ثالثُ  )والسنةُ (: $قولُ
ابن  قالَ  ,بالسنةِ  السنةِ  نسخُ  باالتفاقِ  يجوزُ ف ,بالسنةِ  السنةِ  نسخُ  وهوَ  :واملنسوخِ 

 .)١(»بالسنةِ  السنةِ  نسخِ  جوازِ وعىل  ,بالقرآنِ  القرآنِ  نسخِ  وا عىل جوازِ قُ اتفَ « :حزمٍ 
 فارشبوا يف كلِّ  ,مِ دَ األَ  يف ظروفِ  األرشبةِ  عنِ  مْ كُ هنيتُ  كنتُ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قولُ  هُ ومثالُ 
 ,القبورِ  زيارةِ  عنْ  مْ كُ هنيتُ « :ملسو هيلع هللا ىلص هُ وقولُ  .)٢(»اال ترشبوا مسكرً  أنْ  غريَ  ,وعاءٍ 

 .)٣(»اوهَ ورُ فزُ 
هُ   طريقِ  باعتبارِ  بالسنةِ  السنةِ  نسخِ  هذا تقسيمُ  )ترِ باملتوا املتواترِ  ونسخُ (: $قولُ

 غريِ  نْ مِ  جائزٌ  وهوَ  ,باملتواترِ  املتواترِ  نسخُ  وهوَ  :اهذا أوهلُ  :أنواعٌ  وهوَ  ,إلينا اوصوهلِ 
فيام   لذلكَ الً اوا مثرُ مل يذكُ  واألصولينيَ  املحدثنيَ  فإنَّ  دُ وجَ يُ  ال يكادُ  لكنهُ , )٤(خالفٍ 
 ;دُ وجَ يُ  ا فال يكادُ هَ رِ بمتواتِ  السنةِ  متواترِ  نسخِ  ا مثالُ أمَّ « :ارِ النجَّ  ابنُ  ,قالَ  عليهِ  وقفتُ 

 .)٥(»هاا يف آخرِ وإمَّ  ,اا يف أوهلِ إمَّ  ;ا آحادٌ هَ كلَّ  ألنَّ 
هُ   باعتبارِ  بالسنةِ  السنةِ  نسخِ  هذا ثاين أقسامِ  ) ِباآلحاد اآلحادِ  ونسخُ (: $قولُ

                                                 
احِ ١/٥٠٥اإلحكام ( )١( كَ رْ  ).٢٢٥(ص ), وانظر: رشح ابن الفِ
 .ڤ) عن بريدة ١٩٩٩رواه مسلم يف األرشبة/باب النهي عن االنتباذ يف املزفت... ( )٢(
 .ڤ) عن بريدة ٩٧٧يف زيارة قرب أمه ( ۵ربه  ملسو هيلع هللا ىلصرواه مسلم يف اجلنائز/باب استئذان النبي  )٣(
 ).٥/٢٥٩انظر: البحر املحيط ( )٤(
): ٦/٣٠٤٠). وقال يف التحبري رشح التحرير (٢/١٣٦الكوكب املنري رشح خمترص التحرير ( )٥(

ا نسخُ متواترِ السنةِ بمتواتِرِ « ام متعذِّ وأمَّ هُ ا, ولكنْ وقوعُ , ها فجائزٌ عقالً ورشعً رٌ يف هذه األزمنةِ
, وأهنا قليلةٌ جدا, بلْ كلُّها آحادٌ  تِ األحاديثُ مَ ا ,وقد تقدَّ ا يف أوهلِ ها ,إمَّ ا يف آخرِ نْ  ,وإمَّ ا مِ وإمَّ

هِ   .»أولِ إسنادِها إىل آخرِ
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 ألنهُ  ;)١(بال خالفٍ  جائزٌ  فهوَ  ;اهَ بآحادِ  لسنةِ ا آحادِ  نسخُ  وهوَ  :ا إليناوصوهلِ  طريقِ 
 .»اوهَ ورُ فزُ  ,القبورِ  زيارةِ  م عنْ كُ هنيتُ  كنتُ « :ملسو هيلع هللا ىلص هِ كام يف قولِ  ,هِ بمثلِ  خَ سِ نُ 

هُ  ا وصوهلِ  طريقِ  باعتبارِ  بالسنةِ  السنةِ  نسخِ  أقسامِ  هذا ثالثُ  )واملتواترُ (: $قولُ
 :ارِ النجَّ  ابنُ  قالَ  ;)٢(خالفٍ  غريِ  نْ مِ  جائزٌ  هوَ و ,هارِ بمتواتِ  السنةِ  آحادِ  نسخُ  وهوَ  ,إلينا

 .)٣(»مل يقعْ  , ولكنْ  فجائزٌ  :منها باملتواترِ  السنةِ  منَ  اآلحادِ  ا نسخُ أمَّ «
هُ   باعتبارِ  النسخِ  أقسامِ  رابعُ هذا  ))٤(بالسنةِ  الكتابِ  نسخُ  وال جيوزُ (: $قولُ

ما عىل  جائزٍ  غريُ  هوَ و ,بالسنةِ  الكتابِ  نسخُ  وهوَ  :واملنسوخِ  الناسخِ  اخلطابِ  نوعِ 
 ;الشافعيِّ  اإلمامِ  عنِ  منقولٌ  وهوَ  ,يف املسألةِ  األقوالِ  , وهذا أحدُ املصنفُ  إليهِ  ذهبَ 

G F E D C B  ﴿تعاىل:  هِ قولِ ب لذلكِ  واواستدلُّ  ,السمعِ  جهةِ  نْ مِ  هِ المتناعِ 
 ML K J I H﴾ ] :١٠٦البقرة[. 

 وأنَّ  ,بالسنةِ  الكتابِ  نسخِ  عىل امتناعِ  فيها دليلٌ  ليسَ  اآليةَ  هذا بأنَّ  عنْ  يبَ جِ وأُ 
ِ باخلَ  املقصودَ   هُ تُ ـومثليَّ  احلكمِ  ةُ خرييَّ  ﴾ML K J I  ﴿تعاىل:  هِ قولِ يف  ةِ يَّ لِ ثْ واملِ  ةِ يَّ ريْ

 نَ مِ  أمْ  الكتابِ  نَ أمِ  ,الناسخِ  النصِّ  ال بنوعِ  فنيَ كلَّ املُ  بأفعالِ  قِ لِّ تعَ املُ  احلكمِ  باعتبارِ 
 .)٥(اهللاِ نَ فهو كام أتانا مِ  ,الرسولِ  عىل لسانِ  جاءَ  ما مَّ ثُ  ?السنةِ 
 مقطوعٌ  واحدٍ  كلَّ  ألنَّ  ;متواترةً  إذا كانتْ  بالسنةِ  الكتابِ  نسخُ  وزُ جي بلْ  :قيلَ و

                                                 
 ).٥/٢٥٩انظر: البحر املحيط ( )١(
 ).٥/٢٥٩ط (انظر: البحر املحي )٢(
 ).٢/١٣٧الكوكب املنري رشح خمترص التحرير ( )٣(
 هذه العبارة موجودة يف بعض النسخ, وهي ساقطة من بعضها. )٤(
), إرشاد الفحول إىل ٢/٣٢٢), رشح خمترص الروضة (٢/٨٥٢انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )٥(

 ).٢/٧٠حتقيق احلق من علم األصول (
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® ¯ ° ±  ﴿تعاىل:  هِ قولِ ب لهُ  اولُ ومثَّ  ,نيَ ياألصول أكثرُ  ذهبَ  وإليهِ  ,هِ بثبوتِ 
¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴾ 

فال  ,هحقَّ  ذي حقٍّ  ى كلَّ أعطَ  قدْ  اهللاَ إنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قولُ  اهَ نسخَ  فقدْ , ]١٨٠ة: البقر[
 .)٢(متواترٌ  احلديثَ  وزعموا أنَّ , )١(»لوارثٍ  وصيةَ 

 بناءً  ;اآحادً  أمْ  متواترةً  أكانتْ  سواءٌ  ,امطلقً  بالسنةِ  الكتابِ  نسخُ  جيوزُ  بلْ  :وقيلَ 
 لوا لهُ ومثَّ  ,الثبوتِ  لصفةِ  فال عالقةَ  ,ةٌ ظنيَّ  عليهِ  آنِ القر وداللةُ  ,للحكمِ  النسخَ  عىل أنَّ 
 .)٣(اآحادً  وجعلوا احلديثَ  ,للوارثِ  الوصيةِ  يف نسخِ  السابقِ  باملثالِ 
ِ  قدِ و تعاىل:  هُ قولُ  وهيَ  ,املواريثِ  آيةُ  هوَ  ,الوصيةِ  آليةِ  الناسخَ  أنَّ ب عليهِ  ضَ اعرتُ

﴿  lk j i h gf e d c﴾ ] :عنهُ  جيبَ أُ  .اآلية ]١١النساء 
 .)٤(بينهام ممكنٌ  اجلمعَ  ألنَّ  ;الوصيةِ  آيةَ  ضُ ناقِ ال تُ  املواريثِ  آيةَ  بأنَّ 

 ال يوجدُ  إذْ  ;مل يقعْ  ولكنْ  ,جائزٌ  اآلحاديةِ  بالسنةِ  القرآنِ  نسخَ  إنَّ  :مْ هُ بعضُ  قالَ و
 .)٥(صحيحٌ  مثالٌ  لهُ 

هُ   طريقِ  باعتبارِ  بالسنةِ  السنةِ  نسخِ  أقسامِ  هذا رابعُ  )باآلحادِ  واملتواترُ (: $قولُ
 نْ مِ  األكثرينَ  يف قولِ  جائزٍ  وهذا غريُ  ,اهَ بآحادِ  السنةِ  متواترِ  نسخُ  وهوَ  :ا إليناوصوهلِ 

                                                 
) عن أيب ٢٧١٣), وابن ماجه (٢١٢٠), والرتمذي (٢٨٧٠و داود (), وأب٢٢٣٤٨رواه أمحد ( )١(

 .ڤأمامة الباهيل 
 ).٤/٨٧), حاشية العطار (٣/١٦٦انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٢(
 ).٣٣٨(ص ), الرشح الكبري٣/٨٦انظر: التقرير والتحرير يف علم األصول ( )٣(
 ).٦/٢٤٩٠صول (), نفائس األصول يف رشح املح٣/٥٢١انظر: املحصول للرازي ( )٤(
 ).٣/١١٤٣انظر: أصول الفقه البن مفلح ( )٥(



QSW@ ي شرح ا   لورقاتشذرات 

 ترجيحُ  وال جيوزُ  ,مظنونٌ  واآلحادَ  ,بهِ  مقطوعٌ  املتواترَ  بأنَّ  وا ذلكَ لُ وعلَّ  ,)١(العلمِ  أهلِ 
 .)٢(عىل القطعِ  الظنِّ 

يف  كيُّ بْ السُّ  هُ حَ ورجَّ  ,الظاهريةُ  قالَ  وبهِ  ,باآلحادِ  اترِ املتو نسخُ  وزُ جي بلْ  :وقيلَ 
 قطعيَّ  كانَ  وإنْ  ,يف الغالبِ  ظنيٌّ  هوَ و ,للحكمِ  النسخَ  أنَّ  نْ مِ  ا سبقَ ملَِ  ;اجلوامعِ  مجعِ 

 فلامَّ  ,املقدسِ  بيتَ  مستقبلنيَ  كانوا يصلونَ  حيثُ  اءَ بَ قُ  أهلِ  قصةُ هلذا  ويشهدُ  ,الثبوتِ 
 ,الكعبةِ  واستداروا جلهةِ  هِ عملوا بخربِ  إىل الكعبةِ  القبلةِ  بتحويلِ  مْ هُ أخربَ  نْ مَ  جاءَ 
 ,)٣(باملظنونِ  املقطوعِ  نسخِ  عىل جوازِ  ذلكَ  فدلَّ  ,هُ رْ كِ نْ ومل يُ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  بذلكَ  مَ لِ وعَ 

 .)٤(قائمةٍ  غريِ  ضاتٍ اباعرت شَ وقِ نُ  وقدْ 
 

אאWאא 
ا« عَ ا تَ لُوإِذَ ْ انِ فَال خيَ ضَ نُطْقَ ِ : رَ نيْ امَّ ا عَ ونَ ا أَنْ يَكُ ِ  أو ,إِمَّ نيْ اصَّ ام  أو ,خَ ا عَ مهُ دُ  اأَحَ

اص  رُ خَ اآلخَ ام  أو ,اوَ ام عَ نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ اص كُ هٍ خَ ا  اا منْ وجْ انَ إِنْ كَ . فَ رَ هٍ آخَ جْ نْ وَ مِ
 ْ امَ جيُ يْنَهُ عُ بَ مْ نَ اجلَْ كَ إِنْ أَمْ ِ فَ نيْ امَّ عْ عَ قَّ  ,مَ تَوَ عُ يُ مْ كِنِ اجلَْ مْ ْ يُ مِ فإنْ ملَ لَ عْ امَ إِنْ ملَ يُ فْ فِيهِ

يخُ  رِ  ,التَارِ مُ بِاملُْتأَخِّ دِّ خَ املُْتَقَ يخُ نُسِ لِمَ التَّارِ إنْ عُ ِ  ,فَ نيْ اصَّ ا خَ انَ لِكَ إنْ كَ ذَ كَ انَ  ,وَ إِنْ كَ وَ
ام  ا عَ َ مهُ دُ امُّ بِ  اأَحَ صُّ الْعَ يُخَ ا فَ اصَّ رُ خَ اآلخَ اصِّ وَ لٌّ  ,اخلَْ ان كُ إِنْ كَ ام  وَ امَ عَ نْهُ هِ  امِ جْ نْ وَ مِ

اص  خَ ومُ كلٍّ  اوَ مُ صُّ عُ يُخَ هٍ فَ جْ نْ وَ وصِ  مِ صُ امَ بِخُ نْهُ رِ  مِ  ».اآلخَ
                                                 

), إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم ٣٨٠(ص انظر: إجابة السائل رشح بغية اآلمل )١(
 ).٢/٦٧األصول (

 ).٣/١٦١انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٢(
 ).١٠١(ص انظر: املستصفى يف علم األصول )٣(
احِ  )٤( كَ رْ  ).٢٢٩(ص ينظر: ابن الفِ



QSX@ ي شرح الورقات   شذرات 

هُ   أصولِ  وابِ أب منْ  الثاين عرش البابُ  هذا هوَ  )نطقانِ  إذا تعارضَ (: $قولُ
 النصوصِ  بنيَ  التعارضِ  أوجهِ  بيانُ  هُ ومقصودُ  ,والرتجيحُ  التعارضُ  وهوَ  ,الفقهِ 

يف  املعتربةِ  الطرقِ  أحدُ  النسخَ  أنَّ  النسخِ  بابِ  بعدَ  هِ ذكرِ  منها. ومناسبةُ  اخلروجِ  وكيفيةِ 
 .املتعارضةِ  النصوصِ  بنيَ  النظرِ 

 يف االصطالحِ  والتعارضُ  ,بمعنى انتصبَ  ,ضُ يعرِ  ضَ عرَ  نْ مِ  :لغةً  والتعارضُ 
 .)١(هُ مدلولَ  فمنعَ  لآلخرِ  ضَ عرَ  الدليلنيِ  أحدَ  كأنَّ  نعةِ امَ املُ  عىل سبيلِ  دليلنيِ  تقابلُ 

 فإنه ال يقعُ  ,األفعالُ  بذلكَ  فخرجَ , )٢(لٌ وتقابُ  األدلةِ  بنيَ  تناقضٌ هو  فالتعارضُ 
 وال يدلُّ  ,املستقبلةِ  األوقاتِ  مجيعَ  لُ مَ شْ فال يَ  ,لهُ  ال عمومَ  الفعلَ  ألنَّ « ;بينها تعارضٌ 

يف  وهذا جيلٌّ  ,)٣(»هِ طبقاتِ  عىل اختالفِ  األصولِ  أهلِ  مجهورُ  هكذا قالَ  ,عىل التكرارِ 
 ا لألقوالِ بيانً  األفعالِ  نَ مِ  ا ما كانَ أمَّ  ;لألقوالِ  البيانِ  موقعَ  التي مل تقعْ  املطلقةِ  األفعالِ 

 .)٤(هلا ألهنا بيانٌ  ;لِ ااألقو ما جيري يف تعارضِ  فيجري فيهِ 
هُ  :  ) ِنطقان إذا تعارضَ (: $قولُ  يف الفهمِ  وتقابالَ  دليالنِ  تناقضَ  إذاأيْ

 مٌ أقسا فلهُ  اجزئي  وإما ,اا كلي ا نفيً إمَّ  ;اآلخرَ  منهمُ  دليلٍ  كلُّ  ينفيَ  بأنْ  وذلكَ  ,والنظرِ 
 .ها املؤلفُ نَ بيَّ  ةٌ أربع

هُ   واآلخرُ  ,اا عام مهُ أحدُ  أو ,نيِ خاصَّ  أو ,نيِ يكونا عامَّ  ا أنْ فال خيلو إمَّ (: $قولُ
 ألقسامِ  بيانٌ  هِ هذِ  )وجهٍ  ا منْ وخاص  ,وجهٍ  ا منْ منهام عام  واحدٍ  كلُّ  أو ,اخاص 

 الكتابِ  نَ ا مِ مهُ أحدُ  كانَ  أمْ  ,السنةِ  نَ ا مِ كانَ  أمْ  الكتابِ  نَ مِ  اأكانَ  سواءٌ  األدلةِ  تعارضِ 
                                                 

 ).٤/٦٠٥), الكوكب املنري رشح خمترص التحرير (٢/٢٥١ينظر: التلخيص يف أصول الفقه ( )١(
 ).٢/٤٧٦ينظر: املستصفى يف علم األصول ( )٢(
 ).١/١١١انظر: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ( )٣(
 ).٢/٢٥٢انظر: التلخيص يف أصول الفقه ( )٤(



QSY@ ي شرح ا   لورقاتشذرات 

 :يف اجلملةِ  أقسامٍ  ةُ أربع وهيَ  ,السنةِ  نَ مِ  واآلخرُ 
 .نيِ ا عامَّ يكونَ  أنْ  :األولُ 

 .نيِ ا خاصَّ يكونَ  نْ أ :الثاينو
 ا.خاص  ا واآلخرُ ا عام مهُ أحدُ  يكونَ  أنْ  :الثالثُ و
 .)١(وجهٍ  نْ ا مِ وخاص  وجهٍ  نْ ا مِ ام عام منهُ  كلٌّ  يكونَ  أنْ  :الرابعُ و

َ  ؤلفُ ـــُها املنَ بيَّ  وقدْ   قسمٍ  يف كلِّ  هذا التعارضِ  نْ مِ  املوقفِ  كيفيةَ  فيام يأيت كام بنيَّ
 .عىل حدةٍ 

هُ  ِ  اجلمعُ  وأمكنَ  نيِ ا عامَّ كانَ  فإنْ (: $قولُ  نْ مِ  األولُ  القسمُ  هوَ هذا  )عَ بينهام مجُ
 :حاالنِ  ولهُ  ,نيِ عامَّ  املتعارضانِ  الدليالنِ  يكونَ  أنْ  وهوَ  :األدلةِ  تعارضِ  أقسامِ 

 يف الوسعِ  بذلُ  حينئذٍ  فالواجبُ  ,الدليلنيِ  بنيَ  اجلمعُ  يمكنَ  أنْ  :األوىل منهام
منهام عىل  دليلٍ  كلُّ  لَ مَ حيُ  بأنْ  وذلكَ  ,امهِ أحدِ  إلغاءِ  أوىل منْ  ألنهُ  ;نيِ الدليل بنيَ  اجلمعِ 

 ذلكَ  نَّ أ إذْ  ;منهام عىل عمومهِ  كلٍّ  إجراءُ  ال يمكنُ  أنهُ  وذلكَ  ;رَ اآلخَ  ضُ ناقِ ال يُ  حالٍ 
 )٢(النقيضنيِ  بنيَ   إىل اجلمعِ يضِ فْ يُ 

ْ  دُ ورِ ال يُ « :حديثُ  ذلكَ  أمثلةِ  ومنْ  ال « :حديثِ  معَ  »حٍّ صِ عىل مُ  ضٌ رِ ممُ
مسالكَ بينهام  يف اجلمعِ  العلامءُ  سلكَ  وقدْ  ,صحيحٌ  حديثٌ  امهكالف »...عدو: 

 ريضِ امل خمالطةَ  تعاىل جعلَ  اهللاَ ها لكنَّ ي بطبعِ دِ عْ ال تُ  األمراضَ  هذهِ  أنَّ  :هاأحدُ 

                                                 
 ), البيان امللمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني٤/٤٣٤أصول الفقه (انظر: البحر املحيط يف  )١(

 ).٧١(ص
احِ  )٢( كَ رْ  ).٦١(ص ), قرة العني٢٣٣(ص انظر: رشح ابن الفِ



QTP@ ي شرح الورقات   شذرات 

 .هِ بِ سبَ  عنْ  ذلكَ  فُ لَّ خَ تَ يَ  وقدْ  ,ا للعدوسببً  هبا للصحيحِ 
 مَ وهِ تُ  الَّ لئَ  ;املريضِ  نَ مِ  بالفرارِ  واألمرَ  ,هِ عىل عمومِ  العدو باقٍ  فيَ ن أنَّ : الثاينو

ال  ابتداءً  اهللاِ بتقديرِ  ذلكَ  نْ مِ  يشءٌ  هُ للذي خيالطُ  فقَ تَّ ا فيام لوِ  الرشعُ  ما نفاهُ  خالفَ 
 .العدو صحةَ  دُ قِ تَ عْ فيَ  هِ خمالطتِ  بسببِ  ذلكَ  أنَّ  فيظنُ  ;ةِ نفيَّ بالعدو املَ 

 مَّ ثُ  ,يلوهنم الذينَ  مَّ ثُ  ,كم قرينخريُ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قولِ ب األصولينيَ  بعضُ  لَ مثَّ  وقدْ 
 ,ؤمتنونَ وال يُ  ونونَ وخيَ  ,هدونَ شْ ستَ وال يُ  يشهدونَ  قومٌ  مُ هَ بعدَ  يكونُ  مَّ ثُ  ,يلوهنم الذينَ 

 أالَ « :أخر مرةً  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  وقالَ , )١(»نُ مَ السِّ  فيهمُ  ويظهرُ  ,ونَ فُ وال يَ  ونَ رُ ذِ نْ ويَ 
 هنا بنيَ  والتعارضُ , )٢(»ايسأهلَ  أنْ  قبلَ  الذي يأيت بالشهادةِ  :الشهداءِ  بخريِ  مْ أخربكُ 
 ذلكَ  وأمثلُ  ,بينهام يف اجلمعِ  العلامءِ  طرائقُ  تْ عَ تنوَّ  وقدْ  ,ولفظيٍّ  يٍّ ومعن عمومٍ 

 بهِ  املشهودِ  لوضوحِ  حاجةٍ  غريِ  نْ مِ  هبا عىل املبادرِ  األولِ  احلديثِ  محلُ  هُ وأحسنُ 
 لَ صَّ وَ تَ ليَ  ,هبا اجلاهلَ  صاحبَها مَ ليُعلِ  ;بادرَ  نْ مَ  بخالفِ  مذمومةٌ  حينئذٍ  فهيَ  ,هِ رِ وظهو

َ هذا مجعً  يف تسميةِ  أنَّ  والواقعُ  .)٣(ممدوحٌ  فهذا حسنٌ  ,هِ قِّ حلَ   يف احلقيقةِ  هوَ  إذْ  ;زٌ وُّ ا جتَ
 .)٤(ا اآلخرُ ال يتناوهلُ  منهام بحالٍ  نصٍّ  لِّ ك ختصيصُ 

هُ   مَ لِ عُ  فإنْ  ,التاريخُ  علمْ مل يُ  فيهام إنْ  توقفُ بينهام يُ  اجلمعُ  يمكنْ مل  وإنْ (: $قولُ
ِ العامَّ  لتعارضِ  الثانيةُ  احلالُ  هيَ  هذهِ  )باملتأخرِ  مُ تقدِّ ــاملُ  خُ سَ نْ فيُ  التاريخُ   أالَّ  وهيَ  ,نيْ

                                                 
), ومسلم يف ٦٤٢٨أخرجه البخاري يف الرقاق/باب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ( )١(

) عن ٢٥٣٥م الذين يلوهنم (/باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهنم ث ڤفضائل الصحابة 
 .ڤعمران بن حصني 

 .ڤ) عن زيد بن خالد اجلهني ١٧١٩رواه مسلم يف األقضية/باب بيان خري الشهود ( )٢(
احِ ( )٣( كَ رْ − ١٩٤), األنجم الزاهرات (١٧١(ص ), رشح املحيل٢٣٣− ٢٣٢انظر: رشح ابن الفِ

١٩٥.( 
احِ  )٤( كَ رْ  ).٢٣٣(ص انظر: رشح ابن الفِ



QTQ@ ي شرح ا   لورقاتشذرات 

 ,اآلخرَ  ضُ ناقِ ال يُ  منهام عىل حالٍ  دليلٍ  كلِّ  محلُ  يتعذرُ  بحيثُ بينهام  اجلمعُ  يمكنَ 
 :صورتانِ  احلالِ  هلذهِ و

 عنِ  حينئذٍ  فُ قَّ وَ تَ فيُ  ,ازمانً  رِ اآلخَ  نَ مِ  أسبقَ  الدليلنيِ  يُّ أ علمَ  يُ أالَّ  :األوىل الصورةُ 
 −  تعاىل هِ قولِ  عمومِ  بنيَ  التعارضُ  :اومثاهلُ  ,مهاألحدِ  حٌ جِّ رَ مُ  يظهرَ  إىل أنْ  ,هبام العملِ 

 يضِ تَ قْ يَ  فإنهُ , ]٢٤النساء: [ ﴾` a ^ _  ﴿ :− النساءِ  نَ مِ  ما حيلِّ  ذكرِ  رضِ عْ يف مَ 
ما  ذكرِ  ضِ رَ عْ يف مَ  −  تعاىل هِ قولِ  عمومِ  بنيَ و ,اليمنيِ  بملكِ  األختنيِ  بنيَ  اجلمعِ  إباحةَ 
 ِ   حتريمَ يضِ تَ قْ يَ  فإنهُ , ]٢٣النساء: [ ﴾| { ~ �  ﴿: − منها لُّ ال حيَ

ا ملَّ  −  وقالَ  ,ڤ ثامنُ ع فيهِ  فَ توقَّ  ولذلكَ  ;اليمنيِ  بملكِ  ولوْ  األختنيِ  بنيَ  اجلمعِ 
 واختارَ , )ذلكَ  أفعلَ  أنْ  ا أنا فام أحبُّ وأمَّ  , آيةٌ امَ هُ تْ مَ رَّ وحَ  , آيةٌ امَ هُ تْ لَّ حَ أَ ( :−  اعنهَ  لَ ئِ سُ 

 ا فعلَ أحدً  وجدتُ  مَّ ثُ  ,يشءٌ  األمرِ  نَ يل مِ  كانَ  لوْ  :قالَ  حيثُ  ,التحريمَ  ڤ عيلٌّ 
 ,التحريمُ  األبضاعِ  يف األصلَ  ألنَّ  ;لفقهاءِ ا مجهورُ  أخذَ  وبهِ , )١()نكاالً  هُ جلعلتُ  ,ذلكَ 
 .)٢(إليهِ  املصريُ  فوجبَ  ,أحوطُ  التحريمَ  وأنَّ 

منهام  املتأخرُ  فيكونَ  ,ازمانً  رِ اآلخَ  نَ مِ  أسبقَ  الدليلنيِ  أيُّ  مَ لَ عْ يُ  أنْ  :الثانيةُ  الصورةُ 
 .)٣(يف اجلهادِ  املصابرةِ  يْ تَ وآيَ  ,الوفاةِ  عدةِ  يْ تَ يف آيَ  كام سبقَ  ,مِ دِّ قَ تَ ا للمُ  ناسخً نزوالً 

هُ  ِ كانا خاصَّ  إنْ  وكذلكَ (: $قولُ  تعارضِ  أقسامِ  نْ الثاين مِ  القسمُ  هوَ  هذا )نيْ
ِ خاصَّ  املتعارضانِ  الدليالنِ  يكونَ  أنْ  وهوَ  :األدلةِ   ما سبقَ  فيهام عىل نحوِ  فاملوقفُ  ,نيْ

ِ العامَّ  يف تعارضِ   :حاالنِ  لهُ  فيكونَ  ,نيْ
                                                 

) مع كالم ١٦٢٦٤), وابن أيب شيبة (١٢٧٢٨), وعبد الرزاق (٢/٥٣٨ك يف املوطأ (رواه مال )١(
 عثامن يف سياق واحد.

