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2 - ال�رشط:
اأ - حكم ات�صاله بامل�رشوط.

ب - حكم تعقبه جلمل متعاطفة بالواو.
ج - الفرق بني ال�رشط واال�صتثناء.
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2 - وال�رشط)1(:
اأ - يجب ات�صاله بامل�رشوط - كما يجب ات�صال امل�صتثنى بامل�صتثنى منه)2(.
ب - والتف�صيل يف تعقبه اجلمل)3( املتعاطفة بالواو - كما يف اال�صتثناء.
- لكن اأبا حنيفة جعل ال�رشط للجميع ال للأخرية. - كاال�صتثناء)4(.

)1( ال�رَشَط - بالتحريك - لغة العلمة، ومنه قوله تعالى: }جئ  حئ  مئىئ{ اأي 
علماتها. وبال�صكون: ما دخلت عليه )اإْن( ال�رشطية اأو ما يقوم مقامها مما يدل 

على �صببية الثاين للأول.
       وا�صطلحًا: ما يتوقف عليه الوجود. وال دخل له يف التاأثري واالإف�صاء. اأو هو 
تعليق م�صمون جملة بح�صول م�صمون اأخرى. احلدود يف النحو �ص275.

)2( اأي لفظًا اأو حكمًا - كما تقدم ا�صرتاط ذلك لل�صتثناء �ص376.

)3( التعبري باجلمل وقع للغالب. واإال فاإن املفردات كذلك.

ابن  على  الع�صد  235/1، �رشح  الثبوت  م�صلم   ،45/2 ال�رشخ�صي  اأ�صول   )4(
احلاجب 146/2-147، بيان املخت�رش 302/2 فما بعدها، ك�صف االأ�رشار 

على اأ�صول البزدوي 120/3 فما بعدها.
- قال يف �رشح الع�صد: »وال�رشط كاال�صتثناء يف العود اإلى اجلميع اأو االأخري، 

واملذاهب املذاهب، واملختار املختار 147/2.
- ويف ت�صهيل احل�صول على قواعد االأ�صول: »والثالث من املخ�ص�صات املت�صلة: 
م على االأ�صح.  ال�رشط، وهو كاال�صتثناء ات�صااًل. ففي وجوبه اخللف املتقدِّ
الكل  اإلى  بعوده  اال�صتثناء  من  اأولى  وهو  اتفاقًا.  ال�رشط  ات�صال  يجب  وقيل: 

نحو: اأكرم بني متيم، واأح�صن اإلى ربيعة اإن جاوؤوا«.
حت�صيل االأ�صول �ص125.

ومثله يف �رشح الكوكب املنري 345/3، والقواعد والفوائد االأ�صولية 260،و�رشح  
=
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ج - ويظهر الفرق بني ال�رشط واال�صتثناء يف قوله: »بعتك هذا العبد 
باألف اإال ن�صفه«، اأنه يقع البيع على الن�صف باألف.

- ولو قال: »على اأن يل ن�صفه« يقع على الن�صف بخم�صمائة)1(.

=
تنقيح الف�صول 214، وجمع اجلوامع مع املحلى 22/2، وتي�صري  التحرير 
الفحول  واإر�صاد   ،264/1 واملعتمد  1/ق96/3،  واملح�صول   ،281/1

.153

اإلى اجلميع. فذكر  اأولوية ال�رشط على اال�صتثناء يف عوده  )1( اختلف يف �صبب 
يف بيان املخت�رش وغريه اأن اال�صتثناء متاأخر رتبة. وال�رشط واإن تاأخر لفظًا فهو 

م معنى. متقدِّ
قواعد  اإلى  ت�صهيل احل�صول   ،209 االأ�صول  تي�صري   ،303/2 املخت�رش  بيان 

االأ�صول 120، املغني 241.
ق بع�صهم بني ال�رشط واال�صتثناء يف كون ال�رشط بيان تبديل، واال�صتثناء بيان  - وفرَّ
تغيري. وبه قال االإمام الدبو�صي، و�صم�ص االأئمة.ك�صف االأ�رشار 120/3.

- وقد �صبق اأن الراجح اأنهما من بيان التغيري، الأن كل واحد منهما مينع انعقاد 
الكلم عن االإيجاب اإال اأن اال�صتثناء مينع انعقاده يف بع�ص اجلملة اأ�صًل حتى 
ال يبقى موجبًا لذلك البع�ص يف احلال وال يحتمل اأن ي�صري موجبًا له يف ثاين 

احلال.
وال�رشط مينع انعقاده الأحد احلكمني وهو االإيجاب يف احلال وال مينع �صلحيته 

النعقاده علة يف ثاين احلال. وهوحال وجود ال�رشط.
التبديل هو  التبديل، الأن  التغيري دون  بيان  ق�صٍم واحد وهو  ولذلك كانا من 

الن�صخ وهو الرفع بعد الثبوت، وال رفع فيهما. املرجع ال�صابق 121/3.
- ويف التحقيق اأن هذا اخللف يف العبارة دون املعنى.

= 
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=
وقال: اإن الفرق بني اال�صتثناء وال�رشط، اأن تقدمي ال�رشط على اجلزاء وتاأخريه 

عنه جائزان. وتقدمي اال�صتثناء على امل�صتثنى منه يف االإثبات ال يجوز.
املرجع ال�صابق.

- واأما املوؤلِّف فقد فرق بينهما باأن اال�صتثناء يكون من املثمن، وال�رشط يكون 
يف الثمن.

- قال يف املغني: »ولكون اال�صتثناء تكلُّمًا بالباقي بعد الثنيا قلنا فيمن قال الآخر: 
بعتك منك هذا العبد باألف درهم اإال ن�صفه، يقع البيع على الن�صف باالألف الأن 
اال�صتثناء تكلم بالباقي. واإمنا دخل على املبيع ف�صار الن�صف مبيعًا بكل الثمن، 
§ الأنه �رشط معار�ص ب�صدر الكلم ف�صار بائعًا من نف�صه ومن امل�صرتي، فيعترب 

ذلك يف حق التق�صيم.املغني 248-247.
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3 - ال�صفة 
4 - الغاية
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3 - وال�صفة)1(:
- كاال�صتثناء يف العود اإلى املتعدد. واخللف فيها كاخللف فيه)2(.

4 - والغاية)3(:
ا قبلها، بانتهاء حكم ما قبلها فيما  - تقت�صي اأن يكون ما بعدها خمالفًا ملمِ

بعدها، ال اأن الغاية تدل عليه)4(.

اأفراد العام،  ف به  اأ�صعر مبعنى يت�صمِ )1( ال�صفة لغًة: النعت. وعند االأ�صوليني: ما 
مفرداً  ذلك  كان  و�صواء  حااًل،  اأم  بيان  عطف  اأم  نعتًا  الو�صف  كان  �صواء 
اأو �صبهها. وهو الظرف واجلار واملجرور، ولو كان جامداً موؤواًل  اأم جملة 

مب�صتق، لكن يخرج منها ما كان مفهومه غري معترب لدليٍل دلَّ عليه.
�رشح الكوكب املنري 347/3، املح�صول 1/ق105/3، االإحكام 312/2، 
امل�صت�صفى 204/2، جمع اجلوامع 23/2، �رشح الع�صد على ابن احلاجب 

132/2-146، املعتمد 257/1، اإر�صاد الفحول 135.

)2( ينظر ما �صبق �ص387 حيث يجري فيها ما يجري يف اال�صتثناء من العود اإلى 
االأخرية، اأو اجلميع اأو الوقف اأو اال�صرتاك.

البعلي  282/1، خمت�رش  التحرير  تي�صري   ،344/1 الرحموت  فواحت  وانظر: 
121، التمهيد للأ�صنوي 123-127، نهاية ال�صول 135/2، بيان املخت�رش 

.305-304/2

)3( الغاية يف اللغة: نهاية ال�صيء وطرفه. وا�صطلحًا: ما دخل عليه اأحد احلرفني 
َّا يقت�صي خمالفة ما بعده ملا قبله. )اإلى( اأو )حتى( مممِ

)4( هذا بناًء على نفي داللة املفاهيم عند احلنفية، حيث يرون اأن احلكم الذي قبل 
الغاية ينتهي عندها. ويكون ما بعدها على الرباءة االأ�صلية، اإن مل يكن دلَّ على 

حكمه دليل اآخر غري الغاية.
=
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اجلميع،  اأو  االأخرية  اإلى  العود  كاال�صتثناء يف  د  املتعدِّ بعد  والغاية   -
]15/ب[ واخللف كاخللف)1(.

4 - بيان ال�رشورة:
اأ - تعريفه.

=
- واجلمهور الذين يرون اأن الغاية لها مفهوم يقولون: ما بعد الغاية يكون نقي�صًا 

ملا قبلها. وهو حكم �رشعي ال عدم اأ�صلي.
انظر: �رشح الكوكب املنري 351/3، نهاية ال�صول 136/2، املح�صول 1/
بيان املخت�رش   ،154 اإر�صاد الفحول   ،136/2 العقول  ق102/3، مناهج 

.305/2

)1( قال يف �رشح الكوكب املنري: وهي - اأي الغاية كا�صتثناء يف ات�صاٍل وعوٍد بعد 
جمل.

قال املحقق: اأي اأنها تعود اإلى اجلميع على قول اجلمهور يف اال�صتثناء.
وعند احلنفية تعود اإلى االأخرية. وانظر: جمع اجلوامع 23/2، فواحت الرحموت 
343/1، خمت�رش ابن احلاجب 146/2، التمهيد للإ�صنوي 124، القواعد 

والفوائد البن اللحام 262، خمت�رش البعلي 121.
- وهذا الذي �صبق حكم ما بعد الغاية. واأما الغاية نف�صها فقد اختلفوا فيها هل 

تدخل يف املغيا اأو ال تدخل؟ على مذاهب.
- رجح ال�صوكاين اأنها ال تدخل اإال بدليل.

اإر�صاد الفحول 154، بيان املخت�رش 303/2.
- كما اأن حمل اخللف يف الغاية التي تقدمها متعدد اأو �صمول ي�صملها. اأما اإذا 

مل يتقدم الغاية عموم ي�صملها، فل يكون ما بعدها خمالفًا ملا قبلها.
جمع اجلوامع 23/2، اإر�صاد الفحول 154، �رشح الكوكب املنري 352/3، 

ت�صهيل احل�صول على قواعد االأ�صول 130-129.
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ب - �صببه. 
ج - اأنواعه.

اأي  املنطوق)2(  بغري  املراد  اإظهار  هو   - ال�رشورة)1(:اأ  وبيان   -  4
ال�صكوت.

ب - وهو يقع ب�صبب ال�رشورة.
ج - واأنواعه اأربعة)3(.

ۅ   ۅ   }ۋ   تعالى:  قوله  مثل  املنطوق.  حكم  يف  ما  االأول: 
ۉۉ{ الن�صاء اآية: 11.

فاإن النطق يدل على اأن حكم امل�صكوت عنه وهو اأن الباقي)4(، وهو 

)1( ال�رشورة لغة: هي احلاجة ال�صديدة. تف�صري الن�صو�ص 225، تي�صري االأ�صول 
220، الكليات 576، التوقيف على مهمات التعاريف 473.

)2( راجع: تي�صري االأ�صول 220 وفيه: اأن بيان ال�رشورة يف اال�صطلح: »اإظهار 
املراد مبا مل يو�صع للبيان«.

وكذلك انظر: اأ�صول البزدوي مع ك�صف االأ�رشار 147/3.
- وتو�صيح ذلك: اأن االأ�صل يف البيان اأن يكون باالألفاظ، الأن فهم املعاين 

وا�صتنباط االأحكام واملداليل يكون نا�صئًا عنها.
الأجل  القرينة  قيام  عند  ال�صكوت  من  املعاين  توؤخذ  االأحيان  بع�ص  ولكن يف 

ال�رشورة، ف�صّموه بيان ال�رشورة، اأي بيان �صببه ال�رشورة.
املراجع ال�صابقة، وفتح الغفار 129/2.

)3( احل�رش يف هذه االأربعة االأنواع ا�صتقرائي.
انظر: �رشح ابن ملك وحا�صية الرهاوي عليه 703.

رت هذه العبارة يف االأ�صل. )4( تكرَّ
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الثلثان للأب)1(.
والثاين: ما ثبت بداللة حال املتَكلِّم)2(، كـ )�صكوت �صاحب ال�رشع 

ال�رشكة للأبوين يف  اأوجب  الكلم  اأن �صدر  املنطوق على ذلك:  )1( وجه داللة 
املرياث. فاإن قوله: }ۋ  ۅ{ اأي ال غري. ومل يبني ن�صيب ُكّل واحد 

منهما.
ثم ملا خ�ص�ص االأم بالثلث يف قوله: }  ۅ  ۉۉ{ بني ا�صتحقاق االأب للباقي 
وهو الثلثان. وهو واإن مل يكن منطوقًا به يف الن�ص، اإال اأنه كاملنطوق �رشورة 
ثبوت ال�رشكة يف �صدر الكلم. ثم البيان اإمنا ح�صل مبجموع االأمرين: اإيجاب 

ال�رشكة يف �صدر الكلم. وتخ�صي�ص االأم بالثلث يف اآخر الكلم.
مبجرد  ال  املنطوق  مبعونة  يعلم  اأنه  املنطوق  حكم  يف  الق�صم  هذا  بكون  واملراد   -

ال�صكوت.
- وكذا املراد بكون مق�صمه بيانًا بال�صكوت كونه بيانًا به يف اجلملة. ولو مبعونة 

منطوق.
حا�صية عزمي على املنار �ص703، املغني 248، تي�صري االأ�صول 220.

)2( املراد باملتكلِّم القادر على الكلم ال الناطق. واحرتز به عن الذي ال يقدر على 
ما  به �صعف  احلقيقة. فظهر  يدل على  �صكوته ال  فاإن  التكلُّم، كاالأخر�ص. 

قيل: ال�صواب اأن يقال: ال�صاكت. حا�صية عزمي 704.
ثم املراد منه املتكلِّم الذي وظيفته البيان اأو من �صاأنه التكلُّم يف احلادثة، واإن مل 

يتكلَّم ُيْفَهم منه املوافقة، ك�صاحب ال�رشع، واملجتهد، و�صاحب احلادثة. 
فتح الغفار 129/2، تي�صري االأ�صول 221.
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عن تغيري اأمر يعاينه من قوٍل اأو »فعل«)1(؛ فاإنه يدل على حقيته)2(.
- وكذا ال�صكوت يف مو�صع احلاجة، كـ )�صكوت ال�صحابة - ر�صي 

الله عنهم - عن تقومي منفعة البدل يف ولد املغرور)3(.
وكذا)4( النكول)5(.

)1( �صقط من االأ�صل. واملثبت من �رشح ابن ملك 705، وك�صف االأ�رشار على 
البزدوي 148/3.

بيان،  مقام  املقام  الأن  خطاأ.  على  يقر  ال  فاإنه  التغيري،  على  قادراً  كان  اإْن   )2(
وال يجوز تاأخري البيان عن وقت احلاجة. فاإْن �صبق حترمي ذلك االأمر دلَّ على 
ن�صخه، واإن مل ي�صبق له حكم َدّل على جوازه. ك�صف االأ�رشار على البزدوي 

149/3، حا�صية الرهاوي 507، فتح الغفار 129/2.

ة ثم يظهر بعد الوالدة اأنها جارية لغريه. )3( املغرور من يتزوج امراأة على اأنها ُحرَّ
ملك  ابن  �رشح   ،149/3 االأ�رشار  ك�صف  )اأ(،  حا�صية   ،149 املغني 

.705
اأمٌة واأتت بع�ص قبائل العرب، فتزوجها رجٌل  اأبقت  اأنه  َي  مثال ذلك: ما ُرومِ
اإلى عمر ر�صي الله عنه فق�صى  فولَدت اأوالداً، ثم جاء موالها، فرفع ذلك 
االأوالد. وكان ذلك مبح�رش من  يفدي  اأن  االأب  بها ملوالها. وق�صى على 
ال�صحابة، ف�صكتوا عن �صمان منافعها ومنفعة ولد املغرور، فحلَّ ذلك حمل 

االإجماع على اأن املنافع ال ت�صمن باالإتلف املجرد عن العقد اأو ما �صبهته.
�رشح ابن ملك 705-706، ك�صف االأ�رشار 149/3، املغني 249.

لكن ُيْنَظر راأي اجلمهور يف ذلك.

)4( اأي مثل ما جعل �صكوت ال�صارع وال�صحابة - ر�صي الله عنهم - بيانًا للحكم 
يجعل نكول الناكل بيانًا للحكم اأي�صًا.

=
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عي من الناكل بحال فيه)1(. جعل اإقراراً باملدَّ
حيث  ي�صكت  كاملولى  الغرور،  دفع  ل�رشورة  بيانًا  جعل  ما  الثالث: 

يرى عبده يبيع وي�صرتي، يكون اإذنًا دفعًا للغرور عن النا�ص)2(.
وكذا �صكوت ال�صفيع جعل ت�صليمًا لل�صفعة)3(.

=
)5( النكول: هو االمتناع عن اليمني اللزم للمدعى عليه.

امل�صباح املنري 265، مهمات التعاريف 710.

ذلك  فدل  عليها.  القدرة  مع  اليمني  وهو  لزمه،  ما  اأداء  عن  امتنع  اأنه  وهو   )1(
عى، الأنه ال يظن بامل�صلم االمتناع عما هو الزم عليه اإال  االمتناع على اإقراره باملدَّ
اإذا كان حمقًا يف االمتناع. وذلك باأْن تكون اليمني كاذبة - اإذا حلف - وال 

ي حمّقًا يف دعواه. عمِ تكون كاذبة اإال اأن يكون املدَّ
التو�صيح 40/2.

)2( اأي فاإن ذلك يجعل بيانًا حلال املولى، وهي اأن العادة تق�صي باأن من ال ير�صى 
اأنه  �ص علم  بت�رشُّف عبده حني يراه، يظهر النهي ويرد عليه. فلما ترك التعرُّ

را�ٍص مبا �صنع. املراآة �رشح املرقاة �ص197.

ْفَعة - بال�صم ف�صكون - ا�صم للعقار امل�صفوع. )3( ال�صُّ
      و�رشعًا: متلُّك اجلار اأو ال�رشيك العقار املباع جرباً عن م�صرتيه بالثمن الذي مت 

عليه العقد.
      معجم لغة الفقهاء 264.

      وال�صفيع: هو طالب ال�صفعة اأو من تثبت له ال�صفعة. فاإذا علم بالبيع و�صكت ومل 
اإن مل يجعل �صكوته  بيانًا لعدم مطالبته بها؛ الأنه  يطالب بال�صفعة جعل �صكوته 
له.     �رشراً  يكون  باملبيع  الت�رشُّف  عن  امل�صرتي  وامتنع  بالبيع  بالر�صا  ت�صليمًا 
=
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اأو كرثته، مثل: قول علمائنا  والرابع: ما ثبت ل�رشورة طول الكلم 
فيمن قال: )لفلن عليَّ مائة ودرهم(، اأو )مائة وقفيز)1( حنطة(: اإن العطف 

=
       واإن مل ميتنع وت�رشف ثم نق�ص ال�صفيع ت�رشفه يت�رشر اأي�صًا فجعل �صكوته بيانًا 

حلاله، دفعًا لل�رشر عن امل�صرتي.
      التو�صيح 40/2، فتح الغفار 130/2، ك�صف االأ�رشار 152/3. 

     وفيه: والأن ال�صفعة �رُشمَِعت لدفع �رشر الدخيل عن نف�صه، فاإذا �صكت فقد ر�صي 
        بالتزام ال�رشر على نف�صه.

        ولكن على هذا التف�صري يكون داخًل يف النوع الثاين، وهو ما جعل بيانًا بداللة 
حال املتكلِّم.

بالرطل  يختلف  وهو  مكوكًا.   8 وي�صاوي  �صاعًا،   12  = ال�رشعي  القفيز   )1(
والغرام عند احلنفية عنه عند اجلمهور.

وانظر يف ذلك: معجم لغة الفقهاء 368، امل�صباح املنري 511. 
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جعل بيانًا للأول)1(.- وقال ال�صافعي: القول قوله يف بيان )املائة()2(.
كما اإذا قال: له عليَّ مائة وثوب، ومائة و�صاة)3(.

)1( وذلك ا�صتح�صانًا ال قيا�صًا، لداللة العرف واال�صتدالل عليه. فاإن اإرادة التف�صري 
للإيجاز حتى  دراهم،  وع�رشة  مائة  نحو:  متعارفة يف  عينه  ومميزه  باملعطوف 

ي�صتهجن ذكره يف العربية ويعد تكراراً.
- وكذا مائة ودرهم، وعطف كل غري عدد اإذا كان مقداراً، الأنه يثبت يف 

الذمة يف عامة املعاملت، كاملكيل واملوزون.
 بخلف »له عليَّ مائة وثوب« ف�صًل عن نحو وعبد و�صاة، فاإنه ال يثبت يف 

الذمة فيها.
- والأن املعطوفني كال�صيء الواحد، كامل�صافني. ولذا مل يجز الف�صل بينهما 
بالظرف، فكما يعرف امل�صاف اإليه م�صافه يعرف املعطوف املعطوف عليه اإذا 

�صلح، كما يف املقدار. املراآة �ص198، املغني 250.

األف ودرهم، لزمه درهم، ورجع  350/2: واإن قال: له عليَّ  )2( يف املهذب 
يف تف�صري االألف اإليه. وقال اأبو ثور: يكون اجلميع دراهم. وهذا خطاأ، الأن 

العطف ال يقت�صي اأن يكون املعطوف من جن�ص املعطوف عليه.
املغني 250 حا�صية )اأ(.

)3( هذا دليل ال�صافعي، وهو قيا�ص قوله: »له عليَّ مائة درهم« على قوله: »له عليَّ 
عليه  للمعطوف  بيانًا  يكون  املعطوف ال  فاإن  و�صاة«.  »مائة  و  وثوب«،  مائة 

اتفاقًا. - ورد احلنفية هذا القيا�ص باأنه قيا�ص مع الفارق.
- ووجه الفرق: اأن الثياب وال�صاة ال تثبت يف الذمة دينًا اإلى �رشورة، كال�صلم 

والبيع بالثياب املو�صوفة.
بخلف املكيل واملوزون، فاإنه يثبت بالذمة دينًا بل �رشورة لكرثة التعامل به.

وك�صف       ال�صابق،  املرجع  تخفيفًا.  احلذف  جاز  الكرثة  هذه  اأجل  ومن   -
=
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=
االأ�رشار 153-152/3.

- ومن اأدلة ال�صافعي رحمه الله: اأن العطف مل يو�صع للبيان، بل للمغايرة.
يجوز  ال  حتى  عليه،  واملعطوف  املعطوف  بني  التغاير  �رشطه  من  كان  ولذا 
عطف ال�صيء على نف�صه، بخلف املف�رش، فاإنه عني املف�رش، فاإن الدرهم يف 

قوله ع�رشة دراهم، عني الع�رشة ال غريها.
- علمًا باأن ال�صافعي - رحمه الله - ال يعار�ص يف اأ�صل القاعدة، بل يوافق 
اأن يكون ال�صكوت بيانًا، كما يف عطف اجلملة الناق�صة على التامة. وكما يف 

عطف العدد املف�رش على املبهم.
- واإمنا اخللف يف هذه امل�صاألة: فعند احلنفية هي مبنية على القاعدة، وعنده: 

لي�صت مببنية على هذا االأ�صل. الك�صف 152/3.
واأقول: ميكن اأن يرجح مذهب احلنفية بالعرف والعادة.

للمعنى  نا�صخًا  يكون  العرف  ثبت  واإن   - باللغة   - ال�صافعي  مذهب  ويرجح 
عي تغيري الو�صع اللغوي الدليل. اللغوي، واإال فعلى من يدَّ
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5- بيان التبديل 
اأ - تعريفه.

ب - اأمثلته.
ج - حكمه.

د - حمله.
واأمثلة  جوازه  واأ�صباب  الن�صخ  من  احلكمة   - هـ 

وروده.
و - اإنكار الن�صخ عند بع�ص امل�صلمني.

ز - اإنكار الن�صخ عند اليهود.
ح - �رشطه وما اتفق عليه منها.

ط- اأنواع الن�صخ:
- اإلى اأثقل - اإلى اأخف اأو م�صاٍو.
ي - جواز ن�صخ احلكم بل بدل.

ك - حكم ن�صخ احلكم املقيد بالتاأبيد.
ل - االأدلة التي ين�صخ بع�صها بع�صًا اتفاقًا.

م - االأدلة التي اختلف يف ن�صخ بع�ص لبع�ص.
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5 - وبيان التبديل:
ة)1( - باملنطوق)2(  اأ - وهو اإظهار املراد من الزم معنى الكلم - كاملدَّ

)1( اأي اأن الكلم املطلق عن التوقيت، يلزم منه عدم التوقيت؛ فاإذا ظهر مبنطوق 
اأن ذلك الكلم موقت مبدة يف حقِّ املكلف كان ذلك هو بيان التبديل امل�صطلح 

عليه.
بيانًا؛ الأن ظاهر الكلم املطلق ا�صتمرار حكمه لو مل يرد الدليل الدال  ي  و�ُصمِّ

على انقطاعه. املراجع االآتية يف التعريف.

)2( ي�صعر هذا القيد اأن املوؤلَِّف ال يرى الن�صخ باملفهوم.
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�رشعي  دليل  عن  مرتاخيًا  �رشعي  دليل  يرد  اأن  وهو)2(  الن�صخ،  وهو)1(: 
مقت�صيًا خلف حكمه)3(.

)1( قوله )وهو(: اأي بيان التبديل هو الن�صخ يف ا�صطلح احلنفية. وف�رشه بع�صهم 
}ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   تعالى  لقوله  اللغة  الن�صخ يف  هو  التبديل  باأن 

ۅۅ  ۉ  ۉ   ې  ې...{ النحل: 101.
- ورد عليه: باأن معنى التبديل اأو�صح من معنى الن�صخ يف اللغة، فتف�صريه به 

تف�صري باالأخفى فل يجوز. �رشح املنار مع حوا�صيه 708-707.
واأقول: الن�صخ يف اللغة يطلق على معنيني:

اأحدهما: االإزالة والرفع واالإبطال والتبديل، ومنه: ن�صخت ال�صم�ص الظل اأي 
رفعته واأزالته وحلَّت حمله.

وثانيهما: النقل والتحويل، ومنه: ن�صخت النحلة اخللية، اإذا حولتها من مكان 
اإلى اآخر. ون�صخت الكتاب اإذا حولت ما فيه اإلى �صورة اأخرى.

واإن مل يزل عن مكانه.
- ثم قيل: اإن الن�صخ م�صرتك بني املعنيني، مثل: لفظ العني.

- وقيل: حقيقة يف االإزالة واالإبطال. جماز يف النقل والتحويل. 
- وقيل: بالعك�ص.

ح بع�صهم االأول؛ الأنه ينا�صب املعنى امل�صطلح للن�صخ يف ال�رشع. - ورجَّ
فتح الغفار 130/2، �رشح ابن ملك 707-708، ك�صف االأ�رشار للبخاري 
155/3-156، التو�صيح 31/2، تاج العرو�ص 283/2، القامو�ص املحيط 

281/1، ل�صان العرب 280/4.

)2( اأي اأن الن�صخ ا�صطلحًا.

)3( التو�صيح مع التلويح 31/2، �رشح ابن ملك 707، الوجيز 63.
واملراد باقت�صائه خلف حكمه، اأي داللته على خلف ظاهر احلكم ال�صابق 

حيث ينافيه وال ي�صح اجتماعه معه.
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ب - والن�صخ بيان حم�ص ملدة احلكم بالقيا�ص اإلى ال�صارع)1(.
ورفع واإبطال وتبديل بالن�صبة اإلى علمنا - كالقتل؛ فاإنه بيان للأجل يف 

نا تبديل)2(. حق الله تعالى ويف حقَّ

ميزان  �صاحب  ذلك  على  اعرت�ص  وقد   . لديَّ املوجودة  النُّ�صخ  يف  هكذا   )1(
االأ�صول.

د احلقوق. وقال: هذا غري م�صتقيم؛ الأنه يوؤدي اإلى القول بتعدُّ
واحلق عندنا واحد يف ال�رشعيات والعقليات جميعًا. ميزان االأ�صول 702.

- واأجيب عنه: باأن احلق واحد بالن�صبة اإلى �صاحب ال�رشع. فاأما بالن�صبة اإلى 
العمل باجتهاده. وال يجوز له  العباد فمتعدد، حتى وجب على ُكلِّ جمتهد 
تقليد غريه. وههنا احلق بالن�صبة اإلى �صاحب ال�رشع واحد، وهو كونه بيانًا ال 

رفعًا واإبطااًل. ك�صف االأ�رشار 157/3.
واأقول: ال يلزم من وجوب عمل املجتهد باجتهاده تعدد احلق يف نف�ص االأمر. 
واإمنا وجب عليه العمل بذلك، الأنه هو الذي يف و�صعه، وال يكلُِّف الله نف�صًا 

اإال و�صعها.
وكونه م�صيبًا، اأي ابتداًء.

اإلى  يحتاج  ال  تعالى  علمه  الأن  فيها،  ال�صارع  اإدخال  ينبغي  ال  امل�صاألة  وهذه 
البيان، اإذ ال تخفى عليه خافية، �صبحانه وتعالى.

حا�صية الرهاوي 710-709.

)2( اختلف احلنفية واجلمهور يف تعريف الن�صخ ا�صطلحًا:
اأ - فعند احلنفية: هو بيان انتهاء احلكم ال�رشعي املطلق الذي يف تقدير اأوهامنا 
من  وغريه  املنهاج،  يف  البي�صاوي  واختاره  الرتاخي.  بطريق  ا�صتمراره 

ال�صافعية.
م بدليل �رشعي مرتاٍخ عنه«. ب - وعند اجلمهور: »رفع حكم �رشعي متقدِّ

=
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ج - وهو جائز عند جميع امل�صلمني)1(.
د - حمله يف اأحكام ال�رشع املحتمل يف نف�صه للوجود والعدم)2(.

=
 ،155/3 االأ�رشار  ك�صف   ،151 املغني   ،54-53/2 ال�رشخ�صي  اأ�صول 
التو�صيح 31/2، ك�صف االأ�رشار للن�صفي 139/2، االإبهاج 226/2، نهاية 
 ،489/3 املخت�رش  بيان   ،526/3 املنري  الكوكب  164/2، �رشح  ال�صول 
التقرير  مع  التحرير   ،379 الف�صول  اإحكام   ،236/2 للآمدي  االإحكام 
 ،210-209 الن�صو�ص  تف�صري   ،129 االأ�صول  ت�صهيل   ،41/3 والتحبري 
ة 78/1،  رو�صة الناظر 69، اإر�صاد الفحول 184، املعتمد 379/1، الُعدَّ

التمهيد الأبي اخلطاب 336/2.

)1( اأي اأن الن�صخ جائٌز عقًل، وواقٌع �رشعًا عند جميع امل�صلمني.
وفيه اإ�صارة اإلى اأن خلف اأبي م�صلم االأ�صفهاين االآتي - خلٌف لفظي، اأو اأنه 

ال يعتد به، كما فيه اإ�صارة اإلى خلف غري امل�صلمني يف الن�صخ.
وانظر تف�صيل امل�صاألة وحكاية االإجماع فيها: ك�صف االأ�رشار 157/3، فتح 
الغفار 31/2، التو�صيح مع التلويح 32/2، �رشح ابن ملك 709، ميزان 
االأ�صول 702، �رشح تنقيح الف�صول 203، الع�صد على ابن احلاجب 88/2، 
بيان املخت�رش 502/2، االإحكام للآمدي 236/2 فما بعدها، املح�صول 1/
ق440/3، املحلى على جمع اجلوامع 88/2، االأ�صنوي 167/2، �رشح 

الكوكب املنري 535/3، امل�صودة 165، اإر�صاد الفحول 185.

)2( مثل: االأوامر والنواهي التي تدل على االأحكام املعينة. الوجيز �ص64.
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ًا -  - باأْن ال يلحق بها ما ينايف الن�صخ؛ من توقيت)1( اأو تاأبيد)2( ثبت ن�صّ
كقوله تعالى:  }ھ  ھ  ھ{ ]الن�صاء اآية: 57[وغريها.

اأو داللة: كـ )�صائر ال�رشائع التي قب�ص عليها ر�صول الله)3( �صلى الله عليه 

)1( مثل قوله تعالى: }ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ{ البقرة: 187.
فاإن انتهاء ال�صوم مبجئ الليل ال ي�صمى ن�صخًا.

)2( التاأبيد: هو التوقيت الدائم. فاإذا كان منكراً يكون للتاأكيد يف الزمان االآتي ن�صًا 
واإثباتاً. ال لدوامه وا�صتمراره ن�صاً، كـ )قط( و )البتة( يف تاأكيد الزمان املا�صي. 

يقال: )ما فعلت هذا قط، والبتة(، و )ال اأفعله اأبداً(. 
كليات اأبي البقاء �ص32.

)3( ذكر املوؤلف - رحمه الله - حمل الن�صخ وزمانه.
واملراد باملحل هو احلكم الذي يلحقه الن�صخ. وله �صور بح�صب اإمكان الن�صخ 

وعدمه، وهي:
اأ - ما مل يحتمل اأن يكون م�رشوعًا، كالكفر وال�رشك بالله تعالى.

واأمهات الرذائل كالكذب ونحوه.
ب - ما مل يحتمل اأن ال يكون م�رشوعًا، كاالإميان بالله تعالى، و�صفاته.

واأمهات الف�صائل كال�صدق وبر الوالدين.
تعالى:  كقوله  �رشاحًة،  كالتاأبيد  الن�صخ،  ينايف  ما  حلقه  الذي  احلكم   - ج 
}ھ  ھ  ھھ{ اأو داللة كاالأحكام التي قب�ص عليها الر�صول �صلى الله عليه 

و�صلم، الأن الن�صخ ال يت�صور بعد وفاته �صلى الله عليه و�صلم.
- اأو التوقيت بوقت، كاأن يقول مثًل: اأحللت لكم هذا �صنة، فاإن الن�صخ ال 

يدخل هذه املدة املحددة.
ولي�ص لهذا الق�صم مثال من املن�صو�صات �رشعًا.

واأما االأحكام املقيدة بوقت كالعبادات وغريها فلي�صت مثااًل له.
=
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و�صلم.
هـ - وال منافاة بني احل�صن والقبح يف وقتني)1(.

=
وقيل: ت�صلح مثااًل له. انظر: فتح الغفار 131/2.

- والن�صخ ال يدخل الق�صمني االأولني. والثاين من الثالث باالتفاق.
اأما االأول والثالث من الثالث فاختلفوا فيهما:

اأ - فذهب اجلمهور من احلنفية وال�صافعية وغريهم اإلى اأنه يدخل الن�صخ فيهما، 
اأي »املوؤبد« و »املوؤقت«.

ب - وقال اجل�صا�ص واأبو من�صور واأبو زيد وجماعة من احلنفية اأنه ال يدخلهما 
التاأبيد  التاأبيد ينايف الن�صخ، لكن ي�صرتط يف  الن�صخ. وهذا هو الراجح؛ الأن 
للمبالغة يف الزجر. كما يف مثل قتل املوؤمن عمداً. والله  اأن ال يكون وارداً 

اأعلم.
تي�صري االأ�صول 113-114، ك�صف االأ�رشار 163/3-165، اإر�صاد الفحول 
186، املغني 153، فتح الغفار 131/2، �رشح الكوكب املنري 539/3-

541، ميزان االأ�صول �ص709.

ك باأن االأمر يدل على  )1( هذا الدليل العقلي لوقوع الن�صخ. وفيه الرد على َمن مت�صَّ
ح�صن ال�صيء، والن�صخ يدل على �صده. وذلك يوجب اجلهل بعواقب االأمور 

- تعالى الله عن ذلك.
- واجلواب اأن الفعل قد يكون م�صلحة يف وقت دون وقت، ك�رشب االأدوية؛ 

فل يلزم اجلهل. اأ�صول ال�رشخ�صي 55/2، �رشح املنار 710.
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و - ونقل اإنكار اأبي م�صلم االأ�صفهاين)1( الن�صخ)2(، واإنكار الن�صخ مع 
عقد االإ�صلم)3( ال يت�صور؛ 

)1( هو حممد بن بحر، من علماء املعتزلة، كان كاتبًا مرت�صًل، بليغًا، متكلِّمًا، 
جداًل. ُولمَِد �صنة 254هـ واأ�صهر كتبه: تف�صريه »جامع التاأويل ملحكم التنزيل، 

وكتاب النا�صخ واملن�صوخ« تويف �صنة 322هـ.
 ،244/2 بالوفيات  الوايف   ،59/1 الوعاة  بغية   ،35/18 االأدباء  معجم 

الفهر�صت البن الندمي 151، االأعلم 273/6، معجم املوؤلِّفني 97/9.

)2( امل�صت�صفى 111/1، �رشح الكوكب املنري 533/3-535، التب�رشة 251، 
ك�صف االأ�رشار 157/3، املخت�رش يف اأ�صول الفقه 137، امل�صودة 195.

)3( يعني اأن من يعتقد ب�رشيعة االإ�صلم ال يت�صور منه اإنكار الن�صخ، ل�صهرة الن�صخ 
يف ال�رشيعة االإ�صلمية - حتى اأن من ينكره ُيَعّد مكابراً.

اأن  القواطع:  يف  »وذكر  البزدوي:  اأ�صول  على  االأ�رشار  ك�صف  يف  قال   -
االأ�صوليني ذكروا اخللف يف الن�صخ مع طائفة من اليهود، وفرقة من امل�صلمني، 
ون�صبوه اإلى اأبي م�صلم حممد بن بحر االأ�صفهاين. وهو رجٌل معروٌف بالعلم. 
واإن كان يعد من املعتزلة وله كتاب كبري يف التف�صري وكتب كثرية. فل اأدري 

كيف وقع هذا اخللف منه؟!
ثم قال: ومن خالف يف هذا من اأهل االإ�صلم، فالكلم معه اأن نريه الن�صخ يف 

القراآن، مثل ن�صخ وجوب التوجه اإلى بيت املقد�ص بالتوجه اإلى الكعبة.
- ووجوب الرتبُّ�ص حواًل على املتوفَّى عنها زوجها باأربعة اأ�صهٍر وع�رشاً.

- ووجوب ثبات الواحد للع�رشة بثباته للثنني.
- والو�صية للوالدين واالأقربني باآية املواريث. وغري ذلك مما ال ُيْح�صى.
- فاإْن مل يعرتف كان مكابراً، وا�صتحق اأن ال يتكلم معه وُيْعَر�ص عنه.

يه ن�صخًا، كان هذا نعتًا لفظيًا، ولزم  واإن قال: قد كان كذلك ولكن ال اأُ�َصمِّ
=
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1 - لن�صخ �رشعنا �صائر ال�رشائع.
2 - وا�صتحلل االأخوات يف �رشيعة اآدم عليه ال�صلم.
3 - وا�صرتقاق احلر يف عهد يو�صف عليه ال�صلم)1(.

=
اأن ُيقال: اإن رفع �رشع من قبلنا ب�رشعنا ال يكون ن�صخًا - اأي�صًا - وهذا ال يقوله 

م�صلم. 158/3.
- ونقل الدكتور ح�صن هيتو من رفع احلاجب البن ال�صبكي 2/ق132/ب: 

»واأنا اأقول: االإن�صاف اأن اخللف بني اأبي م�صلم واجلماعة لفظي.
اأبا م�صلم يجعل ما كان مغيًا يف علم الله، كما هو نعتًا لفظيًا،  - وذلك اأن 

}ڇ     ڇ  ڍ   ڍ   يقول:  اأن  بني  فرق عنده  تخ�صي�صًا. وال  اجلميع  وي�صمى 
ڌڌ{ واأن يقول: )�صوموا مطلقًا( وعلمه حميط باأنه �صينزل: ال ت�صوموا وقت 

الليل.
- واجلماعة يجعلون االأول تخ�صي�صًا. والثاين ن�صخًا.

- ولو اأنكر اأبو م�صلم الن�صخ بهذا املعنى لزمه اإنكار �رشيعة امل�صطفى �صلى الله 
عليه و�صلم، واإمنا يقول: كانت �رشيعة ال�صابقني مغيَّاة اإلى مبعثه عليه ال�صلم.

- وبهذا يت�صح لك اخللف الذي حكاه بع�صهم يف اأنَّ هذه ال�رشيعة خم�ص�صة 
لل�رشائع اأو نا�صخة. وهذا معنى اخللف.

انظر: التب�رشة 251، املغني للخبازي 251، بيان املخت�رش 503/2، �رشح 
الكوكب املنري 533/3-534، جمع اجلوامع 88/2، املخت�رش يف اأ�صول 

الفقه 137، امل�صودة 195.

)1( قال يف املغني: وهو جائز عند امل�صلمني اأجمع. الأن اأحداً ال ينكر ا�صتحلل 
االأخوات يف �رشيعة اآدم عليه ال�صلم، وا�صتحلل اجلزء له، وا�صرتقاق احلر يف 
عهد يو�صف عليه ال�صلم، واإباحة العمل يف ال�صبت قبل مو�صى عليه ال�صلم، 
=
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ز - واأنكر اليهود الن�صخ)1(.
- فقال بع�صهم)2(: باطل نقًل.

=
       والن�صخ بعدها، اأي بعد هذه الوقائع.

- وبهذا ي�صح اال�صتدالل على وقوع الن�صخ يف ال�رشائع.
ثبوت  اأواًل على  ا�صتدل  ال�رشيعة -:  يعني �صدر  امل�صنِّف -  قال  التلويح  ويف 
الن�صخ مبا ينته�ص حجة على اليهود وغريهم. وهو ن�صخ بع�ص االأحكام الثابتة 
يف زمن اآدم عليه ال�صلم. لكن ال يخفى اأنه ال يدفع القول بتاأييد �رشيعة مو�صى 
عليه ال�صلم بدليل نقلي، ال يقال: اإن االأحكام املذكورة كانت جائزة باالإباحة 

االأ�صلية دون االأدلة ال�رشعية، فرفعها ال يكون ن�صخًا.
اإلى ظهور �رشيعة،  موؤقتة  اأو كانت  اأمة خم�صو�صة  �صلم كانت يف حق  ولو 
يعباأ  فل  دليل،  عن  ين�صاأ  مل  التقييد  واحتمال  االإطلق،  ثبت  قد  نقول  الأنا 
به.واالإباحة االأ�صلية عندنا بال�رشيعة، الأن النا�ص مل يرتكوا �صدى يف زمان من 

االأزمنة فرفعها يكون ن�صخًا ال حمالة. التلويح 32/2.

)1( قال اخلبازي يف �رشح املغني ق167اأ - ب: وهم يف ذلك فريقان:
»مت�صكوا  قال:  اأنه  ال�صلم  عليه  مو�صى  َي عن  ُرومِ مبا  نقًل،  اأنكر  من  منهم   -
َي اأنه قال :مت�صكوا بال�صبت  ب�رشيعتي ما دامت ال�صماوات واالأر�ص«. ومبا ُرومِ
عليه  الله  ال�صماوات واالأر�ص. وبهذا طعنوا يف ر�صالة حممد �صلى  مادامت 

و�صلم.
- ومنهم من اأنكر عقًل، فقال: االأمر بال�صيء دليل ح�صنه، والنهي عن ال�صيء 
اأن يكون ح�صنًا قبيحًا. فالقول بجواز  دليل قبحه. وال�صيء الواحد ال يجوز 

الن�صخ قوٌل بجواز البداء.
املغني �ص252-253، بيان املخت�رش 502/2.

=
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- وقال بع�صهم)1(: باطل عقًل؛ الإيجابه كون ال�صيء ح�صنًا قبيحًا.
وقد عرفت اأنه ال تنايف بينهما يف وقتني)2(.

=
ى العنانية، وتنت�صب اإلى عنان بن داود، وهم يخالفون �صائر  )2( هذه الطائفة ُت�َصمَّ
اليهود يف االأعياد وال�صبت. وي�صدقون عي�صى عليه ال�صلم يف مواعظه، اإال 

اأنهم ال يقولون بنبوته ور�صالته.
ل يف املمَِلل واالأهواء  والنَِّحل البن  �صَ املمَِلل والنَِّحل لل�صهر�صتاين 115/1، الفمِ

حزم 99/1.

ى ال�صمعونية، وتنت�صب اإلى �صمعون بن يعقوب، كما ذكر  )1( هذه الطائفة ُت�َصمَّ
27/1، وعلي ح�صن  القراآن  الن�صخ يف  اأبو زيد يف كتابه  الدكتور م�صطفى 

العري�ص يف كتابه فتح املنان يف الن�صخ يف القراآن �ص143.

ا وقع فيه من  )2( قد ُردَّ على الطائفة االأولى مبنع التواتر والوقوف على كتابهم ملمِ
التحريف، واختلف الن�صخ وتناق�ص االأحكام، كيف ومل يبق من اليهود يف 
زمن بختن�رش عدد يكون اإخبارهم متواتراً، وخرب تاأبيد �رشيعة مو�صى مما افرتاه 
ابن الراوندي ليعار�ص به دعوى الر�صالة من نبينا حممد �صلى الله عليه و�صلم، 
وعلى الطائفة الثانية مبا ذكره املوؤلِّف اأنه ال تنايف بني احل�صن والقبح يف زمانني 

خمتلفني. التلويح 32/2.
اإال عن اليهود. ولي�ص بنا  قال ال�صوكاين: واأما اجلواز فلم يحك اخللف فيه 
اإلى ن�صب اخللف بيننا وبينهم حاجة. وال هذه باأول م�صاألة خالفوا فيها اأحكام 
اأهل  غرائب  من  هذا  لكن  امل�صاألة.  هذه  يف  خلفهم  ُيذكَر  حتى  االإ�صلم. 
عنهم  رفع  وتعالى  �صبحانه  الله  اأن  مو�صع  غري  يف  راأينا  قد  اأنا  على  االأ�صول 

اأحكامًا مَلَّا ت�رشعوا اإليه و�صاألوا منه رفعها. ولي�ص الن�صخ اإال هذا.
اأن   اليهود من  اإال عن طائفة من  َمْن له معرفة بال�رشيعة املو�صوية  - ومل يحك 
=
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ن من  ن من االعتقاد)1(. وال حاجة اإلى التمكُّ ح - و�رشط الن�صخ التمكُّ

=
الن�صخ بداًء، والبداُء ممتنع عليه.

- وهذا مدفوع باأن الن�صخ ال ي�صتلزم البداء عقًل وال �رشعًا.
اإر�صاد الفحول �ص185.

)1( اأي اأن ال�رشط يف جواز ن�صخ احلكم ال�رشعي علم املكلَّف به، فقبل علمه ال 
اأو  االمتثال،  على  والعزم  ال�رشعية  اعتقاد  وهي  الفائدة،  لعدم  الن�صخ  يجوز 

الت�صديق.
ن من االعتقاد اأن يعلم املكلف اأن هذا احلكم ال�رشعي متعلِّق به  - ومعنى التمكُّ

ومطلوب منه ت�صديقه والعزم على امتثاله اإن كان يحتاج اإلى ذلك.
ن من الفعل اأن مي�صي بعد و�صول االأمر اإلى املكلَّف زمان ي�صع الفعل  - ومعنى التمكُّ

املاأمور به، وهذا له �صور:
االأولى: اأن يقول ال�صارع للمكلَّف: اأوجبت عليك احلج يف �صهر ذي احلجة - 

مثًل - وقبل حلول �صهر ذي احلجة ين�صخ هذا الوجوب.
ال�صورة الثانية: اأن يعلم املكلَّف باأن ال�صارع طلب منه اأداء احلكم لكنه مل يحدد 
له وقتًا، مثل اأن يقول: احلج واجب على امل�صتطيع، وقبل اأن يوؤدي اأحد من 
املكلَّفني هذا الواجب ين�صخ، كما يف فر�ص ال�صلوات اخلم�ص يف ال�صماء يف 

اأول االأمر.
ال�صورة الثالثة: اأن ي�رشع املكلَّف يف اأداء الواجب وقبل اإمتامه ين�صخ، كما يف 

ق�صة الذبيح عليه ال�صلم.
- فاجلمهور من العلماء على جواز الن�صخ قبل الفعل، بعد التمكن من االعتقاد، 

لوجود احلكمة، وهي االعتقاد والعزم على الفعل.
- وذهب جمهور املعتزلة، وبع�ص احلنفية، وبع�ص احلنابلة، وال�صرييف وابن 
برهان من ال�صافعية اإلى عدم جواز الن�صخ قبل الفعل، الأن الفعل هو املق�صود.
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الفعل عندنا فجاز الن�صخ قبل وقت الفعل؛ لثبوت التكليف قبله، فوجب 
جواز رفعه بالنا�صخ، كاملوت الرافع لتعلُّق التكليف، واإن مل يوجد وقت 

الفعل)1(.
- وعند املعتزلة وال�صرييف ال ي�صح الن�صخ قبل الفعل، الأنه املق�صود)2(.
ومن �رشوطه املتفق عليها)3(: كون النا�صخ واملن�صوخ ]16/ب[ حكمني 

)1( - )اخلبازي( يف كتابه املغني �ص253، ك�صف االأ�رشار للبخاري 169/3، 
تنقيح   ،513/2 املخت�رش  بيان   ،190/2 احلاجب  ابن  على  الع�صد  �رشح 
الف�صول 307، فواحت الرحموت 61/2، اأدب القا�صي للماوردي 357/1، 
الكوكب  �رشح   ،33/2 التو�صيح  على  التلويح   ،137/3 البينات  االآيات 
املنري 531/3-532، التب�رشة 260، الربهان 303/2، االإ�صارات للباجي 

69، فتح الغفار 132/2، االإحكام للآمدي 126/3.

)2( املراجع ال�صابقة.
وانظر: فواحت الرحموت 61/2 حيث دافع عن هذا املذهب واختاره.

- ومن�صاأ اخللف يف هذه امل�صاألة هو: هل حكمة التكليف مرتددة بني االمتثال 
واالبتلء - وهو احلق-؛ اأو هي االمتثال فقط؟ وهو قول القدرية.

اأن احلكمة مرتددة بينهما فاملن�صوخ بعد الفعل حكمته االمتثال، وقد  - فعلى 
امتثل بالفعل قبل الن�صخ.

ن من الفعل حكمته االبتلء. وقد ح�صل قبل الن�صخ. - واملن�صوخ قبل التمكُّ
انظر: مذكرة اأ�صول الفقه لل�صيخ حممد االأمني ال�صنقيطي رحمه الله �ص73-

.74

)3( ك�صف االأ�رشار 169/3، االإحكام للآمدي 245/2، امل�صت�صفى 121/1-
122، املعتمد 399/1، اإر�صاد الفحول 186، �رشح الكوكب املنري 529/3، 

املوجز 184-185، ت�صهيل االأ�صول 131-130.
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�رشعيني، واأن يكون النا�صخ متاأّخراً)1(.
ط - ويجوز عندنا اأن يكون النا�صخ اأ�صق)2(.

اأو  باملثل  اإالَّ  ي�صح  ال  والظاهرية:  ال�صافعي  اأ�صحاب  بع�ص  وعند   -
االأخف)3(.

ز اجلمهور ن�صخ التكليف بدون اأن يكون بدله تكليف اآخر  ي - وَجوَّ
بالوقوع)4(.

ل االإ�صلم، وحد الزنا كان اأواًل احلب�ص يف  )1( مثل: التخيري بني ال�صوم والفدية يف اأوَّ
َخ باجللد وتغريب عام، اأو الرجم اإذا كان حم�صناً. والكف عن  البيوت، ثم ُن�صمِ
الكفار كان واجباً بقوله تعالى: }ڃ  ڃ{ االأحزاب: 48- ثم ن�صخ بالقتال، 

وهو اأثقل، اأي اأكرث م�صقة.

)2( - وجواز ذلك هو قول اجلمهور.
- ومنعه ابن داود الظاهري وغريه خلفًا البن حزم.

التب�رشة 258، �رشح اللَُّمع 493/1، االإحكام البن حزم 466/4، �رشح 
على  الع�صد   ،62/2 ال�رشخ�صي  اأ�صول   ،550-549/3 املنري  الكوكب 
ة 785/3، املعتمد 416/1، فواحت الرحموت  الُعدَّ ابن احلاجب 193/2، 

71/2، االإحكام 137/2، املح�صول 1/ق480/3.

)3( لقوله تعالى: }ٻ  ٻٻٻپپپپڀڀڀڀ{ البقرة: 106.
واأجيب عن ذلك باأن اخلريية قد تكون بالن�صبة للمكلف يف احلكم االأثقل.

بيان املخت�رش 523/2.

)4( مثل ن�صخ تقدمي ال�صدقة بني يدي مناجاة الر�صول �صلى الله عليه و�صلم فاإنه ن�صخ 
بدون اأن يكون له بدل. وخالف فيه بع�ص املعتزلة.

ويف البخاري: »اأنه كان اإذا دخل وقت الفطر فنام قبل اأن يفطر حرم الطعام 
=
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زوا ن�صخ احلكم املقيد بالتاأبيد - اإن كان قيداً يف الفعل - مثل  ك - وجوَّ
ْم غداً« ثم ن�صخ  اأن يقول: »�صوموا اأبداً«، الأنه ال يزيد على اأن يقول: »�صُ

قبله.

=
َخ اأي اإلى غري بدل. وال�رشاب واإتيان الن�صاء اإلى الليلة االآتية«. ثم ُن�صمِ

�صحيح البخاري 36/3، �رشح الكوكب املنري 545/3.
العلماء. ومنعه جمع،  اأكرث  عند  املن�صوخ  بدل عن  بل  ن�صخ  »ويجوز  وفيه: 
ونقل عن املعتزلة. ومنعهم بع�صهم يف العبادة بناًء على اأن الن�صخ يجمع معنى 

الرفع والنقل«.
وقال يف �ص547 من اجلزء الثالث: »ووقع يف قول االأكرث. وخالف ال�صافعي 

ل«. - رحمه الله - واأوَّ
 ،415/1 املعتمد   ،1313/2 الربهان   ،87/2 اجلوامع  جمع  راجع: 
الكوكب املنري 545/3، التقرير والتحبري 57/3، تي�صري التحرير 197/3، 
الرحموت  فواحت   ،187 الفحول  اإر�صاد   ،783/3 الُعدة   ،461/1 املعتمد 
69/2، �رشح الع�صد 193/2، امل�صت�صفى 119/1، بيان املخت�رش 520/2 
اإال اأثبت مكانه  اأبداً  - وعبارة ال�صافعي - رحمه الله -: »ولي�ص ين�صخ فر�ص 

فر�ص، كما ن�صخت قبلة بيت املقد�ص فاأثبت مكانها الكعبة.
الر�صالة 109.

قال ال�صرييف يف �رشحه: »مراده اأن ينقل من حظر اإلى اإباحة اأو من اإباحة اإلى 
حظر اأو تخيري على ح�صب اأحوال املفرو�ص. فاإنه تعالى مَلَّا اأزال فر�ص تقدمي 
ال�صدقة ردهم اإلى ما كانوا عليه قبل ذلك، فاإن �صاءوا تقربوا اإلى الله بال�صدقة، 
واإن �صاءوا ناجوه من غري �صدقة، فاملدار على ثبوت حكم �رشعي يف املن�صوخ 
يف اجلملة حتى ال يرتكوا همًل بل حكم يف املن�صوخ بالكلية. �رشح الكوكب 

املنري 548/3.
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ًا مل يقبل خلفه)1(. ة بقاء الوجوب ن�صّ - واإن كان التاأبيد بيانًا مُلدَّ
َل على جمازه)2(. ًا قبل وُحممِ - واإن مل يكن ن�صّ
ل - ويجوز ن�صخ القراآن بالقراآن بل خلف)3(.
- ون�صخ ال�ُصنَّة املتواترة بال�ُصنَّة املتواترة اتفاقًا)4(.

- ون�صخ االآحاد من ال�صنة باالآحاد منها اإجماعًا)5(.

اإلى  فيه  الن�صخ  لتاأدية  الن�صخ  يقبل  ال  فاإنه  اأبداً،  م�صتمر  واجب  ال�صوم  مثل   )1(
الكذب والتناق�ص.

التقييد باالأبد فقط، نحو: }ھ  ھ  ھھ{ وانظر �ص379- )2( مثال الظاهر: 
الزمان  التاأبيد  وجماز   ،518/2 املخت�رش  وبيان  البحث،  هذا  من   380

الطويل.

)3( مثاله: اآيتا العدتني، وهما قوله تعالى: }ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
االآية  فهذه   .240 البقرة:  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ{ 
من�صوخة بقوله تعالى: }پ  پ   پ  پ    ڀ{ البقرة: 234.

الأنها ال  مثال،  له  يوجد  يكاد  منها ال  باملتواتر  ال�صنة  من  املتواتر  ن�صخ  مثال:   )4(
اآخره.  اإلى  اإ�صنادها  واإما يف  اآخرها.  اأو يف  اأولها  اإما يف  االآحاد،  تخلو من 
املنري  الكوكب  �رشح  و�رشعًا.  عقًل  جائز  لبع�ص  بع�صها  ن�صخ  اأن حكم  مع 

.560/3

)5( مثاله: )كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها( - رواه الرتمذي ب�رشح عار�صة 
االأحوذي مع زيادة )فاإنها تذّكركم االآخرة( وقال: ح�صٌن �صحيح.

الأبي  التمهيد  وانظر:   ،672/2 م�صلم  رواه  واأوله   ،274/4 الرتمذي  �صنن 
اخلطاب 368/2.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 490

- ون�صخ االآحاد منها باملتواترة اتفاقًا)1(.
ن - ون�صخ املتواتر منها بامل�صهور عندنا)2(.

- وال يجوز ن�صخ املتواتر باالآحاد عند االأكرث)3(.

)1( جائز ولكنه مل يقع. �رشح الكوكب املنري 561/3.

)2( هذا بناًء على تق�صيم احلنفية لل�صنة، فاإنهم يق�صمونها اإلى ثلثة اأق�صام، كما �صبق 
يف التخ�صي�ص.

وعندهم اأن ال�صنة امل�صهورة يجوز بها ن�صخ الكتاب، فمن باب اأولى اأن تن�صخ 
ال�صنة املتواترة، الحتاد اجلن�ص.

- وقد �صبق اأنه متى احتد اجلن�ص وكان النا�صخ واملن�صوخ يف مرتبة واحدة، اأو 
النا�صخ اأقوى جاز باتفاق.

ومتى اختلف اجلن�ص اأو كان النا�صخ اأقل درجة يف داللته اأو ثبوته عن املن�صوخ، 
ففيه اخللف، وهذا �صابط امل�صاألة.

وانظر باالإ�صافة اإلى ما �صبق: رو�صة الناظر 84، فواحت الرحموت 76/2 فما 
بعدها، االإي�صاح لنا�صخ القراآن ومن�صوخه 67، االعتبار للحازمي 29-24، 
املخت�رش  بيان   ،190 الفحول  اإر�صاد   ،422/1 املعتمد   ،372 التب�رشة 

535/2، �رشح الكوكب املنري 560-559/3.

)3( اأي �صواء كان �صنة متواترة اأو قراآنًا.
اأي من  اأ�صعف،  النا�صخ  529/3: وال يكون  املنري  الكوكب  قال يف �رشح 

املن�صوخ - عند اأ�صحابنا واالأكرث.
من  اأقوى  يكون  اأن  االأكرث  عند  النا�صخ  يف  »ي�صرتط  اجلبل:  قا�صي  ابن  قال 

املن�صوخ اأو م�صاويًا له«.
ويف تي�صري االأ�صول �ص211: ومن ال�رشوط املختلف فيها كون النا�صخ مثل 

املن�صوخ يف القوة اأو اأقوى منه، ال دونه يف القوة، كن�صخ املتواتر باالآحاد.
=
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- ويجوز ن�صخ ال�صنة بالقراآن عند اجلمهور)1(، كـ »ن�صخ التوجه اإلى 
=

داللة  ظنية  على  بناًء   - وغريهم  واملحلي  وال�صوكاين  ال�صبكي  ابن  فاأجازه   -
املن�صوخ - وابن حزم وغريه من الظاهرية لقطعية خرب االآحاد عندهم.

- ومنعه اجلمهور.
- قال ابن النجار: »ويجوز عقًل ال �رشعًا ن�صخ �صنة متواترة باآحاد عند اجلمهور. 
وحكاه بع�صهم اإجماعًا. قال الطويف من اأ�صحابنا، والظاهرية: يجوز - اأي 
عليه  الله  �صلى  النبي  زمن  ولكن يف  الباجي،  القول  هذا  واختار   .- �رشعًا 

و�صلم.
اأطراف  اإلى  بالنا�صخ  االآحاد  يبعث  كان  الأنه  اإجماعًا.  بعده  يجوز  ال  وقال: 

البلد. قال ابن قا�صي اجلبل: واختاره - اأي�صًا - القرطبي املالكي.
االإ�صارات 74، �رشح الكوكب املنري 562/3 مع احلا�صية رقم )1(.

اأقول: اإن من اأجازه ق�رشه على زمن النبي �صلى الله عليه و�صلم. وحينئٍذ يكون 
له  القطعية والظنية لي�صت �صفة ذاتية للخرب. واإمنا تعر�ص  اخللف لفظيًا؛ الأن 
ال�صائع.  اأخرى، كاال�صتعمال  قرائن  ب�صبب  اأو  به  ينقل  الذي  الطريق  ب�صبب 
ويف عهد الر�صول �صلى الله عليه و�صلم الطريق كان حمفوفًا بالقرائن التي متنع 
الله  الر�صول �صلى  العدل يف عهد  بطريق  املنقولة  فال�صنة  ال�رشع.  التقول على 

عليه و�صلم مت�صاوية مع القراآن. 
الأنه كان يخرب بالقراآن وال�صنة معًا. ويجب ت�صديقه يف كل ما اأخرب به.

الُعدة 788/3، امل�صودة 201، الربهان 1311/2، اإر�صاد الفحول 186-
188، �رشح تنقيح الف�صول 311، االإحكام البن حزم 477/4.

اأ�صول ال�رشخ�صي 77/2، فواحت الرحموت 76/2، �رشح الع�صد 195/2.

لل�صافعي  الر�صالة   ،197/2 الع�صد  �رشح   ،522/2 املخت�رش  بيان  انظر:   )1(
                    ،191 الفحول  اإر�صاد   ،153-150/2 للآمدي  االإحكام   ،108-106
=
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]البقرة:  }ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ{  بيت املقد�ص بقوله تعالى: 
 .]144

- ولل�صافعي فيه قوالن: يجوز، وال يجوز)1(.
�ص - ويجوز ن�صخ القراآن باخلرب املتواتر عند اجلمهور)2(.

=
اأ�صول   ،202/3 التحرير  تي�صري   ،78/2 الرحموت  فواحت   ،682/2 ة  الُعدَّ      

ال�رشخ�صي 67/2.