احِ  )٢( كَ رْ  ).٢٣٢(ص انظر: رشح ابن الفِ
احِ  )٣( كَ رْ  ).٢٣٣(ص انظر: رشح ابن الفِ
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ِ اخلاصَّ  الدليلنيِ  بنيَ  اجلمعُ  مكنَ ي أنْ  :األوىل احلالُ   ,بينهام معُ اجل فالواجبُ  نيْ
  الظهرَ صىلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  حجِّ  يف صفةِ  مسلمٍ  عندَ  ڤ جابرٍ  حديثُ  هُ مثالُ و

 معُ اجل مكنُ في ,ىها بمنً صالَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  ڤ عمرَ  ابنِ  وحديثُ  ,بمكةَ  النحرِ  يومَ 
نْ فيها مِ هَ ى أعادَ إىل منً  ا خرجَ وملَّ  ,ها بمكةَ صالَّ  بينهام بأنهُ   هِ أمثلتِ  نْ ومِ  ,هِ أصحابِ  نْ ا بِمَ

, )٢(»عليهام رشَّ « :ويف روايةٍ  )١(»هِ رجليْ  وغسلَ  توضأَ  أنهُ « :ملسو هيلع هللا ىلص عنهُ  ما وردا أيضً 
 ي ذلكَ مَّ سَ فَ  ,ومها يف النعلنيِ  ,هاملَ سَ غَ  عىل أنهُ  حممولٌ  الرشَّ  بينهام بأنَّ  اجلمعُ  يمكنُ ف

 ا.ازً ا جمرش 
ِ اخلاصَّ  الدليلنيِ  بنيَ  اجلمعُ  يمكنَ  أالَّ  :الثانيةُ  احلالُ   :صورتانِ  فلهُ  ,نيْ

 ناسخٌ  فاملتأخرُ  ,ازمانً  اآلخرِ  نَ مِ  أسبقَ  الدليلنيِ  أيُّ  مَ لَ عْ يُ  أنْ  :األوىل الصورةُ 
َ  نَ ذِ أَ  مَّ ثُ  ,القبورِ  زيارةِ  عنْ  النهيِ  نَ مِ  كام سبقَ  ,مِ دِّ قَ تَ للمُ   ا.يف زيارهتِ

 عنِ  فُ قَّ وَ تَ يُ  فحينئذٍ  ,ازمانً  اآلخرِ  نَ مِ  أسبقَ  الدليلنيِ  يُّ أَ  مَ لَ عْ  يُ أالَّ  :الثانيةُ  ورةُ الص
َ ألحدِ  حٌ جِّ رَ مُ  يظهرَ  إىل أنْ  ,هبام العملِ  ِ عامَّ  لَ ئِ ا سُ ملَّ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ أنَّ  ذلكَ  ومثالُ  ,امهِ  للرجلِ  لُّ  حيَ

 كانَ « :قالتْ  ڤ عائشةَ  ويف حديثِ , )٣(»اإلزارِ  ما فوقَ  لهُ « :قالَ  ,احلائضِ  نَ مِ 
َ  مَّ ا ثُ هَ تِ حيضَ  يف فورِ  رَ تأتزِ  أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ ا رسولُ هَ ا أمرَ حائضً  إحدانا إذا كانتْ  . »اهَ يبارشِ

 .)٤(» النكاحَ إالَّ  يشءٍ  اصنعوا كلَّ « :امرفوعً  ڤ أنسٍ  ويف حديثِ 

                                                 
, وحديث عثامن بن ڤوهذا مشهور يف الصحيحني وغريمها, كام يف حديث عبد اهللا بن زيد  )١(

 .ڤعفان 
 .ڤ) عن ابن عباس ٢٤١٦رواه أمحد ( )٢(
) ٢١٢, وأبو داود (ڤ) عن عائشة ٢٤٤٨٠, و(ڤ) عن عمر بن اخلطاب ٨٦رواه أمحد ( )٣(

 ): إسناده جيد. ٦٠١, قال النووي يف اخلالصة (ڤعن عبد اهللا بن سعد 
 .ڤ) عن أنس ٣٠٢رواه مسلم يف احليض/باب اصنعوا كل يشء إال النكاح ( )٤(
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 ,ةِ والركب الرسةِ  ام بنيَ ب احلائضِ  نَ مِ  االستمتاعِ  إباحةِ  عدمِ  عىل يدلُّ  فاألولُ 
 رَ ا تعذوملَّ  ,فقطْ  بالفرجِ  خمصوصٌ  النهيَ  أنَّ عىل  دلَّ  حيثُ  رُ اآلخَ  الدليلُ  هُ ضَ ارَ وعَ 

 احلنفيةِ  نَ مِ  اجلمهورُ  فذهبَ  ,إىل الرتجيحِ  وارصا العلمِ  أهلِ  أكثرِ  بينهام عندَ  اجلمعُ 
ِ  :فقالوا ,املنعِ  أحاديثِ  ترجيحِ إىل  والشافعيةِ  واملالكيةِ  فيام  باحلائضِ  اعُ تاالستم لُّ ال حيَ

 .)١(والركبةِ  الرسةِ  بنيَ 
ِ  :فقالوا أنسٍ  حديثَ  العلمِ  أهلِ  نْ مِ  مجاعةٌ  حَ ورجَّ   احلائضِ  منَ  اعُ تَ مْ االستِ  لهُ  لُّ حيَ

 .الفرجِ  بام دونَ 
  للحالِ مثاالً  فيكونُ  األحاديثِ  بنيَ  اجلمعِ  إىل إمكانِ  العلمِ  أهلِ  بعضُ  ذهبَ  وقدْ 

 النوويُّ   هذا الوجهَ قوَّ  وقدْ  ,التنزيهِ  عىل كراهةِ  املنعُ  لُ مَ حْ يُ ف ,األوىل عىل هذا القولِ 
وأما  ,الفرجِ  عنِ  هُ نفسَ  طُ بِ ضْ ال يَ  منْ  حقِّ  يف املنعِ  أحاديثُ  بلْ  :, وقيلَ هُ واختارَ 

 ا لضعفِ إمَّ  ;الفرجِ  باجتنابِ  هِ يف نفسِ  قُ يثِ  نْ مَ فلِ  الفرجِ  فيام دونَ  اإلباحةِ  أحاديثُ 
 .)٢(»حسنٌ  هذا الوجهُ « :النوويُّ  قالَ  ,هِ عِ ورَ  ةِ ما لشدَّ وإ ,هِ شهوتِ 

هُ   )باخلاصِّ  العامُّ  صُ فيُخصَّ  ,اخاص  ا واآلخرُ ا عام مهُ أحدُ  كانَ  وإنْ (: $قولُ
 املتعارضانِ  الدليالنِ  يكونَ  أنْ  وهوَ  :األدلةِ  تعارضِ  أقسامِ  نْ مِ  الثالثُ  القسمُ  هذا هوَ 

 لَ هِ جُ  أمْ  ,رِ ا عىل اآلخَ مهُ أحدُ  مَ دَّ تقَ  ا أمْ ا معً دَ رَ أوَ  سواءٌ  ,اخاص  رُ ا واآلخَ ا عام مهُ أحدُ 
َ ودِ رُ وُ  تاريخُ  يف  ا نصٌّ مهُ وأحدُ  ,التعارضِ  حملَّ  اولُ نَ تَ يَ  نيِ النصَّ  منَ  واحدٍ  كلَّ  ألنَّ  ;امهِ

 والنصُّ  ,ظاهرةٌ  هُ وداللتُ  العمومِ  طريقِ  منْ  هُ يتناولُ  رُ واآلخَ , اخلاصُّ  وهوَ , الداللةِ 
 اخلاصِّ  ا إعاملُ وأمَّ  ,مجلةً  اخلاصِّ  تركُ  منهُ  يلزمُ  العامِّ  إعاملَ  وألنَّ  ;الظاهرِ عىل  مٌ دَّ قَ مُ 

 نيِ النصَّ  وإعاملُ  ,ا اخلاصَّ  فيام عدَ الً مَ عْ تَ سْ مُ  يكونُ  بلْ  ,مجلةً  العامِّ  تركُ  منهُ  فال يلزمُ 
                                                 

احِ (انظر:  )١( كَ رْ  ).٦٣− ٦٢), قرة العني (١٩٨− ١٩٦), األنجم الزاهرات (٢٣٦− ٢٣٤ابن الفِ
 ).٣/٢٠٥رشح النووي عىل مسلم ( )٢(
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 .الراجحُ  وهذا هوَ  ةِ يَّ لِّ ا بالكُ مهِ أحدِ  إلغاءِ  نْ أوىل مِ  ,اإلمكانِ  عىل حسبِ 
 هبام. عملْ ومل يُ  ,اطَ اقَ سَ تَ  التاريخُ  لَ هِ إذا جُ  :وقيلَ 
وهذا  ,عىل العامِّ  بهِ  قضَ مل يُ  ,ا فيهِ فً تلَ خمُ  واخلاصُّ  ,ا عليهِ قً تفَ مُ  العامُّ  إذا كانَ  :وقيلَ 

, »العرشُ  السامءُ  فيام سقتِ « :ملسو هيلع هللا ىلص هِ قولِ  عمومِ  ختصيصُ  :هُ ومثالُ , )١(احلنفيةِ  مذهبُ 
يف  الزكاةِ  وجوبَ  هِ  بعمومِ يضِ تَ قْ يَ  فاألولُ , »صدقةٌ  أوسقٍ  مخسةِ  فيام دونَ  ليسَ « :هِ بقولِ 
 الزكاةَ  عىل أنَّ  الذي دلَّ  اآلخرِ  باحلديثِ  صَّ فخُ  ,رَ ثُ كَ  أو قلَّ  ,األرضِ  نَ مِ  جُ ما خيرُ  كلِّ 

 األعاملِ  أيُّ  :لَ ئِ سُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولَ  ا أنَّ أيضً  هُ ومثالُ  ,)٢(فأكثرَ  أوسقٍ  مخسةِ  يف إالَّ  ال جتبُ 
 ,الصلواتِ  يف مجيعِ  وهذا عامٌّ  ,اهَ وقتِ  لِ يف أوَّ  :أيْ , )٣(»اهَ لوقتِ  الصالةُ « :فقالَ  ?أفضلُ 
ُ  ,عىل املؤمننيَ  قَّ أشُ  لوال أنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قولُ  هُ عارضَ  , )٤(»العشاءِ  م بتأخريِ ألمرهتُ

 .)٥(الوقتِ  أولِ  عنْ  رَ خَّ ؤَ تُ  أنْ  فاألفضلُ  ,العشاءِ  صالةُ  لِ وَّ األَ  عمومِ ال نَ مِ  صُّ خَ فيُ 
هُ   ,وجهٍ  ا منْ وخاص  ,وجهٍ  ا منْ منهام عام  واحدٍ  كلُّ  كانَ  وإنْ (: $قولُ

 أقسامِ  نْ مِ  الرابعُ  القسمُ  هذا هوَ  )رِ اآلخَ  منهام بخصوصِ  واحدٍ  كلِّ  عمومُ  صُ فيُخصَّ 
 وجهٍ  نْ مِ  عمومٌ  املتعارضنيِ   الدليلنيِ الَ يف كِ  يكونَ  أنْ  وهوَ  ,األدلةِ  تعارضِ 

 :عىل حالنيِ  وهوَ  ,آخرَ  وجهٍ  نْ مِ  وخصوصٌ 

                                                 
احِ ( )١( كَ رْ  ).٢٣٨− ٢٣٧انظر: ابن الفِ
 ).١٩٩−١٩٨انظر: األنجم الزاهرات ( )٢(
 ), ومسلم يف٧٥٣٤الصالة عمال... ( ملسو هيلع هللا ىلصرواه البخاري يف التوحيد/باب وسمى النبي  )٣(

 .ڤ) عن ابن مسعود ٨٥اإليامن/باب (
, وصححه ڤ) عن أيب هريرة ٤٦), وأبو داود يف الطهارة/باب السواك (٧٣٣٨رواه أمحد ( )٤(

 ).١٣٩ابن خزيمة (
احِ ( )٥( كَ رْ  ).٢٣٧−٢٣٦انظر: رشح ابن الفِ
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َ  أنْ  حينئذٍ  فالواجبُ  ,الدليلنيِ  بنيَ  اجلمعُ  نَ كِ مْ يُ  أنْ  :األوىل احلالُ   عمومُ  صَ صَّ خيُ
 إذا كانَ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قولُ  ذلكَ  مثالُ  ,اآلخرِ  الدليلِ  بخصوصِ  الدليلنيِ  منَ  واحدٍ  كلِّ 
ِ تَ لَّ قُ  املاءُ   بَ  ما غلَ إالَّ  يشءٌ  هُ سُ جِّ نَ ال يُ  املاءَ  إنَّ « :هِ قولِ  منْ  وردوما , )١(»اخلبثَ  لِ مِ مل حيَ  نيْ

 .)٢(»هِ ولونِ  هِ وطعمِ  هِ عىل رحيِ 
ِ تَ لَّ بالقُ  هِ تقييدِ  جهةِ  نْ مِ  خاصٌّ  األولُ  فاحلديثُ   ,هِ وغريِ  املتغريِ  يف املاءِ  وعامٌّ  ,نيْ

َ فيام  وخاصٌّ  ,املاءِ  نَ مِ  والكثريِ  يف القليلِ  الثاين عامٌّ  واحلديثُ   ,هِ إحد صفاتِ  تْ تغريَّ
ِ تَ لَّ القُ  حديثِ  عمومُ  صُّ خَ فيُ  , »...يشءٌ  هُ سُ جِّ نَ ال يُ  املاءَ إنَّ « ديثِ احل بخصوصِ  نيْ
ِ تَ لَّ قُ  غَ إذا بلَ  املاءَ  إنَّ  :الُ قُ فيُ  ِ  بتغَ إالَّ  النجاسةِ  بمالقاةِ  سْ مل ينجُ  نيْ  .هِ أوصفِ  أحدِ  ريُّ

 َ ِ تَ لَّ القُ  حديثِ  بخصوصِ  »يشءٌ  هُ سُ جِّ نَ ال يُ  املاءِ « :حديثِ  عمومُ  صُّ وخيُ  :الُ قَ فيُ  ,نيْ
ِ تَ لَّ القُ  ما دونَ  َ غَ تَ  ,النجاسةِ  القاةِ مُ  دِ مجرَّ ب سُ جُ ينْ  نيْ  ,)٣(مل يتغريْ  أمْ  هِ إحد صفاتِ  ريَّ

 ;»يشءٌ  هُ سُ جِّ نَ ال يُ « :املاءِ  حديثِ  مِ قدُّ إىل ت املالكيةُ  وذهبَ  ,الشافعيةِ  مذهبُ  هوَ وهذا 
ِ تَ لَّ القُ  وحديثُ  ,ومنطوقٌ  نصٌّ  ألنهُ   مٌ دَّ قَ مُ  املنطوقَ  أنَّ  معلومٌ و ,هِ بمفهومِ  هُ يعارضُ  نيْ

                                                 
), والرتمذي يف ٦٣), وأبو داود يف الطهارة/باب ما ينجس املاء (٤٩٦١رواه أمحد ( )١(

), والنسائي يف الطهارة/باب التوقيت يف املاء ٦٧ارة/باب ما جاء أن املاء ال ينجسه يشء (الطه
, ڤ) عن ابن عمر ٥١٧), وابن ماجه يف الطهارة/باب مقدار املاء الذي ال ينجس (٥٢(

 ). ١٢٤٩) وابن حبان (٩٢وصححه ابن خزيمة (
, وال يثبت, انظر: ڤمة الباهيل ) عن أيب أما٥٢١رواه ابن ماجه يف الطهارة/باب احلياض ( )٢(

رواه أمحد  »إال ما غلب...«), ولكن احلديث ثبت بدون قوله: ١/٩٤نصب الراية (
), والرتمذي يف ٦٦), وأبو داود يف الطهارة/باب ما جاء يف بئر بضاعة (١١٢٧٥(

عة ), والنسائي يف الطهارة/باب ذكر بئر بضا٦٦الطهارة/باب ما جاء أن املاء ال ينجسه يشء (
, واحلديث حسنه الرتمذي, وصححه اإلمام أمحد كام يف ڤ) عن أيب سعيد اخلدري ٣٢٦(

 ). ٧اخلالصة للنووي (
احِ  )٣( كَ رْ  ).٢٣٩(ص انظر: ابن الفِ
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 .)١(ضِ التعارُ  عندَ  عىل املفهومِ 
 وجهٍ  منْ  الرتجيحُ  بُ لَ طْ يُ  فحينئذٍ  ;الدليلنيِ  بنيَ  اجلمعُ   يمكنَ أالَّ  :الثانيةُ  احلالُ 

 هُ دينَ  لَ بدَّ  منْ « :ملسو هيلع هللا ىلص هِ قولِ  معارضةُ  :ذلكَ  مثالُ  ,فِ وقُّ تإىل ال ارُ صَ  فيُ وإالَّ  أمكنَ  إنْ  آخرَ 
 يف الرجالِ  عامٌّ  األولُ  فاحلديثُ , )٣(والصبيانِ  النساءِ  عن قتلِ  ملسو هيلع هللا ىلص هِ بنهيِ , )٢(»فاقتلوهُ 

 ,بالنساءِ  خاصٌّ  ,واملرتداتِ  يف احلربياتِ  والثاين عامٌّ  ,ةِ الردَّ  بأهلِ  خاصٌّ  ,والنساءِ 
 حَ جِّ رُ  وقدْ  ,آخرَ  دليلٍ  نْ مِ  رتجيحُ ال بُ لَ طْ فيُ  ?ال أو لُ تَ قْ تُ  هلْ  ,ةِ يف املرتدَّ  فيتعارضانِ 

 .)٤(املرتدةِ  يف قتلِ  وردَ  حلديثٍ  ;الثاين باحلربياتِ  وختصيصُ  ,األولِ  عمومِ  بقاءُ 
 واردٌ  عمومٌ  إذا تعارضَ  ألنهُ  ;عىل الثاين األولِ  احلديثِ  عمومُ  حُ جَّ رَ يُ  بلْ  :وقيلَ 
 .)٥(العاري عن السببِ  العمومُ  مُ دَّ قَ يُ  فإنهُ  ,السببِ  عنِ  عارٍ  وعمومٌ  ,عىل سببٍ 

 
אאWא 

وَ « هُ َاعُ فَ ا اإلمجْ أَمَّ ةِ : وَ ادِثَ ىلَ احلَْ ِ عَ لِ العَرصْ ءِ أَهْ امَ لَ اقُ عُ فَ ءِ  ,اتِّ امَ لَ نِي بِالْعُ نَعْ  :وَ
اءَ  هَ قَ ةِ  ,الْفُ ادِثَ نِي بِاحلَْ عْ نَ هِ ا: وَ ذِ َاعُ هَ إِمجْ . وَ يَّةَ عِ ْ ةَ الرشَّ ادِثَ ااحلَْ هَ ِ ريْ ونَ غَ ة دُ جَّ ةِ حُ لِهِ  ;ألُمَّ وْ  لِقَ

اللَةٍ : «ملسو هيلع هللا ىلص ىلَ ضَ تِي عَ عُ أُمَّ تَمِ ْ ةِ  ,»ال جتَ ةِ هذهِ األُمَّ مَ دَ بِعِصْ رَ عُ وَ ْ الرشَّ  ».وَ
هُ   ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  نْ مِ  عرش الثالث البابُ  هذا هوَ  ) ُا اإلمجاعوأمَّ (: $قولُ

                                                 
 ).٦٤(ص انظر: قرة العني )١(
 .ڤ) عن ابن عباس ٣٠١٧رواه البخاري يف اجلهاد/باب ال يعذب بعذاب اهللا ( )٢(
), ومسلم يف اجلهاد/باب حتريم ٣٠١٥اد/باب قتل النساء يف احلرب (رواه البخاري يف اجله )٣(

 . ڤ) عن ابن عمر ١٧٤٤قتل النساء والصبيان يف احلرب (
 ).٦٤(ص ), قرة العني٣٩٩(ص انظر: التحقيقات )٤(
 ).٣٧٢(ص انظر: الرشح الكبري )٥(
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 )١(يف اللغةِ  ومعناهُ  ,والسنةِ  الكتابِ  بعدَ  رشعيةِ ال األدلةِ  ثالثُ  واإلمجاعُ  ,اإلمجاعُ  وهوَ 
U  ﴿تعاىل:  هُ قولُ  ومنهُ  ,قوافَ موا واتَّ زَ عَ  :أيْ  ,القومُ  أمجعَ  :الُ قَ يُ  ,واالتفاقُ  العزمُ 
 V﴾ ] :٧١يونس[. 

هُ  ِ  .احلادثةِ  عىل حكمِ  العرصِ  علامءِ  اتفاقُ  فهوَ (: $قولُ  ,الفقهاءَ  :ي بالعلامءِ ونعن
 ِ  :باالتفاقِ  واملرادُ  ,ااصطالحً  اإلمجاعِ  هذا تعريفُ  )الرشعيةَ  احلادثةَ  :ي باحلادثةِ ونعن
 أو ,الفعلِ ب أو ,عليهِ  الدالِّ  الرصيحِ  بالقولِ  سواءٌ  ;ما حكمٍ  يف اعتقادِ  شرتاكُ اال
 .)٢(والسكوتِ  التقريرِ ب

َ  وقدْ   املجتهدونَ  هبمُ  واملقصودُ  ,الفقهاءُ  وأهنمْ  ,بالعلامءِ  هُ مرادَ  املصنفُ  بنيَّ
 .اهَ أدلتِ  منْ  الرشعيةِ  األحكامِ  عىل استنباطِ  القادرونَ 

 غريِ  نْ مِ  العلامءِ  اتفاقُ  كذلكَ و ,نَ واملقلدي العوامِ  اتفاقُ  هبذا البيانِ  وخرجَ 
 يف أحكامِ  مْ هِ باتفاقِ  ال عربةَ  فإنهُ  ,مْ هِ وغريِ  ,واملفرسينَ  كاألصولينيَ  ,الفقهاءِ 

 .احلوادثِ 
 بالعصمةِ  لهُ  املحكومَ  ألنَّ  ;العوامِّ  موافقةِ  تبارِ إىل اع األصولينيَ  بعضُ  وذهبَ 

 ا.هَ ال بعضُ  ,ةِ األمَّ  مجيعُ 
 وأهلِ   إىل العلامءِ إالَّ  يف الوقائعِ  مل يكونوا يرجعونَ  السلفَ  هذا بأنَّ  عنْ  يبَ جِ وأُ 

 .)٣(العوامِ  دونَ  ,االجتهادِ 

                                                 
 ).١/١٠٨), املصباح املنري (٦٠(ص انظر: مادة (مجع) يف خمتار الصحاح )١(
 ).٣/٥٠٩), البحر املحيط يف أصول الفقه (١/٤٤١انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )٢(
), إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ٣/٤٠انظر: التلخيص يف أصول الفقه ( )٣(

)١/٢١٥.( 
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 بمقصورٍ  ما ليسَ  وهوَ  ,عىل عامٍّ  يف اإلمجاعِ  الفقهاءِ  غريِ   اتفاقُ ربُ تَ عَ يُ  أنهُ  يَ كِ وحُ 
 .)١(الفقهِ  دقائقِ  بخالفِ  املشهورةِ  كاملسائلِ  ,النظرِ  وأهلِ  عىل العلامءِ 

 .واحدٍ  منٍ يف ز كونَ املشرتِ  العلامءُ  :أيْ  ) ِالعرص علامءُ ( :هُ قولُ و
 نَ مِ  مانعةٌ  منهمْ  واحدٍ  عاملٍ  فمخالفةُ  وعليهِ  ,الزمانِ  ذلكَ  علامءِ  مجيعُ : واملرادُ 

 كانَ  هُ مَ زِ لَ  فإنْ  ,ال أو هُ اتباعُ  هُ مَ زَ لْ يَ  ا أنْ إمَّ  ;هِ بدونِ  اإلمجاعِ  انعقادَ  ألنَّ  ;مجاعِ اإل انعقادِ 
عىل  حجةً  اإلمجاعُ  كانَ  هُ مل يلزمْ  وإنْ  ,وهذا حمالٌ  ,هِ غريِ  وتقليدِ  هِ اجتهادِ  ا برتكِ مأمورً 
 .ا حمالٌ وهذا أيضً  ,بعضٍ  دونَ  ةِ األمَّ  بعضِ 

 جريرٍ  ابنُ  قالَ  وبهِ  ,يف اإلمجاعِ  قادحٍ  غريُ  واالثننيِ  الواحدِ  خالفَ  إنَّ  :وقيلَ 
 .الطربيُّ 
 وكذلكَ  ,ا ملالكٍ خالفً  املدينةِ  أهلِ  إمجاعِ  ةِ يَّ جِّ حُ  عدمُ  ادُ فَ تَ سْ يُ  األولِ  القولِ  نَ ومِ 

 إمجاعِ  ةِ يَّ جِّ بحُ  قالَ  ا ملنْ خالفً  ,والكوفةِ  البرصةِ  وإمجاعُ  ,واملدينةِ  مكةَ  :احلرمنيِ  إمجاعُ 
 .)٢(األمصارِ  هذهِ  أهلِ 
:  )احلادثةِ  حكمِ ( :هُ قولُ و  سواءٌ  ;لواقعةٍ  ريٍ أو ختي طلبٍ  منْ  الرشعيِّ  احلكمِ أيْ
, )٣(رشعيٍّ  إىل حكمٍ  حتتاجُ  التي احلادثةُ  :قصودُ وامل ,امهُ غريَ   أمْ فعالً   أمْ قوالً  أكانتْ 
فيها إىل  املرجعَ  فإنَّ  ,والعاديةِ  العقليةِ  كاألحكامِ  الرشعيةِ  غريُ  احلوادثُ  بذلكَ  وخرجَ 

 .)٤(هاأهلِ 

                                                 
 ).٤/١٥٥٤انظر: التحبري رشح التحرير ( )١(
احِ ( )٢( كَ رْ  ).٢٤٥−٢٤٣انظر: رشح ابن الفِ
 ).١٧(ص ), حاشية الدمياطي٤٠٢(ص ر: التحقيقاتانظ )٣(
احِ  )٤( كَ رْ  ).٢٤٦(ص انظر: ابن الفِ
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هُ  أمتي عىل  ال جتتمعُ « :ملسو هيلع هللا ىلص هِ لقولِ  ;هاغريِ  دونَ  حجةٌ  ةِ األمَّ  هذهِ  وإمجاعُ (: $قولُ
:  »)ضاللةٍ  ا قبوهلُ  ويلزمُ  ,حكامُ األ بهِ  ثبتُ تَ  رشعيٌّ  فهو دليلٌ  اإلمجاعُ  إذا انعقدَ  نهُ إأيْ

 ووجهُ , )١(»أمتي عىل ضاللةٍ  تمعُ ال جت« :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  بقولِ  املصنفُ  واحتجَّ  ,هبا والعملُ 
ما  أبرزِ  وهذا منْ  ,وزيغٍ  خطأٍ عىل  يقعَ  نْ أ معصومٌ  اإلسالمِ  أمةِ  اتفاقَ  أنَّ  الداللةِ 

 احلديثَ  بأنَّ  ضَ اعرتُ  قدِ و ,السنةِ  نَ مِ  اإلمجاعِ  ةِ يَّ جِّ عىل حُ  األصوليونَ  بهِ  لَّ دَ استَ 
يف  اجلوينيُّ  ذلكَ  رَ قرَّ  وقدْ  ,عياتُ القط بهِ  ثبتُ ال تَ  اآلحادِ  أخبارِ  منْ  وأنهُ  ,ضعيفٌ 
 .)٢(الربهانِ 
 التواترِ  حدَّ  غُ تبلُ  عديدةٌ  أحاديثُ  احلديثِ  يف معنى هذا جاءَ  قدْ  هُ بأن يبَ جِ وأُ 

 اجلامعةَ  فارقَ  منْ « :ملسو هيلع هللا ىلص هُ وقولُ , »عىل اجلامعةِ  اهللاِ يدَ  إنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  قولُ منها  ;املعنويِّ 
 مْ ال يدعو عليكُ  أنْ  :خاللٍ  ثالثِ  نْ مِ  مْ كُ أجارَ  اهللاَ إنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص هُ قولُ و, »جاهليةً  ميتةً  ماتَ 

ال جتتمعوا عىل  وأنْ  ,احلقِّ  عىل أهلِ  الباطلِ  أهلُ  ظهرَ ال يَ  وأنْ  ,اوا مجيعً كُ لَ هْ فتَ  مْ كُ نبيُّ 
 .األحاديثِ  منَ  ذلكَ  وما أشبهَ  .)٣(»ضاللةٍ 

 جهاتٍ  نْ مِ  تْ وردَ  دْ ق ,مشهورةٌ  ظاهرةٌ  أخبارٌ  فهذهِ « :يف الفصولِ  اصُ صَّ اجلَ  قالَ 
 يف عهدِ  شائعةً  ذلكَ  معَ  كانتْ  وقدْ  ,اكذبً  أوا ها ومهً كلُّ  تكونَ  أنْ  جائزٍ  وغريُ  ,ةٍ خمتلف

                                                 
: ڤ) عن أنسٍ ٣٩٥٠رواه ابن ماجه ( )١( عُ عىل ضاللةٍ «, بلفظِ تَمِ ْ , »إنَّ أمتِي ال جتَ , وفيهِ ضعفٌ

, قالَ البوصرييُّ يف مصباح الزجا نَ الصحابةِ جة ووردَ بألفاظٍ متقاربةِ املعنى عن مجاعةٍ مِ
, وأيب مالكٍ «): ٤/١٦٩( يَ هذا احلديثُ من حديثِ أيب ذرٍّ وِ , وأيب  وقد رُ , وابنِ عمرَ األشعريِّ

نَا العراقيُّ  هُ شيخُ , قالَ , ويف كلِّها نظرٌ , وقدامةَ بنِ عبدِ اهللا الكاليبِّ اهـ, وانظر: ابن  »$نرصةَ
احِ  كَ رْ  ).١٣٣١), السلسلة الصحيحة (١٢٨٨), املقاصد احلسنة (٢٤٩(ص الفِ

 ).٤/١٣), اإلهباج يف رشح املنهاج (١/٤٣٦انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )٢(
), ويف إسناده انقطاع, انظر: ٤٢٥٣رواه أبو داود يف الفتن واملالحم/باب ذكر الفتن ودالئلها ( )٣(

 ).١٥٧٢), التلخيص احلبري (٢/٥٣٧بيان الوهم واإلهيام (
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 نْ مِ  ومل يظهرْ  ,إليها الناسَ  ويدعونَ  ,اإلمجاعِ  ةِ جَّ حُ  هبا يف لزومِ  حيتجونَ  :الصحابةِ 
 ز التواترِ يف حيِّ  فهوَ  األخبارِ  نَ مِ  هُ هذا سبيلَ  وما كانَ  ,هُ وال ردُّ  ذلكَ  منهم إنكارُ  أحدٍ 

 .)١(»هاربِ خمُ  بصحةِ  للعلمِ  بِ وجِ املُ 
 املصنفُ  هُ رَ وهذا ما قرَّ , )٢(باإلمجاعِ  العملِ  ةِ يَّ جِّ وحُ  االجتامعِ  عىل فضيلةِ  تْ فدلَّ 

وال « :قالَ  حيثُ  يف الربهانِ  هُ رَ ما قرَّ  خالفُ  وهوَ  .)٣(التلخيصِ  هِ عنه يف كتابِ  حَ ونافَ 
 ولُ ئُ يَ  ذلكَ  نْ مِ  املقصودَ  فإنَّ  ,بالقبولِ  متلقاةٌ  األحاديثُ  هذهِ  يقولُ  نْ مَ  لقولِ  حاصلَ 

 هذهِ  بُّ تَ تَ سْ ال تُ  عىل أنهُ  باإلمجاعِ  اإلمجاعِ  إثباتُ  اهُ ارَ صَ وقُ  ,عليهِ  جممعٌ  احلديثَ  إىل أنَّ 
 يبةِ قر لتوجيهاتٍ  لةٌ تمِ حمُ  األحاديثُ  مَّ ثُ  ,يف اإلمجاعِ  الناسِ  اختالفِ  ا معَ الدعو أيضً 

 منهُ  بشارةٌ  »عىل ضاللةٍ  يأمت ال جتتمعُ « :ملسو هيلع هللا ىلص هُ قولَ  إنَّ  :الَ قَ يُ  أنْ  فيمكنُ  ;ممكنةٍ  املأخذِ 
وإذا  ,الساعةِ  إىل قيامِ  ال ترتدُّ  ڠأمته مؤذنه بأن  الزمانِ  يف مستقبلِ  بالغيبِ  ةٌ رَ عِ شْ مُ 

به يف  حتجاجِ لال ا فال وجهَ نص  هِ يف نفسِ  ومل يكنْ  ,نقالً  ا بهِ مقطوعً  احلديثُ  مل يكنْ 
 .)٤(»القطعِ  مظانِّ 

^ _ ` a  ﴿ :تعاىل هُ قولُ  اإلمجاعِ  ةِ يَّ جِّ عىل حُ  العلمِ  أهلُ  بهِ  لَّ ومما استدَ 
 q po n m l k j i h g f e d c b

r﴾ ] :سبيلِ  غريِ  سبحانه عىل اتباعِ  اهللاِ دُ عُّ وَ هبا تَ  االستداللِ  ووجهُ «. ]١١٥النساء 
يف  املطلوبُ  وهوَ  ,مْ هِ خمالفتِ  عىل حرمةِ  فدلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الرسولِ  ةِ شاقَّ عىل م دَ عَّ وَ كام تَ  املؤمننيَ 

 :عىل وصفنيِ  دٌ عُّ وَ فهذا تَ  ,)٥(»حجةً  اإلمجاعِ  كونِ 
                                                 

 ).٥/١١٨: الواضح يف أصول الفقه (). ينظر٣/٢٦٥الفصول يف األصول ( )١(
 ).٣/٢٦انظر: التلخيص يف أصول الفقه ( )٢(
 ).٤٧(ص انظر: اللمع يف أصول الفقه )٣(
 ).١/٤٣٦انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )٤(
 ).١٤٣(: ص انظر: إجابة السائل رشح بغية اآلمل )٥(
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 .ةُ املشاقَّ  :امهُ أحدُ 
 .األمةِ  خمالفةُ  :والثاين
 .)١(الوصفنيِ  اجتامعِ عىل  الوعيدِ  عىل ترتيبِ  ما يدلُّ  يف اآليةِ  وليسَ 

 ِ  هذهِ  بعدَ  اآليةِ  داللةِ  وغايةُ  ,كثريةٍ  باعرتاضاتٍ  هذا الدليلُ  ضَ وقد اعرتُ
 يف مطالبِ  التِ حتمَ باملُ  التمسكُ  وال يسوغُ « ,التِ حتمَ املُ  نَ مِ  تكونَ  أنْ  االعرتاضاتِ 

 .)٣(ألدلةِ ا جمموعِ  منْ  مستفادٌ  احلكمَ  ولعلَّ , )٢(»القطعِ 
هُ  ا أمَّ  ,حممدٍ  أمةِ  اعُ إمج هوَ  حجةً  املعتربَ  مجاعَ إلا نَّ إ :أيْ  )اهَ غريِ  دونَ (: $قولُ

 النصوصَ  أنَّ  لذلكَ  يدلُّ  ;ةِ األمَّ  خصائصِ  منْ  ذلكَ  بلْ  ;حجةٍ ب ليسَ ف مْ هِ غريِ  إمجاعُ 
 عىل سائرِ  لةٌ ضَّ فَ مُ  أمةٌ ا أيضً وألهنا  ;هاغريِ  يف حقِّ  دْ رِ ومل يَ  األمةِ  هذهِ  بعصمةِ  دتْ رَ وَ 

آل عمران: [ ﴾Q P O N R  ﴿تعاىل:  اهللاُ قالَ ف ,تعاىل اها اهللاُزكَّ  األممِ 
 وإىل هذا ذهبَ , ]١٤٣البقرة: [ ﴾^ _ ` a  ﴿تعاىل:  وقالَ , ]١١٠

 .األكثرونَ 
 .األمةِ  هذهِ  يف غريِ  حجةٌ  اإلمجاعُ  بلِ  :وقيلَ 
 .)٤(بالتوقفِ  وقيلَ 
هُ  :  )األمةِ  هذهِ  بعصمةِ  دَ ورَ  والرشعُ (: $قولُ  والسنةِ  الكتابِ  نَ مِ  األدلةَ  نَّ إأيْ

 نَ مِ  مجلةٌ  تْ مَ دَّ تقَ  وقدْ  ,ضاللةٍ عىل  جتتمعَ  أنْ  نْ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ  أمةَ  منعَ  اهللاَ نَّ عىل أ تْ دلَّ 
                                                 

 ).٣/٢٦انظر: التلخيص يف أصول الفقه ( )١(
 ).١/٤٣٥يف أصول الفقه (انظر: الربهان  )٢(
احِ  )٣( كَ رْ  ).٢٥٣(ص انظر: ابن الفِ
 ).٦/٢٧٧٦انظر: نفائس األصول يف رشح املحصول ( )٤(
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 .ذلكَ  عىل ةِ الدالَّ  األحاديثِ 
 ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  مسلمٍ  ما يف صحيحِ  ,اخلطأِ  نَ مِ  األمةِ  عىل عصمةِ  ما يدلُّ  أصحِّ  نْ مِ و

 .)١(»مْ هُ خالفَ  منْ  مْ هُ ال يرضُّ  عىل احلقِّ  أمتى ظاهرينَ  منْ  طائفةٌ  ال تزالُ « :لَ قا
 
א 

يَّتِهِ « جِّ طُ يفِ حُ رتَ ال يُشْ , وَ انَ ٍ كَ رصْ يفِ أَيِّ عَ , وَ ِ الثَّاينِ ىلَ الْعَرصْ ة عَ جَّ َاعُ حُ اإلمجْ وَ
نَا:  لْ إِنْ قُ , فَ ِ اضُ الْعَرصْ رَ قِ ط«انْ ْ ِ رشَ اضُ الْعَرصْ رَ قِ يَا»انْ لدَ يفِ حَ نْ وُ ل مَ وْ ُ قَ تَربَ عْ , , يُ ِمْ هتِ

مْ  هلَُ , وَ ادِ تهَ لِ االجْ نْ أَهْ ارَ مِ صَ ه وَ قَّ فَ تَ لِ  −وَ وْ ا الْقَ ذَ ىلَ هَ نْ ذلِكَ  −عَ وا عَ عُ جِ رْ أَنْ يَ
ارِ  انتشَ لِ الْبَعْضِ وَ بِفعْ لِ الْبَعْض وَ وْ بِقَ , وَ مْ لِهِ عْ بِفِ , وَ مْ هلِِ وْ حُّ بقَ َاعُ يَصِ اإلمجْ , وَ مِ كْ احلُْ

لِ  عْ لِ أَوِ الْفِ وْ لِكَ القَ يْهِ  ذَ لَ وتِ الْبَاقِنيَ عَ كُ سُ  ».وَ
هُ  ةٌ عىل العرصِ الثاين(: $قولُ جَّ : إنَّ  )ويف أيِّ عرصٍ كانَ  واإلمجاعُ حُ  إمجاعَ  أيْ

نْ  ةٌ عىل مَ جَّ , وكذا إمجاعُ أهلِ كلِّ عرصٍ حُ مْ هُ نْ بعدَ ةٌ عىل مَ جَّ مِ حُ دِّ أهلِ الزمنِ املُتَقَ
مَ منْ  , ملَا تقدَّ مْ إىل األبدِ هُ لَّ  جاءَ بعدَ , وقدِ استدَ يَّةِ اإلمجاعِ ولزومِ قبولهِ جِّ أدلةِ حُ

مْ هلذا بقولِ اهللاِ تعاىل:  هُ آل عمران: [ ﴾f e d c b a﴿بعضُ
نَ العصورِ بعرصِ ]١٠٣ م مِ هُ نْ بعدَ مِ عىل مَ ةَ اإلمجاعِ املُتقدِّ جَّ مْ حُ هُ َ بعضُ , وقدْ قرصَ

; بناءً عىل أ ڤالصحابةِ  نَّ اإلحاطةَ بأقوالِ املجمعنيَ فقط, وهبذا قالتِ الظاهريةُ
, ڤكانتْ ممكنةً أيامَ الصحابةِ  تِ األقطارُ تِ البالدُ وامتدَّ عَ مْ فقدْ توسَّ هُ ا بعدَ , وأمَّ

مْ  , وال يمكنُ الوقوفُ عىل أقواهلِِ مْ عدٌّ هُ ; بحيثُ ال حيرصُ  .)٢(وانترشَ فيها أهلُ العلمِ

                                                 
 ).٣/٢١ينظر: رشح خمترص الروضة ( )١(
 ).٣/٦٩), رشح خمترص الروضة (٤/٥٣٩انظر: اإلحكام البن حزم ( )٢(
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: احلُجةُ يف إمجاعِ الصحا , دونَ ڤبةِ وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ , وإمجاعِ التابعنيَ
م رِ الوقوفِ عىل أقواهلِِ ذُّ ; لتَعَ مْ هِ  .)١(غريِ

هُ  طُ انقراضُ العرصِ عىل الصحيحِ (: $قولُ َ رتَ نْ رشوطِ  )وال يُشْ : ليسَ مِ أيْ
; ألنهُ  نْ غريِ ختصيصِ وقتٍ  ملسو هيلع هللا ىلصصحةِ اإلمجاعِ موتُ املجمعنيَ دَ هلمْ بالعصمةِ مِ هِ شَ

, وعىل هذا مج طُ فيهِ دونَ وقتٍ َ رتَ : إنهُ يُشْ . وقيلَ هُ املؤلفُ حَ , وصحَّ نْ أهلِ العلمِ اعةٌ مِ
نْ أهلِ  , وإىل هذا ذهبَ طائفةٌ مِ عِنيَ دونَ أنْ يرجعَ منهمْ أحدٌ مِ انقراضُ عرصِ املُجْ

, كام جر لعيلٍّ  ; ألنهُ قدْ يرجعُ بعضُ منِ اتفقَ معهمْ بِيدةَ ڤالعلمِ , فعنْ عَ
: سمع لْامينِّ قالَ : (اجتمعَ رأيي ورأيُ عمرَ يف أمهاتِ األوالدِ أنْ ال السَّ تُ عليا يقولُ

: (فرأيُكَ ورأيُ عمرَ يف اجلامعةِ أحبُّ  ), فقلتُ لهُ نَ بَعْ مَّ رأيتُ بعدُ أنْ يُ : ثُ . قالَ نَ بَعْ يُ
كَ يف )إيلَّ منْ رأيِكَ وحدَ كَ عيلٌّ : يف الفتنةِ ـ فضحِ , فدلَّ عىل )٢(الفرقةِ ـ أو قالَ

, فألنَّ اشرتا نْ جهةِ النظرِ ا مِ . وأمَّ زْ لهُ الرجوعُ وخرقُ اإلمجاعِ ُ , وإالَّ مل جيَ مْ هِ طِ انقراضِ
; أو ال, فإنْ جازَ هلُمُ  ا أنْ جيوزَ هلمُ الرجوعُ عامَّ قالوهُ أوالً املجمعنيَ ال خيلو; إمَّ

, وإنْ  ; ألنهُ ال جتوزُ خمالفتُهُ جازَ هلُمُ الرجوعُ فإنهُ الرجوعُ فهذا يعني أنهُ مل ينعقدْ إمجاعٌ
; باعتبارِ أنَّ مصدرَ القولنيِ  حٍ جِّ رَ م األولِ عىل الثاين بدونِ مُ يلزمُ ترجيحُ قوهلِِ

. والذي يرتجحُ أنَّ القولَ بعدمِ اشرتاطِ انقراضِ العرصِ لصحةِ اإلمجاعِ )٣(واحدٌ 
; ألنَّ اشرتاطَ االنقراضِ لوْ كانَ رشطًا المتنَعَ حصولُ اإلمجا ; إلمكانِ أنْ أصحُّ عِ

                                                 
, البحر املحيط يف أصول الفقه ) ٢/١٥), املعتمد (٥٠٨(ص انظر: املسودة يف أصول الفقه )١(

احِ ٣/٥٣٨( كَ رْ  ).٢٥٨(ص ) , ابن الفِ
عن عبيدة, قال ابن حجر يف  ,عن ابن سريين ,عن أيوب ,) عن معمر١٣٢٢٤رواه عبد الرزاق ( )٢(

 اهـ. »هذا اإلسنادُ معدودٌ يف أصحِّ األسانيدِ «): ٦/٨٣التلخيص احلبري (
), إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم ٦/٢٦٧٨انظر: نفائس األصول يف رشح املحصول ( )٣(

 ).١/٢٢٣األصول (
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مْ حتى  هِ تْ بأنَّ أهلَ كلِّ عرصٍ ال يأيت املوتُ عىل مجيعِ ; ألنَّ العادةَ جرَ مْ هُ عَ بعضُ يرجِ
; فإنَّ مجاعةً  , والواقعُ شاهدٌ بذلكَ ُمْ نْ يساوهيِمْ أو يقارهبُ نْ أهلِ العرصِ الثاين مَ ينشأَ مِ

نَ الصحابةِ  ا معَ وجودِ خلقٍ مِ نَ التابعنيَ أفتَوْ , وسعيدِ بنِ  ,ڤمِ كاحلسنِ البرصيِّ
, وهكذا إىل آخرِ الزمانِ  , وكذلكَ كانَ احلالُ يف عرصِ التابعنيَ , وابنِ املسيبِ . )١(جبريٍ

يبَ عىل االستدالل برجوعِ عيلٍّ  هُ معَ عمرَ  ڤوأُجِ يف شأنِ  ڤعامَّ كانَ عليهِ قولُ
دٌ عىل عدمِ ب قِ نْعَ , بأنَّ اإلمجاعَ مُ , ومل يلتفتِ العلامءُ إىل بيعِ أمهاتِ األوالدِ يعِ أمِّ الولدِ

; إذْ ال تأثريَ لهُ يف خرقِ اإلمجاعِ  هِ : إنهُ مل يثبتِ اإلمجاعُ )٢(غريِ . واألصوبُ أنْ يقالَ
, وإنام ظهرَ قولُ عمرَ  , فشاعَ وانترشَ يف ڤأصالً هُ ; ألنهُ كانَ اخلليفةَ فأنفذَ رأيَ

نَ الص هُ مِ , وهذا ال ينفي أنَّ غريَ نَّ اآلفاقِ هِ ا قولُ «. )٣(حابةِ كان ير جوازَ بيعِ وأمَّ
ا, وإنام أرادَ بهِ أنَّ رأيَكَ يف  . ما أرادَ بهِ موافقةَ اجلامعةِ إمجاعً : رأيُكَ يف اجلامعةِ ةَ بِيدَ عَ
 , نْ رأيِكَ يف الفتنةِ زمانِ األلفةِ واجلامعةِ واالتفاقِ والطاعةِ لإلمامِ أحبُّ إلينا مِ

قِ  رُّ فَ , وتَ نَ الشيخنيِ والفرقةِ قِ التهمةِ إىل عيلٍّ يف الرباءةِ مِ , وتَطَرُّ فال  ڤالكلمةِ
هِ  ةَ فيام ليسَ رصحيًا يف نفسِ جَّ نَ النظرِ عىل اشرتاطِ انقراضِ )٤(»حُ وا بهِ مِ ا ما استدلُّ . وأمَّ

, بلِ  حٍ جِّ رَ نْ غريِ مُ لَّمُ أنَّ ترجيحَ األولِ كانَ مِ , فال يُسَ العرصِ لصحةِ اإلمجاعِ
; إذْ ليسَ وراءَ املـُ , فال جيوزُ هلُمْ خمالفتُهُ , فبَانَ أنهُ حقٌّ مْ عليهِ هِ ح لهُ انعقادُ إمجاعِ جِّ ــرَ

 .)٥(احلقِّ إالَّ الضاللُ 
هُ  ِمْ (: $قولُ لِدَ يف حياهتِ نْ وُ تَبـَـرْ قولُ مَ عْ . يُ فإنْ قلنا: انقراضُ العرصِ رشطٌ

                                                 
 ).٤/١٠٩٥انظر: العدة يف أصول الفقه ( )١(
 ).٢٠٧−٢٠٤انظر: األنجم الزاهرات ( )٢(
 ).٤/٥٥انظر: اإلهباج يف رشح املنهاج ( )٣(
 ).١٥٣(ص انظر: املستصفى يف علم األصول )٤(
 ).٣/٣٦٢سالم البزدوي (انظر: كشف األرسار عن أصول فخر اإل )٥(



QUU@ ي شرح ا   لورقاتشذرات 

نْ أهلِ االجتهاد هَ وصارَ مِ قَّ فَ )وتَ : إن  ِ , فإنهُ أيْ هُ عىل القولِ باشرتاطِ انقراضِ العرصِ
مْ مل  هُ , فإذا خالفَ نَ املجتهدينَ , إذا صارَ مِ لِدَ يف زمنِ أهلِ اإلمجاعِ نْ وُ تَربُ قولُ مَ عَ يُ

ا. مُ السابقُ إمجاعً هُ ِ اتفاقُ تَربَ عْ  يُ
هُ  )(: $قولُ وا عنْ ذلكَ احلكمِ عُ جِ رْ مْ أنْ يَ تَّبُ عىل  وهلُ َ رتَ : وممَّا يَ القولِ أيْ

وا عامَّ  عُ مْ أنْ يرجِ هِ عِنيَ أو بعضِ مِ جْ , فإنهُ جيوزُ للمُ باشرتاطِ انقراضِ عرصِ املجمعنيَ
ضِ  نْقَ مْ مل يَ هُ , ما دامَ عرصُ نْ قبلُ وا عليهِ مِ  .)١(أمجَعُ

هُ  مْ (: $قولُ هذا رشوعٌ يف بيانِ أنواعِ اإلمجاعِ باعتبارِ  )واإلمجاعُ يصحُّ بقوهلِِ
, وقدْ  ثْبُتَ  طرقِ ثبوتِهِ . هذا هوَ القسمُ األولُ وهوَ أنْ يَ ذكرَ يف ذلكَ أربعةَ أقسامٍ

نَ  نَ املسائلِ بحكمٍ مِ وا يف مسألةٍ مِ حُ ِّ , وذلكَ بأنْ يُرصَ ي العرصِ دِ ْتَهِ اإلمجاعُ بقولِ جمُ
ى هذا النوعُ باإلمجاعِ القويلِّ  مَّ , ويُسَ تَّفقونَ فيهِ رُ إىل)٢(األحكامِ ويَ  , وهذا هوَ املتبادَ

هُ إمجاعُ الصحابةِ  , ومثالُ  .)٣(ڤعىل بيعةِ أيب بكرٍ  ڤالفهمِ عندَ إطالقِ اإلمجاعِ
هُ  مْ (: $قولُ نْ أقسامِ اإلمجاعِ وهوَ اإلمجاعُ  )وبفعلِهِ هذا هوَ القسمُ الثاين مِ

و العرصِ شيئًا ممَّا جتري فيهِ األحكامُ الرشعيةُ أو أ دُ ْتَهِ لُ بأنْ يفعلَ جمُ ْصُ , وحيَ نْ الفعيلُّ
ا. وهذا  مْ عليهِ فعالً أو تركً هِ مْ لهُ عىل إمجاعِ مْ لهُ أو تركِهِ , فيدلُّ اجتامعُ فعلِهِ يرتكوهُ
; ألنَّ ورودَ االحتامالتِ عىل الفعلِ  , وهوَ دونَ اإلمجاعِ القويلِّ يُعرفُ باإلمجاعِ الفعيلِّ

; ألنهُ )٤(أكثرُ  قُ قَّ تَحَ : إنَّ اإلمجاعَ الفعيلَّ ال يكادُ يَ دٌ بحكمِ  . وقيلَ ْتَهِ َ جمُ ْربِ دَّ أن خيُ ال بُ
مَ  , فزعَ عِ القرآنِ يف املصاحفِ مْ لإلمجاعِ الفعيلِّ بجمْ هُ ثَّــلَ بعضُ . وقدْ مَ ذلكَ الفعلِ

                                                 
 ).١٨٦− ١٨٥انظر: رشح املحيل ( )١(
 ).٢/٥٤انظر: رشح تنقيح الفصول ( )٢(
احِ ( )٣( كَ رْ  ).٢٦٩− ٢٦٨انظر: ابن الفِ
احِ  )٤( كَ رْ  ). ٢٦٨(ص انظر: ابن الفِ



QUV@ ي شرح الورقات   شذرات 

ورةُ الصحابةِ  شُ هُ مَ ; ألنهُ سبقَ , وليسَ كذلكَ هُ إمجاعُ ڤأنهُ إمجاعٌ فعيلٌّ : مثالُ . وقيلَ
, وأمَّ  نْ أقوالِ األمةِ عىل أصلِ مرشوعيةِ اخلتانِ , فمأخوذٌ مِ نِّيـَّتـُهُ هُ أو سُ ا وجوبُ

, وهوَ أمرٌ خمتلفٌ فيهِ   .)١(الفقهاءِ
هُ  , وانتشارِ ذلكَ وسكوتِ الباقنيَ (: $قولُ , وبفعلِ البعضِ وبقولِ البعضِ

, وهوَ أنْ يقولَ  )عنهُ  , وهوَ اإلمجاعُ السكويتُّ نْ أقسامِ اإلمجاعِ هذا هوَ القسمُ الثالثُ مِ
نْترشُ ذلكَ يف بعضُ امل , ويَ تَعلقُ باألحكامِ ا أو أنْ يفعلَ فعالً ممَّا يَ جتهدينَ يف مسألةٍ مَ

يَّةِ هذا القسمِ ثالثةُ أقوالٍ  جِّ . ويف حُ , ويَسكتُ بقيةُ املجتهدينَ دونَ إنكارٍ الناسِ
 , نَ احلنفيةِ واملالكيةِ . وهوَ قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ مِ : أنهُ إمجاعٌ : األولُ , للعلامءِ واحلنابلةِ

ا. وإليهِ ذهبَ أكثرُ الشافعيةِ  ةٌ وليسَ إمجاعً جَّ . الثاين: أنهُ حُ . )٢(وبعضِ الشافعيةِ
; وبهِ قالَ الظاهريةُ  بَ لإلمامِ الشافعيِّ . ونُسِ : ليسَ بحجةٍ وال إمجاعٍ , )٣(الثالثُ

هُ املؤلفُ يف الربهانِ  بُ لساكتٍ قولٌ )٤(واختارَ نْسَ : ال يُ  .)٥(; ألنهُ قالَ
 

אWאאא 
, ويف القول « يدِ دِ لِ اجلَْ وْ ىلَ الْقَ ه, عَ ِ ريْ ىلَ غَ ةً عَ جَّ ةِ لَيْسَ حُ ابَ حَ نْ الصَّ دِ مِ احِ لُ الْوَ وْ قَ وَ

ةٌ  جَّ  »القديم حُ
هُ  ...(: $قولُ هذا هوَ البابُ الرابع عرشَ منْ  )وقولُ الواحدِ منَ الصحابةِ

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).٢٦٩(ص انظر: رشح ابن الفِ
 ).٦/٤٦٠), البحر املحيط (٢/٣٨٠انظر: اإلهباج ( )٢(
 ).٤/٥٩٩: اإلحكام البن حزم (انظر )٣(
)١/٤٤٨( )٤.( 
احِ  )٥( كَ رْ  ).٢٦٩(ص انظر: ابن الفِ
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, وهوَ  نَ الصحابةِ أبوابِ أصولِ الفقهِ يَّةُ قولِ الواحدِ مِ جِّ , واملرادُ بقولِ ڤحُ
 , يفَ إىل أحدِ أصحابِ النبيِّ منْ قولٍ أو فعلٍ أو إقرارٍ ومل ينترشْ مْ ما أُضِ الواحدِ منهُ

. مَ بحثُهُ يف البابِ السابقِ دَّ ا إذا انترشَ فقدْ تقَ ةً أمْ ال? أمَّ جَّ  أيكونُ حُ
هُ  ...وقولُ الواحدِ منَ ال(: $قولُ نْ  )صحابةِ هُ مِ رُ ا, فإنَّ ما سيذكُ وهذا ليسَ قيدً

مْ ما مل يشتهرْ  هِ  .)١(خالفٍ جارٍ يف قولِ الواحدِ واالثننيِ والثالثةِ ونحوِ
هُ  هِ عىل القولِ (: $قولُ ةٍ عىل غريِ جَّ وقولُ الواحدِ منَ الصحابةِ ليسَ بحُ

ةٌ  جَّ , ويف القديمِ حُ يَّةِ قو )اجلديدِ جِّ : إنَّ يف حُ ا بنيَ أيْ لِ الواحدِ منَ الصحابةِ خالفً
وا عىل أنَّ قولَ الصحايبِّ ال يكونُ  قُ , وحتريرُ حملِّ النزاعِ أهنم اتفَ أهلِ العلمِ يف اجلملةِ

هِ منَ الصحابةِ  نَ الصحابةِ إذا مل )٢(ڤحجةً عىل غريِ وا يف قولِ الواحدِ مِ . واختلفُ
هُ صحايبٌّ آخرُ أيكونُ حجةً أمْ ال? عىل : )٣(أربعةِ أقوالٍ  خيالفْ  ذكرَ منها املصنفُ قولنيِ

: ا  القولُ األولُ ةٌ مطلقً جَّ رْ حُ هُ صحايبٌّ آخرُ ومل يَشتهِ أنَّ قولَ الصحايبِّ إذا ملْ خيالفْ
, وقولُ  نَ احلنفيةِ واملالكيةِ واحلنابلةِ , مِ , وهوَ قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ مُ عىل القياسِ دَّ قَ يُ

عليكمْ بسنَّتِي, وسنةِ «: ملسو هيلع هللا ىلصواستدلوا لذلكَ بقولِ النبيِّ  .)٤(الشافعيِّ يف القديمِ 
وا عليها بالنواجذِ  ي, عضُّ مْ قرين, «: ملسو هيلع هللا ىلص, وقولِهِ )٥(»اخللفاءِ الراشدينَ منْ بعدِ كُ خريُ

ُمْ  مَّ الذينَ يلوهنَ , ثُ ُمْ مَّ الذينَ يلوهنَ  .)٦(»ثُ
                                                 

 ).٢٠(ص انظر: إمجال اإلصابة )١(
 ).٦٥٠(ص ), الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع٣/١٨٧انظر: رشح خمترص الروضة ( )٢(
 ).٣٥(ص ينظر: إمجال اإلصابة )٣(
 ). ١٥٣(ص ينظر: إجابة السائل رشح بغية اآلمل )٤(
) عن ٤٢), وابن ماجه (٢٦٧٦), والرتمذي (٤٦٠٧), وأبو داود (١٧١٨٤رواه أمحد ( )٥(

 ). ٥, وصححه الرتمذي, وابن حبان (ڤالعرباض بن سارية 
 متفق عليه, وقد سبق خترجيه. )٦(
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, وما  ونُوقِشَ احلديثانِ األوالنِ بأهنام حمموالنِ عىل اتباعِ الصحابةِ  يف أصلِ الدينِ
: )١(أمجعوا عليهِ  ,  »خريُ القرونِ قرين«. ونُوقِشَ االستداللُ بحديثِ مَ املنزلةِ دُّ قَ بأنَّ تَ

مَ التابعنيَ تقليدُ الصحابةِ  لَزِ , وإالَّ لَ مِ بُ عىل املتأخرِ تقليدَ املتقدِّ لُوَّ املرتبةِ ال يُوجِ وعُ
مَ أتباعَ التابعنيَ تقليدُ التڤ لَزِ نَ القرنِ الثاين املشهودِ لهُ , ولَ ِمْ مِ ; لكوهنِ ابعنيَ

ُمْ منَ القرونِ  ; ألهنَّ مَ أهلَ القرنِ الرابعِ تقليدُ أهلِ القرنِ الثالثِ لَزِ , ولَ باخلرييةِ
, وال قائلَ بذلكَ  ةِ لَ ضَّ  .)٢(املُفَ

يَ عنِ النبيِّ  وِ ا بامَ رُ وا أيضً :  ملسو هيلع هللا ىلصواستدلُّ م«أنهُ قالَ , بأهيِّ  أصحايبِ كالنجومِ
كِمَ عليهِ )٣(»اقتديتُمُ اهتديتُمْ  , بلْ حُ ثْبُتُ , ونُوقِشَ هذا بأنَّ احلديثَ ضعيفٌ ال يَ

. , فال تقومُ بهِ حجةٌ  بالوضعِ
رْ ال يكونُ  القولُ الثاين: هُ صحايبٌّ آخرُ ومل يَشتهِ إنَّ قولَ الصحايبِّ إذا مل خيالفْ

ا. وهوَ قولُ الشافعيِّ يف اجلديدِ  ةً مطلقً جَّ تُهُ أنهُ إذا , و)٤(حُ جَّ . وحُ عليهِ مجهورُ أصحابِهِ
هُ للنبيِّ  نِدْ زْ ملسو هيلع هللا ىلصمل يُسْ ُ , فلم جيَ , بلْ كانَ اجتهادَ عاملٍ, جيوزُ عليهِ اخلطأُ والصوابُ

دُ ذلكَ أنَّ مجاعةً منَ التابعنيَ كانوا يفتونَ يف عرصِ  كِّ . ويؤَ نَ العلامءِ هِ مِ , كغريِ هُ تقليدُ
رُ عليهِ ڤالصحابةِ  نْكَ , واألخذَ , وال يُ مْ تركَ التقليدِ نْ سنتِهِ لِمَ أنَّ مِ , فعُ مْ

هِ  , معَ علمِ مْ هِ دُ يف عرصِ تَهِ ْ نْ جيَ وا عىل مَ رُ مْ واجبًا ألنكَ هُ , ولوْ كانَ تقليدُ باالجتهادِ

                                                 
 ).١/٤٠٥انظر: املستصفى يف علم األصول ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٢٧٧(ص انظر: ابن الفِ
هو موضوع, ورواه ابن عبد الرب يف جامع  :) وقال٢٤٤− ٦/٢٤٣إلحكام (رواه ابن حزم يف ا )٣(

 ).٢٠٩٨) وضعفه, وانظر: التلخيص احلبري (١٧٦٠بيان العلم وفضله (
هذه النسبة فيها نظر; ألنه نص يف الرسالة ويف األم عىل حجيته, وهذان الكتابات ألفهام يف مرص,  )٤(

 ).٨/٥٨ظر: البحر املحيط (ان فهام يمثالن مذهبه اجلديد يف احلقيقة.
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مِ   .)١(بأقواهلِ
: ةٍ  القولُ الثالثُ جَّ رْ ليسَ بحُ هُ صحايبٌّ آخرُ ومل يَشتهِ إنَّ قولَ الصحايبِّ إذا مل خيالفْ

نِ منْ «: ملسو هيلع هللا ىلص; لقولِ النبيِّ ڤإالَّ أنْ يكونَ قولَ أيب بكرٍ أو قولَ عمرَ  يْ وا باللذَ اقتَدُ
ي, أيب بكرٍ وعمرَ   .)٢(»بعدِ

: ةٌ إنْ  القولُ الرابعُ جَّ رْ حُ هُ صحايبٌّ آخرُ ومل يَشتهِ إنَّ قولَ الصحايبِّ إذا مل خيالفْ
, وهبذا قالَ بعضُ احلنفيةِ والشافعيةِ  تُهُ أنَّ خمالفتَهُ للقياسِ ال )٣(خالفَ القياسَ جَّ , وحُ

نْ وجهنيِ  . ونُوقِشَ هذا مِ نَ الشارعِ  :)٤(تكونُ إالَّ عنْ توقيفٍ مِ
: نْ أقوالِ الصحابةِ  الوجهُ األولُ َالِفُ  ڤأنهُ ثبتَ باالستقراءِ أنَّ املردودَ مِ ممَّا خيُ

, كردِّ الشافعيِّ لقولِ عائشةَ  , وكذلكَ ردُّ أيب حنيفةَ )٥(يف العينةِ  ڤالقياسَ كثريٌ
. ولو كانَ قولُ الصحايبِّ عنْ )٦(بنقضِ الوضوءِ بلمسِ الزوجةِ  ڤلقولِ ابنِ عمرَ 

                                                 
), العدة يف أصول الفقه ٥/٩٣), اإلحكام البن حزم (٣/٣٠٨انظر: الفصول يف األصول ( )١(

)٤/١١٨٧.( 
, وحسنه, ڤ) عن حذيفة ٣٦٦٢باب (/), والرتمذي يف املناقب٢٣٢٩٣رواه أمحد ( )٢(

 ) ووافقه الذهبي.٤٤٥١وصححه احلاكم (
احِ  )٣( كَ رْ  .)٢٧٤(ص انظر: ابن الفِ
), ابن ٤/٣٦٣), البحر املحيط يف أصول الفقه (٢/٨٩١انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )٤(

احِ ( كَ رْ  ).٢٧٦− ٢٧٥الفِ
) عن أيب إسحاقَ السبيعيِّ عنِ امرأتِهِ أهنا دخلتْ ١٠٧٩٨) والبيهقي (٣٠٠٣رو الدارقطني ( )٥(

وامرأةٌ أخر, فقالتْ أمُّ ولدِ  , فدخلتْ معها أمُّ ولدِ زيدِ بنِ أرقمَ األنصاريِّ ڤعىل عائشةَ 
, وإين ابتعتُهُ  ا منْ زيدِ بنِ أرقمَ بثامنامئةِ درهمٍ نسيئةً , إين بعتُ غالمً : يا أمَّ املؤمننيَ زيدِ بنِ أرقمَ

 : ا , فقالتْ هلا عائشةُ هُ مع رسولِ اهللاِ «بستامئةِ درهمٍ نقدً , إنَّ جهادَ بئسام اشرتيتِ وبئسام رشيتِ
, إالَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ).٢٣٧٨, وصححه ابن عبد اهلادي يف التنقيح (» أنْ يتوبَ قدْ بطلَ

عن أبيه عبد اهللا بن  ,عن سامل بن عبد اهللا ,) عن ابن شهاب١/٤٣رو اإلمام مالك يف املوطأ ( )٦(
= 
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.  توقيفٍ ملَا ساغَ الردُّ
هِ إذا خالفَ القياسَ عىل  الوجهُ الثاين: أنَّ حرصَ مستندِ الصحايبِّ يف اجتهادِ

; ألنَّ مداركَ األقوالِ واالجتهاداتِ  , وليستْ حمصورةً يف  التوقيفِ ممنوعٌ متنوعةٌ
. ا, أو غريَ ذلكَ ا, أوِ استحسانًا, أو استصالحً هُ عمومً , فقدْ يكونُ مستندُ  التوقيفِ

 
אWאא 

» , ادٍ : آحَ مُ إِىلَ سِ نْقَ ُ يَ ربَ اخلَْ . وَ بُ ذِ الْكَ قُ وَ دْ هُ الصِّ لُ خُ دْ : ما يَ ُ ربَ اخلَْ ا األخبَارُ فَ أَمَّ وَ
تَوَ   ».اتِرٍ ومُ

هُ  ا األخبارُ (: $قولُ ,  )وأمَّ نْ أبوابِ أصولِ الفقهِ هذا هوَ البابُ اخلامس عرشَ مِ
, وهوَ النبأُ يف اللغةِ  . واألخبارُ مجعُ خربٍ لُ )١(وهوَ األخبارُ نْقَ طْلَقُ عىل ما يُ , ويُ

; ألنَّ اخلربَ  , وهيَ األرضُ الرخوةُ نَ اخلَبَارِ , وهوَ مأخوذٌ مِ ثُ بهِ دَّ تَحَ ثِريُ الفائدةَ  ويُ يُ
ه ا احلافرُ ونحوُ هَ بارَ إذا قرعَ ثِريُ الغُ نَ  ,)٢(كام أنَّ األرضَ اخلَبَارَ تُ واخلربُ نوعٌ خمصوصٌ مِ