)1( يقول ال�صافعي - رحمه الله - يف ر�صالته �ص108: »وهكذا �صنة ر�صول الله 
�صلى الله عليه و�صلم ال ين�صخها اإال �صنة لر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم، ولو 
اأحدث الله لر�صوله �صلى الله عليه و�صلم يف اأمر �صن فيه غري ما �صن ر�صول الله 
�صلى الله عليه و�صلم ل�صن فيما اأحدث الله اإليه حتى يبني للنا�ص اأن له �صنة نا�صخة 

للتي قبلها مما يخالفها. وهذا مذكوٌر يف �صنته �صلى الله عليه و�صلم«.
 ،1307/2 الربهان  امل�صاألة يف:  الله - يف  لل�صافعي - رحمه  القولني  وانظر 
املح�صول 1/ق503/3، االإحكام 150/3، �رشح الع�صد 197/2، التمهيد 

الأبي اخلطاب 384/2.
وانظر: تي�صري االأ�صول �ص212 حيث ذكر من ال�رشوط املختلف فيها كون النا�صخ 

واملن�صوخ من جن�ٍص واحٍد.
وذكر منعه عقًل، ون�صب ذلك اإلى اأحمد يف رواية.

راجع: �رشح اللَُّمع 501/1، التب�رشة 264، بيان املخت�رش 547/2، الر�صالة 
106-108، ت�صهيل االأ�صول 131، الوجيز 66، اإر�صاد الفحول 192.

)2( قال يف �رشح الكوكب املنري 562/3: »ويجوز - اأي�صًا - عقًل ال �رشعًا ن�صخ 
قراآن مبتواتر من ال�صنة. قاله القا�صي وغريه.

وقيل: ال يجوز عقًل. قال ابن الباقلين: منهم من منعه تبعاً للقدرية يف االأ�صح.
=
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َي ]17/اأ[  كن�صخ قوله تعالى: }چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ{)1( مبا ُرومِ
عن عائ�صة)2( ر�صي الله عنها: ) ما ُقبمِ�َص ر�صوُل اللهمِ �صلى الله عليه و�صلم 

=
قال ابن ملفح: ظاهر كلم اأحمد منعه.

- وهذا اخللف يف اجلواز العقلي.
- واأما اجلواز �رشعًا، فامل�صهور عن اأحمد - رحمه الله - منعه.

ة 788/3، امل�صودة 202، رو�صة الناظر 84. الُعدَّ
- وبه قال ال�صافعي واأكرث اأ�صحابه.

الر�صالة 106، التب�رشة 264، اللَُّمع 33.
وابن عقيل،  اخلطاب،  اأبي  واختيار  اأحمد،  رواية عن  يجوز. وهو  وقيل: 
واأكرث احلنفية واملالكية وغريهم. وهو الذي ن�رشه ابن احلاجب، وحكاه عن 

اجلمهور.
�رشح الع�صد 197/2، ك�صف االأ�رشار 175/3، اأ�صول ال�رشخ�صي 7/2، 
الرحموت  فواحت   ،34/2 التو�صيح  على  التلويح   ،134/2 الغفار  فتح 
للحازمي  االعتبار   ،313 الف�صول  تنقيح   ،71 للباجي  االإ�صارات   ،78/2
26، االإي�صاح من نا�صخ القراآن ومن�صوخه ملكي 68، الربهان 1307/2، 
املح�صول 1/ق519/3، االإحكام 153/3، االإحكام البن حزم 477/4، 
لل�صنقيطي  الفقه  اأ�صول  رة  مذكِّ  ،191 الفحول  اإر�صاد   ،429/1 املعتمد 

.85

)1( �صورة االأحزاب: 52.

يق، اأف�صل ن�صاء امل�صلمني نزلت براءتها من ال�صماء،  دِّ يقة بنت ال�صِّ دِّ )2( هي ال�صِّ
وكانت عاملة باالأن�صاب، وفقيهة، وعاقلة. عقد عليها ر�صول الله �صلى الله 
عليه و�صلم وهي بنت �صت، ودخل عليها ولها ت�صع �صنوات، توفيت ر�صي 
=
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حتى اأباح له من الن�صاء ما �صاء()1(.

=
        الله عنها �صنة )57هـ( - تقريب التهذيب �ص470، واالإ�صابة )38/13(.

)1( اأخرجه الن�صائي 56/6، والرتمذي 56/5 بلفظ: )ما ُقبمِ�َص ر�صول الله �صلى 
الله عليه و�صلم حتى اأباح الله له من الن�صاء ما �صاء(.

قال الرتمذي فيه: هذا حديث ح�صن.
- وذكره اجل�صا�ص وابن العربي بلفظ: قالت عائ�صة ر�صي الله عنها: )ما مات 

ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم حتى اأحلَّ له الن�صاء(.
اأحكام القراآن للج�صا�ص 369/3، اأحكام القراآن البن العربي 1571/2.

اأبي مو�صى  اأبي هند عن حممد بن  ويوؤيده ما ذكره اجل�صا�ص برواية داود بن 
الله  ن�صاء ر�صول  اإْن هلك  )اأراأيت  له:  اأُبّيَّ بن كعب قال: قلت  عن زياد عن 
�صلى الله عليه و�صلم اأكان له اأن ينكح؟ قال: وما مينعه، اأحل الله له �رشوبًا 

}ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ   ثم تل:  �صاء،  ما  يتزوج منهن  الن�صاء فكان  من 
ں...{ االآية )االأحزاب اآية/50(.

انظر: اأحكام القراآن للج�صا�ص 465/4، اأ�صول ال�رشخ�صي 75/2، الك�صف 
للن�صفي 86 وما بعدها.

كونه  على  اتفقوا  عنهم  الله  ر�صي  ال�صحابة  اأن  اإلى  ال�رشخ�صي  واأ�صار 
من�صوخًا.

ل ما زاد على  يعني حمِ يثبت -  الي�رش: وهذا ال يقوى، الأن احلل مل  اأبو  قال 
َم بقوله تعالى: }چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ{ الأن حترمي ما زاد  ت�صع، بعدما ُحرِّ
على ت�صع حمكم ال يحتمل الن�صخ بدليل قوله }ڇ  ڇ{ فاإنه مبنزلة التاأبيد، اإذ 

البعدية املطلقة تتناول االأبد.
- يو�صحه اأن ذلك ثبت جزاًء حل�صن عملهن، وهو اختيارهن ر�صول الله عليه 
=
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َث ُمَبيِّنًا فجاز له بيان ُمّدة حكم الكتاب بوحي  - الأنه عليه ال�صلم بُعمِ
ة حكٍم ثبت بوحٍي  غري متلو. ويجوز اأن ُيَبنيِّ الله تعالى بوحي غري متلو ُمدَّ

.)1( متلوٍّ
- وال�صافعيُّ منع جواز ن�صخ القراآن باخلرب املتواتر)2(.

=
يبطل  اأن  يجوز  فكيف  وال�صدة،  الفقر  على  وم�صابرتهن  وال�صلم،  ال�صلة 

ذلك بالن�صخ مع بقائهن على ذلك االختيار.
}ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں   تعالى:  بقوله  ثبت  فذلك  ن�صخه  �صلمنا  ولئن   -
ڻ  ڻ{ على ما قيل، ال بال�صنة. فل ي�صح هذا االحتجاج. ك�صف 

االأ�رشار 183-182/3.

)1( التو�صيح مع التلويح 35/2.

)2( قال الرهاوي يف حا�صيته على �رشح ابن ملك:
بالكتاب عندنا، وهو مذهب جمهور  »ويجوز ن�صخ الكتاب وال�صنة املتواترة 
الفقهاء واملتكلمني من االأ�صاعرة واملعتزلة. واإليه ذهب املحققون من اأ�صحاب 

ال�صافعي.
- وقال ال�صافعي: ال يجوز ن�صخ الكتاب بال�صنة قواًل واحداً. وهو مذهب اأكرث 

املحدثني. وله يف ن�صخ ال�صنة بالكتاب قوالن: 
كذا  باحلق.  االأولى  وهو  اجلواز.  واالآخر  اجلواز.  عدم  مذهبه  من  االأظهر 

ذكره ال�صمعاين من اأ�صحاب ال�صافعي يف القواطع.
ثم قال: ولقائٍل اأن يقول: املن�صوخ ما كان يف زمن النبي �صلى الله عليه و�صلم، 
واملتواتر اإمنا يكون بعده، فكيف يكون نا�صخًا؟!! اإال اأن يقال امل�صموع من فيه 

�صلى الله عليه و�صلم كاملتواتر. وفيه �صيء، اإذ ال حاجة اإلى قيد التواتر.
حا�صية الرهاوي �ص718-717.

=
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=
- وقد اأ�رشت فيما �صبق اإلى مثل ذلك.

قال القا�صي اأبو زيد: »مل يوجد يف كتاب الله تعالى ما ن�صخ بال�صنة اإال بطريق 
الزيادة على الن�ص«. �رشح ابن ملك 721-720.

- قال الرهاوي - وهو يناق�ص ن�صخ الو�صية الثابتة يف كتاب الله، بحديث: 
)ال و�صية لوارث( رواه: الرتمذي يف �صننه 290/3 وقال عنه: »حديث ح�صن 

�صحيح. والن�صائي 207/6. 
وانظر: ن�صب الراية 403/4، وفي�ص القدير 440/6.

حيث قالوا فيه: واإن كان خرب اآحاد فقد تلقته االأمة بالقبول، فالتحق باملتواتر، 
فجاز الن�صخ به: فيه نظر؛ الأن تلقي االأمة له بالقبول ال يلحقه باملتواتر، بل بع�ص 
اأن ن�صخ  الن�صخ بهذا على قاعدتهم يف  بالقبول، فريد  االأحاديث تلقتها االأمة 
الكتاب ال يجوز اإال باملتواتر، واإن ادعى ال�صنة م�صهورة حجية دعوى ال�صهرة 

ال تكفي، بل البُدَّ من دليل.
- ولئن �صلم اأنه م�صهور، فامل�صهور ال يجوز به الن�صخ املح�ص. واإمنا يجوز به 

الزيادة على الن�ص.
- لكن قال �صدر ال�رشيعة: اإن الن�صخ باخلرب امل�صهور جائز عندنا، وهو خلف 
املقرر يف كتب االأ�صول. اللهم اإال اأن يراد بالن�صخ الزيادة؛ فاإنها ن�صخ معنى.

وكلم البزدوي ي�صري اإلى جواز الن�صخ بخرب الواحد اإذا كان قطعي الداللة.
الأن الن�صخ اإمنا يكون يف حياة الر�صول �صلى الله عليه و�صلم والتواتر وال�صهرة 

بعده. فكما جاز الن�صخ بهما جاز به - اأي�صًا.
لكن يجوز اأن يظهر بهما بعد النبي �صلى الله عليه و�صلم ن�صخ الكتاب ال بخرب 

الواحد.
املرجع ال�صابق 721، والتلويح 35/2.

=
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ُلح نا�صخًا)1(.  - وال خلف بني اجلمهور اأن االإجماع ال ي�صْ
خلفًا لقوٍم)2(.

=
قلت: وبهذا يجمع بني القولني، فاإن الن�صخ ال�رشيح مل يقع للكتاب بال�صنة. 

والن�صخ ال�صمني ميكن اأن يعرف باملتواتر وامل�صهور دون خرب الواحد.
وهذا يف حق املجتهد الذي تعار�صت لديه الدالئل، فاإنه ال ميكن اأن ين�صخ االأقوى 

داللة باالأ�صعف، لتقدمي الرتجيح على الن�صخ ال�صمني عند التعار�ص.
والزيادة على الن�ص عند اجلمهور بيان، فتجوز بـ )خرب الواحد( كما تقدم.

االأ�صول - جمع  اإلى علم  الو�صول  الله - يف طريق  تيمية - رحمه  ابن  قال 
ال�صيخ عبدالرحمن بن نا�رش ال�صعدي. ال�صابط رقم 372 �ص146: 

»جميع ما يدعى من ال�صنة اأنه نا�صخ للقراآن فهو غلط«.
القا�صي  اأدب   ،835/3 العدة   ،529/3 املنري  الكوكب  �رشح  وانظر: 

للماوردي 362-360/1.

)1( الأن االإجماع ال يكون اإال بعد وفاة الر�صول �صلى الله عليه و�صلم وبعد وفاته 
�صلى الله عليه و�صلم انقطع زمن الن�صخ. فاإذا وجد اإجماع على خلف ن�ص، 

فيكون قد ت�صمن نا�صخًا ال اأنه هو النا�صخ لكنه يقوي ذلك الن�ص.
املخت�رش  بيان   ،176/3 االأ�رشار  ك�صف   ،570/3 املنري  الكوكب  �رشح 

555/1، اإر�صاد الفحول 192.

اأبان من احلنفية. انظر املراجع ال�صابقة،واملغني  )2( هم بع�ص املعتزلة وعي�صى بن 
255، وك�صف االأ�رشار 175/3.

       قال يف التلويح: )فاإن قيل: �صقط ن�صيب املوؤلَّفةمِ قلوبهم باالإجماع املنعقد يف 
زمن اأبي بكر، وثبت حجب االأم عن الثلث اإلى ال�صد�ص باالأخوين باالإجماع 

مع داللة الن�ص على اأنها اإمنا حتجب باالأخوة دون االأخوين.
=



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 498

القاطع على  َظّنَينْي - للعلم بتقدمي  وال ين�صخ االإجماع بن�صٍّ واإجماٍع 

=
قلنا: ن�صيب املوؤلَّفة قلوبهم �صقط ل�صقوط �صببه ال لورود دليل �رشعي على ارتفاعه. 
وداللة الن�ص على عدم احلجب باالأخوين تبنى على كون املفهوم حجة. وكون 

اأقل اجلمع ثلثة وال قطع بذلك.
االإجماع  ن�صخ  اأن  االإجماع  باب  الله - يف  االإ�صلم - رحمه  - وذكر فخر 
باالإجماع جائز، وكاأنه اأراد اأن االإجماع ال ينعقد البتة بخلف الكتاب وال�صنة، 
فل يت�صور اأن يكون نا�صخًا لهما. ويت�صور اأن ينعقد اإجماع مل�صلحة ثم تتبدل 

تلك امل�صلحة فينعقد اإجماع نا�صخ له.
- واجلمهور على اأنه ال ين�صخ وال ين�صخ به. الأنه ال يكون اإال عن دليل �رشعي 
ال�صتلزامه  ظهوره  وال  و�صلم،  عليه  الله  �صلى  النبي  بعد  حدوثه  يت�صور  وال 

اإجماعهم اأواًل على خطاأ مع لزوم كونه على خلف الن�ص وهو غري منعقد.
التلويح 34/2، ك�صف االأ�رشار 176/3، فتح الغفار 133/2.

وكذا ال ي�صلح اأن يكون نا�صخًا للإجماع اأو من�صوخًا به؛ الأن االإجماع الثاين اإن 
دل على بطلن االأول مل يجز ذلك اإذ االإجماع ال يكون باطًل.

م العمل به من بعد مل  واإن دل على اأنه كان �صحيحًا لكن االإجماع الثاين حرَّ
يجز ذلك اإال لدليل �رشعي متجدد وقع الأجله االإجماع - من كتاب اأو �صنة - 
اأو لدليل كان موجوداً اأو خفي عليهم ثم ظهر لهم وُكل ذلك باطل، ال�صتحالة 

حدوث كتاب اأو �صنة بعد وفاة النبي �صلى الله عليه و�صلم.
ولعدم جواز خفاء الدليل الذي يدل على احلق عند االإجماع االأول على كل 

منهم ال�صتلزامه اإجماعهم على اخلطاأ.
- ولهذا ال ي�صلح اأن يكون نا�صخًا للقيا�ص، وال من�صوخًا به، الأن من �رشوط 
�صحة القيا�ص عدم خمالفة االإجماع. والأن انتفاء ال�صيء بانتفاء �رشطه لي�ص من 

باب الن�صخ. ك�صف االأ�رشار 176/3، التلويح 35-34/2.
=
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ع باالإجماع. فحكم االإجماع االأول القاطع ال يرتفع بنا�صخ ظني  غري القاطمِ
ًا كان اأو اإجماعًا)1(. َن�صّ

=
قال يف فتح الغفار: وفائدة جواز كون االإجماع نا�صخًا للإجماع، فيما اإذا اأجمع 
على قولني جاز بعده االإجماع على اأحدهما. فاإذا وقع ارتفع جواز االأخذ باالآخر 

فاملجيز ن�صخ. واجلمهور ال ملنع االإجماع على اأحدهما. الأنه خمتلف.
- ولو �صلم فم�رشوط بعدم قاطع مينعه. واالإجماع على اأحدهما قاطع.

- وقول فخر االإ�صلم ال يتاأتى اإال على القول بجواز االإجماع ال عن م�صتند، 
ولي�ص بال�صديد. واإال فالنا�صخية واملن�صوخية له اأواًل. وي�صتلزم خطاأ االإجماع 

ل ي�صري. املن�صوخ بتاأمُّ
فتح الغفار 133/2، امل�صودة 224، �رشح تنقيح الف�صول 314، املح�صول 1/

ق352/3، املعتمد 233/1، املحلى على جمع اجلوامع 76/2، االإحكام 
 ،166/2 ال�رشخ�صي  اأ�صول   ،199/2 الع�صد  488/4، �رشح  البن حزم 
االإحكام للآمدي 161/3، امل�صت�صفى 126/1، فواحت الرحموت 82/2، 

رو�صة الناظر �ص87.

اإلى جواز ن�صخ  اإ�صارة  اأدلة املخالفني - واإْن مل يذكرها - وفيه  )1( هذا رد على 
االإجماع باالإجماع القطعي، كما ذهب اإليه فخر االإ�صلم.

باإجماٍع  اأو  قاطٍع  بن�صٍّ  فاإما  االإجماع  ن�صخ  لو جاز  يقال:  اأن  الرد  - وحا�صل 
قاطٍع، اأو غريهما وكلهما - اأي ن�صخ االإجماع بن�ص قاطع اأو اإجماع قاطع 
اأو غريهما - باطل ال�صتلزام االأول وهو ن�صخ االإجماع بن�ص قاطٍع اأو اإجماٍع 
مه  قاطٍع كون االإجماع املن�صوخ على خلف القاطع. اأما اإن كان ن�صًا فلتقدُّ
قطعًا على االإجماع، الأن زمن االإجماع بعد انقطاع الوحي - واإن كان اإجماعًا 
حمال     االإجماع  وخطاأ  خطاأ،  القاطع  وخمالفة  قطعًا.  م  متقدِّ �صنده  فلأن   -
=
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- وال يجوز ن�صخ االإجماع االأول احلا�صل بطريق االآحاد)1(.
يحمل على  فالظاهر  واإال  واملنت،  الداللة  اإلى  الن�صخ  مرجع  - والأن 

خلفه ولو جمازاً دفعًا للن�صخ؛ الأنه اأولى)2(.

=
ال�صتلزامه اإجماع االأمة على اخلطاأ.

وعلى تقدير الثاين: وهو ن�صخه »بغريهما« فهو اأبعد من االأول، للإجماع على 
تقدمي القاطع على غريه، فيلزم خطاأ هذا االإجماع - كما يف االأول، مع لزوم 
حمذور اآخر وهو تقدير االأ�صعف الذي هو النا�صخ الظني على االأقوى الذي هو 
االإجماع املن�صوخ. اأو االإجماع على تقدمي القاطع، واالأول هو الوجه. ومبنى 

ذلك اأن االإجماع املتعارف الذي يتناوله التعريف هو القاطع ال غري.
فاإن قيل: يجوز اأن ينقل بطريق االآحاد فيكون ظنًا. 

قلنا: مرجع الن�صخ اإلى الداللة واملنت ال اإلى الطريق. �رشح الع�صد مع حا�صية 
ال�صعد 198/2.

)1( اأي اأنه اأ�صبح قطعيًا باالإجماع عليه، واالإجماع ال ين�صخ.
ق االإجماع عن ن�ص امتنع خمالفته. ولو ظهر  قال يف التحرير: )واإذا فر�ص حتقُّ
ن�ص اأرجح منه ل�صريورة ذلك احلكم قطعيًا باالإجماع، فل يجوز خمالفته فل 

يت�صور االإجماع بخلفه(.
التحرير 68/3، حا�صية عزمي على املنار 716.

)2( هذا جواب على ا�صتدالل املخالف الذي يرى االإجماع نا�صخًا، لقول ابن عبا�ص 
- ر�صي الله عنهما - لعثمان ر�صي الله عنه: كيف حتجب االأم باالأخوين، 

وقد قال الله تعالى }ې  ې        ې  ې     ى  ىائ{ الن�صاء: 11. 
واالأخوان لي�صا باإخوة يف لغة قومك؟ فقال: )حجبها قومك يا غلم(.

وهذا ت�رشيح باإبطال حكم القراآن باالإجماع. وهو الن�صخ.
=
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وقال عي�صى بن اأبان، وبع�ص املعتزلة: يجوز ن�صخ االإجماع باالإجماع)1(.
القيا�ُص  ين�صخ  اأن  وال  قيا�صًا)2(.  االإجماع  ين�صخ  اأْن  يجوز  وال   -

اإجماعًا)3(.

=
�صنن البيهقي 227/6، التلخي�ص احلبري 85/3، رو�صة الناظر 691/2.

اأفادت حجب ما لي�ص  واجلواب: ال ن�صلم الن�صخ، فاإنه يتوقف على اأن االآية 
باأخوة قطعًا، وعلى اأن االأخوين لي�صا باأخوة قطعًا. فاإن ذلك لو ثبت بدليل ظاهر 
وجب حمله على غري ظاهره دفعًا للن�صخ ولو اأدى ذلك اإلى القول باملجاز، فاإن 

املجاز اأقرب من الن�صخ.
�رشح الع�صد على ابن احلاجب 199/2.

)1( ك�صف االأ�رشار 175/3، املغني 255.

)2( الأن من �رشوط �صحة القيا�ص عدم خمالفة االإجماع. والأن االإجماع ال يكون 
نا�صخًا وال من�صوخًا عند اجلمهور. الأنه مل يوجد اإال بعد وفاة الر�صول �صلى 

الله عليه و�صلم.
وبعد وفاته انقطع الوحي، وال ن�صخ اإال بوحي.

�رشح ابن ملك 716، ك�صف االأ�رشار 175/3، فتح الغفار 133/2، �رشح 
الكوكب املنري 571/3.

)3( اأما عند َمن ال يرى القيا�ص نا�صخًا وال من�صوخًا فظاهر.
واأما على جواز الن�صخ بالقيا�ص، فلأن االإجماع قاطع والقيا�ص ظني.

واالإجماع منعقد على تقدمي القاطع على الظني عند التعار�ص.
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َخفياً)3( عند  اأو  نا�صخاً، جلياً)2( كان  املظنون)1(  القيا�ص  - وال ي�صلح 
اجلمهور. خلفاً البن �رشيج من اأ�صحاب ال�صافعي)4(.

احلاجب  ابن  اختيار  وهو  وظني،  قاطع  اإلى  القيا�ص  تق�صيم  على  بناء  هذا   )1(
وغريه.

وهناك َمْن يقول: اإن القيا�ص ظني دائمًا، وال يوجد قيا�ص قطعي. وقد قال يف 
بيان املخت�رش 558/2: »واعلم اأن القيا�ص املقطوع به هو ما يكون حكم اأ�صله 

والعلة ووجودهما يف الفرع قطعيًا.
- واملظنون ما ال يكون كذلك. بل يكون بع�صها قطعيًا والباقي ظنيًا. اأو ال 

يكون واحد منهما قطعيًا«. البحر املحيط 28-27/5.
وقال يف فتح الغفار 133/2: »واعلم اأنه قيد يف التحرير عدم كونه نا�صخًا مبا 
اإذا كان مظنونًا، اأما لو كان املعنى مقطوعًا به، باأن كان من�صو�صًا عليه جاز 

الن�صخ به - اأي�صًا -«.
يف  ووجودها  بعلته  قطع  ولو  قيا�ص،  عن  قطع  ال  باأنه  التحرير  يف  ورده   -

الفرع، جلواز �رشطية االأ�صل اأو �صابقية الفرع. وهو احلق«.

)2( اختلف يف تعريف القيا�ص اجللي. قال الزرك�صي 36/5: واأما اجللي: فما علم 
من غري معاناة وفكر. واخلفي: ما ال يتبني اإال باإعمال فكر.

وقال اأبو اإ�صحاق: اجللي: ما عرفت علته قطعًا اإما بن�ص اأو اإجماع. 
واخلفي: ما عرفت علته باال�صتنباط.

على  زائداً  الفرع  معناه يف  يكون  ما  »اجللي:  املاوردي:  عن  الزرك�صي  ونقل 
معنى االأ�صل. واخلفي: ما يكون يف الفرع م�صاويًا ملعنى االأ�صل«.

البحر املحيط 36/5.

)3( �رشح الع�صد 199/2، �رشح الكوكب املنري 571/3، املح�صول 1/ق536/3، 
فواحت الرحموت 84/2، اإر�صاد الفحول 194.

=
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- وال يكون القيا�ص املظنون من�صوخًا عند العامة)1(.
خلفًا للحنابلة)2(، واأبي احل�صني من املعتزلة)3(.

]17/ب[  قيا�صًا  اأو  كان  ن�صًا  مبقطوع  ُيْن�َصخ  املقطوع  والقيا�ص   -
واأما                                   و�صلم،  عليه  الله  �صلى  حياته  يف  املقطوع  القيا�ص  كان  اإذا  اإجماعًا 

=
)4( املراجع ال�صابقة، وخا�صة: اأ�صول ال�رشخ�صي 66/2، اإر�صاد الفحول 194، 

حا�صية الرهاوي على ابن ملك 716.

اأو  نا�صخًا  يكون  هل  القيا�ص  يف  اختلف  قال:  حيث   199/2 الع�صد  �رشح   )1(
من�صوخًا؟ 

وتف�صيله: اأن القيا�ص اإما مظنون اأو مقطوع.
الق�صم االأول: وهو املظنون، ال يكون نا�صخًا وال من�صوخًا.

- فاأما اأنه ال يكون نا�صخًا، فلأن ما قبله اإما قطعي، اأو ظني. فاإْن كان قطعيًا 
مل يجز ن�صخه به، الأن ن�صخ املقطوع باملظنون غري جائز.

- واإن كان ظنيًا تبني زوال �رشط العمل به وهو رجحانه. وذلك الأنه ثبت 
به عند ظهور  العمل  م�صاٍو، فل يجب  اأو  معار�ص راجح  بعدم ظهور  مقيداً 
معار�ص راجح اأو م�صاٍو، �صواء قلنا: كل جمتهد م�صيب، اأو امل�صيب واحد. 
وحينئٍذ كان الواجب العمل به ما مل يظهر راجح. وقد عمل به فلم يرتفع. 
وال حكم له يف الزمان الذي ظهر فيه الراجح فريتفع. فل رفع على التقديرين 

حلكمه، فل ن�صخ.
- واأما اأنه ال يكون من�صوخًا: فلأن ما بعده البُد اأن يكون قطعيًا اأو ظنيًا راجحًا. 

واأيًا ما كان فقد بان زوال �رشط العمل به، الأنه ثبت مقيداً بعدم املعار�ص.

)2( التمهيد الأبي اخلطاب 390/2.

)3( �رشح الكوكب املنري 571/3، املح�صول 1/ق536/3، املعتمد 434/1.
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بعده فل ن�صخ)1(.

)1( قال الع�صد: الق�صم الثاين، وهو املقطوع: ين�صخ باملقطوع يف حياته �صلى الله 
عليه و�صلم، واإذا ن�صخ حكم االأ�صل بن�ص فيقا�ص عليه.

واأما بعده �صلى الله عليه و�صلم فل ن�صخ. اإذ ال والية للن�صخ للأمة.
نعم! قد يظهر اأنه كان من�صوخًا باأن يظهر ن�صخ حكم اأ�صله.

مُت  القمح مثًل، كاأن يقول: حرَّ يرد ن�ص يف  اأن  املثال:  قلت: تو�صيح هذا 
عليكم بيع القمح بالقمح كيًل، فيقا�ص عليه الذرة بجامع الكيل، ثم ين�صخ 
فيقا�ص  القمح كيًل.  بيع  اأحللت لكم  لَّته مثل:  عمِ بالتن�صي�ص على  هذا احلكم 

عليه الذرة للعلة امل�صرتكة بينهما، فريتفع حرمة الربا فيها.
حا�صية ال�صعد على �رشح الع�صد 199/2-200، مذكرة اأ�صول الفقه لل�صنقيطي 

.88
- وهذا عند من يرى انق�صام القيا�ص اإلى قطعي وظني. و�صبق اأن القيا�ص ال 

يكون قطعيًا.
قال ال�صيخ حممد االأمني ال�صنقيطي بعد اأن قرر املثال ال�صابق: »واعلم اأن القاعدة 
عند االأ�صوليني اأن املثال ال يعرت�ص عليه، الأن املراد منه اإي�صاح معنى القاعدة. 

ولذا جاز املثال باملفرو�ص املقدر املحتمل«.
املرجع ال�صابق �ص89.

واحتج املجوز لن�صخ القيا�ص بقيا�ص ذلك على التخ�صي�ص به. واجلامع كونهما 
تخ�صي�صني، وكون اأحدهما يف االأعيان واالآخر يف االأزمان ال ي�صلح فارقًا، 

اإذ ال اأثر له.
- واجلواب اأنه منقو�ص باالإجماع والعقل وخرب الواحد، فاإن ثلثتها يخ�ص�ص 

بها وال ين�صخ.
- قال ابن النجار: »وكذا القيا�ص اأي وكاالإجماع القيا�ص يف كونه ال ين�صخ 
وال ين�صخ به. قال ابن قا�صي اجلبل: منعه بع�ص اأ�صحابنا وعبد اجلبار يف قول. 
=
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=
حمتجني باأن القيا�ص اإذا كان م�صتنبطًا من اأ�صل، فالقيا�ص باٍق ببقاء اأ�صله، فل 

يت�صور رفع حكمه مع بقاء اأ�صله. وهو اختيار ابن احلاجب وغريه.
- ومنهم من جوز ذلك يف القيا�ص املوجود يف زمن النبي �صلى الله عليه و�صلم 

دون ما بعده. 
وهو اختيار اأبي اخلطاب، وابن عقيل، واأبي احل�صني الب�رشي، وابن برهان 
وابن اخلطيب. ولكن قيده اأبو اخلطاب باأن يكون من�صو�صًا على علته اأو منبهًا 
ي�صح  فل  وال�صلم،  ال�صلة  عليه  وفاته  بعد  م�صتفاد  قيا�ص  اإما  وقال:  عليها. 

ن�صخه، الأنه ال يجوز اأن يتجدد ن�ص من كتاب اأو �صنة.
- واأما كون القيا�ص ال ين�صخ به فهو الذي عليه اأ�صحابنا واجلمهور، واختاره 
الباقلين، ونقله عن الفقهاء واالأ�صوليني. الأن القيا�ص ي�صتعمل مع عدم الن�ص، 

فل ين�صخ الن�ص. والأنه دليل حمتمل، والن�صخ اإمنا يكون بغري حمتمل.

واأي�صًا: ف�رشط �صحة القيا�ص اأن ال يخالف االأ�صول. فاإْن خالف ف�صد.
- واأي�صًا: ال ين�صخ قيا�صًا اآخر الأن التعار�ص اإن كان بني اأ�صلي القيا�صني فهو 
ن�صخ ن�ص بن�ص، واإن كان بني العلتني فهو من باب املعار�صة يف االأ�صل والفرع 

ال من باب القيا�ص.
قال ابن مفلح: »وجه هذا القول اأن املن�صوخ اإن كان قطعيًا مل ين�صخ مبظنون، 

واإن كان ظنيًا فالعمل به مقيد برجحانه على معار�صه.
وتبني بالقيا�ص زوال العمل به وهو رجحانه فل ثبوت له«. اأي وال ن�صخ اإال بعد 

الثبوت. �رشح الكوكب املنري 573-572/3.
القول الثالث: اإن كانت علته من�صو�صة جاز الن�صخ به، واإال فل.

كان  فاإن  واإال  جاز،  من�صو�صة  علته  كانت  اإن  االآمدي:  قاله  الرابع:  القول 
القيا�ص قطعيًا، كقيا�ص االأمة على العبد يف ال�رشاية، فهو مقدم لكن ال من باب 
=
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=
الن�صخ اأو كان ظنيًا. فاإن كانت علته م�صتنبطة فل.

ويف امل�صاألة اأقوال اأخرى فانظرها يف: رو�صة الناظر 87، اأ�صول ال�رشخ�صي 
84/2، ك�صف االأ�رشار 174/3، اإر�صاد الفحول 193، املعتمد 434/1، 
املح�صول 1/ق537/3، �رشح تنقيح الف�صول 316، نهاية ال�صول 186/2، 
االإحكام للآمدي 164/3، االإ�صارات للباجي 75، املحلى على جمع اجلوامع 
 ،34/2 التو�صيح   ،126/1 امل�صت�صفى   ،133/2 الغفار  فتح   ،80/2
االإحكام البن حزم 88/4، التب�رشة 274، �رشح الع�صد 200-199/2، 

�رشح الكوكب املنري 573-572/3.
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اأق�صام املن�صوخ
1 - احلكم والتلوة معًا.

2 - احلكم فقط.

3 - التلوة فقط.
4 - و�صف احلكم مع بقاء اأ�صله.

5 - الزيادة على الن�ص.
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واملن�صوخ:
ا احلكم والتلوة جميعًا)1(. قال تعالى: }ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   1 - اإمَّ

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ {)2( ]االأعلى: 6، 7[.
باالعتداد  للوفاة  باحلول)3(   2 - واإما احلكم فقط، كن�صخ االعتداد 

باأربعة اأ�صهر وع�رشاً)4( 
 يف غري احلامل. وبو�صع احلمل يف احلامل)5(.

3 - واإما التلوة فقط، كن�صخ قراءة ابن م�صعود ر�صي الله عنه وهي: 
)ثلثة اأيام متتابعات( مع بقاء حكمه)6(. وكن�صخ تلوة )وال�صيخ وال�صيخة 

)1( ال يخفى اأنَّ هذا التف�صيل يف اأنواع املن�صوخ اإمنا هو يف من�صوخ الكتاب العزيز. 
التو�صيح  الن�صخ اإال يف حكمها.  ال�ُصنة فل يتعبد بتلوتها، بل ال يجري  اأما 

.36/2

)2( وهذه االآية تدل على ثبوت الن�صيان يف اجلملة، الأنَّ اال�صتثناء من النفي اإثبات. 
البقرة. - فمثل  اأنَّ �صورة االأحزاب كانت تعدل �صورة  َي  وذلك مثل ما ُرومِ
َلت على اإبراهيم  اأُْنزمِ هذا من�صوخ احلكم والتلوة. ومثل: ن�صخ ال�صحف التي 

ومو�صى عليهما ال�صلم. اأ�صول ال�رشخ�صي 80/2.
}ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   تعالى:  قوله  )3( هي 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ{ - البقرة: 240.

پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى:  قوله  هي   )4(
پ    ڀڀ{ - البقرة: 234 - وهذا يف حق غري احلامل.

)5( لقوله تعالى: }ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ{ - الطلق: 4.

)6( �صبق تخريجه.
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اإذا زنيا فارجموهما البتة()1(.
- واأنكر بع�ص املعتزلة جواز ن�صخ احلكم فقط، ون�صخ التلوة فقط)2(.

ا و�صف احلكم مع بقاء اأ�صله نحو: فر�صية)3( �صوم عا�صوراء  4 - واأمَّ

)1( اأخرجه ابن ماجة يف احلدود - باب الرجم 853/2 مع ذكر االآية املن�صوخة 
تلوة وهي )ال�صيخ وال�صيخة اإذا زنيا فارجموهما البتة(.

179/2 عن زيد بن  بالزنا  الدارمي يف احلدود، باب حد املح�صن  واأخرجه 
)ال�صيخ  يقول:  و�صلم  عليه  الله  �صلى  الله  ر�صول  ل�صمعت  اأ�صهد  قال:  ثابت 

وال�صيخة اإذا زنيا فارجموهما البتة(.
واأخرجه م�صلم يف احلدود، باب رجم الثيب يف الزنا عن ابن عبا�ص - ر�صي 

الله عنهما 1317/3 بدون ذكر االآية.
- واأبو داود، باب الرجم 145/4.
- والرتمذي يف حتقيق الرجم 38/4.

 824/2 الرجم  يف  جاء  ما  باب  احلدود،  كتاب  يف  املوطاأ  يف  ومالك   -
وفيه: لوال اأن يقول النا�ص: زاد عمر بن اخلطاب يف كتاب الله تعالى لكتبتها 
)ال�صيخ وال�صيخة...( فاإنَّا قد قراأناها. املوطاأ 824/2، املغني 259، �رشح 

الكوكب املنري 555-554/3.

 ،553/3 املنري  الكوكب  �رشح   ،69 الوجيز   ،80/2 ال�رشخ�صي  اأ�صول   )2(
�رشح الع�صد 194/2، املعتمد 418/1، االإحكام للآمدي 141/3.

      وينظر اأدلة بع�ص املعتزلة يف: بيان املخت�رش 528/2-533، �رشح الكوكب 
املنري 559-558/3.

كان  عا�صوراء  �صوم  اأنَّ  يرى  الذي   - الله  رحمه   - حنيفة  اأبي  قول  هذا   )3(
واجبًا.

مرقاة املفاتيح �رشح م�صكاة امل�صابيح 51/2، �رشح الكوكب املنري 550/3 
=
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مع بقاء مندوبيته)1(.
5 - والزيادة)2(  على الن�ص ن�صٌخ عندنا)3(. �صواء كان زيادة جزء اأو 

=
اأنه كان  فيدل على  الله  وال�صافعي - رحمهما  اأحمد  االإمام  واأما ظاهر كلم 

متاأكد اال�صتحباب. وبه قال كثرٌي من اأ�صحاب االإمام اأحمد. وغريهم.
املغني 104/3، املجموع �رشح املهذب 383/6.

)1( روى البخاري وم�صلم يف �صحيحيهما عن عائ�صة ر�صي الله عنها قالت: كانت 
الله عليه و�صلم  الله �صلى  قري�ص ت�صوم عا�صوراء يف اجلاهلية. وكان ر�صول 
ي�صومه. فلما هاجر اإلى املدينة �صامه واأمر ب�صيامه. فلما فر�ص �صهر رم�صان 

قال: )َمْن �صاء �صامه ومن �صاء تركه(.
انظر: �صحيح البخاري 57/2، م�صلم 792/2، االعتبار يف النا�صخ واملن�صوخ 
من االآثار 134، االإي�صاح لنا�صخ القراآن ومن�صوخه 123، �رشح الكوكب 

املنري 550/3.

القراآن  النَّ�ص - هنا - هو نظم  اأنَّ  اأ�صولهم:  )2( الذي يفهم من كلم احلنفية يف 
ًا. وال�ُصنة املتواترة وامل�صهورة كذلك، ب�رشط  الكرمي، �صواء كان عاّمًا اأو خا�صّ
َيُجوز  تاأخراً  متاأخرة  الزيادة  تكون  واأن  بقطعي،  العام  تخ�صي�ص  ي�صبق  ال  اأن 

القول بالن�صخ يف مثل ذلك القدر من الزمان.
- والزيادة على ذلك )الن�ص( هي ما يدل عليه خرب الواحد والقيا�ص.

- وهذا عند التحقيق يعود اإلى باب الرتجيح، الأنَّ القطعي يرجح على الظني 
عند تعار�صه معه يف نظر املجتهد.

)3( ك�صف االأ�رشار 191/3، التلويح على التو�صيح 36/2، اأ�صول ال�رشخ�صي 
82/2، فتح الغفار 135/2، فواحت الرحموت 93/2.
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�رشط اأو برفع مفهوم املخالفة)1(.
2 - وقيل: الرافع ملفهوم املخالفة ن�صخ ال غريه)2(.

ت الزيادة املزيد عليه - باأْن �صار وجوده  3 - وقال عبداجلبار: اإْن َغريَّ
كعدمه فن�صخ، واإال فل)3(.

)1( االأمثلة على ذلك: كزيادة ركعة على ركعتي الفجر. وزيادة االإميان يف كفارة 
قوله: يف  بعد  زكاة،  املعلوفة  قال يف  لو  وكما  املطلقة،  الرقبة  على  الظهار 

ال�صائمة زكاة.
دون  اجلمهور  مذهب  على  ي�صح  اإمنا  املخالفة  مفهوم  لرفع  التمثيل  ولكن   -

مذهب احلنفية النافني حلجيته.
حا�صية ال�صعد على �رشح الع�صد 202/2.

)2( املح�صول 1/ق542/3. وهذا الراأي حكاه الفخر الرازي اأثناء عر�صه اخللف 
اإلى  اإلى قائل. ومل ي�رش  اأنه وجه للمف�صلني فيها. ومل ين�صبه  يف امل�صاألة على 

رجحانه عنده.
�رشح الكوكب املنري 583/3 مع احلا�صية 7.

بذلك  ال�رشع  ورد  اأنه  فر�ص  لو  فاإنه  الفجر.  ركعتي  على  زيادة ركعة  مثل:   )3(
اأ�صبحت الركعتان بعد الزيادة وجودهما كعدمهما. ويجب ا�صتئناف العبادة 

من جديد. الأنها مل تقع كما اأمر ال�صارع.
بدون  املزيد  فعل  لو  عليه كعدمه،  املزيد  يكون وجود  التي ال  الزيادة  ومثال 
حد  يف  الثمانني  على  ع�رشين  وزيادة  الزنا  حد  يف  التغريب  زيادة   - الزيادة 

القذف، لو فر�صنا ورود ال�رشع بها.
ك�صف االأ�رشار 192/3، �رشح الع�صد على ابن احلاجب 202/2 مع حا�صية 

ال�صعد.
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واإليه ذهب الغزايل وبع�ص اأ�صحاب ال�صافعي)1(.
4 - وذهب ال�صافعي واأكرث اأ�صحابه واحلنابلة واجلبائي وابنه وجماعة 

املتكلمني اإلى اأنَّ هذه الزيادات لي�ص بن�صخ)2(.

الغزايل واجلبائي. فقال: ونقل عن  )1( مل يفرق يف ك�صف االأ�رشار بني مذهب 
اأ�صحاب ال�صافعي اأن الزيادة اإْن غريت املزيد عليه تغيرياً �رشعيًا، بحيث لو فعله 
كما كان يفعله قبل الزيادة يجب ا�صتئنافه - كان ن�صخًا - كزيادة ركعة على 
ركعتي الفجر. واإن مل يكن كذلك ال يكون ن�صخًا، كزيادة التغريب يف حد 
ال�رشع  لو فر�صنا ورود  القذف.  الثمانني يف حد  الزنا. وزيادة ع�رشين على 

بها.
االأ�رشار  ك�صف  املعتزلة.  من  الهمداين  وعبداجلبار  الغزايل،  ذهب  واإليه 

.192/2
- ويف �رشح الع�صد: وقال الغزايل: »اإن ات�صلت الزيادة باالأ�صل زيادة احتاد فهو 

ن�صخ، واإال فل«.
مثاله: زيادة ركعة على �صلة الفجر، الأنه لو عدم مل يكن للركعتني اأثٌر اأ�صًل، 
اإذ لو عدم  وكان الثلث واجبة - بخلف زيادة ع�رشين على حد القذف، 
ح  كان للباقي اأثر. اإذ �صقط الباقي به وال يجب اإال الع�رشون 202/2 وقد رجَّ

ال�صعد اأن يكون مذهب اجلبائي مثل مذهب الغزايل، املرجع ال�صابق.

)2( انظر: �رشح الع�صد 201/2، اإر�صاد الفحول 195، املحلي على جمع اجلوامع 
وحا�صية البناين عليه 91/2، االآيات البينات 192/3، رو�صة الناظر 79، 
للآمدي  االإحكام   ،207 امل�صودة   ،814/3 العدة   ،77 الطويف  خمت�رش 
170/3، التب�رشة 276، الربهان 139/2، امل�صت�صفى 117/1، املح�صول 
1/ق542/3، �رشح تنقيح الف�صول 317، املعتمد 437/1، نهاية ال�صول 
190/2، �رشح البدخ�صي 190/2، �رشح الكوكب املنري 581/3، املغني 
=
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املتواتر  واخلرب  الكتاب  على  الزيادة  جواز  يف  اخللف  اأثر  ويظهر   *

=
       للخبازي 260-259.

قال يف الك�صف على اأ�صول البزدوي: »اتفق العلماء على اأن الزيادة على الن�ص 
اإن كانت عبادة م�صتقلة بنف�صها، كزيادة وجوب ال�صوم اأو وجوب الزكاة بعد 
وجوب ال�صلوات، ال يكون ن�صخًا حلكم املزيد عليه. الأنها زيادة حكم يف 

ال�رشع من غري تغيري للأول«.
- وما نقل عن بع�ص العراقيني اأن زيادة �صلة �صاد�صة على ال�صلوات اخلم�ص 
الو�صطى  ال�صلة  املحافظة على  تزيل وجوب  اأنها  بنوا ذلك على  فقد  ن�صخ، 
املاأمور باملحافظة عليها، الأّن ال�صاد�صة تخرجها عن كونها و�صطى. وهو باطل 

الأن كونها و�صطى اأمر حقيقي ال �رشعي؛ فل يكون رفعه ن�صخًا.
اأوجب �صلة خام�صة  ثم  اأربع �صلوات  اأوجب  لو  ال�صارع  اأن  يلزم عنه  والأنه 
االأخرية عن كونها  العبادة  ن�صخًا الإخراج  يكون  اأن ذلك  اأو زكاة  اأو �صومًا 

اأخرية. واإخراج العبادات ال�صابقة عن كونها اأربعة وهو خلف االإجماع.
- ثم قال: واختلفوا يف غري هذه الزيادة، اإذا ورد متاأخراً عن املزيد عليه تاأخراً 
يجوز القول بالن�صخ يف ذلك القدر من الزمان، كزيادة �رشط االإميان يف رقبة 
الكفارة. وزيادة التغريب على اجللد يف حد الزنا - بعد اتفاقهم على اأن مثل 
هذه الزيادة لو وردت مقارنة للمزيد عليه ال تكون ن�صخًا - كورود ال�صهادة يف 

حد القذف مقارنًا للجلد، فاإنه ال يكون ن�صخًا للقراآن: 
ديارنا:  م�صايخ  من  املتاأخرين  واأكرث  م�صايخنا،  من  العراقيني  ة  عامَّ فقال   - اأ 
اأنها تكون ن�صخًا معنًى، واإن كان بيانًا �صورًة، وهو خمتار ال�صيخ - يعني - 

البزدوي.
ب - وقال اأكرث اأ�صحاب ال�صافعي: اأنها ال تكون ن�صخًا. واإليه ذهب اأبو علي 

اجلبائي، واأبوها�صم، وجماعة من املتكلمني.
=
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وامل�صهور بخرب الواحد والقيا�ص، فعندنا ال يجوز، لكون الزيادة ]18/اأ[ 
ن�صخًا عندنا.

- وعندهم: يجوز، لكونها بيانًا ال ن�صخًا عندهم)1(.

=
ج - ونقل عن بع�ص اأ�صحاب ال�صافعي: اأن الزيادة اإن غريت املزيد عليه تغيرياً 
�رشعيًا، بحيث لو فعله كما قد كان يفعله قبل الزيادة يجب ا�صتئنافه، كان 

ن�صخًا. واإليه ذهب الغزايل، وعبداجلبار الهمداين من املعتزلة.
الزيادة  اأن  الب�رشي:  الكرخي واأبي عبدالله  اأبي احل�صن  ال�صيخ  د - ونقل عن 
اإن كانت مغرية حكم املزيد عليه يف امل�صتقبل كانت ن�صخًا، كزيادة التغريب 
على اجللد اإذا وردت متاأخرة، فاإنها توجب تغيري احلكم االأول يف امل�صتقبل من 

الكلِّ اإلى البع�ص.
بعد  الركبة  �صرت  وجوب  كزيادة  ن�صخًا،  تكون  ال  مغرية  تكن  مل  واإن   - و 
وجوب �صرت الفخذ، فاإنها ال تكون ن�صخًا لوجوب �صرت كل الفخذ، الأن �صرت 
الفخذ ال يت�صور بدون �صرت بع�ص الركبة؛ فل تكون الزيادة مغرية للحكم االأول 

يف امل�صتقبل، بل مقررة له.
هـ - وخمتار بع�ص االأ�صوليني: اأن الزيادة اإن رفعت حكمًا �رشعيًا بدليل �رشعي 
ه وما خالفه باأن  متاأخر فهي ن�صخ؛ لوجود حقيقة الن�صخ على ما مر يف بيان حدِّ
ال يكون احلكم املرفوع �رشعيًا، اأو ال تكون الزيادة متاأخرة عنه، اأو ال يكون 
اإثباتها بدليل �رشعي لي�ص بن�صخ؛ الأن الن�صخ ال يتحقق بدون االأمور الثلثة، 
احلاجب  املخت�رش البن   ،192/3 االأ�رشار  منها. ك�صف  بانتفاء كل  فينتفي 
202/3، التمهيد الأبي اخلطاب 398/2-401، بيان املخت�رش 565/3 فما 

بعدها.

ق املغني للخبازي �ص260: »واعلم اأن هذه امل�صاألة - اأي�صًا - من  )1( قال حمقِّ
=
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يف  ركنًا  الفاحتة)1(  قراءة  علماوؤنا  يجعل  مل  عندنا  ن�صٌخ  والأنها 
=

اللفظية يف االأ�صول، فاإن اخللف فيها مبني على اخللف يف حقيقة       امل�صائل 
الن�صخ وماهيته«.

فحقيقة الن�صخ عند ال�صافعية رفع احلكم الثابت.
- وعند احلنفية هو بيان ملدة احلكم. فاإْن �صحَّ تف�صري الن�صخ بالبيان �صحَّ قولهم: 
اإن الزيادة على الن�ص ن�صخ، من حيث اإنها بيان لكمية العبادة اأو كيفيتها. واإن 

�صحَّ تف�صريه بالرفع، مل تكن الزيادة ن�صخًا.
املغني 260، التو�صيح 36/2-37، و�ص276، التحرير والتي�صري 218/3، 
اأ�صول ال�رشخ�صي 82/2، االإبهاج 167/2، املنخول 176، جمع اجلوامع 

124/2، الزيادة على الن�ص - حقيقتها، للدكتور عمر عبدالعزيز حممد.
- وقد اأ�رشت اإلى اأنَّ ذلك من باب الرتجيح عند التعار�ص يف نظر املجتهد بعد 
دليل  الن�صخ جائز بكل  اأن  فال�صحيح  الوحي  واأما زمن  الوحي.  انقطاع زمن 

�رشعي متاأخر لكلٍّ حكم فرعي عملي يقبل الوجود والعدم.
- واأما القطعية والظنية فهي اأو�صاف لل�صند اأو الداللة، ولي�صت اأو�صافًا ذاتية 
للخرب، فلي�ص يف زمن الن�صخ متواتر واآحاد وقطعي وظني من حيث الثبوت.

واإمنا يت�صور ذلك من جهة داللة اللفظ على املعنى - واأي�صًا - الن�صخ يرفع دوام 
احلكم ال�رشعي. ودوام احلكم ال�رشعي يف زمن الوحي ظني ال قطعي، الأن 
ما جاز على ال�صيء جاز على مثله ما مل يرد ما يفرق بينهما، وبع�ص االأحكام 

جاز ن�صخها، فكذلك الباقي.

الكتاب(  بفاحتة  يقراأ  مل  ملن  �صلة  )ال  هو:  الفاحتة  قراءة  يف  الوارد  احلديث   )1(
رواه البخاري 192/1، وم�صلم 295/1. وانظر: جامع االأ�صول 223/6، 

عار�صة االأحوذي 46/2.- والقراآن املعار�ص له يف نظرهم - قوله تعالى:

=   
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ال�صلة)1(.
بخرب  البكر  زنا  حد  هو  الذي  اجللد  على  عام  تغريب  يزيدوا  ومل   -

الواحد)2(.

=
    }ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ{- املزمل: 20، حيث يقت�صي افرتا�ص مطلق القراءة 
َا تي�رش، اأي قدر كان، فجعل الفاحتة ركنًا يف ال�صلة كما ذهب اإليه اجلمهور  ملمِ

عند القدرة، يكون ن�صخًا لهذا القاطع بخرب الواحد فل يجوز.

)1( اإمنا قيد ذلك بكونها ركنًا يف ال�صلة؛ الأن اإحلاقها على �صبيل الوجوب ال ي�رش 
عندهم، وهم يقولون به؛ الأنه ال يرفع اأ�صل الكتاب وال تبطل ال�صلة برتكها، 

واإمنا يلحقه اإثم اإذا تركها مع القدرة عليها.

)2( حديث التغريب مرَّ تخريجه.
- وقيد ذلك باأنهم مل يجعلوه زيادة على احلد؛ الأن التغريب �صيا�صة ال مانع منه 

عندهم - اإذا راأى االإمام يف ذلك م�صلحة.
- واإمنا الذي منعوه هو اأن يجعل التغريب جزًءا من حد الزنا؛ بحيث لو مل يوجد 

يكون احلّد ناق�صًا.
اأن ن�صخ املتواتر باالآحاد مل يقع اإال يف زمان الن�صخ وهو حياة  - واأنت تعلم 
جهة  من  وظني  قاطع  هناك  لي�ص  زمانه  ويف  و�صلم  عليه  الله  �صلى  الر�صول 
الثبوت حادثة بعد الع�رش االأول - كما �صبق  الثبوت، الأن القطعية من جهة 
- وهذه امل�صائل مفرو�صة يف حق املجتهد الذي تعار�ص يف نظره نظم الكتاب 

م. وال�صنة املتواترة مع خرب االآحاد اأيهما يقدَّ
اأ - فاجلمهور يرون اأنه متى اأمكن اجلمع بني االأدلة فل يحكم بالن�صخ، الأن 

الن�صخ ي�صرتط فيه وجود التعار�ص ومعرفة املتاأخر.
الواحد   اإن خرب  اأن الرتجيح مقدم على اجلمع، وحيث  ب - واحلنفية يرون 
=
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=
وال  نا�صخ  فل  عليه،  يقدم  املتواتر  فاإنَّ  املتواتر،  عن  �صنده  من جهة  اأ�صعف 

من�صوخ على الراجح.
انظر: فتح الغفار 20/1، 195/2، �رشح الكوكب املنري 582/3، التلويح 
39/2، �رشح املنار 724-725، ك�صف االأ�رشار للن�صفي 159-158/2، 

ك�صف االأ�رشار للبخاري 196/3-198، املوجز 189-188.
 ،206/1 الهداية  فانظر:  الفاحتة  تعيني قراءة  الفقهاء يف  - واأما يف اختلف 
بداية   ،485/1 املغني   ،329/3 املجموع  بعدها،  وما   14/1 املب�صوط 

املجتهد 154/1، تف�صري القرطبي 305/10، فما بعدها.
وانظر: �رشح �صمت االأ�صول �ص284-283.

ح ابن جنيم اأن خرب الفاحتة من قبيل ظني الداللة والثبوت، ومبثله يثبت  وقد رجَّ
الوجوب ال الفر�ص 20/1.

والركن يثبت بالدليل الذي يكون قطعيًا يف داللته وثبوته. الأنَّ ثبوت احلكم 
على قدر دليله. وانظر اإر�صاد الفحول �ص191-190.
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الأقوال يف ن�صخ
تالوة اخلرب، والتكليف بالإخبار به
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- واالتفاق على جواز ن�صخ تلوة اخلرب)1(.
- وعلى جواز ن�صخ التكليف باالإخبار عنه)2(.

مدلول  كان  اإذا  بنقي�صه،  باالإخبار  التكليف  ن�صخ  جواز  واملختار   -
اخلرب مما ال يتغري.

- خلفًا للمعتزلة؛ الأنَّه قبيح)3(. - واالتفاق على بطلن ن�صخ مدلول 

)1( قال االآمدي: »امل�صاألة ال�صابعة: فيما يتعلق بن�صخ االأخبار. والن�صخ اإما اأن يكون 
لن�صخ اخلرب اأو ملدلوله وثمرته«.

فاإن كان االأول فاإما اأن تن�صخ تلوته اأو تكليفنا به، باأن نكون قد كلفنا اأن نخرب 
ب�صيء - عقلي اأو عادي، اأو �رشعي - كوجود الله، واإحراق النار، واإميان 

زيد. ثم ين�صخ عنا التكليف بذلك االإخبار. وكل واحد من االأمرين وهما:
اأ - تلوة اخلرب.

ب - ون�صخ التكليف باالإخبار عن �صيء.
الع�صد  �رشح   ،144/3 الن�صخ  بجواز  القائلني  بني  خلف  غري  من  جائز 
-533/2 املخت�رش  بيان   ،545-538/3 املنري  الكوكب  �رشح   ،195/2

535، اإر�صاد الفحول 189-188.

)2( انظر احلا�صية ال�صابقة.

)3( املراجع ال�صابقة يف احلا�صية رقم )1(. وعن هذه امل�صاألة يقول االآمدي: »ولكن 
هل يجوز اأن ين�صخ تكليفنا باالإخبار عما ال يتغري بتكليفنا باالإخبار بنقي�صه«.

بالكذب قبيح. وهو غري  املعتزلة: ال يجوز الأنه كذب، والتكليف  - قالت 
مت�صور من ال�صارع.

مثاله: اأن يقول: »اأخربوا باأنَّ النار حمرقة«. ثم يقول: »اأخربوا باأنَّ النار لي�صت 
بوجود  تخربوا  »ال  يقول:  ثم  الله«،  بوجود  »اأخربوا  يقول:  اأو  حمرقة«. 

الله«.
=
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خرب ال يتغري.
وال يجوز لل�صارع اأن يقول: زيد موؤمن، ثم ين�صخه.

- خلفًا الأبي احل�صني الب�رشي وعبداجلبار واأبي عبدالله)1(.

=
والتقبيح  التح�صني  يف  قاعدتهم  اأ�صل  على  مبني  وهذا  وغريه:  االآمدي  قال 

ووجوب رعاية االأ�صلح يف اأفعال الله تعالى. وقد اأبطلناه.
التكليف باخلرب بنقي�ص اخلرب؛ الأن كل ذلك  - وعلى هذا فل مانع من ن�صخ 
حكم من االأحكام ال�رشعية، فجاز اأن يكون م�صلحة يف وقت ومف�صدة يف 

وقت اآخر. املراجع ال�صابقة.

)1( ما �صبق ن�صخ اخلرب اأو اإيقاع اخلرب - كما عربَّ عنه ابن احلاجب و�صارحو كتابه. 
وهذه امل�صاألة يف ن�صخ مدلول اخلرب وثمرته.

- وهو اإما اأن يكون مما ال يتغري، كمدلول اخلرب بوجود الله و�صفاته، واإخبار 
االأنبياء عليهم ال�صلة وال�صلم. وال�صاعة واآماراتها، وحدوث العامل اأو يتغري 

كمدلول اخلرب باإميان زيد وكفره.
الع�صد  �رشح   ،144/3 االآمدي  حمال.  فن�صخه  االأول  كان  فاإن   -

.195/2
- واإن كان الثاين: وهو ما يتغري مدلوله. و�صواء كان يف املا�صي، كاالإخبار 
مبا  وجد من اإميان زيد وكفره، اأو م�صتقبًل، و�صواء كان وعداً اأو وعيداً، اأو 

حكمًا �رشعيًا، فقد اختلف فيه:
اأ - فذهب القا�صي اأبوبكر واجلبائي واأبوها�صم وجماعة من املتكلمني والفقهاء 

اإلى امتناع رفعه ون�صخه.
اإلى  احل�صني  واأبو  عبداجلبار  والقا�صي  الب�رشي  اأبوعبدالله  وذهب   - ب 

جوازه.
=
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=
ل بني اخلرب املا�صي وامل�صتقبل: ج - ومنهم َمْن َف�صَّ

    1 - فمنعه يف املا�صي.
    2 - وجوزه يف امل�صتقبل.

قلت: وهذا ظاهر كلم امل�صنِّف.
د - واملختار جوازه، ما�صيًا اأو م�صتقبًل، وذلك الأنه اإذا ما دلَّ عليه االإخبار كان 
متكرراً، واخلرب عام فيه، فاأمكن اأن يكون النا�صخ مبينًا الإخراج ما تناوله اللفظ. 
واأّن املراد بع�ص ذلك املذكور، كما يف االأوامر والنواهي. االإحكام 145/3.

قال ال�صوكاين: وذهب اجلمهور اإلى جواز الن�صخ لهذا اخلرب بجميع اأق�صامه، اأي 
اإذا كان مدلوله مما يتغري، و�صواء كان ما�صيًا اأو م�صتقبًل، وعداً اأو وعيداً، اأو حكمًا 

�رشعيًا.
ْرُت نوحًا األف  - وا�صتدلوا على جواز ن�صخ اخلرب اإذا كان ما�صيًا، كقوله: »َعمَّ

ره األف �صنة اإال خم�صني عامًا. �صنة« يجوز اأن يبني بعد ذلك اأنه عمَّ
قلت: كاأنهم قا�صوا الن�صخ على اال�صتثناء.

اأبداً«،  اأو وعيداً، كقوله: »الأعذبن الزاين  - واإن كان م�صتقبًل، وكان وعداً 
فيجوز اأن يبني من بعد اأنه اأراد األف �صنة.

قلت: وقد مرَّت م�صاألة ن�صخ احلكم املعلق على التاأبيد والتف�صيل فيها �ص.
والنهي  امل�صتقبل، كان اخلرب كاالأمر  الفعل يف  عن حكم  واإن كان خرباً   -
يف تناوله االأوقات امل�صتقبلة، ف�صحَّ اإطلق الكل مع اإرادة البع�ص، ملا تناوله 

مبو�صوعه. اإر�صاد الفحول 189-188. 
ْن ن�صخ مدلول اخلرب، الذي يتغري يف املا�صي دون امل�صتقبل،  وا�صتدل َمْن َمَنَع ممِ
يتعلق  باملا�صي، وال  باأنه لو ن�صخ لكان اخلرب عنه كذبًا؛ الأن الكذب يخت�ص 
بامل�صتقبل، الأنَّ اخلرب يف امل�صتقبل وعد، وعدم الوفاء به ال ُيَعّد كذباً، بل ُخْلفاً.
=
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=
- قال ال�صافعي - رحمه الله: ال يجب الوفاء بالوعد. واإمنا ي�صمى من مل يف 

بالوعد خملفًا ال كاذبًا.
الرازي، وجرى عليه  �صليم  به  املا�صي وامل�صتقبل جزم  التف�صيل بني  - وهذا 
ظاهر كلم  وهو  القطان.  احل�صني  اأبو  اإليه  و�صبقهما  املنهاج،  البي�صاوي يف 

املوؤلف.
امل�صتقبل. وهو  بع�ص  مطلقًا ويف  املا�صي  منعه يف  ال�صوكاين: واحلق  قال  ثم 

اخلرب بالوعد ال بالوعيد، وال بالتكليف.
اأما التكليف فظاهر، الأنه رفع حكم عن مكلف.