نَ  هُ مِ نْ دونَ لَ عنِ النبيِّ ومَ , واملرادُ باخلربِ هنا ما نُقِ نْ أقسامِ الكالمِ مٌ مِ , وقِسْ القولِ
, ووجهُ  مْ هُ نْ بعدَ تناولِ علمِ أصولِ الفقهِ لألخبارِ أنَّ األخبارَ  الصحابةِ والتابعنيَ ومَ

قِ االستنباطِ  ا وطُرُ لُ بدراسةِ داللتِهَ مَ ما يتَّصِ , وقدْ تقدَّ هيَ أحدُ األصولِ الرئيسةِ
ةً بمعرفةِ  يَّ رِ , والضعيفُ كانتْ حَ ; منها الصحيحُ منها, وملَّا كانتِ األخبارُ النبويةُ

                                                  = 
 : ها «عمر أنهُ كانَ يقولُ هُ أو جسَّ نْ قبَّلَ امرأتَ , فمَ نَ املالمسةِ هِ مِ ا بيدِ هَ , وجسُّ هُ بلةُ الرجلِ امرأتَ قُ
, فعليهِ الوضوءُ  هِ . »بيدِ نْ أصحِّ األسانيدِ  , وهذا مِ

 ).١/١٦٢), املصباح املنري (٨٧(ص انظر: مادة (خرب) خمتار الصحاح )١(
 ).٢/٤٠٨), رشح تنقيح الفصول (٢/٦٨ينظر: رشح خمترص الروضة ( )٢(
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هَ  نْ ضعيفِ ا مِ هَ لُ ملعرفتِهِ «ا, طرقِ متييزِ صحيحِ مَ ؤْ هُ فحقيقٌ االهتاممُ بِهِ ملَِا يُ وما هذا شأنُ
 .)١(»منْ صالحِ الدينِ والدنيا

هُ  هُ الصدقُ والكذبُ (: $قولُ لُ خُ دْ هذا تعريفُ اخلربِ يف  )فاخلربُ ما يَ
هُ أو ال? فذهبَ  هُ ورسمُ كِنُ حدُّ : هلِ اخلربُ ممَّا يُمْ , وقدِ اختلفَ أهلُ العلمِ  االصطالحِ
; إذْ كلُّ  هِ , واخلربُ معروفٌ بنفسِ هُ ادُ بِهِ تعريفُ رَ ه; إذْ حدُّ اليشءِ يُ مِ حدِّ مجاعةٌ إىل عدَ
تَاجُ يف  ْ . وال حيُ : قمْ يا زيدُ . وبنيَ قولِهِ : قامَ زيدٌ ا بنيَ قولِ القائلِ قً رْ هِ فَ ِدُ يف نفسِ عاقلٍ جيَ

; ألنَّ حقيقةَ  لُّمِ حدِّ اخلربِ عَ . وذهبَ )٢(كلٍّ منهام معلومةٌ بالبدهيةِ إدراكِ الفرقِ إىل تَ
 : , فقالوا فيهِ دُّ هُ حيُ هُ الصدقُ والكذبُ األكثرونَ إىل أنَّ لُ خُ دْ : إنَّ اخلربَ هوَ ما ما يَ . أيْ

هِ معَ  هُ بأنهُ صادقٌ أو كاذبٌ بالنظرِ إىل نفسِ حُّ اتصافُ , فيَصِ لُ الصدقَ والكذبَ تَمِ ْ حيَ
ضُ لهُ مِ  رِ عْ بِهِ قطعِ النظرِ عامَّ يَ ذِ لِّمِ أو كَ , )٣(نْ صدقِ املُتَكَ , والصدقُ مطابقتُهُ للواقعِ

, فاألولُ خربُ اهللاِ  طَعُ بصدقِ اخلربِ أو بكذبِهِ ألمرٍ خارجيٍّ قْ , وقدْ يُ هُ والكذبُ خالفُ
, فال ملسو هيلع هللا ىلص, وخربُ رسولِهِ ۵ ; الستحالةِ ذلكَ عقالً انِ عَ تَمِ ْ : الضدانِ جيَ , والثاين كقولِكَ

هُ القط جُ ْرِ : إنهُ نسبةُ يشءٍ خيُ ا. وقيلَ يف تعريفِ اخلربِ عُ بصدقِهِ أو كذبِهِ عنْ كونِهِ خربً
نِ اعرتاضاتٍ  لَمْ هذهِ التعاريفُ مِ . ومل تَسْ : غريُ ذلكَ . وقيلَ إىل يشءٍ يف اخلارجِ

ا. ,)٤(ومناقشاتٍ  هَ ا وأشهرُ هَ هُ املؤلفُ أسلمُ  وما ذكرَ
هُ  : آحادٍ (: $قولُ هذا التقسيمُ باعتبارِ صفةِ  )ومتواترٍ  واخلربُ ينقسمُ إىل قسمنيِ

 : : بلِ اخلربُ ثالثةُ أقسامٍ . وقيلَ هُ املؤلفُ يف قسمنيِ وصولِ اخلربِ إلينا, وقدْ جعلَ
                                                 

 ).٣/٢٨٢انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )١(
احِ ٤/١٧٠٥انظر: التحبري رشح التحرير ( )٢( كَ رْ  ).٢٧٩(ص ), ابن الفِ
 ).٤/١٧٤انظر: حاشية العطار ( )٣(
), قرة ٣١(ص ), املنهل الروي البن مجاعة١/٢٣٤ينطر: الكوكب املنري رشح خمترص التحرير ( )٤(

احِ (٦٨(ص العني كَ رْ  ).٢٧٩− ٢٧٨), ابن الفِ
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; ألنَّ املستفيضَ عىل  ا لألولِ ضً , وهذا التقسيمُ ليسَ معارِ , وآحادٌ , ومستفيضٌ متواترٌ
تَ  سْ : بلْ هوَ مُ . وقيلَ وهُ داخلٌ يف اآلحادِ بُو ما فرسَّ رْ هِ فهوَ ما ينقلهُ عددٌ كثريٌ يَ لٌّ بنفسِ قِ

طُّ عنْ عددِ التواترِ  نْحَ , ويَ  .)١(عىل اآلحادِ
 

אאWאא 
نْ « بِ عَ ذِ ىلَ الْكَ ؤُ عَ اطُ عُ التَّوَ قَ ة ال يَ َاعَ هُ مجَ ويَ رْ : أَنْ يَ وَ هُ , وَ مَ لْ بُ الْعِ ا يُوجِ اتِرُ مَ املُْتَوَ فَ

هَ  , وَ مْ ثْلِهِ , مِ عٍ ةٍ أو سامَ دَ اهَ شَ نْ مُ ونُ يفِ األصلِ عَ يَكُ , فَ نْهُ ِ عَ ربَ يَ إِىلَ املُْخْ نْتَهِ ا إِىلَ أنْ يَ ذَ كَ
ادٍ  تِهَ نِ اجْ  ».ال عَ

نَ التواترِ  , وهوَ مأخوذٌ مِ , وهوَ املتواترُ نْ أقسامِ اخلربِ هذا هوَ القسمُ األولُ مِ
, وهوَ جميءُ اليشءِ وقتًا بعدَ وقتٍ  تْ بمعنى التتابعِ تِ اخليلُ بمعنى: جاءَ : تواترَ الُ قَ , يُ

هُ تعاىل:  , ومنهُ قولُ  .)٢(]٤٤املؤمنون: [ ﴾L K J I﴿دفعةً بعدَ دفعةٍ
 : هُ بُ العلمَ (وقولُ ا, وهوَ تعريفٌ لهُ  )ما يُوجِ هذا تعريفُ املتواترِ اصطالحً

, وهوَ  : املتواترُ −باحلكمِ مُ ا − أيِ ; لكنهُ , وهذا متفقٌ عليهِ ختلفوا يف نوعِ يفيدُ العلمَ
, فذهبَ األكثرونَ إىل أنهُ يفيدُ علامً رضوريا هُ املتواترُ , وذلكَ أنهُ )٣(العلمِ الذي يفيدُ

. وقالَ بعضُ أهلِ  , ولوْ مل تكنْ لهُ أهليةُ النظرِ هُ نْ بلغَ لُ العلمُ باملتواترِ لكلِّ مَ ْصُ حيَ
قُّفِ العلمِ  : بلْ يفيدُ علامً نظريا, وذلكَ لتَوَ دَّ منها  العلمِ باملتواترِ عىل مقدماتٍ ال بُ

 , مْ عىل الكذبِ هُ ا, وأنهُ ال يمكنُ تواطؤُ نْ رواهُ مجعً ا, ككونِ مَ قِ كونِهِ متواترً قُّ لتَحَ

                                                 
 ).٣/٣١٢انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )١(
 ).٤٥٧(ص ), التحقيقات٢/٢٣آلمدي (انظر: اإلحكام ل )٢(
 ).١/١٢٨انظر: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ( )٣(
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 .)١(وأنْ يكونَ اخلربُ عنْ حمسوسٍ 
هُ  مْ (: $قولُ نْ مثلِهِ إىل أنْ ينتهيَ  أنْ يرويَ مجاعةٌ ال يقعُ التواطؤُ عىل الكذبِ مِ

ِ عنهُ إىل املُخْ  لَ اخلربَ عددٌ يستحيلُ )ربَ , وهوَ أنْ ينقُ لُ بهِ التواترُ ْصُ , هذهِ بيانٌ ملَِا حيَ
نَ الطبقاتِ عنْ هذا  , فمتى خلَتْ طبقةٌ مِ مْ مْ عىل الكذبِ عادةً عنْ مثلِهِ هُ تواطؤُ

, وهذا معنى قوهلِِ  يءُ يشءٍ إثرَ يشءٍ ِ ا; ألنَّ التواترَ جمَ : الوصفِ مل يكنِ اخلربُ متواترً مْ
نْ هذا التعريفِ أنَّ حصولَ  ادُ مِ تَفَ . ويُسْ طُ يف التواترِ استواءُ الطرفنيِ والوسطِ َ رتَ يُشْ

لُ بهِ العلمُ  ْصُ , بلْ هوَ كلُّ ما حيَ ا يف عددٍ معنيٍ ً نْحرصِ . وذهبَ مجاعةٌ )٢(التواترِ ليسَ مُ
وا يف  , واختلفُ ٌ نيَّ عَ طُ يف حصولِ التواترِ عددٌ مُ َ رتَ : إىل أنهُ يُشْ هِ عىل أقوالٍ عدةٍ حتديدِ

; ألنَّ األربعةَ أكثرُ نصابِ  لُ بهِ التواترُ مخسةٌ ْصُ : العددُ الذي حيَ نْ قالَ فمنهم مَ
: اثنا  نْ قالَ . ومنهمْ مَ بُ العلمَ , فالزيادةُ عليها تُوجِ بُ الظنَّ , الشهادةُ تُوجِ الشهادةِ

, كام يف قولِهِ ت بَاءِ بني إرسائيلَ قَ . وهوَ عددُ نُ m l k j ﴿عاىل: عرشَ
n﴾ ] :لقولِهِ تعاىل: ]١٢املائدة ; : سبعونَ نْ قالَ » ¬ ® ¯ ﴿, ومنهم مَ

, ]١٥٥[األعراف:  ﴾° ± ئةٍ وثالثةَ عرشَ رجالً : ثالثُمِ نْ قالَ , ومنهم مَ
. . وقيلَ غريُ ذلكَ  كأصحابِ بدرٍ

ها أ فِ عْ دُ لضَ هَ ا أقوالٌ ضعيفةٌ ال دليلَ عليها, ويَشْ نَّ اخلربَ قدْ وهذهِ األقوالُ كلُّهَ
نْ هذهِ األعدادِ  دٍ مِ نْ عدَ مَّ إنهُ ما مِ , ثُ لُ بهِ العلمُ ْصُ , لكنْ ال حيَ ٍ نيَّ عَ دٍ مُ رُ عنْ عدَ دُ يَصْ

مْ عىل الكذبِ  هُ ِيزُ تواطؤَ  .)٣(إالَّ والعقلُ جيُ
هُ  نْ  )ويكونُ يف األصلِ عنْ مشاهدةٍ أو سامعٍ ال عنِ اجتهادٍ (: $قولُ : إنَّ مَ أيْ

                                                 
 ).٣٩٨(ص انظر: الرشح الكبري )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٢١١(ص ), األنجم الزاهرات٢٨٦− ٢٨٤(ص انظر: ابن الفِ
احِ ( )٣( كَ رْ  ).٢٨٥− ٢٨٤انظر: ابن الفِ
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طَ ثبو َ نْ رؤيةٍ أو رشَ تَ وصفِ التواترِ للمنقولِ أنْ يستندَ اخلربُ إىل أمرٍ حمسوسٍ مِ
, فال مدخلَ  , أو سامعِ خربٍ صادقٍ سامعٍ كاإلخبارِ عنْ مشاهدةِ بلدٍ أو شخصٍ
نَ الناسِ عنْ حدوثِ  , فإخبارُ اجلمِّ الغفريِ مِ قِ الظنونِ إليهِ ; لتَطَرُّ لالجتهادِ يف التواترِ

ِ, ال يُ  , وإنْ العاملَ مْ يف ذلكَ إىل مشاهدةٍ هُ دَّ استنادُ , لعُ مْ هِ امً ملجردِ خربِ لْ بُ ذلكَ عِ وجِ
نْ طرقٍ أخر مَ بعضُ أهلِ العلمِ التواترَ إىل )١(كانَ العلمُ حاصالً بذلكَ مِ . وقدْ قَسَّ

 :)٢(نوعنيِ 
:  :األولُ  , وهوَ ما اتفقَ الرواةُ عليهِ لفظًا ومعنًى, مثلُ حديثِ منْ «تواترٌ لفظيٌّ

نَ النارِ  هُ مِ أْ مقعدَ يتبوَّ ا فلْ دً مِّ تَعَ  هذا احلديثَ عنِ النبيِّ »كذبَ عيلَّ مُ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص, فقدْ رَ
ةُ عنِ القرونِ  قَ رِ اللفظيِّ األخبارُ املُتَّفِ جُ يف التواتُ تِّنيَ صحابيا, وممَّا يندرِ نْ سِ أكثرُ مِ

, وكالعلمِ بوجودِ النبيِّ حم , ملسو هيلع هللا ىلصمدٍ املاضيةِ والبالدِ النائيةِ هِ , وظهورِ اآلياتِ عىل يدِ
ا,  هَ , وكالعلمِ بوجودِ املدنِ الشهريةِ كبغدادَ ونحوِ وعجزِ اخللقِ عنْ معارضتِهِ

, ونحوِ ذلكَ   .)٣(وكالعلمِ باألئمةِ األربعةِ أيب حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ وأمحدَ
, وهوَ ما اتفقَ الرواةُ عىل معناهُ دونَ لفظِ  :الثاين هِ حتى أصبحَ املعنى تواترٌ معنويٌّ

نْ  , ومِ , وهذا هوَ األكثرُ يف املتواترِ , وإنْ كانَ اللفظُ مل يبلغْ درجةَ القطعِ ا بِهِ مقطوعً
 , يدُ مرشوعيةَ املسحِ عىل اخلفنيِ فِ نْ طرقٍ كثريةٍ تُ ; فقدْ جاءَ مِ أمثلتِهِ املسحُ عىل اخلفنيِ

, ومنَ التواترِ امل ا غريَ متواترةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعنويِّ األخبارُ عنْ حوضِ النبيِّ وإنْ كانتْ ألفاظُهَ
, وشجاعةِ عيلٍّ  , وسخاءِ حاتمٍ . فهذهِ األخبارُ ثابتةٌ ڤيف القيامةِ , وما أشبهَ ذلكَ

هُ  يدُ فِ ةِ عىل ذلكَ الشرتاكِها يف «تواترَ ما تُ معَ اختالفِ املخربينَ يف الوقائعِ الدالَّ
                                                 

احِ ( )١( كَ رْ  ).٢٨٦− ٢٨٥انظر: ابن الفِ
 ).٧١(ص انظر: اللمع يف أصول الفقه للشريازي )٢(
 ).٤/١٧٦٩انظر: التحبري رشح التحرير ( )٣(
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ا تارةً بالتَّضَ  , وإنْ كانتْ جهةُ داللتِهَ نَ الوقائعِ املدلولِ , وكثريٌ مِ نِ وتارةً بااللتزامِ مُّ
; )١(»عىل هذا الوجهِ  نْ كالمِ املؤلفِ مُ مِ هَ فْ ا قدْ يُ , وهوَ مَ مْ قسامً آخرَ هُ ها بعضُ , وقدْ عدَّ

, واآلحادِ  هُ منْ حدٍّ للمتواترِ  .)٢(ألنهُ خارجٌ عامَّ وضعَ
 

אWאא 
ادُ « اآلحَ ي يُ  −وَ وَ الَّذِ هُ , وَ طَأ فِيهِ لِ اخلَْ تِامَ , الحْ مَ لْ بُ الْعِ ال يُوجِ , وَ لَ مَ بُ الْعَ وجِ

لْ  تَّصِ ْ يَ ا ملَ : مَ سلُ املُْرْ , وَ هُ لَ إِسنَادُ ا اتَّصَ : مَ نَدُ املُْسْ , فَ نَدٍ سْ مُ , وَ لٍ سَ رْ : مُ ِ نيْ مَ مُ إِىلَ قِسْ نْقَسِ يَ  وَ
ةِ  ابَ حَ ِ الصَّ ريْ اسيلِ غَ رَ نْ مَ انَ مِ إِنْ كَ , فَ هُ نَادُ نِ  إِسْ يدِ بْ عِ اسيلَ سَ رَ , إِال مَ ةٍ جَّ يْسَ بِحُ لَ فَ

نِ النَّبيِّ  انِيدَ عَ سَ تْ مَ دَ جِ تْ فَوُ تِّشَ ا فُ إهنَّ يَّبِ فَ  ».ملسو هيلع هللا ىلصاملُسَ
هُ  بُ العلمَ (: $قولُ بُ العملَ وال يُوجِ هذا هوَ القسمُ  )واآلحادُ هوَ الذي يُوجِ

. واآلحادُ يف اللغ , وهوَ اآلحادُ , وأحدٌ الثاين منْ أقسامِ اخلربِ دٍ كأَدَبٍ وآدابٍ ةِ مجعُ أَحَ
. وهوَ ما يقابلُ املتواترَ  دٌ حَ ا وَ , فأصلُهَ نْ واوٍ ةٌ مِ لَ بْدَ هُ مُ , ومهزتُ  .)٣(بمعنى واحدٍ

 : هُ بُ العملَ (وقولُ , وهوَ أنَّ اآلحادَ إنام يفيدُ  )يُوجِ هذا تعريفٌ لآلحادِ باحلكمِ
تْ  , إذا توافرَ ; وذلكَ إلمجاعِ  ثبوتَ العملِ بامَ تضمنَهُ اخلربُ فيه رشوطُ الصحةِ

مْ )٤(عىل قبولِهِ والعملِ بِهِ  ڤالصحابةِ  هُ , وشواهدُ هذا كثريةٌ جدا; منها رجوعُ
مْ  ڤخلربِ عائشةَ  هُ , وكذلكَ رجوعُ نْ غريِ إنزالٍ نَ اجلامعِ مِ يف وجوبِ الغسلِ مِ

ةِ  ڤخلربِ املغريةِ بنِ شعبةَ وحممدِ بنِ مسلمةَ  مْ بخربِ يف توريثِ اجلدَّ هُ , وكذلكَ أخذُ
                                                 

 ).٤/١٧٧٠), التحبري رشح التحرير (٢/٣٣٢انظر: رشح الكوكب املنري ( )١(
احِ ( )٢( كَ رْ  ).٢٨٨− ٢٨٦انظر: ابن الفِ
 ).٢/٤٣٦انظر: رشح تنقيح الفصول ( )٣(
 ).١/١٦٧), التلخيص يف أصول الفقه (١/٣٨٩الفقه (انظر: الربهان يف أصول  )٤(
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,  ڤعبدِ الرمحنِ بنِ عوفٍ  نَ املجوسِ هُ بأخذِ اجلزيةِ مِ , وكذا خربُ يف قضيةِ الطاعونِ
لُوا بتلكَ  , ملَا عمِ , فلوال أنَّ خربَ الواحدِ تقومُ بهِ احلجةُ وغريُ ذلكَ منَ الوقائعِ

لُّ عىل ثبوتِ العملِ بخربِ اآلحادِ إذا ص)١(األخبارِ  كانَ يرسلُ  ملسو هيلع هللا ىلصحَّ أنَّ النبيَّ , وممَّا يدُ
, كإرسالِهِ  م رشائعَ الدينِ هِ , وتعليمِ نَ الصحابةِ لدعوةِ الناسِ إىل اإلسالمِ اآلحادَ مِ

ا وأبا موسى  نْ سريةِ النبيِّ  ڤمعاذً , وهذا أمرٌ مشهورٌ معلومٌ مِ , فلوْ ملسو هيلع هللا ىلصلليمنِ
 .)٢(ملسو هيلع هللا ىلصبِهِ كانتِ احلجةُ ال تقومُ باآلحادِ ملَا اكتَفَى بإرسالِ آحادِ أصحا

هُ  بُ العلم(: $قولُ ثْبُتُ بهِ علمٌ رضوريٌّ وال   َ)ال يُوجِ : إنَّ خربَ اآلحادِ ال يَ أيْ
, فالذي  , وغريُ ذلكَ ; ألنَّ خربَ الواحدِ جيوزُ عليهِ اخلطأُ والنسيانُ والسهوُ نظريٌّ

, وهوَ املنسوبُ إىل أكث هُ املؤلفُ رَ ا قرَّ , هذا مَ هُ خربُ اآلحادِ الظنُّ رِ األصولينيَ يفيدُ
: إنَّ )٤(. وهذا أحدُ األقوالِ يف املسألةِ )٣(والفقهاءِ وأهلِ األثرِ وأهلِ الكالمِ  . وقيلَ

, وهوَ قولُ  ا. وبِهِ قالَ اإلمامُ أمحدُ يف إحد الروايتنيِ خربَ اآلحادِ يفيدُ العلمَ مطلقً
, ومذهبُ أهلِ الظاهرِ  : إنَّ خربَ اآلح)٥(أكثرِ أهلِ احلديثِ ادِ ال يفيدُ العلمَ إالَّ . وقيلَ

قنيَ  قِّ , ومجاعةٌ منَ األصولينيَ واملُحَ هُ اآلمديُّ وابنُ تيميةَ , واختارَ ضَ )٦(بقرينةٍ ِ . واعرتُ
                                                 

احِ ( )١( كَ رْ  ).٤٠٤(ص ), الرشح الكبري٢٩٢− ٢٨٩انظر: ابن الفِ
 ).٤٧٢(ص انظر: التحقيقات )٢(
 ).٤/١٨٠٩انظر: التحبري رشح التحرير ( )٣(
ق ), إرشاد الفحول إىل حتقي٤/١٨١٠), التحبري رشح التحرير (٢/٣٢انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٤(

 ).١٠٢(ص ), إجابة السائل رشح بغية اآلمل١/١٣٨احلق من علم األصول (
لَ عنِ اإلمامِ ٤/١٨١١قال يف التحبري رشح التحرير ( ,)٢/٣٢انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٥( ), ما نُقِ

 : تْ لهُ أسانيدُ متع«أمحدَ , وهوَ الذي صحَّ م كالمَ أمحدَ عىل أنهُ أرادَ اخلربَ املشهورَ هُ ددةٌ ومحلَ بعضُ
, بلْ إىل  , لكنهُ ال بالنسبةِ إىل كلِّ أحدٍ , فإنهُ يفيدُ العلمَ النظريَّ ساملةٌ عنِ الضعفِ والتعليلِ

رِ   .»احلافظِ املُتَبَحِّ
), رشح تنقيح الفصول ٥/٨١), الفتاو الكرب (٢/٣٢انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٦(

= 
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: بلْ  يبَ , وأُجِ بِطُ نْضَ َا «بأنَّ القرائنَ ال تَ نُ إليهِ النفسُ كسكوهنِ كُ يمكنُ أنْ تُضبطَ بامَ تَسْ
, أو قريبٍ منهُ بحيثُ ال هُ  إىل املتواترِ نْ أمثلةِ القرائنِ التي )١(»يبقى فيهِ احتاملٌ عندَ . ومِ

ي األمةِ هلام بالقبولِ  ; لتلَقِّ يا يف الصحيحنيِ وِ رْ هُ مَ تْ باآلحادِ أفادَ العلمَ كونُ , )٢(إذا احتَفَّ
هُ  ا كونُ , وأيضً ا, ولهُ طرقٌ متباينةٌ ساملةٌ منْ ضعفِ الرواةِ والعللِ ومثلُ كونِهِ مشهورً

لْسَ  سَ نْ هذهِ األقوالِ )٣(الً باألئمةِ احلفاظِ املتقننيَ حيثُ ال يكونُ غريبًامُ . واألقربُ مِ
. تْ بِهِ القرائنُ أفادَ العلمَ ا, وهوَ أنَّ خربَ اآلحادِ إذا احتَفَّ هَ  آخرُ

هُ  : إنَّ خربَ الواحدِ ينقسمُ باعتبارِ  )وينقسمُ إىل مرسلٍ ومسندٍ (: $قولُ أيْ
: مرسلٍ ومسندٍ اتصالِ السندِ وانقطاعِ   .)٤(هِ إىل قسمنيِ

هُ  هُ (: $قولُ لَ إسنادُ نْ أقسامِ اآلحادِ  )فاملسندُ ما اتَّصَ هذا هوَ القسمُ األولُ مِ
 ; دُ تَمَ ا, وهوَ بمعنى املُعْ نْ أسندَ يُسنِدُ إسنادً , وهوَ يف اللغةِ اسمُ مفعولٍ مِ وهوَ املُسنَدُ

, وألنَّ احلفاظَ ي . وهذا ا )٥(عتمدونَ عليهِ يف ثبوتِ احلديثِ ألنَّ اخلربَ يَعتمدُ إليهِ
هُ بِهِ اخلطيبُ البغداديُّ  هُ إىل  $التعريفُ قريبٌ ممَّا عرفَ لَ إسنادُ بأنَّ املسندَ ما اتَّصَ

                                                  = 
 ).١٠٢(ص ية اآلمل), إجابة السائل رشح بغ١٢٤(ص ), العقيدة األصفهانية٢/٤٢٩(

 ).٤/١٨١٣التحبري رشح التحرير ( )١(
احِ ١/٣٧٧), البحر املحيط يف أصول الفقه (٢/١١٠انظر: رشح خمترص الروضة ( )٢( كَ رْ ), ابن الفِ

 ().ص ), ونخبة الفكر البن حجر٢٩٤− ٢٩٣(
), رشح الكوكب ٢/١٠٤), رشح خمترص الروضة (٤/١٨١٣انظر: التحبري رشح التحرير ( )٣(

 ).٢/٣٤٩نري (امل
 ), اللمع يف أصول الفقه١٤(ص انظر: اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معرفة الدليل )٤(

 ).١٠١(ص ), إجابة السائل رشح بغية اآلمل٣٩(ص
), التوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن للسخاوي ١٥٥(ص انظر: مادة (سند) خمتار الصحاح )٥(

)١/٣٠.( 
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تَّصالً إىل النبيِّ  هُ فيام جاءَ مُ , واألكثرُ يف االستعاملِ إطالقُ هِ  ملسو هيلع هللا ىلصمنتهاهُ  .)١(دونَ غريِ
هُ  تَّ (: $قولُ هُ واملرسلُ ما مل يَ هذا هوَ القسمُ الثاين منْ أقسامِ  )صلْ إسنادُ

لُ إرساالً بمعنى  نْ أرسلَ يُرسِ , وهوَ يف اللغةِ اسمُ مفعولٍ مِ , وهوَ املرسلُ اآلحادِ
هُ عىل  : ما انقطعَ إسنادُ , أيْ هُ هُ املصنفُ بأنهُ ما مل يتَّصلْ إسنادُ هُ فذكرَ ا تعريفُ . وأمَّ أطلقَ

, سواءٌ كانَ ا , أو بنيَ التابعيِّ ملسو هيلع هللا ىلصالنقطاعُ بنيَ التابعيِّ والنبيِّ أيِّ وجهٍ كانَ
, وسواءٌ  نَ الطبقاتِ , أو فيام دونَ ذلكَ مِ , أو بنيَ تابعِ التابعيِّ والتابعيِّ والصحايبِّ

 : هُ يف التلخيصِ فقالَ فَ . وقدْ عرَّ هوَ أنْ «أكانَ االنقطاعُ بسقوطِ راوٍ واحدٍ أمْ أكثرَ
يفَ اإلنسانُ احلديثَ إىل , كالتابعيِّ يُضِ نْ بينَهُ وبينَهُ نْ غريِ أنْ يذكرَ مَ , مِ هُ نْ مل يلقَ  مَ

يفَ احلديثَ إىل رسولِ اهللاِ  : )٢(»ملسو هيلع هللا ىلصيُضِ هِ عىل مسلمٍ ا «. وقالَ النوويُّ يف رشحِ وأمَّ
املرسلُ فهوَ عندَ الفقهاءِ وأصحابِ األصولِ واخلطيبِ احلافظِ أبى بكرٍ البغداديِّ 

مْ بمعنى  ومجاعةٍ من املحدثنيَ ما هُ , فهوَ عندَ هُ هُ عىل أيِّ وجهٍ كانَ انقطاعُ انقطعَ إسنادُ
الً إالَّ ما أخربَ فيهِ  رسَ ى مُ مَّ مْ ال يُسَ هُ نَ املحدثنيَ أو أكثرُ , وقالَ مجاعاتٌ مِ املُنقطِعِ

ا ما مل يُسمَّ أحدُ  )٣(»ملسو هيلع هللا ىلصالتابعيُّ عنْ رسولِ اهللاِ  , وأمَّ هُ منهُ نْ سمعَ يَ مَ مِّ دونَ أنْ يُسَ
نْ راوٍ يف طبقةٍ  ا, فإنْ كانَ الساقطُ أكثرَ مِ هُ منقطعً , فيُسمونَ رواتِهِ يف غريِ هذهِ الصورةِ

الً  عضَ ي مُ مِّ كِلُ عىل ما ذكرهُ )٤(واحدةٍ سُ . وهذهِ االصطالحاتُ والتقسيامتُ ال تُشْ
نَ املر مْ متييزُ اخلربِ املقبولِ مِ هُ ; ألنَّ مقصودَ لِ , وذلكَ األصوليونَ يف تعريفِ املُرسَ دودِ

                                                 
 ).٢١(ص م الرواية للخطيبانظر: الكفاية يف عل )١(
 ).٢/٤١٥انظر: التلخيص يف أصول الفقه ( )٢(
 ).١/٣٠رشح النووي عىل مسلم ( )٣(
), ١٥٢(ص ), البيان امللمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني٥/٢١٣٨انظر: التحبري رشح التحرير ( )٤(

 ).٤/٣٤٧حاشية العطار (
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لِ   .)١(حاصلٌ بمعرفةِ املُسنَدِ واملُرسَ
هُ  ةٍ (: $قولُ جَّ نْ مراسيلِ غريِ الصحابةِ فليسَ بحُ هذا بيانُ حكمِ  )فإنْ كانَ مِ

تَجُّ هبا يف  ْ , فهيَ ليسَ ممَّا حيُ ُمْ نْ دوهنَ مراسيلِ غريِ الصحايبِّ كمراسيلِ التابعنيَ ومَ
, هذا ما ذه , وبِهِ قولُ أهلِ إثباتِ األحكامِ الرشعيةِ بَ إليهِ مجهورُ أهلِ العلمِ

م)٢(احلديثِ  هُ , وفيهم الثقاتُ وغريُ : بلْ )٣(; الحتاملِ روايتِهِ عنْ بعضِ التابعنيَ . وقيلَ
, وهوَ إحد الروايتنيِ عنْ أمحدَ  . وبِهِ قالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ ةٌ جَّ ا مراسيلُ )٤(هيَ حُ . أمَّ

ةٌ عندَ مج ڤالصحابةِ  جَّ نَ النبيِّ فهيَ حُ ا أنْ يسمعَ مِ ; ألنَّ الصحايبَّ إمَّ اهريِ العلامءِ
, فال تقدحُ جهالتُهُ يف ملسو هيلع هللا ىلص مْ مْ مقطوعٌ بعدالتِهِ , والصحابةُ كلُّهُ نَ صحايبٍّ مثلِهِ , أو مِ

, وأكثرُ روايةِ صغارِ الصحابةِ كابنِ عباسٍ وابنِ الزبريِ وحممودِ بنِ الربيعِ  صحةِ اخلربِ
نْ هذا القبيلِ  بولِ هيَ مِ ا أهلُ العلمِ بالقَ اهَ  .)٥(, وقدْ تلقَّ

هُ  تْ مسانيدَ عنِ (: $قولُ دَ جِ تْ فوُ تِّشَ ; فإهنا فُ إالَّ مراسيلَ سعيدِ بنِ املسيبِ
, فاستثنى  )ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ  ةٍ جَّ نْ أنَّ مراسيلَ غريِ الصحابةِ ليستْ بحُ م مِ هذا استثناءٌ ممَّا تقدَّ

نْ ذلكَ مراسيلَ سعيدِ بنِ املسيبِ ف : مِ , قالَ الشافعيُّ ةٌ جَّ إرسالُ سعيدٍ عندنا «إهنا حُ
لُ إالَّ عنْ أيب »حسنٌ  سِ رْ , وأنه ال يكادُ يُ ; وذلكَ ألنهُ ثبتَ بالتَّتَـبُّعِ والنظرِ أهنا متصلةٌ

. ڤهريرةَ  هِ , بخالفِ غريِ ه لكانَ مقبوالً نْ لوْ سامَّ لُ عمَّ , فهوَ يُرسِ هُ هرَ ; فإنهُ كانَ صِ
تْ مراسيلُ سعيدٍ مسندةً كانَ االحتجاجُ باملسندِ ويف هذا التعليلِ ن دَ جِ ; ألهنا إذا وُ ظرٌ

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).٢٩٧(ص انظر: ابن الفِ
 ).٤/٤٢١يف أصول الفقه (انظر: الواضح  )٢(
 ).٦/٣٤٠), البحر املحيط (١/٤٠٨انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )٣(
احِ (١/١٢٦انظر: روضة الناظر ( )٤( كَ رْ  ).٦/٣٤٠), البحر املحيط (٣٠١− ٣٠٠), ابن الفِ
), نفائس األصول يف رشح ٢/٢٢٨), رشح خمترص الروضة (١/١٢٥انظر: روضة الناظر ( )٥(

 ).٧/٣٠٣٣املحصول (
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; ألنهُ إذا  نْ مجلةِ مراسيلِ غريِ الصحابةِ وجهٌ ا مِ , وحينئذٍ ليسَ الستثنائِهَ ال باملرسلِ
نِ  لِمَ مِ . وقدْ عُ هِ ةَ ملراسيلِ سعيدٍ عنْ غريِ يَّ زِ ا, فال مَ ةً أيضً جَّ تْ مسندةً كانتْ حُ دَ جِ وُ

دُ استق ا ما ال يُوجَ , وأمَّ نْ مراسيلِ سعيدٍ تَجُّ باملسندِ مِ ْ راءِ مذهبِ الشافعيِّ أنهُ إنام حيَ
هِ  ةٍ كغريِ جَّ ا فليسَ بحُ . وهذا جارٍ عىل قاعدةِ الشافعيِّ ٍ يف أنهُ حيتجُّ بمرسلِ )١(مسندً

هُ  دُ ضِّ عَ دَ ما يُ جِ دَ  , كأنْ يُسنِدَ احلفاظُ املأمونونَ )٢(التابعيِّ إالَّ إذا وُ رِ , أو أنْ يَ هُ ما أرسلَ
لُ قولَ بعضِ الصحابةِ  , أو أنْ يوافِقَ املُرسَ نْ طريقٍ آخرَ الً مِ رسَ ; فإنَّ ذلكَ ڤمُ

 , لُ ما ذهبَ إليهِ كثريٌ منْ أهلِ العلمِ ا, أو أنْ يوافقَ املُرسَ يدلُّ عىل أنَّ لهُ أصالً صحيحً
ثُ عنِ امل لِ أنهُ ال حيدِّ هُ أو أنْ جتريَ عادةُ املرسِ , أو أنْ إذا شاركَ غريَ جاهيلِ والضعفاءِ

مَّ قالَ  . ثُ مْ هُ ا, مل خيالفْ نَ احلفاظِ يف روايةِ خربٍ مَ ومتى ما خالفَ ما وصفتُ «: $مِ
تْ الدالئلُ بصحةِ  دَ جِ , وإذا وُ لِهِ ا منهم قبولُ مرسَ َّ بحديثِهِ حتى ال يسعَ أحدً أَرضَ

, أحببْنَا أنْ نقبلَ مرسَ  تُ فْ ةَ تثبتُ بِهِ حديثٍ بامَ وصَ مَ أنَّ احلُجَّ , وال نستطيعُ أنْ نزعُ هُ لَ
لِ  ا باملُتَّصِ  .)٣(»ثبوهتَ

 
אא 

نِي أو « ثَ دَّ : حَ قُولَ ي أَنْ يَ اوِ ُوزُ لِلرَّ يْخُ جيَ أَ الشَّ رَ ا قَ إِذَ . وَ نَادِ سْ ىلَ اإلِ لُ عَ خُ نَةُ تَدْ نْعَ الْعَ وَ
ىلَ  وَ عَ أَ هُ رَ إنْ قَ . وَ ينِ َ ربَ هُ  أَخْ ازَ إِنْ أَجَ نِي. وَ ثَ دَّ : حَ قُولُ ال يَ . وَ ينِ َ ربَ : أَخْ ولُ يَقُ يْخِ فَ الشَّ

ةً  ازَ ينِ إِجَ َ ربَ , أو أَخْ ينِ ازَ ي: أَجَ اوِ يَقُولُ الرَّ ةٍ فَ اءَ ِ قِرَ ريْ نْ غَ يْخُ مِ  ».الشَّ
هُ  نَ احلديثَ  )تدخلُ عىل األسانيدِ  والعنعنةُ (: $قولُ نْعَ العنعنةُ مصدرُ عَ

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).٣٠٠− ٢٩٩(ص انظر: ابن الفِ
 ).٤٦٣− ٤٦٢(ص انظر: الرسالة )٢(
 ).٤٦٤(ص الرسالة )٣(
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نُهُ  نْعِ عَ . واملرادُ يُ نْ صيغِ األداءِ عندَ رواةِ األخبارِ , وهيَ مِ : عنْ فالنٍ , إذا رواهُ بكلمةِ
لِ برشطِ  نْ قبيلِ اإلسنادِ املُتَّصِ , فهوَ مِ هُ عنِ االتصالِ جُ ْرِ أنَّ العنعنةَ يف اإلسنادِ ال ختُ

, وبرشطِ ثبوتِ مالقاتِهِ  نَ التدليسِ نَةِ مِ نْعَ ملِنْ رواهُ عنهُ  سالمةِ الراوي الذي رواهُ بالعَ
, قالَ  كِيَ اإلمجاعُ عىل ذلكَ , وقدْ حُ , وهذا ما ذهبَ إليهِ مجهورُ أهلِ العلمِ نَةِ نْعَ بالعَ

 : عِي إمجاعَ أئمةِ احلديثِ عىل ذلكَ «ابنُ الصالحِ الربِّ يَدَّ : إنَّ )١(»وكادَ ابنُ عبدِ . وقيلَ
 ِّ , حتى يُرصَ لِ واملنقطعِ نَةِ يف حكمِ املُرسَ نْعَ  .)٢(حَ الراوي بالسامعِ خربَ العَ

هُ  , هذا )جيوزُ أنْ يقولَ الراوي: حدثني وأخربين وإذا قرأَ الشيخُ (: $قولُ
, وبدأَ بأعالها وهيَ قراءةُ  لُ بِهِ رشوعٌ يف بيانِ طرقِ التحملِ وصيغِ األداءِ التي تتَّصِ

بَ  . وصيغةُ األداءِ املناسِ لِ فيها بالسامعِ منهُ مُّ . وطريقُ التحَ : حدثني أو أخربين, الشيخِ ةِ
. ; ألنهُ صادقٌ يف كلِّ ذلكَ  أو سمعتُهُ

هُ  : حدثني(: $قولُ : أخربين. وال يقولٌ هذهِ  )وإنْ قرأَ هوَ عىل الشيخِ فيقولُ
 , ضَ رْ ى العَ مَّ , وتُسَ , وهيَ القراءةُ عىل الشيخِ لِ مُّ نْ طرقِ التحَ هيَ الطريقُ الثانيةُ مِ

, فأق هُ إقرارٌ فإذا قرأَ الراوي عىل الشيخِ , فإنَّ سكوتَ هُ أو سكتَ ومل ينكرْ عليهِ رَّ
 : . وال يقولُ : أخربين الشيخُ , ويقولُ الراوي حينئذٍ , فيكونُ روايةً صحيحةً هِ بسامعِ
; بناءً عىل أنَّ حدثني رصحيةٌ  نَ األصولينيَ , وهذا اختيارُ مجاعةٍ مِ هُ حدثني; ألنهُ مل حيدثْ

, وهوَ مل حيد هُ . يف كونِ الشيخِ حدثَ ا يف ذلكَ , فإذا قالَ الراوي: حدثني. كانَ كاذبً هُ ثْ
 , : حدثني. وهذا قولُ مالكٍ وسفيانَ بنِ عيينةَ والبخاريِّ : إنهُ جيوزُ أنْ يقولَ وقيلَ
 ; نْ أخربنا وحدثنا واحدٌ , والغرضُ مِ فُ أهلِ احلديثِ رْ , وعليهِ عُ ومعظمِ احلجازينيَ

                                                 
 ).٧٥(ص انظر: رشح التبرصة والتذكرة )١(
), رشح ٧٥(ص ة والتذكرة), رشح التبرص١١٦(ص انظر: جامع التحصيل يف أحكام املراسيل )٢(

 ).٢/٤٥١الكوكب املنري (
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, ألنَّ القصدَ اإلعالمُ بالروايةِ عنِ الشي : حدثني. وأطلقَ . وهذا اخلالفُ فيام إذا قالَ خِ
. فال خالفَ يف جوازِ ذلكَ  : حدثني قراءةً عليهِ ا إذا قالَ  .)١(وأمَّ

هُ  َين (: $قولُ ين, أو أخربَ هُ الشيخُ من غريِ قراءةٍ فيقولُ الراوي: أجازَ وإنْ أجازَ
نْ غريِ هذا بيانُ صيغةِ أداءِ اخلربِ فيام إذا أَذِنَ الشيخُ لل )إجازةً  راوي يف التحديثِ عنهُ مِ

. ةَ للشيخِ عليهِ , وال قراءَ تِهِ عىل الشيخِ  قراءَ
هُ  ...(: $قولُ هُ الشيخُ ,  )وإنْ أجازَ نْ طرقِ التحملِ هذهِ هيَ الطريقُ الثالثةُ مِ

نَ  , وهوَ املاءُ الذي يُسقاهُ املالُ مِ نَ اجلوازِ , وهيَ يف اللغةِ مأخوذةٌ مِ وهيَ اإلجازةُ
كَ أو  املاشيةِ  ين. إذا سقاكَ ماءً ألرضِ : استجزتُ فالنًا فأجازَ , تقولُ هِ واحلرثِ ونحوِ

هُ لهُ )٢(ملاشيتِكَ  هُ فيجيزُ َ علمَ : أجزتُ «, )٣(, وكذلكَ طالبُ العلمِ يستجيزُ العاملِ ويقالُ
تُ لهُ  غْ اهُ بحرفِ اجلرِّ فهوَ بمعنى سوَّ نْ عدَّ ا كذا; فمَ لفالنٍ كذا, وأجزتُ فالنً

تُ  , وأبَحْ : أسقيتُهُ ماءً ألرضهِ أو ملاشيتهِ , أيْ هُ ماءً تُ اهُ بنفسهِ فهوَ بمعنى أجزْ نْ عدَّ , ومَ
ا تعريفُ اإلجازةِ يف االصطالحِ فهيَ اإلذنُ يف الروايةِ )٤(»واألولُ أظهرُ وأشهرُ  . وأمَّ

, كأنْ )٥(لفظًا أو كتابةً  ٍ ٍ بمعنيَّ ها اإلجازةُ ملعنيَّ , أرفَعُ يقولَ  . وهيَ أنواعٌ ومراتبُ
: أجزتُ لفالنٍ راوٍ معنيٍ أنْ يرويَ عنِّي الكتابَ كذا وكذا  .)٦(الشيخُ

هُ  ةً (: $قولُ ين, أو أخربَين إجازَ هذا بيانٌ لصيغةِ األداءِ  )فيقولُ الراوي: أجازَ
                                                 

), إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من ١٨٧−٢/١٨٦ار ملعاين تنقيح األنظار (انظر: توضيح األفك )١(
 ).٤٢٥(ص ), الرشح الكبري٧١(ص ), قرة العني١/١٦٦علم األصول (

 ).٥/٣٢٩انظر: لسان العرب ( )٢(
 ).٦٧٨(ص انظر: رشح نخبة الفكر للقاري )٣(
 ).٣/٥٠٢انظر: النكت عىل مقدمة ابن الصالح ( )٤(
 ).٦٧٧(ص نخبة الفكر للقاريانظر: رشح  )٥(
 ).١٥١(ص انظر: مقدمة ابن الصالح )٦(
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, أو  ةً َين إجازَ , أو أخربَ : أجازين فالنٌ , وهيَ أن يقولَ الراوي باإلجازةِ يف هذهِ احلالِ
ثَني إجازَ  نْ )١(ةً حدَّ , وهذا قولُ كثريٍ مِ نْ كالمِ املؤلفِ جوازُ الروايةِ باإلجازةِ مُ مِ هَ فْ . ويُ

هُ جاءَ عنْ بعضِ  بَ ذلكَ بأنَّ , وتُعقِّ م االتفاقَ عىل ذلكَ هُ كَى بَعضُ , وقد حَ أهلِ العلمِ
, منهمُ أبو حنيفةَ وأبو ي نَ الفقهاءِ , وبهِ قالَ مجاعةٌ مِ ا ال تصحُّ , أهلِ العلمِ أهنَّ وسفَ

, وروايةٌ عنِ الشافعيِّ  َين. )٢(وهوَ قولٌ ملالكٍ ثَني أو أخربَ هُ إذا قالَ الراوي: حدَّ ; ألَنَّ
ا;  ا متناقِضً . كانَ كالمً َين إجازةً : أخربَ , وإنْ قالَ هُ ْ ربِ هُ ومل خيُ ثْ , فالشيخُ مل حيدِّ بَ فقدْ كذَ

, واإلجازةُ ليسَ في هُ ثَ هُ وحيدِّ َ ْربِ تَفى فيها باإلذنِ يف ألنَّ اإلخبارَ أنْ خيُ , بل يُكْ ها حتديثٌ
ْتَنِعْ  ام ممُ , فاجلمعُ بينهُ همُ املقصودُ )٣(الروايةِ . وأُجيبَ عنْ هذا بأنَّ اإلخبارَ يف اصطالحِ

َ بينهام  نَايفِ , فال تَ قُ عىل الروايةِ باإلجازةِ دُ , وهذا يَصْ بهِ اإلعالمُ واإلذنُ بالروايةِ
يِّدَ التحديثُ  ا, وإنَّام قُ ; لبيانِ صفةِ التحملِ  مطلقً  .)٤(فيها باإلجازةِ

 
אWאא 

مُ إِىلَ « نْقَسِ وَ يَ هُ . وَ مِ كْ امَ يفِ احلُْ هُ عُ مَ ْ ةٍ جتَ لَّ لِ بِعِ عِ إِىلَ األَصْ رْ دُّ الْفَ : رَ وَ هُ يَاسُ فَ ا الْقِ أَمَّ وَ
اللَ  قِيَاسِ دَ , وَ ةٍ لَّ : إىلَ قِيَاسِ عِ امٍ سَ ةِ أقْ ةُ ثَالثَ لَّ ا كانَتْ الْعِ : مَ ةِ لَّ يَاسُ الْعِ قِ . فَ بَهٍ قِيَاسِ شَ , وَ ةٍ

 : وَ هُ , وَ رِ ىلَ اآلخَ نِ عَ يْ دِ النَّظِريَ اللُ بِأَحَ تِدْ وَ االسْ : هُ اللَةِ قِيَاسُ الدَّ . وَ مِ كْ بَةً لِلْحُ وجِ فِيهِ مُ
بَةً  وجِ ونَ مُ ال تَكُ , وَ مِ كْ ىلَ احلُْ الَّةً عَ ةُ دَ لَّ ونَ الْعِ .أَنْ تَكُ كمِ  لِلْحُ

ا به, وال يُصارُ  بَهً ا شَ َ مهِ ثَرِ قُ بِأَكْ يُلْحَ ِ فَ لَنيْ َ أَصْ دُ بَنيْ دِّ عُ املُْرتَ رْ وَ الْفَ : هُ بَهِ قِيَاسُ الشَ وَ
                                                 

احِ  )١( كَ رْ  ).٣١١(ص انظر: رشح ابن الفِ
 ).٣/٥٠٢انظر: النكت عىل مقدمة ابن الصالح ( )٢(
 ).٢/٤٣انظر: تدريب الراوي ( )٣(
 ).٩٧(ص انظر: جني الثمر برشح نخبة الفكر )٤(
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 ».إليهِ معَ إمكانِ ما قبلهُ 
هُ  ا القياسُ (: $قولُ نْ أبوابِ أصولِ  )وأمَّ هذا هوَ البابُ السادس عرشَ مِ

, وهو را , وهوَ القياسُ نْ أهمِّ أبوابِ علمِ أصولِ الفقهِ . ومِ بعُ أنواعِ األدلةِ الرشعيةِ
 : , قال يف الربهانِ بُ الفقهُ «الفقهِ تَشعَّ , ومنهُ يَ , وأصلُ الرأيِ هوَ مناطُ االجتهادِ

, وهوَ املُفْيضِ إىل االستقاللِ بتفاصيلِ أحكامِ الوقائعِ معَ انتفاءِ  وأساليبُ الرشيعةِ
, فإنَّ ن , ومواقعَ اإلمجاعِ الغايةِ والنهايةِ صوصَ الكتابِ والسنةِ حمصورةٌ مقصورةٌ

; ليُعلمَ تساوهيِام أوِ )١(»معدودةٌ مأثورةٌ  . والقياسُ يف اللغةِ تقديرُ يشءٍ بيشءٍ
ام : إنَّ )٢(افرتاقُهُ نْ قالَ نْ هذا مَ . وقريبٌ مِ : هو عبارةٌ عن ردِّ اليشءِ إىل نظريهِ , وقيلَ

نْهُ قَو , ومِ بَّهُ معناهُ التشبيهُ , أي: يُشَ ُم: يُقاسُ املرءُ باملرءِ . واملرادُ بالقياسِ يف هذا )٣(هلُ
; ال  ةِ األصلِ فيهِ لَّ البابِ قياسُ الطردِ الذي هوَ إثباتُ حكمِ األصلِ يف الفرعِ لثبوتِ عِ
ةِ  قياسُ العكسِ الذي هوَ إثباتُ نقيضِ حكمِ األصلِ يف الفرعِ لوجودِ نقيضِ علَّ

 .)٤(األصلِ فيهِ 
ام(: $ولهُ ق هُ عُ مَ ْ وَ ردُّ الفرعِ إىل األصلِ يف احلكمِ بعلةٍ جتَ هُ هذا هوَ تعريفُ  )فَ

 , تْ عباراتُ األصولينيَ يف حدِّ القياسِ . وقدْ اختَلَفَ القياسِ يف االصطالحِ
هُ اعتبارُ الفرعِ باألصلِ يف حكمهِ « عُ إىل أنَّ لُها يَرجِ : إنَّه ليسَ للقياسِ )٥(»وحاصِ . وقيلَ

                                                 
 ).٢/٤٨٥انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )١(
), اللسان ٥٥٩(ص ), خمتار الصحاح٥/٤٠انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس ( )٢(

)١٢/٢٣٤.( 
احِ ٣/٣٧٦انظر: الفروق ( )٣( كَ رْ  ).٣١١(ص ), بن الفِ
 ).٣٢(ص ينظر: نرباس العقول يف حتقيق القياس عند علامء األصول )٤(
 ).٣/٢٢٣انظر: رشح خمترص الروضة ( )٥(
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لٌ عىل حقائقَ خمتلفةٍ حدٌّ  تَمِ هُ يَشْ ; ألنَّ بَيِّنُهُ  .)١(يُ
 : هُ , وهوَ  )بعلةٍ  احلكمِ يف  األصلِ إىل الفرعِ  ردُّ (وقولُ : إنَّ القياسَ إرجاعُ الفرعِ أيْ

هُ بلفظٍ  كمُ بَتَ حُ , وهوَ ما ثَ ى املَقيسَ إىل األصلِ مَّ , ويُسَ هُ املحلُّ الذي يُطلَبُ حكمُ
م , ويُسَ هُ باسمهِ , واملرادُ يتناولُ لُ الردُّ فيهِ هوَ احلكمُ صُ . واألمرُ الذي حيَ ى املَقيسَ عليهِ

ةِ  . فيُثبِتُ للفرعِ حكمَ األصلِ ألجلِ علَّ نِ اقتضاءٍ أو ختيريٍ بهِ احلكمُ التكليفيُّ مِ
بِطٌ  نضَ , وهيَ وصفٌ ظاهرٌ مُ لِّقَ بهِ احلكمُ . والعلةُ هيَ املعنى الذي عُ األصلِ يف الفرعِ

فٌ  عرِّ كمِ مُ فَ بتعريفاتٍ أُخر. وللعلةِ عدةُ أسامءٍ )٢(للحُ رِّ ختتلفُ باختالفِ «. وقدْ عُ
 , تدعِي, والباعثُ , والداعي, واملُسْ , واألمارةُ , فيقالُ هلا: السببُ االصطالحاتِ

رُ  ثِّ , واملُؤَ بُ , واملُوجِ تَيضِ , واملُقْ , والدليلُ , واملناطُ ُ أنَّ القياسَ  ,)٣(»واحلاملُ فيَتَبَنيَّ
هُ  , وجعلُ إرجاعُ حكمٍ ما مل يأتِ النصُّ عىل حكمهِ إىل حكمِ ما جاءَ النصُّ بحكمهِ
. كقياسِ  ام يف احلكمِ هُ اكَ بُ اشرتِ ام, يُوجِ عُ بينهُ ْمَ , بسبَبِ وصفٍ جيَ ا لهُ يف احلكمِ مساويً

, وهيَ القوتُ  ام يف علةِ احلكمِ اكِهُ يا; الشرتِ بَوِ ِّ يف كونهِ رِ زِّ عىل الربُ واالدِّخارُ عندَ  األَرُ
ةِ  يَّةِ واحلنابِلَ يْلُ عندَ احلنفِ , والكَ , والطُّعمُ عندَ الشافعيةِ ضَ عىل )٤(املالكيةِ ِ , وقدِ اعرتُ

; ألنَّ  , وال قياسَ الداللةِ لُ قياسَ العكسِ مَ , فهوَ ال يَشْ هُ غريُ جامعٍ هذا التعريفِ بأنَّ
ها,  كمُ ا أو حُ هَ عنى النصِّ ألنَّ اجلامعَ هوَ الزمُ العلةِ أو أثَرُ وال القياسُ فيام هوَ يف مَ

 , مَ دَّ قَ لِّ البحثِ كام تَ . وأُجيبَ بأنَّ قياسَ العكسِ خارجٌ عنْ حمَ اجلامعَ فيهِ بنفيِ الفارقِ
يل:  ا قِيَاسُ الداللةِ فَقِ . وأمَّ هُ يضُ , والعكسُ نَقِ نا قياسُ الطردِ ليسَ «فاملُرادُ بالقياسِ هُ

: دا . وقيلَ , كاجلَمعِ بنيَ اخلمرِ والنبيذِ بقياسٍ حقيقةً نِهِ املساواةَ يف العلةِ مُّ ; لتَضَ خلٌ
                                                 

 ).١٣(ص ول يف حتقيق القياس عند علامء األصولينظر: نرباس العق )١(
 ).٥٢٥(ص ), التحقيقات١/١٧٥), العدة (٧/٣١٧٧انظر: التحبري رشح التحرير ( )٢(
 ).٢/١١٠إرشاد الفحول ( )٣(
 ).٤٣٦(ص ), الرشح الكبري٧٢(ص انظر: قرة العني )٤(
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ةِ  بَ ِّ )١(»بالرائحةِ الدالةِ عىل الشدةِ املُطْرِ نَ القياسِ اجلَيلِ عُ بِنَفيِ الفارقِ فهوَ مِ ا اجلَمْ . وأمَّ
, وهيَ أ)٢(املندرجِ إمجاالً يف احلدِّ  ُ أركانُ القياسِ تَبَنيَّ نَ التعريفِ تَ , . ومِ : األصلُ ربعةٌ

: ياسِ فقد اختُلِفَ فيها عىل قولنيِ يف اجلُملةِ يَّةُ القِ جِّ ا حُ . وأمَّ , واحلُكمُ , والعلةُ  والفرعُ
ةِ أهلِ العلمِ  :القولُ األولُ  , وهذا قولُ عامَّ ةٌ جَّ وا  .)٣(أنَّ القياسَ حُ وقدِ احتجُّ

 لذلكَ بجملةِ أدلةٍ منها:
هِ  :أوالً  هُ دلَّ عىل اعتِبَارِ نْ ذلكَ قولُ اهللاِ تعاىل:  أنَّ . فمِ رآنُ الكريمُ ² ﴿القُ

 ́ نْ يشءٍ إىل ]٢احلرش: [ ﴾³ ةُ مِ زَ , وهوَ املُجاوَ بورِ نَ العُ , واالعتِبارُ مشتقٌّ مِ
نَ األصلِ إىل الفرعِ  ةُ احلُكمِ مِ زَ َاوَ هُ جمُ ; ألنَّ , وهذا عنيُ القياسِ لُّ بهِ )٤(آخرَ َّا يُستَدَ . وممِ

ياتُ التي فيها حثُّ اهللاِ تعاىل املؤمننيَ عىل االعتبارِ كقولهِ عىل صحةِ القياسِ اآل
V U T S ﴿, وقولهِ تعاىل: ]٤٤النور: [ ﴾L K J I H G F﴿تعاىل: 

W﴾ ] :نْ ]٦٦النحل اعُ مِ تِمُّ االنتِفَ هُ ال يَ بِ األمثالِ فإنَّ ْ نْ رضَ , وكذلكَ ما يف القرآنِ مِ
. هِ إال بالقياسِ  ذلكَ كلِّ

نَ  :ثانيًا القياسَ إلثباتِ  ملسو هيلع هللا ىلصالسنةِ األحاديثُ العديدةُ التي فيها استعاملُ النبيِّ  ومِ
نْ حديثِ أيب هريرةَ أنَّ أعرابيا أتى إىل النبيِّ  نْ ذلكَ ما يف الصحيحنيِ مِ . ومِ األحكامِ

ضُ لنفيِهِ ـ فقالَ لهُ رسولُ اهللاِ  ملسو هيلع هللا ىلص رِّ عَ ا أسودَ ـ وهو يُ تْ غالمً دَ لَ : إنَّ امرأَيتِ وَ فقالَ

                                                 
 ).٧/٣١٢٦انظر: التحبري رشح التحرير ( )١(
 ).٣/٢٢٣( انظر: رشح خمترص الروضة )٢(
. «): ٢/٩١قال يف إرشاد الفحول ( )٣( ةٌ يف األمورِ الدنيويةِ جَّ عَ االتفاقُ عىل أنهُ حُّ : أنهُ قدْ وقَ اعلمْ

يَّــة القياسِ الصادرِ منهُ وقال الفخرُ الرازي: كام يف األد جِّ وا عىل حُ , واألغذيةِ وكذلكَ اتفقُ يةِ
عَ اخلالفُ يف القياسَ الرشعيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  .», وإنام وقَ

 ).٢/١٢٣), هناية السول رشح منهاج الوصول (٥/١٣انظر: اإلهباج يف رشح املنهاج ( )٤(
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?: «ملسو هيلع هللا ىلص نْ إبلٍ : » هلْ لكَ مِ . قالَ : نعمْ ا?«قالَ : » فام ألواهنُ . قالَ ْرٌ : محُ لْ فيها مِن «قالَ هَ فَ
? قَ رَ : »أَوْ ا. قالَ قً رْ : إنَّ فيها لوُ ها?«, قالَ : لعلَّ »فأنَّى تَر ذلكَ جاءَ , فقالَ الرجلُ

. فقالَ  هُ عَ ا نزَ قً رْ هُ : «ڠعِ عَ ا نزَ قً رْ لَّ »وهذا لعلَّ عِ َا استُدِ يَّةُ القياسِ ما  , وممِ جِّ بِهِ عىل حُ
نْ حديثِ ابنِ عباسٍ  : جاءَ رجلٌ إىل النبيِّ  ڤرواهُ الشيخانِ مِ : يا  ملسو هيلع هللا ىلصقالَ فقالَ

 : نْها? قالَ , أفأَقْضيهِ عَ يْها صومُ شهرٍ لَ : إنَّ أمِّي ماتَتْ وعَ كَ «رسولَ اهللاِ لوْ كانَ عىل أمِّ
نْها? يَهُ عَ . قالَ » دينٌ أكنتَ قاضِ : نعمْ قْىضَ : «قالَ ينُ اهللاِ أحقُّ أن يُ وا »فدَ لُّ َّا استَدَ , وممِ

ياسِ أنَّ رسولَ اهللاِ  يَّةِ القِ جِّ :  ملسو هيلع هللا ىلصبِهِ عىل حُ نِ قالَ ا إىل اليَمَ ثَ معاذً كيفَ تَقْيضِ إذا «بَعَ
? اءٌ ضَ لكَ قَضَ رَ : »عَ . قالَ : أَقْيض بكتابِ اهللاِ ?«, قالَ , قال: »فإن مل جتدْ يف كتابِ اهللاِ

نَّةِ  ?«رسولِ اهللاِ. قال: فبِسُ , وال يف كتابِ اهللاِ : أجتهدُ » فإن مل جتِدْ يف سنةِ رسولِ اهللاِ قالَ
ولُ اهللاِ  بَ رسُ َ :  ملسو هيلع هللا ىلصرأيي وال آلو. فرضَ , وقالَ هُ قَ رسولَ «صدرَ احلمدُ هللاِ الذي وفَّ

سولَ اهللاِ . إالَّ أنَّ هذا احل)١(»رسولِ اهللاِ ملا يُريض رَ نَ الرأيِ ديثَ ال , قالوا: والقياسُ مِ
 : , فإنَّ قولَ معاذٍ , وعىل تقديرِ ثبوتِهِ ففي االستداللِ بِهِ نظرٌ هِ وإرسالِهِ ; لضعفِ ثبُتُ يَ
; ألنَّ الرأيَ هوَ  (أجتهدُ رأْيِي) ال يستلزمُ أنْ يكونَ ذلكَ بالرضورةِ عنْ طريقِ القياسِ

نْ  , ورشعِ مَ هُ كثريةٌ كاألخذِ بالرباءةِ األصليَّةِ , وطرقُ , االجتهادُ نَا, واالستصالحِ بلَ قَ
 .)٢(وغريِ ذلكَ 
, واالحتجاجُ بِهِ يف مسائلَ  ڤإمجاعُ الصحابةِ  :ثالثًا عىل جوازِ العملِ بالقياسِ

                                                 
), والرتمذي ٣٥٩٢باب اجتهاد الرأي يف القضاء (/), وأبو داود يف األقضية٢٢٠٦٠رواه أمحد ( )١(

), واحلديث ضعفه البخاري وأبو ١٣٢٧باب ما جاء يف القايض كيف يقيض? (/يف األحكام
), السلسلة ٢٥٥٧), التلخيص احلبري (٤/٦٣ي وغريهم, انظر: نصب الراية (داود والرتمذ

 ).٨٨١الضعيفة (
), إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ٢/١٢٣انظر: التلخيص يف أصول الفقه ( )٢(

)٢/٩٩.( 
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لُّ بِهِ عىل إثباتِ  نْ أقو وأجودِ ما يُستدَ , وهذا مِ مْ عىل بعضٍ هُ , ومل ينكرْ بعضُ عديدةٍ
يَّةِ القياسِ  جِّ  .)١(حُ

ا نْ بابِ العدلِ أنَّ حقيقةَ القياسِ  :رابعً , وتسويةٌ بينهام, وهذا مِ مجعٌ بنيَ متامثلنيِ
 : هُ اهللاُ تعاىل يف قولِهِ  ﴾Y X W V U T﴿وامليزانِ الذي ذكرَ