واأما بالوعيد؛ فلكونه عفواً ال ميتنع من الله �صبحانه وتعالى، بل هو ح�صن ميدح 
ح به يف نف�صه. فاعله من غريه، ويتمدَّ

واأما يف املا�صي فهو كذب �رشاح اإال اأن يت�صمن تخ�صي�صًا اأو تقييداً اأو تبيينًا ملا 
ت�صمنه اخلرب املا�صي فلي�ص بذلك باأ�ص.

- وا�صتدل املانعون مطلقًا، با�صتلزام ذلك الكذب. وهو ا�صتدالل باطل، فاإن 
ذلك اال�صتلزام اإمنا هو يف بع�ص ال�صور - كما عرفت - ال يف كلها.

وقد نقل اأبواحل�صني الب�رشي يف املعتمد عن �صيوخ املعتزلة منع الن�صخ يف الوعد 
والوعيد.

يف  واخللف  اإخلف  الأنه  الوعد؛  يف  فكذلك  عندي،  واأما  الزرك�صي:  قال 
االإنعام ي�صتحيل على الله. وبه �رشَّح ال�صرييف يف كتابه.

واأما الوعيد فن�صخه جائز - كما قال ابن ال�صمعاين - قال: وال يعد يف ذلك 
خلفًا، بل عفواً وكرمًا.

-98/4 البحر   ،188 الفحول  واإر�صاد  امل�صاألة،  ل  اأوَّ يف  ال�صابقة  املراجع 
102، فواحت الرحموت 75/2، االإحكام 144/3-145، �رشح الكوكب 

املنري 538/3-545، الوجيز �ص69.
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الأقوال
يف 

ن�صخ الفحوى
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اأ - املختار جواز ن�صخ اأ�صل الفحوى)1(  - دونه كن�صخ حترمي التاأفيف 
مع عدم حترمي ال�رشب)2(.

اأ�صله، كن�صخ حترمي ال�رشب دون  الفحوى دون  ب - و�صاع ن�صخ 

)1( الفحوى يف اللغة: ماأخوذة من فحوى القول: معناه وحلنه. يقال: عرفت ذلك 
من فحوى كلمه، وفحواء كلمه، مق�صوراً وممدوداً، اإذا عرفت مق�صوده 

بدون اأن ينطق به.
لَّة م�صرتكة بني امل�صكوت  وا�صطلحًا: داللة اللفظ على حكم موافق للمنطوق لمِعمِ

عنه واملنطوق به، تكون يف امل�صكوت اأولى اأو م�صاوية للمنطوق.
- وت�صمى مفهوم املوافقة عند اجلمهور.

- وداللة الن�ّص عند احلنفية.
- والقيا�ص اجللي عند ال�صافعي - رحمه الله - وغريه.
مثل: قوله تعالى: }ہ  ہ  ہ   ھ{ - االإ�رشاء: 23.

وانظر: مهمات التعاريف �ص551.
الكرمية،  االآية  يف  التاأفيف  حترمي  وهو  املنطوق.  الفحوى:  باأ�صل  واملراد   -
اأنواع  من  ونحوه  ال�رشب  حترمي  وهو  عنه.  امل�صكوت  دون حكم  واأمثالها، 

االأذى.

)2( �رشح الكوكب املنري 576/3 وفيه: وهذا اختيار القا�صي اأبي يعلى وابن عقيل 
والفخر اإ�صماعيل البغدادي. وحكي عن احلنفية وغريهم.

االآيات   ،200/2 الع�صد  �رشح   ،221 امل�صودة   ،87/2 الرحموت  فواحت 
البينات 151/2، املحلي على جمع اجلوامع 182/2 مع حا�صية البناين.

اإباحة الثقيل. والأنهما  اإباحة اخلفيف  باأنه ال يلزم من  - وا�صتدل لهذا القول: 
داللة  كون  على  مبني  وهذا  االآخر.  دون  اأحدهما  ن�صخ  فجاز  ن�صني  مبنزلة 

الفحوى م�صتفادة من اللفظ. و�صياأتي اخللف فيها.
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حترمي التاأفيف)1(.
زهما)2(. ج - ومنهم من َجوَّ
د - ومنهم من منعهما)3(.

التاأفيف« فيجوز يف ظاهر  اإال  للوالدين  اإيذاء  )1( كما لو قال: »رفعت حترمي كل 
الأنَّ  الربماوي،  قاله  املتكلمني.  اأكرث  وعليه  اأحمد.  االإمام  اأ�صحاب  كلم 

الفحوى واأ�صله مدلوالن متغايران، فجاز ن�صخ كل منهما على انفراده.

)2( جمع اجلوامع 83/2، خمت�رش ابن احلاجب 200/2، خمت�رش ابن احلاجب 
.361-559/2

وابن  مفلح،  وابن  املجد،  اأ�صله  الفحوى دون  ن�صخ  منعوا جواز  الذين  من   )3(
قا�صي اجلبل، وابن احلاجب وغريهم.

/1 املح�صول   ،188/2 ال�صول  نهاية   ،427/1 املعتمد   ،222 امل�صودة 
ق539/3، �رشح تنقيح الف�صول 315، �رشح البدخ�صي 188/2.

قال ابن النجار: »وقيل: اإنَّ ن�صخ اأحدهما ي�صتلزم االآخر«.
 ،82/2 االآخر«  ي�صتلزم  اأحدهما  ن�صخ  اأن  »واالأكرث  اجلوامع:  قال يف جمع 
حه  ويف ال�رشح عليه: »واعلم اأن ا�صتلزام ن�صخ كل منهما االآخر ينايف ما �صحَّ

يف جمع اجلوامع من جواز ن�صخ كل منهما دون االآخر«.
- فاإن االمتناع بني على اال�صتلزام. واجلواز مبني على عدمه.

- وقد اقت�رش ابن احلاجب على اجلواز مع مقابله، والبي�صاوي على اال�صتلزام.
وجمع امل�صنف يعني �صاحب جمع اجلوامع - بينهما 83/2.

- قال ال�صوكاين - بعد اأن ذكر االأقوال يف الن�صخ بالفحوى اأو مفهوم املوافقة: 
»واأما جواز ن�صخه فهو ينق�صم اإلى ق�صمني«:

االأول: اأن ين�صخ مع بقاء اأ�صله.
       والثاين: اأن ين�صخ تبعًا الأ�صله. وال �صكَّ يف جواز الثاين.

=
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الأن  الفرع.  حكم  معه  يبقى  القيا�ص  اأ�صل  ن�صخ  اإن  اأبوحنيفة:  وقال 
الفرع تابع للداللة، ال للحكم. لكن الداللة باقية فيبقى الفرع.

- خلفًا للجمهور)1(.

=
ا االأول: فقد اختلف فيه على قولني: واأمَّ

اأحدهما: اجلواز. وبه قال اأكرث املتكلمني. وجعلوه مع اأ�صله كالن�صني يجوز 
ن�صخ اأحدهما مع بقاء االآخر. ونقله �صليم عن االأ�صعري وغريه من املتكلمني 
بناء على اأ�صلهم اأن ذلك م�صتفاد من اللفظ، فكان مبنزلة لفظني، فجاز ن�صخ 

اأحدهما مع بقاء حكم االآخر.
ثانيهما: املنع و�صححه �صليم الرازي، وجزم به الروياين واملاوردي، ونقله ابن 
ال�صمعاين عن اأكرث الفقهاء، الأنَّ ثبوت لفظه موجب لفحواه ومفهومه، فلم 

يجز ن�صخ الفحوى مع بقاء موجبه، كما ال ين�صخ القيا�ص مع بقاء اأ�صله.
ثالثهما: ذهب بع�ص املتاأخرين اإلى التف�صيل:

لَّة املنطوق ال حتتمل التغيري، كاإكرام الوالدين بالنهي عن  - فقال: اإن كانت عمِ
التاأفيف، فيمتنع ن�صخ الفحوى؛ الأنه يناق�ص املق�صود.

واإن احتملت النق�ص جاز، كما لو قال لغلمه: ال تعط زيداً درهمًا.
قا�صداً بذلك حرمانه. ثمَّ يقول: اأعطه اأكرث من درهم وال تعطه درهمًا.

وهذا التف�صيل قوي جداً. اإر�صاد الفحول 194.
قلت: اخللف يف ن�صخ الفحوى له اأ�صباب، منها: 

1 - هل هي قيا�ص اأو ال؟ وقد �صبق الكلم يف الن�صخ بالقيا�ص.
2 - هل هي داللة لفظية اأو التزامية؟

وهل اللزم ي�صتلزم ملزومه دائمًا؟ اأو اإذا كان م�صاويًا اأو اأعم فقط دومنا اإذا كان 
اأخ�ص. تنظر املراجع اأول امل�صاألة.

=
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=
 ،820/3 ة  الُعدَّ  ،220-213 امل�صودة   ،563-561/2 املخت�رش  بيان   )1(
193/2، �رشح  ال�صول  نهاية   ،275 التب�رشة   ،167/3 للآمدي  االإحكام 
الع�صد 200/2، الربهان 1313/2، �رشح الكوكب املنري 574-573/3، 

م�صلم الثبوت 86/2.
- قال حمقق �رشح الكوكب املنري: اإنَّ العزو اإلى احلنفية فيه نظر، الأنَّ مذهبهم 
غري خمالف ملا عليه اجلمهور من كون الفرع يتبع حكم االأ�صل اإذا ن�صخ، يدل 
على ذلك قول �صاحب م�صلم الثبوت 86/2: »م�صاألة: اإذا ن�صخ حكم االأ�صل 

ال يبقى حكم الفرع. وهذا لي�ص ن�صخًا. وقيل: يبقى، ون�صب اإلى احلنفية«.
- وقد بنيَّ �صارحه يف فواحت  الرحموت االأمر وزاده و�صوحًا حيث قال: »اإنَّ هذه 
الن�صبة مل تثبت، وكيف ال وقد �رشحوا اأنَّ الن�صَّ املن�صوخ ال ي�صح عليه القيا�ص«.
وانظر: تي�صري التحرير 215/3، والتمهيد  الأبي اخلطاب 394-393/2.

لَّة يف حكم  العمِ اأنَّ حكم االأ�صل هو املوجب العتبار  ا�صتدل اجلمهور  - وقد 
االأ�صل. 

ق الفرع - حينئٍذ  لَّة عن االعتبار، فل يتحقَّ فاإذا ارتفع حكم االأ�صل خرجت العمِ
لَّة. - واإال لتحقق املعلول بدون العمِ

لَّة اأمارة على احلكم ال موجبة. واالأمارة نحتاج اإليها ابتداًء ال  - فاإن قيل: العمِ
لَّة باعثة على احلكم، والباعث نحتاج اإليه دوامًا. دوامًا. قيل: اإنَّ العمِ

- وا�صتدل احلنفية: باأنَّ الفرع تابع للداللة ال للحكم، كالفحوى.
مطلقًا  احلكم  فيزول  املعتربة،  احلكمة  زوال  احلكم  زوال  من  يلزم  اأجيب: 

النتفاء احلكمة.
- قالوا: حكمتم بانتفاء حكم الفرع بالقيا�ص على انتفاء حكم االأ�صل.

لَّة غري معترب. لَّة جتمع بينهما. والقيا�ص بغري عمِ وال عمِ
=
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=
حكم  انتفاء  على  قيا�صًا  الفرع  حكم  بانتفاء  حكمنا  ما  باأنَّا  اجلمهور:  اأجاب 

لَّته. االأ�صل، بل حكمنا بانتفاء حكم الفرع النتفاء عمِ
بيان املخت�رش 562/2-563، التمهيد 394-393/2.

لَّة من�صو�صًا عليها مل تتبعه الفروع  قال املجد يف امل�صودة: »وعندي اإن كانت العمِ
لِّة، فيثبت الن�صخ حيث وجدت«. اإال اأن يعلل يف ن�صخه بعمِ

لَّته ال ُي�َصمىَّ ن�صخًا، كما يف ارتفاع ن�صيب  قلت: �صبق اأن زوال احلكم لزوال عمِ
املوؤلَّفة قلوبهم.

املحيط  البحر   ،86/2 الرحموت  فواحت   ،220 امل�صودة   ،394/3 التمهيد 
136/4-138، حيث نقل عن الكيا الهرا�صي تف�صيل يف امل�صاألة. وهو اأنه اإذا 

ن�صخ اإلى بدل يجوز اأن يبقى الفرع، واإذا ن�صخ ال اإلى بدل ال يجوز.
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متى يبلغ حكم الن�صخ املكلَّف؟
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]18/ب[ ال�صلم - وبعد  تبليغه - عليه  َخ قبل/  النَّا�صمِ اأنَّ  - واملختار 
وروده عليه ال يثبت حكمه)1(.

اأ�صحابنا واالأكرث، وهو ظاهر  »عند  النجار:  ابن  قال  يبلغه.  َمْن مل  )1( يف حق 
كلم اأحمد - رحمه الله - الأنه اأخذ بق�صة اأهل قباء والقبلة. وذلك اأنَّ اأهل 
قباء �صلوا ركعة اإلى بيت املقد�ص، ثم ا�صتداروا يف ال�صلة. ولو كان الن�صخ 
يثبت يف حقهم، الأمروا بالق�صاء، فلما مل يوؤمروا بالق�صاء دلَّ على اأن الن�صخ 

مل يثبت يف حقهم قبل تبليغهم احلكم.
وقت  كالنائم  ال�صافعية،  من  جماعة  واختاره  الذمة،  يف  يثبت  وقيل:   -

ال�صلة. 
-563/2 احلنفية  اإلى  اخللف  ن�صب  املخت�رش  بيان  ويف   ،282 التب�رشة 

.565
- وا�صتدل اجلمهور: باأنه لو ثبت لزوم وجوب ال�صيء وحترميه يف وقت واحد، 
اإذا ترك املكلف املن�صوخ قبل بلوغ النا�صخ اإليه اأثم. ولو عمل بالنا�صخ قبل العلم 
اأن  قبل  ال�صلم  عليه  اإلى جربيل  احلكم  بلوغ  ذلك على  قيا�ص  واأي�صًا  اأثم.  به 
يبلغه الر�صول، فاإنَّ االتفاق قائم اأنه ال يثبت حتى يبلغه الر�صول �صلى الله عليه 

و�صلم، فكذا احلكم بالن�صبة اإلى بقية املكلفني.
د، فل يعترب علم املكلف به - كما اإذا بلغ  - وا�صتدل املخالف: باأنه حكم جتدَّ

اإلى مكلَّف، فاإنَّ حكمه يثبت يف حق اجلميع اتفاقًا.
- اأجيب باأن العلم لي�ص مبعترٍب اتفاقًا - لكن التمكن من العلم معترب، واإال لكان 

تكليفًا باملحال.
لعدم  بل  علمه،  لعدم  ال  يثبت،  فل  منتٍف،  ال�صورة  هذه  يف  والتمكن   -

متكنه، واإال لكان تكليفًا باملحال. �رشح الع�صد 201/2.
وانظر تف�صيل امل�صاألة يف: التمهيد للأ�صنوي 133، الربهان 1312/2، �رشح 
    ،168/2 للآمدي  االإحكام   ،98/2 الرحموت  فواحت   ،201/2 الع�صد 
=
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- خلفًا لل�صافعية.
واملختار اأّن العبادات امل�صتقلة بنف�صها لي�صت ن�صخًا ملا زيدت عليه.

ن�صخ  فذلك  ًة،  خا�صَّ �صاد�صة  �صلة  زيدت  اإذا  بع�صهم  وعن   -
للخم�ص)1(.

- واأما النق�صان من العبادات، باأن ينق�ص جزوؤها اأو �رشطها فهو ن�صخ 
اجلزء وال�رشط اتفاقًا)2(.

=
823/3، رو�صة  ة  الُعدَّ  ،223 امل�صودة   ،90/2 املحلي مع جمع اجلوامع 
اللحام  البن  االأ�صولية  والفوائد  القواعد   ،79 الطويف  خمت�رش   ،83 الناظر 

156، البحر 84-83/4.
- وقد نقل عن ابن دقيق العيد اأنه قال: ال �صك اأنه ال يثبت يف التاأثيم، وهل 

يثبت يف حكم الق�صاء؟ اإذ هو من االأحكام الو�صعية.
 ،83-82 الفقه  اأ�صول  االأول، مذكرة  الأنه ممكن بخلف  تردد،  فيه  هذا 

التمهيد الأبي اخلطاب 398-395/2.

من  ال�صاد�صة  ال�صلة  واإمنا خ�ص  الن�ص.  على  الزيادة  �صبقت يف  امل�صاألة  )1( هذه 
بني العبادات؛ الأن ال�صلة ورد فيها ن�ص باملحافظة على ال�صلة الو�صطى، فلو 
زيدت �صلة �صاد�صة خرجت ال�صلة الو�صطى من اأن تكون و�صطى، وذلك 

اإذا ف�رشت باملتو�صطة.
بذلك  الأن و�صفها  ذلك.  تخرج عن  فاإنها ال  لى،  بالُف�صْ َت  ُف�رشِّ اإذا  واأما   -

و�صف م�صتقل بها ال يدخل معها فيه غريها. انظر �ص453.
�رشح الكوكب املنري 583/3-584، اإر�صاد الفحول 185.

)2( مثال ذلك: لو اأ�صقطت ركعتان من اأربع اأو ال�صجود اأو الركوع من ال�صلة.
قال ال�صوكاين: »امل�صاألة ال�صاد�صة ع�رشة: ال خلف يف اأن النق�صان من العبادة 
=
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واختلف يف تلك العبادة)1(. واملختار اأنه لي�ص بن�صٍخ لها)2(.
وقيل: ن�صخ)3(.

وقيل: اإن كان جزءاً فن�صخ، واإن كان �رشطًا فل)4(.

=
ن�صخ ملا اأ�صقط منها. الأنه كان واجبًا يف جملة العبادة ثم اأُزيل وجوبه«.

رو�صة   ،212 امل�صودة   ،837/3 يعلى  الأبي  العدة   ،196 الفحول  اإر�صاد 
/1 املح�صول   ،178/3 للآمدي  االإحكام   ،281 التب�رشة   ،81 الناظر 
ق196/3، املعتمد 447/1، امل�صت�صفى 116/1، فواحت الرحموت 94/2، 

ك�صف االأ�رشار 179/3.

)1( اأي التي ن�صخ منها ال�رشط اأو ال�صطر.

)2( بل يكون مبثابة تخ�صي�ص العام. قال ابن برهان: وهو قول علمائنا. وقال ابن 
ال�صمعاين: اإليه ذهب اجلمهور من اأ�صحاب ال�صافعي، واختاره الفخر الرازي 
واالآمدي. وقال االأ�صفهاين: اإنه احلق، وحكاه �صاحب املعتمد عن الكرخي.

وقال ابن النجار - يف �رشح الكوكب املنري - وهو ال�صحيح عند اأ�صحابنا، 
واأكرث ال�صافعية، وهو مذهب الكرخي واأبي احل�صني الب�رشي.

)3( اأي قيل: اإن ن�صخ اجلزء وال�صطر ن�صخ للعبادة. واإليه ذهب احلنفية، كما حكاه 
عنه ابن برهان، وابن ال�صمعاين. وهو قول بع�ص املتكلِّمني والغزايل.

 ،179/3 االأ�رشار  ك�صف   ،94/2 الرحموت  فواحت   ،116/1 امل�صت�صفى 
اإر�صاد الفحول 196.

)4( واإليه ذهب القا�صي عبداجلبار، ووافقه الغزايل، و�صححه القرطبي. قالوا اإن 
ال�رشط خارج عن ماهية امل�رشوط، بخلف اجلزء. وهذا يف ال�رشط املت�صل. 
اأما ال�رشط املنف�صل فقيل: ال خلف يف اأن ن�صخه لي�ص بن�صخ للعبادة، الأنهما 
=
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- وال خلف يف اأن ن�صخ �ُصنة من �ُصنن العبادة، كن�صخ �صرت الراأ�ص 

=
      عبادتان منف�صلتان.

وقيل: اإن كان مما ال جتزئ العبادة قبل الن�صخ اإال به، فيكون ن�صخًا لها من غري 
فرق بني ال�رشط واجلزء، واإن كان مما جتزئ العبادة قبل الن�صخ بدونه فل يكون 

ن�صخًا لها، وهذا املذهب الرابع حكاه ال�صيخ اأبو اإ�صحاق يف اللمع.
كالتوجه،  مت�صل،  �رشط  يف  اخللف  »حمل  امل�صودة:  يف  املجد  وقال   -
ومنف�صل، كو�صوء، لي�ص ن�صخًا اإجماعًا«. وعبارة املجد: واخللف فيما اإذا 
ن�صخ جزء العبادة اأو �رشطها املت�صل، كالتوجه، فاأما املنف�صل، كالو�صوء، 

فل يكون ن�صخًا لها اإجماعًا.
- وا�صتدل ملذهب اجلمهور باأن وجوب اأ�صل العبادة باٍق وال يفتقر اإلى دليل ثاٍن 

اإجماعًا. ومل يتجدد وجوب وكن�صخ �صننها اتفاقًا.
�رشح الكوكب املنري 585/3.

- وا�صتدل َمن قال: باأن ن�صخ ال�صطر يقت�صي ن�صخ العبادة دون ال�رشط، باأن 
نق�صان الركعة من ال�صلة يقت�صي رفع وجوب تاأخري الت�صهد، ورفع اأجزائها 
الركعة  بدون  الن�صخ كانت غري جمزئة  قبل  العبادة  تلك  الأن  الركعة،  دون 

واأ�صبحت االآن جمزئة.
ذلك  رفع  قبل  الأحكامها  مغايرة  اأحكامًا  العبادة  من  للباقي  باأن  واأجيب:   -

ال�صطر، فكان الن�صخ مغايراً لن�صخ تلك العبادة.
- واأي�صًا - الثابت يف الباقي هو الوجوب االأ�صلي. والزيادة باقية على اجلواز 
االأ�صلي. واإمنا الزائل وجوبها، فارتفع حكم �رشعي ال اإلى حكم �رشعي، فل 

يكون ن�صخًا.
- وا�صتدل َمْن قال: اإنَّ ن�صخ ال�رشط وال�صطر ن�صخ للعبادة، باأنه قد ثبت حترمي 
العبادة بغري ال�رشط واجلزء. وهذا التحرمي حكم �رشعي الأنه مل يثبت باالأ�صل، 
=
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يف ال�صلة ال يكون ن�صخًا)1(.
- واملختار جواز ن�صخ وجوب معرفة الله، وجواز ن�صخ حترمي الكفر 

وغريه مما ُظنَّ اأن للعقل جمااًل يف وجوبه وحرمته.
- خلفًا للمعتزلة)2(. 

=
فاإذا نق�ص اجلزء وال�رشط ارتفع هذا التحرمي، فيكون نق�صان ال�رشط واجلزء 

ن�صخًا، لكونه رافعًا للتحرمي املذكور.
اأجيب: باأنه ال كلم يف ن�صخ التحرمي املذكور، بل النزاع يف ن�صخ وجوب 
العبادة بعد نق�صان اجلزء وال�رشط، النعقاد االإجماع على عدم احتياج وجوب 
الوجوب  ن�صخ  يتحقق  مل  وجوب  يتجدد  مل  واإذا  ثاٍن.  دليل  اإلى  العبادة 

االأول.
وانظر تف�صيل امل�صاألة يف: التب�رشة 281، االإحكام 178/3، املح�صول 1/
اإر�صاد   ،203/2 الع�صد  �رشح   ،220 الف�صول  تنقيح  �رشح  ق556/1، 
الفحول 196، االإ�صارات 62، االآيات البينات 166/3، املحلِّي على جمع 

اجلوامع 93/2، البحر املحيط 152-148/4.

)1( اإر�صاد الفحول 196، �رشح الكوكب املنري 585/3، التمهيد الأبي اخلطاب 
.409-407/2

)2( قال يف بيان املخت�رش 577/2: »واختلفوا يف اأنه هل يجوز ن�صخ وجوب معرفة 
الله تعالى، وحترمي الكفر، وغريه من الظلم والقبائح العقلية اأو ال؟:

اأ - فقال بع�ص االأ�صحاب: نعم.
ب - وقالت املعتزلة: ال.

- وهذه امل�صاألة فرع التح�صني والتقبيح العقليني.
فمن قال باحل�صن والقبح العقليني منع جواز ن�صخ هذه االأمور، الأن املقت�صى 
=
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- واملختار جواز ن�صخ جميع التكاليف باإعدام العقل.
- خلفًا للغزايل وَمْن تبعه)1(.

=
للح�صن والقبح حينئٍذ �صفات واأحكام ال تتغري بتغري ال�رشائع، فامتنع الن�صخ 

ال�صتحالة االأمر بالقبيح، والنهي عن احل�صن.
تعالى:  لقوله  االأمور  ن�صخ هذه  العقليني جوز  باحل�صن والقبح  يقل  - وَمن مل 
}ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ{ الرعد: 39 - وقوله تعالى }چ   ڇ  ڇ  ڇ{ 

اإبراهيم: 27 - وقوله تعالى: }ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ{ املائدة: 1. 

املجد:  قال  تعالى.  لله  معرفة  �صوى  مبا  املنري  الكوكب  �رشح  يف  ذلك  قيد   )1(
على اأ�صل اأ�صحابنا و�صائر اأهل احلديث. خلفًا للقدرية يف قولهم: العبادات 

م�صالح، وال يجوز اأن ترفع امل�صالح عندهم.
- والدليل عليه اأن جميع التكاليف اأحكام، فكما جاز ن�صخ بع�صها جاز ن�صخ 

جميعها.
- وقال الغزايل: اإن املن�صوخ ال ينفك عن وجوب معرفة الن�صخ والنا�صخ، وهو 

الله تعالى، وذلك تكليف، فل يكون جميع التكاليف من�صوخًا.
وقد اأجاب ابن احلاجب عن ذلك باأن املكلف يعلم الن�صخ واملن�صوخ، وينقطع 

التكليف بهما وبغريهما بعد معرفتهما.
قلت: ارتفاع احلكم بانعدام العقل هل ي�صمى ن�صخًا اأو ال؟

الراجح: اأن ذلك نزاع يف تف�صري معنى الن�صخ، قال ابن النجار: 
»ومل يقعا اإجماعًا اأي مل يقع ن�صخ وجوب ما ح�صن لذاته، وال ن�صخ حترمي ما 

قبح لذاته، بل خلف يف ذلك«.
- واإمنا النزاع يف اجلواز العقلي.

 ،90/2 اجلوامع  املحلي على جمع   ،587-586/3 املنري  الكوكب  �رشح 
=
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1 - ويتعني النا�صخ)1(. باأن يعلم تاأخره عن زمان املن�صوخ)2(.
2 - وبقوله �صلى الله عليه و�صلم: هذا نا�صخ لذاك. وما يف معناه، 

مثل: )نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها()3(.
3 - وباإجماع االأمة على اأن هذا احلكم من�صوخ بذلك)4(. ]19/اأ[.

=
االآيات البينات 159/3، امل�صت�صفى 122/1، االإحكام للآمدي 180/3، 
الرحموت  فواحت   ،203/2 الع�صد  �رشح   ،541/4 حزم  البن  االأحكام 

67/2، ك�صف االأ�رشار 163/3، نهاية ال�صول 194/2.

)1( هذا مبحث الطرق التي يعرف بها الن�صخ، وهي اأكرث من ذلك. واإمنا اقت�رش 
على هذه الطرق لكونها متفقًا عليها.

فواحت   ،197 الفحول  اإر�صاد  بعدها،  فما   563/3 املنري  الكوكب  انظر: 
الرحموت 95/2، االعتبار يف النا�صخ واملن�صوخ للحازمي 50، تنقيح الف�صول 
321، املعتمد 451/1، امل�صت�صفى 128/1، �رشح الع�صد 196/2، العدة 
831/3، االإحكام للآمدي 181/3، فتح الغفار 136/2، حا�صية البناين 

على جمع اجلوامع 93/2.

)2( اأي يف النزول ال يف ترتيب امل�صحف. وقد �صبق اأْن ال ن�صخ مع اإمكان اجلمع 
الوجيز 71.

)3( �صبق تخريجه �ص

)4( كن�صخ وجوب الزكاة �صائر احلقوق املالية.
�رشح الكوكب املنري 564-563/3.
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املبحث ال�صابع
 يف

 املنطوق واملفهوم
وفيه:

اأ - تعريف كل من املنطوق واملفهوم.
ب - �رشوط مفهوم املخالفة.

جـ - اأنواع مفهوم املخالفة.
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اأ - تعريف كل من: 
1 - املنطوق.
2 - املفهوم.

ب - �رشوط مفهوم املخالفة.
جـ - اأنواع مفهوم املخالفة.
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املبحث ال�صابع: يف املنطوق)1( واملفهوم)2(:
فا�صدة  وهي  اأَُخر)3(،  بوجوٍه  الن�صو�ص  يف  عمل  من  النا�ص  ومن   -

ا�صم  فهو  به.  منطوق  واالأ�صل  تكلم،  اإذا  )َنَطَق(  ْن  ممِ مفعول  ا�صم  املنطوق:   )1(
للفظ؛ الأن املعنى ال ينطق به، واإمنا ينطق بالنظم الدال عليه.

وا�صطلحًا: املعنى امل�صتفاد من اللفظ من حيث النطق به.
اأو: هو ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق.

كتحرمي التاأفيف الدال عليه قوله تعالى: }ہ  ہ  ہ   ھ{ االإ�رشاء: 23.
وانظر تعريفات املنطوق يف: اإر�صاد الفحول �ص178، تي�صري التحرير 91/1، 
البنود  ن�رش   ،171/2 الع�صد  �رشح   ،235/1 اجلوامع  جمع  على  املحلي 
89/1-91، االإحكام للآمدي 66/3، فواحت الرحموت 413/1، مناهج 

العقول 309/1-311، معجم لغة الفقهاء 464.

َم( االأمر اإذا تبني معناه. واالأ�صل مفهوم  )2( املفهوم يف اللغة: ا�صم مفعول من )َفهمِ
الدال  باللفظ  ينطق  واإمنا  به،  ينطق  املعنى ال  الأن  املنطوق؛  �صبق يف  منه كما 

عليه.
وا�صطلحًا: ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النُّطق.

اأو هو: املعنى امل�صتفاد من حيث ال�صكوت اللزم للفظ.
املراجع ال�صابقة، و�رشح الكوكب املنري 481-473/3.

)3( الذين عملوا باملفهوم هم اجلمهور، ولكن ذلك ب�رشوط مذكورة عندهم.
�رشح الكوكب املنري 489/3.

وينق�صم املفهوم اإلى ق�صمني:
اأ - مفهوم املوافقة: وهو اأْن يكون حكم امل�صكوت عنه موافقًا حلكم املنطوق به 
ال�صرتاكهما يف علة ظاهرة تكون يف امل�صكوت عنه اأولى من املنطوق به اأو م�صاوية 

له. وهذا النوع ي�صميه احلنفية داللة الن�ص، ويقولون بحجيتها كما �صبق.
=
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عندنا)1(. وجملتها راجع اإلى القول مبفهوم املخالفة.
اأ - وهي: اأن يثبت احلكم يف امل�صكوت عنه على خلف ما ثبت يف 

املنطوق)2(.

=
النوع يعتربه احلنفية من  املوؤلٍّف. وهذا  ب - مفهوم خمالفة: وهو كما ذكر 

الوجوه الفا�صدة يف اال�صتدالل.

)1( املغني 164، ك�صف االأ�رشار 253/2، التو�صيح 272/1، 141.
وانظــر: تف�صيــل مذهب احلنفيــة يف حجية املفهوم يف املوجــز يف اأ�صول الفقه 
174-176، فواحت الرحموت 432/1، ك�صف االأ�رشار للن�صفي 406/1، 
ميزان االأ�صول 405، تف�صري الن�صو�ص 734/1، التو�صيح 316/1، الوجيز 

72، فتح الغفار 150/2.

)2( انظر تعريفات االأ�صوليني ملفهوم املخالفة يف االإ�صارات للباجي 93، احلدود 
 ،69/3 للآمدي  االإحكام   ،449/1 الربهان   ،154/1 العدة   ،50 له 
 ،414/2 الرحموت  فواحت   ،179 الفحول  اإر�صاد   ،173/2 الع�صد  �رشح 
امل�صت�صفى 191/2، التعريفات 118، املحلي على جمع اجلوامع 145/1، 
ميزان                  ،218 التب�رشة   ،489/3 املنري  الكوكب  98/1، �رشح  البنود  ن�رش 

االأ�صول 405، رو�صة الناظر 775/2، التو�صيح 141/1.
ال�صارع  باأق�صامه يف كلم  املخالفة  مفهوم  ينفون  واحلنفية  جنيم:  ابن  وقال   -

فقط.
واأما يف الروايات فقالوا به. وي�صيفون حكم ال�صفة وال�رشط اإلى االأ�صل، وهو 

العدم االأ�صلي اإال لدليل.
- وحكم الغاية والعدد اإلى االأ�صل الذي قرره ال�رشع.

- واأحلق بع�ص احلنفية باملفهوم داللة اال�صتثناء واحل�رش. نحو: )اإمنا االأعمال 
=
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ب - و�رشط ذلك:
الثابت  باحلكم  املنطوق  من  عنه  امل�صكوت  اأولوية  يظهر  ال  اأن   -  1
للمنطوق، وال م�صاواة امل�صكوت عنه املنطوق يف احلكم الثابت للمنطوق، 
حتى لو ظهر اأولويته اأو م�صاواته يثبت احلكم يف امل�صكوت عنه بداللة ن�ص 

ورد يف املنطوق اأو بقيا�صه عليه)1(.
تعالى:  قوله  نحو  العادة،  خمرج  املنطوق  يخرج  ال  واأن   -  2

}ڳ  ڳ  ڳ  ڳ{ -)2(�صورة الن�صاء: 23.
=

بالنيات(، ونحو: العامل زيد. وهو عندنا عبارة ومنطوق اإال يف احل�رش باللم 
والتقدمي. فما باالأداتني ظاهر. فتح الغفار 51-50/2.

�صورة  يف  الن�ص  بداللة  اأي  والن�رش  اللف  �صبيل  على  هذا  يكون  اأن  يحتمل   )1(
اأ�صول ابن  االأولوية، وبالقيا�ص يف �صورة امل�صاواة. على ما هو املذكور يف 
احلاجب وغريه اأن مفهوم املوافقة: »تنبيه باالأدنى على االأعلى«، ولذلك كان 

احلكم يف امل�صكوت عنه اأولى.
ويحتمل: اأن يكون الثبوت بداللة الن�ص يف �صورة االأولوية وامل�صاواة، اأي�صًا اإذا 
كانت بحيث ال تتوقف معرفة احلكم يف امل�صكوت عنه على االجتهاد وبالقيا�ص 
اإذا توقفت بناًء على اأن داللة الن�ص ال تتوقف على االأولوية، كثبوت الرجم يف 

الزنا بداللة ن�ص ورد يف ماعز ر�صي الله عنه ويف غري ماعز.
التلويح 142/1.

)2( اأي اأن و�صف الربائب بكونهن يف حجور االأزواج خرج هذا الو�صف خمرج 
اآخر عادًة تكون يف  الربيبة وهي: بنت الزوجة من زوٍج  الغالب والعادة. فاإن 
حجر زوج اأمها؛ فل يدل هذا الو�صف على اأن الربيبة اإذا مل تكن يف حجر زوج 
اأمها ال حترم على زوج اأمها؛ الأن هذا القيد ال مفهوم له عند اجلمهور. فتكون 
=
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3 - واأن ال يكون احلكم يف املنطوق ل�صوؤاٍل، اأو حادثة، كقوله �صلى 
الله عليه و�صلم: )اإن يف االإبل ال�صائمة زكاة()1(.فو�صفها بال�صوم بناًء على 

اأحدهما)2( ال يدل على عدم الزكاة عند عدم ال�صوم.
املخ�صو�ص  احلكم  هذا  يجهل  ال�صامع  باأنَّ  يعلم  ال  واأن   -  4

املنطوق)3(.

=
       الربيبة حمرمة �صواء كانت يف حجر زوج اأمها اأو مل تكن يف حجره.

التو�صيح 142/1، الوجيز 73، بيان املخت�رش 445/2.

)1( احلديث اأخرجه: البخاري بلفظ )يف �صائمة الغنم الزكاة( 100/2، واأبو داود 
.224/2

راجع يف احلديث ن�صب الراية 335/2.

)2( اأي ال�صوؤال اأو احلادثة. كاأن ي�صاأل �صائل فيقول: عندي اإبل �صائمة فهل عليَّ 
ثة فيقول الر�صول �صلى الله عليه و�صلم بناًء على ذلك:  فيها زكاة؟ اأو حَتُْدث حادمِ

)اإن يف االإبل ال�صائمة زكاة(.
ْوممِ مفهوٌم خمالٌف، الأنه وقع مطابقًا لل�صوؤال اأو احلادثة،  ْكر ال�صَّ فل يكون لمِذمِ

واملطابقة يف اجلواب لل�صوؤال واجبة ما مل يت�صمن جواب ال�صائل وزيادة. 
كما يف حديث البحر: )هو الطهور ماوؤه، احلل ميتته(.

َع يجهل احلكم يف املنطوق، فقال بناًء عليه: )يف    )3( كما اإذا علم املتكلِّم اأن ال�صاممِ
ْوم. الغنم ال�صائمة زكاة( فاإنه ال يدل على عدم احلكم عند عدم ال�صَّ

- وذلك الأن القائلني باملفهوم ا�صرتطوا اأن ال تظهر للقيد فائدة �صوى تخ�صي�ص 
احلكم باملذكور، ونفيه عما �صواه. وحيث ظهرت فائدة للقيد �صوى ذلك فل 

يقولون باملفهوم. التو�صيح 142/1، الوجيز 73.
=
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=
املراجع  يف  ذلك  فانظر  باملفهوم  االحتجاج  �رشوط  بع�ص  املوؤلِّف  ذكر  وما 

ال�صابقة. واإن كان ميكن ح�رش �رشوطه يف �رشطني:
عما  ونفيه  باملذكور  احلكم  تخ�صي�ص  �صوى  فائدة  للقيد  تظهر  ال  اأن  االأول: 

عداه.
من  اأقوى  بدليل  فيه  احلكم  ثبت  عنه  امل�صكوت  املحل  يكون  ال  اأن  الثاين: 
بعد عدم دليل  اإال  اإليه  يلجاأ  اأوجه اال�صتدالل؛ فل  اآخر  املفهوم  املفهوم. الأن 

اآخر على حكم امل�صكوت، فهو مثل اال�صت�صحاب يف االأدلة.
انظر: �رشح الكوكب املنري 496/3، التو�صيح مع التلويح 144-143/1.
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جـ - من اأنواع مفهوم املخالفة:
1 - تخ�صي�ص ال�صيء با�صم العلم اأو اجلن�ص.

2 - تخ�صي�ص ال�صيء بالو�صف.
3 - مفهوم ال�رشط.

4 - مفهوم الغاية.

5 - مفهوم العدد.
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جـ - ومن مفهوم املخالفة:
1 - اأن تخ�صي�ص ال�صيء)1( با�صم الَعَلم)2( اأو اجلن�ص)3(، يدل على نفي 

احلكم عما عداه عند البع�ص)4(.
ر�صول  حممد  يف  والكذب  الكفر  يلزم  )واإال  يدل)5(.  ال  وعندنا   -

)1( اأي تعليق احلكم على ا�صم َعَلم اأو جن�ص، وي�صمى مفهوم اللقب.
- واجلمهور على عدم حجيته.

ٍ ال يتناول غريه. مثل: جعفر م�صمى به �صخ�صًا معينًا. َُعنيَّ َع ملمِ )2( الَعَلُم: ما ُو�صمِ
احلدود يف النحو 146.

)3( �صبق تعريف ا�صم اجلن�ص �ص ومثاله حديث )املاء من املاء( فاإن االأن�صار - ر�صي 
الله عنهم - فهموا منه عدم وجوب الغ�صل باالإك�صال.

)4( هم: االإمام اأحمد، واالإمام مالك، وداود - رحمهم الله -، وال�صرييف، 
من  الق�صار  وابن  منداد،  خويز  وابن  ال�صافعية،  من  فورك  وابن  والدقاق، 

املالكية.

)5( اأي عند احلنفية. وهو قول جمهور االأ�صوليني، و�صواء كان م�صتقًا كالطعام 
اأو ال، مثل: اأ�صماء االأعلم. رو�صة الناظر 225/2.

- ويف امل�صاألة قوٌل اآخر، وبه قال املجد بن تيمية، وهو اأنه حجة بعد �صابقة ما 
َلت  يعمه، كقول النبي �صلى الله عليه و�صلم )وترابها طهور( - بعد قوله )وُجعمِ

َ االأر�ص م�صجداً(. رواه م�صلم 371/1، واالإمام اأحمد 383/5. يلمِ
االإبل  )يف  فقال:  زكاة؟  االأنعام  بهيمة  اأيف  الله!  ر�صول  يا  قيل:  لو  وكما 

زكاة(.
قال ابن النجار يف �رشح الكوكب املنري: »تقوية للخا�ص بالعام - كال�صفة باملو�صوف - 
واأكرث ما جاء عن االإمام اأحمد يف مفهوم اللقب ال يخرج عن هذا«. 511-510/3.
=
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الله، وزيد موجود()1(.
2 - ومنه: اأن تخ�صي�ص ال�صيء بالو�صف يدل على نفي احلكم عما عداه 

=
ّليَّةمِ كان له مفهوم، واإال  بالعمِ اأو ا�صُم اجلن�ص  الَعَلُم  اأ�صعر  اإذا  - وقال بع�صهم: 

فل. املراجع ال�صابقة.

)1( زيادة من حا�صية املخطوط. وقال: منه. وهي موجودة يف التو�صيح 142/1، 
وقال يف التو�صيح: معناه يلزم االأمران يف ُكلٍّ من القولني، الأن االأول يدل 

على اأن غري حممد �صلى الله عليه و�صلم لي�ص بر�صول، وهو كذب وكفر.
والثاين: يدل على اأن غري زيد لي�ص مبوجود، وهو - اأي�صًا - كذب وكفر، 
والكذب  باالأول،  الكفر  ال�رشيعة  �صدر  وَخ�ّص  تعالى.  الباري  لوجود 

بالثاين.
اإذا حتقق �رشوط املفهوم، وههنا ممنوع؛ جلواز اأن يكون  فاإن قيل: يلزم ذلك 
عليه  الله  �صلى  حممد  بر�صالة  االإخبار  ق�صد  هو  بالذكر  للتخ�صي�ص  املقت�صى 

و�صلم ووجود زيد، وال طريق اإلى ذلك �صوى الت�رشيح باال�صم.
قلنا: فحينئٍذ ال يتحقق مفهوم اللقب اأ�صًل؛ الأن هذه الفائدة حا�صلة يف جميع 

ال�صور.
التلويح على التو�صيح 142/1، رو�صة الناظر 225-224/2.

واأقول: اإمنا تكون حا�صلة يف جميع ال�صور اإذا كان الَعَلُم اأو ا�صُم اجلن�ص جامداً. 
وامل�صاألة مفرو�صة يف اجلامد وامل�صتق، كالطعام.

وانظر اأقوال العلماء يف حجية مفهوم اللقب واأدلتهم: املعتمد 159/1، اللَُّمع 
56، التمهيد للأ�صنوي 71، الربهان 153/1 وما بعدها، االإحكام للآمدي 
العقول  مناهج   ،204/1 امل�صت�صفى   ،131  ،101/1 التحرير   ،95/3
اإر�صاد الفحول  البنود 103/1،  214/1، فواحت الرحموت 422/1، ن�رش 

182، �رشح الكوكب املنري 509/3، بيان املخت�رش 472/2 فما بعدها.
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عند ال�صافعي)1( - رحمه الله - للعرف ولتكثري/ الفائدة ]19/ ب[.
ح. ولئل يلزم الرتجيح بدون مرجِّ

ليَّة الو�صف)2(. والإ�صعار تعليق احلكم على املو�صوف عمِ
اأي�صًا - بعدم احلكم عند عدم  - وعندنا ال يدل)3(. ونحن نقول - 

)1( القول بحجية مفهوم ال�صفة، هو مذهب اجلمهور. واملراد بال�صفة - كما �صبق 
- ال�صفة املعنوية دون النحوية. وهي: كل قيد لي�ص �رشطًا وال غاية وال عدداً. 

وهو تعليق احلكم على اإحدى �صفتي الذات.
الع�صد  �رشح   ،72/3 للآمدي  االإحكام   ،500/3 املنري  الكوكب  �رشح 

175/2، التب�رشة 218، اإر�صاد الفحول 180.

)2( هذه بع�ص ما ا�صتدل به على حجية مفهوم ال�صفة.
وقوله للعرف: اأي اللغوي؛ فاإن اأهل العرف حكموا به وا�صتقبحوا قول القائل 
اإلى  الطريان  ن�صبة  �صحة  عدم  الأجل  لي�ص  وذلك  يطري.  ال  الطويل  االإن�صان 
االإن�صان؛ الأنه لو قال االإن�صان الطويل والق�صري ال يطري، ال ي�صتقبحه العقلء. 

فعلم اأن اال�صتقباح الأجل اأنه يفهم منه اأن غري الطويل يطري.
االأحكام.  ا�صتنباط  الن�ص يف  طاقة  ا�صتثمار كل  اأي  الفائدة،  لتكثري  وقوله: 

والأن احلمل على اإثبات املذكور ونفيه عما عداه اأكرث فائدة فيحمل عليه.
اإذ  مرجح،  بدون  ترجيحًا  ذكره  لكان  الفائدة  تلك  فيه  تكن  لو مل  والأنه   -
باملو�صوف  احلكم  تخ�صي�ص  يكون  به  املنطوق  مع  عنه  امل�صكوت  ا�صتوى  لو 

ترجيحًا بدون مرجح؛ الأن الكلم مفرو�ص عند عدم املرجحات االأخرى.
والدليل الرابع قوله: »والإ�صعار تعليق احلكم على الو�صف... الخ«.

ومعناه: اأن الغالب يف الو�صف اأن يكون م�صتقًا، اأو موؤواًل بامل�صتق.
ّليَّة ما منه اال�صتقاق.  ن بعمِ وقد قال اأهل املعاين: اإن ترتيب احلكم على امل�صتق يوؤذمِ

التلويح 143/2.

=
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الو�صف. لكن يكون عدمًا اأ�صليًا ال �رشعيًا، كما هو عنده)1(.
واأما اإذا كان احلكم املذكور عدميًا ال يثبت احلكم فيما عدا املو�صوف)2(.

=
والقفال،  �رشيج،  وابن  بكر  اأبي  القا�صي  »وعند  املخطوط:  حا�صية  قال يف   )3(

والغزايل، واملعتزلة ]19/ب[، و�رشح الكوكب املنري 502/3«.
القول الثاين: اإن مفهوم ال�صفة باأنواعه لي�ص بحجة.

واإليه ذهب اأبو حنيفة واأ�صحابه، وابن �رشيج والقفال، وجماعة من املالكية، 
عن  النقل  واختلف  احلنابلة.  من  التميمي  احل�صن  واأبو  املعتزلة،  من  وكثرٌي 

االأ�صعري.
اأقول: �صبق اأن احلنفية يقولون ببع�ص املفاهيم يف غري كلم ال�صارع.

اإن كانت ال�صفة منا�صبة كان لها مفهوم خمالف واإال  اإمام احلرمني:  - وقال 
فل.

ما  كان  اأو  التعليم،  اأو  للبيان  ورد  اإْن  وقال:  الب�رشي  عبدالله  اأبو  ق  وفرَّ  -
عدا ال�صفة داخًل حتت ال�صفة، كاحلكم بال�صاهدين، فاإن ال�صاهد داخل حتت 

ال�صاهدين، فاإنه يدل على نفي ما عداه.
االإحكام   ،181-180 الفحول  اإر�صاد  امل�صاألة:  هذه  يف  املذاهب  وانظر 
للآمدي 72/3، امل�صودة 351-360، رو�صة الناظر 274، تي�صري التحرير 

100/1، نهاية ال�صول 319/1، �رشح تنقيح الف�صول 270.

)1( يعني اإذا كان يف حال االإثبات يتفق احلنفية يف النفي املذكور، لكن يختلفون 
يف طريقه، فهو عند اجلمهور م�صاف اإلى عدم القيد.

وعند احلنفية م�صاف اإلى العدم االأ�صلي. التو�صيح 143/1.

اإذا كان احلكم املذكور حكمًا  اأنه  ال�رشيعة: ومن ثمرات اخللف  )2( قال �صدر 
ال�صلم:   الثبوتي فيما عدا الو�صف عندنا، كقوله عليه  عدميًا ال يثبت احلكم 
=
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بال�رشط)1( يوجب عدم احلكم عند عدمه عند  التعليق  اأن  3 - ومنه: 
ال�صافعي)2( عمًل ب�رشطيته.

- وعندنا ال يوجب)3(، بل يبقى على العدم االأ�صلي فيما عدا امل�رشوط، 
=

      )لي�ص يف املعلوفة زكاة(؛ فاإنه ال يلزم منه اأن االإبل اإذا مل تكن علوفة كان فيها 
الزكاة عندنا؛ الأن احلكم الثبوتي ال ميكن اأن يثبت بناًء على العدم االأ�صلي. 

وعنده - اأي ال�صافعي - يثبت فيما عدا الو�صف احلكم الثبوتي.
تعالى:  قوله  يف  كما  وعدمها،  التعدية  �صحة  اخللف  ثمرات  من  واأي�صًا 
الكافرة  جواز  عدم  تعدية  ت�صح  هل  )الن�صاء/92(  ٺ{  ٺ   }ٺ  
يف كفارة القتل اإلى كفارة اليمني. وقد مر يف ف�صل املطلق واملقيد. املرجع 

ال�صابق 144/1.

)1( �صبق تعريف ال�رشط �ص واأن املراد به - هنا - ال�رشط يف ا�صطلح النحاة. وهو 
ما دخل عليه �صيء من االأدوات املخ�صو�صة الدالة على �صببية االأول وم�صببية 
ال�صم�ص  كانت  اإن  مثل:  للجزاء  لَّة  عمِ كان  �صواء  خارجًا،  اأو  ذهنًا  الثاين، 
طالعة فالنهار موجود، اأو معلواًل له، مثل: اإن كان النهار موجوداً فال�صم�ص 

طالعة.
التلويح مع التو�صيح 145/1-146، فتح الغفار 53/2.

واأبو  املعتزلة،  الب�رشي من  واأبو احل�صني  احلنابلة،  املالكية، ومعظم  قال  )2( وبه 
احل�صن الكرخي من احلنفية.

ة 454/2، املعتمد 152/1، االإبهاج         الربهان 465/1، امل�صودة 319، الُعدَّ
379/1، املح�صول 1/ق205/2، الذخرية 98، مفتاح الو�صول 118.

)3( وبه قال القا�صي اأبو بكر الباقلين، والقا�صي عبداجلبار، واأبو عبدالله الب�رشي، 
واالآمدي. راجع: االإحكام 226/2، اأ�صول ال�رشخ�صي 255/1، التو�صيح 
=
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فل يكون حكمًا �رشعيًا متعديًا خلفًا له.
ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   }ڍ   تعالى:  فقوله   -
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کگ{ ]�صورة الن�صاء: 25[. 

ٍة عنده. يوجب عدم جواز نكاح االأمة عند َطْولمِ احُلرَّ
ويجوز عندنا)1( بناًء على اأن امل�رشوط معترب عنده بدون ال�رشط.

=
      145/1، الوجيز للكراما�صتي 74.

َّن ينكر  وقال التفتازاين: مفهوم ال�رشط اأقوى من ال�صفة، ولهذا قال به بع�ص مممِ
مفهوم ال�صفة. التلويح على التو�صيح 145/1، املنتهى 18/2.

نكاح  على  القدرة  عدم  عند  االأمة  نكاح  جواز  على  تدل  الكرمية  االآية  الأن   )1(
احلرة.

ة ثابتة يثبت عدم جواز نكاح االأمة، في�صري  فاإْن كانت القدرة على نكاح احُلرَّ
مفهوم هذه االآية خم�ص�صًا عند ال�صافعي وَمن معه، لقوله تعالى: }ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ{ الن�صاء: 24. 
يكون  اأْن  ي�صلح  ال  اجلواز  نفي  على  يدل  مل  مَلَّا  معهم  وَمْن  احلنفية  وعند   -

خم�ص�صًا، وال نا�صخًا لتلك االآية.
بالدليل  يكون  املخ�ص�ص  فلأن  احلنفية؛  عند  للتخ�صي�ص  اأما عدم �صلحيته   -

امل�صتقل املقارن، وهذا لي�ص كذلك.
- واأما عدم �صلحيته للن�صخ؛ فلأن النا�صخ البد واأن يكون حكمًا �رشعيًا.

وهذا عدم اأ�صلي ال حكم �رشعي عندهم.
فاإذا مل يكن خم�ص�صًا وال نا�صخًا يبقى اجلواز، لقوله تعالى: }ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ{.
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 وعندنا مع ال�رشط)1(.
4 - ومنه: مفهوم الغاية)2(:

يئ   ىئ    مئ   حئ   جئ   ی      ی   ی   ی   }ىئ   تعالى:  قوله  مثل 
جبحب{)3( ]البقرة: 230[. 

)1( هذا بيان لكيفية عمل ال�رشط عند االإمامني رحمهما الله تعالى.
     - فعند ال�صافعي - رحمه الله - ال�رشط ال يعدم ال�صبب من اأن يكون �صببًا، 
ولكنه يوؤجل تاأثريه اإلى وقت حتقق ال�رشط مثل: اخليار يف البيع ال يبطل عقد 

البيع، ولكنه يوؤجل تنفيذه.
- وعند االإمام اأبي حنيفة - رحمه الله - ال�رشط مينع تاأثري ال�صبب قبل وجود 

امل�رشوط، فل يكون �صاحلًا للتاأثري يف احلال. ولهم يف ذلك طريقان: 
االأول: اأن املعلَّق قبل وجود ال�رشط مبنزلة جزء ال�صبب، وجزء ال�صبب ال يكون 
( من  ار( قبل الدخول مبنزلة )اأنتمِ �صببًا، فاإن قوله: )اأنتمِ َطالمِق اإْن َدَخْلتمِ الدَّ

قوله: )اأنتمِ َطالمِق(.
والثاين: اأن التعليق مانع للمعلق من الو�صول اإلى املحل، واالأ�صباب ال�رشعية ال 
تكون اأ�صبابًا قبل حتقيق الو�صول اإلى املحل؛ الأنها عبارة عما يكون طريقًا اإلى 
لة للبيع لعدم التمام، كذلك  ال�صيء ومف�صيًا اإليه، فكما ال يكون �صطر البيع عمِ

بيع احلر لعدم الو�صول اإلى املحل ال يكون بيعًا.
التلويح 147-146/1.

واأقول: يف هذا اخللف التفات اإلى حقيقة ال�رشط وماهيته. وهل احلقائق ال�رشعية 
بدون اأركانها و�رشوطها موجودة اأو غري موجودة؟ الأن احلقيقة ال�رشعية بدون 
ى ال�صلة  اأركانها و�رشوطها وجودها كعدمها يف نظر ال�صارع، ولكن هل ُت�َصمَّ

بدون الو�صوء �صلة اأو ال؟ يف ذلك خلف. تراجع امل�صادر ال�صابقة.

)2( الغاية �صبق تعريفها �ص.

=
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5 - ومنه: مفهوم العدد اخلا�ص)1( مثل: قوله تعالى - يف اآية القذف 

=
اآخر حتل لزوجها   اإذا نكحت زوجًا  اأنها  االآية تدل مبفهومها املخالف،  )3( فهذه 

االأول الذي طلقها ثلثًا.
- لكن احلنفية يوافقون اجلمهور على انتهاء احلرمة بنكاحها زوجًا اآخر.

غري  اآخر  دليل  اإلى  ي�صيفونه  حيث  االأول،  للزوج  احلّل  دليل  يف  ويخالفونهم 
املفهوم.

- فبع�صهم يقول الرباءة االأ�صلية وعدم قيام مانع.
- وبع�صهم يرى اأنه دليل �رشعي؛ الأن االأ�صل يف االأب�صاع التحرمي.
تي�صري التحرير 100/1، فتح الغفار 50/2-51، الوجيز �ص75.

احلرمة  النتهاء  احلل  داللة  باأن  املخطوط:  من  ]16/اأ[  حا�صية  يف  علق  وقد 
بالرباءة االأ�صلية ال بداللة حتى، وقال حمرره - املوؤلف - اإن كون االأ�صل يف 
االأ�صياء االإباحة عندنا، والتحرمي عند ال�صافعي غري �صحيح، فاإن يف بنات اآدم 

االأ�صل هو احلرمة ال احلل.
وانظر االأقوال يف حجية مفهوم الغاية يف: االإحكام 229/2، املعتمد 156/1، 

مفتاح الو�صول 118، امل�صودة 320، �رشح الكوكب املنري 507/3.
قال ابن النجار: هو اأقوى من مفهوم ال�رشط من جهة الداللة، الأنهم اأجمعوا 
على ت�صميتها حروف الغاية. فلو ثبت احلكم بعد مل يفد ت�صميتها غاية. املرجع 

ال�صابق.

)1( مفهوم العدد: هو داللة الن�ص الذي قيد احلكم فيه بعدد معني على انتفائه عما 
عداه. اأ�صول الفقه لزكي �صعبان 382، تي�صري االأ�صول 64.

- وجعله اإمام احلرمني واأبو الطيب، وجمٌع، من اأق�صام مفهوم ال�صفة.
الربهان 466/1، �رشح الكوكب املنري 509/3.
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}گ    گ  ڳ{)1(- النور: 4.

ومفهوم هذا العدد اأنه ال جتوز الزيادة على الثمانني، وال النق�ص عنها.  )1(
وبه قال االإمام اأحمد، ومالك، ودواد - رحمهم الله - وبع�ص ال�صافعية.

ونقله اإمام احلرمني عن ن�ص ال�صافعي. قال ابن الرفعة: القول مبفهوم العدد هو 
العمدة عنده يف تنقي�ص احلجارة يف اال�صتنجاء من الثلثة.

�رشح الكوكب املنري 508/3.
- ونفاه احلنفية واملعتزلة واالأ�صعرية. قال ابن النجار: والقول به اأ�صح لئل يعرى 

التحديد به عن فائدة.
ّلة يعترب به،  وقال االآمدي - تبعًا للرازي -: »اإن كان ينا�صب احلكم منا�صبة العمِ
كقوله �صلى الله عليه و�صلم: )اإذا بلغ املاء قلتني مل يحمل اخلبث( فبلوغ املاء 
لَّة لعدم حمله اخلبث. االإحكام 230/2، املح�صول 1/ق216/2. قلتني عمِ

واأقول: حمل اخللف يف عدد مل يق�صد به التكثري. كاالألف وال�صبعني، وكل 
ما ي�صتعمل يف لغة العرب للمبالغة، نحو: )جئتك األف مرة فلم اأجدك(.

التمهيد   ،157/1 املعتمد   ،450-448/2 الُعدة  امل�صاألة:  حتقيق  راجع يف 
للأ�صنوي 68، تي�صري التحرير 100/1، اإر�صاد الفحول 181، رو�صة الناظر 
 ،320 امل�صودة   ،432/1 الرحموت  فواحت   ،101/1 البنود  ن�رش   ،274
 ،222/2 الو�صول  �صلم   ،118 الو�صول  ت�صهيل   ،222/2 ال�صول  نهاية 
 ،65-64 الو�صول  تي�صري   ،256/1 ال�رشخ�صي  اأ�صول   ،209 املنخول 

مذكرة اأ�صول الفقه لل�صيخ حممد االأمني ال�صنقيطي 242-237.
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املبحث الثامن
يف 

حروف املعاين التي ُيبْنَى عليها 
بع�ض امل�صائل الفقهية.

ومنها: 
اأ - حروف العطف.
ب - حروف اجلر.

ج - اأ�صماء الظروف.
د - حروف ال�رشط.
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املبحث الثامن: يف حروف املعاين)1(:
التي ُيْبَنى بع�ص م�صائل الفقه عليها.]20/اأ[

بالبحث عن معاين بع�ص احلروف والظروف عقيب »بحث  العادة  )1( قد جرت 
احلقيقة واملجاز«، ال�صتداد احلاجة اإليها من جهة توقف �صطر من م�صائل الفقه 

عليها.
ى اجلميع حروفًا تغليبًا اأو ت�صبيهًا للظروف باحلروف يف البناء  - وكثرياً ما ي�صمَّ

وعدم اال�صتقلل.
َا يف الثاين من اجلمع بني احلقيقة واملجاز اأو اإطلقًا للحرف على  واالأول اأوجه ملمِ

مطلق الكلمة.
والظاهر اأن امل�صنِّف تبع �صدر ال�رشيعة - رحمه الله - يف هذا العنوان، واأراد 
اها حروف املعاين. ثم ذكر بعد ذلك االأ�صماء  باحلروف حقيقتها. ولهذا �َصمَّ

ال على اأنها من احلروف.
- وت�صميتها حروف املعاين - بناًء على اأن و�صعها ملعاٍن تتميز بها من حروف 

َبت منها. املباين التي بنيت الكلمة عليها وركِّ
النداء فهي من حروف املعاين  اأو  َد بها اال�صتفهام  اإذا ُق�صمِ - فالهمزة املفتوحة 

واإال فمن حروف املباين.
َيت بها الأنها تو�صل معاين االأفعال اإلى االأ�صماء، ف�صطر  قال يف املغني: واإمنا �ُصمِّ
من م�صائل الفقه تبنى عليها. املغني للخبازي 407، التلويح 99-98/1.

- ويف ت�صهيل احل�صول على قواعد االأ�صول 167.
فائدة: ويتعلَّق باحلقيقة واملجاز كلمات املعاين. ومنها: احلروف؛ الأنها جتري 
فيها اال�صتعارة التبعية، كما جتري يف امل�صتقات. واالأفعال واملبهمات واأ�صماء 

االأفعال على قول.
حا�صية  ومع  البناين،  حا�صية  مع   336-335/1 اجلوامع  على جمع  املحلي 
 ،34/2 الغفار  فتح   ،109/2 للبخاري  االأ�رشار  436/1، ك�صف  العطار 

البحر املحيط 253/2.
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غري  من  عندنا  اجلمع)2(  ملطلق  الواو:  العطف)1(.  حروف  منها:   - اأ 

بو�صاطة حرف من  اإياه  اأتبعه  �صابقه  واللفظ على  واأماله،  ال�صيء حناه  )1( عطف 
حروف العطف املعلومة عند النحاة.