] :وا إنزالَ ذلكَ «, ]١٧الشور , وقدْ فَرسَّ فُ بِهِ العدلُ رَ عْ نُ العدلَ وما يُ مَّ تَضَ وامليزانُ يَ
, واهللاُ  َمَ العبادَ معرفةَ ذلكَ قُ بنيَ بأنْ أَهلْ رِّ فَ ي بنيَ املتامثلنيِ ويُ وِّ ورسولهُ يُسَ

 .)٢(»املختلفنيِ 
وا  :والقولُ الثاين . واستدلُّ ةُ , وبِهِ قالَ الظاهريَّ , وال جيوزُ العملُ بِهِ ةٍ جَّ إنهُ ليسَ بحُ

: نَ األدلةِ عىل إبطالِ القياسِ  بجملةٍ مِ
ام ليسَ يف , ف]٣٨األنعام: [ ﴾u t s r q p﴿قولُ اهللاِ تعاىل:  :األولُ 

, فال حاجةَ بنا للقياسِ  ى عىل النفيِ األصيلِّ , فيَبْقَ . ونُوقِشَ )٣(القرآنِ ليسَ بمرشوعٍ
ِ ملعاين  , وهوَ ما جاءَ عنِ النبيِّ املُبنيِّ هذا بأنَّ احلكمَ بالقياسِ راجعٌ إىل الكتابِ وبيانِهِ

.  الكتابِ
, ]٣٦يونس: [ ﴾| { ~ _ ` cb a﴿قولُ اهللاِ تعاىل:  :الثاين , والقياسُ ظنٌّ

. عُ إليهِ جَ رْ  فال يُ
وَ الظنُّ الذي ليسَ لهُ أصلٌ  نَ احلقِّ شيئًا هُ نِي مِ غْ ونُوقِشَ هذا بأنَّ الظنَّ الذي ال يُ
, فهوَ  , أوِ اإلمجاعِ , أوِ السنةِ نَ الكتابِ عُ إليهِ مِ جَ رْ دَ لهُ أصلٌ يُ جِ ا ما وُ , وأمَّ يف الرشيعةِ

                                                 
), نرباس ٩/٤٠٨٢), نفائس األصول يف رشح املحصول (٤/٦٤ينظر: اإلحكام لآلمدي ( )١(

 ).١٣(ص يف حتقيق القياس عند علامء األصولالعقول 
)٢( ) ١٩/١٧٦جمموع الفتاو) الكرب ١/١٥٨), انظر: الفتاو.( 
 ).٢٨٧(ص روضة الناظر )٣(
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 ِ , بدليلِ أنهُ جيَ نَ احلقِّ .مِ ُامَ ظنٌّ تِي, معَ أنَّ قوهلَ , وقولِ املُفْ  بُ العملُ بشهادةِ الشاهدِ
, ومل ]٥٩النساء: [ ﴾Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴿قولُ اهللاِ تعاىل:  :الثالثُ 

 ; نَ الردِّ إىل الكتابِ والسنةِ . ونُوقِشَ هذا بأنَّ العملَ بالقياسِ هوَ مِ يأمرْ بالردِّ للقياسِ
ا لهُ بالصحةِ و دَ هِ عُ ألهنام شَ جَ رْ نْ أصلٍ مقيسٍ عليهِ يُ دَّ يف القياسِ مِ , وألنهُ ال بُ يَّةِ احلُجِّ

 .)١(إليهِ 
هُ  , وقياسُ (: $قولُ , وقياسُ داللةٍ ةٍ : قياسُ علَّ وهو ينقسمُ إىل ثالثِةِ أقسامٍ

, وهي  )شبهٍ  تَنَدِ اإلحلاقِ وسبَبِهِ إىل ثالثةِ أقسامٍ سْ : إنَّ القياسَ ينقسمُ باعتبارِ مُ أيْ
, وسيأيت بيانُ كلٍّ منها التي هُ )٢(ذكرها املصنفُ كمُ . ووجهُ هذا التقسيمِ أنَّ املطلوبَ حُ

دَ بنيَ أصلنيِ فهو قياسُ  دَ بنيَ أصلنيِ أو ال, فام تردَّ ا أنْ يرتدَّ بالقياسِ ال خيلو; إمَّ
تِهِ يف الف لَّ ا أنْ يمكنَ إلغاءُ عِ دْ بنيَ أصلنيِ فهو إمَّ , وما ملْ يرتدَّ بهِ رعِ عقالً فهو قياسُ الشَّ

ةِ  ا أنْ ال يمكنَ فهو قياسُ العلَّ , وإمَّ ةِ نْ هذا )٣(الداللَ . وقدْ أشارَ الشافعيُّ إىل يشءٍ مِ
 : ; حيثُ قالَ ا أنْ يكونَ اليشءُ يف معنى «التقسيمِ َ مهُ : أحدُ نْ وجهنيِ والقياسُ مِ

, وأنْ يكونَ اليشءُ لهُ يف األصولِ  , فال خيتلفُ القياسُ فيهِ قُ  األصلِ لْحَ , فذلكَ يُ أشباهٌ
, وقدْ خيتلفُ القايسونُ يف هذا ا فيهِ ها شبهً , وأكثرِ  .)٤(»بأوالها بهِ

 

                                                 
احِ ( )١( كَ رْ  ).٣٢٤− ٣٢٣انظر: ابن الفِ
), املحصول البن ٥٤(ص ), اللمع يف أصول الفقه٣/٣٧٦الفروق ( ءانظر: أنوار الربوق يف أنوا )٢(

 ).١٢٦(ص العريب
احِ ( )٣( كَ رْ  ).٣٢٧−٣٢٦انظر: رشح ابن الفِ
 ).٤٧٩(ص الرسالة )٤(
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אW 
هُ  كمِ (: $قولُ بَةَ احلُ وجِ ةُ فيهِ مُ ةِ هو ما كانتِ العلَّ هذا أولُّ أنواعِ  )فقياسُ العلَّ

هُ أق ; ألنَّ , وبدأَ بهِ ةِ , وهو قياسُ العلَّ يَّةً وسببًا, حيثُ إنَّ القياسِ و أنواعِ القياسِ حجِّ
, فال حيسنُ عقالً  َا يف األصلِ أو أقو منهُ ةِ احلكمِ يف الفرعِ مساوٍ لثبوهتِ ثبوتَ علَّ
ي حتريمُ إحراقِ مالِ اليتيمِ وإغراقِهِ  ختلُّفُ احلكمِ يف الفرعِ عنها. ومثالُ املُساوِ

, ]١٠النساء: [ ﴾y x w v u t﴿استدالالً بقولهِ تعاىل: 
ا. ومثالُ قياسِ األوىل حتريمُ رضبِ « فاإلحراقُ واإلغراقُ مساوٍ لألكلِ يف كونِهِ إتالفً

ا عىل حتريمِ التأفيفِ يف قولهِ تعاىل:  امَ قياسً هِ  ﴾z y x w﴿الوالدينِ وشتمِ
 , وذلكَ أنَّ اآليةَ نبهتْ باألدنَى, وهو التأفيفُ عىل األعىل, وهو الرضبُ ]٢٣اإلرساء: [

ةِ اإليذاءِ  ا)١(بعلَّ لْمِ إىل أنَّ هذا ليسَ قياسً ةِ )٢(. وذهبَ مجهورُ أهلِ العِ نْ داللَ , بلْ هو مِ
, أو مفهومَ املوافقةِ  ى فحو اخلطابِ مَّ , ويُسَ . والدليلُ أنَّ نفاةَ القياسِ أثبتوا )٣(اللفظِ

نْ قالَ  ا, ومَ وهُ قياسً مُّ , وملْ يُسَ هُ حتريمَ الرضبِ بتحريمِ التأفيفِ : إنَّ لْمِ نْ أهلِ العِ مِ
هُ  امَّ , وسَ هُ لوال األصلُ املنصوصُ عليهِ ما ثبتَ حكمُ الفرعِ . علَّلَ ذلكَ بأنَّ قياسٌ

 َّ ا هنيُ النَّبيِّ )٤(الشافعيُّ القياسَ اجليلِ نْ أمثلتِهِ أيضً ,  ملسو هيلع هللا ىلص. ومِ عنِ التضحيةِ بالعوراءِ
نُ عقالً أ سُ هُ ال حيَ تْ العمياءُ عليها; ألنَّ يسَ , والعمياءُ فقِ ئُ العوراءُ زِ ْ : ال جتُ نْ يقالَ

 .)٥(»جتزئُ 
                                                 

 ).٣/٣٢٩), حاشية العطار (٢/١٠٧انظر: الكوكب املنري رشح خمترص التحرير ( )١(
 ).٤٤١(ص ), الرشح الكبري٦/٢٨٨٢), التحبري (٥/١٢٨انظر: البحر املحيط ( )٢(
ا حلكمِ  )٣( يا, انظر: البحر  وهوَ أنْ يكونَ املسكوتُ عنهُ موافقً وِ ا, أو أولَ ا مساويً , وهوَ إمَّ املنطوقِ

 ).٥/١٢٤املحيط (
 ).٤/١٠٠), الفصول يف األصول (١/٣٦٧), اإلهباج (٥٤(ص انظر: اللمع يف أصول الفقه )٤(
 ), الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع٣/٢٩٤انظر: التقرير والتحرير يف علم األصول ( )٥(

= 
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هُ  , وهو أنْ (: $قولُ رِ ينِ عىل اآلخَ وقياسُ الداللَةِ هوَ االستداللُ بأحدِ الَّنظِريَ
وجبةً  , وال تكونَ مُ ةُ دالَّةً عىل احلكمِ , وهو قياسُ  )تكونَ العلَّ هذا ثاين أنواعِ القياسِ

ةِ الد عُ غالبُ أنواعِ األقيِسَ جِ رْ , وإليهِ يَ ةِ رُ  ,)١(اللَ كَ ذْ , بلْ يُ ةُ رُ فيهِ العلَّ كَ وهو ما ال تُذْ
, وكقياسِ  ةِ ةِ املُشتدَّ ا عىل اخلمرِ بجامعِ الرائِحَ وصفٌ مالزمٌ هلا كتحريمِ النَّبيذِ قياسً

عِ  اجلمهورِ مالَ الصبيِّ واملجنونِ عىل مالِ البالِغِ العاقلِ يف وجوبِ  الزكاةِ فيهِ بجامِ
هُ مالٌ نامٍ   .)٢(أنَّ
هُ  رِ (: $قولُ ينِ عىل اآلخَ : إنَّ دليلَ إثباتِ  )هوَ االستداللُ بأحدِ النَّظِريَ أيْ

كمُ  دُّ حُ َ , فريُ نَاطَ بهِ احلُكمُ تُهُ لألصلِ يف وصفٍ جيوزُ أنْ يُ قَ احلكمِ يف الفرعِ موافَ
لُّ عىل الفرعِ اىل األصلِ بمعنًى غريِ املعنى الذ« دُ هُ يَ لِّقَ عليهِ احلُكمُ يف الرشعِ إالَّ أنَّ ي عُ

ةِ الرشعِ   .)٣(»وجودِ علَّ
هُ  وجبةً (: $قولُ , وال تكونَ مُ ةُ دالَّةً عىل احلكمِ : إنِّ  )وهو أنْ تكونَ العلَّ أيْ

كمِ يف الفرعِ ال  ثبِتًا للحُ املعنى الذي ثبتَ بهِ احلُكمُ يف األصلِ يَصلُحُ أنْ يكونَ مُ
ا ال ا وإمَّ هَ ا ملزومِ , إمَّ ةِ األصلِ ; فاحلكمُ منقولٌ إىل الفرعِ بدليلِ علَّ ا, إذ قدْ يتخلَّفُ زمً

ا هَ كمِ ا حُ ا, وإمَّ هَ  .)٤(أَثَرِ
                                                  = 

 ).٦٣٤(ص
 ).٣/٣٧٧وق (ينظر: الفر )١(
 ). ٦/١٢٧التقرير والتحرير يف علم األصول ( )٢(
 ). ٢٠٧(ص البيان امللمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني )٣(
), البحر املحيط يف أصول الفقه ٣/٤٣٦), رشح خمترص الروضة (٤/٤انظر: اإلحكام اآلمدي ( )٤(

= 
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ا(: $قولهُ  ا شبهً َ مهِ قُ بأكثرِ , فيُلحَ دُ بنيَ أصلنيِ بَهِ هو الفرعُ املرتدِّ ) وقياسُ الشَّ
بهِ بنيَ أصلنيِ هذا ثالثُ أنواعِ  دَ فرعٌ يف الشَّ , وهو أنْ يرتدَّ بَهِ , وهو قياسُ الشَّ القياسِ

; سواءٌ بالنَّظرِ  ا لذلكَ الفرعِ كمُ أكثرِ األصلنيِ شبهً , فيُثْبَتُ حُ ا بهِ ا شبهً َ مهُ فيُنظَرُ أكثرُ
دُ  : تردُّ ; فمثالُ األولِ ةِ أمْ بالنظرِ إىل قوةِ الشبهِ َ اهبَ دِ صفاتِ املُشَ الفرعِ بنيَ «إىل عدَ

دُّ إىل أشبهِ  َ , فريُ رَ يف وصفنيِ , ويشبِهُ اآلخَ ا يف ثالثةِ أوصافٍ َ مهُ أصلنيِ يُشبِهُ أحدَ
, ويشبِهُ  هُ آدميٌّ خماطبٌ مثابٌ معاقبٌ , وذلكَ كالعبدِ يشبِهُ احلُرَّ يف أنَّ األصلنيِ بهِ

قُ بام هو أشبهُ بهِ  , فيُلْحَ مٌ وَّ قَ هُ مملوكٌ مُ دُ فرعٍ بنيَ  ,)١(»البهيمةَ يف أنَّ ومثالُ الثاين: تردُّ
ا بهِ  ُامَ أقو شبهً نْ حيثُ أهيُّ نْ جهةِ «أصلنيِ مِ كالوضوءِ يشبِهُ التيَّممَ يف إجيابِ النِّيَّةِ مِ

قُ بام هو أشبهُ  هُ طهارةٌ بامئعٍ فيُلحَ ةِ يف أنَّ , ويشبهُ إزالةَ النَّجاسَ هُ طهارةٌ عنْ حدثٍ أنَّ
بَهِ ثال .)٢(»بهِ  مِ يف وجوبِ وللشَّ ا شبهٌ يف احلكمِ كقياسِ الوضوءِ عىل التَّيَمُّ ; إمَّ ثةُ مواردَ

ا شبهٌ يف الصورةِ كقياسِ اخللِّ عىل  , وإمَّ , والطهارةُ حكمٌ رشعيٌّ ُامَ طهارتانِ ; ألهنَّ النِّيَّةِ
زِّ عىل ا شبهٌ يف املقاصدِ كقياسِ األَرُ , وإمَّ ةِ بهِ هنِ يف منعِ إزالةِ النَّجاسَ ِّ بجامعِ  الدُّ الربُ

ا يف املقصودِ منهام عادةً  َ نَ األصولينيَ إىل أنَّ قياسَ  .)٣(احتادِمهِ وقدْ ذهبَ مجاعةٌ مِ
هُ ال  َابُ عنْ ذلكَ بأنَّ . وجيُ بَهِ بنيَ األصلِ والفرعِ ; لعدمِ متامِ الشَّ بهِ ليسَ بحجةٍ الشَّ

كْ  , بل ْيَ نْ كلِّ وجهٍ امَ مِ طُ تساوي األوصافِ بينِهُ َ رتَ ي وجودُ الشبهِ بوجهٍ لإلحلاقِ يُشْ فِ
                                                  = 

)٤/٤٤.( 
 ).٥٤(ص ينظر: اللمع يف أصول الفقه )١(
احِ (٥٤(ص أصول الفقه ينظر: اللمع يف )٢( كَ رْ  ).٣٣٢−٣٣١), ابن الفِ
 ). ٦/٢٨٧الفروق ( ءأنوار الربوق يف أنوا )٣(
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 .)١(باألصلِ 
 
א 

نْ « مِ , وَ مِ كْ امَ لِلْحُ يْنَهُ عُ بِهِ بَ ْمَ لِ فِيامَ جيُ نَاسبًا لألصْ ونَ مُ عِ أَنْ يَكُ رْ طِ الْفَ ْ نْ رشَ مِ وِ
َ اخلَْ  يْهِ بَنيْ لَ قٍ عَ تَّفَ لِيلٍ مُ ونَ ثابِتًا بِدَ طِ األصلِ أَنْ يَكُ ْ ةِ أَنْ رشَ لَّ طِ العِ ْ نْ رشَ مِ , وَ ِ نيْ مَ صْ

ةِ  لَّ ثْلَ الْعِ ونَ مِ , أَنْ يَكُ مِ كْ طِ احلُْ ْ نْ رشَ مِ نًى, وَ عْ ال مَ ظًا وَ نْتَقِضُ لَفْ ا فَال تَ َ لُوالهتِ عْ دَ يفِ مَ تطَّرِ
وَ املَْجْ  مُ هُ كْ احلُ , وَ مِ كْ الِبَةُ للحُ يَ اجلَْ : هِ ةُ لَّ الْعِ . وِ بَاتِ ثْ اإلِ ةِ يفِ النَّفْي, وَ لَّ عِ  »لُوبُ لِلْ

هُ  نْ رشطِ الفرعِ أنْ يكونَ مناسبًا(: $قولُ هذا رشوعٌ يف بيانِ  )لألصلِ  )٢(ومِ
دَ يف الفرعِ وصفٌ  . وهذا هوَ الرشطُ األولُ منها, وهوَ أنْ يُوجَ رشوطِ صحةِ القياسِ

. و نْ ترتيبِ احلُكمِ «مناسبٌ إلحلاقِهِ باألصلِ عُ مِ قَّ تَوَ بِ ما يُ عليهِ حصولُ  ضابِطُ املناسِ
; لدرءِ مفسدةِ ذهابِ  ; كرتتيبِ حتريمِ اخلمرِ عىل اإلسكارِ مصلحةٍ أو درءُ مفسدةٍ

اصِ لتحصيلِ مصلحةِ حفظِ النَّفسِ  صَ , وإجيابِ القِ جُ )٣(»العقلِ ْرُ . وهبذا الرشطِ خيَ
َعَ  هُ مجَ ; ألنَّ هُ عنِ امل«قياسُ الطردِ لُوُّ لَمُ خُ عْ , وعدمُ بنيَ األصلِ والفرعِ بوصفٍ يُ صلحةِ

هُ هنا )٤(»التفاتِ الرشعِ إليهِ  رَ , وذكَ نْ تعريفِ القياسِ ادُ مِ , وهذا الرشطُ قدْ يُستَفَ
يَّةِ قياسِ الطردِ فظاهرُ كالمِ املؤلِّفِ هنا أنَّ قياسَ الطردِ  جِّ ا ما يتعلقُ بحُ ا. وأمَّ تأكيدً

                                                 
 ).٢/١٧٧انظر: الكوكب املنري رشح خمترص التحرير ( )١(
ا أنْ يكونَ «): ١٦٩(ص لشيخ الشنقيطي يف مذكرة أصول الفقهاقال  )٢( نْ حيثُ هوَ إمَّ الوصفُ مِ

 الطرديُّ  أو ال, فإنْ مل تكنْ يف إناطةِ احلكمِ به مصلحةٌ فهوَ الوصفُ  يف إناطةِ احلكمِ بهِ مصلحةٌ 
, والطرديُّ ال  تْقِ كالطولِ والقرصِ بالنسبةِ إىل مجيعِ األحكامِ وكالذكورةِ واألنوثةِ بالنسبةِ إىل العِ

لَّلُ بهِ حكمٌ  عَ  .»يُ
 ).٦/٢٨٧الفروق ( ءانظر: أنوار الربوق يف أنوا )٣(
 ). ٣/٤٣٠ترص الروضة (قال يف رشح خم )٤(
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 : , فقالَ حَ بذلِكَ يف الربهانِ , وقدْ رصَّ ٍ هُ معنًى  الطردُ «غريُ معتَربَ مٌ حمضٌ ال يعضدُ كُّ َ حتَ
, فقدْ )١(»وال شبهٌ  ةٌ جَّ : بلْ قياسُ الطردِ حُ . وقِيلَ نْ أهلِ العلمِ . وهبذا قالَ مجاعةٌ مِ

لَ بهِ الصحابةُ  مِ نْ أئمةِ الفقهِ ڤعَ نْ أهلِ العلمِ مِ نْ بعدهمْ مِ لَلَ التي )٢(, ومَ ; فإنَّ العِ
لَّلَ هبا الفقهاءُ جريانَ الربا يف ا , عَ , والكيلِ , كالطعمِ , أوصافٌ طرديةٌ ألصنَافِ الستَّةِ

, ولكنْ  ةٍ . فقياسُ الطردِ وقياسُ الشبهِ يشرتكانِ يف تعليقِ احلُكمِ بغريِ علَّ والوزنِ
ا بنيَ أصلنيِ  دً بَهِ يف كونِهِ مرتدِّ دُّ قياسِ الطردِ  ,)٣(يمتازُ قياسُ الشَّ بَهِ ورَ فقبولُ قياسِ الشَّ

. والذي يقتضي ا; ألنَّ االشرتاكَ يف بعيدٌ ا مجيعً دَّ رَ ا, أو يُ بَال مجيعً قْ ا أنْ يُ رُ إمَّ هِ النَّظَ
,, وإنْ ملْ يكنْ  بَهِ والطردِ هُ يف الشَّ ا فيجبُ اعتبارُ األوصافِ واألحكامِ إنْ كانَ معتربً

ا هُ فيهام مجيعً ا وجبَ إلغاؤُ بَهِ معَ قياسِ ا)٤(معتربً لطردِ . والظاهرُ أنَّ اشرتاكَ قياسِ الشَّ
, فإنَّ نسبةَ ثبوتِ احلُكمِ يف  يَّةِ ُامَ يف عدمِ احلُجِّ يف بعضِ األوصافِ ال يستلزمُ تساوهيَ
هُ  ُّ عنْ إمامِ احلرمنيِ قولَ , وقدْ نقلَ الشوكاينِ بَهِ أقو منهُ يف قياسِ الطردِ قياسِ الشَّ

ب« , والشَّ هَ نِسبَةُ الثبوتِ إليهِ بأنَّ الطردَ نِسبَةُ ثبوتِ احلكمِ إليهِ ونفيهِ عىل السواءِ
ا قَ َ ةٌ عىل نسبةِ النَّفي, فافرتَ حَ جِّ رتَ  .)٥(»مُ

نْ رشطِ األصلِ أنْ يكونَ ثابتًا بدليلٍ متفقٍ عليهِ بنيَ اخلصمنيِ (: $قولهُ  ) ومِ
ٍّ أو  , وهو أنْ يكونَ ثابتًا بدليلٍ نيصِّ ةِ القياسِ نْ رشوطِ صحَّ هذا هوَ الرشطٌ الثاين مِ

                                                 
 ). ٢/٥٦٢الربهان يف أصول الفقه ( )١(
 ).٧/٣١٨انظر: البحر املحيط ( )٢(
, أو ما «): ٣/٤٣٠قال رشح خمترص الروضة ( )٣( وهوَ ما نزلَ عنِ املناسبِ وارتفعَ عنِ الطرديِّ

طَعْ هبا فيهِ  قْ , ومل يُ هُ عىل املصلحةِ مَ اشتاملُ هَّ  .»تَوَ
رْ  )٤( احِ (انظر: ابن الفِ  ).٣٣٥− ٣٣٤كَ
). انظر: الربهان يف أصول الفقه ٢/١٣٧إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ( )٥(

)٨٠٠, ٢/٥٦٨.( 
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تْ إمجاعٍ متفقٍ علي لِمَ , وعُ كمُ األصلِ ثابتًا بنصٍّ أو إمجاعٍ . فإذا كانَ حُ هِ بنيَ املتنازعنيِ
, ولكنْ ال يكونُ حجةً عىل اخلَصمِ حتى  علَّـتُهُ بنصٍّ أو استنباطٍ صحَّ القياسُ عليهِ

تِهِ ملْ يكنْ حج , واختلفا يف علَّ كمِ األصلِ ا عىل حُ قَ فَ , فإنِ اتَّ ةِ احلُكمِ ا عىل علَّ قَ ةً عىل يتَّفِ
ةِ احلُكمِ  تِهِ يف علَّ فَ ; ملخالَ  .)١(اخلَصمِ

ا(: $قولهُ  َ هتِ دَ يف معلوالَ ةِ أنْ تَطَّرِ نْ رشطِ العلَّ نْ  )ومِ هذا هوَ الرشطُ الثالثُ مِ
ةِ يف صورةٍ ثبتَ هبا احلكمُ فيها  هُ حيثُامَ ثبتَ وجودُ العلَّ , وهو أنَّ ةِ القياسِ رشوطِ صحَّ

.  دونَ ختلُّفٍ
 : ِامع(وقولهُ هتِ ْعُ معلولٍ واملقصودُ بهِ احلكمُ املَنُوطُ بالعلةِ يف قولِ  )لوالَ مجَ

; لثبوتِهِ يف كلِّ صورةٍ  هِ َالِّ دِ حمَ هُ باعتبارِ تعدُّ َعَ , ولكنْ مجَ , وهو واحدٌ يف نفسهِ اجلمهورِ
. دُ فيها العلةُ  تُوجَ

نْتَقِضُ ال لفظًا وال معنًى(: $قولهُ  نَ الرشو )وال تَ : إنَّ مِ طِ يف العلةِ التي أيْ
دَ معناها, فإنَّ  جِ ةِ أو وُ دَ لفظُ العلَّ جِ ثْبُتُ هبا احلكمُ يف الفرعِ أالَّ يتخلَّفَ احلكمُ إذا وُ يَ

ةِ  نْ قوادحِ العلَّ نَ اللَّفظِ دونَ )٢(ذلكَ مِ ا أنْ تكونَ مستفادةً مِ , وذلكَ أنَّ العلةَ إمَّ
نَ املعنَى باإليامءِ والتبيهِ  ا  .)٣(واسطةٍ أو مِ مثالُ انتقاضِ العلةِ لفظًا: أنَّ القتلَ عمدً

هُ ال  ا عدوانًا, فإنَّ هُ عمدً ضُ بقتلِ الوالدِ ولدَ نْتَقَ , هذه العلةُ تُ اصَ بُ القِصَ عدوانًا يُوجِ
, وعدمِ  نْ قتلهِ ليسَ لتخلُّفِ العلةِ يبَ عنهُ بأنَّ االمتناعَ مِ . وأُجِ اصَ صَ بُ القِ يُوجِ

امَ لو ا, وإنَّ ادِهَ , فال اطِّرَ , وكونِهِ سبَبًا يف وجودِ ولدهِ , وهو حرمةُ األبِ جودِ مانعٍ
ةِ معنًى: القولُ بأنَّ إجيابَ الزكاةِ  اضِ العلَّ . ومثالُ انتِقَ هِ يكونُ هذا األخريُ سبَبًا إلعدامِ

                                                 
 ).٤/١٠٩انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه ( )١(
 ).٢/٢١١انظر: قواطع األدلة يف األصول ( )٢(
 ).٢/١١٩من علم األصول ( ), إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق٢/٢٥٠انظر: املعتمد ( )٣(
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; معَ  رِ َا يف اجلواهِ وهبِ جُ ضُ بعدمِ وُ نْتَقَ , فهذهِ تُ امَ هو لدفعِ حاجةِ الفقريِ  يف األثامنِ إنَّ
لُ هبا دفعُ احلاجةِ  صُ َّا حيَ ونِ إجيَابِ الزكاةِ فيها ممِ : هذا جمردُ )١(كَ احِ َّ . وقالَ بعضُ الرشُّ

فَى; ألنَّ العلةَ ال تكونُ  ) لَكَ ضُ نْتَقَ : (فال تُ , ولوِ اقترصَ عىل قولِهِ نَ املؤلفِ اصطالحٍ مِ
ا األلفاظُ فهيَ فقطْ دالةٌ عليها نى, وأمَّ عْ : )٢(إالَّ مَ نْ . وقِيلَ بَةً مِ كَّ رَ إذا كانتِ العلةُ مُ

ا نُظِرَ فيها إىل  ا واحدً , وإذا كانتْ وصفً , نُظِرَ فيها إىل جانبِ اللَّفظِ ةٍ دَ أوصافٍ متعدِّ
ةِ مهام كانَ طريقُ )٣(املعنَى رُ أنَّ املؤلفَ أرادَ بيانَ تأثريِ انتقاضِ العلَّ ظْهَ , والذي يَ

َا.  ثبوهتِ
هُ  كمِ (: $قولُ نْ رشطِ احلُ ةِ يف النَّفيِ واإلثباتِ  ومِ نْ  )أنْ يكونَ مثلَ العلَّ : مِ أيْ

, إنْ  ةِ يف الوجودِ والعدمِ ا للعلَّ , أنْ يكونَ مساويً يسِ عليهِ رشطِ حكمِ األصلِ املَقِ
ورُ معَ  ; ألنَّ احلُكمَ يدُ , وإنِ انتفتِ انتفى احلُكمُ كذلكَ دُ احلُكمُ جِ وجدتِ العلةُ وُ

ا. وه ا وعدمً تِهِ وجودً ; ألنَّ ذاكَ خاصٌّ علَّ ةِ نَ الرشطِ املذكورِ يف العلَّ مُّ مِ ذا الرشطُ أَعَ
ا, وهذا  ا وعكسً , طردً , وهذا عامٌّ للوجودِ واالنتفاءِ ةِ بوجودِ احلُكمِ عندَ وجودِ العلَّ
ا, فمتى حصلَ  كِرً سْ ; لكونِهِ مُ , كتحريمِ اخلمرِ ةٍ واحدةٍ علَّالً بعلَّ فيام إنْ كانَ احلُكمُ مُ

ا سكَ مُ اإلِ هَ فْ . وقدْ يُ , ومتى انتفى عنهُ اإلسكارُ انتفى التحريمُ رُ بيشءٍ ثبتَ التحريمُ
لَلٍ  ثْبُتُ بعِ , ولو كانَ احلكمُ يَ هُ كلَّام انتفتِ العلةُ انتفى احلكمُ نْ كالمِ املُصنِّفِ أنَّ مِ

ا ل , وهبذا قالَ بعضُ أهلِ العلمِ خالفً ةً ا والقتلُ حرابَ ةٍ كالقتلِ قِصاصً دَ ; متعدِّ لجمهورِ
 , ا إلثباتِ احلُكمِ هَ عُ طُ اجتِامَ َ رتَ , وال يُشْ ةٍ نْ علَّ حيثُ قالوا بجوازِ تعليلِ احلكمِ بأكثرَ مِ
 , دِ العالماتِ , وال مانعَ من تعدُّ ةَ عالمةٌ عىل وجودِ احلكمِ ا; ألنَّ العلَّ اهَ دَ ثْبُتُ بإحْ بلْ يَ

                                                 
 ).٧٥(ص ), قرة العني٢٣٥(ص انظر: األنجم الزاهرات )١(
 ).٤٥٦(ص انظر: الرشح الكبري )٢(
 ).٧٥(ص انظر: قرة العني )٣(



QXW@ ي شرح ا   لورقاتشذرات 

هُ  , ومثالُ لَلِ ثبوتِ القتلِ دِ عِ مَ يف تعدُّ ةِ النِّكاحِ بالقرابةِ كام تقدَّ ا تعليلُ حرمَ أيضً
اعِ  ضَ رِ والرَّ هْ  .)١(والصِّ

هُ  ةُ هي اجلالِبَةُ للحكمِ (: $قولُ ةِ وهو تعريفٌ هلا  )والعلَّ هذا تعريفُ العلَّ
, كاإلسكارِ وصفٌ مناسبٌ  ا لهُ بَتِهَ ; ملُنَاسَ ةُ هي املوجبةُ للحكمِ يف املحلِّ , فالعلَّ باألثرِ

فٌ حلرمةِ كلِّ   .)٢(مسكرٍ وموجبٌ هلا معرِّ
هُ  ةِ (: $قولُ لُوبُ للعلَّ ةِ  )واحلكمُ هو املَجْ بُ العلَّ وجَ : إنِّ احلُكمَ مُ أيْ

. نْ طلبٍ أو ختيريٍ أو وضعٍ هُ وهو خطابُ الرشعِ مِ مَ تعريفُ ا, وقدْ تقدَّ اهَ تَضَ قْ  ومُ
 

אאWאא 
بَاحَ « اإلِ ظْرُ وَ ا احلَْ أَمَّ تْهُ وَ ا أَبَاحَ ظْرِ إال مَ ىلَ احلَ يَاءَ عَ : إِنَّ األَشْ قُولُ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ مِ ةُ فَ

وَ  هُ لِ وَ كُ بِاألَصْ سَ تَمْ يُسْ ةِ فَ ىلَ اإلبَاحَ لُّ عَ دُ ا يَ ةِ مَ يعَ ِ دْ يفِ الرشَّ ْ يُوجَ إِنْ ملَ , فَ ةُ يعَ ِ الرشَّ
وَ أَ  هُ , وَ هِ قُولُ بِضدِّ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ . ومِ ظْرُ هُ احلَ ظَرَ ا حَ ةُ إِال مَ يَاءِ اإلبَاحَ لَ يفِ األَشْ نَّ األَصْ

 , عُ ْ نْ قالَ بالتوقُّفِ الرشَّ  ».ومنهمْ مَ
هُ  ا احلظرُ واإلباحةُ (: $قولُ نْ أبوابِ أصولِ  )وأمَّ َ مِ رشَ هذا هو البابُ السابع عَ

. واملقصودُ بهِ بيانُ األصلِ يف األشياءِ قبلَ  , وهو احلظرُ واإلباحةُ , الفقهِ ودِ الرشعِ رُ وُ
نْ فروعِ مسألةِ التحسنيِ  , وهي مِ ها املؤلِّفُ وقدِ اختلفَ العلامءُ فيهِ عىل أقوالٍ ذكرَ

, كالتنفسِ )٣(والتقبيحِ العقلينيِ  ا عنِ الرضورةِ َلَّ اخلالفِ ما كانَ خارجً لَمْ أنَّ حمَ يُعْ . ولْ
                                                 

 ).٥/٧٤), حاشية العطار (٢/٢٣٠انظر: قواطع األدلة يف األصول ( )١(
 ).١٣٦(ص ), رشح الفوزان٤٥٨(ص انظر: الرشح الكبري )٢(
), ١/١٥٤), البحر املحيط (١/٩٠), اإلحكام (١/٦٣), املستصفى (١/٩٩الربهان ( انظر: )٣(

 ).١/٣رشح الكوكب املنري (
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ا. ; فإنَّ هذا مباحٌ وفاقً دَّ منهُ للبقاءِ  وأكلِ ما ال بُ
: إنَّ أصلَ األشياءِ عىل احلظرِ إالَّ ما أباحتهُ (: $هُ قولُ  نْ يقولُ نَ النَّاسِ مَ فمِ
, وهو أنَّ األصلَ يف األشياءِ املنعُ والتحريمُ  )الرشيعةُ  هذا هو القولُ األولُ يف املسألةِ

نَ  , وابنِ أيب هريرةَ مِ نَ املالكيةِ , وهذا قولُ البهري مِ  إال ما جاءَ النَّصُّ بإباحتِهِ
; وقدِ استدلوا بأدلةِ  , وهو قولُ الظاهريةِ نَ احلنابلةِ , والقايض أَيبِ يعىل مِ الشافعيةِ

مْ قولُ اهللاِ:  تِهِ نْ أبرزِ أدلَّ نَ السنَّةِ مِ نَ الكتابِ ومِ  ﴾n m l k﴿األشياءِ مِ
نْ حديثِ عائشةَ ]٣املائدة: [ ما بالُ «: ملسو هيلع هللا ىلصقولَ النَّبِيِّ أنَّ  ڤ, وما يف الصحيحنيِ مِ
نْ رشطٍ ليسَ يف كتابِ اهللاِ فهو أق , ما كانَ مِ ا ليستْ يف كتابِ اهللاِ طُونَ رشوطً ِ رتَ وامٍ يَشْ

, وإنْ كانَ  , ورشطُ اهللاِ أوثقُ  باطلٌ , قضاءُ اهللاِ أحقُّ ئةَ رشطٍ ا  ,)١(»مِ وقالوا: األشياءُ كلُّهَ
, فال جي لْك ِالغريِ بغريِ إذنِهِ قبيحٌ لْكٌ هللاِ تعاىل, والترصفُ يف مِ وزُ ألحدٍ أنْ يتناولَ مِ

. دَ الرشعُ بإباحتِهِ رِ  شيئًا حتى يَ
 : هُ ; فاإلباحةُ  )إالَّ ما أباحتهُ الرشيعةُ (وقولُ ةُ الرشعيَةُ : إالَّ ما أَذِنَتْ فيهِ األدلَّ أيْ

ال. , أمْ حِ ا, أمْ كراهةً ا, أمْ ندبً ابلُ احلظرَ واملنعَ سواءٌ أكانَ إجيابً قَ  هنا ما يُ
هُ  , وهو  فإنْ (: $قولُ لُّ عىل اإلباحةِ يتمسكْ باألصلِ دْ يف الرشيعةِ ما يدُ ملْ يُوجَ

,  )احلظرُ  فِ ُ مْ دليلُ اإلذنِ يف الترصَّ قُ هُ إذا ملْ يَ , فإنَّ هُ مَ تقريرُ : فبناءً عىل ما تقدَّ أيْ
. كُ بهِ هو املنعُ والتحريمُ سَ تَمْ ارُ إليهِ ويُسْ  فاألصلُ الذي يُصَ

هُ  نَ النَّاسِ (: $قولُ , وهو أنَّ األصلَ يف األشياءِ ومِ نْ يقولُ بضدِّ ذلكَ مَ
هُ الرشعُ  نْ أقوالِ أهلِ العلمِ يف األصلِ يف  )اإلباحةُ إال ما حظرَ هذا هو القولُ الثاين مِ

 ; لْمِ , وإىل هذا ذهبَ مجاهريُ أهلِ العِ لُّ , وهو اإلباحةُ واحلِ األشياءِ بعدَ ورودِ الرشعِ
                                                 

 ).١٥٠٤) ومسلم رقم (٢١٦٨رواه البخاري رقم ( )١(
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مْ قولُ اهللاِ: وقدِ استدلوا بأدلةٍ كثريةٍ مِ  تِهِ نْ أبرزِ أدلَّ نَ السنَّةِ مِ K J ﴿نَ الكتابِ ومِ
O N M L﴾ ] :وقولُ اهللاِ: ]١١٩األنعام ,﴿[ Z Y X W﴾ ] :البقرة

نْ حديثِ سعدِ بنِ أَيبِ وقاصٍ ]٢٧٥ قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النَّبِيَّ  ڤ, وما يف الصحيحنيِ مِ
نْ سألَ عنْ يشءٍ « ا مَ مً رْ لِ مسأَلَتِهِ إنَّ أعظمَ املسلمنيَ جُ نْ أَجْ مَ مِ رِّ , فحُ مْ رَّ َ , )١(»ملْ حيُ

تَّبُ عىل  َ رتَ هُ ال يَ قالوا: وألنَّ اهللاَ تعاىل خلقَ األشياءَ ألجلِنَا, فتكونُ مباحةً لنَا, وألنَّ
. ا, وهوَ اهللاُ ةٌ وال رضرٌ عىل مالِكِهَ ا مفسدَ تِهَ  استباحَ

هُ  نْ قالَ بالتوقُّفِ (: $قولُ نْ أقوالِ أهلِ هذا هو ال )ومنهمْ مَ قولُ الثالثُ مِ
مُ عليها  ْكَ , فال حيُ , وهو القولُ بالتوقُّفِ لْمِ يف األصلِ يف األشياءِ بعدَ ورودِ الرشعِ العِ
, بناءً عىل أصلِهِ بأنَّ العقلَ ال يقبِّحُ وال  , وهذا مذهبُ األشعريِّ بإباحةٍ وال حظْرٍ

. وقدْ عدَّ بعضُ أهلِ العلمِ هذا القولَ و نُ : حيسِّ ا, قالَ الزركيشُّ يف البحرِ املحيطِ مهً
وا هنا « ودِ الرشعِ  –ملْ حيكُ رُ : يف مسألةِ األصلِ يف األشياءِ بعدَ وُ قوالً ثالثًا  −أيْ

ودِ الرشعِ −بالوقفِ كام هناكَ  رُ مِ األشياءِ قبلَ وُ كْ : يف حُ , وقدْ −أيْ ; ألنَّ الرشعَ ناقلٌ
, وأجر اخل مْ بنيَ الصورتنيِ هُ ا خلطَ بعضُ مِ  –الفَ هنا أيضً كْ : يف مسألةِ حُ أيْ

ودِ الرشعِ  رُ  .)٢(»األشياءِ بعدَ وُ
 

אאWאא 
عِي« ْ لِيلِ الرشَّ مِ الدَّ دَ نْدَ عَ لَ عِ بَ األَصْ حِ تَصْ : أَنْ يَسْ الِ ابِ احلَْ تِصحَ نَى اسْ عْ مَ  »وَ

هُ  بَ ا(: $قولُ لُ عندَ عدمِ الدليلِ ومعنى استصحابِ احلالِ أنْ يُستصحَ ألَصْ

                                                 
 ).٢٣٥٨), ومسلم رقم (٧٢٨٩رواه البخاري رقم ( )١(
 ).٦/١٢البحر املحيط يف أصول الفقه ( )٢(
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.  )الرشعيِّ  , وهو االستصحابُ نْ أبوابِ أصولِ الفقهِ َ مِ رشَ هذا هو البابُ الثامن عَ
 , بَةِ حْ ةِ الرشعيةِ املختلفِ فيها. واالستصحابُ لغةً معناهُ طلبُ الصُّ وهو أحدُ األدلَّ

يَا, والصحبةُ مقارنةُ اليشءِ ومقاربَ  قْ . وهو يف كاالستسقاءِ بمعنى طلبُ السُّ تُهُ
 : ا«االصطالحِ : )١(»التمسكُ بدليلٍ عقيلٍّ أو رشعيٍّ ملْ يظهرْ عنهُ ناقلٌ مطلقً . وقيلَ

, وهذا هو املشهورُ عندَ  استصحابُ ثبوتِ أمرٍ يف الزمانِ الثاين; لثبوتِهِ يف األولِ
ا للحنفيَّةِ  , خالفً , وهو حجةٌ عندَ املالكيةِ والشافعيةِ واحلنابلةِ . وقدْ ذكرَ )٢(اإلطالقِ

نَ  ةِ اإلنسانِ مِ , وهي براءةُ ذمَّ هِ وهو استصحابُ الرباءةِ األصليَّةِ املصنِّفُ أحدَ أنواعِ
 , نْ ذلكَ ا بيشءٍ مِ لِهَ غْ , حتى يقوم َدليلٌ عىل شَ التكاليفِ الرشعيةِ واحلقوقِ املاليةِ

ى االستصحابَ العقيلَّ  مَّ الفرائضِ  , كعدمِ وجوبِ صالةِ فريضةٍ زائدةٍ عىل)٣(ويُسْ
بَتْ بقيَ ما زادَ عليها  , فلامَّ وجَ ا ملْ تكنْ واجبةً لَّهَ َا كُ ; ألهنَّ هُ ; ألنَّ األصلَ عدمُ اخلمسِ
نَافِيًا  , متى مل جيدْ املجتهدُ دليالً مُ , وهكذا يف سائِرِ األبوابِ عىل ذلكَ األصلِ

مَ باستصحابِ األصلِ  كَ , حَ ةِ ابِ الرباءَ حَ . )٥(فقٌ عليهِ , وهذا املعنى مت)٤(الستِصْ
بَهُ بعضُ أهلِ العلمِ للجمهورِ  ; ولذلكَ نَسَ ا عنِ احلنفيَّةِ مْ خالفً هَ . )٦(ولكنْ حكى بعضُ

مْ دليلٌ عىل  قُ , وملْ يَ كمٍ دلَّ عليهِ الدليلُ نْ أنواعِ االستصحابِ استصحابُ حُ ومِ
ةَ عندَ  لِ الذمَّ غْ , وشَ , كاملِلكِ عندَ جريانِ القولِ املقتَيضِ لهُ هِ جريانِ إتالفٍ أو  تغيريِ

                                                 
 ).٨/٣٧٥٣التحبري رشح التحرير ( )١(
), الرشح ٧٨(ص ), قرة العني٢١٣(ص ), رشح املحيل٣/١٤٨انظر: رشح خمترص الروضة ( )٢(

 ).٤٦٩(ص الكبري
 ).٢٢٧(ص انظر: إجابة السائل رشح بغية اآلمل )٣(
احِ  )٤( كَ رْ  ).٧٨(ص انظر: ابن الفِ
 ).٧٨(ص ), قرة العني٢١٢(ص انظر: رشح املحيل )٥(
 ).٤٦٨(ص انظر: الرشح الكبري )٦(
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, فهذا ال خالفَ يف وجوبِ العملِ  ةِ بعدَ ثبوتِ النِّكاحِ وحَ لِّ يف املَنْكُ , ودوامِ احلِ التزامٍ
ضٌ  ثْبُتَ معارِ مِ اإلمجاعِ يف )١(بهِ إىل أنْ يَ كْ نْ أنواعِ االستصحابِ استصحابُ حُ . ومِ

, ودخلَ يف الصال مَ لعدمِ املاءِ نْ تيمَّ ; كمَ َلِّ اخلالفِ , فهلْ يَقطَعُ حمَ ا رأ املاءَ هَ , وأثناءَ ةِ
مْ عىل صحةِ دخولِهِ يف  هِ ; بناءً عىل إمجاعِ رُّ يف صالتِهِ , أو يستمِ أُ هُ ويذهبُ يتوضَ صالتَ

? بُ هذا اإلمجاعُ حَ تَصْ , فيُسْ . وهذا النوعُ ذهبَ أكثرُ )٢(الصالةِ بالتيممِ قبلَ رؤيةِ املاءِ
, و يَّتِهِ جِّ نْ أهلِ األصولِ أهلِ العلمِ إىل عدمِ حُ احتجَّ بهِ داودُ الظاهريُّ ومجاعةٌ مِ

يِّ وابنِ احلاجبِ  دِ , وهو ثبوتُ أمرٍ يف الزمانِ )٣(كاآلمِ ا االستصحابُ املقلوبُ . وأمَّ
; لثبوتِهِ يف الزمنِ الثاين, فليسَ بحجةٍ   .)٤(األولِ

 
אWאא 

مُ اجليلُّ « دَّ ا األدلةُ فيُقَ , وأمَّ بُ للظَّنِّ بُ للعلمِ عىل املُوجِ , واملُوجِ  عىل اخلفيِّ
 ُ جدَ يف النطقِ ما يغريِّ , فإنْ وُ , والقياسُ اجليلُّ عىل القياسِ اخلفيِّ والنُّطْقُ عىل القياسِ

                                                 
 ).٢/١٧٦انظر: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٣٥٤(ص انظر: ابن الفِ
 ).٨/٢٠انظر: البحر املحيط ( )٣(
قالَ «). ٧٦(: ص ). األشباه والنظائر١٥٠(: ص انظر: غاية الوصول يف رشح لب األصول )٤(

إالَّ يف مسألةٍ واحدةٍ وهوَ ما إذا اشرت شيئًا  ومل يقلْ به األصحابُ  :الشيخُ تقيُّ الدينِ السبكيُّ 
ةٍ مطلقةٍ  جَّ هُ منه بحُ عَ عٍ وانتزَ دَّ عاهُ مُ وا عىل ثبوتِ الرجوعِ له عىل البائعِ بلْ لوْ باعَ  ,فادَّ فإهنم أطبقُ

نَ املشرتَ  ا املشرتي أو وهبَ وانتُزعَ مِ ي األولِ الرجوعُ أيضً  منهُ أو املوهوبِ له كانَ للمشرتِ
هُ  ,ا استصحابُ احلالِ يف املايضفهذ رُ واملِلْكُ سابقٌ عىل  ,فإنَّ البينةَ ال تنشئُ املِلْكَ ولكن تُظْهِ

عِي ولكنهم  ي إىل املُدَّ نَ املشرتِ لُ انتقالَ امللكِ مِ تَمِ ْ نْ تقديرِ زمانٍ لطيفٍ لهُ وحيَ دَّ مِ إقامتِها ال بُ
ا وهوَ عدمُ االنتقالِ عنهُ فيام مىض  .»استصحبوا مقلوبً
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, وإال استصحبَ احلالَ   ».األصلَ
, وهو الرتجيحُ بنيَ ا نْ أبوابِ أصولِ الفقهِ َ مِ رشَ . هذا هو البابُ التاسع عَ ةِ ألدلَ

ا, إذا ملْ  هَ ضِ ةِ عندَ تعارُ نْ هذا الفصلِ الكالمُ عىل كيفيَّةِ الرتجيحِ بنيَ األدلَّ فالغرضُ مِ
عُ   .)١(يمكنِ اجلَمْ

 : هُ مُ اجليلُّ عىل اخلفيِّ (قولُ دَّ نْ أوجهِ الرتجيحِ بنيَ  )فيُقَ هذا أولُ ما ذكرهَ املؤلفُ مِ
, وهو تقديمُ الدليلِ ا ضةِ , األدلةِ املُتعارِ مُ النَّصُّ عىل الظاهرِ دَّ , فيُقَ جليلِّ عىل اخلفيِّ

. مُ احلقيقةُ عىل املجازِ دَّ قَ , وتُ لِ مُ الظاهرُ عىل املؤوَّ دَّ قَ  ويُ
 : بُ للظَّنِّ (قولهُ مِ عىل املُوجِ لْ بُ للعِ نْ أوجهِ  )واملُوجِ هذا ثاين ما ذكرهُ املؤلفُ مِ

, وهو تقديمُ  ضةِ لْمِ عىل الدليلِ املفيدِ الرتجيحِ بنيَ األدلةِ املُتعارِ الدليلِ املفيدِ للعِ
. , كتقديمِ املتواترِ عىل اآلحادِ  للظَّنِّ

 : نْ أوجهِ الرتجيحِ بنيَ  )والنطقُ عىل القياسِ (قولهُ هذا ثالثُ ما ذكرهُ املؤلفُ مِ
هُ ال  ; ألنَّ نَ القرآنِ والسنَّةِ عىل القياسِ , وهو تقديمُ النَّصِّ مِ ضةِ قياسَ األدلةِ املُتعارِ

. مُ عليهِ دَّ يُقَ , فَ  معَ النَّصِّ
 : هُ ُّ (قولُ يلِ مُ قياسُ العلةِ  )والقياسُ اجلَ دَّ قَ : يُ يِّ ( )٢(أيْ وهو قياسُ  )عىل القياسِ اخلفِ

. بهِ مُ قياسُ الداللةِ عىل قياسِ الشَّ دَّ قَ , كام يُ بهِ  الداللةِ أو قياسُ الشَّ
 : هُ ُ األ(قولُ دَ يف النُّطقِ ما يغريِّ جِ بَ احلالَ فإنْ وُ حَ تَصْ , وإالَّ اسْ هذا رابعُ ما  )صلَ

, وهو العملُ بام جاءَ بهِ النَّصُّ  ضةِ نْ أوجهِ الرتجيحِ بنيَ األدلةِ املُتعارِ ذكرهُ املؤلفُ مِ

                                                 
 ).٥٨٩(ص ), التحقيقات٢٣٩(ص انظر: األنجم الزاهرات )١(
 وقد سبقت اإلشارة إىل خالف العلامء يف عده قياسا. )٢(
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 ُّ ةِ والعدمُ األصيلِ , وهو براءةُ الذمَّ . وقدِ )١(القرآنُ والسنةُ ألنَّه ناقلٌ عنِ األصلِ
ضَ عىل املؤلفِ حيثُ ملْ  ِ جُ هبا عنِ األصلِ إال الكتابَ  اعرتُ ْرَ ةِ التي خيُ نَ األدلَّ يذكرْ مِ

, فهي راجعةٌ )٢(والسنَّةَ  نَ القرآنِ والسنَّةِ يبَ عنهُ بأنَّ باقيَ األدلةِ مستفادةٌ مِ . وأُجِ
ا ا اختصارً هَ رَ  املؤلفُ ذِكْ  .)٣(إليهام, ولذلكَ طَوَ

 
אWאא 

طِ « ْ نْ رشَ مِ ونَ  وَ أنْ يَكُ هبًا, وَ ذْ مَ ا وَ الفً ا, خِ فَرعً الً وَ هِ أَصْ قْ املًِا بِالْفِ ونَ عَ كُ تِي: أَنْ يَ املُْفْ
 , ةِ غَ اللُّ وِ وَ نَ النحْ امِ مِ تَاجُ إِلَيهِ يفِ استِنْبَاطِ األحكَ ْ ا بِامَ حيَ فً ارِ , عَ ادِ تِهَ املَ اآللَةِ يف االجْ كَ

تَ  , وَ اوينَ الِ الرَّ جَ ةِ الرِّ فَ رِ عْ مَ اوَ ةِ فِيهَ دَ ارِ بَارِ الْوَ األَخْ امِ وَ ة يفِ األحكَ دَ ارِ ريِ اآليَاتِ الْوَ سِ  ».فْ
هُ  طِ املُفتِي(: $قولُ ْ نْ رشَ ,  )ومِ نْ أبوابِ أصولِ الفقهِ هذا هو البابُ العرشون مِ

.  وهو صفةُ املُفتِي واملُستفتِي وأحكامُ املجتهدينَ
هُ  طِ املُفتِي(: $قولُ ْ نْ رشَ َّا املُفتِي ا )ومِ , وممِ فتٍ تِي فهو مُ فْ نْ أفتى يُ سمُ فاعلٍ مِ

: تبينيُ حكمٍ  لُّ عليهِ أصلُ الكلمةِ دُ  .)٤(يَ
ُ احلقَّ عندَ السؤالِ  بَنيِّ نْ يُ : مَ يلَ ا يف االصطالحِ فقِ : )٥(وأمَّ الَ فيهِ قَ . واألفضلُ أنْ يُ

                                                 
 ).٢١٦(ص انظر: رشح املحيل )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٢٤١(ص ), األنجم الزاهرات٣٥٥(ص انظر: ابن الفِ
 ).٤٧٥(ص انظر: الرشح الكبري )٣(
 ).٤/٤٧٣بن فارس (انظر: معجم مقاييس اللغة ال )٤(
: ٦٢(ص انظر: مذكرة أصول الفقه )٥( ِ باحلقِّ عىل غريِ جهةِ اإللزامِ «), وقالَ ربِ طْلَقُ عىل املُخْ املفتي يُ

لَ عىل العلمِ  صُ هُ يف النظر يف األدلةِ ليَحْ : الباذلُ وسعَ طْلَقُ عندَ األصولينيَ عىل املجتهدِ وهوَ , ويُ بِهِ
 .»أوِ الظنِّ بحكمٍ رشعيٍّ 
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; ألنَّ املفتِيَ قدْ يصيبُ احل ُ احلكمَ الرشعيَّ عندَ السؤالِ بنيِّ نْ يُ . مَ ْطِئُهُ قَّ يف بيانِهِ وقدْ خيُ
. و , وهو الفقيهُ وعٌ «واملرادُ باملُفتِي عندَ األصولينيَ املجتهدُ املُطلَقُ ضُ وْ : مَ ُّ يفِ َ ريْ قالَ الصَّ

 , هِ هِ ومنسوخِ خِ هِ وناسِ َلَ عمومِ القرآنِ وخصوصِ لِمَ مجُ , وعَ مْ ملَِنْ قامَ للنَّاسِ بأمرِ دينِهِ
ا. وقالَ ابنُ وكذلكَ يف السنَنِ واالستنب تَهَ لِمَ مسألةً وأدركَ حقيقَ عْ ملَِنْ عَ , وملْ يُوضَ اطِ

, والكفُّ عنِ  ةُ , والعدالَ : االجتهادُ لَ فيهِ ثالثةُ رشائِطَ نِ استُكمِ ِّ هوَ مَ اينِ عَ مْ السَّ
لِ  ; إذ )١(»الرتخيصِ والتساهُ نَ املُفتِي, فكلُّ مفتٍ جمتهدٌ مُّ مِ . والواقعُ أنَّ املجتهدَ أَعَ

نْ  طِهِ أنْ  مَ ْ نْ رشَ , وليسَ كلُّ جمتهدٍ مفتيًا; ألنَّ مِ تْوَ ِلُّ لهُ الفَ ال أهليةَ لهُ لالجتهادِ ال حيَ
هُ  بَلُ خربُ قْ ةِ ال يُ , وفاقدُ العدالَ هُ خيربُ عنِ األحكامِ ; ألنَّ نْ أجودِ ما )٢(يكونَ عدالً . ومِ

مِ  هُ املؤلفُ يف غياثِ األُمَ كِ أحكامِ  قيلَ يف تعريفِ املفتِي ما ذكرَ رْ نْ دَ نُ مِ كِّ هُ املُتَمَ بأنَّ
نْ غريِ معاناةِ تعلمٍ  نْ أنَّ )٣(الوقائعِ عىل يرسٍ مِ ُ منهُ ما ذكرهُ يف الربهانِ مِ رصَ . وأَخْ

كُ أحكامِ الرشيعةِ  رْ لُ عليهِ دَ هُ سْ نْ يَ  .)٤(املفتِيَ مَ
هُ  ا(: $قولُ نْ رش )أنْ يكونَ عاملًا بالفقهِ أصالً وفرعً : إنَّ مِ وطِ املفتِي أنْ أيْ

ا, ومرادهُ باألصلِ دالئِلُ الفقهِ اإلمجاليةِ املذكورةِ  ا بالفقهِ أصوالً وفروعً يكونَ عارفً
هُ باألصلِ أمهاتُ  ادَ رَ لُ أنَّ مُ تَمَ ْ , وحيُ ُا يف الفقهِ فيهِ مساحمةٌ , وإدخاهلُ يف أصولِ الفقهِ

ا, وع هَ عُ عليها غريُ , ويتفرَّ هُ املسائلِ التي هيَ كالقواعدِ ىل هذا االحتاملِ يكونُ قدْ فاتَ
( : (كاملُ اآللةِ يف االجتهادِ لَ يف قولهِ خُ دْ , إالَّ أنْ يَ  .)٥(ذكرُ أصولِ الفقهِ

 : ا(وقولهُ نْ كلِّ بابٍ  )فرعً ا جلملةٍ غالبةٍ مِ ً , مُستحرضِ : عاملًا بمسائلِ الفروعِ أيْ
                                                 

 ).٣/٣٥١الفروق ( ءانظر: أنوار الربوق يف أنوا )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٣٥٩(ص انظر: ابن الفِ
 ).٢٨٩(ص انظر: غياث األمم والتياث الظلم )٣(
 ).٢/٨٧٠انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )٤(
 ).٨٠(ص انظر: قرة العني )٥(
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لْمِ بالفقهِ فيهِ  : اشرتاطُ العِ . وقِيلَ نْ أبوابِ الفقهِ ,  مِ ; ألنَّ الفقهَ نتيجةُ االجتهادِ نظرٌ
, لكنْ جيبُ أنْ يكونَ عاملًا بأصولِ  ورُ فلو كانَ الفقهُ رشطًا للمجتهدِ لزمَ الدَّ
, وأمورِ  صِ صَ , والقَ , دونَ املواعظِ ةِ باألحكامِ نَ الكتابِ والسنَّةِ املُتعلِّقَ النصوصِ مِ

; فإنَّ املفتِيَ ال يفتقرُ إىل معرفتِها, ب ; ليميِّزَ بنيَ اآلخرةِ  لْ يفتقرُ إىل معرفةِ النُّصوصِ
, وغريِ  , والنَّاسخِ واملنسوخِ , واملطلقِ واملقيَّدِ , والعامِّ واخلاصِّ الظاهرِ واملؤولِ

طُ أنْ يكونَ حافظًا لكتابِ اهللاِ تعاىل, وال أنْ يكونَ حميطًا بجميعِ ١ذلكَ  َ رتَ ). وال يُشْ
; ألنَّ ذلكَ ال يك نَنِ واآلثارِ : السُّ , قالَ اإلمامُ الشافعيُّ يَّأُ ألحدٍ تَهَ نَنُ «ادُ يَ ال جتتمعُ السُّ

ا عندَ واحدٍ  , )٢(»كلُّهَ دُّ رَ بَلُ منهُ وما يُ قْ , وما يُ ا أنْ يكونَ عاملًا بالقياسِ طُ أيضً َ رتَ . كام يُشْ
, وكيفيَّةِ الرتجيحِ عندَ التعارضِ  قِ التعليلِ  .)٣(وطُرُ

ا(: $قولهُ  َ  )خالفً رتَ : يُشْ ا باختالفِ العلامءِ يف أيْ طُ يف املفتي أنْ يكونَ عارفً
ا عىل أقوالِ الصحابةِ  , مطلعً نْ بَعدهمْ  ڤأحكامِ الوقائعِ الفروعيةِ , ومَ والتابعنيَ

نْ خمتلفِ املذاهبِ املعتربةِ  , مِ نَ األئمةِ والفقهاءِ : )٤(مِ . وفائدةُ معرفةِ اخلالفِ أمرانِ
: إمكانيةُ اختيارِ قولٍ مِ  جَ عنْ أقوالِ أهلِ األولُ . والثاين: أالَّ َخيْرُ نْ تلكَ األقوالِ

بَقْ إليهِ  ; بإحداثِ قولٍ ملْ يُسْ مْ هُ , وخيرقَ إمجاعَ  .)٥(العلمِ
هُ  بًا(: $قولُ هَ ذْ ا بمذهبِ اإلمامِ  )ومَ طُ يف املفتي أنْ يكونَ عارفً َ رتَ : ويُشْ أيْ

 , , فيكونَ عاملًا بقواعدِ مذهبهِ بُ إليهِ نْتَسَ وملام بام عليهِ فقهاءُ املذهبِ الذي الذي يُ

                                                 
 ).٢٤٣(ص انظر: األنجم الزاهرات )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٣٦٢(ص انظر: ابن الفِ
احِ  )٣( كَ رْ  ).٣٥٧(ص انظر: ابن الفِ
احِ  )٤( كَ رْ  ).٣٥٨(ص انظر: ابن الفِ
 ).٨١(ص انظر: قرة العني )٥(
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ه عليهِ   .)١(تفقَّ
طُ يف املفتي أنْ يكونَ  )ويكونُ كاملَ اآللةِ يف االجتهادِ (: $قولهُ  َ رتَ : ويُشْ أيْ

 , , جيدَ الفهمِ هُ صحيحَ الذهنِ , وذلكَ بأنْ يكونَ املرادُ كونَ نَ االجتهادِ نًا مِ كِّ تَمَ مُ
تَشَ )٢(رصنيَ العقلِ  ا. وأنْ ; بحيثُ ال يَ هَ هُ عندَ اختالفِ األدلةِ وتعارضِ شَ إدراكُ وَّ

نَ االجتهادِ  نُهُ مِ كِّ مَ ا املؤلفُ ما يُ هَ رُ نْ آالتِ االجتهادِ التي سيذكُ  .)٣(يكونَ معهُ مِ
, ولغةٍ (: $قولهُ  نْ نحوٍ تاجُ إليهِ يف استنباطِ األحكامِ مِ ا بام حيَ هذا رشوعٌ  )عارفً

ه , فذكرَ أوالً أنْ يكونَ عاملًا يف بيانِ اآلالتِ التي حيتاجُ نَ االجتهادِ نَ مِ ا املُفتِي; ليتمكَّ
تِهِ عىل  , ووجهَ داللَ نَ النحوِ إعرابَ الكالمِ . فيعرفُ مِ ا ولغةً هُ نحوً بالقدرِ الذي حيتاجُ
 . ا بغرائبِ الترصيفِ وشواردهِ , عارفً ا فيهِ رً تبحِّ طُ أنْ يكونَ مُ َ رتَ , وال يُشْ األحكامِ

ا  , واألخبارَ ويعرفُ أيضً نَ اللغةِ معاينَ األلفاظِ املفردةِ الواقعةِ يف آياتِ األحكامِ مِ
َّا ال تدعو إليهِ احلاجةُ ملسو هيلع هللا ىلصالواردةَ عنِ النَّبيِّ  , ممِ نَ الغريبِ , دونَ ما جاءَ يف اللغةِ مِ