والعطف عند النحاة ق�صمان:
اأ - عطف الن�صق: وهو تابع يتو�صط بينه وبني متبوعه اأحد حروف العطف، 

واأهمها اأربعة: الواو، والفاء، وثم، وحتى.
املعجم الو�صيط 608/2، معجم امل�صطلحات العربية 250.

)2( اختلفوا يف التعبري يف معنى الواو: 
اأ - فبع�صهم قال: اإنها ملطلق العطف.

اإنها للجمع املطلق بجعل املطلق �صفة للجمع كما ذكر  ب - وبع�صهم قال: 
ابن احلاجب.

- ورده يف املغني باأنه غري �صديد لتقييد اجلمع ب�صفة االإطلق، واإمنا هي للجمع 
بل قيد، وعبارة التحرير للجمع فقط، وهي اأولى.

فتح الغفار 5/2، املغني البن ه�صام 31/2، ت�صهيل احل�صول على قواعد االأ�صول 
.168

- وف�رش يف التلويح: مطلق العطف بجمع االأمرين اأو ت�رشيكهما يف الثبوت، 
مثل: قام زيد وقعد عمرو. اأو يف حكم نحو: قام زيد وعمرو، اأو يف ذات 

نحو: قام وقعد عمرو.
ه يف املغني البن ه�صام باأنها تعطف ال�صيء على م�صاحبه، نحو قوله تعالى:          - وف�رشَّ

} ٱ  ٻ  ٻ{.
- وعلى �صابقه نحو قوله تعالى: }ڦ  ڦ  ڄ  ڄ{.

- وعلى الحقه نحو قوله تعالى: }ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ{.
- فعلى هذا اإذا قيل: قام زيد وعمرو، احتمل ثلثة معان. وقال ابن مالك: 
=
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�ص ملقارنة وال ترتيب)1(. تعرُّ
واإليه ذهب عاّمة اأهل اللغة وال�رشع)2(. فل يجب الرتتيب يف الو�صوء)3(.

=
وكونها للمعية راجح وللرتتيب كثري، ولعك�صه قليل.
املغني البن ه�صام 30/2-31، واملرجعني ال�صابقني.

)1( املقارنة: االجتماع يف الزمان، كما ن�صب اإلى اأبي يو�صف وحممد.والرتتيب: 
ا�صتدالاًل  حنيفة،  اأبي  اإلى  ن�صب  كما  الزمان،  يف  قبلها  ا  عمَّ بعدها  ما  تاأخر 
بوقوع الواحدة عنده والثلث عندهما يف امل�صاألة االآتية: )اإْن َدَخْلتمِ فاأنتمِ َطالمِق 

وَطالمِق َوَطالمِق(.
       ومتامه يف فتح الغفار 6/2، ك�صف االأ�رشار 109/2، م�صلم الثبوت 230/1، 

تي�صري التحرير 65/2.

)2( الذي يف املغني واأئمة الفتوى، ويف التو�صيح على التلويح، بالنقل عن اللغة 
وا�صتقراء موا�صع ا�صتعمالها.

ويف املح�صول قال اأبو علي الفار�صي: »اأجمع نحاة الب�رشة والكوفة على اأنَّها 
للجمع  اأنها  كتابه  من  مو�صعًا  ع�رش  �صبعة  يف  �صيبويه  وذكر  املطلق،  للجمع 

املطلق.
املح�صول   ،106-99/1 التو�صيح   ،207-200/1 ال�رشخ�صي  اأ�صول 
قواعد  احل�صول على  ت�صهيل   ،407 للخبازي  املغني  1/ق508-507/1، 

االأ�صول 168، التلويح 99/1.

)3( يحتمل اأن يكون ل�صلب التعليل؛ اأي ال يجب الرتتيب يف غ�صل اأع�صاء الو�صوء 
ا بَيَّنا اأنها ال توجب الرتتيب. لتعاطفها بالواو ملمِ

- ويحتمل اأن يكون لتعليل ال�صلب؛ اأي مَلَّا ثبت اأن الواو ملطلق العطف من غري 
ترتيب ال يجب الرتتيب يف الو�صوء لئل يلزم الزيادة على الكتاب من غري  دليل  
=
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اء)1( الرتتيب حيث ي�صتحيل اجلمع، نحو: زيد راكع  َي عن الفرَّ - وُرومِ
و�صاجد، يف املفرد. واركعوا وا�صجدوا، يف اجلملة)2(.

=
       التلويح 99/1.

ويف حا�صية )20/اأ( من املوجز: وقال بع�ص اأ�صحاب ال�صافعي، ونقل عنه اأنها 
للرتتيب فوجب الرتتيب.

الكوفيني  اأبرع  اء. كان  بالفرَّ املعروف  الديلمي  زياد  بن  اأبو زكريا يحي  )1( هو: 
واأعلمهم بالنحو واللغة وفنون االأدب. من كتبه: )معاين القراآن( و )امل�صادر 

يف القراآن(، و )احلدود(. تويف �صنة 207هـ.
املف�رشين  طبقات   ،225/2 االأعيان  وفيات   ،333/2 الوعاة  بغية  انظر: 

للداودي 366/2.

)2( اختلفوا يف الواو العاطفة على ثلثة مذاهب: 
وبع�ص  الكوفيني  من  جماعة  مذهب  وهو  الرتتيب.  على  تدل  اأنها  االأول: 
يف  اإ�صحاق  اأبو  ال�صيخ  واختاره  ال�صافعي،  عن  امل�صهور  وهو  الب�رشيني، 
عن  ه�صام  ابن  ونقله  الزاهد،  عمرو  واأبي  ثعلب  عن  نقله  اأن  بعد  التب�رشة، 
اء، ون�صبه االأ�صنوي الأبي جعفر الدينوري، واملاوردي  قطرب وه�صام الربعي والفرَّ

للأخف�ص.
الثاين: اأنها تدل على املعية. وهو املن�صوب ملالك وال�صاحبني اأبي يو�صف وحممد من 

احلنفية.
الثالث: اأنها ملطلق اجلمع. وال يقال للجمع املطلق، و�صبق ما فيه، وهو مذهب 
جمهور اأهل اللغة، ون�ص عليه �صيبويه يف �صبعة ع�رش مو�صعًا من كتابه. وقال 
الفار�صي: اأجمع عليه نحاة الب�رشة والكوفة، وهو اختيار ابن احلاجب واالآمدي 

والرازي والقرايف وال�صبكي وجمهور احلنفية.
=
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خرب  يف  امل�صاركة  توجب  فل  جملتني،  بني  )الواو(  تدخل  وقد   -
االأولى للثانية.

ففي قوله: )هذه طالق ثلثًا، وهذه طالق( تطلق الثانية واحدة)1( بخلف 
قوله: اإْن دخلتمِ الدار فاأنتمِ َطالمِق وَطالمِق وَطالمِق()2(.

=
التقرير والتحبري 31/2، االإحكام للآمدي 94/1، البحر 261-253/2، 

االإحكام البن حزم 51/1، فواحت الرحموت 229/1، التلويح 98/1.

اأخذ يف  اأن تكون للعطف يف احلكم -  اأنَّ االأ�صل يف )الواو(  َر  َقرَّ مَلَّا  اأقول:   )1(
اال�صتثناء من هذا احلكم العام - وبيان املعاين التي تاأتي لها )الواو( جمازاً.

تامة - وحينئٍذ -  تامة على جملة  اأن )الواو( قد تعطف جملة  وحا�صل ذلك 
اجلملتني  ال�صتقلل  الثبوت  جمرد  يف  ال�رشكة  اإيجاب  العطف  فائدة  تكون 
اها بع�صهم واو االبتداء اأو  وعدم افتقار اإحداهما اإلى االأخرى - ومن هنا �صمَّ

اال�صتئناف - نحو قوله تعالى }ېئ   ىئىئ  ىئ  یی{.
ثلثًا،  َطالمِق  )هذه  االأولى، كقوله:  امل�صاركة يف خرب  الواو  بهذه  وال جتب 
وهذه َطالمِق( فتطلق الثانية واحدة؛ الأن امل�صاركة يف اخلرب اإمنا كانت من اأجل 
اجلملة  كانت  فاإذا  بعينه.  عليه  املعطوف  اإلى  املعطوف  افتقار  عند  ال�رشورة 

املعطوفة تامة فقد ذهب دليل ال�رشكة، فل �رشكة بدونه.

ى عطف املفرد  )2( هذه احلال الثانية للعطف، وهي اأن تعطف جملة ناق�صة. وُي�َصمَّ
وما يف حكمه - كال�رشط ونحوه - وحينئٍذ فاإن املعطوف ي�صارك املعطوف 
عليه فيما مَتَّ به املعطوف عليه بعينه. واأما الزيادة على ذلك من اعتبار بع�ص قيود 
االأولى يف الثانية اأو العك�ص فمفو�صة اإلى القرائن، و )الواو( ال يوجبها وال يدل 
عليها؛ الأن اال�صرتاك اإمنا يثبت ل�رشورة االفتقار وهذه ال�رشورة ترتفع با�صرتاكه 
فيما مت به االأول بعينه حتى اإذا قال: )اإْن َدَخْلتمِ الدار فاأنتمِ َطالمِق َوَطالمِق َوَطالمِق( 
=
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- وقد ي�صتعار )الواو( مبعنى اجلمع - اأي�صًا - حتى قالوا يف قول الرجل 
اإال  يعتق  ال  ن(  اآممِ واأنَت  )انزل  وللحربي:  ُحٌر(  واأنت  األفًا  اإيلَّ  )اأدِّ  لعبده 

باالأداء. وال ياأمن حتى ينزل؛ الأن الواو للحال)1(.

=
      اإن الثاين يتعلق بذلك ال�رشط وال يقت�صي اال�صتبداد، كاأنه اأعاد ال�رشط.

والدليل على ذلك اأن االإمام اأبا حنيفة - رحمه الله - يقول بوقوع الطلق يف 
هذه احلالة مرة واحدة - كما يف امل�صاألة االأولى - ولو اقت�صى تكرار ال�رشط 

لوقع عليها ثلثًا - كما عند ال�صاحبني - فاخللف بني امل�صاألتني: 
اأن يف امل�صاألة االأولى وقع الطلق عليها مرة واحدة؛ الأن اجلملة املعطوفة تامة 
غري مفتقرة اإلى االأولى. وهنا وقع عليها الطلق مرة واحدة، الأن املعلق على 
اأي  بدون  بال�رشط  يتعلق  االأولى  )َطالمِق(  فاإن  ال�رشط،  يتنزل ح�صب  ال�رشط 

و�صاطة، والثاين بو�صاطة واحدة، والثالث بو�صاطتني.
فاإذا حتقق الدخول ينزل الطلق على ح�صب التعلُّق، وبنزوله على االأولى تبني 

غري املوطوءة، فيلغو ما بعده النه مل ي�صادف حمًل.
- وعند ال�صاحبني: املعلَّق على ال�رشط ينزل عند حتقق ال�رشط دفعة واحدة، 

فتطلق ثلثًا.
املغني   ،226-224/2 البزدوي  اأ�صول   ،200/2 ال�رشخ�صي  اأ�صول 

�ص408-409، فتح الغفار 8/2-9، التلويح 103-102/1.

)1( هذا املو�صع الثاين الذي تاأتي له )الواو( على خلف اأ�صلها؛ فالواو يف قوله: 
لكمال  االإن�صاء،  على  اخلرب  يح�صن عطف  ال  اإذ  للعطف؛  لي�ص  ُحّر(  )واأنَت 

االنقطاع بني 
اجلملتني، فيحمل على احلال. واحلال يجامع ذا احلال فينا�صب معنى )الواو(،   

=
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ار، فهذه،  الدَّ َدَخْلتمِ هذه  )اإْن  قال:  فاإْن  للتعقيب)1(.  2 - والفاء: 
فاأنتمِ َطالمِق( فال�رشط اأن تدخل على الرتتيب من غري تراٍخ)2(.

=
الأنها ملطلق اجلمع فت�صح ا�صتعارتها له.  

وملا كان احلال �رشطًا وقيداً للعامل يف احلال ينبغي اأن يتوقف العتق على االأداء 
للألف واالأمان على النزول.

ٌن( ال قوله: )اأدِّ اإيلَّ  - ويرّد عليه اأن احلال قوله: )واأنت ُحٌر( وقوله )واأنَت اآممِ
األفًا( و )اأنزل( فينبغي اأن يكون االأداء موقوفًا على العتق، والنزول موقوف على 

االأمان؛ الأن امل�رشوط ال يتقدم على �رشطه.
- واأجيب: باأنه من قبيل احلال املقدرة، اأي اأدِّ اإيلَّ األفًا حال كونك مقدراً من 

احلرية يف حال االأداء، فتكون احلرية موقوفة عليه.
األفًا فت�صري  اإيلَّ  اأدِّ  قيل:  االأمر، كاأنه  قائمة مقام جواب  - وباأن اجلملة احلالية 

ُحّراً.
وباأن احلرية حال االأداء، واحلال و�صف يف املعنى. والو�صف ال يتقدم على 
البزدوي  اأ�صول   ،290-289/1 املنار  على  االأنوار  نور  �رشح  املو�صوف. 

بتعليق املعت�صم له 231-228/2.

فرتاخى  مهلة.  بل  له  متعقبًا  عليه،  باملعطوف  مو�صواًل  املعطوف  يكون  اأي   )1(
املعطوف عن املعطوف عليه بزمان، واإْن َقلَّ ذلك الزمان، بحيث ال يدرك اإذ 

لو مل يكن الزمان فا�صًل اأ�صًل كان مقارنًا ت�صتعمل فيه كلمة )مع(.
الذي هو مدلول  اللغوي ال اال�صطلحي  باملعنى  الرتاخي - ههنا -  واإطلق 

.) )ُثمَّ

ار الثانية بعد دخول االأولى بل مهلة، فاإْن مل تدخل  )2( اأي ال�رشط اأن تدخل الدَّ
اأو دخلت   الثانية،  بعد  االأولى  اأو دخلت  اإحداهما فقط،  اأو دخلت  ارين  الدَّ
=
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- وي�صتعمل الفاء يف اأحكام العلل)1(. نحو: جاء ال�صتاء فتاأهب، فاإْن 
=

      الثانية بعد االأولى برتاٍخ مل َتْطُلق؛ الأنه مل يوجد ال�رشط.
- قال عبدالقاهر: اأ�صل الفاء االتباع، والعطف فرع على ذلك. اأال ترى اأنه ال 
يعرى عن االتباع بوجٍه؛ الأنك اإذا قلت: �رشبُت زيداً فعمراً، فقد اأتبعت عمراً 
زيداً مع عطفك على ما قبله لفظًا. وقد يكون االتباع متجرداً عن العطف كما 
يف وجوب ال�رشط بالفاء نحو: )اإن تاأت فاأنا اأكرمك( فعرف اأن اأعرف املعنني 
هو االتباع. وقال علء الدين البخاري يف ك�صف االأ�رشار عن �رشح املوجز اأن 

الفاء يف الرتتيب على ثلثة اأوجه:
�رشبته  ف�صل، كقوله:  بل  بعده  فيكون  االأول،  موجب  الثاين  يكون  اأن  اأحدهما: 

فبكى.
الثاين: اأن ال يكون من موجب االأول، فيكون بعد االأول. ولكن يجوز اأن 
يكون بينهما مهلة ي�صرية، كقولك: جاءين زيد فعمرو؛ اإذ يجوز اأن يكون بني 

جمئ زيد وعمرو مهلة ي�صرية.
الثالث: اأن ال يكون من موجب االأول ويكون بينهما م�صافة، كقولك: دخلت 
يقع  اأن  اإذ ال ميكن  امل�صافة؛  بعده، وبينهما قدر  الثاين  فاإن  فالكوفة،  الب�رشة 

الثاين ُعَقْيب االأول.
ك�صف االأ�رشار 238/2، املغني البن ه�صام 139/1.

)1( على �صبيل احلقيقة؛ الأن الفاء للتعقيب، واالأحكام تعقب العلل وترتتب عليها 
بالذات، واإن كانت مقارنة لها بالزمان.

املغني   ،239-238/2 االأ�رشار  ك�صف   ،294/1 املنار  على  االأنوار  نور  �رشح 
�ص411.

- قال يف فتح الغفار: »وتدخل على اأحكام العلل )جمازاً(؛ الأن االأحكام مرتتبة 
على العلل بالذات ف�صحت اال�صتعارة لوجود الرتتيب، فل ينافيه اأن العلة مقارنة          
=
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قال: )بعت هذا العبد منك( فقال االآخر: )فهو ُحٌر( يكون قبواًل، بخلف 
قوله: )هو ُحٌر(.

- وي�صتعمل/يف العلل على خلف االأ�صل ب�رشط اأن ]20/ب[ يكون 
لها دوام، كما يقال ل�صاحب م�صقة: )اأب�رْش فقد اأتاك الغوث(.

ولهذا قلنا فيمن قال لعبده: )اأدِّ اإيلَّ األفًا فاأنت ُحّر(: يعتق للحال)1(.

=
العبد  فاإْن قال: )بعت منك هذا  التقرير -  ال�صحيح - كما يف  للمعلول على 
بكذا(، وقال االآخر: )فهو حر( اأنه يكون قبواًل للبيع ويعتق العبد، كاأنه قال: 

)قبلت فهو حر( اإذ االعتاق ال يرتتب على االإيجاب اإلى بعد ثبوت القبول.
اأن  يحتمل  الأنه  الفاء؛  وبدون حرف  بالواو  قبواًل  يكون  ال  الأنه  بالفاء:  وقيد 

يكون رّداً للإيجاب بثبوت احلرية قبله.
- ويف التنقيح: ولو قال للخياط: اأيكفيني هذا الثوب قمي�صا؟ فقال: نعم فقال: 
كفاين  »اإْن  قال:  لو  كما  اخلياط،  ي�صمن  يكفي  ال  هو  فاإذا  فقطع  فاقطعه. 
البحر   ،104/1 التو�صيح  املغني �ص411،   ،11/2 الغفار  فتح  فاقطعه«. 

املحيط 262-261/2.

اإذا كانت مما تدوم وتبقى بعد احلكم؛ حل�صول  )1( تدخل الفاء على العلل جمازاً 
يح�صن  ال  العلة  يف  الدوام  ي�صرتط  مل  واإن  الفاء.  مدلول  هو  الذي  التعقيب 
الفاء؟! وهذا كما  تتقدم احلكم فكيف تكون حمل  الفاء عليها؛ الأنها  دخول 
ذاته  لكن  اآتيًا،  كان  واإن  الغوث  اإتيان  فاإن  الغوث(.  اأتاك  فقد  )اأب�رش  يقال: 
دائمة تبقى اإلى مدة، فيكون �صابقًا على الب�صارة والحقًا عنها، فيتحقق معنى 

التعقيب، فيدخل عليه الفاء.
وهذا مما �رشطه فخر االإ�صلم احتيااًل ملعنى التعقيب.

لة غائبة     عمِ اإذا كانت  لَّة  العمِ اأنها تدخل على  التو�صيح وغريه  - وذكر �صاحب 
=
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=
فيه  والكلم  التعقيب.  معنى  فيتحقق  املعلول،  عن  موؤخراً  وجودها  ليكون 
طويل، كقوله: )اأدِّ اإيّل األفًا فاأنت ُحٌر( اأي: اأدِّ اإيّل األفًا، الأنك ُحٌر فيعتق يف 
احلال. فاحلرية دائمة الوجود حيث كانت موجودة قبل االأداء وتبقى بعده اإلى 

ُمدة فل تتوقف على اأداء االألف؛ بل يكون ُحّراً، وي�صري االألف دينًا عليه.
ْيَت فاأنت ُحٌر(؟ َ ال يجوز اأن يكون تقديره: )اإْن اأدَّ - فاإن قيل: ملمِ

بل  التعقيب  معنى  ويتحقق  االأداء  على  احلرية  وتتوقف  للأمر  جوابًا  في�صري 
تكلُّف.

اأجيب: باأن االأمر اإمنا ي�صتحق اجلواب بتقدير كلمة )اإن( وهي اإمنا جتعل املا�صي، 
واجلملة اال�صمية مبعنى امل�صتقبل اإذا كانت ظاهرة.

)ائتني  يقال:  فل  امل�صتقبل،  مبعنى  ذلك  جتعل  فل  مقدرة  كانت  اإذا  اأما   -
ال�رشخ�صي  اأ�صول   ،296/1 االأنوار  �رشح  مكرم(.  فاأنت  اأو  اأكرمتك، 

.130/2
)له علّي  قوله:  الواو يف  ملعنى  ت�صتعار  الفاء  اأن  احلنفية:  اأقول: ذكر يف كتب 

درهم فدرهم( فيلزمه درهمان.
وهذا بيان للمعنى املجازي يف الفاء بعد بيان معناها احلقيقي؛ الأن الفاء يف قوله: 
)فدرهم( ال ميكن اأن تكون للتعقيب؛ اإذ التعقيب اإمنا يكون يف االأعرا�ص دون 

االأعيان. والدرهم عني ال يت�صور فيه التعقيب اإال ب�صبب الوجوب يف الذمة 
واحلال اأنه مل يبا�رش االأول، حتى يكون وجوب هذا عقيب االأول، فلبُدَّ من 

اأن تكون مبعنى الواو فيلزمه درهمان.
ا قبله،  - وقال ال�صافعي - رحمه الله -: مَلَّا مَلْ ي�صتقم معنى الفاء جعل تاأكيداً ملمِ

كاأنه قيل: فهو درهم، فيلزمه درهم واحد.
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الله -  اأبي حنيفة - رحمه  الرتاخي)2( عند  للرتتيب مع   :)1( وُثمَّ  - 3
والرتتيب مع الرتاخي عنده راجع اإلى التكلُّم)3(.

وعندهما اإلى احلكم)4(.
)1( قال ابن ه�صام يف مغني اللبيب - عند الكلم على )ُثّم(: حرف عطف يقت�صي 
اأموراً ثلثة: الت�رشيك يف احلكم، والرتتيب، واملهملة. ويف ُكلِّ منها خلف؟ 

.107/1

الفعل  يف  مهلة  عليه  واملعطوف  املعطوف  بني  يكون  اأن  بالرتاخي  املق�صود   )2(
املتعلق بهما. ولهذا �صح اأن يقال: �صافر علي ثم اإبراهيم بعد �صهر، وال ي�صح 

بالفاء.
ك�صف االأ�رشار 21/2، الوجيز �ص77، البحر 266-262/2.

)3( قال يف الك�صف للبخاري: اختلف اأ�صحابنا يف اأثر الرتاخي اأي ظهور اأثره، 
اأثره يف احلكم والتكلُّم جميعًا، حتى  الله -: يظهر  اأبو حنيفة - رحمه  فقال 
الكلمة  هذه  يعني  الرتاخي؛  بكمال  قواًل  ا�صتاأنف  ثم  �صكت  لو  ما  مبنزلة  كان 

َعت ملطلق الرتاخي، فيدل على كماله، اإذ املطلق ين�رشف اإلى الكامل. ُو�صمِ
الرتاخي يف  لو كان  اإذ  التكلُّم واحلكم جميعًا؛  الرتاخي يف  يثبت  باأْن  وذلك 

الوجود دون التكلُّم كان ثباتًا من وجٍه دون وجه.
- اأال ترى اأن هذه الكلمة دخلت على اللفظ فيجب اإظهار اأثر الرتاخي يف نف�ص 
اللفظ - اأي�صًا - تقديراً، كما ظهر اأثره يف احلكم. واإذا ظهر اأثره يف اللفظ 

�صار كما لو ف�صل بال�صكوت.

اأبي يو�صف وحممد - رحمهما الله - الرتاخي يظهر اأثره يف احلكم  )4( اأي عند 
دون اللفظ. وهذا هو القول االآخر، حيث قال اأبو يو�صف وحممد: الرتاخي 
راجع اإلى الوجود، اأي يوجد ما دلَّ اللفظ عليه مرتاخيًا، كما يف كلمة )بعد( 
ال يف التكلُّم؛ الأنه مت�صل حقيقة. وكيف يجعل التكلَُّم منف�صًل، والعطف ال 
=
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فاإْن قال المراأة قبل الدخول بها: )اأنتمِ َطالمِق، ُثمَّ َطالمِق، ُثمَّ َطالمِق، 
اإْن َدَخْلتمِ الدار(.

- فعند اأبي حنيفة يقع االأول يف احلال. ويلغو ما بعده - كاأنه �صكت 
َم ال�رشط تعلَّق االأول بال�رشط. ويقع الثاين يف احلال  على االأول. واإْن قدَّ

لعدم تعلُّقه بال�رشط وبقاء املحل. ولغى الثالث، لعدم املحل.
- ويف املدخول بها اإْن قدم اجلزاء يقع االأول والثاين يف احلال لعدم 

تعلُّقهما بال�رشط، وتعلَّق الثالث بال�رشط.
- وعندهما يتعلَّقن بال�رشط جميعًا، وينزلن مرتبًا. فاإْن كانت مدخواًل 
بها يقع الثلث قّدَم ال�رشَط اأو اأّخَر. واإن مل يكن مدخواًل بها يقع واحدة 

قّدَم اأو اأّخَر)1(.

=
      ي�صح مع االنف�صال، فيبقى االت�صال حكمًا مراعاًة حلق العطف.

ك�صف االأ�رشار بتعليق اأبي عبدالله املعت�صم. 246/2.

)1( هذا بيان الأثر اخللف بني االإمام اأبي حنيفة و�صاحبيه يف امل�صاألة املذكورة على 
( يف املدخول بها اأو يف غري  وجوهها االأربعة؛ النه اإما اأن يعّلق الطلق بـ )ُثمَّ

املدخول بها.
ره. َم ال�رشط اأو يوؤخِّ - واإما اأن يقدِّ

- فاإذا اأخر ال�رشط يف غري املدخول بها فقال: )اأنتمِ َطالمِق ثم َطالمِق ثم َطالمِق - 
اإْن َدَخْلتمِ الدار( فعند اأبي حنيفة - رحمه الله - يقع االأول يف احلال، ويلغو 
ما بعده؛ الأنه �صار كاأنه �صكت على االأول ثم ا�صتاأنف، ال يتوقف الكلم على 
اآخره اإن وجد املغري يف اآخره؛ لفوات �رشط التوقف وهو االت�صال. فيقع االأول 
ة. فيلغو ما بعده �رشورة، كما اإذا وجد حقيقة  دَّ يف احلال، وتبني ال اإلى عمِ

ال�صكوت.
=
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للت�صال يف  بحقيقته  العمل  تعّذر  اإذا  الواو،  ( مبعنى  )ُثمَّ ي�صتعار  وقد 

=
- واإذا قدم ال�رشط فقال: )اإْن دَخْلتمِ الداَر فاأنتمِ َطالمِق ثم َطالمِق ثم َطالمِق(. 

تعلق االأول بال�رشط، ووقع الثاين لبقاء املحل، اإذ املعلَّق ال ينزل يف املحل، 
ة. دَّ ولغا الثالث؛ الأنها بانت ال اإلى عمِ

- وال يقال: ينبغي اأن يلغو الثاين - اأي�صًا الأن الكلم الثاين مَلَّا انقطع عن االأول 
به  فيما مت  له �رشكة  يثبت  بال�رشط ال  التعلُّق  االنقطاع يف عدم  اأثر  حتى ظهر 
االأول وال ي�صري ذلك كاملعاد فيه اأي�صًا؛ الأن ذلك اإمنا يثبت ب�رشط االت�صال وهو 
معدوم، فبقى قوله: )ثم طالق( بل مبتداأ. ولو ا�صتاأنف به حقيقة ال يقع �صيء، 
فكذا اإذا �صار م�صتاأنفًا حكمًا. الأننا نقول: �صحة العطف مبنية على االت�صال 
ات�صال  على  فمبنٌي  بال�رشط  التعلق  فاأما   ،- ههنا   - موجود  وذلك  �صورة، 
الكلم �صورة ومعنًى. ولهذا اخت�ص بحرف الفاء الذي يوجب الو�صل، حتى 
لو قال: )اإْن َدَخْلتمِ الدار واأنتمِ َطالمِق( ال يثبت التعليق بال�رشط، يو�صحه اأنه لو 
قال: )اإْن َدَخْلتمِ الدار فاأنتمِ طالمِق َطالمِق َطالمِق( ال يتعلق الثاين والثالث لعدم ما 
يوجب التعليق وهو حرف الفاء، ولكن يثبت ال�رشكة فيما مت به اجلملة االأولى 

للت�صال �صورة، وميكن ذلك بدون العاطف باأن يجعل خرباً بعد خرب.
- واإذا اأخر ال�رشط يف املدخول بها اأو قدمه تعلق بال�رشط ما يليه ووقع الثاين 

يف احلال وهو ظاهر.
- وعندهما يتعلق الكل بال�رشط يف الوجوه االأربعة، وينزلن على الرتتيب عند 
وجود ال�رشط، الأن كلمة )ثم( للعطف ب�صفة الرتاخي فلوجود معنى العطف 
يتعلق الُكلُّ بال�رشط. وملعنى الرتاخي يقع مرتبًا. فاإذا كانت مدخواًل بها َتْطُلق 
ثلثًا. واإذا كانت غري مدخول بها َتْطُلُق واحدة، ويلغو ما بعده لفوات املحل 

بالبينونة.
ك�صف االأ�رشار للبخاري 246/1-247، ك�صف االأ�رشار للن�صفي 297/1-

=
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معنى العطف. قال الله تعالى:}ۅ  ۅ ۉ  ۉ   ې{)1(: اأي وكان)2(.
ا قبله ]21/اأ[  4 - و )بل( مو�صوع الإثبات ما بعده / واالإعرا�ص َعمَّ
اَر  منفيًا كان اأو موجبًا)3(. فاإْن قال المراأته قبل الدخول بها: )اإْن َدَخْلتمِ الدَّ
عندنا.  الدار  دخلت  اإذا  الثلث  يقع  ثنتني(،  )بل  واحدة،  َطالمِق  فاأْنتمِ 

 =
-172 االأ�صول  قواعد  على  احل�صول  ت�صهيل   ،413-412 املغني   ،299
173، اأ�صول ال�رشخ�صي 131/2-132، فتح الغفار 12/2-13، التو�صيح 

.105-104/1
اأن الرتاخي يف احلكم فقط، الأن اعتباره  اأ�صلهما من  ح يف التحرير  وقد رجَّ

كاأنه �صكت بل موجب.
فتح الغفار 13/2، التحرير 199/2-201، م�صلم الثبوت 235/1.

)1( البلد: 17.

)2( هذا بيان ملجاز كلمة )ثم( بعد بيان حقيقتها. وذلك عندما يتعذر العمل بحقيقة 
ملطلق  املو�صوعة  الواو  بني  العلقة  لوجود  للعطف  يجعل  الرتاخي  وهو  )ثم( 
العطف، و )ثم( املو�صوعة لعطف مقيد. واملطلق داخل يف املقيد فيثبت بينهما 

ات�صال معنوي، فيجوز اأن ت�صتعمل مبعنى )الواو( كما يف االآية الكرمية.
- وقيل: اإن )ثم( يف هذه االآية لرتتيب املنازل، فاإن منزلة االإميان اأولى من منزلة 

العتق. وقيل: لرتتيب االأخبار، وحينئٍذ فل ا�صتعارة.
ك�صف االأ�رشار 248/2، الوجيز 78، الك�صف للن�صفي 200-199/1، 
الرهاوي  13/2، حا�صية  الغفار  فتح   ،173 ت�صهيل احل�صول   ،135 املراآة 

على املنار 448، م�صلم الثبوت 235/1.

)3( انظر يف هذا املبحث: جمع اجلوامع و�رشحه للجلل املحلي 344-343/1، 
املغني البن ه�صام 13/1، البحر املحيط 302-301/2.
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بخلف العطف بالواو عند اأبي حنيفة حيث مل يقع اإال واحدة يف قوله: )اإْن 
َدَخْلتمِ الداَر فاأنتمِ َطالمِق واحدة وثنتني()1(.

)1( قال ابن جنيم �صارحًا لقول ابن ملك: و )بل( الإثبات ما بعده واالإعرا�ص عما قبله 
�ص  على �صبيل التدارك. اأي جعل ما قبله يف حكم امل�صكوت عنه من غري تعرُّ

الإثباته اأو نفيه.
بل  ال  زيد  جاء  نحو:  االأول،  نفي  يف  ن�صًا  )ال(�صارت  اإليها  ان�صم  واإذا   -
عمرو، ذكره املحققون، فعلى هذا ال يكون معنى التدارك اأن الكلم باطل 

وغلط، بل اإن االإخبار به ما كان ينبغي اأن يقع.
- وبع�صهم قال: اإن معنى االإعرا�ص هو الرجوع عن االأول واإبطاله، واإثبات 

َا وقع اأواًل من الغلط. كذا يف التلويح. الثاين تداركًا ملمِ
- واحلق ما يف املغني اأنها للإ�رشاب. فاإْن تلها جملة كان معنى االإ�رشاب اإما 
االإبطال، نحو: }ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ{، 
ۅ{.  ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   }ۇ   ونحو: 

)املوؤمنون/70(.
- واإما االنتقال من غر�ص اإلى اآخر نحو: }ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  

مب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ{ وهي حرف ابتداء ال عاطفة على ال�صحيح.
- واإن تلها مفرد فهي عاطفة، ثم اإْن تقدمها اأمر اأو اإيجاب، كا�رشب زيداً 
بل عمراً، وقام زيٌد بل عمٌر، فهي جلعل ما قبلها كامل�صكوت عنه، فل يحكم 

عليه ب�صيء، واإثبات احلكم ملا بعدها.
واإْن تقدمها نفي اأو نهي فهي لتقرير ما قبلها على حالته وجعل �صده ملا بعدها، 

نحو: ما قدم زيد بل عمرو، وال يقوم زيد بل عمرو. اهـ.
واعتمده يف التحرير، وخالفه املحقق الر�صي باأن الظاهر اأنها جلعل ما قبلها يف

 حكم امل�صكوت عنه يف االأوجه االأربعة ومتامه فيه.
وقيل: تنقله بنف�صه للمعطوف.

=
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=
ت�صهيل احل�صول على قواعد االأ�صول �ص175-174.

)اإْن  وهو:  االأول  قوله  اإبطال  ثنتني(  )بل  بقوله:  ق�صد  الزوج  اأن  ذلك:  وجه 
َدَخْلتمِ الدار فاأنتمِ َطالمِق واحدة(.

اإن�صاء وميلك  ل؛ الأنه  االأوَّ االأول. وال ميلك  بال�رشط مقام  الثاين  قوله  واإفراد 
اإْن  ثنتني  َطالمِق  اأنتمِ  بل  ال   ( قال:  لو  كما  ف�صار  اآخر  ب�رشٍط  فتعلق  الثاين، 
�رشطه  لتحقيق  والثاين  جرباً،  االأول  التعليق  وقع  َدخَلْت  فاإذا  الدار(  َدَخْلتمِ 

فيقع ثلثًا.
بو�صاطة  الثاين  فيتعلق  االأول  تقدير  للعطف على  فاإنه  بالواو،  العطف  بخلف 

االأول - كما قلنا - كذا يف التنقيح.
- وحا�صله الفرق بني العطف بـ )بل( و بـ )الواو(، فيتعلق الثاين ب�رشط مقدر 

مماثل للمذكور يف )بل( وبعني ال�رشط االأول يف )الواو(.
فتح الغفار 14/2، التو�صيح 106-105/1.

وُقيَِّد بكون الطلق اإن�صاء، الأنه لو كان خرباً كقوله: )كنُت َطلَّقتها واحدة بل 
ثنتني(؛ فاإنه يقع ثنتني الأنه اإخبار - كما يف البدائع.

وُقّيَد باالإن�صاء الأنه يف االإقرار بخلفه، فلو قال: )له عليَّ األف، بل األفان( 
لزمه االألفان؛ الأن االإخبار يحتمل التدارك وهو بكلمة )بل( يراد نفي اأفراده 

عرفًا ال اإبطاله اأ�صًل، نحو: )�صني �صتون بل �صبعون(.
- وقا�ص زفر م�صاألة االإخبار على م�صاألة الطلق فقال: يلزمه ثلثة اآالف.

وُردَّ هذا القيا�ص؛ باأنه قيا�ٌص مع الفارق؛ الأن االإن�صاء ال يحتمل التدارك واالإبطال 
بخلف اخلرب.

- ثم اعلم اأنه لي�ص املراد به اأنه يف االإقرار يلزمه ما بعد بل فقط، واإمنا امل�صاألة 
على وجهني:

=
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5 - و)لكن( لل�صتدراك)1( بعد النفي اإذا دخلت على املفرد)2(. واإْن 

=
داً. اأحدهما: اأن يكون جن�ص املال متحمِ
وثانيهما: اأن يكون جن�ص املال خمتلفًا.

داً فاإنه يلزمه اأف�صل املالني �صواء كان ما بعد )بل( هو االأف�صل،  - فاإْن كان متحمِ
اأو ما قبلها. و�صواء كان الف�صل يف الذات اأو ال�صفة، فلذا قال يف املب�صوط: 
اإذا اأقر لفلن باألف درهم ال بل بخم�صمائة فعليه األف. وكذا لو قال: خم�صمائة 
بل األف، ولو قال: ع�رشة دراهم بي�ص ال بل �صود. اأو قال: �صود بل بي�ص. اأو 
قال: جيد بل ردئ، اأو ردئ بل جيد، فعليه اأف�صلهما. واإن كان خمتلفًا فعليه 
املاالن؛ الأن الغلط ال يقع يف اجلن�ص املختلف عادًة، فرجوعه عن االأول باطل، 
والتزامه بالثاين �صحيح. فلو قال: له عليَّ درهم بل دينار، لزمه درهم ودينار. 

ولو قال: عليَّ كيلو حنطة بل �صعري، لزمه الكيلوان، كذا يف املب�صوط.
وانظر: فتح الغفار 14/2-15، املراآة 137، تغيري التنقيح 51.

وتارة  للتاأكيد،  تارة  وتاأتي  امل�صهور.  يف  لل�صتدراك  اإنها  ه�صام:  ابن  قال   )1(
لل�صتدراك. وهناك قوٌل ثالٌث اإنها للتاأكيد دائمًا.

- وقد ف�رش اال�صتدراك: برفع التوهم النا�صئ من الكلم ال�صابق. مثل: ما جاء 
زيد لكن عمرو؛ اإذا توهم املخاطب عدم جميء عمرو اأي�صًا بناًء على خمالطة 

وملب�صة بينهما. كذا يف التلويح.
َا قبلها فقط، �صداً اأو نقي�صًا اأو  ه يف التحرير: مبخالفة حكم ما بعدها ملمِ - وف�رشَّ
خمالفًا. نحو: ما هو اأبي�ص لكنه اأ�صود. وما هذا �صاكنًا لكنه متحرك. وما زيد 

قائمًا لكنه �صارٌب على الرتتيب.
واأطلق املوؤلف يف )لكن( ف�صمل اخلفيفة والثقيلة.

التلويح 106/1، التحرير 205/2، البحر املحيط 305/2.

=
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دخلت على اجلملة يجب اختلف ما قبلها وما بعدها)1(.
- وهي بخلف )بل()2(.

=
)2( هذا بيان �رشط العطف بـ )لكن(. وهو جميئها بعد نفي اإذا دخلت على املفرد. 
َعت لل�صتدراك وجب مغايرة ما بعدها ملا  ويف معنى النفي النهي، الأنها ملا ُو�صمِ
قبلها، فاإذا عطف بها مفرد وهو ال يحتمل النفي وجب اأن يكون ما قبلها منفيًا 

لتح�صل املغايرة نحو: ما قام زيد لكن عمرو. وال يقم زيد لكن عمرو.

)1( اأي اإذا دخلت )لكن( على اجلملة يجب اختلف ما قبلها وما بعدها نفيًا واإثباتًا 
لفظًا. نحو: جاءين زيد لكن عمرو مل يجئ. اأو معنى، نحو: �صافر زيد لكن 
معنى  ل  فتح�صَّ واالإثبات،  النفي  اجلملتني  من  ُكّل  الحتمال  حا�رش.  عمرو 
اأن يكون م�صبوقًا  النفي وجب  فاإنه لعدم احتماله  املفرد  اال�صتدراك. بخلف 

بالنفي ليح�صل التغاير.
- قال يف التحرير: »واإذا ويل اخلفيفة جملة فحرف ابتداء واختلفتا كيفًا ولو 

معنى، ك�صافر زيد لكن عمرو حا�رش«.
ت�صهيل   ،227-224/1 ه�صام  البن  املغني   ،205/2 التي�صري  مع  التحرير 

احل�صول �ص175.

)2( قال يف التحرير: »وفرق جماعة من احلنفية بني )لكن( و)بل( باأنَّ )بل( توجب 
ا  فاأمَّ الثاين.  اإثبات  توجب  فاإنها  )لكن(  بخلف  الثاين،  واإثبات  االأول  نفي 
نفي االأول فاإمنا يثبت بدليله، وهو النفي املوجود يف �صدر الكلم«. ثم قال: 
هو  الثاين  واإثبات  االأول،  نفي   - اإيجابها  اأي   - اأنه  على  مبني  الفرق  )وهذا 
اأنَّ االإ�رشاب جعل  اأي ال على  )االإ�رشاب( كما هو قول بع�صهم. ال جعله 

االأول كامل�صكوت، كما هو قول املحققني(.
بخلف  عنه  امل�صكوت  معنى  )بل(  باإفادة  بينهما  يفرق  املحققني  قول  وعلى 

)لكن(. التحرير مع التي�صري 206/2.
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الكلم)1(  ات�صاق  عند  يكون  اإمنا  اال�صتدراك  بطريق  بها  العطف  لكن 
كرجل يف يده عبد فاأقرَّ الإن�صان فقال املقرُّ له: ما كان يل قط لكنه لفلن 

اآخر. فاإْن و�صل الكلم فهو للمقر له الثاين.
واإن مل يت�صق الكلم يكون م�صتاأنفًا غري متعلق مبا قبله. كاملزوجة مبائة 
تقول: ال اأجيزه مبائة لكن اأجيزه مبائة وخم�صني يكون هذا ف�صخًا للنكاح؛ 

الأنه نفي فعل واإثباته بعينه)2(.

)1( اأي اأنَّ كون )لكن( لل�صتدراك لي�ص على اإطلقه. بل اإمنا تكون كذلك عند 
ات�صاق الكلم، اأي انتظامه وارتباطه.

َا قبلها، وذلك بطريقني: واملراد  به - هنا - اأن ي�صلح ما بعد )لكن( تداركًا ملمِ
اأحدهما: اأن يتحقق بني اأجزاء الكلم ارتباط معنوي ليح�صل العطف.
وثانيهما: اأن يكون حمل االإثبات غري حمل النفي ليمكن اجلمع بينهما.

وقد ذكر املوؤلف مثالني اأحدهما الت�صاق الكلم، وثانيهما لعدم ات�صاقه.
- واالأ�صل يف الكلم هو االت�صاق ما اأمكن. فاإذا قال املقر له بعني ما كان يل 
قط، لكن لفلن. يحتمل رد االإقرار، فل يثبت له ويحتمل التحويل، وهو 
قبوله ثم االإقرار به، فاعترب التحويل �صونًا لكلم العاقل عن االإلغاء، فيكون 

النفي جمازاً.
ال  مو�صواًل  ف�صحَّ  للظاهر  مغري  فهو  له،  وهو  ا�صتهر يل  اأي  حقيقة،  وقيل: 

غري، فثبت النفي مع االإثبات للتوقف للمغري يف اآخره.

)2( اأي اأنَّ الكلم اإذا مل يت�صق ال تكون )لكن( للعطف، وذلك عند احتاد حمل 
 - قبله  مبا  متعلق  غري  م�صتاأنفًا  ويكون  بقوله:  املق�صود  وهو  واالإثبات،  النفي 
اأجيز  »ال  املولى:  فقال  درهم،  مبائة  موالها  اإذن  بغري  تزوجت  اإذا   - كاالأمة 
النكاح لكن اأجيزه مبائة وخم�صني« اإن هذا ف�صخ للنكاح وجعل )لكن( مبتداأ. 
فاإن �رشط كونها عاطفة )الحتاد حمل    يعني  بعينه،  واإثباته  فعل  نفي  الأن هذا 
=
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اأحد  يتناول  اأْن  و�صعه  باعتبار  فموجبه  ال�صيئني)1(؛  الأحد  و)اأْو(   - 6
=

َد االأ�صل، فبطل  ُده تعدُّ      النفي واالإثبات( واملهر تابع يف النكاح ال يوجب تعدُّ
لعدم توقفه للعجز ف�صار ما بعده )لكن( اإن�صاء عقد اآخر بقدر اآخر.

كذا يف التحرير؛ فظاهر اأنَّ الزوج لو قبل بعده انعقد النكاح الثاين وهو متوقف 
على اأنَّ النكاح ينعقد بلفظني اأحدهما اأجزت النكاح.

اآخر مهره  لنكاح  اإجازة  فيكون  قال:  فاإنه  التو�صيح يخالفه.  - وظاهر ما يف 
اأجيزه  النكاح، الأنه لو قال: )ال  اأ�صل  مائة وخم�صون، وقيد القت�صاره على 
مبائة ولكن اأجيزه مبائتني(، فاإنه ي�صح، فاإن التدارك يف قدر املهر ال يف اأ�صل 

النكاح. كذا يف التحرير.
وعزاه يف التلويح اإلى قا�صي خان. قال: وهو املوافق  ملا تقرر عنده من اأن النفي 
يف الكلم راجع اإلى القيد مبعنى اأنه يفيد رفع تقييد احلكم بذلك القيد ال رفعه 

عن اأ�صله، بل اإمنا يفيد اإثباته متقيداً بقيد اآخر.
- فاإْن قيل: النكاح املنعقد النكاح املوقوف هو ذلك النكاح املقيد مبائة. فاإذا 

اأبطل مل يبق حتى ينعقد مبائتني.
قلنا: هو نكاح مقيد واإبطال الو�صف لي�ص اإبطااًل للأ�صل. اهـ.

قال ابن جنيم: وبهذا ظهر اأن ما يف املغني للخبازي من ت�صوير امل�صاألة التي فيها 
مبائة  اأجيزه  ولكن  مبائة،  النكاح  اأجيز  )ال  بقوله:  للعطف  ال  للبتداء  )لكن( 

وخم�صني( غري �صحيح، كما ال يخفى. وذكر ال�صريامي اأنه غلط.
اأقول: وهذا يرد على املوؤلِّف - رحمه الله، الأنه تابع اخلبازي يف املثال. فاإن 
يف املثال املذكور ي�صح النكاح وال يكون ف�صخًا، الأّن النفي وارد على القيد 
وهو املهر ال على االأ�صل وهو النكاح. وقد حاول �صاحب الك�صف ت�صحيحه 

فرد عليه.
فتح الغفار 16/2، املراآة 136-137، ك�صف االأ�رشار 365/2.

=
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ة اأهل اللغة، واأئمة الفقه)1(. املذكورين. وهو مذهب عامَّ

=
)1( اأي ا�صمني اأو فعلني، خرباً كان الكلم اأو اإن�صاًء.

- فمثال اال�صمني قولك: )جاء زيد اأو عمرو(.
- ومثال الفعلني قوله تعالى: }ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ{ - �صورة التوبة: 80.

- كما اأنها قد تقع بني مفردين، وحينئٍذ تفيد ثبوت احلكم الأحدهما وقد تقع 
بني جملتني وحينئٍذ تفيد ح�صول م�صمون اإحداهما، فمثال االأول قوله تعالى: 

}ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ائ  ائ  ەئەئ{ 

- �صورة املائدة: 89.
اأحد  ليكونن  اأي  الدر�ص.  ح�صور  من  اأمنعك  اأو  لتجتهَدنَّ  الثاين:  ومثال   -

االأمرين. ك�صف االأ�رشار 143/2 بت�رشف.
وانظر: الوجيز �ص80، البحر 285-278/2.

)1( قال يف حا�صية الرهاوي على �رشح املنار: »اعلم اأن )اأو( لي�صت مبو�صوعة: 
اأ - لل�صك، وال للتخيري، وال للإباحة، واإن اأف�صى اإليها يف اخلرب واالأمر هذا 
ابن  يعني  نِّف -  امل�صَ واختاره  االإ�صلم.  االأئمة، وفخر  �صم�ص  اإليه  ما ذهب 

ملك - وعامة اأهل اللغة.
اإلى  والنحو  االأ�صول  اأئمة  من  وكثرٌي  الدبو�صي  اأبوزيد  القا�صي  وذهب   - ب 
اأنه مو�صوع يف اخلرب لل�صك، مبعنى اأنَّ املتكلم �صاكٌّ ال يعلم اأحد ال�صيئني على 

التعيني. ويف االأمر للتخيري واالإباحة.
حا�صية الرهاوي �ص455.

وقال ابن جنيم �صارحًا كلم ابن ملك: و)اأو( الأحد املذكورين، فاإْن كانا مفردين 
فهي تفيد ثبوت حكم ما قبلها ظاهراً الأحد املذكورين منه ومما بعدها.

=
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االإ�صفراييني،  اإ�صحاق  واأبو  اأبوزيد،  اإليه  ذهب  كما   - لل�صك  ال   -

=
ُق  املَُحقِّ وذكر  قال:  ثم  اإحداهما.  م�صمون  ح�صول  تفيد  جملتني  كانا  واإن 
ا�صتفيدت  واإمنا  مو�صع.  كل  يف  ال�صيئني  الأحد  اإال  لي�صت  )اأْو(  اأنَّ  الر�صى: 
االإباحة يف قوله: )تعلَّم اإما النحو اأو الفقه( مما قبل العاطفة وما بعدها، الأن تعلُّم 
العلم خري، فداللة )اأْو( يف االإباحة والتخيري وال�صك واالإبهام والتف�صيل على 

معنى اأحد ال�صيئني اأو االأ�صياء على ال�صواء.
- وهذه املعاين تعر�ص يف الكلم ال من قبل )اأْو( بل من قبل اأ�صياء اأَُخر.

- فال�صك من قبل جهة املتكلِّم وعدم ق�صده يف التف�صيل.
- واالإبهام والتف�صيل من جهة ق�صده اإلى ذلك.

- واالإباحة من حيث كون اجلمع يح�صل به ف�صيلة.
- والتخيري: من حيث ال يح�صل به ذلك.

- واأما �صائر اأق�صام الطلب فل يعر�ص فيه �صيء من املعاين املذكورة.
- واال�صتفهام نحو: اأزيٌد عندك اأم عمرو؟

- واأما التمني نحو: ليت يل فر�صًا اأو جمًل. فالظاهر فيه اجلمع، اإذ من غالب 
العادات اأنَّ َمْن يتمنى اأحدهما ال يكره ح�صولهما معًا.

اأو  النحو، وهل ن�رشب زيداً  اأو  الفقه  نتعلَّم  التح�صي�ص، نحو: هل  ا  واأمَّ  -
عمراً.

- والعر�ص: اأال تتعلَّم النحو اأو الفقه؟ اأو اأال ت�رشب زيداً اأو عمراً. فكاالأمر يف 
احتمال االإباحة والتخيري بح�صب القرينة. فتح الغفار 17-16/2.

ثم قال: وبهذا �صعف قول اأبي زيد اإنها مو�صوعة يف اخلرب لل�صك، وهو واإن 
رجحه يف التلويح فاالأ�صح خلفه.

- ويف املغني: التحقيق اأنَّ )اأو( مو�صوعة الأحد ال�صيئني اأو االأ�صياء، وهو الذي 
بقية     واأما  )الواو(،  معنى  واإلى  )بل(  معنى  اإلى  يخرج  وقد  املتقدمون.  يقوله 
=
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وجماعة من النحويني. ]21/ب[.
االإخبارات  اأنه يف  اإال  ة،  العامَّ ال�صحيح قول  االإ�صلم:  - وقال فخر 

كِّ باعتبار حمل الكلم)1(. يف�صي اإلى ال�صَّ
ا يف االإن�صاء فللتخيري اأو االإباحة)2(. - واأمَّ

يف  وُيَخريَّ  الثالث،  ُيْعَتق  وهذا،  هذا،  اأو   ، ُحرٌّ )هذا  قال:  ولو   -
، وهذا)3(. االأولني، كاأنه قال: اأحدهما ُحرٌّ

=
املعاين فم�صتفادة من غريها.

املرجع ال�صابق �ص17، املغني البن ه�صام 65-59/1.

)1( اأ�صول فخر االإ�صلم مع الك�صف 166/2 فما بعدها.
وقوله: اإال اأنه يف االإخبارات يف�صي اإلى ال�صك باعتبار حمل الكلم، اأي اخلرب 

املجهول، ولهذا لزم منه التخيري يف االإن�صاء.

)2( املرجع ال�صابق 166/2.

هذا  بغري  يتحقق  مل  احلرية  اإثبات  الأنَّ  وعرفًا.  �رشعًا  اإن�صاء  الكلم  هذا  الأنَّ   )3(
اللفظ. فلو كان خرباً لكان كذبًا، لكنه يحتمل اخلرب عن مزية �صابقة.

لكلم  �صونًا  االقت�صاء  بطريق  اخلرب  على  فجاز حمله  للإخبار  اأ�صله  والأنَّه يف 
العاقل عن االإلغاء.

- وملا كان ذا جهتني اأوجب التخيري للمتكلم باأن يوقع العتق على اأيهما �صاء 
من حيث كونه اإن�صاًء. ومن حيث اخلربية يكون تعيينه املعتق منهما بيانًا للخرب 
املجهول ال�صادر عنه، ومن حيث كونه خرباً فت�صرتط �صلحية املحل، الأنَّ 

اإن�صاء العتق ال يكون اإال يف حمل �صالح للعتق.
- فلو مات اأحدهما قبل البيان فقال: كان امليت مراداً يل، مل يقبل منه للتهمة. 
=
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التخيري  بينهما يف  اجلمع  اأنَّه ال ميلك  والتخيري  االإباحة  بني  والفرق   -
وميلكه يف االإباحة)1(.

وقد ي�صتعار كلمة )اأو( للعموم، فتوجب عموم االأفراد يف مو�صع النفي)2(. 
وعموم االجتماع يف مو�صع االإباحة)3(.

- فلو حلف ال يكلِّم فلنًا اأو فلنًا، يحنث اإذا »َكلَّم« اأحدهما)4(.

=
والأنه مل يبق حمًل الإيجاد العتق وتعني احلي للعتق. ومَلَّا كان اإخباراً من وجه 

يجرب عليه من جانب القا�صي، واإال ففي االإن�صاء ال يجرب.
ت�صهيل احل�صول على قواعد االأ�صول 177، حا�صية الرهاوي �ص457.

)1( التو�صيح على التنقيح 111/1، ك�صف االأ�رشار 289/2، البحر 282/2.

ال  املبهم  الواحد  وانتفاء  تعيني.  من غري  ال�صيئني  الأحد  )اأو(  اأنَّ  ذلك:  )2( وجه 
يت�صور اإال بانتفاء املجموع - كما �صبق يف عموم النكرة املنفية.

قال يف ك�صف االأ�رشار 288/2: واإذا حلف رجل ال يكلم فلنًا وفلنًا، مل 
يحنث حتى يكلمهما. ولو قال: )اأو فلنًا( حنث اإذا كلَّم اأحدهما؛ الأن )الواو( 

للعطف على �صبيل ال�رشكة واجلمع دون االأفراد.
فتح الغفار 20/2.

)3( اأي من القرائن التي تدل على عموم )اأو( ا�صتعمالها يف مو�صع االإباحة، الأّن 
االإباحة دليل العموم والأنَّ االإباحة هي االإطلق ورفع املانع. وذلك يف �صيء 
)جالمِ�ص  قيل:  فاإذا  به.  العمل  من  ن  التمكُّ �رشورة  العموم  يوجب  معني  غري 

الفقهاء اأو النحويني( يفهم منه جالمِ�ص اأحد الفريقني اأو كليهما اإْن �صئت.

)4( الأنَّ )اأو( للعموم لقرينة النفي، فيكون املعنى: ال اأكلم اأحداً، كما يف قوله 
تعالى: }ىت   يت   جث  مث  ىث     يث{ اأي ال هذا وال هذا.
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- ولو قال: اإال فلنًا اأو فلنًا، كان له اأن يكلِّمهما جميعًا)1(.
ار اأو اأدخل  وقد ت�صتعار كلمة )اأو( حلتى. فاإْن حلف ال اأْدُخل هذه الدَّ
.)2( هذه الدار. فاإْن َدَخَل  االأولى اأواًل يحنث. واإن دخل الثانية اأواًل برَّ

)1( الأنَّ اال�صتثناء من احلظر اإباحة، واالإباحة يجوز فيها اجلمع بني االأمرين.
للبخاري  الك�صف   ،21/2 الغفار  فتح   ،111/1 التنقيح  على  التو�صيح 

289/2، واجلامع الكبري 74.

)2( التو�صيح على التنقيح 111/1.
اإذا وقع بعدها م�صارع من�صوب ومل  قال يف التلويح: وقد ي�صتعار )اأْو( حلتى 
يكن قبلها م�صارع من�صوب. بل فعل ممتد - يكون كالعام يف كلِّ زمان ويق�صد  
انقطاعه بالفعل الواقع بعد  )اأو( نحو: )الألزمنك اأو تعطيني حقي( لي�ص املراد 
احلق.  اإعطاء  غاية هي وقت  اإلى  ممتداً  االأول  ثبوت  بل  الفعلني،  اأحد  ثبوت 

ف�صار )اأو( ا�صتعارة حلتى.
واملنا�صبة اإّن )اأو( الأحد املذكورين وتعني كل واحد منهما باعتبار اخليار قاطع 

الحتمال االآخر. كما اأن الو�صول اإلى الغاية قاطع للفعل.
ل ممتد اإلى وقوع  ولهذا ذهب النحاة اإلى اأنَّ )اأْو( هذه مبعنى )اإلى( الأنَّ الفعل االأوَّ
الفعل الثاين. اأو الأنَّ الفعل االأول ممتد يف جميع االأوقات اإال وقت وقوع الفعل 
الثاين، فعنده ينقطع امتداده. فلو قال: )والله ال اأدخل هذه الدار، اأو اأدخل 
هذه الدار - بالن�صب - كان )اأو( مبعنى حتى، اإذ لي�ص قبله م�صارع من�صوب 
يعطف عليه، فيجب امتداد عدم دخول الدار االأولى اإلى دخول الدار الثانية، 
حتى لو دخلها اأواًل حنث. ولو دخل الثانية اأواًل برَّ يف ميينه، النتهاء املحلوف 

عليه.
البحر   ،81 الوجيز   ،419 املغني   ،22/2 الغفار  فتح   ،111/1 التلويح 

.285/2
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قال:  فيمن  الزيادات  يف  حممد  قال  ولهذا  للغاية)1(.  و)حتى(   -  7
)عبدي ُحرٌّ اإْن مل اأ�رشبْك حتى ت�صيح. اإنه يحنث اإْن اأقلع قبل الغاية()2(. 

)1( اأي مو�صوعة للداللة على اأنَّ ما بعدها غاية ملا قبلها �صواء كان جزًءا منه كما 
يف: اأكلت ال�صمكة حتى راأ�صها - اأو غري جزٍء - كما يف قوله تعالى:}ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ{ - القدر: 5.
وانظر: ك�صف االأ�رشار 297/2.

واأما عند االإطلق فاالأكرث على اأن ما بعدها داخٌل فيما قبلها.
التلويح 112/1.

)2( هذا ت�رشيح على اأنَّ )حتى( مو�صوعة للغاية. وهي يف املثال للعطف املح�ص؛ 
لي�ص  الغاية، ولكنه  اأن يقع عند  الأنَّ ال�رشب فعل ممتد بتجدد االأمثال ي�صلح 

معنًى حقيقيًا حلتى، بل من املعاين املجازية.
انظر: املراجع ال�صابقة، وك�صف االأ�رشار 307/2 فما بعدها.

قال يف اأ�صول البزدوي: »هذه كلمة اأ�صلها الغاية يف كلم العرب هو حقيقة 
ملعنًى  مو�صوعًا  احلرف  ليكون  اإال جمازاً  عنه   ذلك  ي�صقط  ال  احلرف،  هذا 
َعت  يخ�صه. وقد وجدناها ت�صتعمل للغاية ال ي�صقط عنها ذلك، فعلمنا اأنها ُو�صمِ
له، فاأ�صلها كمال معنى الغاية فيها وخلو�صها لذلك مبعنى )اإلى( كقوله تعالى: 
}ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ{ - القدر: 5. وتقول: )اأكلُت ال�صمكة حتى راأ�صها( 
اأي اإلى راأ�صها. فاإنه بقي، اأي بقي الراأ�ص. وهذا على مثال �صائر احلقائق«. 

.298-297/2
وانظر: مغني اللبيب 166-167، البحر 318-315/2.

والفرق بني )حتى( و)اإلى( من اأوجه:
االأول: ي�صرتط يف )حتى( اأن يكون �صيئًا ينتهي به املذكور اأو عنده بخلف )اإلى( 
: منت البارحة اإلى ن�صف الليل. فامتنع: منت البارحة حتى ن�صف الليل، و�صحَّ
=
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اأو  اأف�صل  ا  اإمَّ املعطوف  فيكون  للعطف)1(.  )حتى(  كلمة  وجتيء   -
=

الثاين: اأنَّ )حتى( ال تدخل على م�صمر، فل يقال حتاه بخلف )اإليه(.
من  يقال: خرجت  فل  الغاية،  البتداء  )من(  بعد  تقع  ال  )حتى(  اأنَّ  الثالث: 

الب�رشة حتى الكوفة. ويقال: اإليها.
فتح الغفار 22/2، الك�صف للبخاري 298-297/2.

)1( هذا املعنى املجازي االأول الذي تاأتي له )حتى( وهو العطف ملنا�صبة بني الغاية 
والعطف، من حيث اإنَّ املعطوف يت�صل باملعطوف عليه ويتوقف عليه والغاية 

تت�صل باملغيا وترتتب عليه، لكن مع قيام معنى الغاية.
الك�صف 301/2.

قال  االإعراب كالواو.  قبلها يف  ملا  بعدها  ما  اتباع  هو  غاية  بكونها  واملراد   -
والكوفيون  قليل.  بها  فالعطف  حتى  )واأما  ه�صام:  البن  امل�صالك  اأو�صح  يف 

ينكرونه، و�رشوطه اأربعة اأمور(:
اأحدها: كون املعطوف ا�صمًا.

والثاين: كونه ظاهراً، فل يجوز: قام النا�ص حتى اأنا. ذكره اخلفراوي.
ال�صمكة  اأكلت  بالتحقيق نحو:  اإّما  املعطوف عليه،  بع�صًا من  والثالث: كونه 

حتى راأ�صها اأو بالتاأويل نحو:
والزاد حتى نعله األقاها األقى ال�صحيفة كي يخفف رحله 

بالبع�ص،  �صبيهًا  اأو  يثقله  ما  األقى  تاأويل  يف  قبلها  ما  فاإنَّ  نعله.  ن�صب  فيمن 
كقولك: اأعجبتني اجلارية حتى كلمها، وميتنع حتى ولدها.
- و�صابط ذلك اأنه اإن ح�صن اال�صتثناء ح�صن دخول )حتى(.