 .)٤(غالبًا
هُ  نَ اآلالتِ التي  )ومعرفةُ الرجالِ (: $قولُ هذا ثالثُ ما ذكرهُ املؤلفُ مِ

, وهمْ رواةُ األخبارِ حيتاجُ  , وهو معرفةُ الرجالِ نَ االجتهادِ ا املفتي; ليتمكنَ مِ هَ
; ليأخذَ  نَ القوةِ والضعفِ واجلرحِ والتعديلِ مْ مِ , فيَعرفُ أحواهلَ املرويةِ يف األحكامِ

نَّبَ روايةَ املجروحِ  , ويتجَ  .)٥(بروايةِ العدلِ
                                                 

احِ ( )١( كَ رْ  ).٣٥٩− ٣٥٨انظر: ابن الفِ
 ).١/٢٦انظر: أدب املفتي واملستفتي ( )٢(
 ).٢/٨٧٠انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )٣(
احِ  )٤( كَ رْ  ).٣٦٠(ص انظر: ابن الفِ
احِ انظ )٥( كَ رْ  ).٣٦٠(ص ر: ابن الفِ
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هُ  هذا رابعُ  )واألخبارِ الواردةِ فيها وتفسريُ اآلياتِ الواردةِ يف األحكامِ (: $قولُ
, وهو معرفةُ  نَ االجتهادِ ا املُفتِي; ليتمكنَ مِ هَ نَ اآلالتِ التي حيتاجُ هُ املؤلفُ مِ ما ذكرَ
نَ  ; وما جاءَ فيها مِ ا عىل األحكامِ تِهَ ا, وداللَ ا ومعانِيهَ هَ هِ قْ معاينِ اآلياتِ وما يتعلقُ بفِ

ةِ املبيِّنةِ  : األحاديثِ النَّبويَّ احِ كَ رْ ا. قالَ ابنُ الفِ َا ومعانِيهَ لَمَ أنَّ «هلا سواءٌ يف أسباهبِ يُعْ ولْ
, أو عسريَ  ا, متعذرَ الوجودِ هذا املجموعَ الذي رشطوهُ يف املجتهدِ يكادُ يكونُ معدومً

نَ العلومِ ما يفيدهُ قوةً يقتصُّ  هُ أنْ يكونَ عندَ املجتهدِ مِ ; فإنَّ حاصلَ هبا  )١(الوجودِ
تِ األحكامُ عنْ مجاعةٍ  لألحكامِ  ذَ , وقدْ أُخِ يف الوقائعِ احلادثةِ يف مجيعِ أبوابِ العلمِ

نْ أبوابِ  ا ببابٍ مِ , بلْ ربام كانَ الواحدُ منهمْ خبريً , ملْ يكونوا كذلكَ نَ الصدرِ األولِ مِ
نْ  , مِ , وهوَ معَ ذلكَ مفتٍ يف ذلكَ البابِ الذي هو عاملٌ بهِ ا بغريهِ , ليسَ خبريً  العلمِ
, الذينَ ال حظَّ هلمْ يف  ةِ احلديثِ نْ أَئِمَّ , وكذلكَ احلفاظُ مِ غريِ إنكارٍ عليهِ يف ذلكَ

رُ عليهمْ ذلكَ  نْكَ , وال يُ نَ األحاديثِ تُونَ بام عندهمْ مِ فْ , يُ نَ )٢(»القياسِ كِرَ مِ . فام ذُ
نْ أقوالِ األصولِيِّنيَ  طُ عىل الراجحِ مِ َ رتَ امَ يُشْ ي املطلقِ يف مجيعِ يف املفت«الرشوطِ إنَّ

لْمِ  كِ أو عِ لْمِ املناسِ وُ عِ نَ العلمِ نَحْ ا املفتي يف بابٍ خاصٍّ مِ ; أمَّ أبوابِ الرشعِ
نَالَ اإلنسانُ منصبَ  نَ اجلائِزِ أنْ يَ , ومِ طُ فيهِ مجيعُ ذلكَ َ رتَ ا فال يُشْ َ مهِ الفرائِضِ أو غريِ

; فمنْ ع هُ وليسَ الفتو واالجتهادِ يف بعضِ األبوابِ دونَ بعضٍ قَ رفَ القياسَ وطُرُ
نْ  , ومَ لُّقَ هلا باحلديثِ عَ هُ ال تَ فتيَ يف مسائلَ قياسيةٍ يعلمُ أنَّ عاملًا باحلديثِ فلهُ أنْ يُ
فتيَ فيها وإنْ ملْ يكنْ عاملًا بأحاديثِ  ا جازَ أنْ يُ هِ عرفَ أصولَ علمِ املواريثِ وأحكامَ

ا بام جيوزُ له الفتو يف غريِ  نْ أبوابِ الفقهِ النكاحِ وال عارفً وحجةُ «. )٣(» ذلكَ مِ
, فحكمهُ يف ذلكَ  هُ يف معرفةِ الصوابِ , وقدْ بذلَ جهدَ هُ قدْ عرفَ احلقَّ بدليلِهِ اجلوازِ أنَّ

                                                 
 كذا يف املطبوع. )١(
 ).٣٦٣−٣٦٢رشح الورقات ( )٢(
 ).١/٢٨انظر: أدب املفتي واملستفتي ( )٣(
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 .)١(»حكمُ املجتهدِ املطلقِ يف سائرِ األنواعِ 
 

א 
ون أَهالً للتق« تِي أَنْ يَكُ تَفْ طِ املُْسْ ْ نْ رشَ مِ ِ وَ املِ عَ لَيْسَ لِلْ دُ املفتِيَ يفِ الْفتْيَا. وَ ليد فيقلِّ

 , دَ لِّ قَ دُ أَنْ يُ قلِّ : يُ  ».وقيلَ
هُ  تِي(: $قولُ تَفْ نْ رشطِ املُسْ نْ أهلِ التقليدِ  ومِ طُ يف  )أنْ يكونَ مِ َ رتَ : يُشْ أيْ

تْيَا نْ يطلبُ الفُ تِي, وهو مَ تَفْ , وه)٢(املُسْ نْ أهلِ االجتهادِ قَ فيهمْ , أالَّ يكونَ مِ نْ حتقَّ مْ مَ
ا ملْ حيصلْ  فً ْ تِي عاميا رصِ تَفْ , وال فرقَ يف ذلكَ بنيَ أنْ يكونَ املُسْ ةُ مَ دِّ تِي املُتَقَ رشوطُ املُفْ
تِي قدْ ترقَّى  تَفْ نَ العلومِ التي يرتقَّى هبا إىل رتبةِ االجتهادِ وبنيَ أنْ يكونَ املُسْ لهُ يشءٌ مِ

ةِ بتحصيلِ بع نِ )٣(ضِ العلومِ املعتربةِ يف رتبةِ االجتهادِ عن رتبةِ العامَّ ا تقليدُ مَ . أمَّ
. عَ رشائِطَ االجتهادِ فسيأيتِ يف كالمِ املصنفِ مَ تَجْ  اسْ

هُ  تِي الذي ال يقدرُ عىل  )فيُقلدُ املُفتِي يف الفتو(: $قولُ تَفْ : جيبُ عىل املُسْ أيْ
; لقولِهِ تعاىل: االجتهادِ أنْ يأخذَ بقولِ املُفتي, ولو ملْ يذكرْ له حُ  ةً L K J ﴿جَّ

Q P O N M﴾ ] :َّا ال خالفَ فيهِ ]٧٣النحل تِ )٤(, وهذا ممِ األمةُ «, وعليهِ مَضَ
ا يف  ةُ إىل علامئِهَ عُ العامَّ امَ يفزَ نَا هذا, إنَّ مَّ التابعنيَ إىل يومِ , ثُ نِ الصدرِ األولِ دُ نْ لَ مِ

ا  .)٥(»حوادثِ أمرِ دينِهَ
                                                 

 ).٤/٢١٦انظر: إعالم املوقعني ( )١(
 ).٢٢(ص ), حاشية الدمياطي٤٨٩(ص انظر: الرشح الكبري )٢(
 ). ٤/٢٢٨انظر: اإلحكام لآلمدي ( )٣(
 ).٤/٥٦٦صول الفقه (البحر املحيط يف أ )٤(
 ).٤/٢٨١انظر: الفصول يف األصول ( )٥(
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نَ كالمُ املؤل , وتضمَّ هُ أنْ يقلدَ كلَّ أحدٍ تِيَ ليسَ لَ تَفْ : األوىل: أنَّ املُسْ فِ مسألتنيِ
: أنَّ التقليدَ جيوزُ فقطْ يف  . والثانيةُ عَ رشوطَ االجتهادِ مَ تَجْ نِ اسِ فال يقلدْ إالَّ مَ
ةٌ  هُ فيها; ألنَّه يردُ عليهِ احتامالتٌ عدَّ تِي فال جيوزُ تقليدُ ا أفعالُ املُفْ الفتو, وأمَّ

 .)١(نسيانِ والغفلةِ والتأويلِ ونحوِ ذلكَ كال
هُ  دَ (: $قولُ قلِّ تْ فيهِ رشائطُ االجتهادِ فال  )وليسَ للعاملِ أنْ يُ نْ توفَّرَ : إنَّ مَ أيْ

: احلالُ األوىل: أنْ يكونَ قدِ  . وهذا لهُ حاالنِ نَ املجتهدينَ هِ مِ جيوزُ لهُ تقليدُ غريِ
, فهذا ال جيوزُ لهُ  هُ باالتفاقِ  اجتهدَ وظنَّ احلكمَ . واحلالُ )٢(خمالفةُ ما انتهى إليه اجتهادُ

ةُ احلكمِ بنفسهِ ألهليَّتِهِ لالجتهادِ معَ  : أنْ ال يكونَ قدِ اجتهدَ لكنْ يمكِنُهُ معرفَ الثانيةُ
نْ أقوالِ أهل ِالعلمِ  ا عىل الصحيحِ مِ , فهذا ال جيوزُ لهُ التقليدُ مطلقً ; )٣(اتساعِ الوقتِ

; ألنَّه قادرٌ عىل حتصيلِ احلكمِ املطلوبِ سواءٌ أقلَّدَ مَ  , أو دونهُ هُ , أو مثلَ نْ هو أعىل منهُ
دَ  , فال جيوزُ لهُ أنْ يقلِّ بلةِ نْ كانَ عاملًِا بأدلةِ القِ , مثلُ مَ هِ , فال جيوزُ لهُ تقليدُ غريِ بنفسهِ

, ولكنْ ال يظهرُ لهُ ح نْ ذلكَ أنْ جيتهدَ تُثْنِيَ مِ هُ يف معرفتِها. واسْ : جيوزُ غريَ , فقيلَ كمٌ
هِ   .)٤(لهُ تقليدُ جمتهدٍ غريِ

هُ  دُ (: $قولُ قلِّ : يُ ا, نُقلَ هذا عنْ  )وقيلَ : إنِّه جيوزُ للمجتهدِ التقليدُ مطلقً أيْ
يِّ وأمحدَ وإسحاقَ  رِ نْ )٥(سفيانَ الثَّوْ : جيوزُ لهُ تقليدُ مَ كِيَ عنْ حممدِ بنِ احلسنِ , وحُ

                                                 
 ).٢٢٨(ص انظر: التخريج عند الفقهاء واألصوليني )١(
 ). ٣/٦٢٩), رشح خمترص الروضة (٣٩٨(ص انظر: إجابة السائل رشح بغية اآلمل )٢(
 ). ٣/٦٢٩انظر: رشح خمترص الروضة ( )٣(
 ).٤/٦٠٥ع بجمع اجلوامع (), تشنيف املسام٣٧٧(ص انظر: روضة الناظر )٤(
), وقد نفى ذلك عن أمحد شيخ اإلسالم يف جمموع فتاو ٦/١١٥انظر: املحصول للرازي ( )٥(

)٢٦٢ – ١٩/٢٦١.( 
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, وقيلَ غريُ ذلكَ   .)١(هو أعىل منهُ فقطْ
 

אWאאא 
ى « مَّ لِ النَّبِيِّ الَ يُسَ وْ بُولُ قَ ا قَ ذَ ىلَ هَ عَ , فَ ةٍ جَّ ائِلِ بِال حُ لِ القَ وْ بُولَ قَ : قَ لِيدُ والتَّقْ

نَ  نْ أَيْ ي مِ رِ أَنْتَ ال تَدْ ائِلِ وَ لِ الْقَ وْ بُولُ قَ لِيدُ قَ : التَقْ الَ نْ قَ مْ مَ نْهُ مِ ا, وَ لِيدً قْ إِنْ تَ , فَ الَهُ قَ
نَا: إِنَّ النَّبِيَّ  لْ ا ملسو هيلع هللا ىلصقُ لِيدً قْ لِهِ تَ وْ بُولُ قَ ى قَ مَّ وزُ أَنْ يُسَ يَجُ , فَ ياسِ قُولُ بِالْقَ انَ يَ  ».كَ

هُ  ةٍ (: $قولُ جَّ نْ غريِ حُ هذا هوَ البابُ احلادي  )والتقليدُ قبولُ قولِ القائلِ مِ
 , , وهوَ التقليدُ نْ أبوابِ أصولِ الفقهِ نْ والعرشون مِ , فكأنَّ مَ نَ القِالدةِ وهوَ مأخوذٌ مِ

 : هُ املؤلفُ بقولِهِ فَ ا يف االصطالحِ فعرَّ , وأمَّ هِ تقلَّدَ ذلكَ القولَ لَ غريِ وْ بِلَ قَ بولُ قولِ (قَ قَ
ةٍ  جَّ نْ غريِ حُ : بغريِ ذكرِ دليلِ ذلكَ احلكمِ  )القائِلِ مِ  .)٢(أيْ

هُ  بُولُ قولِ النَّبِيِّ (: $قولُ ايُ  ملسو هيلع هللا ىلصفعىل هذا قَ ى تقليدً مَّ هُ جيبُ قبولُ قولِهِ )سَ ; ألنَّ
, وإنْ كانتِ احلجةُ قدْ قامتْ عىل وجوبِ  هُ لِيلَ نَ األحكامِ وإنْ ملْ يذكرْ دَ هُ مِ فيامَ يذكرُ

هُ  ; ألنَّ نْ ربِّ العاملنيَ  ملسو هيلع هللا ىلصاألخذِ بقولِهِ ى األخذُ بقولِهِ )٣(رسولٌ مِ : بلْ ال يُسمَّ . وقِيلَ
ا; ألنَّه قدْ دلَّ ال هُ تقليدً ;  ملسو هيلع هللا ىلصدليلُ عىل أنَّ قولَ ا اعتبارُ اإلمجاعِ هُ أيضً ثْلُ , ومِ ةٌ جَّ دليلٌ وحُ

ها ; للدليلِ عىل اعتبارِ , وكذا األخذُ بشهادةِ الشهودِ يَّتِهِ جِّ  .)٤(ألنَّه دلَّ الدليلُ عىل حُ
هُ  نْ (: $قولُ ــبُولُ قولِ القائلِ وأنتْ ال تدري مِ : التقليدُ هوَ قَ نْ قالَ ومنهمْ مَ

, وليسَ بنيَ هذا التعريفِ والذي  )قالَهُ أينَ  يعني ال تعلمُ مأخذَ ذلكَ احلكمِ عندَ قائِلِهِ
                                                 

 ).١١٤(ص حمقق, ), التقليد واإلفتاء واالستفتاء٤/٢٨٣انظر: الفصول يف علم األصول ( )١(
 ).٣٨٢(ص ), روضة الناظر٢/٨٨٨انظر: الربهان يف أصول الفقه ( )٢(
احِ  )٣( كَ رْ  ).٣٦٩(ص انظر: ابن الفِ
 ).٦١٩(ص انظر: التحقيقات )٤(
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هُ كبريُ فرقٍ كام سيتبنيُ   .)١(قبلَ
هُ  ــبُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصفإنْ قلنَا: إنَّ النَّبيَ (: $قولُ ى قَ مَّ كانَ يقولُ بالقياسِ فيجوزُ أنْ يُسَ
ا : عىل القولِ بأنَّ النَّبيَّ ك )قولهِ تقليدً , وهي أيْ انَ جيتهدُ وال يقترصُ عىل الوحيِ

ى  مَّ , فإنَّه جيوزُ أنْ يُسَ , وهلمْ فيها قوالنِ مشهورانِ مسألةٌ خالفِيَّةٌ بنيَ أهلِ األصولِ
بولُ قولهِ  هُ ملْ  ملسو هيلع هللا ىلصقَ . وعىل القولِ بأنَّ هُ مبنيا عىل اجتهادٍ ا; الحتاملِ أنْ يكونَ قولُ تقليدً

ــبُ  ى قَ مَّ , فال يُسَ ا إىل يكنْ جيتهدُ ستنِدً ينَئِذٍ يكونُ مُ هُ حَ ا; ألنَّ قولَ ولُ قولهِ تقليدً
ىل يف حدِّ التقليدِ «. )٢(وحيٍ  نْ ملْ  −عندنا  −غريَ أنَّ األَوْ باعُ مَ : التقليدُ هوَ اتِّ أنْ نقولَ

, وقدْ  . فيندرجُ حتتَ هذا احلدِّ األفعالُ واألقوالُ , وملْ يستندْ إىل علمٍ ةٌ جَّ يقمْ باتباعهِ حُ
باعَ يف خصَّ  , فإنَّ االتِّ , وال معنَى لالختصاصِ بهِ مْ بالقولِ هُ صَ معظمُ املحققنيَ كالمَ

 .)٣(»األفعالِ املبينةِ كاالتباعِ يف األقوالِ 
 

אWאאא 
دُ إ« تَهِ املُْجْ , فَ ضِ لُوغِ الْغَرَ عِ يفِ بُ سْ لُ الْوُ : بَذْ وَ هُ ادُ فَ تِهَ ا االجْ أَمَّ لَ اآللَةِ وَ امِ انَ كَ نْ كَ

هُ  لَ طَأَ فَ ا وأَخْ دَ فِيهَ إِن اجتَهَ , وَ انِ رَ هُ أَجْ لَ ابَ فَ وعِ فأَصَ رُ دَ يفِ الْفُ تَهَ إنِ اجْ ادِ فَ تِهَ يفِ االجْ
دٍ يفِ  ْتَهِ : كُل جمُ الَ قَ ُوزُ أَنْ يُ ال جيَ . وَ يبٌ صِ وعِ مُ رُ دٍ يفِ الْفُ ْتَهِ لُّ جمُ : كُ الَ نْ قَ م مَ نهُ مِ , وَ رٌ أَجْ

 ا ارَ نَ النَّصَ اللَةِ مِ لِ الضَّ يبِ أَهْ وِ دِّي إِىلَ تَصْ ؤَ لِكَ يُ , ألَنَّ ذَ يبٌ صِ يَّةِ مُ المِ ولِ الْكَ ألُصُ
 : الَ نْ قَ لِيلُ مَ دَ , وَ ينَ دِ املُْلْحِ , وَ فارِ الْكُ وسِ وَ املَْجُ يبًا«وَ صِ وعِ مُ رُ دٍ يفِ الفُ ْتَهِ , »لَيْسَ كُل جمُ

لُهُ  وْ أَصَ : «ملسو هيلع هللا ىلصقَ دَ فَ تَهَ نِ اجْ دٌ مَ احِ رٌ وَ هُ أجْ لَ طَأَ فَ أَخْ دَ وَ نِ اجتَهَ مَ , وَ انِ رَ هُ أَجْ لَ هُ »ابَ فَ جْ , وَ
                                                 

 ).٢/٨٨٨الربهان يف أصول الفقه ( )١(
احِ ( )٢( كَ رْ  ).٢٥٠(ص ), األنجم الزاهرات٣٧١− ٣٧٠انظر: ابن الفِ
 ).٣/٤٢٥انظر: التلخيص يف أصول الفقه ( )٣(
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لِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ  لَم ملسو هيلع هللا ىلصالدَّ أَعْ ىلَ وَ . واهللاُ سبحانه أعْ رَ هُ أُخْ بَ وَّ صَ ةً وَ ارَ دَ تَ تَهِ طَّأَ املُْجْ  ». ُخَ
هُ  عِ يف بلوغِ الغرضِ (: $قولُ سْ ا االجتهادُ فهو بذلُ الوُ هذا هو البابُ  )وأمَّ

, وهو خالفُ التقليدِ  , وهو االجتهادُ نْ أبوابِ أصولِ الفقهِ الثاين والعرشون مِ
عِ  سْ : استفراغُ الوُ ا, ومعناهُ هَ نَ اجلهد بفتحِ اجليمِ وضمِّ , واالجتهادُ افتعالٌ مِ هُ ومقابِلُ

: اجتهد , تقولُ ةٌ ومشقةٌ لْفَ , وال يستعملُ إالَّ فيام فيهِ كُ تُ يف محلِ يف حتصيلِ يشءٍ
, وبالضمِّ  ةُ قَّ دُ بالفتحِ املَشَ : اجلَهْ . وقيلَ : اجتهدتُ يف محلِ النواةِ . وال تقولُ الصخرةِ

هُ )١(الطاقةُ  هُ املؤلفُ بأنَّ فَ ا يف االصطالحِ فعرَّ عِ يف بلوغِ الغرضِ . وأمَّ سْ لُ الوُ  .هو بَذْ
هُ  عِ يف بلوغِ الغرضِ (: $قولُ سْ : استفراغُ  )فهو بذلُ الوُ الطاقةِ واجلهدِ يف أيْ

. وتعريفُ املؤلفِ لالجتهادِ تعريفٌ  ; للوصولِ حلكمٍ رشعيٍّ النظرِ يف األدلةِ الرشعيةِ
امَ يريدونَ االجتهادَ يف الوصولِ  , واألصوليونَ إنَّ لغويٌ يشملُ كلَّ أنواعِ االجتهادِ

هُ بذلُ الوسعِ يف نيلِ حكمٍ رشعيٍّ عم . ولذلكَ عرفوهُ بأنَّ يلٍّ بطريقِ حلكمٍ رشعيٍّ
 .)٢(االستنباطِ 
هُ  فإنِ اجتهدَ يف الفروعِ  واملجتهدُ إنْ كانَ كاملَ اآللةِ يف االجتهادِ (: $قولُ

, وإنِ اجتهدَ وأخطأَ فلهُ أجرٌ واحدٌ  : إِنَّ منِ استكملَ أدواتِ  )وأصابَ فلهُ أجرانِ أيْ
هُ يف الوصولِ إىل حكمٍ رشعيٍّ يف امل عَ سْ سائلِ الفرعيةِ دونَ االجتهادِ إذا استفرغَ وُ

 , : أجرٌ عىل إصابتهِ : األُوىل أنْ يصيبَ فلهُ أجرانِ نْ حالنيِ , فال خيلو مِ املسائلِ العقديةِ
. مَ  وأجرٌ عىل اجتهادهِ , وال إِثْ , فلهُ أجرٌ واحدٌ عىل اجتهادهِ ا إِنِ اجتهدَ وأخطأَ وأَمَّ

                                                 
حول إىل حتقيق احلق من علم األصول ), إرشاد الف٨/٣٨٦٥انظر: التحبري رشح التحرير ( )١(

)٢/٢٠٥.( 
 انظر:. )٢(
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نْ كالمِ املؤلفِ بأنَّ )١(عليهِ عىل الصحيحِ  مُ مِ هَ فْ , . ويُ احلقَّ يف مسائلِ الفروعِ واحدٌ
ِمْ  , ومجهورِ أصحاهبِ , واألئمةِ األربعةِ . وذكرَ املصنِّفُ القولَ )٢(وهو مذهبُ السلفِ

.  الثاينَ يف املسألةِ
هُ  صيبٌ (: $قولُ لُّ جمتهدٍ يف الفروعِ مُ : كُ نْ قالَ نِ  )ومنهمْ مَ : إنَّ كلَّ مَ أيْ

هُ يف إدراكِ حكمٍ رشعيٍّ  عَ سْ , استفرغَ وُ هُ هُ مصيبٌ مهام كانَ ما انتهى إليهِ اجتهادُ فإنَّ
, وهذا  هُ اهُ إليهِ اجتهادُ , هو ما أدَّ وهذا مبنيٌّ عىل أنَّ حكمَ اهللاِ تعاىل يف حقِّ املجتهدِ

 ِّ ينِ , والبَاقِالَّ هُ يؤدِّي الجتامعِ النقيضنيِ )٣(قولُ األشعريِّ ; ألنَّ − . وهذا القولُ ضعيفٌ
ا, إذ ال جيوزُ أنْ يف م − النفيِ واإلثباتِ  دَّ أنْ يكونَ املصيبُ واحدً , بلْ ال بُ سألةٍ واحدةٍ

, واهللاُ أعلمُ  نْ نصٍّ )٤(تكونَ املسألةُ الواحدةُ منفيةً ثابتةً ا الفروعُ التي فيها قاطعٌ مِ . وأمَّ
; لعدمِ وقوفهِ عليها,  , فإنْ أخطأَ فيها املجتهدُ , فاملصيبُ فيها واحدٌ باالتفاقِ أو إمجاعٍ

 .)٥(يأثمْ عىل الصحيحِ  ملْ 
هُ  )(: $قولُ صيبٌ لُّ جمتهدٍ يف األصولِ الكالميةِ مُ : كُ قالَ : ال  وال جيوزُ أنْ يُ أيْ

هُ يف الوصولِ إىل املسائلِ العلميةِ االعتقاديةِ  عَ سْ نْ بذلَ وُ ا القولُ بأنَّ كلَّ مَ يصحُّ وفاقً
. اهُ خمطئٌ دَ نْ عَ ا, ومَ هُ مُصيبٌ قوالً واحدً  فإنَّ

 واملجوسِ (: $ قولهُ  ألنَّ ذلكَ يؤدِّي إىل تصويبِ أهلِ الضاللةِ من النَّصارَ

                                                 
 ).٨٤(ص انظر: قرة العني )١(
 ), جامع بيان العلم وفضله٢/١١٤), الفقيه واملتفقه (٥/١٥٤١), العدة (٧/٣٠٢انظر: األم ( )٢(

 ).٩٠٣(ص
 ).٨٥(ص انظر: قرة العني )٣(
 ).٢٥٣(ص انظر: األنجم الزاهرات )٤(
 ).٨٥(ص ), قرة العني٦٣٣(ص انظر: التحقيقات )٥(



RPT@ ي شرح الورقات   شذرات 

,  )والكفارِ وامللحدينَ  نْ أنَّ احلقَّ يف مسائلِ االعتقادِ واحدٌ مَ مِ هذا تعليلٌ ملَِا تقدَّ
هِ  مِ زِ نْ الَ دُ فيها; حيثُ إِنَّ مِ وذلكَ ببيانِ بطالنِ ما يلزمُ عىل القولِ بأنَّ احلقَّ يتعدَّ
. وذكرَ لذلكَ أمثلةً يتبنيُ هبا  القولَ بصحةِ عقائدِ أهلِ الضاللِ إذا أداهُ إليهِ اجتهادهُ

.  املقامُ
هُ   واملجوسِ والكفارِ وامللحدينِ (: $قولُ ارَ نَ النَّصَ , وقدْ ذكرَ  )مِ ) بيانيةٌ نْ (مِ

, ال : النصار, وهمْ أهلُ التثليثِ مُ . أوهلُ نْ أهلِ الضاللةِ قٍ مِ ذينَ يقولونَ أربعةَ فِرَ
ِ مها الظلمةُ ڠبألوهيةِ عيسى  نيْ الِقَ , القائلونَ بأنَّ للكونِ خَ ةُ النارِ : عبَدَ , وثانيهمْ

 , مُ امللحدونَ مجعُ ملحدٍ هُ . ورابعُ نْ أَيِّ ملةٍ مْ عمومُ أهلِ الكفرِ مِ . وثالثُهُ والنورُ
لُ  مَ يَشْ , فَ , ويقصدُ بهِ كلُّ مائلٍ عنِ احلقِّ , ويُطلقُ ويطلقُ بمعنى عامٍّ كلَّ الكفارِ

, كالفالسفةِ  رُ عنهُ ما ينافيهِ , ويَصدُ نْتِسابَ إىل اإلسالمِ عِي االِ نْ يَدَّ ا عىل مَ اصطالحً
, والرافضةِ  هُ لو جازَ )١(وغالةِ املعتزلةِ ; ألنَّ ةِ . فالَ جيوزُ االجتهادُ يف املسائلِ االعتقاديَّ

نْ أخطأَ مِ  َدَّ إىل تصويبِ مَ , االجتهادُ فيها ألَ , وهذا الالزمُ باطلٌ نَ املللِ الكافرةِ
: جوازُ االجتهادِ يف  .)٢(فيكونُ امللزومُ باطالً  بَيْدِ اهللاِ بنِ احلسنِ العنربيِّ نْ عُ لَ عَ ونُقِ

, كاخلالفِ الواقعِ بنيَ  هُ أرادَ اخلالفَ الواقعَ بنيَ أهلِ القبلةِ . والظاهرُ أنَّ األصولِ
مْ  هِ ِ ريْ مْ قصدوا األشعريةِ واملعتزلةِ وغَ ; ألهنَّ , وقال: همْ معذورونَ , فهوَ جائزٌ عندهَ

مْ  هِ ا ما قصدوا بزعمِ ; ألنَّ أصحابَ املللِ أيضً هُ املؤلفُ رَ هُ تعاىل. واحلقُّ ما قرَّ تعظيمَ
هُ تعاىل, وإلنكارِ الصحابةِ  , وتعظيمَ , وملْ ينكرْ  ڤإالَّ احلقَّ , واخلوارجِ عىل القدريةِ

مْ عىل بعضٍ يف ال هُ  .)٣(فروعِ بعضُ

                                                 
 ).٨٥(ص ), قرة العني٦٣٧(ص انظر: التحقيقات )١(
 ).٥١٤(ص ), الرشح الكبري٢٥٤−٢٥٣انظر: األنجم الزاهرات ( )٢(
احِ ( )٣( كَ رْ  ). ٣٥٥−٢٥٤(ص ), األنجم الزاهرات٣٧٦− ٣٧٥انظر: ابن الفِ
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هُ  : ليسَ كلُّ جمتهدٍ يف الفروعِ مصيبًا, قولُهُ (: $قولُ نْ قالَ نِ : «ملسو هيلع هللا ىلصودليلُ مَ مَ
نِ اجتهدَ وأخطأَ فلهُ أجرٌ واحدٌ  , ومَ وهذا احلديثُ , »)اجتهدَ فأصابَ فلهُ أجرانِ

نْ حديثِ عمرو بنِ العاصِ  :  ڤالذي استدلَّ بهِ املؤلفُ رواهُ الشيخانِ مِ إذا «بلفظِ
مَّ أخطأَ فلهُ أجرٌ حكمَ  , وإذا حكمَ فاجتهدَ ثُ مَّ أصابَ فلهُ أجرانِ  .)١(»احلاكمُ فاجتهدَ ثُ

هُ  : أَنَّ النبيَّ (: $قولُ هُ أخر ملسو هيلع هللا ىلصوجهُ الدليلِ بَ , وصوَّ :  )خطَّأَ املجتهدَ تارةً أيْ
, وحكمَ بإصابتهِ تارةً أخر. واألدلةُ عىل أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ النبيَّ   حكمَ بخطأِ املجتهدِ مرةً

, ولكنِ  نَّةِ والعقلِ واإلمجاعِ نَ الكتابِ والسُّ نْ أقوالِ املجتهدينَ كثريةٌ مِ احلقَّ واحدٌ مِ
ا  .)٢(اقترصَ املؤلفُ عىل هذا احلديثِ اختصارً

, وصىلَّ اهللاُ وسلَّمَ وباركَ عىل نبيِّنا  انتهى هذا الرشحُ بفضلِ اهللاِ تعاىل ومنَّتِهِ
نْ  , وعىل آلِهِ وصحبِهِ ومَ مَّ حممدٍ , وسبحانكَ اللهُ مْ بإحسانٍ إىل يومِ الدينِ هُ تبِعَ

كَ وأتوبُ إليكَ  , أستغفرُ , أشهدُ أالَّ إلهَ إالَّ أنتَ كَ  .)٣(وبحمدِ
 

 

                                                 
), ومسلم يف ٧٣٥٢( باب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ/البخاري يف االعتصام )١(

 ).١٧١٦باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (/األقضية
 ).٥١٧(ص انظر: الرشح الكبري )٢(
 هـ.١٤٣٤ليلة االثنني الثالث عرش من مجاد اآلخرة من عام  )٣(
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