الكثرية حتى  االأعداد  يهب  فلن  نحو:  زيادة ح�صية،  غاية يف  الرابع: كونه 
اأو يف  اأو حتى امللوك.  اأو معنوية نحو: مات النا�ص حتى االأنبياء.  االألوف. 

نق�ص لذلك نحو: املوؤمن يجزى باحل�صنات حتى مثقال الذرة.
ونحو: غلبك النا�ص حتى ال�صبيان اأو الن�صاء. 367-364/3.
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اأح�صن.
- وقد يدخل على جملة مبتداأ)1(.

اإليه  ال�صدر االمتداد واالآخر االنتهاء  فاإْن احتمل  االأفعال)2(.  وتدخل 
فللغاية. ]22/اأ[.

واإال  »كي«،  مبعنى  يكون  للثاين  �صببًا  يكون  الأن  �صلح  فاإن  واإال   -
فللعطف املح�ص)3(.

)1( هذا هو املو�صع الثاين من املعاين املجازية لـ )حتى( وهو اأن تكون لل�صتئناف 
مثل الواو، ومنه قول ال�صاعر: 

بدجلة حتى ماء دجلة اأ�صكُل. فما زالت القتلى متج دماوؤها  
- وقد تكون اجلملة التي تدخل عليها )حتى( جملة فعلية، نحو: مر�ص فلن 
حتى ال يرجونه. فاإن ذكر اخلرب فبها ونعمت، واإال يقدر من جن�ص ما تقدم، 

نحو: اأكلت ال�صمكة حتى راأ�ُصها - بالرفع - اأي ماأكول.

)2( هذه موا�صع )حتى( يف االأفعال:
االأول: اإذا احتمل ال�صدر االمتداد واالأخري االنتهاء اإليه، وحينئٍذ تكون للغاية، 
}گ  گ  گ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ{ -  تعالى:  قوله  )اإلى( نحو  مبعنى 

التوبة: 29.
والثاين: اإذا �صحَّ اأن يكون االأول �صببًا للثاين. وحينئٍذ تكون مبعنى )كي( مثل 
االأنفال:   ،193 البقرة:  }ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ{ -  تعالى:  قوله 

.39

ر اأن يجعل الفعل الذي تدخل عليه )حتى( للغاية اأو املجازاة يجعل  )3( اأي اإْن تعذَّ
م�صتعاراً للعطف املح�ص وبطل معنى الغاية.

- وعلى هذه املعاين الثلثة جاءت م�صائل الفقه احلنفي يف كتاب الزيادات وغريه.
و�رشط     اأمكن  اإذا  عليها  فيحمل  للغاية،  االأ�صل  يف  )حتى(  اأنَّ  وحا�صله:   -
=
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=
االإمكان اأن يكون الفعل املغيا ممتّداً، واأن يكون ما دخلت عليه موؤثراً يف اإنهاء 

املحلوف عليه.
ر حملها على الغاية حتمل على الم ال�صبب اإْن اأمكن، و�رشط االإمكان  - فاإْن تعذَّ
اأن يكون احللف معقوداً على فعلني اأحدهما من �صخ�ص واالآخر من �صخ�ص 
اآخر، الأن فعل نف�صه ال ي�صلح جزاًء لفعله عادًة؛ اإذ اجلزاء مكافاأة الفعل وهو 

ال يكافئ نف�صه عادًة.
ر ذلك يحمل على العطف. - فاإْن تعذَّ

- ومن حكم الغاية اأن ي�صرتط وجودها للرب. فاإْن اأقلع قبل الغاية يحنث يف ميينه.
- ومن حكم الم ال�صبب اأن ي�صرتط وجود ما ي�صلح �صببًا ال وجود امل�صبب.

- ومن حكم العطف اأن ي�صرتط وجودهما للرب.
الك�صف 304/2.
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ومنها: حروف اجلر
1 - الباء
2 - على
ْن 3 - ممِ
4 - اإلى
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ومنها: حروف اجلر)1(:
بقدوم  اأخربتني  )اإن  قال:  فيمن  قلنا  ولهذا  للإل�صاق)2(.  )الباء(   - 1
(: اإنَّ �رشط احلنث االإخبار بطريق ال�صدق، الأنَّ اإل�صاق  فلن فعبدي ُحرٌّ

اخلرب بالقدوم ال يت�صور قبل وجوده)3(.

اأي حروف حكمها اجلر.  اإلى حكمه.  ال�صيء  اإ�صافة  )1( االإ�صافة - هنا - من 
ما  اإلى  معناه  اأو  �صبهه  اأو  بفعل  للإف�صاء  َع  ُو�صمِ ما  باأنَّها  احلاجب:  ابن  فها  وعرَّ

يليه.
اإعراب  اأنها تعمل  اأنَّ االأظهر يف �صبب ت�صميتها بحروف اجلر  وذكر الر�صى: 
يت بع�ص احلروف حروف اجلزم. وبع�صها حروف الن�صب. اجلر، كما �ُصممِّ

- وت�صمى اأي�صًا حروف االإ�صافة، الأن و�صعها على اأن تف�صي مبعاين االأفعال 
اإلى االأ�صماء.

فتح الغفار 24/2، ك�صف االأ�رشار للبخاري 313/2، حا�صية الرهاوي �ص478، 
البحر املحيط 271-266/2.

)2( االإل�صاق هو تعليق ال�صيء بال�صيء واإل�صاقه به. وهذا هو معنى الباء الو�صعي، 
بداللة ا�صتعمال العرب اإياها فيه. وهو اأقوى دليل يف اللغة، كالن�ص يف اأحكام 

ال�رشع. وليكون للباء معنًى خمت�ص به نفيًا لل�صرتاك.
فهو  الباء  عليه  دخل  فما  به.  ومل�صقًا  مل�صقًا،  طرفني:  يقت�صي  االإل�صاق  ثمَّ 
املل�صق به، والطرف االآخر هو املل�صق. وهو اإما حقيقي نحو: به داء اأي الت�صق 
به، اأو جمازي على �صبيل االت�صاع نحو: مررت بزيد. واملعنى: الت�صقت مبكان 

يقرب من زيد.

)3( هذا تفريع على كون الباء مو�صوعة يف اللغة للإل�صاق. قال يف الك�صف: قال  
يف �رشح اجلامع: االإخبار يقت�صي مفعولني.

اأحدهما: الذي يبلغه اخلرب.
=
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- ولل�صتعانة)1(؛ فتدخل على الو�صائل كاالأثمان. وقالوا: اإْن َدَخَلت 

=
وثانيهما: الكلم الذي ي�صلح دليًل على املعرفة.

- فاإذا قال: )اإن اأخربتني بقدوم فلن( كان القدوم م�صغواًل باخلاف�ص، فلم 
ي�صلح مفعول اخلرب ال حقيقة، وال جمازاً. الأنَّ امل�صغول ال ي�صغل. فاحتيج 
اإلى مفعول اآخر هو كلم، كاأنه قال: )اإْن اأخربتني خرباً مل�صقًا بقدوم زيد( 
قبل  يت�صور  ال  بالقدوم  اخلرب  واإحلاق  فعًل،  حقيقته  على  واقعًا  القدوم  فبقي 

وجوده.
والباء للإل�صاق فلذلك اقت�صى وجوده.

املفعول  القدوم وهو  به هو  باأنَّ فلنًا قدم( فاملخرب  اأخربتني  )اإْن  اإذا قال:  فاأّما 
والقدوم بحقيقته ال ي�صلح مفعول اخلرب ف�صار عبارة عن التكلُّم به ف�صار التكلُّم 

به �رشطًا للحنث. كاأنه قال: )اإن تكلمت بهذا فعبدي ُحّر(.
الرهاوي  وحا�صية  بالله.  املعت�صم  اأبي  بتعليق   ،315/2  ،167/2 االأ�رشار  ك�صف 

.480

)1( اختلف يف معنى )الباء( فامل�صهور اأنها للإل�صاق، ولهذا اقت�رش عليه �صيبويه. 
ويف التحرير: الباء م�صكك للإل�صاق ال�صادق يف اأ�صناف اال�صتعانة، وال�صببية، 

والظرفية، وامل�صاحبة.
وهذا يخالف ما ذكره الر�صى: اأنَّ معنى اال�صتعانة للباء جماٌز للإل�صاق.

اإذا قب�صت على  اأنَّ االإل�صاق حقيقي، كـ )اأم�صكت بزيد(  وما يف املغني من 
�صيء 

من ج�صمه اأو على ما يحب�صه من يد اأو ثوب، وجمازي نحو: )مررت بزيد( 
اأي األ�صقت مروري مبكان يقرب منه زيد. فلم تكن الباء من قبيل امل�صكك.

املغني 98/1، فتح الغفار 25/2، اأو�صح امل�صالك 37/3، ت�صهيل احل�صول 
على قواعد االأ�صول 181-180.
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ى اإلى املحل، فيتناوله  الباء يف اآلة امل�صح نحو: م�صحت احلائط بيدي، يتعدَّ
كله. واإْن َدَخَلت يف املحل نحو }ڀ  ٺ  { - ]املائدة: 6[ 

ال يتناول ُكّل املحل)1(.

الكرمية  االآية  هذه  يف  الروؤو�ص  على  الداخلة  )الباء(  نوع  يف  العلماء  اختلف   )1(
}ڀ  ٺ{:

اأ - فقال ال�صافعي - رحمه الله تعالى: هي للتبعي�ص، فاكتفى يف م�صح الراأ�ص 
ببع�صه.

ب - وقال مالك - رحمه الله تعالى: هي �صلة للتاأكيد، فاأوجب م�صح جميع 
الراأ�ص، وكذلك اأحمد رحمه الله تعالى.

ج - وقال اأبوحنيفة - رحمه الله تعالى: هي للإل�صاق باأ�صل و�صعها.
ولكن اإذا دخلت على اآلة امل�صح اقت�صت ا�صتيعاب املحل، كـ: )م�صحت احلائط 
بيدي(، واإذا دخلت على املم�صوح - كما يف االآية - ال تقت�صي ا�صتيعاب املم�صوح، 

بل اإل�صاق االآلة باملحل فمن هذا جاء التبعي�ص ال من الباء.
ت�صهيل احل�صول على قواعد االأ�صول 182.

املجموع  مع  النووي  ب�رشح  املهذب  يف:  الراأ�ص  م�صح  يف  اخللف  وانظر 
فتح   ،126-125/1 قدامة  البن  املغني   ،9-8/1 املجتهد  بداية   ،40/1
الغفار 26/2-27، املغني للخبازي 422-423، �رشح االأنوار 336/1-

.338
ح اأن وجوب م�صح جميع الراأ�ص ماأخوذ من فعل النبي �صلى الله  والذي يرتجَّ

عليه و�صلم.
الرازي  للفخر  الكبري  التف�صري  بعدها،  فما  1/ق532/1  املح�صول  انظر: 
للبخاري  الك�صف   ،229-228/1 ال�رشخ�صي  اأ�صول   ،324-318/3

318/2-324، االأّم لل�صافعي 26/1، اأحكام القراآن لل�صافعي 44/1.
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2 - و)على( لل�صتعلء)1(. ويراد به الوجوب)2(. نحو: له عليَّ األف 
اإال اأْن ي�صل الوديعة)3(.-  وي�صتعمل لل�رشط)4(. قال تعالى: }پ    پ  

پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ{ - ]املمتحنة: 12[)5(.

�صواء كان ح�صيًا،  غريه  على  ال�صيء  علو  ومعناه:  لل�صتعلء،  َعت  ُو�صمِ اأي   )1(
كقولك: )فلن على ال�صطح(. ومنه قوله تعالى: }ڈ  ژ  ژ  ڑ{ 
- املوؤمنون: 22 - اأم معنويًا مثل قول القائل: )لفلن عليَّ األف(، فاإنه يكون 

اإقراراً بالدين، الأن الدين ي�صتعلي من يلزمه. ولذا يقال: ركبه الدين.
الوجيز �ص83، �رشح ابن ملك 489، البحر 306-305/2. 

لل�صتعلء  مو�صوع  جر  حرف  اللغة  يف  )على(  قال:  الرهاوي:  حا�صية  ويف 
ي نحو: فلٌن اأمري على القوم. احل�صي، نحو: زيد على الفر�ص. واحُلْكممِ

ويف ال�رشيعة: للإلزام يف الذمم، الأن الدين يعلو من هو عليه، ويركبه على ما 
ل�صاحب الدين من العلو على من هو عليه. ومن ثمة قيل: اإن ل�صاحب احلق يداً 

ومقااًل. حا�صية الرهاوي 489.

)2( اأي االإلزام جمازاً.

به  يثبت  ال  فحينئٍذ  وديعة(  درهم  األف  عليَّ  )له  فقال:  الكلم  و�صل  اإذا  اأي   )3(
احلفظ  وجوب  فيها  اإن  حيث  من  الوديعة  معنى  يحتمل  )علّي(  الأنَّ  الدين، 

فيحمل عليه.

)4( اأي على معنى اأن يكون ما بعده �رشطًا ملا قبله - كما يف االآية التي ذكرها، 
فالتقدير ب�رشط عدم االإ�رشاك.

ل املعاين املجازية لـ )على( وهو اأنها ت�صتعمل جمازاً مبعنى ال�رشط. )5( هذا هو اأوَّ
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- وي�صتعار)1(  يف املعاو�صات املح�صة)2(. مبعنى الباء اإجماعًا. 
فاإن قال: بعت منك هذا العبد على األف - فمعناه باألف)3(.

وكذا يف الطلق عندهما. جماز كلمة )على( مبعنى الباء)4(.
وعنده - رحمه الله - ملعنى ال�رشط.

- ففي: َطلِّقني ثلثًا على األف. فطلَّقها واحدة ال يجب ثلث االألف 
لق رجعيًا)5(. عنده. وكان الطَّ

)1( وهذا املو�صع الثاين من معاين )على( املجازية.

ا  )2( املعاو�صات املح�صة: اأي اخلالية عن معنى االإ�صقاط مثل: )البيع واالإجارة(. واأمَّ
غري املح�صة: وهي التي فيها معنى االإ�صقاط مثل الطلق على مال، واخُللع.

واملح�صة ال ي�صح اأن تعلق املعاو�صات فيها على ال�رشط ملا فيها من القمار.

اإذا ا�صتعملت )على( يف املعاو�صات فهي مبعنى الباء اإجماعًا. الأن اللزوم  )3( اأي 
وال حتمل  به ال حمالة.  مل�صقًا  لزم كان  متى  ال�صيء  فاإن  االإل�صاق،  ينا�صب 
)على( على ال�رشط، الأنَّ املعاو�صات املح�صة ال حتتمل التعليق ملا فيه من القمار. 

�رشح التلويح 115/1، �رشح ابن ملك 490.

الله - يف  اأبي يو�صف وحممد - رحمهما  اأنَّ )على( ت�صتعمل جمازاً عند  اأي   )4(
الطلق مبعنى )الباء( كما يف املعاو�صات، الأن الطلق على املال معاو�صة من 

جانب املراأة. ولهذا كان لها الرجوع قبل كلم الزوج.
وكلمة )على( مبعنى الباء الدالة على املقابلة، فاإنَّ اأجزاء العو�ص من باب املقابلة، 
حتى يثبت كل من هذه يف مقابلة كل جزء من ذلك، وميتنع تقدمي اأحدهما 

على االآخر، كاملت�صايفني.

)5( اأي اأنَّ اأبا حنيفة - رحمه الله - يحمل )على( الداخلة على الطلق على ال�رشط، 
الأن الطلق يقبل التعليق على ال�رشط.

=
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ويجب عندهما ُثُلث االألف؛ الأنها مبعنى الباء.
لق بائنًا)1(. وكان الطَّ

ْن( للتبعي�ص)2(. ولهذا قال اأبوحنيفة - رحمه الله - فيمن قال  3 - و)ممِ

=
وكلمة )على( تدل على ال�رشط - حقيقة - الأنَّ فيها معنى اللزوم، ووجود اجلزاء 
يلزم وجود ال�رشط، فيحمل عليه اإذا اأمكن. وامل�رشوط ال يتوزع على اأفراد 
ال�رشط، الأن ثبوت امل�رشوط وال�رشط بطريق املعاقبة �رشورة توقف امل�رشوط 
على ال�رشط من غري عك�ص. فلو انق�صم اأجزاء ال�رشط على اأجزاء امل�رشوط، لزم 

تقدم جزء من امل�رشوط على ال�رشط؛ فل تتحقق املعاقبة.

)1( الأنه طلق على عو�ص بخلف الطلق على ال�رشط؛ فاإنه يكون رجعيًا، لعدم 
لزوم العو�ص فيه.

ْن( - بك�رش امليم. )2( اختلف العلماء يف املعنى الذي و�صعت له )ممِ
اأ - فذهب بع�صهم اإلى اأنها مو�صوعة )للتبعي�ص(. وهذا ظاهر كلم املوؤلِّف. 

واإليه ذهب فخر االإ�صلم البزدوي دفعًا لل�صرتاك.
ب - وقال املحققون: اإنَّ االأ�صل فيها ابتداء الغاية. والبواقي من معانيها راجعة 

اإلى هذا املعنى.
يف�رش  الذي  متعّلقها - هو  اأن  يفيد  مواقعها  ا�صتقراء  اإنَّ  ابن جنيم:  ج - وقال 
فهي  وم�صيت.  �رشت،  كـ:  لها  قطعًا  مب�صافة  كان  اإن  متعلقها  الأن  معناها؛ 

البتداء الغاية.
اإلى  متعّلقها  الت�صال  فهو  واأعطيت.  واأكلت  اأخذت  كـ:  تناواًل،  اأفاد  واإن 

بع�ص مدخولها.
ثمَّ قال: فعلمت تبادر كّل من املعنيني الغاية والتبعي�ص يف حمليهما. وحينئٍذ 

تكون م�صرتكًا لفظيًا.
=



605حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

ْتَقه(. كان له ]22/ب[ اأن يعتقهم  ْئت عمِ ْن َعبيدي َمْن �صمِ الآخر: )اأْعتمِْق ممِ
اإال واحداً منهم)1(. 

- فاإن اأعتقهم واحداً بعد واحٍد، ُعتمُِقوا اإال االأخري. واإْن اأعتقهم جملة 
ُعتمُِقوا اإال واحداً منهم. واخليار فيه اإلى املولى.

حتتمل  ة  عامَّ )َمْن(  كلمة  الأنَّ  جميعًا،  يعتقهم  اأن  له  وعندهما:   -
البيان)2(.

=
- واملعني لكلٍّ من اال�صتعماالت املتعلق اخلا�ص.

د - ويف املغني البن ه�صام: اأنها تاأتي على خم�صة ع�رش وجهًا:
عى جماعة اأن �صائر معانيها  اأحدها: ابتداء الغاية - وهو الغالب عليها - حتى ادَّ

راجعة اإليه، نحو: )من امل�صجد احلرام(.
وانظر باقي املعاين يف املغني 14/2-16، فتح الغفار 29/2-30، ت�صهيل 
للبخاري  االأ�رشار  ك�صف   ،185-183 االأ�صول  قواعد  على  احل�صول 
البحر   ،425 للخبازي  املغني   ،492-491 ملك  ابن  �رشح   ،17/2

.293-290/2

ْن( فوجب  )1( الأنَّه جمع بني كلمة العموم وهي )َمْن( وكلمة التبعي�ص وهي: )ممِ
العمل بحقيقتهما - اإذا اأمكن - ف�صار متناواًل بع�صًا عامًا. واإذا ق�رش عن الواحد 

كان عمًل بهما.

تعالى:  قوله  يف  كما  البيان  حتتمل  ْن(  )ممِ وكلمة  ة.  عامَّ )َمْن(  كلمة  الأنَّ   )2(
}ى   ائ  ائ  ەئ{ - احلج: 30 - فتحمل على البيان.

�رشح ابن ملك 491-492، ك�صف االأ�رشار 162/2، تي�صري التحرير 107/3، 
الوجيز 84، التقرير والتحبري 65/2.
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4 - و)اإلى( النتهاء الغاية)1(. ُثمَّ هي تفيد معنى الغاية مطلقًا.
- فاأما دخول الغاية يف احلكم وخروجها فاأمر يدور مع الدليل)2(.

الغاية  البتداء  )من(  قولهم:  بالغاية يف  واملراد  التلويح:  يف  قال  امل�صافة.  اأي   )1(
الغاية هي  اإذ  الكل؛  اإطلقًا ال�صم اجلزء على  امل�صافة  الغاية هو  و)اإلى( النتهاء 

النهاية ولي�ص لها ابتداء اأو انتهاء.
ويف التحرير: )اإلى( للغاية، اأي دالة على اأن ما بعدها منتهى حكم ما قبلها. 
وقولهم: النتهاء الغاية ت�صاهل اأو باإرادة املبداأ. اإذ تطلق عليه باال�صرتاك عرفًا بني 
اأوله واآخره. ومنه  ما ذكرنا،وهو املنتهى، ونهاية ال�صيء من طرفيه، وهما 
- اأي اال�صرتاك العريف - ن�صاأ قولهم: ال تدخل الغايتان، الأنَّ الداللة بها على 

انتهاء حكم ما قبلها ال على انتهاء ما قبلها نف�صه.
ويف املغني البن ه�صام: لها ثمان معاٍن: انتهاء الغاية، املعية، التعيني، مرادفة 

اللم، ويف االبتداء، وموافقته عند، والتوحيد.
فتح الغفار 30/2، املغني البن ه�صام 71-70/1.

)2( ويف حا�صية املخطوط ورقة )22/ب(: وهذا ما اختري من املذاهب اخلم�صة يف )اإلى( 
منه.

ويف الوجيز: وهذا هو املختار من بني املذاهب.
ويف التلويح: وهو مذهب املحققني من االأ�صوليني والنحاة 116/1.

قال ابن جنيم: والذي اختاره املحققون اأنَّ )اإلى( اإمنا تفيد اأنَّ ما بعدها منتهى احلكم، 
ودخوله وعدم دخوله بالدليل.

)اإلى(  اأي يف  فيهما،  اأذهب  واإليه  التحرير:  وقال يف  والتلويح،  الك�صاف  واختاره يف 
و)حتى(.

اأن االأكرث عدم دخول حدي االبتداء واالنتهاء يف املحدود،  الر�صي  وذكر 
والدخول بقرينة، وهو املذهب.

فتح الغفار 30/2-31، تي�صري التحرير 237-236/2.
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- وقيل)1(: الغاية اإن كانت غاية قبل تكلُّمه ال تدخل حتت املغيا)2(.
واإال ف�صدر الكلم اإن مل يتناولها)3(  فهي ملد احلكم اإليها. واإن تناول 

�صدر الكلم الغاية)4( فذكرها الإ�صقاط ما وراء الغاية.
)1( القائل: هو فخر االإ�صلم، و�صدر ال�رشيعة، و�صاحب املنار، وهذه التفا�صيل 
لي�ص عليها دليل. كما يرى ابن جنيم و�صاحب تي�صري التحرير، واأنها راجعة اإلى 
التف�صيل النحوي، وهو اأنَّ ما بعدها اإن كان جزًءا مما قبلها دخل، واإال فل. 
تي�صري التحرير 238/2، فتح الغفار 30/2-31، البحر املحيط 314/2.

)2( نحو: بعت هذا الب�صتان من هذا احلائط اإلى ذاك احلائط.
باأن كانت غاية يف الواقع ال  اإن كانت غاية قبل التكلم  اأن الغاية  ومعنى هذا: 
تدخل يف حكم ما قبلها، �صواء تناولها ال�صدر كال�صمكة للراأ�ص يف قولك: اأكلت 
ال�صمكة اإلى راأ�صها، اأو مل يتناولها ال�صدر، كالب�صتان للحائط يف قولك: بعت 

هذا الب�صتان من هذا احلائط اإلى ذاك. التلويح 116/1.

)3( اأي اإن مل تكن غاية يف الواقع. بل غاية يف التكلُّم فقط، وذلك لذكرها بعد 
)اإلى( يف الكلم.

ملد  )اإلى(  فتكون  لها،  متناول  الكلم غري  اإن كان �صدر  احلال  ففي هذه   -
احلكم اإليها. وحينئٍذ ال تدخل الغاية يف حكم ما قبلها. وذلك مثل قوله تعالى: 
}ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ{ - �صورة البقرة: 187، فاإن �صدر الكلم ال يتناول 
الغاية وهي الليل. فتكون الغاية حينئٍذ ملد احلكم اإليها فل تدخل يف حكم ما 

قبلها. التو�صيح 116/1.

)4( اأي اإذا تناول �صدر الكلم الغاية، كاليد يف قوله تعالى: }پ   پ  
للمرافق، فيكون  فاإنها متناولة   ،6 املائدة:  ڀ  ڀ  ڀ{ - �صورة 
ذكر الغاية حينئٍذ الإ�صقاط ما وراءها، وتدخل هي يف حكم ما قبلها، فيجب 

غ�صل املرافق يف الو�صوء. التو�صيح 114/1.
=
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ويف )اإلى( مذاهب:
1( دخول الغاية اإال جمازاً.

2( خروجها اإال جمازاً.
3( اال�صرتاك  بينهما.

اإن مل  اإن كان ما بعدها من جن�ص ما قبلها، واخلروج  4( والدخول 
يكن.

 5( والتوقُّف. وهو املختار)1(.

=
- هذا يو�صح ما ذكره املوؤلِّف: وقد علمت اأنَّ الراجح خلفه.

واأن التم�صك يف وجوب غ�صل املرافق لي�ص؛ الأنَّ �صدر الكلم يتناولها، بل 
للإجماع على ذلك. ولفعل الر�صول �صلى الله عليه و�صلم، واإال لوجب الغ�صل 
االآباط على  اإلى  االأ�صابع  اأطراف  للع�صو من  ا�صمًا  اليد  اإذا كانت  االآباط  اإلى 

قوله.
اأحدها.  الغاية وعدم دخولها ثلثة تفا�صيل، هذا  وللحنفية يف حكم دخول 
ذلك  واأنَّ  التحرير.  و�صاحب  جنيم  ابن  يرى  دليل، كما  عليها  لي�ص  وكلها 

راجع اإلى تف�صيل النحاة كما �صبق.
وانظر: التحرير مع التي�صري 238/2، فتح الغفار 32/31/2.

ك باالإجماع على اإدخالها، كما نقله �صيخ  قال يف فتح الغفار: واالأح�صن التم�صُّ
االإ�صلم ابن حجر يف فتح الباري عن حكاية ال�صافعي له. قال زفر: حمجوج 
َح يف املغني البن ه�صام عدم دخول ما بعد الغاية مطلقًا  حَّ باالإجماع قبله، و�صَ
اإال بقرينة، الأنَّ االأكرث مع القرينة عدم الدخول. فيجب احلمل عليه عند الرتدد  

اهـ  املرجع ال�صابق 32/2.
ويف حكم الغ�صل ينظر ما يف فتح الغفار 32/2، حا�صية )5(.

)1( انظر: التلويح 116/1، التو�صيح 116/1، فتح الغفار 31-30/2.
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عنده  ت�صعة  يجب  ع�رشة(  اإلى  درهم  من  عليَّ  )له  قال:  فاإْن   -
حينئٍذ)1(.

- وعندهما يجب ع�رشة)2(.
- وعند زفر ثمانية)3(.

- وتدخل الغاية يف اخليار)4( - عند اأبي حنيفة - رحمه الله - وكذا يف 

)1( للعرف وداللة احلال، ال بناء على امتناع وجود الكل بدون اجلزء، كما ذكره 
�صدر ال�رشيعة. فاإنه مغلطة من باب ا�صتباه املعرو�ص بالعار�ص.

التلويح 117/1.

)2( الأنَّ هذه الغاية غري قائمة بنف�صها، اإذ ال وجود للعا�رش اإال بوجود ت�صعة قبله. 
وال وجود للأول اإال بوجود الثاين بعده.

فل تكونان غايتني ما مل تكونا ثابتتني، وذلك بالوجوب، وقد عرفت ما فيه. 
املرجع ال�صابق.

ه االأ�صمعي يف  )3( اأي ال يدخل �صيء من الغايتني عمًل مبوجب اللغة. وقد حاجَّ
ذلك فقال: ما قولك يف رجل قيل له: ما �صّنك؟ فقال: ما بني �صتني اإلى �صبعني. 

اأيكون ت�صعًا و�صتني، فتحري زفر رحمه الله تعالى. املرجع ال�صابق.

)4( مثل ما جاء يف جامع الف�صولني، وفيه: لو باع باخليار اإلى غٍد تدخل الغاية ،اإذ 
الق�صد تناولها فاأ�صقطت ما وراءها.

       ومن اأراد ا�صتكمال هذا املبحث من الفروع فعليه بجامع الف�صولني. فتح الغفار 
.31/2
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االأجل)1( واليمني)2( عنده يف رواية احل�صن)3(.
واإثباته،  تقديراً. ويفرق بني حذفه  اأو  للظرف)4( حتقيقًا  5 - و)يف( 

لت اإلى رجب، فيدخل عنده رجب يف االأجل، الأنَّ مطلقه  )1( نحو: بعت واأجَّ
يوجب التاأبيد، فهي الإ�صقاط ما بعدها. املرجع ال�صابق 20/3.

اإلى رجب - مثًل - ال يدخل يف االأجل على هذه  اإذا حلف ال يكلمه  )2( كما 
الرواية.

)3( حكم يف التحرير بغلط هذه الرواية، التفاق الرواية على عدم الدخول يف اأجل 
الدين والثمن واالإجارة، وال فرق بني هذه وبني اليمني؟ لكن رده يف جامع 
الف�صولني بثبوت اخللف يف اأجل الدين واالإجارة كاأجل اليمني، الأنَّ اأجل 
يتناول  فل  زمان،  باأقل  ذلك  وي�صدق  والتو�صعة،  التخفيف  مق�صوده  الدين 

الغاية، فهي لقدر جمهول فل تدخل 31/2.
اإلى  اأنَّ البيع باخليار والبيع باالأجل واحللف على عدم التكلُّم  - وحا�صل هذا 
رجب - مثًل - ين�رشف عند االإطلق اإلى التاأبيد، فذكر الغاية يكون الإ�صقاط 
ما وراءها، ال ملد احلكم، فيدخل الغد يف اخليار، ورجب يف االأجل وعدم 

التكلُّم.
- وعند اأبي يو�صف وحممد ال يدخل عمًل مبا هو االأ�صل يف كلمة )اإلى(.

انظر: التحرير مع التي�صري 240/2، فتح الغفار 30/2-31، التو�صيح على 
التنقيح 118-117/1.

)4( بيان ذلك اأن ي�صتمل املجرور على ما قبلها ا�صتمااًل مكانيًا اأو زمانيًا. اإما حتقيقًا، 
به  النعمة حميطة  اأي  نعمة.  زيد يف  نحو:  تقديراً،  اأو  الدار.  زيد يف  نحو: 

اإحاطة الظرف باملظروف، كذا ذكره ال�رشخ�صي.
انظر: الوجيز �ص85.

ها املحقق الر�صي يف  - ويف املغني البن ه�صام - ذكر لها ع�رشة معاين. ردَّ
=
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هر( واقع على االأبد. فهي يف قوله: )اإْن �صمت الدَّ
هر( يقع على �صاعة. ]23/اأ[. ويف/ قوله: )اإْن �صمت يف الَدّ

ل النهار يف )اأنت َطالمِق غداً( وال ي�صح نية   ولهذا يقع الطلق يف اأوَّ
اآخر النهار عنده، فل ي�صدق يف الق�صاء.

ّح، وي�صدق ق�صاًء. واإن مل  - ويف: )اأْنتمِ َطالمِق يف غٍد( اإذا نواه َت�صمِ
ل النهار. ينو �صيئًا يقع يف اأوَّ

- وقاال: هما �صواء. ال ي�صدق يف نمِيَّة اآخر النهار فيهما)1(.

=
الظرفية. فتح الغفار 32/2، املغني البن ه�صام 144/1-146، البحر املحيط 

.297-296/2

)1( اختلف االإمام اأبوحنيفة - رحمه الله - مع �صاحبيه - رحمهما الله - يف هذه 
امل�صاألة، وهي: اإثبات )يف( وحذفها يف ظرف الزمان هل بينهما فرق اأو ال؟

اأ - فقال اأبوحنيفة: بينهما فرق.
ب - وقال �صاحباه: ال فرق بني حذف )يف( وذكرها.

غٍد(،  اأو )يف  غداً(  طالمِق  )اأنتمِ  لزوجته:  قال  فيمن  تظهر  اخللف  وثمرة   -
ونوى اآخر النهار.

فقال ال�صاحبان: ال ي�صدق ق�صاًء، وي�صدق ديانًة.
اإثباتها. وديانًة فقط مع حذفها.  اأبوحنيفة: ي�صدق ق�صاًء وديانًة مع  - وقال 
وا�صتدل باأنَّ متعلقها يعم مدخولها اإذا كانت مقدرة ال ملفوظة لغة، للفرق بني 
النية، لعدم  اأجزائه مع عدم  اأول  )�صمت �صنة( و)يف �صنة( لغًة، واإمنا يتعني 

املزاحم. فتح الغفار 32/2، الوجيز 85، ت�صهيل احل�صول 187.
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)واإذا()1(  اأُ�صيف الطلق اإلى املكان)2( وقع يف احلال يف جميع االأمكنة.
ار()4(. وال  - وي�صتعار)3( للمقارنة، نحو: )اأْنتمِ َطالمِق يف دخولك الدَّ

يكون �رشطًا حم�صًا.

)1( زيادة يقت�صيها الكلم، وهي موجودة يف املنار و�رشوحه، والك�صف للبخاري 
على اأ�صول البزدوي 339/2 بتعليق املعت�صم.

فاإنه يقع يف احلال، لعدم �صلحية املكان  ة،  َطالمِق يف مكَّ اأنتمِ  )2( كاأن يقول: 
مبعنى  في�صري  الفعل  نوى  اإذا  اإال  مبكان،  يخت�ص  ال  الطلق  الأن  للإ�صافة، 
ال�رشط، فالتقدير: )اأنتمِمِ طالق يف دخولك مكة(، فيكون من حذف امل�صاف، 

وهذا اأحد الوجوه.
والثاين: اأن يكون من اإطلق املحل واإرادة احلال.

والثالث: اأن تكون للمقارنة فتكون كالتعليق توقفًا ال ترتبًا، مبعنى اأنه يتوقف 
الطلق على الدخول وال يرتتب عليه، كما يف ال�رشط.

)3( ملا بني حقيقة حرف )يف( ذكر هنا بع�ص املعاين التي تاأتي لها جمازاً، ومنها: 
اأنها ت�صتعار للمقارنة اإذا مل ت�صلح للظرفية، وذلك اإذا دخلت على االأفعال؛ الأنَّ 
االحتواء  ق�صيته  اإذ  ال�رشط؛  مبعنى  م�صتعاراً  املقارنة، فجعل  معنى  الظرف  يف 
على املظروف فيقارنه بجوانبه االأربعة، ف�صار مبعنى )مع( فيتعلق وجود الطلق 
بوجود الدخول، الأنَّ قران ال�صيء بال�صيء يقت�صي وجوده �رشورة، فكان من 
�رشورته تعلقه بوجود الدخول اإال اأنه ال يكون �رشطًا حم�صًا، الأنه يقع الطلق 

مع الدخول ال بعده، فلهذا قال مبعنى ال�رشط.

)4( التو�صيح 118/1، ك�صف االأ�رشار 182/2 ومع تعليق املعت�صم 340/2، 
فتح الغفار 33/2.
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- وعند البع�ص يجعل م�صتعاراً ملعنى ال�رشط)1(.
ل اأ�صح)2(. واالأوَّ

)1( الك�صف 340/2 بتعليق اأبي املعت�صم، الوجيز 86.

)2( اأي جعلها للمقارنة اأ�صح من جعلها ملعنى ال�رشط. املرجع ال�صابق.
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اأ�صماء الظرف
1 - مع

2 - قبل للتقدمي
3- بعد

4 - عند
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واأ�صماء الظروف)1(:
1 - )مع( للمقارنة)2( - فيقع ثنتان )اإن قال لغري املدخول بها: اأنتمِ طالمِق 

واحدة مع واحدة()3(.

اإمنا قال: واأ�صماء الظروف، ومل يقل: ومنها - كما �صبق، وكما �صياأتي -   )1(
الأنَّ هذه اأ�صماء ظروف ولي�صت حروفًا. وقد �صبق اأنَّ ت�صميتها حروف املعاين 

بطريق الغلبة.
تفيد  ال  الظروف  هذه  اأنَّ  املعاين،  الظروف وحروف  هذه  بني  ال�صبه  ووجه 

معانيها اإال باإحلاقها باأ�صماء اأَُخر كاحلروف.

َعت له )مع( ولذلك ال تنفك عنه. اأال ترى  )2( هذا هو املعنى احلقيقي الذي ُو�صمِ
اأنَّ قولك: جاء زيد مع عمرو يقت�صي جميئهما معًا. واملق�صود باملقارنة زمان 

مقارن ملا اأ�صيفت اإليه )مع(.
- قال يف املغني: )مع( ا�صم بدليل التنوين يف قولك )معًا(، ودخول اجلار يف 

حكاية �صيبويه )ذهبت من معه(.
- وت�صكني العني لغة ال �رشورة، وا�صميتها حينئٍذ باقية.
- وقول النحا�ص: اإنها حينئٍذ حرف باالإجماع، مردود.

- وت�صتعمل م�صافة، فتكون ظرفًا، ولها حينئٍذ معاٍن ثلثة:
1 - اأحدها: مو�صع االجتماع.

2 - الثاين: زمانه.
3 - الثالث: مبعنى عند.

- ومفردة فتنون، وتكون حااًل. وقد جاءت ظرفًا خمرباً به.
الك�صف   ،201 االأ�صول  قواعد  اإلى  احل�صول  ت�صهيل   ،33/2 الغفار  فتح 

352/2، �رشح املنار البن ملك 497.

بغري  ذلك  املوؤلف  قيَّد  وقد  واحٍد.  وقٍت  يف  وقوعهما  اأنَّ  ذلك  يف  ال�صبب   )3(
املدخول بها. ويف املغني وغريه: يقع ثنتان، �صواء كانت مدخواًل بها اأم ال.
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م؛ فيقع واحدة)1(. وثنتان لو قال: اأنتمِ طالمِق واحدة  2 - وقبل: للتقدُّ
قبلها واحدة)2(.

3 - و)بعد( على العك�ص)3(.

)1( املغني للخبازي 430، الك�صف 353-352/2.

ُيَقيَّد كان �صفًة ملا  بال�صمري كان �صفة ملا بعده، واإن مل  ُقيِّد  اإذا  )2( الأنَّ الظرف 
قبله. املرجعني ال�صابقني.

قبلها  اأي يكون ما  للتاأخري،  الظاهر عك�ص )مع( فتكون  اأي عك�ص )قبل(.   )3(
موؤخراً عما اأ�صيفت اإليه.

)قبل(  بلفظ  يقع  مو�صع  ففي كل  قبل.  �صد حكم  الطلق  وحكمها يف   -
طلق واحد يقع بلفظ )بعد( طلقان، وبالعك�ص.

املعنى،  بعده بح�صب  ملا  بال�صمري، كان �صفة  - واإن قيد كل من قبل وبعد 
واإن مل يقيد كان �صفة ملا قبله. فاإذا قال لغري املوطوءة: )اأنتمِ كذا واحدة قبل 

واحدة( تطّلق واحدة ال غري.
واإذا قال: قبلها واحدة، يقع ثنتان.

- واإذا قال: اأنتمِ كذا واحدة بعد واحدة، يقع ثنتان.
- واإذا قال: بعدها واحدة، يقع واحدة ال غري.

- و�رش ذلك يف ال�صورة االأخرية وما ماثلها اأنَّ املعنى اأنت كذا واحدة مو�صوفة 
واحدة  كذا  اأنت  معناها  فاإنَّ  واحدة،  قبلها  بخلف  اآتية.  واحدة  قبل  باأنها 
مو�صوفة باأنها �صبقتها واحدة يف الوقوع، فيقعان. واإيقاع الطلق يف املا�صي 
اإيقاع يف احلال. وهذا كله يف غري املوطوءة، فيقع يف املوطوءة مطلقًا ثنتان 

�صواء اأ�صيفت القبل والبعد للظاهر اأو ال�صمري.
- وهذا يف الطلق. واأما يف االإقرار فلو قال: )له عليَّ درهم قبل درهم( يجب 

درهم واحد. ويف البواقي يجب درهمان.
ت�صهيل احل�صول 201، فتح الغفار 34-33/2.
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اإقرار  األف درهم،  لفلن عندي  فقوله:  للح�رشة)1(.  4 - و )عند( 
بالوديعة ال بالدين)2(.

)1( الأنَّ احل�رشة تدل على احلفظ، كما اإذا قال الآخر: )و�صعت هذا عندك( يفهم 
منه اال�صتحفاظ. وكذا لو قال لنا�صد ال�صالّة: )ال تطلب �صالتك، فاإنها عندي( 

يفهم منه احلفظ اأي هي حمفوظة عندي.
البحر 306/2.

)2( الأنَّ ذلك مقت�صى معنى عند. الأنها للقرب. والقرب املتيقن هو قرب االأمانة 
ال الدين.

والقاعدة: اأن اللفظ يحمل على مقت�صاه من غري نية، وعلى حمتمله بالنية.
دينًا( كان  األف درهم  قال: )لك عندي  الدين كاأن  لفظ  به  اإذا و�صل  ولهذا 

دينًا.
ت�صهيل احل�صول 202-203، الوجيز 87.
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ومنها:
حروف ال�رشط:

1 - اإن
2 - اإذا

3 - كيف
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ومنها: حروف ال�رشط)1(:
1 - )اإن( اأ�صل يف ال�رشط)2(. الخت�صا�صه به/ فتدخل ]23/ب[ يف 

اأمر على خطر الوجود)3(.

)1( اأي من حروف املعاين حروف ال�رشط، اأي كلمات ال�رشط اأو األفاظ ال�رشط. 
وت�صميتها حروفًا باعتبار اأنَّ االأ�صل فيها كلمة )اإْن( وهي حرف فهو االأ�صل يف 
هذا الباب، الأنه اخت�ص مبعنى ال�رشط لي�ص له معنًى اآخر �صواه بخلف �صائر 

َخر �صوى ال�رشط. األفاظ ال�رشط. فاإنها ت�صتعمل يف معاٍن اأُ
ك�صف االأ�رشار على اأ�صول البزدوي 261/2 بتعليق املعت�صم.

)2( املراد به: تعليق ح�صول م�صمون جملة بح�صول م�صمون جملة اأخرى من غري 
اعتبار ظرفية زمانية اأو مكانية. التلويح 120/1، الوجيز �ص87.

)اإْن(  اإنَّ  معناه:  به(  الخت�صا�صه  قوله:  اإلى   - ال�رشط  يف  اأ�صل  )اإْن  وقوله: 
مو�صوعة يف االأ�صل لل�رشط بدليل اخت�صا�صه بال�رشط، مبعنى اأنه ال يخرج عن 

ال�رشط بخلف غريه من األفاظ ال�رشط.

)3( اأي اأنَّ )اإْن( تدخل على اأمر يحتمل الوجود غري حمقق الوجود، فل نقول مثًل: 
قق املجيء. )اإن جاء غد( الأنَّ غداً حمَّ

- وحينئٍذ يكون ما دخلت عليه معدومًا على خطر الوجود، اأي مرتدد بني اأن 
يكون واأن ال يكون.

ع على هذا اأنه لو قال المراأته: )اإْن مل اأَُطلِّْقكمِ َفاأنٍتمِ َطالمِق( فاحلكم  - وقد تفرَّ
اأنه اإذا مل يطلقها ال يقع الطلق اإال يف اآخر جزء من حياته اأو حياتها. الأنه علق 
اإال عند املوت، فرتثه وال  اإياها، وهذا ال يتحقق  وقوع الطلق بعدم تطليقه 
يرثها لكونها فارقها. ثم اإن مل يدخل بها فل مرياث. واإن دخل فلها املرياث 

بحكم القرار. ت�صهيل احل�صول 190، الوجيز 87، التلويح 120/1.
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2 - و)اإذا( عند الكوفيني)1( يجيء للظرف وال�رشط، فاإذا ا�صتعملت 
ذهب  واإليه  )اإْن(  مبعنى  و�صارت  الوقت.  معنى  فيها  يبق  مل  ال�رشط  يف 

اأبوحنيفة - رحمه الله.
- وعند الب�رشيني - حقيقة يف الظرف، وقد يجيء لل�رشط بل �صقوط 

معنى الظرف، كـ )متى()2(. واإليه ذهب �صاحباه. 

ا  )1( اأي نحاة الكوفة واللغويون فيها. قال الر�صي كما يف اأ�صول البزدوي: واأمَّ
)اإذا( فاإن مذهب اأهل اللغة والنحو من الكوفيني فيها اأنها ت�صلح للوقت ولل�رشط 
على ال�صواء، فيجازى بها مرة، وال يجازى بها اأخرى. فاإذا جوزي بها فاإمنا 
يجازى بها على �صقوط الوقت عنها كاأنها حرف �رشط، وهو قول اأبي حنيفة 

رحمه الله.
ت�صتعمل  وقد  للوقت،  اإنها  قالوا:  فقد  والنحو  اللغة  اأهل  من  الب�رشيون  ا  واأمَّ
لل�رشط من غري �صقوط الوقت عنها، مثل )متى( فاإنها للوقت، وال ي�صقط عنها 

ذلك بحال، واملجازاة بها الزمة يف غري مو�صع اال�صتفهام.
الطريق  هذا  واإلى  اجلواز.  حيز  يف  هي  بل  الزمة،  غري  )اإذا(  بـ  واملجازاة 
ذهب اأبويو�صف وحممد رحمهما الله )اأ�صول البزدوي 363/2-364( قال 
�صاحب الك�صف عليه: واحلا�صل اأنَّ كلمة )اإذا( م�صرتكة بني الوقت وال�رشط 
عند الكوفيني، فاإذا ا�صتعملت يف ال�رشط مل يبق فيها معنى الوقت، و�صارت 
مبعنى )اإْن( - كما يف �صائر االألفاظ امل�صرتكة - اإذا ا�صتعملت يف اأحد املعاين 

مل يبق فيها داللة على غريه.
ال�رشط من غري �صقوط  الب�رشيني هي مو�صوعة للوقت، وت�صتعمل يف  وعند 

معنى الوقت، كـ )متى(.
املرجع ال�صابق 364/2، البحر 308-306/2.

)2( اأي اأن ا�صتعمال )اإذا( لل�رشط ال يوجب �صقوط معنى الوقت عنه الأن )متى( 
=
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ودخوله)1( يف اأمٍر كائٍن اأو منتظر ال حمالة.
يقع  ال  �صيئًا  ينو  ومل  طالمِق(  فاأْنتمِ  اأطلقك  مل  )اإذا  المراأته:  قال  فاإذا 
الطلق يف قوله)2( حتى ميوت اأحدهما)3( - كما يف قوله: )اإن مَلْ اأَُطلِّْقكمِ 

فاأْنتمِ َطالمِق(.
مْل  )متى  قوله:  يف  كما  اليمني)4(.  من  فرغ  اإذا  الطلق  وقع  وقاال: 

اأَُطلِّْقك()5(.

=
       األزم منه يف املجازاة ومل ي�صقط معنى الوقت عن )متى( يف املجازاة، فاأولى اأن 

ال ي�صقط عن )اإذا( فيها. املرجع ال�صابق.

)1( اأي دخول )اإذا على اأمٍر كائٍن، اأي موجود يف احلال، كقول ال�صاعر: واإذا 
تكون كريهة اأَْدَعى لها واإذا يحا�ص احلي�ص ُيْدَعى ُجْندُب اأو منتظر ال حمالة، 

كقوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ{؛ الأن ذلك �صيقع قطعًا.

)2( اأي يف قول اأبي حنيفة - رحمه الله .

)3( اأي بخروجها عن الوقت اإلى ال�رشطية. واملعلق على ال�رشط ال يقع قبل حتقق 
ال�رشط.

)4( اأي ال�رشط، الأنه ي�صمى ميينًا يف ال�رشع.

)5( وهذا اخللف اإذا مل ينو �صيئًا. واأما اإذا نوى ال�رشط اأو الوقت فهو على ما نوى 
باالتفاق.

- وجه قولهما: اأن )اإذا( تدخل للوقت على اأمٍر كائن اأو منتظر ال حمالة واإذا 
كان كذلك - كان مف�رشاً من وجه ومل يكن مبهمًا، فلم يكن �رشطًا اإال اأنه قد 
ي�صتعمل فيه م�صتعاراً مع قيام معنى الوقت، مثل: متى )مل األزم( ومع هذا مل  
=
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عن  ال�صوؤال  ي�صتقم  مل  فاإذا  احلال)2(.  عن  لل�صوؤال  و)كيف()1(   -  3

=
ي�صقط عن حقيقته وهو الوقت فهذا اأولى. ف�صار الطلق م�صافًا اإلى زمان خاٍل 

عن اإيقاع الطلق. وملا �صكت وجد ذلك الوقت فتطلق.
اأ�صول البزدوي مع ك�صف االأ�رشار 366-365/2.

ال�صاكنني. وهو  بالك�رش اللتقاء  اآخره  ا�صم مبهم غري متمكن، وحرك  )1( وهي 
على الفتح دون الك�رش ملكان الياء. وهي لل�صتفهام عن االأحوال، واإنه اإن مل 
يكن ظرفًا حقيقة؛ الأنه ال يت�صمن معنى )يف( لكنه جاٍر جمرى الظروف لت�صمنه 
معنى )على(. فاإذا قلت: كيف زيد؟ كان معناه على اأي حاٍل هو؟ اأ�صحيح اأم 

�صقيم؟ قاعٌد اأم قائم؟... اإلى اآخر ما له من االأو�صاف.
- واإمنا كان كذلك؛ الأنه جاٍر جمرى الظرف، الأنه مت�صمن للحال، واحلال 

جارية جمرى الظرف، الأنها مفعول فيها على ما عرف.
اأن يكون �رشطًا؛ الأنه يدل على احلال، واالأحوال  القيا�ص  قال �صيبويه: كان 
كال�صحة،  العبد  يد  يف  لي�صت  و�صفات  اأحوال  على  يدل  اأنه  اإال  �رشوط، 
وال�صقم، وال�صيخوخة، فلم ي�صتقم اأن تقول فيه كيف تكن اأكن، الأنك بهذا 
اللفظ ت�صمن اأن تكون على اأحوال املخاطب. وهو متعذر الوقوع منك بخلف: 
متى جتل�ص اأجل�ص. الأنك �رشطت على نف�صك اأن ت�صاويه يف اجللو�ص. وهذا 

معنى يت�صور وقوع ال�رشط فيه.
ك�صف االأ�رشار على اأ�صول البزدوي 375/2.

)2( فاإذا كان ال�صيء ذا كيفية وحال - كما يف الطلق ي�صتقيم معنى كيف.
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احلال)1( يبطل كلمة )كيف( ويحنث فيعتق يف )اأنَت ُحرٌّ كيف �صئت()2(.

)1( كما يف العتاق على قول اأبي حنيفة بعدم جتزئه، فل ي�صتقيم معنى كيف وتكون 
ملغاة.

ع على ذلك اأنه لو قال: )اأنتمِ َطالمِق كيف �صئت( َتْطُلَق واحدة. )2( وقد تفرَّ
ويبقى الف�صل يف الو�صف والقدر مفو�صًا اإليه ب�رشط نية الزوج.

- واإذا قال لعبده: )اأنَت ُحٌر كيف �صئت( يكون اإيقاعًا للعتق، وتلغى )كيف(؛ 
الأن العتق لي�ص له حال. وكونه مدبراً اأو مكاتبًا اأو غري ذلك، اإمنا هي عوار�ص 

فل تعترب.
- قال اأبو يو�صف وحممد: ُكلُّ ما مَلْ يقبل االإ�صارة احل�صية فاأ�صله مبنزلة و�صفه 
بامل�صيئة لئل يلزم  اأي�صًا - فالطلق والعتاق يتعلق ُكٌل منهما  فيتعلَّق االأ�صل - 

التحكم.
ت�صهيل احل�صول على قواعد االأ�صول 203-204، البحر 310/2.

وانظر التف�صيل يف ذلك يف: الك�صف للبخاري 375/2 فما بعدها، وفيه: فما 
قاله اأبو حنيفة - رحمه الله - حقيقة الكلم. وما قااله معاين كلم النا�ص عرفًا 

وا�صتعمااًل، كذا يف )االأ�رشار( و )املب�صوط(.
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الف�صل الرابع
يف

الأْحَكام
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لتوقُّف املق�صود يف االأ�صول - اأعني اإثبات االأحكام ونفيها - على ت�صورها 
- كما اإذا قلنا: مطلق االأمر للوجوب. ويف الفقه: الوتر واجب)1(.

واحلكم يفتقر)2( اإلى:
1 - احلاكم. وهو الله تعالى، ال العقل)3(.

)1( اختلف يف مو�صوع اأ�صول الفقه ما هو؟
اأ - فذهب اجلمهور اإلى اأنَّ مو�صوعه الدليل ال�صمعي الُكلِّي من حيث ت�صتنبط منه 

االأحكام، كاالأمر املطلق للوجوب.
ب - وذهب بع�صهم اإلى اأن مو�صوعه االأدلة االإجمالية واالأحكام.

ج - وبع�صهم ذهب اإلى اأنَّ مو�صوعه االأدلة االإجمالية وما يتعلق بها واالأحكام 
وما يتعلق بها واملجتهد.

وقد �صبق بيان ذلك يف املقدمة �ص21.
اأنَّ ذكر االأحكام يف  اإلى مذهب اجلمهور، وهو  - واملوؤلف ي�صري - هنا - 
اأ�صول الفقه. اإمنا ذكر لتوقف املق�صود من االأ�صول على ت�صورها؛ الأنَّ املق�صود 
من االأ�صول هو اإثبات االأحكام بالدليل اأو نفيها، وال ميكن ذلك اإال بعد ت�صور 

ماهية احلكم.

احلكم  ماهية  لتحقيق  منها  البد  التي  االأ�صياء  هي   - هنا  احلكم  اإليه  يفتقر  ما   )2(
م بها وجوده. يها كثرٌي من االأ�صوليني باأركان احلكم.  اأي ما يتقوَّ وُي�َصمِّ

الوجيز 90، مراآة االأ�صول 275، التقرير والتحبري 76/2 وقد �صبق تعريف 
احلكم يف املقدمة �ص8.

العقل. لكن  اإليهم حتكيم  الذين ين�صب  العقل(: رد على املعتزلة  )3( يف قوله )ال 
ذلك - واإن �صحَّ ن�صبته اإلى املعتزلة - فهو موؤول على معنى اأنَّه مدرك للحكم 
النافع واحلكم ال�صار قبل ال�رشع. وال يلزم منه اأنَّ ال�رشع تابع ملدارك العقول، 
بل العقول هي التابعة ملا جاء يف ال�رشع، الأنَّ ال�رشع ال ياأتي مبحاالت العقول، 
=
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2 - واملحكوم به. وهو فعل)1( املكلَّف.

=
      بل قد يجيء مبا حتار فيه العقول. قال الله تعالى: }ڈ     ڈ    ژ  ژڑ{.

-77/3 الغفار  فتح   ،122/2 التلويح   ،116/1 ال�رشخ�صي  اأ�صول 
االأ�صول  مراآة   ،76/2 والتقرير  التحرير   ،389/1 االأ�رشار  ك�صف   ،78
304، 309، ميزان االأ�صول 15، م�صلم الثبوت 25/1، تي�صري التحرير 

.259/4

ال�صلة  قال:  اإذا  ال�صارع  باأنَّ  املكلِّف(:  فعل  )وهو  قوله:  على  اعرت�ص   - اأ   )1(
واجبة، فاإنَّ املحكوم عليه هو ال�صلة، ال املكلَّف، واملحكوم به هو الوجوب 

ال فعل املكلَّف. التلويح 122/2.
به طريف احلكم على ما هو  باملحكوم عليه واملحكوم  املراد  لي�ص  باأنه  اأجيب: 
م�صطلح املنطق، بل املراد باملحكوم عليه من وقع اخلطاب له، واملحكوم به 
ما تعلَّق اخلطاب به. كما يقال: حكم االأمري على زيد بكذا وهذا ظاهر فيما 
هو �صفة فعل املكلَّف، كالوجوب ونحوه، وفيما هو حكم بتعليق �صيء بفعل 
املكلَّف كال�صببية ونحوها، فاإنه خاطب املكلَّف باأنَّ فعله �صبب ل�صيء اأو �رشط 

له اأو غري ذلك.
ا فيما هو اأثر لفعل املكلَّف، كملك الرقبة واملتعة واملنفعة وثبوت الدين يف  واأمَّ
ة. فكون املحكوم به فعل املكلَّف لي�ص بظاهر، بل اإذا جعلنا امللك نف�ص  مَّ الذِّ

احلكم فلي�ص ههنا ما ي�صلح حمكومًا به.
ب - واعرت�ص اأي�صًا - باأنَّ َمْن يجعل احلكم ق�صمني: و�صعيًا وتكليفيًا. 

ال يكون اأثر اخلطاب عنده حكما؛ الأنَّه اإمنا يثبت بفعل املكلَّف ال اخلطاب.
اأجيب: باأنَّه مَلَّا كان ثبوت امللك بالبيع مثًل، بح�صب و�صع ال�صارع جعل حكم 

الله تعالى الثابت بخطابه.
=
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3 - واملحكوم عليه. وهو املكلَّف.
واحلكم اإْن مل »يكن« بتعلُّق)1( )�صيء( ب�صيء اآخر)2(. فاإما ]24/اأ[.

لفعله،  اأثراً  اأو  واحلرمة،  كالوجوب   - املكلف  لفعل  �صفة)3( 

=
ا اأن ال يكون حكمًا بتعلُّق �صيء ب�صيء اأو  على اأنَّ قول امل�صنف االآتي؛ احلكم اإمَّ
يكون م�صعراً باأنَّ مراده باحلكم اإ�صناد اأمر اإلى اأمر اآخر، وهو - حينئٍذ - م�صدر 
قولك: حكمت بكذا، ال اخلطاب وال اأثر اخلطاب، فعلى هذا ينبغي اأن يجعل 
مورد الق�صمة احلكم مبعنى اإ�صناد ال�صارع اأمراً اإلى اآخر فيما له تعلُّق بفعل املكلَّف 
ففي  والقيا�ص.  داللة كاالإجماع  اأو  كالنَّ�صِّ  مكلَّف �رشيحًا،  هو  من حيث 
ت�صامح ظاهر.  املعنى  اأق�صامًا للحكم بهذا  الوجوب وامللك ونحو ذلك  جعل 
على اأنَّ التحقيق اأنَّ اإطلق احلكم على خطاب ال�صارع وعلى اأثره، وعلى االأثر 

املرتتب على العقود والف�صوخ، اإمنا هو بطريق اال�صرتاك اللفظي.
- واملق�صود - هنا - بيان ما يطلق عليه لفظ احلكم يف ال�رشع.

التلويح 122/2.

)1( املراد بالتعلُّق - هنا - تعلُّقًا زائداً على التعلُّق باحلكم، واملحكوم به وعليه، 
ونحوه  باحلكم  التعلُّق  هذا  فاإن  اأو �رشطًا؛  لًَّة  عمِ اأو  ل�صيء  ال�صيء ركنًا  ككون 

حا�صل يف جميع االأحكام. التنقيح ل�صدر ال�رشيعة 122/2.

)2( احلكم الذي يكون بتعلُّق �صيء ب�صيء اآخر هو: احلكم الو�صعي، ويعرف باأنه: 
ما جعله ال�صارع �صببًا للحكم التكليفي، اأو �رشطًا له اأو مانعًا منه، ونحو ذلك 

انظر: مراآة االأ�صول �ص276، فتح الغفار 59/3 فما بعدها.

)3( هذا مبني على اأنَّ احلكم عند الفقهاء هو اأثر اخلطاب ال نف�ص اخلطاب.
م يف تعريف اأ�صول الفقه �ص. انظر املرجع ال�صابق 276، وما تقدَّ
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كامللك)1(.
االأخروية  ويلزمها  الدنيوية)3(  املقا�صد  فيه  يعترب  قد  الفعل  و�صفة)2( 

ك�صحة العبادة)4(.
- وقد يعترب املقا�صد االأخروية)5(. واإن تبعه الدنيوية،كوجوب العبادة.

ى  - ويف املعاملت)6(. كون الفعل مو�صًل اإلى املق�صود الدنيوي ُي�َصمَّ
عنه  واجلواب  حكماً  املكلَّف  فعل  اأثر  جعل  على  االعرتا�ص  من  �صبق  ما  )1(   انظر 
�ص520. ووجه كونه اأثراً لفعله، هو ال�رشاء، وهذا النوع من احلكم ال يبحث 

عنه يف االأ�صول.
       مراآة االأ�صول 276، التلويح 122/2، الوجيز للم�صنِّف �ص90، فتح الغفار 

�رشح املنار 59/3.

)2( املق�صود به - هنا - احلكم التكليفي باأنواعه اخلم�صة.

)3( اأي يعترب فيه اأواًل وبالذات املقا�صد الدنيوية، وهي احلا�صلة يف الدنيا، كتفريغ 
ة املعتربة يف مفهوم �صحة العبادة. مَّ الذِّ

)4( يف لزوم االأحكام االأخروية ل�صحة العبادة نظر؛ اإذ قد يحكم باأنَّ العبادة �صحيحة 
ر وهو يق�صد  يف الظاهر، وال يثاب عليها يف االآخرة، ك�صلة َمْن راأيناه يتطهَّ

التربد. فاإنا نحكم ب�صحتها ظاهراً ال باطنًا.

)5( اأي احلا�صلة يف االآخرة، كالثواب على الفعل، والعقاب على الرتك، املعترب 
يف مفهوم الوجوب. واإمنا قيد االعتبار باالأولوية، الأنه قد يعترب يف نحو ال�صحة 

ة لكن ال اأواًل. مَّ الثواب، ويف نحو الوجوب تفريغ الذِّ

ل وهو ما يعترب فيه املقا�صد الدنيوية ينق�صم الفعل باعتباره  )6( يق�صد اأنَّ الق�صم االأوَّ
اإلى �صحيح، وباطل، وفا�صد، وغري ذلك، كما �صياأتي بعد قليل.

1 - فال�صحيح يف املعاملت: كون الفعل مو�صواًل اإلى املق�صود الدنيوي.
=



635حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

ة. حَّ �صمِ
وكونه بحيث ال يو�صل اإليه اأ�صًل ُي�َصمى بطلنًا.

وكونه بحيث يقت�صي اأركانه و�رشائطه االإي�صال اإليه ال اأو�صافه اخلارجية 
ى ف�صاداً. ُي�َصمَّ

- وفيها)1( اأحكام اأَُخر منها:
الفا�صد  كالبيع  �رشعًا،  الت�رشُّف  اأجزاء  ارتباط  وهو  االنعقاد:   -  1

منعقد ال �صحيح)2(.
2 - ُثم النفاذ: )وهو( ترتيب االأثر عليه، كامللك مثًل. فبيع الف�صويل 

منعقٌد ال نافٌذ)3(.

=
2 - والباطل من املعاملت: كون الفعل ال يو�صل اإلى املق�صود اأ�صًل.

3 - والفا�صد يف املعاملت: كون الفعل يقت�صي اأركانه و�رشائطه االإي�صال اإلى 
املق�صود دون اأو�صافه اخلارجية. التو�صيح 246/2.

)1( اأي يف املعاملت اأحكاٌم غري التي �صبقت. وهذه االأحكام هي:
اأ - املنعقد وغريه.

ب - والنافذ وغريه.

ج - واللزم وغريه.
الأنَّ املق�صود من املعاملت هي االخت�صا�صات ال�رشعية وهي االأغرا�ص املرتتبة 
والبينونة  النكاح،  واملتعة يف  البيع  الرقبة يف  والف�صوخ، كملك  العقود  على 
الق�صاء ترتب ثبوت احلق عليه، ومعنى �صحة  الطلق. وكذا يف �صحة  يف 

ال�صهادة ترتب لزوم الق�صاء عليها فمرجع ذلك اإلى املعاملت.

)2( مراآة االأ�صول �ص277، التلويح 127/2، الوجيز يف اأ�صول الفقه �ص90.

)3( املراجع ال�صابقة.
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3 - ُثمَّ اللُّزوم: كونه بحيث ال ميكن رفعه)1(.

)1( املراجع ال�صابقة. لكن يف الوجيز �ص91.
والنفاذ  واللزوم  والبطلن  بال�صحة  َفت  ُو�صمِ التي  االأحكام  على  وهنا ملحظة 

ونحو ذلك. ذكرها يف التلويح وقال:
اأ - »كثرٌي من املحققني على اأنَّ اأمثال ذلك راجعة اإلى االأحكام اخلم�صة التكليفية 
االآتية: الأن معنى �صحة البيع اإباحة االنتفاع باملبيع، ومعنى بطلنه حرمة االنتفاع 

به.
ب - وبع�صهم جعلها من خطاب الو�صع، مبعنى اأنَّ هذه االأحكام املذكورة 
منه يف كل  البدَّ  الذي  التعلُّق  على  زائداً  تعلُّقًا  اآخر  ب�صيء  �صيء  بتعلُّق  حكم 

حكم، وهو تعلُّقه باملحكوم عليه وبه.
الف�صاد  اأو  البطلن  الفعل، وتعلُّق  بتعلُّق ال�صحة بهذا  ال�صارع حكم  اأن  وذلك 

بذلك الفعل.
ج - وجعلها بع�صهم اأحكامًا عقلية ال �رشعية، فاإنَّ ال�صارع اإذا �رشع البيع حل�صول 
امللك، وبني �رشوطه واأركانه، فالعقل يحكم بكونه مو�صًل اإليه عند حتققها. 
وغري مو�صل اإليه عند عدم حتققها، مبنزلة كون ال�صخ�ص م�صليًا اأو غري م�صل.
الأنَّ  احلنفية،  عند  متقابلة  والف�صاد  والبطلن  ال�صحة  تكون  ذكر  ما  وعلى 

حا�صلها:
اأ - اأنَّ ال�صحيح: ما يكون م�رشوعًا باأ�صله وو�صفه.

ب - والباطل: ما ال يكون م�رشوعًا باأ�صله وال بو�صفه.
ج - والفا�صد: ما يكون م�رشوعًا باأ�صله دون و�صفه.

يكون  بحيث  و�رشائطه  اأركانه  ا�صتجمع  ما  ال�صحيح  قولهم:  معنى  وهذا   -
معترباً �رشعًا يف حق احلكم.

د - والفا�صد: ما كان م�رشوعًا يف نف�صه فائت املعنى من وجه مللزمته ما لي�ص 
مب�رشوع اإياه بحكم احلال مع ت�صور االنف�صال يف اجلملة، كبيع درهم بدرهمني.
=
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وما يعترب فيه املقا�صد االأخروية)1(:
- اإن كان حكمًا اأ�صليًا)2( غري مبني على اأعذار العباد، وكان الفعل 

=
هـ - والباطل: ما كان فائت املعنى من كل وجٍه مع وجود ال�صورة اإما النعدام 

معنى الت�رشُّف، كبيع امليتة والدم.
واإما النعدام اأهلية املت�رشف كبيع ال�صبي واملجنون.

التلويح 123/2، مراآة االأ�صول �ص277.
وقد يطلق الفا�صد على الباطل.

وعند ال�صافعي - رحمه الله - الباطل والفا�صد ا�صمان مرتادفان ملا لي�ص ب�صحيح، 
وقد يفرق بينهما يف احلج عند اجلمهور.

وهذا ا�صطلح ال معنى للحتجاج عليه نفيًا اأو اإثباتًا. التلويح 123/2.
ولقائل اأن يقول: )اإذا كانت ال�صحة عبارة عن كون الفعل مو�صًل اإلى املق�صود 
ة  مَّ مل تكن مقابلة للف�صاد، بل اأعم منه، الأنَّ ال�صلة الفا�صدة توجب تفريغ الذِّ

بحيث ال يجب ق�صاوؤها(.
والبيع الفا�صد يوجب امللك، فينبغي اأن يكون �صحيحًا، بل نافذاً لرتتُّب االأثر 

عليه.
ثم على ما ذكره النافذ اأعم من اللزم. واملنعقد اأعم من النافذ. وال يظهر فرق 

بني ال�صحيح والنافذ.
املراآة �ص277، التلويح 123/2، الوجيز �ص91-90.

)1( اأي الغالب اأو املراد به هو احلكم االأخروي، وهو الثواب اأو العقاب. 

اأعذار  اأعني املبني على  التلويح: )ال يخفى اأن احلكم غري االأ�صلي -  )2( قال يف 
فل  واملباحة،  واملندوبة  الواجبة  االأحكام، كالرخ�صة  بهذه  يت�صف   - العباد 

معنى للتخ�صي�ص باحلكم االأ�صلي(. التلويح 123/2.
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اأولى)1( من الرتك مع منعه بدليٍل قطعي)2(، فالفعل فر�ص)3(.
وبظني)4( واجب)5(.

)1( معنى اأولوية الفعل اأو الرتك: اأولويته عند ال�صارع بالن�ص عليه اأو على دليله.
ويف اإطلق االأولوية على ما هو الزم ميتنع نقي�صه، كالفر�ص والواجب واحلرام 

نوع ت�صامح؟

)2( الدليل القطعي: هو ما ال يحتمل يف داللته و�صنده، كالقراآن وال�ُصنَّة املتواترة 
واالإجماع القويل املنقول بطريق التواتر، وتكون األفاظه الدليل من قبيل النَّ�ّص 

واملحكم اأو املف�رّش الذي ال احتمال يف داللته.
اأ�صول ال�رشخ�صي 112/1، الوجيز 91.

)3( الفر�ص لغة: احلزُّ والقطُع. ك�صف االأ�رشار 548/2 فما بعدها.
َف باحلرمة والوجوب ونحوهما  وقوله: )فالفعل فر�ص(: فيه اإ�صارة اإلى اأنَّ املت�صمِ

هو فعل املكلَّف.
واحلكم مبعنى اخلطاب اإمنا هو االإيجاب والتحرمي ونحوهما.

والذي مبعنى اأثر اخلطاب هو الوجوب واحلرمة ونحوهما.
وهذا التق�صيم وقع للفعل اأواًل بالذات. ويفهم منه تق�صيم احلكم، وكذا يفهم 
منه تعريف الفر�ص والواجب واحلرام ونحو ذلك، وتعريف الفر�صية والوجوب 

واحلرمة ونحوها.

)4( الدليل الظني: هو ما يف �صنده اأو داللته احتمال، كال�ُصنة االأحادية والظاهر من 
االألفاظ، والقيا�ص. اأ�صول ال�رشخ�صي 112/1.

)5( الواجب لغة: ا�صم فاعل من وجب مبعنى �صقط وا�صطرب.
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- وبل منعه �ُصنَّة)1( اإن كان الفعل طريقة م�صلوكة يف الدين)2(.
واإال فمندوب)3(، ونفل)4(.

- واإن كان الرتك اأولى من الفعل مع منعه الفعل، فحرام)5(.

)1( ال�ُصنَّة لغة: الطريقة، حممودة اأو مذمومة. والقرينة هي التي تعني املراد.
غريه  اأو  و�صلم  عليه  الله  �صلى  النبيُّ  �صلكها  اأي  الدين(  يف  )م�صلوكة  وقوله 
الرا�صدين من  اخللفاء  َو�ُصنَّة  بمِ�ُصّنتمِي  )عليُكْم  الدين، حلديث:  َعَلٌم يف  َّن هو  مممِ
4607، والرتمذي  200/4 رقم  ال�صنة  اأبو داود، باب لزوم  بعدي(: رواه 

برقم 2676 وقال: حديث ح�صن �صحيح. وانظر: املراآة 277.

ين: و�صع اإلهي. �صائق لذوي العقول باختيارهم املحمود اإلى اخلري بالذات.  )2( الدِّ
التوقيف على مهمات التعاريف 344.

)3( املندوب لغة: املدعو اإليه.و�رشعًا: ما اأمر به اأمراً غري الزم، اأو هو ما اأثيب فاعله 
ومل يعاقب تاركه.

)4( النفل لغة: الزيادة. و�رشعًا: مرادف للمندوب.
ى اأي�صًا م�صتحبًا. املراآة 277. وُي�َصمَّ

وينظر: ك�صف االأ�رشار يف وجه هذا التق�صيم 543/2-548 بتحقيق حممد 
املعت�صم بالله البغدادي.

وكذلك حدود هذه امل�صطلحات.

)5( احلرام لغة: املمنوع. و�رشعًا: ما ثبت املنع فيه بدليل قطعي الثبوت والداللة، 
كقوله تعالى: }ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی{ �صورة االأنعام، 

االآية: 151.
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- وبل منعه فمكروه)1(.- واإن ا�صتويا فمباح)2( )3(.
- فالفر�ص / الزم علمًا)4( وعمًل، حتى يكفر جاحده. ]24/اأ[.

- والواجب الزم عمًل، فل يكفر جاحده)5(. بل يف�صق اإن ا�صتخفَّ 

)1( املكروه: ا�صم مفعول مبعنى املبغ�ص.
و�رشعًا: ما ثبت املنع منه بدليل ظني، كاأخبار االآحاد، والقيا�ص، والظواهر، 

ويراد به هنا املكروه حترميًا ملقابلته بالواجب، )املوجز �ص45، 46(.

)2( املباح لغة: املاأذون فيه. و�رشعًا: ما ا�صتوى يف نظر ال�رشع طرفاه، اأي االإيتاء 
والرتك. باأن يحكم بذلك �رشيحًا اأو داللة بقرينة اأن الكلم يف متعّلق احلكم 

ال�رشعي. املراآة 278.

)3( فاإن قيل: جميع ذلك - اأي االأحكام املذكورة - من اأق�صام ما يعترب فيه املقا�صد 
االأخروية ولي�ص يف هذه التعريفات امل�صتفادة من التق�صيم اإ�صارة اإلى ذلك.

- اأجيب: باأنه يجوز اأن تكون التعريفات املذكورة ر�صومًا ال حدوداً، ولو �صّلم 
ففي الرجحان واال�صتواء اإ�صارة اإلى معنى الثواب والعقاب.

فاإْن قيل: قد يكون الوجوب واحلرمة ونحو ذلك من االأق�صام ما هو اأثر لفعل 
الثابتة  الوطء  وحرمة  بالبيع،  الثابتة  االنتفاع  كاإباحة  له،  �صفة  ال  املكلف 

بالطلق.
املكلَّف، وال  اإذ االنتفاع والوطء فعل  اأي�صًا -  باإنَّها من �صفاته -  اأجيب:   -

منافاة بني كون احلكم �صفة لفعل املكلَّف واأثراً له. املراآة 278.

)4( اأي يلزم اعتقاد حقيته والعمل مبوجبه لثبوته بدليل قطعي - حتى لو اأنكره قواًل 
اأو اعتقاداً كان كافراً، ويكفر م�صتخف به - اأي�صًا - الأن اال�صتخفاف ب�رشعي 
يقيني يوجب الكفر. الأنه دليل االإنكار. ويف�صق تاركه بل عذر، كاالإكراه 

والن�صيان. املراآة 278.

=
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باأخبار االآحاد »غري املوؤولة«. اأما موؤواًل فل)1(.
- ويعاقب تارك ُكّل من الفر�ص والواجب اإال اأن يعفو الله)2(.

ق بينهما)3(. - وال�صافعي - رحمه الله - مل ُيَفرِّ
=

)5( اأي اأن الواجب ال يلزم اعتقاد حقيته لثبوته بدليل ظني.
ومبنى االعتقاد على اليقني، لكن يلزم العمل مبوجبه للدالئل الدالة على وجوب 
اتباع الظن، فجاحده ال يكفر، وتارك العمل به - اإن كان موؤواًل ال يف�صق وال 

ي�صلل؛ الأن التاأويل يف مظناته من �صرية ال�صلف.
فاإن مل يكن متاأواًل، باأن كان م�صتخفًا ي�صلل؛ الأن رد خرب الواحد والقيا�ص 
ما  برتك  الطاعة  عن  يف�صق خلروجه  م�صتخفًا  وال  متاأواًل  يكن  واإن مل  بدعة. 

وجب عليه.
واإلى هذا اأ�صار بقوله: )ويعاقب تارك الفر�ص والواجب(، للآيات واالأحاديث 
الدالة على وعيد الع�صاة اإال اأن يعفو الله بف�صله وكرمه، وبتوبة العا�صي وندمه، 

للن�صو�ص الدالة على العفو واملغفرة. والأنه حق الله تعالى فيجوز له العفو.
- وعند املعتزلة: ال عفو وال غفران بدون التوبة. وهي م�صاألة وجوب الثواب 

والعقاب على الله تعالى الله عن قولهم.
التو�صيح 124/2، املراآة �ص278، ك�صف االأ�رشار 553/2.

)1( املراجع ال�صابقة.

)2( �صبق االإ�صارة اإلى املراد به قريبًا.

تعالى - يف تفاوت مفهومي  الله  لل�صافعي - رحمه  التلويح: ال نزاع  )3( قال يف 
الفر�ص والواجب لغة. وال يف تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب، 
االأول  فاإن جاحد  ال�رشع.  الواحد يف  بدليل ظني، كمحكم خرب  ثبت  وما 

كافر دون الثاين. وتارك العمل باالأول موؤواًل فا�صق دون الثاين.
=
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- واحلكم الثابت مبحكم)1( الكتاب قطعي.
- ومبحكم اأخبار االآحاد ظني)2(؛ الأن نقل الكتاب بالتواتر، ونقل خرب 

الواحد بدونه.
- وقد يطلق الواجب على ما يعم الفر�ص والواجب، وهو ما يكون 

الفعل اأولى من الرتك مع منع الرتك - قطعيًا اأو ظنيًا.
وترك �ُصنَّة الهدى يوجب كراهة، كاجلماعة، واالأذان واالإقامة)3(.

=
- واإمنا يزعم اأن الفر�ص والواجب لفظان منقوالن من معناهما اللغوي اإلى معنى 
واحد وهو ما ميدح فاعله ويذم تاركه �رشعًا - �صواء ثبت بدليل قطعي اأو ظني. 
الكتاب  بني  التفاوت  باأن  به  للحتجاج  معنى  فل  ا�صطلح،  جمرد  وهذا   
وخرب الواحد يوجب التفاوت بني مدلوليهما. اأو باأن الفر�ص يف اللغة التقدير 

والوجوب ال�صقوط.
التلويح 124/2، وانظر: ك�صف االأ�رشار 555-554/2.

)1( املرجع ال�صابق، وامل�صت�صفى 28/1.

)2( املرجع ال�صابق، وفتح الغفار 63/2.

)3( قال يف املراآة �ص280: وال�ُصنَّة نوعان: 
اللوم،  ي�صتحق  م�صيء  وتاركها  الدين.  مكمل  اأي   - الهدى  �ُصنة  االأول: 
الرواتب.  العيد، واالأذان، واالإقامة، وال�صلة باجلماعة، وال�صنن  ك�صلة 
ولذا لو تركها اأهل بلدة عوتبوا، واإن اأ�رشُّوا ُقوتمُِلوا. وهي التي قال حممد يف 

كتاب االأذان: تارة يكره، واأخرى اأ�صاء.
اأركان  كتطويل   - اللوم  اأي   - ي�صتحقه  ال  وتاركها  الزوائد،  �ُصنَّة  والثاين: 
لبا�صه: كالبيا�ص، وقيامه، وقعوده.  ال�صلم يف  النبي عليه  ال�صلة، و�صرية 
=
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ال ترك �ُصنَّة الزوائد، ك�صريته عليه ال�صلم، يف لبا�صه وقيامه وقعوده)1(.
وال�ُصنة املطلقة: تطلق على غري طريقة النبي �صلى الله عليه و�صلم - اأي�صًا. 

=
وهي التي قال حممد يف كتاب االأذان وغريه: ال باأ�ص.

املراآة 280، الوجيز �ص93، التو�صيح 124/2.

)1( املراجع ال�صابقة، وفتح الغفار 65/2.
ويف فتح القدير يف باب االإمامة: �صنة الهدى اأعم من الواجب لغة، ك�صلة 
العيد، وتاركها م�صلل ملوم، واالإ�صاءة اأفح�ص من الكراهة. وظاهر كلمهم 
املوؤكدة،  بال�صنة  تخت�ص  ال  الهدى  �ُصنَّة  واأنَّ  االإثم.  االإ�صاءة  من  املراد  اأنَّ 
ق�صيم  فال�ُصنة  واإال  بال�ُصنَّة،  وجوبه  ثبت  اأنه  على  بناًء  فيها  الواجب  يدخل  بل 
للواجب. واملراد اللوم يف الدنيا، وظاهره اأنه ال لوم على تركها يف االآخرة، 

وهو الظاهر لعدم االأمر بها. الفتح 66/2.
- قال يف التحرير: واإمنا يقاتلون على تركها لل�صتخفاف، اأي ال للوجوب. 

املرجع ال�صابق.
- و�ُصنَّة الزوائد لي�ص يف اأخذها تكميل للدين، لكن فعلها اأف�صل من تركها. 
وهي ت�صبه ال�ُصنَّة غري املوؤكدة. والتي يطلق عليها ا�صم ال�ُصنَّة تارة، وامل�صتحب 

تارة اأخرى، واملندوب تارة ثالثة.
قوا بني هذه امل�صطلحات، وهو الراجح. واالأ�صوليون مل يفرِّ

ق الفقهاء بني الثلثة فقالوا: - وفرَّ
اأ - ما واظب النبيُّ �صلى الله عليه و�صلم على فعله مع ترك ما بل عذر �ُصنَّة.

ب - وما مل يواظب عليه م�صتحب اإن ا�صتوى فعله وتركه: )اأي فعله قدر تركه 
ومل يغلب اأحدهما االآخر(.

ح تركه على فعله باأن فعله مرة اأو مرتني. ج - ومندوب اإن ترجَّ
فتح الغفار 66/2، التو�صيح 124/2.
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َلف)1(. عندنا لورود �ُصنة العمرين عن ال�صَّ
وعند ال�صافعي: ال تطلق على غري طريقته �صلى الله عليه و�صلم)2(.

- والنفل)3( يثاب فاعله، وال ي�صيئ تاركه، وهو دون �صنن الزوائد)4(، 
َن ال�ُصنَّة  )1( قال يف املراآة و�رشحها: ومطلقها - اأي مطلق ال�ُصنَّة - باأن يقال: اإنَّ ممِ

كذا �صامل عندنا ل�ُصنَّة النبي �صلى الله عليه و�صلم و�ُصنَّة غريه خلفًا لل�صافعي.
العمرين  �صنة  اأي   - وهذه  املطلقة،  ال�ُصنَّة  الكلم يف  باأنَّ  التلويح  به يف  وتعقَّ
- مقيدة، وبهذا يخرج اجلواب عن قوله �صلى الله عليه و�صلم )َمْن �َصنَّ �ُصنًَّة 

ح�صنة( احلديث.
فاإن قوله: )َمْن �َصنَّ قرينة �صارفة عن التخ�صي�ص بالنبي �صلى الله عليه و�صلم(.
وال نزاع يف �صحة اإطلق ال�ُصنَّة على الطريقة على ما هو املدلول اللغوي، وال 
خفاء اأي�صًا يف اأن املجردة عن القرائن تن�رشف يف ال�رشع اإلى �ُصنَّة النبي �صلى 

الله عليه و�صلم للعرف الطارئ، كالطاعة تن�رشف اإلى طاعة الله ور�صوله.
فتح الغفار 65/2، التلويح 124/2، املراآة �ص280.

ح قول ال�صافعي - رحمه الله - االآن، ومذهب احلنفية يف  ويف التحرير رجَّ
كذا،  ال�ُصنَّة  من  اأو  كذا،  ال�ُصنَّة  الراوي  قول  عليه  ورتَّب  ال�صلف،  عرف 

وكانوا يطلقونها على ما ذكرنا.
واملراد بالعمرين: اأبو بكر وعمر ر�صي الله عنهما.

)2( املراجع ال�صابقة.

)3( النَّفل لغة: الزيادة. و�رشعًا: ما يثاب على فعله وال يعاقب على تركه.
وظاهر كلمهم - كما يف فتح الغفار - اأنَّ النفل مل يفعله النبي �صلى الله عليه 
و�صلم ومل يرغب فيه بخ�صو�صه، الأنهم جعلوه مقابًل لل�صنة بنوعيها، اأي �ُصنة 

الهدى والزوائد.

)4( اأي يف املرتبة، الأنها اأ�صبحت طريقة م�صلوكة يف الدين دون النفل، فهو عبادة 
م�رشوعة بدون الرتغيب يف خ�صو�صها.
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ويلزم بال�رشوع)1(.
وعند ال�صافعي: ال يلزمه)2(.

- واحلرام)3(: ما يعاقب على فعله، فاإن كان حرمته لعينه ُتْن�َصب احلرمة 
اإلى املحل، ك�رشب اخلمر، واأكل امليتة)4(.

لنف�ص  الغري، يلقى احلرمة  - واإن كانت حرمته لغريه، كاأكل مال 
الفعل)5(.]25/اأ[

}ڎ    تعالى:  لقوله  فيه على تركه،  فيه ويعاقب  اأي ق�صداً حتى يجب امل�صي   )1(
ڈ   ڈ{ - �صورة حممد، االآية: 33.

)2( اأي الأن حكم النفل التخيري، فله اإبطاله وال يلزمه امل�صي فيه وال ق�صاء لو اأبطله. 
التو�صيح 125/2، فتح الغفار 67/2، املراآة 281-280.

)3( احلرام لغة: املمنوع.
و�رشعًا: ما ثبت بدليل قطعي ال �صبهة فيه.

وانظر: املراآة 281/2، وما �صبق �ص.

)4( زاد يف املراآة 281/2: واخلنزير.

اإذا كان �صبب احلرمة ومن�صاأها  اأنَّه  اإلى هذين الق�صمني،  )5( �صبب تق�صيم احلرام 
َبت احلرمة اإلى املحل. العني نف�صها كاخلمر واخلنزير واأكل امليتة، ُن�صمِ

واإن كان من�صاأ احلرمة غري ذلك احلرام، كاأكل مال الغري تلقي احلرمة لنف�ص 
الفعل. انظر املراآة 281.

قبول  عن  املحل  فاأخرج  بعينه،  االأول  يف  تعلق  الن�ص  اأنَّ  بينهما  والفرق   -
الفعل، فعدمه لعدم حمله، ك�صب املاء، ولي�ص ذلك من قبيل اإطلق املحل 

على احلال، اأو حذف امل�صاف.
- ويف الثاين يلقي احلرمة الفعل، واملحل قابل له، كاملنع عن ال�رشب. وقد 
=
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- واملكروه)1( كراهة تنزيه اإلى احلل اأقرب.

واملكروه كراهة حترمي اإلى احلرمة اأقرب)2(.
وعند حممد: حرام، لكن بغري قطعي)3(.

=
�صبق زيادة ب�صط له يف بحث احلقيقة واملجاز �ص.

وانظر: املرجع ال�صابق 281.

)1( املكروه: ا�صم مفعول، وهو مبعنى املبغ�ص.

)2( املراآة �ص281 وقال فيه: واملكروه نوعان:
االأول: »تنزيهي« وهو اإلى احللِّ اأقرب.

والثاين: »حترميي« وهو اإلى احلرمة اأقرب.
والفرق بينهما من وجهني:

االأول: اأنهما بعد اأن ال يعاقب فاعلهما يعاقب بالثاين اأكرث من االأول.
والثاين: اأن يتعلق بالثاين حمذور دون العقوبة بالنار، كحرمان ال�صفاعة، لقوله 
عليه ال�صلم: )من ترك �ُصنتي مل تنله �صفاعتي( رواه الطرباين. مع تغيري ب�صيط: 
)من نكث ذمتي مل ينل �صفاعتي ومل يرد على حو�صي...( جممع الزوائد 

177/1، ك�صف االأ�رشار 564/2.
- فاإن قلت: كيف التوفيق بينه وبني قوله عليه ال�صلم: )�صفاعتي الأهل الكبائر 
تي( رواه: اأبوداود يف ال�صنة، باب ال�صفاعة عن اأن�ص 236/4، والرتمذي  من اأُمَّ

يف �صفة القيامة. وقال: حديث ح�صن �صحيح 625/4.
قلت: املنفي باالأول: ا�صتحقاق ال�صفاعة.

واملثبت بالثاين: حقيقتها، اإذ من اجلائز اأن ي�صتحق اأحد ب�صبب تق�صريه احلرمان 
عن ال�صفاعة، وي�صفعه الر�صول عليه ال�صلة وال�صلم ب�صبب كمال �صفقته الأمته 

الع�صاة.

=
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م بقطعي. واحلرام حمرَّ
- واملكروه حترميًا، كالواجب مع الفر�ص.

ة. ى ُرْخ�صَ - واإن كان)1( مبنيًا على اأعذار العباد ُي�َصمَّ
اأو  فر�ص،  عزمية)2(.والعزمية:  ى  ُي�َصمَّ مقابلته  يف  االأ�صلي  واحلكم 

واجب، اأو �ُصنَّة، اأو نفل ال غري)3(.

=
)3( انظر: املراآة 281 وفيه: وهذا - اأي املكروه التحرميي - حراٌم عند حممد، اأي 
حكمهما واحد، وهو ا�صتحقاق العقاب على الرتك، لكن ال بدليل قطعي، 

بل بظني، فيقابل الواجب كما يقابل احلرام الفر�ص.

)1( اأي واإن كان احلكم من ق�صمي ما يعترب فيه اأواًل بالذات املق�صد االأخروي - هو 
اأن ال يكون حكمًا اأ�صليًا، بل مبنيًا على اأعذار العباد في�صمى رخ�صة. وهي يف 
التلفُّظ بكلمة الكفر للمكره، واأكل  اإباحة  التي�صري والت�صهيل. ومثالها:  اللغة: 

امليتة للم�صطر. الوجيز �ص95، املراآة 281، فتح الغفار 68/2.

)2( من عزم على االأمر عزمية ق�صده و�صمم عليه وربط قلبه على فعله.
املراجع ال�صابقة، وك�صف االأ�رشار 545/2 فما بعدها.

)3( املراآة �ص281، الوجيز �ص95، الك�صف 548/2، فتح الغفار 68/2 وهذا 
ا بعده فقد تكون العزمية  احل�رش يف االأربعة اإمنا ي�صتقيم قبل ورود الرخ�صة. واأمَّ
حرامًا، ك�صوم املري�ص اإذا خاف الهلك، فاإنَّ تركه يف هذه احلالة واجب.

التلويح 254/2
وهذا يدلنا على اأن الرتك يدخل يف هذه االأق�صام. وفيه االإ�صارة اإلى الرد على 
َمْن يقول من احلنفية اإنَّ النوافل ال تكون عزمية، الأنها �رشعت جرباً للنق�صان يف 

اأداء ما هو عزمية من الفرائ�ص، اأو قطعًا لطمع ال�صيطان يف منع العباد من اأداء
=
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والرخ�صُة اأربعة اأنواع)1(:
- نوعان )رخ�صة حقيقًة( واأحدهما اأحق بكونه رخ�صة من االآخر.

- ونوعان )رخ�صة جمازاً( واأحدهما اأحق مبجازيه ا�صم الرخ�صة من 
االآخر)2(.

الكفر  واحلرمة، كاإجراء كلمة  م)3(  املحرِّ قيام  مع  ا�صتبيح  ما  االأول: 

=
الفرائ�ص من حيث اإنهم ملا رغبوا يف اأداء النوافل مع اأنها لي�صت عليهم، فذلك 
االأربعة  االأق�صام  فقال: هذه  االأولى.  بالطريق  الفرائ�ص  اأداء  دليل رغبتهم يف 
�صواء يف اأنها �رشعت ابتداًء ال على بناء اأعذار العباد. فكانت عزائم له كادت 
يحتمل  ابتداًء ال  النفل م�رشوٌع  اأنَّ  ترى  اأال  ذاتها.  تفاوتت يف  واإن  �رشعيتها 

التغري بعار�ص يكون من العباد، فكان عزمية كالفر�ص...
الك�صف 549/2

 ،124/1 ال�رشخ�صي   ،576/2 الك�صف  �ص95،  الوجيز   ،281 املراآة   )1(
امل�صت�صفى 98/1-99، تي�صري التحرير 228/2، فواحت الرحموت 116/1-
119، االأ�صباه والنظائر لل�صيوطي �ص171، املوافقات 307/1 فما بعدها.

م ال�صافعية الرخ�صة اإلى اأربعة اأق�صام: وقد ق�صَّ
واجبة، ومندوبة، ومباحة، وخلف االأولى.

وزاد ال�صيوطي: وما يكره فعلها. انظر: املراجع ال�صابقة.
وانظر كلم ال�صاطبي يف هذه امل�صاألة من املوافقات 307/1 فما بعدها.

)2( انظر املراد بكلمة )اأحق( هنا يف ك�صف االأ�رشار 576/2 فما بعدها، وفتح 
الغفار مع احلا�صية 68/2.

فمثًل:     بحال.  ت�صقط  ال  اأبداً  قائمة  احلرمة  اإنَّ  وقال حمققه:  الوجيز �ص95   )3(
=
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مكرهًا بقطٍع اأو قتل؛ فاإن حرمة الكفر قائمة اأبداً. واإن اأخذ بالعزمية وبذل 
نف�صه ح�صبًة يف دينه فهو اأولى)1(.

فكذا االأمر باملعروف، واأكل مال الغري، واالإفطار ونحوه من العبادات 
ه، له اأن يعمل بالرخ�صة حقيقة، لكن اإْن اأخذ بالعزمية وبذل نف�صه  اإذا اأُْكرمِ

فهو اأولى.
والثاين: ما ا�صتبيح مع قيام املحرم)2( دون احلرمة، كاإفطار امل�صافر. 

=
م للكفر، وهو الدالئل الدالة على وجوب  اأبداً؛ الأنَّ املحرِّ      حرمة الكفر قائمة 
التلف  ملن خاف  اأبيح  لكن  دائمًا،  باقية  الكفر  حرمة  فتكون  قائمة،  االإميان 
على نف�صه عند االإكراه اإجراء الكلمة رخ�صة؛ الأن يف االمتناع حتى يقتل تلف 
فاإن  معنًى،  الواجب  هو  ما  يفوته  ال  الكلمة  وباإجراء  ومعنًى،  �صورًة  نف�صه 
الت�صديق بالقلب باٍق، واالإقرار الذي �صبق منه مع الت�صديق بالقلب يجعل اإميانه 

�صحيحًا.
التو�صيح 256/2، اأ�صول ال�رشخ�صي 118/1، ك�صف االأ�رشار 576/2-

.577

فيكون  جهاد،  وهذا  الدين،  يف  ال�صلبة  راً  ُمْظهمِ لربِّه،  مطيعًا  يكون  الأنه   )1(
ك�صف  �ص96،  احلا�صية  مع  الوجيز   ،118/1 ال�رشخ�صي  اأ�صول  اأف�صل. 
بالعدو،  نكاية  يكون  فعله  اأنَّ  علم  اإذا  مبا  م�رشوط  وهذا   .579/2 االأ�رشار 
لو  اأنه  يعلم  الذي  الغازي  اأما  امل�صلمني.  من  وي�صجع غريه  ق جمعهم،  ويفرِّ
ْعُلُه النكاية فل يجوز له االإقدام. املراجع ال�صابقة،  اأقدم على العدو ال يوقع فمِ

واملراآة �ص283.

)2( اأي املحرم للإفطار، وهو �صهود ال�صهر، لكن حرمة االإفطار غري قائمة.
الوجيز �ص96، فتح الغفار 70/2، مراآة االأ�صول �ص283.
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والعزمية اأولى)1( من الرخ�صة عندنا، اإال اأن ي�صعفه ال�صوم، فلي�ص له بذل 
نف�صه)2(.

كون  يحتمل  مل   / الأنه  الثانية)4(؛  من  اأحق  االأولى)3(  والرخ�صة 
]25/ب[.

الرخ�صة حكمًا اأ�صليًا يف االأولى بخلف الثانية.

)1( �صبب االأولوية هو اأنَّ يف العزمية االأخذ بال�صبب القائم، ونوعًا من الي�رش؛ لكون 
ال�صوم مع النا�ص اأي�رش. فتح الغفار 70/2، مراآة االأ�صول �ص283، الوجيز 

�ص96، التو�صيح 256/2، ك�صف االأ�رشار 584/2.
وقد اأعر�ص االإمام ال�صافعي عن ذلك وجعل الرخ�صة اأولى اعتباراً لظاهر تراخي 

العزمية.

)2( الأنه ي�صري قتيًل بال�صوم، في�صري قاتًل لنف�صه مبا �صار به جماهداً. ويف ذلك 
تغيري امل�رشوع، فلم يكن نظري من بذل نف�صه لقتل الظامل، حتى اأقام ال�صوم حقًا 
لله تعالى، الأنَّ القتل م�صاٌف اإلى الظامل، فلم ي�رش ال�صابر مغرياً للم�رشوع. 

ك�صف االأ�رشار 584/2، فتح الغفار 70/2.
انظر االأقوال يف امل�صاألة: ك�صف االأ�رشار 586-585/2.

وقيل: اأف�صلهما اأي�رشهما. ولعلَّ ذلك هو الراجح. فتح الغفار 70/2.

)3( التو�صيح 256/2، الوجيز �ص96.

)4( وال�صبب يف كونها اأحق من الثانية يف ت�صميتها رخ�صة، الأن يف الثانية وجد 
حكمًا  ال  �صبهة.  باالإفطار  فكان  بالن�ص،  حكمه  تراخى  لكن  ال�صوم  �صبب 
اأ�صليًا يف حق امل�صافر، بخلف االأول. فاإنَّ احلكم االأ�صلي الذي هو احلرمة 
قائٌم فيه مع املحرم، ولي�ص فيه �صبهة كون ا�صتباحة الكفر حكمًا اأ�صليًا فيكون 

ل اأحق بكونه رخ�صة من الثاين. املراآة �ص283. االأوَّ
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رخ�صًة  ى  وُي�َصمَّ واالأغلل،  االإ�رش)1(  من  عنا  و�صع  ما  والثالث: 
جمازاً)2( الأن االأ�صل مل يبق م�رشوعًا)3(.

والرابع: ما �صقط مع كونه م�رشوعًا يف اجلملة)4(.
)1( االإ�رش - بك�رش الهمزة - الثقل الذي ياأ�رش �صاحبه اأي يحب�صه من احلراك.

جعله مثًل لثقل تكليفهم و�صعوبته. فتح الغفار 70/2.
املا�صية  االأمم  الأنَّ  والتخفيف؛  التو�صعة  من  فيه  ملا  لنا  بالن�صبة  رخ�صة  ي  و�ُصمِّ
كانت توؤاخذ على ترك هذه االأمور، وي�صرتط يف حمو الذنب قتل النف�ص، 
م�صقة،  فيه  ذلك  وكلُّ  النجا�صة،  مو�صع  وقر�ص  اخلاطئة،  االأع�صاء  وقطع 

وهي مرفوعة يف �رشعنا.
التو�صيح 258-257/2.

نا. فتح الغفار 270/2، املراآة �ص283. )2( الأنَّ االأ�صل مل يبق م�رشوعًا يف َحقِّ

)3( املراجع ال�صابقة.

ال�صلة يف  بع�ص، كق�رش  املكلَّفني دون  بع�ص  هنا - عن  ب�صقوطه -  املراد   )4(
ال�صفر، اأي كرتك الق�رش، الأنَّ ال�صاقط عن العباد اإمنا هو االإمتام يف حمل ال�صفر 

مع كون االإمتام م�رشوعًا يف غري ال�صفر. فتح الغفار 70/2.
وكقول الراوي: )رخ�ص يف ال�صلم( والثالث اأمت من الرابع يف املجازية وبُْعدمِ 

احلقيقة. الوجيز �ص97.
واإمنا  والق�رش.  باالإمتام  التمثيل  على  الغفار  فتح  ابن جنيم يف  اعرتا�ص  وانظر: 
اأ�صقط كان جمازاً  اإنه  قال يف اجلملة اأي يف غري حمل الرخ�صة، فمن حيث 
اجلملة كان  م�رشوع يف  اإنه  ومن حيث  عزمية.  مقابلته  لي�ص يف  اإذ   ،71/2
املجازية.  اأمت يف  الثالث. ولهذا كان  الق�صم  الرخ�صة بخلف  �صبيهًا بحقيقة 
واحلا�صل: اأنَّ احلكم يف الق�صم الثاين مل ي�صقط واإمنا تراخى بعذر. ويف الق�صم 
الثالث �صقط ومل يبق م�رشوعًا. ويف الق�صم الرابع �صقط مع كونه م�رشوعًا. 

فتح الغفار 70/2.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 652

واأما �صوم امل�صافر واإفطاره، فكل منهما يت�صمن رفقًا وم�َصقة)1(.

يان رخ�صة اإ�صقاط، كما يف هذا الق�صم الرابع. ك�صف االأ�رشار  )1( اأي فل ُي�َصمَّ
�ص596، املراآة �ص285.
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)احلكم الو�صعي(
1 - تعريفه.
2 - اأق�صامه.
اأ - الركن.

ب - ال�صبب احلقيقي.
ج - العلة.

د - ال�رشط.
هـ - العلمة.
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واحلكم اإن كان بتعلُّق �صيء ب�صيء اآخر)1(.
- فال�صيء املتعلِّق)2( اإن كان داخًل يف االآخر)3( فهو الرُّكن)4(.

اإيجاب احلكم ووجوده  - واإن مل يكن داخًل فيه، وكان موؤثراً يف 
لَّة)5(. ظاهراً فهو العمِ

- واإن مل يكن موؤّثراً فيهما وكان طريقًا للو�صول اإلى احلكم من غري 
ال�صبب  يتخلَّل بني  ابتداًء، وال وجوده، ولكن  اإليه وجوبه)6(  ي�صاف  اأن 
وبيان  الو�صعي  احلكم  وهو  ال�رشعي.  احلكم  من  الثاين  الق�صم  هو  هذا   )1(

اأق�صامه.
التكليفي وح�صول  باحلكم  بتعلُّق �صيء  »اأثر اخلطاب  باأنه:  املراآة  وقد عرفه يف 

�صفة له باعتباره«. املراآة �ص285.
وقوله: )وح�صول �صفة له(: اأي لذلك ال�صيء.

وقوله: )باعتباره(: اأي باعتبار ذلك احلكم التكليفي.
وانظر: فتح الغفار 63/3 فما بعدها.

)2( اأي ال�صيء الذي تعلَّق باحلكم التكليفي، وهو اأحد اأنواع احلكم الو�صعي.

)3( املراد من االآخر: اأي احلكم التكليفي.

)4( �صياأتي تعريفه عند املوؤلِّف قريبًا. وهو يف اللغة: جانب ال�صيء االأقوى.
ْن رَكَن اإليه اإذا ا�صتند عليه. املراآة �ص286-285. ممِ

ّلة، لتغريُّ حال  ي املر�ص عمِ )5( العلة يف اللغة: تغري املحل مبا هو حال فيه، ومنه �ُصمِّ
لة التكرار. ومنه العلل وهو ال�رشب مرة بعد اأخرى. املري�ص بذلك. وقيل: العمِ

فتح الغفار 64/3، ل�صان العرب، مادة )علل(، خمتار ال�صحاح �ص451، 
املراآة �ص286.

و�صياأتي تعريفها ا�صطلحًا عند ال�صارح �ص613.

=



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 656

لَّة غري م�صافة اإلى ال�صبب. واحلكم عمِ
1 - فهو ال�صبب احلقيقي)1(.

وذلك مثل: داللة االإن�صان)2( ال�صارق على مال اإن�صان لي�رشقه، وعلى 

=
)6( هذا القيد يخرج العلة وال�رشط، الأن احلكم ُي�صاف اإلى العلة وجوداً وكذلك 

اإلى ال�رشط وجوداً. فتح الغفار 64/3، الوجيز �ص97.

اإلى  به  يتو�صل  الذي  احلبل  ومنه  اإلى غريه طريقًا.  املو�صل  اللغة:  ال�صبب يف   )1(
املاء من البئر، وهو يف اال�صطلح ما ي�صاف اإليه احلكم، ويف�صي اإلى احلكم 
االأق�صام  د  تعدُّ اإليه يف  واملنظور  اأق�صام: حقيقي، وجمازي.  وهو  تاأثري.  بل 

اختلف اجلهات واالعتبارات واإن احتدت االأق�صام بح�صب الذات.
ال�صحاح  خمتار  )�صبب(،  مادة  العرب،  ل�صان   ،64/3 الغفار  فتح 

�ص281.
وعرف �صاحب فتح الغفار ال�صبب احلقيقي باأنه: »ما يكون طريقًا اإلى احلكم من 

َلل«. غري اأن ي�صاف اإليه وجوب وال وجود، وال يعقل فيه معاين العمِ
فخرج بقوله: )طريقًا( العلمة؛ فاإنها علمة على طريقه ال نف�ص الطريق.

وخرج بقوله: )وجوب وال وجود( العلة وال�رشط. كما �صبق.
فاإن احلكم ي�صاف اإلى العلة وجوداً بها، واإلى ال�رشط وجوداً عنده.

لل: اأي ال يوجد له تاأثري يف احلكم بوجٍه بوا�صطة  وقوله: وال يوجد فيه معاين العمِ
معنى  فيه  والذي  العلة،  �صبهة  له  الذي  ال�صبب  عن  احرتز  وا�صطة.  بغري  اأو 
العلة. وخرج ال�صبب املجازي اأي�صًا. الأن املراد من كونه طريقًا كونه طريقًا 

يف احلال واملجازي طريقًا يف املاآل. فتح الغفار 64/3.

)2( اأي غري موَدع. املرجع ال�صابق.
وال�صبب اأن داللة املودع ال�صارق توجب ال�صمان لرتكه احلفظ.
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اّل �صيئًا)1(. نف�صه ليقتله، ففعل مل ي�صمن الدَّ
لل�صبب  �صار  ال�صبب  اإلى  م�صافة  ّلة  عمِ واحلكم  ال�صبب  بني  تخلَّل  واإن 

لَّة)2(. حكم العمِ
َا يتعلَّق بوطء  - وذلك كقود الّدابة و�صوقها، فاإنَّ ُكًل منهما �صبب ملمِ

لَّة)3(. ْوقمِ ال عمِ الدابة من املال والنف�ص حال الَقْودمِ وال�صَّ
واليمني �صواء كان بالله اأو بغريه يعقد للربِّ، فل يكون قط ]26/اأ[ طريقًا 
للجزاء يف اليمني بغري الله. وال للكفارة يف اليمني بالله تعالى عندنا)4(.

)1( الأنه ال ي�صاف احلكم اإليه فل ي�صمن، الأنه تو�صط بني ال�صبب احلكم علة هي 
فعل فاعل خمتار. املرجع ال�صابق.

)2( في�صاف احلكم اإليه. واإن كان مل يو�صع للتلف ومل يوؤثِّر فيه، واإمنا هو طريق 
اإليه. والعلة هي وطء الدابة بقوائمها ذلك ال�صخ�ص. وهو م�صاف  للو�صول 
ْوق وحادث به فيكون له حكم العلة فيما يرجع اإلى املحل ال فيما يرجع  اإلى ال�صَّ
َية ال احلرمان من املرياث وال الكفارة وال  اإلى جزاء املبا�رشة. فتجب عليه الدِّ

الق�صا�ص. فتح الغفار 65/3، الوجيز �ص98.

)3( املرجع ال�صابق 65/3.
اأمثلته ال�صهادة بوجوب الق�صا�ص. فاإنها �صبب والعلة ما تو�صط من فعل  ومن 
القاتل امل�صهود عليه اإال اأنها �صبب يف معنى العلة الأن العلة م�صافة اإلى ال�صهادة من 
جهة اأنه لي�ص للوايل ا�صتيفاء الق�صا�ص قبل ال�صهادة، فكانت �صاحلة الإيجاب 
اإذا رجع، وال يجب الق�صا�ص،  �صمان املحل، فوجبت الدية على ال�صاهد 

الأنه جزاء املبا�رشة. فتح الغفار 65/3.

ى �صببًا جمازاً، ملا يرتتب  )4( فهذه االأمور قبل احلنث اأي وقوع املعلق عليها ُت�َصمَّ
اإليه   العتاق ولزوم املنذور به الإف�صائها  اأو  عليها من اجلزاء وهو وقوع الطلق 
=
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مبعنى  �صببًا هو  بال�رشط  واملعلَّق  اليمني  فاإنه جعل  لل�صافعي،  - خلفًا 
قبل  التكفري  بامللك)1(. وجاز  الطلق والعتاق  تعليق  فلم يجز عنده  لَّة؛  العمِ

احلنث)2(.
وعندنا جاز تعليقهما بامللك)3(. ومل يجز التكفري قبل احلنث، وللمعلق 

=
     يف اجلملة، وال ُت�َصمى اأ�صبابًا حقيقة، اإذ رمبا ال تف�صي اإليه باأن ال يقع املعلق 

عليه.
وفائدة القيد بـ )قبل الوقوع( الأن ال�صيغ املذكورة بعد الوقوع علل حقيقة لتاأثريها 

يف وقوع االأجزية مع االإ�صافة اإليها واالت�صال بها مبنزلة البيع للملك.
انعقدت علة  املانع  فاإذا زال  االنعقاد،  للعلة من  مانعًا  ال�رشط كان  اأن  وذلك 

حقيقة مبنزلة االإيقاعات املنجزة، 
وهذا بخلف ما اإذا قال: والله ال اأدخل هذه الدار. فدخلها. فاإن علة الكفارة 
الكفارة، واإمنا  اإلى  يف�صي  ُّ ال  ِّ والربمِ للربمِ اليمني. الأنها مو�صوعة  ال ت�صري هي 

يف�صي اإليها احلمِْنث. وهو العلة.
وهذا بيان للق�صم الثالث من اأق�صام ال�صبب وهو ال�صبب املجازي.

ْجُتكمِ فاأْنتمِ َطالمِق، ال َتْطُلق لعدم امللك، ويكون  )1( اأي فلو قال الأجنبية: اإْن َتَزوَّ
ال�رشط لغواً.

)2( الأن االإمام ال�صافعي - رحمه الله - جعل اليمني واملعلق بال�رشط �صببًا يف معنى 
اإيقاف احلكم ال يف منع العلة من االنعقاد. فهو مثل البيع  العلة. وتاأثريه يف 

باخليار اأو املوؤجل.
اب قبل احلول وتقدمي الزكاة فيه. - والأنه وجد ال�صبب مثل بلوغ النِّ�صَ

)3( الأن التعليق مينع انعقاد العلة من اأن تكون علة، وال اأثر له يف احلكم قبل وجود 
املعلَّق عليه.
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بال�رشط �صبه احلقيقة خلفًا لزفر.
وفائدة اخللف: 

تظهر فيما اإذا قال المراأته: )اإْن َدَخلتمِ الداَر َفاأَْنتمِ َطالمِق ثلثًا( ثم طلقها 
ثلثًا.

فعنده ال يبطل التنجيز التعليق)4(.
- وعندنا يبطله)5(.

ّلة مو�صلة  عمِ فيه وال يكون  موؤّثر  باحلكم غري  املتعّلق  ال�صيء  واإذا كان 
اإليه، لكن توقف وجوده عليه ف�رشط)6(.

)4( حتى لو اأجنز الطلق الثلث ثم تزوجها ودخلت الدار ُطلَِّقت.
فتح الغفار 66/3، املراآة �ص296-295.

)5( حتى لو عادت اإليه بعد املحلِّل ثم وجد ال�رشط مل يقع �صيء، الأن املحلية �رشط 
اليمني انعقاداً وبقاًء، فتبطل لفواتها بالتطليقات الثلث، اأو الأن هذه اليمني اإمنا 
ّح باعتبار امللك القائم ولي�ص فيه اإال ثلث تطليقات فاإذا ا�صتوفاها ُكّلها بطل  ت�صمِ

امًا. اجلزاء فتبطل اليمني، كما اإذا فات ال�رشط باأْن جعل الدار ب�صتانًا اأو حمَّ
- ونوق�ص هذا الطريق مبا اإذا علََّق الثلث بال�رشط ثم طلقها ثنتني، ثم  عادت 
واأبي  حنيفة  اأبي  عند  الثلث  يقع  فاإنه  ال�رشط،  ووقع  اآخر،  زوج  بعد  اإليه 
فقط.  الباقية  فاإنها  واحدة  اإال  تقع  مل  امللك  هذا  طلقات  تعني  فلو  يو�صف، 
ولهذا �رشَّح �صم�ص االأئمة وفخر االإ�صلم باأن بطلن التعليق بانعدام املحل، ال 

الأن املعلق بال�رشط تطليقات هذا امللك. فتح الغفار 66/3.

)6( ال�رشط يف اللغة: العلمة اللزمة. ومنه علمات ال�صاعة، كقوله تعالى }جئ  
حئ  مئىئ{�صورة حممد: 18 - اأي علماتها.

وا�صطلحًا: هو لزوم ال�صيء اأو التزامه. اأو هو ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم 
=
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واإن مل يتوقف فل اأقل من اأن يدل على وجوده فعلمة)1(.
والت�صديق  كاالإقرار  ال�صيَء)3(،  ُم  ُيَقوِّ فما  الركن:  اأما   )2(-  2

للإميان)4(.

=
من وجوده وجود وال عدم لذاته، كال�صوء بالن�صبة لل�صلة.

دون  الوجود  به  يتعلَّق  الذي  »اخلارج  باأنه:   73/3 الغفار  فتح  يف  فه  وعرَّ
الوجوب«.

)1( العلمة يف اللغة االأثر واالأمارة و�رشعًا اأو ا�صطلحًا: ما يدل على وجود ال�صيء 
بدون توقُّف عليه.

ومنه الغيم فاإنَّه علمة على نزول املطر. وال يلزم من وجوده وجود املطر. 
فها يف فتح الغفار: »باأنها ما يعرف الوجود من غري اأْن يتعلق به وجوب وال  وعرَّ

وجود كاالإح�صان«. فتح الغفار 75/3.

م الكلم على ال�صبب �ص604. )2( تقدَّ
وهذا الرتقيم اجلانبي الأنواع احلكم الو�صعي.

كن ما يقوم به ال�صيء، كاالإقرار والت�صديق للإميان. )3( ذكر يف الوجيز اأن الرُّ
الوجيز �ص98، التو�صيح وحوا�صيه 262/2.

ويف املراآة: اأما الركن فما يتقوم به ال�صيء، اأي يدخل يف قوامه فيكون جزءاً 
له. وهذا اأولى من قول �صاحب التنقيح ما يقوم به ال�صيء ل�صدقه على املحّل. 

املراآة �ص285.

وهو  كاالإقرار،  اأ�صلي،  للإميان  بالن�صبة  عندهم  كن  الرُّ الأن  املثالني؛  ذكر   )4(
الذي ينتفي ال�صيء بانتفائه. وزائد وهو الذي ال ينتفي ال�صيء بانتفائه �رشعًا - 

كالت�صديق -. املرجع ال�صابق 286-285.
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3 - اأق�صام الِعلَّة: 
لَّة ا�صمًا ومعنًى وحكمًا. 1 - العمِ

لَّة ا�صمًا فقط. 2 - العمِ
لَّة ا�صمًا ومعنًى ال حكمًا. 3 - العمِ

لَّة معنًى وحكمًا. 4 - العمِ

لَّة ا�صمًا وحكمًا. 5 - العمِ
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لَّة ا�صمًا ي�صاف احلكم اإليها. ومعنًى توؤّثر  لَّة)1(: فاإما عمِ 3 - اأ - واأما العمِ
فيه)2(. وحكمًا)3( ال يرتاخى احلكم عنها، كالبيع املطلق للملك، والنكاح 

)1( قد �صبق اأن العلة هي: اخلارج املوؤّثر، اإال اأن لفظة العلة مَلّا كان ُيْطَلق على معاٍن 
اأَُخر بح�صب اال�صرتاك اأو املجاز على ما اختاره فخر االإ�صلم - حاولوا يف هذا 
املقام تق�صيم ما يطلق عليه لفظ العلة اإلى اأق�صامه - كما تق�صم العني اإلى اجلارية، 

جاع. بع وال�صُّ والبا�رشة، وغريهما. واالأ�صد اإلى ال�صَّ
- وحا�صل االأمر اأنهم اعتربوا يف حقيقة العلة ثلثة اأمور هي: 

1( اإ�صافة احلكم اإليها.
2( تاأثريها فيه.

3( ح�صولها معه يف الزمان.
وهو الق�صم االأول منها املفاد بقوله: )علة ا�صمًا( وهي ما ي�صاف احلكم اإليها بل 
وا�صطة، وتف�صريها مبا تكون مو�صوعة يف ال�رشع الأجل احلكم وم�رشوعة له.

اإمنا ي�صح يف العلل ال�رشعية، ال يف مثل الرمي واجلرح. ومعنى االإ�صافة اإليها 
الغفار  فتح  باجلرح.  بال�رشاء. وهلك  وُعتمَِق  بالرمي.  قتله  قولنا:  يفهم من  ما 

.68/3

اأو فقد بع�ص االأو�صاف املذكورة كانت قا�رشة عند  )2( فاإذا مل توؤثِّر يف احلكم 
فخر االإ�صلم. اأو جمازاً عند غريه. املرجع ال�صابق.

)3( اأي وهي ما حت�صل مع احلكم يف الزمان. املرجع ال�صابق.
اإلى �صبعة  اأي: ولهذا وهو وجود تلك االأو�صاف فيها وعدم وجودها تنق�صم 
اأن  فاإما  )واإال  احلقيقية.  العلة  فهي  الثلثة  االأو�صاف  اإذا جمعت  الأنها  اأق�صام 
يكون املنتفى هو احلكم اأو اال�صم اأو املعنى، وذلك ثلثة: اأو اال�صم واحلكم. 
ال�صابق  املرجع  انظر:  ثلثة.  واملعنى(، وذلك  اال�صم  اأو  واملعنى.  احلكم  اأو 

68/3، املراآة 287، الوجيز �ص99.
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للحل،والقتل للق�صا�ص)1(.
لَّة( ا�صمًا فقط، كاملعلَّق بال�رشط)2(. ب - واإما )عمِ

لَّة( ا�صمًا ومعنًى ال حكمًا، كالبيع املوقوف والبيع باخليار،  ج - واإما )عمِ
وعقد االإجارة، ولهذا / �صحَّ تعجيل االأجرة ]26/ب[ وا�صرتاطه - كما 

�صحَّ اأداء الزكاة قبل احلول.
لَّة ا�صمًا ومعنًى ال حكمًا)3(. واأداء ال�صوم من امل�صافر لوجود العمِ

اإليه بل وا�صطة.  فاإنه مو�صوٌع له، و )امللك( م�صاف  )1( قوله: )كالبيع املطلق( 
وهو موؤثِّر يف امللك.

واملراد من املطلق: ما مل يقيد ب�رشط ال امل�رشوط باالإطلق، فاإنه ال وجود له 
اأ�صًل.

وال املعنى الكلي الذي ال يوجد اإال يف �صمن اجلزئيات، فاإنه �صادق على البيع 
باخليار.

)2( اأي اأن الق�صم الثاين ما يكون علة ا�صمًا فقط، ال معنًى، وال حكمًا.
كاالإيجاب املعلَّق بال�رشط، الأن �صورة العلة يف التعليق واليمني موجودة.

وكذا احلكم ي�صاف اإليهما عند وجود ال�رشط، لكن ال تاأثري له قبله.
واأما نفي احلكم فظاهر، قال �صم�ص االأئمة: العلة معنًى وحكمًا ما يكون ثبوت 
ره ال عند ارتفاعه. وبعد احلنث ترتفع اليمني، وكذا بعد وجوده  احلكم عند تقرُّ

لًَّة معنًى وحكمًا؟!! ال تبقى اليمني، فكيف يكون عمِ

)3( قال يف فتح الغفار - بعدما مثَّل بالبيع باخليار -: فاإن امللك م�صاف اإليه وهو موؤثِّر فيه، 
لكن تراخى احلكم عنه اإلى اإ�صقاط اخليار بناًء على اأن ال�رشط داخل على احلكم 
دون ال�صبب تقليًل للخطر. ثم قال: فاإْن قيل: فيلزم: القول بتخ�صي�ص العلة اأن 

يتاأخر احلكم عنها ملانع.
قلنا: اخللف يف تخ�صي�ص العلل اإمنا هو يف االأو�صاف املوؤثِّرة يف االأحكام،   
=
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لَّة ا�صمًا  وكل اإيجاب م�صاف نحو: اأنتمِ َطالمِق غداً، ومر�ص املوت، عمِ
ومعنًى ال حكمًا، كاالإجارة، والن�صاب، و�صهود ال�صهر.

لكنها ت�صبه االأ�صباب)1(. بخلف البيع املوقوف والبيع باخليار فاإنهما 
ال ي�صبهان االأ�صباب.

يثبت  ما  به  فيثبت  ّليَّة،  العمِ كجزء  ّليَّة،  العمِ �صبهة  »له«)2(  ما  واأما   - د 

=
لل التي هي اأحكام �رشعية، كالعقود والف�صوخ. اليف العمِ

- وقد يجاب باأن اخللف اإمنا هو يف العلة احلقيقية - اأعني العلة ا�صمًا ومعنًى 
وحكمًا - ولي�ص مب�صتقيم. الأنه ال يت�صور الرتاخي فيما هو علة حكمًا، فكيف 

يقع فيه النزاع. كذا يف التلويح 132/2.
- واأجاب عنه يف التقرير بااللتزام ملا عرف اأن ما جعله املخ�ص�ص مانعاً يتاأخر به احلكم 

جعلناه �صطر العلة. انتهى.
- وداللة كون هذا النوع علة ال �صببًا اأن املانع اإذا زال وجب احلكم به من حني 

االإيجاب حتى ميلكه امل�صرتي بزوائده املت�صلة واملنف�صلة.
فتح الغفار 69/3، واملراآة 288.

)1( قال يف التلويح: الأن االإ�صافة التقديرية - كما يف االإجارة توجب �صبه ال�صببية، 
فاالإ�صافة احلقيقية اأولى. فلهذا يقت�رش وقوع الطلق يف قوله: )اأْنتمِ َطالمِق غداً( 

على جمئ الغد من غري ا�صتناد اإلى زمن االإيجاب.
وخل�صة الفرق: اأن العلة التي يرتاخى عنها احلكم، لكن اإذا ثبت ال يثبت من 

حيث العلة تكون م�صابهة لل�صبب بوقوع تخلُّل الزمان بينها وبني احلكم.
والتي اإذا ثبت حكمها يثبت من اأوله اأو مل يتخلل الزمان بينها وبني احلكم ال 

تكون م�صابهة لل�صبب. التو�صيح 133/2، املراآة �ص289.

)2( �صقط من الن�صخة التي عندي. واملراد ال�صبب الذي له �صبهة العلة.
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بال�صبهية، كربا الن�صيئة، يثبت باأحد الو�صفني القدر اأو اجلن�ص)1(.
لَّة، كالقرابة  العمِ ّلة« معنى وحكمًا، كاجلزء االأخري من  هـ - واإما »عمِ
ر امللك يثبت العتق به)2(. حتى ت�صح نية الكفارة  وامللك للعتق. فاإذا تاأخَّ

عند ال�رشاء. وي�صمن اإذا كان �رشيكًا، كما  عندهما)3(، ال عنده.
ُثم  اأورثا عبداً  اإذا  به، كما  العتق  يثبت  االآخر)4(:  ال�رشيك  ر  تاأخَّ واإْن 

عى اأحدهما اأنه قريبه)5(. ادَّ

)1( اأي يكفي يف وجوده اأحدهما. فتح الغفار 71-70/2.

)2( الأن املجموع علة للعتق فاأيهما تاأخر كان علة لذلك. اأي معنى لتاأثري كل منهما 
يف العتق.

- اأما القرابة، فلأنها موؤثِّرة يف ال�صلة، والرق يقطعها، ولهذا �صان الله تعالى 
هذه القرابة عن القطع باأدنى الرقني وهو النكاح فباأعلهما اأولى.

واأما امللك، فلأن ملك العتق م�صتفاد منه حكمًا لوجود احلكم معه وعدم تراخيه 
اأحدهما ونف�صه من االآخر كان  العتق  ملا كان من  عنه. ال ا�صمًا؛ الأن قدرة 
املو�صوع للعتق الكل ال كل واحد، فاإن املو�صوع للعتق �رشعًا ملك القريب ال 

مطلق امللك كما �صبق.
االأ�رشار  71/3، ك�صف  الغفار  فتح  الوجيز �ص99،   ،290-289 املراآة 

328/4 فما بعدها، التلويح 136/2.

)3( اأي عند ال�صاحبني، ال عند اأبي حنيفة رحمه الله. املراجع ال�صابقة.

لفظ  بدون  لكن  �ص99،  للوجيز  املوافق  وهو  )القرابة(  املراجع  بع�ص  يف   )4(
)ال�رشيك(. فتح الغفار 71/3.

)5( اأي اإذا كان جمهول الن�صب، فاإن املدعي معتق وغارم ن�صيب االآخر. املراآة 
.290

=
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ي القرابة)1(، ال اإن كانت معلومة. بخلف ال�صهادة،  عمِ وي�صمن ُمدَّ

=
وهذا بخلف اآخر ال�صاهدين، فاإن العمل بالق�صاء مبجموع ال�صاهدين بل اعتبار 

الرتتيب.
املراجع ال�صابقة، وخا�صة: املراآة 290، التلويح 136/2.

قال يف فتح الغفار 71/3: وهذا - اأي كون اجلزء االأخري - علة )حكمًا( اإمنا 
هو راأي املحققني بناًء على اأن اجلزء االأول مبنزلة العدم يف ثبوت احلكم، كاملنِّ 

ْكر. االأخري يف اأثقال ال�صفينة، والقدح االأخري يف ال�صُّ
اإمنا ي�صري موجبًا باالأخري ثم احلكم يجب بالكل  اأن االأول  ثم نقل عن التقومي 

في�صري اجلزء االأخري كعلة العلة، فيكون له حكم العلة.
املرجع ال�صابق 71/3.

- ثم اعرت�ص عليه وقال: واأنت خبري باأن علة العلة تكون علة ا�صمًا ال حمالة. 
- وقد ُيَجاب باأنه يجب فيما هو علة ا�صمًا اأن يكون مو�صوعًا للحكم على ما 
�رشَّح به االإمام ال�رشخ�صي وغريه. وامللك مل يو�صع يف ال�رشع للعتق، واإمنا 

املو�صوع له ملك الرقبة، و�رشاء القريب. كذا يف التلويح 136/2.
- وقد يقال: اإن امللك مل يو�صع للعتق اإال يف القريب. ولهذا اختار املحققون 

اأن �رشاء القريب من قبيل العلة احلقيقية. املرجع ال�صابق.
اأنَّ �رشاء  فاإنه قدم  ال�رشيعة قد �صها هنا  اإنَّ �صدر  ابن جنيم - هنا -:  - وقال 
ال�صاد�ص. ونقل عنه ما هو  النوع  القريب من احلقيقية، وجعله - هنا - من 
ل كلمه  بدَّ نِّف  املُ�صَ لكن  عنده(.  )ال  قوله:  اإلى  نِّف  املُ�صَ عن  بن�صه  موجود 

خلفًا للإمام بقوله: )ال عنده(.
فتح الغفار 71/3، الوجيز 99، املراآة 290.

)1( الأن القرابة ب�صنعه. فلو كانت معلومة مل ي�صمن باالتفاق. الأن امللك باالإرث 
لي�ص من �صنعه. التلويح 136/2.
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فاإن احلكم يثبت مبجموعهما ال ب�صهادة الثاين)1(.
لَّة( ا�صمًا وحكمًا: و - واإما )عمِ

اعي / مقام املدعو اإليه، كال�صفر)2( واملر�ص)3( ]27/اأ[  1( فاإما باإقامة الدَّ
للرخ�صة)4(.

اإال بالق�صاء، وهو يقع  )1( الأن احلكم يثبت باملجموع، والأن ال�صهادة ال تعمل 
بال�صهادتني وال ترجيح الأحدهما على االآخر. املرجع ال�صابق.

َخ�ص. املراآة 290. )2( اأي ال�صفر املطلق الذي ُتَرتَّب عليه الرُّ

َخ�ص. املرجع ال�صابق. )3( اأي املر�ص امل�صق الذي ُتَرتَّب عليه الرُّ
ومثل النوم املوجب ال�صرتخاء املفا�صل للحدث.

فاإن ُكًل من هذه االأمور علة )ا�صمًا( للو�صع واالإ�صافة ال�رشعيتني، و )حكمًا( 
املرجع  النج�ص.  امل�صقة وخروج  هو  املوؤثِّر  الأن  )معنًى(؛  ال  الرتاخي،  لعدم 

ال�صابق.
ويراد بالداعي: ال�صبب. واملدعو اإليه: امل�صبب. فاإن ال�صفر املُْطَلق �صبب امل�صقة، 

وامل�صقة م�صبب. وهكذا... الخ.

ال�صلة،  وق�رش  رم�صان،  يف  كاالإفطار  ال�صفر،  على  املبنية  للرخ�ص  اأي   )4(
م، واالإمياء يف ال�صلة. والرخ�ص املبنية على املر�ص مثل: التيمُّ

املراآة �ص290.
نِّف ن�ص  واعلم اأن الق�صمة العقلية للعلة تقت�صي اأن تكون �صبعة اأق�صام. واملُ�صَ

على خم�صة اأق�صام. واأ�صار اإلى الباقي، الأنه داخٌل يف االأق�صام املذكورة.
�صياأتي  كما   - ال�رشط  على  املعلق  وهو  فقط.  )ا�صمًا(  للعلة  مثااًل  اأذكر  واأنا 
ال�صابق،  بالتعليق  ثابت  الدخول  بعد  الطلق  وقوع  اإن   - ال�رشط  مباحث  يف 
قبل    الطلق  مبوؤثِّر يف وقوع  لي�ص  لكنه  )ا�صمًا(  له  علة  فيكون  اإليه،  وم�صاٌف 
=
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مقام  يَم  اأُقمِ املحبَّة  عن  املدلول، كاخلرب  مقام  الدليل)1(  باإقامة  واإما   )2
املجل�ص  اأحببتك، يف  فقالت:  َطالمِق(  فاأْنتمِ  اأحببتني  )اإْن  قوله:  املحبة يف 

يقع الطلق.

=
دخول الدار. بل مرتاٍخ عنه؛ فل يكون علة معنًى وحكمًا.

ّليَّة  العمِ �صبه  له  ما  )واأما  بقوله:  املوؤلِّف  اأ�صار  فكما  فقط،  )معنًى(  العلة  واأما   -
ب  بت منهما العلة، كرتكُّ ى و�صفًا له �صبهة العلة فمثل: اأحد و�صفني تركَّ وُي�َصمَّ
با من اجلن�ص والقدر عند احلنفية. والعقود من االإيجاب والقبول، حيث  علة الرِّ
مقومًا  لكونه  التاأثري؛  مدخًل يف  للجزء  الأن  معنى،  علة  اجلزئني  من  اإن كًل 
للموؤثِّر التام. اإذ املراد اجلزء االأخري اأو اأحد اجلزئني املرتبني، كالقدر واجلن�ص. 

فعلى هذا كان لكل 
من القدر واجلن�ص �صبهة العلية، فيثبت به ربا الن�صيئة؛ الأنه �صبهة الف�صل ملا يف 
النقد من املزية؛ فل يجوز اأن ي�صلم حنطة يف �صعري، وهذا بخلف ربا الف�صل. 
 - العلة  يتوقف على حقيقة  بل  العلية،  ب�صبهة  يثبت  فل  احلرمتني؛  اأقوى  فاإنه 
اأعني القدر واجلن�ص-. كيف والن�ص قائم يف قوله �صلى الله عليه و�صلم: )اإذا 
اختلف النوعان فبيعوا كيف �صئتم اإذا كان يداً بيد( رواه: م�صلم برقم 1588، 

والن�صائي 273/7، واأحمد 232/2.

)1( الفرق بني ال�صبب والدليل: اأن ال�صبب الداعي هو الذي يف�صي اإلى ال�صيء يف 
العلم  به  العلم  الذي يح�صل من  يتقدمه. والدليل هو  اأن  الوجود، فلبد من 
بذلك ال�صيء فرمبا يكون متاأخراً يف الوجود. كاالإخبار عن املحبة، ويقت�رش 
على املجل�ص؛ الأن تعليق الطلق مبا ال يطلع عليه اإال باإخبارها مبنزلة تخيريها، 

وهو مقت�رش على املجل�ص.
التلويح 136/3.
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4 - اأق�صام ال�رشط:
1 - �رشٌط حم�ص.

2 - �رشٌط يف حكم العلة.
3 - �رشٌط يف حكم ال�صبب.

4 - �رشٌط ا�صمًا ال حكمًا.
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واأما ال�صبب فكما مرَّ تف�صيله)1(.
4 - واأما ال�رشط:)2( 

1 - فهو اإما �رشٌط حم�ص)3( حقيقي، كال�صهادة يف النكاح اأو جعلي)4(.
وهو بكلمة ال�رشط، نحو: )اإْن َدَخْلتمِ الدار َفاأَْنتمِ طالمِق(. اأو داللتها)5(، 

ُجَها طالمِق()6(. نحو: )املراأة التي اأتزوَّ
)1( يف �ص613، وانظر املراآة 292-293، ك�صف االأ�رشار 293/4، ميزان 

االأ�صول 611، املغني 337.

ك�صف   ،73/3 الغفار  فتح   ،301 املراآة  وانظر:  �ص571،  تعريفه  �صبق   )2(
االأ�رشار 344/4، ميزان االأ�صول 616، املغني 345.

العلة على وجوده، ومينع وجود  يتوقف وجود  ما  بقوله: هو  ابن جنيم  فه  )3( عرَّ
العلة حقيقة بعد وجودها �صورة. كذا قال يف اإ�صاءة االأنوار. ثم قال: اإنه لي�ص 
ب�صامل جلميع اأق�صامه، فاالأولى تق�صيمه بدون تعريفه، كما يف التحرير فقال: 

واأما ال�رشط: 
1( فحقيقي: يتوقف عليه ال�صيء يف الواقع.

وجعلي لل�صارع فيتفق �رشعًا، كال�صهود للنكاح، والطهارة لل�صلة اأو للمكلف 
فتح  معناه.  اأو  الدار.  َدَخْلتمِ  كاإن  ال�صارع.  اإجازة  مع  عليه  فه  ت�رشُّ بتعليق 

الغفار 71/3.

)4( اأي: اأو حم�ص جعلي. املراآة 302، ك�صف االأ�رشار 337/4.

)5( اأي داللة كلمة ال�رشط.

اأي �صيغته.  ال�رشط  بكلمة  يكون  ما  املح�ص، وهو  ال�رشط  الق�صم من  )6( وهذا 
ى ال�رشط �صيغة، كما مثل املوؤلِّف، اأو داللة - كما مثل اأي�صًا - وذلك  وُي�َصمَّ
جُت امراأة فهي كذا( باعتبار  باأن يدل الكلم على التعليق، الأنه يف معنى )اإْن تزوَّ
=
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2 - واإما �رشط يف معنى العلة:
اإليه  وهو ُكلُّ �رشط مل يعار�صه علة �صاحلة الإ�صافة احلكم، في�صاف 
علة  الأن  الطريق؛  البئر يف  حفر  مثل:  احلقيقة،  تاأثري يف  له  يكن  مل  واإن 
ال�صقوط فيه الثقل اأمر غري اختياري)1( ال ي�صلح الإ�صافة �صمان العدوان. 
و�صببه املح�ص امل�صي املباح ال ي�صلح علة بوا�صطة الثقل)2(؛ فاأ�صيف ال�صمان 

اإلى احلفر، لكونه اإزالة للمانع من ال�صقوط من اإم�صاك االأر�ص عنه)3(.
العلة)4(  معنى  يف  ال�رشط  يكن  مل  للحكم  العلة  �صلحية  عند  فاأما   -

=
      اأن ترتب احلكم على الو�صف تعليق له به. كال�رشط، وُي�َصّمى ال�رشط داللة، 
وهذا النوع من ال�رشط يخت�ص بغري املعَّني؛ الأن ال�رشط اإمنا ي�صتفاد من االإبهام 
بخلف ال�رشط �صيغة؛ فاإنه يجري يف املعني وغريه. املراآة �ص302، ك�صف 

االأ�رشار 337/4، الوجيز �ص99.

مائع. وقطع حبل  فيه  اإذا كان  الزق  �صق  الغري، ومثل:  اأو حفرها يف ملك   )1(
القنديل، فاإن كًل منها �رشط؛ الأنه رفع املانع ولي�ص فيها علة �صاحلة للحكم؛ 

الأن ال�صقوط وال�صيلن والثقل طبع ال اختيار فيها.
املراآة 302، فتح الغفار 74/3.

لكن ي�صاف اإليها احلكم لعدم وجود علة �صاحلة الإ�صافة احلكم اإليها.

)2( الأنه اأي امل�صي واإْن كان اأقرب من ال�رشط لكنه مباح ال ي�صلح لرتتُّب �صمان 
العدوان عليه مع اأنه غري واجب. املراآة 302.

)3( املغني �ص347، التلويح 145/2.

)4( اأي اإذا وجدت علة �صاحلة الإ�صافة احلكم اإليها خرج ال�رشط عن اأن يكون مبعنى 
العلة؛ الأنه اإمنا جعل مبثابة العلة للحاجة، وال حاجة - هنا - الإثبات اخللفة. 

ك�صف االأ�رشار 344/4.
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حتىكان ال�صمان على �صهود اليمني ال ال�رشط اإذا رجعوا بعد احلكم)1(.
واإن رجع �صهود ال�رشط وحدهم �صمنوا)2(.

- وكذا / عند �صلحيتها له ال ي�صاف احلكم اإلى ال�صبب ]27/ب[ 
كما اإذا اجتمع �صهود التخيري واالختيار يف الطلق والعتاق. فاإن ال�صمان 

على �صهود االختيار؛ الأنه العلة، والتخيري �صبب)3(.

)1( اأي: فلو �صهد قوٌم باأن رجًل علق طلق امراأته غري املدخول بها بدخول الدار، 
واآخرون باأنها دخلت الدار، وق�صى القا�صي بوقوع الطلق ولزم ن�صف املهر. فاإْن 
رجع �صهود دخول الدار وحدهم �صمنوا للزوج ما اأداه اإلى املراأة من ن�صف املهر؛ 

الأنهم �صهود ال�رشط ال�صامل عن معار�صة العلة ال�صاحلة الإ�صافة احلكم اإليها.
واإذا رجع �صهود دخول الدار و�صهود اليمني، اأي التعليق - جميعًا - فال�صمان 
على �صهود التعليق، الأنهم �صهود العلة، اإما باعتبار ما يوؤول اإليه، اأو باعتبار اأن 
العلة اأعّم من احلقيقة، ومما فيه معنى ال�صببية. اأو باعتبار اأنه بعد �صهادة الفريقني 
وق�صاء القا�صي ات�صل احلكم بالعلة، فكمل العلة. ومع وجود العلة ال�صاحلة 

الإ�صافة احلكم اإليها ال حاجة للإ�صافة اإلى ال�رشط.
التلويح 145/2.

ال�رشط  اإلى �صهود  في�صاف احلكم  لل�رشط - هنا -  العلة  لعدم معار�صة  اأي:   )2(
للحاجة.

)3( اأي: ومثل اجتماع ال�رشط والعلة اجتماع ال�صبب والعلة. فاإن احلكم ُي�صاف اإلى 
العلة يف كل احلالتني؛ 

اإلى �رشوطها واأ�صبابها. وذلك الأن  اأ�صًل ال  َللها  عمِ اإلى  الأن االأحكام ت�صاف 
ال�صبب،  مع  العلة  فاجتمعت  علة،  االختيار  و�صهود  �صبب،  التخيري  �صهود 

في�صاف احلكم اإلى العلة.
ك�صف االأ�رشار 346-345/4.

=
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3 - واإما �رشط يف حكم ال�صبب:
وهو �رشط اعرت�ص عليه فعل فاعٍل خمتار غري من�صوب اإليه)1(.

كما اإذا حل قيد عبد الغري فاأبمَِق العبُد، ال ي�صمن عندنا)2(. فاإن احلل ملا  
�صبق االإباق الذي هو علة التلف �صار كال�صبب)3(.

4 - واإما �رشط ا�صمًا ال حكمًا:

=
و�صورة امل�صاألة: اأن ي�صهد جماعة باأن الزوج قال المراأته قبل الدخول بها يف 

املجل�ص الفلين: اختاري نف�صك. 
باأنها اختارت نف�صها يف ذلك املجل�ص. ثم رجعوا جميعًا بعد  و�صهد اآخرون 

احلكم بالطلق.
املرجع ال�صابق.

واملغني �ص348، فتح الغفار 74/3، الوجيز �ص100-99.

-352/4 االأ�رشار  303، ك�صف  املراآة   ،75-74/3 الغفار  فتح  الوجيز �ص99،   )1(
.353

غريهم  عند  واأن  خلفية.  امل�صاألة  اأن  اإلى  اإ�صارة  وفيه  ال�صابقة:  املراجع   )2(
ي�صمن. ولكن قال يف التلويح: اإنه م�صعر باخللف، ولي�ص كذلك. التلويح 

.147/2

مًا على العلة التي هي �صبب التلف، كان �رشطًا يف  )3( الأنَّ حلَّ القيد مَلَّا كان متقدِّ
لَّة؛ الأن العلة - ههنا - م�صتقلة غري م�صافة اإلى  معنى ال�صبب، ال يف معنى العمِ

ال�صبب، وال حادثة به، بخلف �َصْوق الدابة.
املراآة 302، ك�صف االأ�رشار 354/4، ميزان االأ�صول 624-625، فتح 

الغفار 75/3، التلويح 147/2، الوجيز 99، املغني 349.
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الفتقار  ا�صمًا  �رشط  الأنه  بهما)1(.  تعلَّق  ُكلِّ حكم  �رشَطْي  اأول  وهو 
احلكم اإليه يف نف�ص االأمر)2(؛ الأن وجوده يتاأخر اإلى وجود ال�رشط االأخري. 
اإذا عّلق الطلق ب�رشطني، فاإن  اإال ا�صمًا)3(، كما  فلم يكن االأول �رشطًا 
اأولهما وجوداً �رشط ا�صمًا ال حكمًا، كاأن يقول المراأته: )اإذا َدَخْلتمِ هذه 
الَدار وهذه الدار فاأنتمِ َطالمِق( فاأبانها ثم تزوجها فدخلت الدار يقع الطلق 

عندنا)4(. فاإن اأولهما وجوداً �رشط ا�صمًا ال حكمًا.

ك�صف  �ص303،  املراآة  �ص10،  الوجيز  من  والت�صحيح  بها.  الن�صخ  يف   )1(
االأ�رشار 361/4.

)2( اأكرث املراجع ذكرت افتقار احلكم اإليه يف اجلملة ال نف�ص االأمر.
التلويح  �ص351،  املغني  �ص625،  االأ�صول  وميزان  ال�صابقة،  املراجع 

.148/2

)3( اأي �صورة لتوقف احلكم عليه يف اجلملة ال حكمًا اأي معنى، لعدم حتقق احلكم 
عنده. املرجع االأخري 148/2.

وقد عرفه يف فتح الغفار باأنه ما يفتقر احلكم اإلى وجوده وال يوجد عند وجوده، 
ي �رشطًا. ومن حيث عدم وجود احلكم عنده ال  فمن حيث التوقُّف عليه �ُصمِّ

يكون �رشطًا حكمًا.
فتح الغفار 75/3، ميزان االأ�صول 625، املغني 351.

)4( اأي: خلفًا لزفر.
وامل�صاألة لها حاالت، كـ )اإْن َدَخْلتمِ الدار( وهي يف نكاحه َطُلَقت اتفاقًا.

اَرْين اأو دخلت اإحداهما فاأبانها فدخلت االأخرى مَلْ َتْطُلق  واإن اأبانها فدخلت الدَّ
اتفاقًا.

- واإن اأبانها فدخلت اإحداهما ثم تزوجها فدخلت االأخرى، َتْطُلق عند جمهور 
=
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5 - واإما العلمة)1(:
فقد ذكروا يف نظريها - )االإح�صان( للرجم)2(؛ الأن ال�رشط ما مينع 
العلة،  متاأخٌر عن وجود �صورة  اأن يوجد هو. ووجوده  اإلى  العلة  انعقاد 

كدخول الدار مثًل.
ثم  متاأّخراً،  يحدث  اإح�صان  على  يتوقف  ال  للرجم  الزنا  ّليَّة  عمِ وهنا 
االإح�صان على تقدير كونه علمة)3(، ال �رشطًا)4( يف معنى العلة، يثبت 

=
اإمنا هو ل�صحة وجود اجلزاء  ال�رشط  امللك حال وجود  ا�صرتاط       احلنفية، الأن 
ال ل�صحة وجود ال�رشط، بدليل اأنها لو دخلت الداَرْين يف غري امللك انحلت 
اليمني، وال لبقاء اليمني، الأن حملها الذمة فتبقى ببقائها، فل ي�صرتط اإال عند 

ال�رشط الثاين؛ الأنه حال نزول اجلزاء املفتقر اإلى امللك.
انظر: ك�صف االأ�رشار 361/4-362، املراآة 303، التلويح 148/2.

)1( �صبق تعريفها لغًة �ص وانظر: اأ�صول البزدوي - املنت �ص321.

)2( اقت�رش يف الوجيز على هذا املثال. ومل يذكر التعليل �ص100.
وذكر يف املغني تعريف العلمة بقوله: واأما العلمة فما جعل علمًا على الوجود 
من غري اأْن يتعلق به وجوب اأو وجود، مثل: االإح�صان يف باب الزنا. املغني 

�ص353، ميزان االأ�صول �ص619.

)3( اأما اأنه علمة فلأنه معرف ل�صفة العلة واأمارة لها. املراآة 304.

)4( اأي ال �رشطًا حم�صًا. فل ي�صمن �صهوده اإذا رجعوا مطلقًا �صواء كان ذلك مع 
�صهود الزنا اأو وحدهم قبل الق�صاء اأو بعده. الأن العلمة ال ي�صاف احلكم اإليها 

وجوبًا وال وجوداً، فل يجوز خلفتها عن العلة اأ�صًل. املراآة �ص304.
وذكر بعد هذا الكلم اأق�صام العلة، فلرياجع.

وينظر اأ�صول البزدوي �ص321.
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ب�صهادة الرجال والن�صاء)1(.]28/اأ[

نف تبع فخر االإ�صلم واأبا زيد و�صم�ص االأئمة  )1( قال يف فتح الغفار: )اعلم اأن امل�صِّ
يف جعل »االإح�صان« علمة ال �رشطًا، لوجهني: 

االأول: اأنهم �رشحوا باأن �صهود ال�رشط اإذا رجعوا �صمنوا، و�صهود االإح�صان 
اإذا رجعوا ال ي�صمنون، فلو كان االإح�صان �رشطًا ل�صمنوا.

الثاين: اأن حكم ال�رشط اأن مينع انعقاد العلة اإلى اأن يوجد ال�رشط. وهذا ال يكون 
نا بحال؛ الأن الزنا اإذا وجد مل يتوقف حكمه على اإح�صان يثبت بعده، لكن  يف الزِّ
االإح�صان اإذا ثبت كان معّرفاً حلكم الزنا، فاأما اأن يوجد الزنا ب�صورته فيتوقف 

انعقاده علة على وجود االإح�صان فل، فثبت اأنه علمة ولي�ص ب�رشط.
ق يف  - وقال املتقدمون من اأ�صحابنا، وعامة املتاأخرين اإنه �رشط، ون�رشه املحقِّ

التحرير بتوقفه عليه بل عقلية تاأثري وال اإف�صاء.
- واأجاب عن الوجهني: 

- اأما عن االأول فعدم ال�صمان برجوع �صهود ال�رشط هو املختار فقولهم بعدم 
واإمنا  �رشطيته،  عدم  على  يدل  ال  رجعوا  اإذا  االإح�صان  �صهود  على  ال�صمان 

تكلف االإح�صان علمة القائل بت�صمني �صهود ال�رشط.
- واأما عن الثاين: فتقدمه على العلة وهي الزنا غري قادح يف �رشطيته، اإذ تاأخره 
عنها غري الزم ك�رشط ال�صلة اإال يف ال�رشط التعليقي، بل قيل: وال فيه. فقد 
يتقدم ويكون املتاأخر العلم به كالتعليق بكون قيده القائم ع�رشة.... ثم قال: 
واإمنا ثبت االإح�صان ب�صهادة رجل وامراأتني، اإما الأنه علمة اأو �رشط لي�ص يف 

معنى العلة، فلي�ص اإثباته اإثبات عقوبة.
فتح الغفار 76/3، ك�صف االأ�رشار 362/4-366، التلويح 149-148/2.

واأقول: اإن هذه التق�صيمات التي ذكرها املوؤلِّف تبع فيها جمهور احلنفية، واأول 
من اأحدثها اأبو زيد - كما قال ال�صمعاين - ولي�ص عليها دليل، وفيها تناق�ص 
قواطع  انظر:  العلة  تخ�صي�ص  على  وبناًء  وعدم ح�رش.  اأق�صامها  وتداخل يف 
االأدلة 283/2-291، ميزان االأ�صول �ص613 فما بعدها، املراآة 304.
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2 - واملحكوم به)1( اأربعة اأنواع)2(:
. االأول: ما لي�ص له اإال وجود ح�صي)3(. وهو يتعلق بحكٍم �رشعيٍّ

و�صبب حلكم �رشعي اآخر، كالزنا؛ فاإنه حرام. و�صبب حلكم �رشعي، 
وهو وجوب اجَلْلد)4(.

ي. وهو متعلِّق بحكم �رشعي. لكنه  والثاين: ما لي�ص له اإال وجود ح�صِّ

)1( وهو فعل املكلَّف الذي تعلق به خطاب ال�صارع.
الوجيز �ص100، و�ص من البحث، واملراآة �ص312، التلويح 150/2فما 

بعدها، ك�صف االأ�رشار 229/4، املغني 335.

)2( انظر: التلويح 150/2 فما بعدها، فقد بني �صبب احل�رش يف االأربعة.

�صًا، اأي من وجوده يف  )3( الفعل الذي تعلَّق به خطاب ال�رشع البُد من حتققه حمِ
الواقع بحيث يدرك باحل�ص اأو بالعقل؛ اإذ اخلطاب ال يتعلق مبا ال يكون له وجود 

اأ�صًل.
التغليب ليدخل فيه مثل  واملراد بالوجود احل�صي ما يعم مدركات العقل بطريق 

ت�صديق القلب والنية يف العبادات. التلويح 151/2.
ثم مع وجوده احل�صي اإما اأن يكون له وجود �رشعي اأو ال.

وكل من الق�صمني اإما اأن يكون �صببًا حلكم �رشعي، اأو ال.
من  يح�صل  و�رشائط  اأركانًا  ال�صارع  يعترب  اأن  ال�رشعي:  الوجود  ومعنى   -
ى با�صٍم خا�صٍّ يوجد بوجود تلك االأركان وال�رشائط،  اجتماعها جمموع ُم�َصمَّ

وينتفي بانتفائها، كال�صلة والبيع. املرجع ال�صابق 151/2.
بالتعيني  الفعل  ذلك  ال�صارع  يجعل  اأن  �رشعي:  حلكٍم  الفعل  �صببية  ومعنى   -
�صببًا حلكم �رشعي وهو �صفة لفعل املكلف، كالزنا لوجوب احلد. اأو اأثر له، 

كالبيع للملك. املرجع ال�صابق.

)4( املراجع املذكورة يف اأول امل�صاألة.
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لي�ص �صببًا له، كاالأكل)1(، فاإنه يجب تارة ويْحُرم اأخرى)2(.
و�صبب  �رشعي،  بحكم  متعلِّق  وهو  �رشعي.  وجود  له  ما  والثالث: 

حلكم اآخر �رشعي، كاملبيع. فاإنه مباح و�صبب للملك)3(.
والرابع: ما له وجود �رشعي ومتعلِّق بحكم �رشعي، ولي�ص �صببًا حلكم 

�رشعي، كال�صلة)4(.
- ثم املحكوم به اإما: 

اأ - حقوق الله تعالى خال�صة)5(.
ب - اأو حقوق العباد خال�صة)6(

)1( الوجيز �ص100، التو�صيح 151/2.

)2( التو�صيح 151/2.

)3( الوجيز �ص101، التو�صيح مع التلويح 151/2.

)4( املرجعان ال�صابقان.

)5( املراد بحق الله تعالى: ما يتعلق به النفع العام من غري اخت�صا�ص باأحد، فين�صب 
اإلى الله تعالى لعظم خطره، و�صمول نفعه. واإال فباعتبار اخللق الكل �صواء يف 

االإ�صافة اإلى الله تعالى }ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ{ البقرة: 284.
- وباعتبار الت�رشر اأو االنتفاع هو متعاٍل عن الكل. املراآة �ص312، التو�صيح 

151/2، ك�صف االأ�رشار 230/4، فتح الغفار 59/3.

)6( معنى حق العبد: ما يتعلق به م�صلحة خا�صة، كحرمة مال الغري، وملك املبيع 
والثمن، ونحو ذلك.

املراآة 313، التو�صيح 151/2.
وبذلك يعلم اأنه ال يت�صور ق�صم اجتمع فيه حق الله وحق العبد على الت�صاوي يف 

اعتبار ال�صارع. التلويح 151/2، فتح الغفار 60-59/3.
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ج - اأو ما اجتمع فيه احلقان، وحق الله غالب،كحدِّ القذف)1(.د - 
اأو حق العبد غالب، كالق�صا�ص)2(.

)1( الوجيز �ص101، املراآة �ص313، التو�صيح 151/2، املغني 336-335، 
ك�صف االأ�رشار 230/4.

- وحدُّ القذف م�صتمٌل على احلقني باالإجماع. فاإن �رشعه لدفع عار الزنا عن 
املقذوف دليٌل على اأن فيه حق العبد. و�رشعه حداً زاجراً دليل على اأن فيه حق 
التداخل عند  اإال ان هذا راجح عند احلنفية، حتى ال يجري فيه  الله تعالى. 
االجتماع، حتى لو قذف جماعة يف كلمة واحدة، اأو يف كلمات متفرقة، 

ال يقام عليه اإال حٌد واحٌد.
وعند ال�صافعي - رحمه الله - حق العبد فيه غالب، فيجري فيه العفو واالإرث، 

وال يجري فيه التداخل.
املراآة �ص313، فتح الغفار 60/3.

والَقْذُف لغًة: الرمي عن بعد، ثم ا�صتعري لل�صتم.
و�رشعًا: رمٌي خم�صو�ٌص هو الرمي بالزنا والن�صبة اإليه.

التعريفات للربكتي �ص425، مهمات التعاريف �ص577، معجم لغة الفقهاء 
�ص359.

)2( الق�صا�ص لغة: التتبع.
و�رشعًا: اأن ُيْفَعل بالفاعل اجلاين مثل ما َفَعَل.

اأو هو: القتل باإزاء القتل، واإتلف الطرف باإزاء اإتلف الطرف.
الفقهاء  لغة  التعاريف �ص584، معجم  للربكتي �ص430، مهمات  التعريفات 

�ص364.
ووجه حق الله تعالى فيه: اأنه ي�صقط بال�صبهات، كاحلدود اخلال�صة.

واأنه يجب جزاًء للفعل، حتى يقتل اجلماعة بالواحد، واأجزية االأفعال جتب لله تعالى.
=
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- اأما حقوق الله تعالى: فثمانية)1(:
1( عبادات خال�صة: كاالإميان)2( وفروعه.

واالإقرار اأ�صل)3( يف االإميان اتفاقًا، حتى �صحَّ اإميان املُكره)4( يف حق 
ته. الدنيا، وال ي�صح ردَّ

=
املقابلة  معنى  وفيه  املماثلة،  بطريق  وجوبه  كان  ملا  راجٌح  العبد  حق  ولكن 

باملحل، فعلم اأن حق العبد فيه راجٌح، واإليه االإ�صارة يف قوله تعالى }ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ{ البقرة: 179.

عنه  والعفو  االعتيا�ص  وي�صح  االإرث،  فيه  ويجري  الويل،  ي�صتوفيه  ولهذا 
باالإجماع. مراآة االأ�صول �ص313.

)1( احل�رش يف ذلك بطريق اال�صتقراء. املرجع ال�صابق �ص313، التلويح 151/2، 
ك�صف االأ�رشار 230/4، املغني �ص336، الوجيز 101.

)2( االإميان لغة: الت�صديق واالإذعان.
و�رشعًا: ت�صديٌق باجلنان وقوٌل بالل�صان، وعمٌل باالأركان.

ا عليه ال�صلف  وما ذكره املوؤلِّف فاإنه جاٍر فيه على مذهب احلنفية. وهو خمالف ملمِ
يف ذلك. وقد مثَّلوا لفروعه: بال�صلة، وال�صوم، واحلج، ونحو ذلك.

املراآة �ص314، فتح الغفار 60/3.

)3( علَّق يف هذا املو�صع يف احلا�صية )28/اأ( بقوله: لكن عند بع�ص علمائنا اأ�صل 
َمْن  والنا�ص  الله  عند  موؤمنًا  يكون  فل  به،  ملحق  واالإقرار  الت�صديق.  االإميان 

تركه اختياراً.
فيكون من  الدنيوية،  االأحكام  الت�صديق واالإقرار الإجراء  اأ�صله  البع�ص  وعند 

تركه اختياراً موؤمنًا عند الله. املراآة �ص314، التو�صيح 151/2.

)4( هذا عند بع�ص احلنفية. انظر: املرجع ال�صابق.
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- واالأعمال زوائد على االإميان)1(.
2( وعبادة فيها معنى املوؤونة: ك�صدقة / الفطر ]28/ب[ فلم ي�صرتط 
لها كمال االأهلية)2(.3( وموؤونة فيها عقوبة: كاخلراج)3(. ولذلك ال يبتداأ 

على م�صلم. وجاز البقاء عليه)4(.

َلف. )1( بل هي �رشط اأو ركن عند ال�صَّ

)2( ولهذا وجبت يف مال ال�صبي واملجنون الغنيني عند احلنفية خلفًا ملحمد.
التلويح 152/2، الوجيز �ص100.

ووجه العبادة فيها ت�صميتها �صدقة. وكونها طهرة لل�صائم، وا�صرتاط النية يف 
اأدائها، ونحو ذلك مما هو من اأمارات العبادة.
املراآة �ص314، التو�صيح مع التلويح 152/2.

له  ووجدُت  اأنا  واأخرجته  وخمرجًا،  خروجًا  االأمر  من  خرج  من  اخلراج:   )3(
خمرجًا. اأي خمل�صًا.

واخلراج: ما يح�صل من َغلَّة االأر�ص. ولذلك اأُْطلمَِق عليه اجلزية.
الفقهاء  اأني�ص  �ص166،  املنري  امل�صباح  �ص312،  التعاريف  مهمات 

�ص185.
وقال يف معجم لغة الفقهاء: ما تاأخذه الدولة من ال�رشائب على االأر�ص املفتوحة 

عنوة، اأو االأر�ص التي �صالح اأهلها عليها. �ص194.

اأهل  من  املوؤمن  والأن   . كِّ بال�صَّ يبطل  مل  والعقوبة  املوؤونة  بني  تردد  ملا  الأنه   )4(
الع�رش والتمكني  النماء يف  الو�صف، وهو  باعتبار  فيه  املوؤونة  املوؤونة. ووجه 

من الزراعة.
ل. وامل�صلم اأهل للكرامة والعز،  واأما كونه عقوبة َفلمِما فيه من معنى العقوبة والذُّ

لذلك مل ي�صح و�صع اخلراج عليه.

التلويح 152/2، املراآة �ص315.
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4( وموؤونة: فيها عبادة، كالع�رش)1(. فل يبتداأ على الكافر)2(.
لكن يبقى عليه عند حممد)3(، كبقاء اخلراج على امل�صلم.

وعند اأبي يو�صف)4( ي�صاعف له الع�رش على الكافر وهو اأ�صهل من و�صع 
اخلراج.

وعند اأبي حنيفة)5( ينقلب خراجًا)6(.

)1( الُع�رْش: َع�رَشَ فلٌن املال َع�رْشاً، وُع�ُصوراً: اأخذ ُع�رْشَه.
: اجلزُء من ع�رشة اأجزاء. جمع اأع�صار، وُع�ُصور. والُع�رْشُ

بني  َمت  وُق�صِّ قهراً  ُفتمَِحت  التي  االأر�ص  هي  ال�صافعية:  عند  الع�رشية  واالأر�ص 
الفاحتني، وثبتت يف اأيديهم. واالأر�ص التي اأ�صلم اأهلها عليها.

الفقهاء  لغة  معجم   ،349 الربكتي  �ص251-250،  الفقهي  القامو�ص 
�ص312.

)2( الأن الكافر لي�ص اأهًل للعبادة. والأن الُكْفَر ينايف القربة من ُكلِّ وجه.
والأن يف الُع�رْش �رشب كرامة، والُكْفر مانع عنه.

)3( تقدمت ترجمته �ص ووجه قوله - رحمه الله -: اإن الكافر يبقى عليه الُع�رْش اإذا 
ّي اإذا ملك اأر�صًا ع�رشية. فتح الغفار 61/3. مِّ اأ�صلم، فقيا�صًا على الذِّ

)4( تقدمت ترجمته �ص ووجه قوله - رحمه الله - بت�صعيف الُع�رْش تغيرياً للعبادة 
لكفره. املرجع ال�صابق 61/3.

بو�صف  اإال  ي�رشع  الُع�رْشَ مل  اأن  الله -  قوله - رحمه  ترجمته ووجه  مت  تقدَّ  )5(
العبادة، والكفر ينافيه. والت�صعيف ثبت باالإجماع على خلف القيا�ص يف بني 

تغلب فل يقا�ص عليه. املرجع ال�صابق �ص62.

)6( املراآة �ص315، التو�صيح 152/2، ك�صف االأ�رشار 242-238/4.
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ة اأحد، كخم�ص الغنائم)1( مَّ 5( وحق قائم بنف�صه غري واجب يف ذمِ

واملعادن)2(.

ك عنوة واحلرب قائمة. )1( الغنائم: جمع غنيمة. وهو ما نمِيَل من اأهل ال�رشِّ
امل�صباح املنري �ص455.

َذ من اأموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة على وجٍه يكون  َا اأُخمِ اأو هي ا�صم ملمِ
فيه اإعلء كلمة الله تعالى.

القامو�ص الفقهي �ص278، معجم لغة الفقهاء �ص335.

)2( املعادن: جمع املعدن: مكان ُكّل �صيء فيه اأ�صله ومركزه.
ن �صدق: يف منبت �صدق. يقال: يف معدمِ

و�رشعًا: مو�صع ا�صتخراج اجلوهر من ذهب ونحوه. ثم ا�صتهر يف امل�صتخرج. 
وهو عند احلنفية: ما خلقه الله يف االأر�ص من الذهب والفمِ�صة ونحوهما.

َّا ُيْخَلق فيها من غري جن�صها مما  وعند احلنابلة: هو ُكّل ما خرج من االأر�ص، مممِ
له قيمة. القامو�ص الفقهي �ص244-245، امل�صباح املنري �ص397.

و�صبب ت�صميته بذلك: اأن اجلهاد حق الله تعالى اإعزازاً لدينه، واإعلًء لكلمته.
اأربعة اأخما�صه للغامنني امتنانًا،  اأنه جعل  اإال  الله تعالى،  فامل�صاب به كله حق 
وا�صتبقى اخُلْم�ص حقًا - له الحقًا - لزمنا اأداوؤه طاعة، وكذا املعادن. ولعدم 
الوجوب علينا جاز �رشف خم�ص املغنم اإلى الغامنني، واإلى اآبائهم واأوالدهم، 

وخم�ص املعدن اإلى الواحد عند احلاجة.
فتح الغفار 62/3، املراآة �ص316، املغني 337-336.
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6( وعقوبات)1( كاملة)2(، كاحلدود)3(.
املرياث)5(  كحرمان  اأجزية،  يها  وُن�َصمِّ قا�رشة)4(،  وعقوبات   )7

عزَّ  لله  حقًا  الذي وجب  �رشعًا  ر  املقدَّ احلدُّ  عقوبة، وهي:  العقوبات: جمع   )1(
 ،370 املطلع   ،161 الكليات   ،57 التعريفات   ،72 الطلبة  طلبة  وجل. 

اأني�ص الفقهاء �ص173. 

اآخر. واإمنا كانت كاملة، الأنها وجبت  اأي خال�صة حم�صة ال ي�صوبها معنًى   )2(
بجنايات كاملة ال ي�صوبها معنى االإباحة فكان اجلزاء املرتتب عليها عقوبة كاملة. 
اإال حّد القذف، فاإنه مما غلب فيه حق الله تعالى على حقِّ العبد - كما �صبق. 

اأني�ص الفقهاء �ص173، املراآة �ص316. 

)3( جمع َحّد، وهو يف اللغة: املنع.
رة �رشعًا وجبت حقًا لله تعالى. و�رشعًا: عقوبة مقدَّ

املراجع ال�صابقة يف احلا�صية قبل ال�صابقة.
ْكر، وَحدُّ القذف، وَحدُّ  ّتة: َحدُّ الزنا، وَحدُّ �رُشْب اخلمر وال�صُّ واحلدود �صمِ

مِقة، وَحدُّ َقطع الطريق. ال�رشَّ
الربكتي �ص261، اأني�ص الفقهاء 173، معجم لغة الفقهاء �ص176، فتح 

الغفار 61/3.

)4( اأي لي�صت كاملة. في�صوبها معنًى اآخر. 

)5( املرياث: ا�صم م�صدر مبعنى االإرث. واالإْرُث اخللفة. واملراد - هنا - خلفة 
امليت فيما يرتكه من املال اأو ما يف حكمه.

اث، من ينتقل اإليه مال امليت بتمليك الله  - والوارث ُيْجَمع على ورثة، وورَّ
تعالى اإياه.

معجم لغة الفقهاء �ص497، الطلبة 170، ال�صحاح 295/1، اأني�ص الفقهاء 
�ص304-303. 
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كحفر  ب�صبب،  القتل  يف  وال  ال�صبي)2(،  َحقِّ  يف  يثبت  فل  بالقتل)1(. 
البئر، وال يف الراجع عن ال�صهادة)3( على القتل بعد االقت�صا�ص من القاتل 

ب�صهادته؛ فاإنه ال يحرم عن مرياث من اقت�صَّ منه.

)1( الَقْتُل - بفتح ف�صكون - االإماتة واإزهاق االأرواح.
وهو اأنواع: ومنها: القتل بالت�صبب، وهو ما انعدمت فيه املبا�رشة، كمن حفر 

بئراً يف غري ملكه فوقع فيها اإن�صان فمات.
معجم لغة الفقهاء �ص357، التعريفات للربكتي �ص423. 

يْبُلغ  وَمْن مل  بعد،  ُيْفَطم  مَلْ  َمْن  وهو  واحلداثة.  َغر  ال�صِّ با:  ال�صِّ َن  ممِ  : بمِيُّ ال�صَّ  )2(
ْبَيان. ْبَية، و�صمِ احُلُلم. جمعه اأ�صبية، و�صمِ

نَّ التْكلمِيف. القامو�ص الفقهي �ص207. ويف عرف الفقهاء: َمْن مل يْبُلغ �صمِ
وقال يف معجم لغة الفقهاء: االإن�صان من الوالدة اإلى اأن ُيْفَطم )عند الفقهاء(، 

واإذا اأُْطلمِق يعني: ال�صغري دون الغلم. �ص270. 

)3( ال�صهادة: م�صدر من �صهد. قيل: اإنها م�صتقة من امل�صاهدة التي تنبئ عن املعاينة. 
ُهود مبعنى احل�صور، الأن ال�صاهد يح�رش جمل�ص الق�صاء للأداء  وقيل: من ال�صُّ

َي احلا�رُش �صاهداً واأداوؤه �صهادة. ف�ُصمِّ
فهي على هذا مبعنى االإخبار عن ال�صيء عن م�صاهدة ومعاينة، ال عن تخمني 

وح�صبان.
و�رشعًا: عبارة عن اإخبار بت�صديق م�رشوطًا فيه جمل�ص الق�صاء ولفظ ال�صهادة. 
املنري  امل�صباح  بعدها،  وما   406 املطلع  �ص236-235،  الفقهاء  اأني�ص 

497/1، املغرب 459/1.
ثمِه بقتٍل فقتل ثم رجع عن �صهادته ال يثبت احلرمان عند  اأي َمن �صهد على ُمَورِّ

كالقتل  حق،  بغري  قتل  الأنه  يثبت   - الله  رحمه   - ال�صافعي  وعند  احلنفية. 
اخلطاأ. ولهذا وجبت فيه الدية، وهي متعلِّقة بالقتل بغري حّق.

انظر: ك�صف االأ�رشار 253/4.
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8( وحقوق دائرة بني العبادة والعقوبة، كالكفارات)1(. 
فل يجب على املت�صبب، كحافر البئر، وال على ال�صبي.

ر - اأي يغطي - به االإثم. ارات: جمع كفارة - بت�صديد الفاء - ما ُيَكفِّ )1( الكفَّ
وال�صيام،  ، كاالعتكاف،  معنيَّ ذنب  ملحو  ال�رشع  اأوجبه  ت�رشٌُّف  و�رشعًا: 
واالإطعام، وغري ذلك. معجم لغة  الفقهاء �ص382، القامو�ص الفقهي �ص 

321، اأني�ص الفقهاء �ص174. 
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خلفا لل�صافعي)1( فيهما. وال على الكافر لغلبة جهة العبادة فيها عندنا، 
اإال كفارة الّظهار)2(، والفطر)3(. فاإن الغالب فيهما العقوبة)4(.

)1( تقدمت ترجمته �ص
ومعنى ذلك: اأن ال�صافعي - رحمه الله تعالى - يوجب الكفارة على املت�ّصبِّب، 
املتلف. ك�صف  �صمان  اأو  بدل  عنده  الكفارة  الأن  بي،  وال�صَّ البئر،  كحافر 

االأ�رشار 251/4 فما بعدها، فتح الغفار 61-60/3.
بغريه  فعله  َل  يتَّ�صمِ اأن  وهي  املبا�رشة،  جزاء  الكفارة  كانت  مَلَّا  احلنفية:  وعند 
ويحدث منه التلف ال ال�صبب، وهو اأن يت�صل اأثر فعله بغريه ال حقيقة فعله، مل 
يوجبوا على املت�صبب كفارة. ومل يوجب على ال�صبي اأي�صًا كفارة؛ الأن فعل 
ال�صبي من حيث هو فعله ال يوجب اجلزاء، الأنه ال يو�صف بالتق�صري. املراآة 

�ص315، التلويح 153/2.

الظهر  ومقابلة  البطن.  خلف  وهو  هر،  الظَّ من   - الظاء  بك�رش   - هار  الظِّ  )2(
بالظهر، اإذا تدابروا. يقال تظاهر القوم.

ي. و�رشعًا: حترمي الرجل امراأته عليه بقوله: اأنتمِ عليَّ كظهرمِ اأُمِّ
�رشح   ،97 التعريفات  �ص25،  الطلبة   ،297-296 الفقهاء  لغة  معجم 

احلدود 205، املطلع 345، اأني�ص الفقهاء �ص162.

)3( اأي كفارة الفطر يف رم�صان، كمن جامع امراأته وهو �صائم فاإن عليه كفارة 
تق رقبة، فاإن مل يجد ف�صيام �صهرين متتابعني، فاإْن مل ي�صتطع يطعم �صتني  عمِ

م�صكينًا. 

هار الغالب فيها العقوبة هو �صدر  )4( ذكر يف فتح الغفار اأن الذي جعل كفارة الظِّ
القول  اأنه منكٌر من  بناًء على  ال�رشيعة، وخالف بذلك اجلمهور من احلنفية، 

وزور. ثم ردَّ عليه باأن ذلك فا�صٌد نقًل وحكمًا وا�صتدالاًل.
ومتامه يف التلويح. فتح الغفار 61/3، التلويح 153/2.

=
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- والكفارات عقوبة وجوبًا وعبادة / اأداًء. ]29/اأ[
كما اأن احلد واجٌب، واإقامته عبادة، ف�صقطت كفارة الفطر بال�صبهة؛ 

لكونها عقوبة كاحلدود)1(.

=
هار غالبًة. ارة الظِّ َلَف قد �رشَّحوا باأن جهة العبادة يف َكفَّ اأما االأول: فلأن ال�صَّ

بال�صبهة  ي�صقط  اأن  غالبة  فيه  العقوبة  تكون  ما  حكم  من  فلأن  الثاين:  واأما 
ويتداخل، ككفارة ال�صوم، حتى لو اأفطر مراراً مل يلزمه اإال كفارة واحدة.

وكذا يف رم�صانني عند اأكرث امل�صايخ، وال تداخل يف كفارة الظهار حتى لو 
قة لزمه بُكلِّ  ظاهر من امراأته مرتني اأو ثلثًا يف جمل�ٍص واحٍد اأو جمال�ص متفرِّ

ظهاٍر كفارة.
واأما الثالث: فلأن كون الظهار منكراً من القول وزوراً اإمنا ي�صلح جهة لكونه 
جناية على ما هو مقت�صى اإيجاب الكفارة على اأنه يف االأ�صل للطلق، ويحتمل 
احلقوق  الإيجاب  في�صلح  اجلناية،  يف  ق�صور  يدخل  ولهذا  للكرامة.  الت�صبيه 

الدائرة. ولوال ذلك لكان جزاوؤه عقوبة حم�صة.... الخ.
التلويح 153/2. 

)1( اأي اأن احلدود ت�صقط بال�صبهات، حلديث )ادراأوا احلدود بال�صبهات(.
وهو موقوف على عمر بن اخلطاب ر�صي الله عنه مبعناه.
انظر الكلم عليه يف ك�صف االأ�رشار 627-626/1.  

- وقول املوؤلِّف - رحمه الله - اأن الكفارات عقوبة وجوبًا، وعبادًة اأداًء.
اأي اأن يف وجوبها معنى العقوبة، لكنها مل جتب اإال اأجزية على اأفعال حمظورة 
َيت كفارات؛ الأنها �صتَّارات للذنوب ومعنى كونها  توجد من العباد. ولهذا �ُصمِّ
عبادة اأداء، اأي اأن يف اأدائها معنى العبادة؛ الأنها توؤدي مبا هو حم�ص العبادة، 
وهو ال�صوم، والتحرير، واالإطعام، وجتب بطريق الفتوى، ويوؤمر من هي 
=
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ى، نحو: ْن اأْن حُتْ�صَ - واأما حقوق العباد، فاأكرث ممِ
- �صمان الدية، وبدل املتلف، واملغ�صوب، وملك املبيع، والثمن، 

وملك النكاح)1(،والطلق)2(، ونحوها.

=
عليه باالأداء بنف�صه من غري اأن ت�صتوفى منه كرهًا... وال�رشع مل يفو�ص اإلى 
اإلى االأئمة ي�صتوفون بطريق  اإقامة �صيء من العقوبات على نف�صه، بل  املكلِّف 

اخلرب. املراآة �ص315، التلويح 153/2.
ووجه العقوبة يف كفارة الفطر: قوله �صلى الله عليه و�صلم )َمْن اأفطر يف رم�صان 

داً فعليه ما على املظاهر(. متعمِّ
191/2، وانظر  الدارقطني  الدراية: هكذا. وانظر: �صنن  ابن حجر يف  قال 

التحقيق 449/2-450، وك�صف االأ�رشار 264/4.
وبدليل اأنها ال جتب على اخلاطئ والنا�صي. وت�صقط يف ُكل مو�صع حتققت فيه 
�صبهة االإباحة كاحلدود. فاإن َمن َجاَمَع على ظن اأن الفجر مل يطلع، اأو على 
ظن اأن ال�صم�ص قد غربت، وقد تبني خلفه ال جتب عليه الكفارة باالإجماع، 

فعلم اأنها ملحقة بالعقوبات املح�صة. واإن كانت فيها جهة العبادة - اأي�صًا.
املراآة �ص316-315. 

ْوَجنْيمِ  مِّ اأحد الزَّ ْن �صَ َا فيه ممِ َي النِّكاُح نمِكاحًا ملمِ مُّ واجَلْمُع. و�ُصمِّ )1( النِّكاُح لغة: ال�صَّ
اإلى االآخر �رشعًا، اإما وطئًا اأو عقداً، حتى �صارا فيه كم�رشاعي باب.

ُجل من املراأة،  ّل ا�صتمتاع الرَّ مِ ومعناه �رشعًا: عقٌد مو�صوٌع مللك املتعة، اأي حلمِ
 ،38 الطلبة   ،318 املطلع   ،965/2 املنري  امل�صباح   ،145 الفقهاء  اأني�ص 
لُّ به ا�صتمتاع  �رشح احلدود 152، معجم لغة الفقهاء �ص487 وفيه: اأنه عقٌد َيحمِ

ُكل من الزوجني باالآخر. 

)2( الطلق لغًة: رفُع القيد مطلقًا، يقال: اأطلق الفر�ص اإذا َخله.
=
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- واأما حد قاطع)1( الطريق فخال�ص حق الله تعالى.
ب - وخلف. - واحلقوق املذكورة، تنق�صم اإلى: اأ - اأ�صل.  

�صار  املجرد  االإقرار  ثم  واالإقرار)2(.  الت�صديق،  االأ�صل  االإميان  ففي 
قائمًا مقام االأ�صل يف اأحكام الدنيا)3(.

=
ويف ال�رشيعة: رفُع القيد الثابت بالنكاح.

اأني�ص الفقهاء �ص155، الطلبة 51، املطلع �ص333.

ى ال�رشقة الكربى، الأن �رشره يعم عامة امل�صلمني،  )1( َحدُّ قاطع الطريق: وُي�َصمَّ
حيث يقطع عليهم الطريق بزوال االأمن، بخلف ال�رشقة ال�صغرى فاإن �رشرها 
. والأن موجب قطع الطريق اأغلظ من قطع اليد والرجل، الأنه موجبه  خا�صٌّ

قتل. واالأ�صل يف اإيجاب هذه العقوبة قوله تعالى: }چ   چ  چ  ڇ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  
ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں{ املائدة: 33، وملا كانت م�صلحة عامة 

كان خال�صًا لله تعالى.
اأني�ص الفقهاء �ص178-179، بداية املجتهد 444/2، االإ�رشاف 262/2.

)2( اإمنا زاد االإقرار على الت�صديق تبعًا ل�صاحب التو�صيح بناًء على اأنه ركن، وظاهر 
الكتاب اأنه �رشط الإجراء االأحكام. هكذا يف فتح الغفار 62/3.

الدنيا،  اأحكام  الت�صديق يف  خلفًا عن  م�صتبداً  اأ�صًل  املجرد  االإقرار  اأي �صار   )3(
مقام  قائٌم  اإقراره  فاإن  االإ�صلم،  على  االإكراه  االأحكام كما يف  عليه  فرتتب 

جمموع الت�صديق واالإقرار.
قال ابن جنيم: وقدمنا يف مبحث الراوي لل�ُصنَّة اأنه خم�صو�ص باحلربي 62/3، 

90/2-91، املراآة �ص317.
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ثم اأداء اأحد اأبوي ال�صغري خلف عن اأدائه؛ فل يعترب اأداوؤهما اإذا وجد 
اأداوؤه)1(.

ثم تبعية اأهل الدار والغامنني خلف عن اأداء اأحدهما اإذا عدم االأبوان.
وكذا)2( الطهارة والتيمم، فالتيمم خلف عن املاء عندنا.

)1( مثال ذلك: اإذا �صبي �صبي، فاإْن اأ�صلم بنف�صه مع كونه عاقًل فهو االأ�صل.
فهو  االإ�صلم  دار  اإلى  اأخرج  فاإن  واإال  له.  تبع  فهو  اأبويه  اأحد  اأ�صلم  فاإن  واإال 
ْن م�صلٍم يف دار احلرب فهو  م�صلم بتبعية الدار، واإن مل يخرج بل ق�صم اأو بيع ممِ
امل�صلمني.  لَّى عليه وُيْدَفن يف مقابر  ُي�صَ َن �صباه يف االإ�صلم. فلو مات  ملمِ تبع 

املراآة �ص317، فتح الغفار 62/3، التلويح 155/2.
وانظر: ك�صف االأ�رشار 272/4-273 فاإن فيه اعرتا�صًا يرد على ظاهر اللفظ 

وجوبًا عنه.

وال�صابي  والدار،  االأبوين،  وتبعية  اأ�صل وخلف،  االإميان  اأن يف  اأي وكما   )2(
اأ�صل،  باملاء  كالطهارة  ال�صلة،  �رشوط  يف  كذا  ال�صغري.  اأداء  عن  خلف 
والتيمم خلف عنها بل خلف. لكن هذا اخللف عند احلنفية مطلق، يعني به 
بناًء على  اإباحة ال�صلة  اإلى غاية وجود املاء، فيثبت  بالتيمم  اإن احلدث يرتفع 

ارتفاع احلدث وح�صول الطهارة، كما يف الطهارة باملاء.
- وعند ال�صافعي - رحمه الله - هو خلف �رشورة، اأي يثبت خلفيته �رشورة احلاجة 
اإلى اأداء ال�صلة واإ�صقاط الفر�ص عن الذمة، فيكون التيمم خلفًا عن الو�صوء الإباحة 
بتيمم  الفرائ�ص  اأداء  يجز  امل�صتحا�صة - حتى مل  احلدث - كطهارة  قيام  مع  ال�صلة 
بال�رشورة  مَلَّا كان �رشوريًا ي�صرتط قيام ال�رشورة ل�صحته؛ الأن ما ثبت  واحد؛ الأنه 

ر بقدرها. وبعد الفراغ من االأداء قد انتهت ال�رشورة فلم يبق اخللف �صحيحًا. يتقدَّ
ك�صف االأ�رشار 273/4.

وهذا معنى قولهم: هل التيمم مبيح اأو رافع؟ وظاهر االأدلة اأنه رافع للحدث، 
=
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املاء)1(.  عن  خلف  الرتاب  وعندنا  �رشوري.  خلف  ال�صافعي  وعند 
=

رواه:  املاء(  يجد  مل  ما  حجج  ع�رش  اإلى  ولو  امل�صلم  طهور  )الرتاب  حلديث 
اأ�صحاب ال�صنن اإال ابن ماجة. �صنن اأبي داود 89/1-90، الرتمذي211/1 
رقم 124، الن�صائي 117/1، االإمام اأحمد 146/5-147، كلهم بلفظ 

يد الَطيَّب(. عمِ )ال�صَّ
-62/3 الغفار  فتح  املعت�صم،  اأبي  بتحقيق   275/4 االأ�رشار  وانظر: ك�صف 

.63
بتيمم  فر�صني  واأداء  الوقت  على  تقدميه  �صحة  وهي  اخللف  فائدة  بنَيَّ  وقد 

واحد. واملراآة �ص317، التلويح على التو�صيح 155/2.

)1( اأي اأن اخللفة بني االآلتني، وهما املاء والرتاب عند اأبي حنيفة واأبي يو�صف، 
وعند حممد وزفر - رحمهم الله - بني الفعلني. وهما الو�صوء اأو االغت�صال 
والتيمم؛ الأن الله تعالى اأمر بالو�صوء اأواًل بقوله: }پ   پ{ االآية. 
ٹٹ{  ٿ   ٿ  }ٿ   يق�صد  ولعله  }پ{  بقوله  وباالغت�صال 
املائدة: 6، ثم اأمر بالتيمم عند العجز بقوله: }ائ{ املائدة: 6- فكانت 

اخللفة بني الو�صوء اأو االغت�صال والتيمم ال بني الرتاب واملاء.
اإال اأنهما يقوالن: اإن الله تعالى ن�صَّ على عدم املاء عند النقل اإلى التيمم بقوله 
عز وجل: }ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ{الن�صاء: 43، واملائدة: 6. 
ظاهر  كان  واإذا  والتيمم.  الو�صوء  بني  ال  وال�صعيد  املاء  بني  اخللفية  اأن  فدل 
وال  يوجد.  ومل  به  العمل  من  مينع  بدليل  اإال  الظاهر  يرتك  ال  كذلك  الن�ص 
بل هو ملوث،  بطهور،  لي�ص  ال�صعيد  الدليل؛ الأن  يقال: قد وجد  اأن  ي�صح 
فل ي�صّح خلفًا عن املاء يف كونه طهوراً، فتجعل اخللفة بني الفعل والفعل، 
الأنَّا نقول: هو لي�ص بطهور حقيقة، ولكن النجا�صة يف املحّل حكمية، وهذه 
طهارة حكمية، فجاز اإثباتها بال�صعيد، فكان ال�صعيد طهوراً حكما، في�صلح            
=        
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فجاز اإمامة املتيمم للمتو�صئ، كاإمامة املا�صح للغا�صل. 
وعند حممد وزفر التيمم خلف عن الو�صوء، فل يبني �صاحب االأ�صل 
وال�صاجد  الراكع  يبني  ال  ال�صعيف)1(. كما  اخللف  �صاحب  على  القوي 

على املومي)2(.

=
خلفًا عن املاء يف اإثبات الطهارة احلكمية.

َوَطُهوراً( رواه: اأبو داود برقم  َلت يَل االأر�ُص م�صجداً  ويوؤيده حديث: )وُجعمِ
332-333، والرتمذي برقم 124 باب ما جاء يف التيمم للجنب، واأحمد 
146/5- 147و 155 و 180؛ حيث ن�ص على طهورية الرتاب واالأر�ص، 
اَب خلٌف عن املاء يف الطهورية. ك�صف االأ�رشار 274/4- فدل على اأن الرتُّ
-155/2 التلويح   ،63-62/3 الغفار  فتح   ،318-317 املراآة   ،276

.156

على  وزفر،  وبني حممد  يو�صف،  واأبي  حنيفة  اأبي  بني  اخللف  فائدة  هذه    )1(
القول باأن زفر معه يف هذه امل�صاألة؛ الأنه مل يذكر معه يف عامة الكتب.

وهذه الفائدة جواز اإمامة املتيمم املتو�صئني يف غري �صلة اجلنازة.
فعند ال�صيخني جائزة؛ الأنه ال خلفية بني الطهارتني.

وعند حممد وزفر غري جائزة.
انظر: فتح الغفار 63/3، ك�صف االأ�رشار 276/4، املراآة �ص318، التلويح 

.156-155/2

)2( الأن الراكع وال�صاجد اأقوى من املومي.
 ،63/3 الغفار  فتح   ،156/2 التلويح   ،277-276/4 االأ�رشار  ك�صف 

املراآة �ص318.
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3 - واملحكوم عليه
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3 - واملحكوم عليه)1(: 
- والبد من اأهليته للحكم.]29/ب[.

التكليف  مناط  ال�رشع  قدر  ولتفاوته)3(  بالعقل)2(.  اإال  تثبت  وال   -
بالبلوغ.

ملا  املحرمة  ا�صتح�صنه،  ملا  املوجبة  العلل  من  املعتزلة)5(  عند  وهو)4( 

)1( هو املكلف الذي توجه اإليه التكليف وتعلق به خطاب الله تعالى.
اأبو  بدران  للدكتور  الفقه  واأ�صول  �ص104،  والوجيز   )156/2 التلويح   (
العينني �ص304، واملراآة 318، اإال اأنه عرفه فيها بقوله: وهو االإن�صان املركب 

من الروح والبدن.

)2( اأي فل تكليف على ال�صبي واملجنون، الأنهما غري عاقلني )الوجيز �ص104(، 
وحلديث: »رفع القلم عن ثلثة، ومنهم ال�صبي حتى يبلغ واملجنون حتى يفيق« 
)رواه اأبو داود 198/4، والرتمذي مع التحفة 685/4، واأحمد 100/6، 

ك�صف اخلفاء 434/1، وفي�ص القدير 35/4(.

املن�صبط.  بالبلوغ  التكليف  ال�رشع  قدر  ان�صباطه،  وعدم  العقل  لتفاوت  اأي   )3(
وقد ف�رش العقل املق�صود - هنا - بامللكة. وقال: اإنه يطلق على معان كثرية، 

واملختار اأنه: قوة للنف�ص تكت�صب العلوم.
- والقوة ما به ي�صري ال�صيء فاعًل اأو منفعًا.

- والنف�ص: هي النف�ص الناطقة امل�صماة بالروح.
واملراد بالعلوم - النظريات واكت�صابها حت�صيلها من ال�رشوريات اأو من النظريات 

املنتهية اإليها. )املراآة �ص318، والتلويح 158-157/2(.

)4( يف الوجيز بدل )وهو( العقل. الوجيز �ص104.

)5( �صبق التعريف بهم �ص44.
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ا�صتقبحه على القطع)1(.
- واخلطاب متوجه بنف�ص العقل عندهم)2(.

فال�صبي العاقل و�صاهق)3( اجلبل مكلفان باالإميان، ومعذبان اإن مل يعتقدا 
كفراً وال اإميانًا)4( وعند االأ�صعري)5( ال يعذبان بل يعذران، فلم يعترب كفر 

�صاهق اجلبل.

ما يعرف مب�صاألة  بدونها، وهو  ال�صيء بحيث ال يوجد  املوؤثرة يف وجود  اأي   )1(
التح�صني والتنقيح العقلي، وقد مر الكلم عليها �ص وهي موجبة عند املعتزلة 

فوق العلل ال�رشعية الأن اإيجابها بذاتها واإيجاب العلل ال�رشعية ال بذاتها.
اأن العقل ال ي�صتقل مبعرفة الثواب والعقاب بل البد من ال�رشع  ولكن الراجح 

يف ذلك.
كما اأن العلل ال�رشعية هي موجبة بجعل ال�رشع اإياها علًل واإذا جعلها ال�صارع 
علة فاإنها ال تتخلف - كما يف العلل العقلية الأن كل واحدة ال توجب بنف�صها 
واإمنا اإيجابها بجعل الله ال فرق بني ما ي�صمى علًل عقلية و�رشعية. اإال يف الكرثة 

والغالب حيث اأن علل العقل مطردة وعلل ال�رشع يدخلها التخ�صي�ص.

)فتح الغفار 77/3-78. واملراآة 320، والتلويح 161-160/2(.

)2( اأي يتوجه خطاب التكليف اإلى املكلف في�صبح مكلفًا مبقت�صاه يف ما َعَقل وال 
يتوقف اخلطاب على اإر�صال الر�صل عليه ال�صلم.

)3( هو الذي ي�صكن اجلبل العايل املرتفع البعيد عن خمالطة النا�ص فاإنه يكلف عند 
املعتزلة اإذا عقل.

)4( اأي بعد ما ح�صل لهما العقل فاإن مل يعتقدا كفراً وال اإميانًا. كانا من اأهل النار.

االأ�صعري. ولد  اأبو احل�صن  �صامل-  بن  اإ�صحاق  اأبي  بن  اإ�صماعيل  بن  )5( هو علّي 
بالب�رشة عام 260،من موؤلفاته: اإثبات القيا�ص، واللمع، واالإبانة، واإي�صاح 

الربهان.تويف �صنة 324، طبقات االأ�صوليني:)174/1(.
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في�صمن قاتله. وال اإميان ال�صبي. وهو مذهب ال�صافعي)1(.- واملذهب 
بال�رشع؛ الأن  بالعقل وال  العقل  اإبطال  اإذ ال ميكن  بينهما  التو�صط  عندنا)2( 
العقل مبنى ال�رّشع. وال ميكن كفاية العقل وحده فال�صبي العاقل ال يكلف 

)1( اأي العذر باجلهل - هو مذهب ال�صافعي - رحمه الله تعالى: لقوله تعالى }ى  
ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ{ �صورة االإ�رشاء اآية 15.

والوجيز   81/3 الغفار  وفتح   230/4 االأ�رشار  )ك�صف  ذلك:  يف  وانظر 
�ص104(.

)2( اأي عند احلنفية. وانظر التو�صيح 160/2.
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باالإميان)1( ولكنه ي�صح)2( منه االإميان الأ�صل العقل.واملراهقة)3( اإن غفلت 
عن اعتقاد الكفر واالإميان مل جتعل مرتدة)4( ومل تنب من زوجها واإن كفرت 

)1( اأي ال يجب عليه االإميان قبل ال�رشع.

)2( اأي يجوز منه االإميان لوجود اأ�صل العقل وهذا هو ال�صحيح من املذهب وذهب 
كثري من م�صايخ احلنفية ومنهم اأبو من�صور املاتريدي اإلى اأن ال�صبي العاقل يجب 
العقل والبالغ وال�صبي �صواًء يف ذلك واإمنا  الله تعالى الأنها بكمال  عليه معرفة 
عذر يف عمل اجلوارح ل�صعف البنية بخلف عمل القلب )فتح الغفار 79/3 

والوجيز حا�صية �ص105(.
ومعنى ذلك: اأن كمال العقل معرف للوجوب. واملوجب هو الله تعالى بخلف 
مذهب املعتزلة فاإن العقل عندهم موجب بذاته. كما اأن العبد عندهم موجد 

الأفعاله كذا يف التلويح )161/2(.
واملراد بقولهم موجب بذاته: اأي ي�صتقل باإدراك الوجوب واملوجب يف احلقيقة 
ال�رشع  قبل ورود  االأمر  نف�ص  ق�صية حكمًا يف  لله يف كل  تعالى الأن  الله  هو 
والعقل يدرك ذلك من غري توقف على ورود ال�رشع بذلك على ل�صان ر�صول. 

فتح الغفار )79/3(.
قلت: اإن هذا التوجيه مبني على اإنكار الكلم اللفظي وذلك باطل واإن بني على 

الكلم القدري فيمكن اأن يكون له وجه.

)3( هي اجلارية التي قاربت البلوغ. الربكتي �ص427.

ال�صيء  الرجوع عن  ا�صم من االرتداد وهو  بالك�رش  الردة:  ماأخوذ من  املرتدة   )4(
)مادة  ال�صحاح  خمتار  فيه.  الدخول  بعد  االإ�صلم  عن  الرجوع  هنا  واملراد 
اأو ا�صتخفاف  اأو قول ك�صجود ل�صنم  اأو فعل  رّد( و�رشعًا: قطع االإ�صلم بنية 

بامل�صحف ونحوه. حترير األفاظ التنبيه، والقامو�ص الفقهي �ص147.
الأنها مل تدرك املدة التي جعلها الله تعالى علمًا حل�صول التجارب وكمال العقل 

فلم يجعل جمرد عقلها كافيًا يف التوجه اإلى اال�صتدالل.
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تبني)1( وكذا تبني منه لو بلغت غري معتقدة الإميان وال لكفر.
]واإن خلت عن  العقل)2(  الدعوة غري مكلف مبجرد  تبلغه  - ومن مل 
معذوراً  يكون  العواقب  التجربة ودرك  قبل م�صي زمان)4(  االعتقادين[)3( 

وبعد ذلك مل يعد معذوراً وال ي�صمن ]30/اأ[ قاتله؛ ولو قبل مدة)5(.
ثم)6( االأهلية �رشبان.

اإذا مل  اإمنا جعل علمة على كمال العقل والتمكن من اال�صتدالل  البلوغ  )1( الأن 
يعرف ذلك حقيقة اأما اإذا حتقق التوجه اإلى اال�صتدالل والكفر فل عذر.

 )78/3 الغفار  )فتح  العقل  مبجرد  ذلك  يوجبون  الذين  املعتزلة  على  الرد  فيه   )2(
وال�صبب يف ذلك اأن العقل عندهم غري موجب بنف�صه فلبد من ان�صمام �صيء 
اآخر اإما اإر�صاد اأو تنبيه ليتوجه العقل اإلى اال�صتدالل اأو ا�صتدراك زمان يح�صل 
له التجربة فيه فيقتدر على اال�صتدالل ولهذا اأخذ احلقيقة بالتو�صط يف امل�صائل 

املذكورة يف املنت )فتح الغفار 78/3 حا�صية 4(.

)3( يظهر اأن العبارة بني القو�صني مقحمة  وهي تعود على املراهقة.

بل  �صمعية  اأو  عقلية  داللة  الزمان  تقدير  ولي�ص يف   :161/2 التلويح  قال يف   )4(
ذلك يف علم الله تعالى فاإن حتقق يعذبه واإال فل. ثم قال: وهذا مراد اأبي حنيفة 
رحمه الله تعالى حيث قال: ال عذر الأحد يف اجلهل بخالقه ملا يرى يف االآفاق 
ملا مل  ال�صاهق  قيل:  فاإن  قيام احلجة.  اإلى  فيعذر  ال�رشائع  واأما يف  واالأنف�ص. 
يكلف باالإميان كان ينبغي اأن ال يهدر دمه بل ي�صمن قاتله فاجلواب اأن الع�صمة 
ال تثبت بدون االإحراز بدار االإ�صلم حتى لو اأ�صلم يف دار احلرب ومل يهاجر 

اإلينا فقتل مل ي�صمن قاتله وكذا ال�صبي واملجنون اإذا قتل يف دار حرب اهـ.

)5( يعني مدة التجربة وهي مدة جعلها الله تعالى َعَلمًا حل�صول التجارب وكمال 
العقل )التلويح 161/2(.

=
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1 - اأهلية وجوب.
2 - اأهلية اأداء)1(.

ذمة  وله  يولد  االآدمي  فاإن  الذمة؛  قيام  على  فبناًء  الوجوب  اأهلية  فاأما 
تعالى:                     قال  العهد  على  بناء  الفقهاء  باإجماع  وعليه  له  للوجوب  �صاحلة 

=
)6( يعني بعدما ثبت اأنه البد يف املحكوم عليه من اأهليته للحكم واأنها ال تثبت اإال 

بالعقل فاإن االأهلية �رشبان. التلويح 161/2.
واالأهلية عند احلنفية: �صلحية االإن�صان لوجوب احلقوق امل�رشوعة له وعليه. 
ك�صف االأ�رشار 237/4، والتلويح 161/2. قال عبدالعزيز البخاري: وهي 
}ائ   ەئەئ{ بقوله  اإياها  االإن�صان  بحمل  وجل  عز  الله  اأخرب  التي  االأمانة 
االأ�صوليني  ا�صطلحات  يف  القومي  القامو�ص  وانظر   .72 االآية  االأحزاب 

�ص113.

)1( وتق�صم كل واحدة منهما اإلى اأهلية كاملة وناق�صة. فاالأق�صام اأربعة:
اأ - اأهلية وجوب ناق�صة: وهي �صلحية االإن�صان باأن تكون له حقوق لكنه ال 
ي�صلح الأن يجب عليه �صيء. وهذه ثابتة للجنني يف بطن اأمه وبها كان اأهًل 

ال�صتحقاق االإرث والو�صية.
ب - اأهلية الوجوب الكاملة: وهي �صلحية االإن�صان لوجوب احلقوق له وثبوت 
الواجبات عليه وهذه تثبت للإن�صان من والدته اإلى موته فريث ويورث، وجتب 

له النفقة كما جتب عليه.
الت�رشفات  بع�ص  ل�صدور  االإن�صان  الناق�صة: وهي �صلحية  االأداء  اأهلية  جـ - 

دون بع�ص ومناط هذه االأهلية هو التمييز حتى يبلغ االإن�صان عاقًل.
د - اأهلية االأداء الكاملة: وهي �صلحية االإن�صان ل�صدور االأفعال منه على وجه 
الر�صيد فيكون �صاحلًا الإن�صاء جميع  للبالغ  بها �رشعًا وتثبت هذه االأهلية  يعتد 
العقود من غري توقف على اإجازة غريه. القامو�ص القومي �ص114-113.
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ڻ   ڻ   ڻ   ں    ڃ{)1(،}ں    ڃ   ڄ   ڄڄ   }ڄ  

ڻۀ{2(.
له ذمة مطلقة حتى  فلم يكن  االنف�صال)3( هو جزء من وجه  - وقبل 
�صلح ليجب له احلق)4( ومل يجب عليه فاإذا ولد ت�صري ذمته مطلقة للوجوب 

له وعليه.
- لكن الوجوب غري مق�صود بنف�صه. بل املق�صود منه حكمه وهو االأداء 
الوجوب وغر�صه)5(.  لعدم حكم  يثبت يف حقه  اأن ال  فجاز  اختيار  عن 
فكل ما ميكن اأداوؤه يجب عليه)6(. وما ال ميكن فل يجب، كما ال يجب 

لعدم حمله)7(.
- فحقوق العباد ما كان منها غرمًا وعو�صًا يجب على ال�صبي. وكذا: 
كنفقة   - االأعوا�ص  اأو  القريب  كنفقة   - املوؤن  ي�صبه  �صلة  كان  ما  يجب 

الزوجة)8(.
)1( �صورة االأعراف اآية: 172.

)2( �صورة االإ�رشاء اآية: 13.

)3( اأي االنف�صال عن اأمه.

)4( وهذه اأهلية الوجوب الناق�صة كاحلمل يجب له املرياث والو�صية والن�صب والعتق 
)ح املخطوطة(.

)5( وهو االبتلء. فتح الغفار 81/3، الوجيز �ص105.

)6( كاملثليات ي�صمنها ونفقة الزوجات.

)7( كبيع احلر واإعتاق البهيمة: )ح 30( والوجيز �ص106.

)8( الوجيز �ص106 والتو�صيح مع التلويح 863/2 وفتح الغفار 81/3.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 710

- وال يجب عليه ما كان �صلة ت�صبه االأجزية؛ فل يتحمل ال�صبي الدية 
عليه  يجب  وال  كالق�صا�ص  العقوبة  عليه  يجب  وال  عاقًل)1(.  كان  واإن 

االأجزية كحرمان املرياث.
- وال يجب من حقوق الله ]30/ب[ ما كان فيها عبادة بدنية وكذا 

العبادة املالية ال جتب عليه)2(.
وال يجب عليه العقوبات من حقوق الله - كاحلدود. وال عبادة فيها 

موؤونة - ك�صدقة الفطر عند حممد)3(. وجتب عندهما)4(.
- وجتب عليه املوؤونة املح�صة - كالع�رش واخلراج)5(.

- ومل جتب ال�صلة على احلائ�ص ليجب الق�صاء للحرج فيها)6(.
ال�صوم  ينايف  ال  احلدث  والأن  فيه  لعدمه)7(  ال�صوم  ووجوب 

)1( املراجع ال�صابقة. وال�صبب يف عدم الوجوب عليه الأنه ال يو�صف بالتق�صري.

)2( اأما البدنية فظاهر. الأن ال�صبا �صبب العجز، واأما املالية فلأن املق�صود هو االأداء 
ال املال فل يحتمل النيابة ف�صارت كالبدنية. التلويح 164/2.

)3( الأن فيها معنى االبتلء وهو ال يتحقق اإال باالأداء باالختيار وال�صبي لي�ص من اأهل 
االأداء باالختيار. فتح الغفار 81/3، وترجيحًا للعبادة فيها. املرجع ال�صابق.

)4( اأي عند اأبي حنيفة واأبي يو�صف. اكتفاًء باالأهلية القا�رشة وترجيحًا للموؤونة فيها 
)فتح الغفار 81/3(.

)5( املرجع ال�صابق )81/3( والتو�صيح )164/2(.

)6( اأي الأن احلي�ص ينايف ال�صلة ويف ق�صائها حرج فل جتب.

خلف  احلائ�ص  من  ال�صوم  جواز  وعدم  ال�صوم  ق�صاء  يف  احلرج  لعدم  اأي   )7(
القيا�ص فينتقل اإلى البدل.
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كال�صلة)1(.
- واجلنون املمتد يوجب احلرج فيهما)2(.

- واالإغماء املمتد يف ال�صلة)3( ال ال�صوم.
ومل يجب على الكافر �صيء من ال�رشائع التي هي الطاعات)4(. ولزمه 

االإميان)5(.
ومل يجب االإميان على ال�صبي قبل اأن يعقل)6(.

- واإذا عقل يجب عليه اأ�صل االإميان دونه اأدائه)7(.

)1( كمنافاته لل�صلة.

)2( اأي يف ال�صلة وال�صوم.

)3( اأن دون ال�صوم؛ الأن امتداده �صهراً نادر.

)4( لعدم اأهليته وعدم توفر �رشطها وهو االإميان.

يحتمل  ال  لذاته  ح�صن  والأنه  الطاعات.  �رشط  والأنه  به  االإتيان  على  لقدرته   )5(
ال�صقط.

ك�صف االأ�رشار 412/4.

منهم  وذكر  ثلثة،  عن  القلم  »رفع  بحديث:  ذلك  وتاأيد  اأي�صًا  اأهليته  لعدم   )6(
ال�صبي حتى يبلغ«. �صبق تخريجه �ص651.

)7( لرتجيح االأداء من غري تكليف واإن كان فر�صًا كامل�صافر يوؤدي اجلمعة، لكن يف 
هذا القيا�ص نظر. الأن اجلمعة وال�صوم �صبق اخلطاب بوجوب اأدائهما بخلف 
ال�صبي فاإنه مل ي�صبق تكليفه باالأداء، وفيه اإ�صارة اإلى اأن املراد باالإميان الت�صديق 
االأداء  والأن   ،)413/2 التحرير  )تي�صري  ينظر  االأحوال  بع�ص  يف  االإقرار  ال      
بالن�صبة  واعتداله  العقل  لعدم كمال  اخلطاب  اأهل  من  لي�ص  وال�صبي  باخلطاب 

اإليه. )تي�صري التحرير 411/2، 412(.
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بقدرة  والكاملة  قا�رشة  بقدرة  تثبت  منها  فالقا�رشة  االأداء:  اأهلية  واأما   -
كاملة.

ال�صبي  عقل  وهو  الناق�ص،  بالعقل  تثبت  القا�رشة  والقدرة   -
واملعتوه)1(.

- والقدرة الكاملة تثبت بالعقل الكامل. وهو عقل البالغ غري املعتوه.
فحقوق الله تعالى - كاالإميان والعبادات البدنية ت�صح من ال�صبي من 
غري لزوم اأدائه عليه. واإمنا ثبت باإ�صلمه حرمان املرياث عن مورثه الكافر 

والفرقة بينه وبني ]31/اأ[ زوجته املوؤمنة م�صافًا اإلى كفر االآخر)2(.
على اأنهما ثبتا تبعًا ال ق�صداً فلم يعدا �رشراً)3(.

- ويعترب كفر ال�صبي)4( كاإميانه؛ فت�صح ردته فيلزمه اأحكام االآخرة فيها 
ق�صداً)5(.

َتاهَا فهو معتوه. نق�ص عقله. )القامو�ص، مادة َعَتَه(.  )1( عَتَه - كغنى َعَتهًا وعمِ
نفعه بل �صائبة  فيها  اإذ  القدرة �صحة االأداء ال وجوبه.  يثبت مع هذه  والذي 

�رشر )تي�صري التحرير 413/2(.

)2( اأي ال على اإ�صلمه، الأن االإ�صلم عرف عا�صمًا ال قاطعًا.

)3( تي�صري التحرير 414/2.

وعمره  اأ�صلم  اأنه  عنه  الله  ر�صي  علي  �صاأن  ورد يف  ملا  املميز  ال�صبي  به  املراد   )4(
والتحبري  التقرير  الر�صول على ذلك وعلى �صلته خلفه.  واأقره  �صنوات  �صبع 

.167/2

)5( كاخللود يف النار. اإذ العفو ودخول اجلنة مع الكفر ممن يعترب اأداوؤه لعقله و�صحة 
دركه مل يرد به �رشع وال يحكم به عقل. املرجع ال�صابق 415/2. وقد يقال: 
=
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واأحكام الدنيا �صمنًا)1(.
وحقوق العباد التي هي نفع حم�ص - كقبول الهبة وال�صدقة ي�صح منه 
بغري اإذن وليه؛ فاإن اآجر)2( ال�صبي املحجور اأو العبد املحجور َنْف�َصه وعمل 
يجب االأجر ا�صتح�صانًا وي�صمن امل�صتاأجر العبد اإن تلف يف ذلك العمل ال 

ال�صبي)3(.

=
       اإن العذاب قبل التكليف ممنوع والتكليف اإمنا هو باخلطاب  وال�صبي لي�ص من اأهل 

اخلطاب كما قال تعالى: }ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ{.

الأنه �رشر حم�ص  اأبي حنيفة  وال�صافعي ورواية عن  اآخراً  يو�صف  الأبي  )1( خلفًا 
اأن ال  كاإعتاق عبد فاإذا كان ال ي�صح ما هو مرتدد بني املح�ص وغريه فاأولى 

ي�صح ما هو �رشر حم�ص.
تي�صري التحرير )415/2( والتو�صيح مع التلويح )165/2(.

َنْف�َصُه لغريه وعمل  العبد املحجور عليه  اأو  ال�صبي املحجور عليه  اآّجر  اأي  اآجَر   )2(
يجب االأجر على امل�صتاأجر واإن كان العقد باطًل. الأن العقد معاو�صة مرتدد 
بني ال�رشر والنفع فل ميلكه بدون اإذن وليه فاإذا مت العمل بقى االأجر نفعًا حم�صًا 
�صلمة  ي�صرتط  وال  قيا�صًا  ال  ا�صتح�صانًا  االأجرة  فتجب  فيه  غري حمجور  وهو 
ال�صبي من العمل حتى لو هلك يف العمل له االأجرة بقدر ما اأقام من العمل. 

تي�صري التحرير 416/2، والتو�صيح 165/2.

بغري  نف�صه  اأجر  اإذا  املحجور  العبد  واأما  امللك  يدخل حتت  ال�صبي ال  اأي الأن   )3(
اإذن مواله فتجب االأجرة ب�رشط ال�صلمة من العمل فلو هلك ي�صمن امل�صتاأجر     
قيمته من يوم الغ�صب وهو ا�صتعماله اإياه فيملكه امل�صتاأجر ملكًا ا�صتناداً بعد تقرر 
�صمان القيمة وال جتب االأجرة، اإذ ال يجب على املالك اأجرة مملوكه. )املرجع 

ال�صابق 416/2(.
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وي�صح ت�رشفهما)1( وكيلني بل عهدة بدون اإذن املولى والويل.
وبطلت و�صية ال�صبي عندنا)2( وجتوز عند ال�صافعي)3(.

- وحقوق العباد التي هي �رشر حم�ص - كالهبة وال�صدقة - ال ت�صح 
منه واإن اأذن وليه وال ي�صح مبا�رشة الويل من قبل ال�صبي اإال القر�ص للقا�صي 

دون غريه من االأولياء)4(.
وحقوق العباد: التي ترتدد بني النفع وال�رشر كالبيع وال�رشاء واالإجارة 
والنكاح ي�صح منه باإذن الويل ل�صريورته به مبنزلة البالغ عند اأبي حنيفة)5(؛   

اإدراك  اإلى  تو�صل  االآدمية  اعتبار  ال�صحة  الأن يف  املحجورين؛  والعبد  ال�صبي  اأي   )1(
امل�صار واملنافع واهتداء يف التجارة بالتجربة كما قال تعالى: }ې   ې{ املرجع 

ال�صابق.
لكن ال يلزمهما ال�صمان؟ 

بالثلث  والو�صية  وال�صدقة  ال�صلة  فيه من  ملا  اأف�صل  باالإرث  االأقارب  نفع  )2( الأن 
اأنها نفع حم�ص  القائل وفيه  اأنها �رشر حم�ص عند  اأو  املوت  بعد  اإال  تنتقل  ال 
باعتبار ح�صول الثواب بها يف االآخرة بعد اال�صتغناء عن املال باملوت )فتح الغفار 

.)83/3

اإليه  ذهب  وما   428/4 االأ�رشار  ال�صبي يف ك�صف  و�صية  اخللف يف  انظر   )3(
ال�صافعي اأخذ به علماء املدينة اإذا وافق احلق ملا �صبق من التعليل ولعمل عمر بن 
قارب  الذي  يافع وهو  اأجاز و�صية غلم  الله عنه - حيث  اخلطاب - ر�صي 

البلوغ )املرجع ال�صابق(.

)4( الأن القا�صي اأقدر على ا�صتيفائه والأن العني معر�صة للهلك فالقا�صي يقر�صها 
لتلزم يف ذمة املقرت�ص فيوؤمن هلكها. )التلويح 165/2(.

)5( فتح الغفار 84/3.
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حيث قال: ينفذ بيعه من االأجانب بغنب فاح�ص)1(.
كما ينفذ غريه من البالغني)2( ولكن ال ينفذ ذلك من املولى)3(.

- والعوار�ص)4( املعرت�صة على االأهلية:

)1( الأنه ي�صري براأي الويل كالبالغ حتى ي�صح بغنب فاح�ص من االأجانب وال ميلكه 
الويل واأما بيع ال�صبي من الويل بغنب فاح�ص ففيه روايتان وعندهما بطريق اأنه 
كمبا�رشة الويل فل ي�صح بالغنب الفاح�ص ال من الويل وال من االأجانب. فتح 
الغفار )84/3( والتو�صيح مع التلويح )166/2(. وعنده ي�صح الأنه اأ�صيل من 
وجه فلما اجنرب الق�صور من وجه باإذن الويل كان كالبالغ فيملك هذا الت�رشف 
بغنب فاح�ص. والغنب الفاح�ص هو الذي ال يدخل حتت تقوم املقومني )تي�صري 

التحرير 418/2(.

)2( لدفع ال�رشر عن ال�صبي والأنه كالهبة والهبة ال ميلكها الو�صي يف مال ال�صغري 
فيدخل  مبال  مال  ومبادلة  جتارة  الفاح�ص  بالغنب  الت�رشف  يقول:  حنيفة  واأبو 
التجارة يف  له والية  تثبت  الويل الأنه مل  الهبة وبخلف  االإذن بخلف  حتت 
االأ�رشار  )ك�صف  واالأ�صلح.  االأح�صن  ب�رشط  مقيدة  بل  مطلقة  ال�صغري  مال 

.)427 ،426/4

)3( اأي ل�صبه التهمة وهو اأن يكون الويل اأذن له بالبيع لنفع نف�صه )املرجع ال�صابق 
.)421/4

)4( ملا ذكر االأهلية بنوعيها �رشع فيما يعرت�ص عليهما فيزيلهما اأو اأحدهما اأو يوجب 
تغيرياً يف بع�ص اأحكامهما وي�صمى العوار�ص وهي جمع عار�ص على اأنه جعل 
اأي ظهر وتبدى ومعنى كونها  له كذا  ا�صمًا مبنزلة كاتب وكاهل من عر�ص 
عوار�ص اأنها لي�صت من ال�صفات الذاتية كما يقال: البيا�ص من عوار�ص الثلج. 
ولو اأريد بالعرو�ص الطريان واحلدوث بعد العدم مل ي�صح يف ال�صغر اإال على 
�صبيل التغليب )التلويح على التو�صيح 167/2، وتي�صري التحرير 419/2(.
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2 - مكت�صبة. 1 - �صماوية)1(.  
- اأما ال�صماوية: الغري)2( االختيارية فمنها:

1( اجلنون)3(: وهو اختلل ]31/ب[ العقل بحيث مينع جريان االأفعال 
واالأقوال على نهج العقل اإال نادراً.

- وهو يوجب احلجر عن االأقوال - كالطلق والعتاق واالإقرار وغريها 
باإجازة  تنفذ  وال  والعقل[)4(  بال�رشع  اعتبارها  لعدم  كلها  عبارته  ]فتف�صد 
فيوؤاخذ  االأفعال  دون   - والعبد)5(  ال�صبي  اأقوال  احلجر يف  بخلف  الويل 

املجنون ب�صمان االأفعال يف االأموال على الكمال)6(.

)1( هي ما لي�ص للعبد فيها اختيار واكت�صاب وهي اأكرث تغيري اأو اأ�صد تاأثراً فقدمت 
واأنواعها: اأحد ع�رش )فتح الغفار 84/3(. ون�صبت اإلى ال�صماء الأنها خارجة 
عن قدرة العبد. الأن ال�صماوات لي�ص مقدورة للعبد. )التقرير 172/2، وفتح 
الغفار 85/3، والوجيز �ص107، وك�صف االأ�رشار 435/4، 436(.

)2( يف اأكرث الكتب غري االختيارية. ولها وجه من ال�صحة اإذا جعلت �صفة )الوجيز 
�ص107(.

ال�صافعية:  وعند  �ص70-69(  الفقهي  )القامو�ص  فيه  ف�صاد  اأو  العقل  زوال   )3(
ال�صعور من القلب مع بقاء احلركة والقوة يف االأع�صاء )املرجع  و�صف يزيل 

ال�صابق �ص70(.

)4( ما بني املعقوفني )من حا�صية 31/ب(.

)5( اأي فاإنه ينفذ باإجازة الويل.

)6( اأي الأنه اأهل حلكمه فاإذا ثبتت االأهلية كان العار�ص من اأ�صباب احلجر. واحلجر 
عن االأقوال �صحيح فف�صدت عباراته )ك�صف االأ�رشار 445/4، فتح الغفار 

.)86/3
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كال�صبي)1( ويثبت له امللك يف امل�صمون)2( وي�صقط به ما كان �رشراً 
ويحتمل ال�صقوط)3(.

 - املح�صة  امل�صار  عنه  وت�صقط  والكفارات  واحلدود  العبادات  مثل 
كالتربعات - كما ت�صقط عن ال�صبي)4(.

واإذا امتد اجلنون ال يلزم االأداء وينعدم الوجوب - اأي�صًا - ا�صتح�صانًا)5(.
وقال زفر وال�صافعي ال يثبت الوجوب باجلنون اأ�صليًا اأو عار�صيًا قليًل 

اأو كثرياً وهو القيا�ص)6(.

)1( اأي اأنه مثل ال�صبي يف هذه االأحكام بل اأولى )فتح الغفار 86/3(. لكن اإذا مل 
ال�صابق  العبادات لعدم احلرج. املرجع  بالنوم ا�صتح�صانًا فل ي�صقط  ميتد يلحق 

.86/3

)2( كاالإرث والهبة.ك�صف االأ�رشار 447/4.

)3( املراآة �ص328-327.

ملك  ابن  و�رشح  �ص108  الوجيز  االأحكام،  هذه  يف  بال�صبي  له  اإحلاقًا  اأي   )4(
.340

)5( �رشح ابن ملك �ص947-948، ك�صف االأ�رشار 437/4، التلويح 167/2، 
تي�صري التحرير 259/2، التقرير والتحبري 173/2، اأ�صول الزحيلي 169/1، 
اإذا مل ميتد يلحق بالنوم ا�صتح�صانًا فل ي�صقط العبادات.  وقيد االمتداد، الأنه 
)فتح الغفار 86/3( واأما اإذا امتد فاإنه ي�صقطها قيا�صًا وا�صتح�صانًا. اأ�صليًا كان 
باأن بلغ جمنونًا اأو عار�صًا باأن طراأ بعد البلوغ للحرج فل اأداء وال ق�صاء لو اأفاق، 

)املرجع ال�صابق(.

)6( قوله وهو القيا�ص اأي عدم الوجوب )املرجع ال�صابق 86/3، والتلويح 167/2، 
وك�صف االأ�رشار 438/4-439، وتي�صري التحرير 421-420/2(.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 718

وحد امتداد اجلنون يف ال�صوم اأن ي�صتوعب ال�صهر كامًل.
ويف ال�صلة اأن يزيد على يوم وليلة. ويف الزكاة اأن ي�صتغرق احلول 
من  باالأقل  ون�صفه  به  ملحق  احلول  اأكرث  يو�صف  اأبو  وقال  حممد.  عند 

الن�صف)1(.
وما كان ح�صنًا ال يحتمل غريه مثل: االإميان بالله تعالى م�رشوع يف حقه 

بطريق التبعية كال�صبي حتى �صار موؤمنًا تبعًا الأحد اأبويه)2(.
وما كان قبيحًا ال يحتمل العفو كالكفر فثابت بطريق التبعية حتى ي�صري 

مرتداً تبعًا الأبويه اإذا ارتدا)3(.
واإذا اأ�صلمت امراأة املجنون)4( عر�ص االإ�صلم على وليه)5( فاإن اأ�صلم فهو 

م�صلم باإ�صلمه فهي امراأته واإال وقع الفرقة بينهما)6(.

)1( ك�صف االأ�رشار 443/4، والتلويح 167/2-168، وفتح الغفار 87/3.

)2( ك�صف االأ�رشار 446/4، والتلويح 168/2.

بدار  فاإن حلقا  اأو حلقا بدار احلرب  بلغ جمنونًا واأبواه م�صلمان فارتدا  اإذا  )3( هذا 
عاقًل  اأدرك  لو  الردة يف حقه كما  تثبت  ال  االإ�صلم  دار  وتركاه يف  احلرب 
م�صلمًا واأبواه م�صلمان ثم جن فارتدا اأو حلقا بدار احلرب مل ي�رش تبعًا لهما يف 

الردة. )ح املخطوطة 31، تي�صري التحرير 421/2(.

)4( اأي غري امل�صلم، وخ�صه يف التلويح بالكتابيني )168/2(.

)5( اإمنا عر�ص االإ�صلم على ويل املجنون غري امل�صلم دفعًا لل�رشر الذي يلحق الزوجة 
اإذ ال يعلم للجنون نهاية حتى تنتظر كما يف ال�صغر )تي�صري التحرير 421/2(.

)6( اأي اإذا مل ي�صلم ويل املجنون يفرق بينه وبني زوجته التي اأ�صلمت دفعًا لل�رشر 
والتلويح   ،)446/4( االأ�رشار  )421/2(، وك�صف  ال�صابق  املرجع  عنها، 

)168/2(، واملراآة �ص )327-326(.
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2 - ومنها: ال�صغر)1(: 
وهو ي�صقط عن ال�صغري يف اأول اأحواله ما ي�صقط عن املجنون)2(، ومل 

ي�صح اإميانه وال تكليفه به بوجٍه)3(.
واأما اإذا عقل ال�صغري وظهر فيه �صيء من اآثاره ي�صقط)4( منه ما يحتمل 
واحلدود  العبادات،  مثل:  تعالى،  الله  حقوق  من  البالغ  عن  ال�صقوط 

والكفارات)5(. 
وال ي�صقط ما ال يحتمله مثل: فر�صية االإميان)6(. وي�صح منه ومن غريه 
حتتمل  عهدة  كل  عنه  ويعفى  حم�ص)7(،  نفع  هو  ما  يبا�رش  اأن  الأجله  ما 

)1( هو حالة اأ�صلية يف االإن�صان وهي ما بني الوالدة والبلوغ، املراآة �ص328.

يف  بينهما  اخللف  وانظر  قريبًا.  املجنون  عن  ت�صقط  التي  االأمور  �صبقت   )2(
املرجع ال�صابق 328، وفتح الغفار )85/3(، ووجه ال�صبه بينهما عدم العقل 

والتمييز.

)3( الأنه عدمي التمييز والعقل وال اإميان بدونهما، ك�صف االأ�رشار 448/4.

)4( املنا�صب اقرتان الفاء يف جواب )اأما( هنا، ولكن �صقوطها لغة اأي�صًا.

)5( الأنه واإن اأدرك �صيئًا من العقل لكن بقي �صبيًا وال�صبا عذر ي�صقط به ما يحتمل 
ال�صقوط عن البالغ، املرجع ال�صابق.

)ك�صف  نفًل  ال  فر�صًا  كان  اأداه  فاإذا  ال�صقوط،  يحتمل  ال  دائم  فر�ص  الأنه   )6(
االأ�رشار 248/4(.

وال�صدقة  الهبة  كقبول  فيه،  �رشر  ال  الذي  وهو  اخلال�ص،  املح�ص:  النفع   )7(
وغريهما.
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العفو)1(، فل يعفى عن ردته وال عن حقوق العباد)2(. وال يحرم ال�صبي 
عن املرياث بالقتل)3( ولكن يجب عليه الدية)4(.

ولو ارتد ال�صبي العاقل اأو ا�صرتق فل ي�صتحق االإرث عن قريبه للتنايف 
بني الرق والكفر واأهلية الوراثة)5(.

3 - ومنها: العته)6(.
وهو: اآفة توجب خلًل يف العقل في�صبه بع�ص كلمه و�صائر اأموره كلم 

العقلء وبع�صه كلم املجانني)7(.

)1( كقتل مورثه مثًل.

)2( الأنها حقوق حمرتمة جتب مل�صالح امل�صتحق وتعلق بقائه بها، فل مينع وجوبها 
ب�صبب ال�صبا، كما ال ميتنع يف حق البالغ بعذر )ك�صف االأ�رشار 450/4(.

)3( الأنه عهدة حتتمل ال�صقوط بالعفو وباأعذار كثرية فت�صقط بعذر ال�صبا، املرجع 
ال�صابق.

)4( الأنه اأهل لوجوبها، اإذ وجوبها ثبت من اأجل ع�صمة املحل، وعذر ال�صبا ال 
ي�صقط ذلك، املرجع ال�صابق 450/4، الوجيز �ص108.

)5( الأن الرق ينايف امللك، الأن اأهلية االإرث باأهلية امللك، والرق ينافيها وكذلك 
الكفر ينايف االإرث، الأن الكفر ينايف اأهلية الوالية على امل�صلم، لقوله تعالى: 
}ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ{ الن�صاء 141، واالإرث مبني على 

�صحة الوالية. املرجع ال�صابق 451/4.

)6( قال يف خمتار ال�صحاح: )ع - ت - هـ( املعتوه: الناق�ص العقل وقد )ُعتمَِه( فهو )معتوه( 
بني )العته(، �ص412، والتوقيف على مهمات التعاريف �ص502، 503.

)7( فتح الغفار 88/3، والوجيز �ص108، وتي�صري التحرير 262/2، والتقرير 
والتحبري 176/2، والتلويح 168/2، وك�صف االأ�رشار 452-451/4.



721حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

وهو بعد البلوغ مثل: ال�صبي مع العقل يف كل االأحكام حتى اإنه ال مينع 
القول والفعل)1(.

االأموال  من  عليهما  وال�صبي  املعتوه  ي�صتهلكه  ما  �صمان  واأما وجوب 
فلي�ص من العهدة املنفية عنهما)2(، وي�صقط عنه العقوبات والعبادات كال�صبي 

عند عامة املتاأخرين)3(.
يف  اإال  ال�صبا  حكم  العته  حكم  اأن  التقومي  يف  زيد  اأبو  االإمام  وذكر 
حق وجوب العبادات احتياطًا، فاإنها مل ي�صقط وجوبها عنه كاملري�ص)4(. 
وقال اأبو الي�رش: العته ك�صبي قليل عقل، وتثبت الوالية على املعتوه لغريه 
- كما يثبت على ال�صبي -، وال تثبت له والية على غريه - كما ال يثبت 

لل�صبي)5(.

)1( ولذلك ي�صح اإ�صلمه وتوكيله لغريه بيعًا و�رشاًء، كما ي�صح منه قبول الهبة، 
فتح الغفار 88/3، والوجيز �ص109، والتقرير والتحبري 176/2.

ينايف ع�صمة  وال�صبا ال  والعته  املحل  اأجل ع�صمة  من  ذلك  ال�صمان يف  الأن   )2(
املحل الأنها ثابتة حلاجة العبد، املراجع ال�صابقة.

)3( فتح الغفار 88/3، والتقرير والتحبري 176/2، واملراآة 329، وك�صف االأ�رشار 
.453-452/4

)4( املراجع ال�صابقة.

)5( ك�صف االأ�رشار 453/4-454، وفتح الغفار 88/3، والوجيز �ص109.
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4 - ومنها: الن�صيان)1(.
وهو: عبارة عن غفلة االإن�صان العاقل عن بع�ص ما كان يعلمه مع علم 

البع�ص بدون اآفة)2(.
وهو ال ينايف نف�ص الوجوب وال وجوب االأداء يف حقوق الله تعالى، 
الن�صيان يف  اإذا كان غالبًا يف حق من حقوق �صاحب ال�رشع، مثل  لكنه 
ال�صوم، ومثل: ن�صيان الت�صمية يف الذبيحة يجعل من اأ�صباب العفو يف حق 
الله تعالى العرتا�صه من جهته)3( بخلف حقوق العباد، فاإنه يجب �صمان 
ما اأتلفه من مال االإن�صان نا�صيًا)4(، ولهذا مل يقطع �صلم النا�صي يف القعدة 

االأولى لل�صلة، الأن القعدة حمله)5(.

اأ(   - �ص   - )ن  ال�صحاح  خمتار  واحلفظ،  الذكر  �صد  اللغة:  يف  الن�صيان   )1(
�ص658، ويف مهمات التعاريف: ترك االإن�صان �صبط ما ا�صتودع: اإما ل�صعف 
قلبه واإما عن غفلة اأو عن ق�صد حتى ينحذف عن القلب، �ص198، وامل�صباح 

املنري )ن - �ص - و( 739.

في�صمل  بعدم اال�صتح�صار يف وقت حاجته  اأنه عرفه  اإال   ،88/3 الغفار  )2( فتح 
الن�صيان عند احلكماء وال�صهو، الأن اللغة ال تفرق، وانظر التحرير 425/2، 

وك�صف االأ�رشار 455/4.

)3( فتح الغفار 88/3-89، والوجيز �ص109.

)4( املرجع ال�صابق 89/3، وذلك اأن حقوق العباد حمرتمة حلقهم ولي�ص فيها ابتلء 
كما يف حقوق الله تعالى، الوجيز �ص109.

)5( الأنه لي�ص للم�صلي هيئة مذكرة اأنها االأولى، وكرثة ت�صليمه يف القعدة داعية 
اإليه، تي�صري التحرير 426/2. وهذا عند احلنفية اأما عند اأكرث العلماء فاإن النا�صي 
مرفوع عنه القلم للحديث ال�رشيف )اإن الله جتاوز عن اأمتي اخلطاأ والن�صيان وما 

ا�صتكرهوا عليه(.
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5 - ومنها: النوم)1(.
وهو عجز عن االإدراكات واحلركات االإرادية)2(، وهو يوجب تاأخري 
اخلطاب للأداء ال للوجوب الحتمال االأداء بعده بل حرج )33/اأ( لعدم 
امتداده)3( ويبطل عبارته اأ�صًل يف الطلق والعتاق واالإ�صلم والردة، لعدم 
قيامه  وكذا  املختار)5(  يف  نائمًا  ال�صلة  يف  قراءته  ت�صح  االختيار)4(.وال 
وقعوده وركوعه و�صجوده، ال يعتد من الفر�ص ل�صدوره ال عن اختيار، 

)1( حالة طبيعية تتعطل معها القوى، ت�صري يف البخار اإلى الدماغ، ويف امل�صباح: 
النوم غ�صية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن املعرفة باالأ�صياء، ولذلك قيل: 
املنري  وامل�صباح  التعاريف �ص713،  مهمات  املوت،  اأخو  النوم  الأن  اآفة  اإنه 

)نوم(.

)2( فتح الغفار 89/3، والوجيز �ص110، وك�صف االأ�رشار 458-457/4، 
واأ�صول ال�رشخ�صي 339/2، والتلويح 169/2، واملراآة �ص330، والتقرير 

والتحبري 177/2، واأ�صول الزحيلي 172/1.

)3( اأي عادة، والأن الن�ص جاء بوجوب اأداء �صلة النائم، وهو حديث )من نام 
عن �صلة اأو ن�صيها فلي�صلها اإذا ذكرها(، ولو مل تكن واجبة ملا اأمر بها، املراآة 

�ص330.

)4( الأن هذه االأمور ال ت�صح اإال يف حال التمييز، والنائم فاقد التمييز، وقد تفرع 
على ذلك اأنه ال يعتد بقراءة النائم يف �صلته، الوجيز �ص110، و�رشح املنار 

البن ملك �ص343.
)5( الأن ذلك مبنزلة اأحلان الطيور ولهذا ذهب املحققون اإلى اأن كلم النائم لي�ص 
بخرب وال اإن�صاء وال يت�صف ب�صدق وال كذب، فتح الغفار 89/3، واإمنا قال 
يف املختار: الأنه ورد يف النوادر اأن قراءة النائم تنوب عن الفر�ص، واالأول هو 

املختار عند ابن جنيم، واملرجع ال�صابق 89/3.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 724

ومل تف�صد �صلة النائم بكلمه يف املختار)1(، وال �صيء من الو�صوء وال�صلة 
بقهقهته يف �صلته يف ال�صحيح)2(.

6 - ومنها: االإغماء)3(.
مر�ص  ب�صبب  اإرادية  حركة  واملحركة  املدركة  القوى  تعطيل  وهو: 

يعر�ص للدماغ اأو القلب)4(.
وهو نوع مر�ص ال يع�صم منه النبي)5( - �صلى الله عليه و�صلم - ويع�صم 
عن اجلنون، وهو فوق النوم)6(، ولهذا كان حدثًا يف االأحوال كلها)7(، 

)1( اأي ل�صدوره ممن ال اختيار له، وقد تبع املوؤلف هنا فخر االإ�صلم، ويف النوازل 
اأنها تف�صد، الأن ال�رشع جعل النائم كامل�صتيقظ يف حق ال�صلة، ويراجع يف 
هذه امل�صائل املرجع ال�صابق )89-90(، ورجح يف التحرير عدم ف�صاد ال�صلة 

بالقهقهة نائمًا )179/2(، وك�صف االأ�رشار )460-459/4(.

)2( املراجع ال�صابقة.

)3( وهو يف اللغة: فقد احل�ص واحلركة لعار�ص، املعجم الو�صيط 664/2، ومهمات 
التعاريف 78، والكليات 245/1.

)4( فتح الغفار 90/3.

)5( املراد جن�ص النبي - �صلى الله عليه و�صلم -، بدليل اأنه ورد يف الوجيز منكر )ال 
يع�صم عنه نبي(، وفتح الغفار 90/3، وك�صف االأ�رشار 460/4، والتلويح على 

التو�صيح 169/2، وتي�صري التحرير 266/2، والتقرير والتحبري 179/2.

)6( اأي اأن االإغماء اأ�صد من النوم يف العار�صية: الأن النوم حالة طبيعية كثرية الوقوع 
بخلف االإغماء، املراجع ال�صابقة، وفتح الغفار 90/3.

)7( اأي اأن االإغماء ينق�ص الطهارة يف كل حالة �صواء كان قائمًا اأو قاعداً اأو راكعًا 
=
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والنوم لي�ص بحدث اإال م�صطجعًا اأو متكئًا اأو م�صتنداً)1(.
ويبطل العبادات ومينع البناء)2(، والنوم ال مينع البناء)3(.

ي�صقط  وال  ا�صتح�صانًا)4(  وق�صاًء  اأداًء  ال�صلة  امتداده  وي�صقط 
غريها)5(.

=
االأ�رشار  ك�صف  بالكلية.  امل�صكة  اإزالة  يوجب  الأنه  م�صطجعًا  اأو  �صاجداً  اأو       

461/4 وما بعدها، واملرجع االأخري 90/3، والوجيز �ص110.

)1( اأي اإلى ما لو اأزيل ل�صقط مبعنى اأن النوم ال يكون حدثًا اإال يف هذه احلاالت 
املذكورة. املرجع ال�صابق 90/3.

)2( اأي اأن االإغماء قليًل اأو كثرياً ينق�ص الو�صوء، ويف هذه احلال ال يجوز البناء 
على ال�صلة. الوجيز �ص110 مع احلا�صية والتقرير 179/2.

)3( الأن الن�ص يف جواز البناء اإمنا ورد يف احلدث الغالب الوقوع، وهو اأن من اأ�صابه 
قيء اأو رعاف اأو قل�ص اأو مذي فلين�رشف وليتو�صاأ ثم لينب على �صلته ما مل 
يتكلم، رواه ابن ماجة،احل�صامي مع �رشحه امل�صمى بالنامي 97/2. وانظر: �صنن 
ابن ماجه، حديث )1221( باب ما جاء يف البناء على ال�صلة. واحلديث من 

رواية اإ�صماعيل بن عيا�ص عن احلجازيني وهي �صعيفة.

بطل  واإذا  االأداء،  به  في�صقط  احلرج  يوجب  وجه  على  االمتداد  يحتمل  الأنه   )4(
االأداء بطل الوجوب. ك�صف االأ�رشار 462/4.

)5( الأن امتداده يف ال�صلة غري نادر، ويف غري ال�صلة نادر فل يوجب حرجًا ويف 
ال�صلة يوجب احلرج وبذلك جاءت ال�صنة عن ال�صحابة - ر�صي الله عنهم - 
فاإن عليًا - ر�صي الله عنه - اأغمي عليه اأربع �صلوات فق�صاها، وعبدالله ابن 
 ،462/4 االأ�رشار  يق�ص. ك�صف  فلم  وليلة  يوم  من  اأكرث  عليه  اأغمي  عمر 

وك�صف االأ�رشار �رشح امل�صنف على املنار 490/2. 
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7 - ومنها: الرق)1(:
فيتملك  الغري  ملك  لقبول  به  ال�صخ�ص  يتهياأ  حكمي  �صعف  وهو: 

باال�صتيلء كما يتملك ال�صيد)2( و�صائر املباحات)3(.
وهو �رشع يف اأ�صل و�صعه جزاء عن الكفر)4(، وهو ال يحتمل التجزوؤ)5(

)1( هو يف اللغة: بالك�رش/ ال�صعف، اإذ يقال: ثوب رقيق اأي �صعيف الن�صج ومنه 
رقة القلب ومنه اأي�صًا �صوت رقيق. املعجم الو�صيط 367/1، وتي�صري التحرير 

430/2، وعوار�ص االأهلية �ص252.

�ص356،  الربكتي  بحيلة.  اإال  اأخذه  ميكن  ال  طبعًا  متوح�ص  كل  ال�صيد:   )2(
واملغرب يف ترتيب املعرب مادة )�ص ي د( �ص275.

)3( تي�صري التحرير 430/2، والتلويح على التو�صيح 170/2، وك�صف االأ�رشار 
463/4، والتقرير والتحبري 180/2، وعوار�ص االأهلية 252.

دالئل  يف  بالنظر  ينتفعوا  ومل  تعالى  الله  عبادة  عن  ا�صتنكفوا  ملَّا  الكفار  الأن   )4(
امللك وجعلهم  الَّ  به حَمَ الذي �صاروا  بالرق  الدنيا  الله يف  التوحيد، جازاهم 
عبيد عبيده، واأحلقهم بالبهائم يف التملك واالبتذال، ولكونه جزاء الكفر يف 
االأ�صل ال يثبت على امل�صلم ابتداًء، ولكنه يف البقاء �صار من االأمور احلكمية 
اأي ثابتًا بحكم ال�رشع من غري اأن يراعى فيه معنى اجلزاء ومن غري اأن يلتفت اإلى 
جهة العقوبة فيه حتى يبقى العبد رقيقًا واإن اأ�صلم و�صار من االأتقياء، ويكون 
مثل  وهو  اجلزاء،  به  ي�صتحق  ما  منه  يوجد  مل  واإن  رقيقًا  امل�صلمة  االأمة  ولد 
اخلراج؛ فاإنه يف بداية اأمره بطريق العقوبة لكنه يف حال البقاء �صار من االأمور 
91/3، و�رشح  الغفار  وفتح   ،464-463/4 االأ�رشار  احلكمية. )ك�صف 

املنار البن ملك �ص44(.

)5( اأي ال يقبل اجَلْزوؤ ثبوتًا وزوااًل، مبعنى اأنه ال ي�صري بع�صه رقيقًا وبع�صه حراً، 
=
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وكذا )33/اأ( العتق ال يحتمله)1( وكذا االإعتاق عندهما)2( ، فمعتق البع�ص 
معتق الكل عندهما.

وعند اأبي حنيفة االإعتاق متجزء فلي�ص معتق البع�ص معتق الكل بل هو 

=
       مثل العتق لكن التفتازاين تعقب هذا القول وقال: �صلمنا امتناع جتزوؤ الرق ابتداًء 
يثبت  اأن  فيجوز  التجزوؤ  يقبل  امللك  الأن و�صف  بقاًء،  امتناعه  ن�صلم  لكن ال 
ال�رشع للمولى حق اخلدمة يف البع�ص، ويعمل العبد لنف�صه يف البع�ص االآخر 

م�صاعًا.
التلويح 170/2، والوجيز �ص111. لكن ال تثبت ال�صهادة والوالية ونحو 
برق  فتنعدم  االأهلية  كمال  على  مبنية  والأنها  التجزئ،  تقبل  ال  الأنها  ذلك؛ 

البع�ص.

)1( اأي ال يحتمل التجزئ، الأنه يلزم من جتزيه جتزئ الرق، وكذا االإعتاق عند 
ك�رشه  مثل  فعتق  اأعتقه  يقال:  مطاوعه  الأنه  الزمه،  جتزئ  لعدم  َبنْي  ال�صاحمِ
فانك�رش، واملطاوعة ح�صول االأثر من تعلق الفعل املتعدي مبفعوله واأثر ال�صيء 

الزم له.

)2( اأي اأبي يو�صف وحممد - رحمهما الله.
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مكاتب عنده)1( اإال يف الرد اإلى الرق عند العجز)2(.
وهذا الرق ينايف مالكية املال، لقيام اململوكية مااًل حتى ال ميلك العبد 
واملكاتب الت�رشى)3( وال ي�صح منهما حجة االإ�صلم)4(، فلم يكن لهما اأ�صل 
القدرة اإال فيما ا�صتثنى من القرب البدنية من ال�صلة وال�صوم باالإجماع)5(، 

)1( وهذا اخللف بني االإمام و�صاحبيه مبني على تف�صري االإعتاق، فهما ف�رشاه باإزالة 
الرق ق�صداً فيتبعها زوال امللك �صمنًا، واالإمام ف�رشه باإزالة امللك وامللك متجزء 
اإذ ال ت�رشف للمولى اإال يف حقه وحقه يف الرقيق هو املالية، وهي تقبل التجزئ 
له  امللك الزم  الأن  الرق،  زوال  ي�صتلزم  بالكلية  امللك  زوال  ثم  اإزالتها  فكذا 
وانتفاء اللزم يوجب انتقاء امللزوم، وزوال ملك البع�ص ال ي�صتلزم العتق لبقاء 
ال�صاحبني  تعليل  عن  اأجاب  وقد   ،92/3 الغفار  فتح  اجلملة.  اململوكية يف 

فانظره يف املرجع ال�صابق واملغني �ص374-375، واملراآة �ص333.

)2( اأي يف هذه احلال ال يكون كاملكاتب عند اأبي حنيفة؛ الأن املكاتبة عقد يحتمل 
الف�صخ بخلف هذا الأن �صببه اإزالة امللك ال اإلى حد وهي ال حتتمل الف�صخ. 

املراآة �ص333.

)3( واإن كان باإذن املولى؛ الأنه من اأحكام امللك، والت�رشي االأخذ بال�رشية وهي 
النامي  ال�رش. احل�صامي �رشح  فعيلة من  للوطء  واأعددتها  بيتًا  بواأتها  التي  االأمة 

100/2، وك�صف االأ�رشار 471/4.

)4( اأي الفري�صة حتى لو حجا يكون نفًل، لعدم اأ�صل القدرة وهي املنافع البدنية 
والقدرة واال�صتطاعة من �رشائط احلج، وال قدرة للرقيق اأ�صًل الأنها اإمنا تكون 

باملنافع البدنية واملنافع البدنية كلها ملواله. املرجع ال�صابق.

)5( الأن القدرة التي حت�صل بها ال�صلة املفرو�صة وال�صوم املفرو�ص لي�صت للمولى 
باالإجماع. املرجع ال�صابق 100/2.
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بخلف الفقري الأن اأ�صل القدرة ثابت له)1(.
)فل  واحلياة)2(  والدم  النكاح  املال، وهو  مالكية غري  الرق  ينايف  وال 
ميتنع مالكية العبد()3( لهذه االأ�صياء بالرق، وال ميلك املولى اإتلف دمه)4(، 
وي�صح اإقرار العبد بالق�صا�ص وباحلدود وال�رشقة امل�صتهلكة وبال�رشقة القائمة 
من العبد املاأذون فيقطع ويرد املال)5(، ومن املحجور عنده)6( يف حق القطع 
)1( اأي اأن الفقري اإذا حج ثم ا�صتغنى ال يجب عليه اإعادة احلج، الأن ملك املال لي�ص 

ب�رشط، بل ال�رشط التمكن للأداء.

)2( الأن الرقيق يف حكم تلك االأ�صياء لي�ص مبملوك بل هو يف تلك االأ�صياء ال�رشورية 
باٍق على احلرية االأ�صلية. املرجع ال�صابق، وفتح الغفار 93/3.

اأثر على املعنى، واملثبت من  )3( ما بني املعقوفني يف املخطوط فيه تقدمي وتاأخري 
�رشح ك�صف االأ�رشار 473/4.

احل�صامي  اإتلفه.  للمولى  ي�صح  فل  بقائه  يف  ذلك  اإلى  حمتاج  العبد  الأن   )4(
101/2، لكن يف النكاح يحتاج اإلى اإذن املولى الأنه مل ي�رشع اإال مبال فيحتاج   
الزنا  النكاح حت�صينًا مللكه عن  للعبد على  ال�صيد  اإجبار  التزامه، واإمنا �صح  اإلى 

املنق�ص له. فتح الغفار 93/3.

)5( الأن اإقرار العبد هنا اإقرار باأن ويل الق�صا�ص ي�صتحق اإراقة دمه، وهو يف ذلك 
مثل احلر فكان ذلك اإقراراً على نف�صه ال على حق املولى في�صح ويوؤخذ به يف 

احلال، وتقبل احلرية الأنه مبقي على اأ�صل احلرية يف حق الدم واحلياة.
ك�صف االأ�رشار 473/4، فيقطع ويرد املال احلا�رش.

)6( اأي عند اأبي حنيفة - رحمه الله - ي�صح اإقراره بال�رشقة واإن كان حمجوراً عليه 
يف حق القطع واملال، وعند حممد - رحمه الله - ال ي�صح يف �صيء منهما، 
وعند اأبي يو�صف - رحمه الله - ي�صح يف حق القطع دون املال، وهذا احلكم 
=
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ورد املال جميعًا.
والرق ينايف كمال احلال يف اأهلية الكماالت الب�رشية املو�صوعة له يف 
الدنيا - كالذمة - حتى اإن ذمته �صعفت برقه فلم حتتمل الدين بنف�صها اإال اإذا 
�صمت اإليها مالية الرقبة والك�صب، فيباع يف دين ال تهمة يف ثبوته - كدين 
ال�صتهلك مال اإن�صان ودين التجارة ال فيما يف ثبوته تهمة - كما اإذا اأقر 
املحجور اأو تزوج بغري اإذن فدخل فلزمه العقر)1(، كما ال يباع الرقيق فيما 
فيه تهمة وال ي�رشف اإليه ك�صبه بل يوؤخر اإلى عتقه - وكاحلل فاإنه يتن�صف 
بالرق - حتى اإنه ينكح العبد امراأتني وتطلق االأمة ثنتني وتعتد بحي�صتني، 

وق�صمها ن�صف ق�صم احلرة.
وحد الرقيق ن�صف )34/اأ( حد احلر، وانتق�صت قيمة نف�صه عن قيمة 
نف�ص احلر - حتى اإذا قتل العبد خطاأ)2( وجبت على عاقلة)3( العبد)4( قيمته 
عندنا لكن ال يزاد على ع�رشة اآالف درهم، بل ينق�ص منها ع�رشة دراهم 

=
      م�رشوط باإن يكذبه املولى فاإن �صدقه �صح اإقراره يف الف�صول كلها. التو�صيح 

مع التلويح 172-171/2.

)1( اأي املهر، فاإنه ي�صمى ُعقراً ويف تعريفات الربكتي: العقر بال�صم مقدار اأجرة 
الوطء لو كان الزنا غري موجب للحد، كالوطء ب�صبهة وهو ع�رش مهر مثلها 

�ص383، ومهمات التعاريف �ص521.

)2( اخلطاأ الذي لي�ص فيه ق�صد اإلى اجلناية.

)3( العاقلة: اأهل الع�صرية وهم الع�صبات، الربكتي �ص370.

)4( هكذا يف الن�صخة: وال�صواب اجلاين اأو القاتل، كما يف املراجع االأخرى.
احل�صامي 102/2، وفتح الغفار 94/3.
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واإن كانت قيمته ع�رشين األفًا اأو اأكرث)1(.
وعند اأبي يو�صف وال�صافعي جتب قيمته على اجلاين ال على العاقلة بالغة 
ما بلغت)2(، وهو اأهل للت�رشف يف املال، واإن مل يكن اأهًل مللك الرقبة 
حتى اإن املاأذون يت�رشف لنف�صه باأهليته، ويجب له احلكم االأ�صلي للت�رشف 

وهو ملك اليد)3( ومالكية النكاح كاملة له. 
وكالواليات فاإن الرق ينايف الواليات كلها فل ي�صح اأمان املحجور)4(.

)1( دفعًا ل�صبهة الت�صاوي بينه وبني احلر فتنق�ص مباله قدر وهو ع�رشة دراهم الذي 
الغفار  102/2، وفتح  ال�رشقة عند احلنفية. احل�صامي مع �رشحه  هو ن�صاب 
95/3، ويروون يف ذلك عن ابن م�صعود - ر�صي الله عنه - )ال يبلغ بقيمة 
العبد دية احلر وينق�ص منها ع�رشة دراهم(، ومثل هذا االأثر له حكم امل�صموع 
املرجع  للراأي.  فيه  الله عليه و�صلم - الأنه مما ال جمال  الر�صول - �صلى  من 

ال�صابق، وعوار�ص االأهلية 274.

)2( الأنه عندهما ياأخذ حكم املال واملال ي�صمن بقيمته، وال يجب من �صمانه �صيء 
منه على العاقلة. ك�صف االأ�رشار 488/4-489، وعوار�ص االأهلية 273-

274، وفتح الغفار 95-94/3.

)3( يعني اأن الرق ال ينايف مالكية اليد والت�رشف حتى اإن العبد املاأذون من �صيده 
يت�رشف لنف�صه بطريق االأ�صالة وتثبت له اليد على اكت�صابه بناء على اأن االإذن 
يف نوع من التجارة يكون اإذنًا يف الكل، وقال ال�صافعي - رحمه الله تعالى-: 
املولى كالوكيل ويده يف  اال�صتفادة عن  بطريق  بل  باأهليته  لنف�صه  لي�ص ت�رشفه 

االكت�صاب يد نيابة كاملودع. التلويح على التو�صيح 174/2.

)4( مت�صل بقوله فيما �صبق - كالذمة - واملق�صود اأن الرق ينايف الواليات املتعدية 
كال�صهادة الأنها منبئة عن القدرة احلكمية، فاإنها تنفيذ القول على الغري �صاء اأو 
=
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8 - ومنها: احلي�ص)1( والنفا�ص)2(.
- وهما)3(: ال يعدمان اأهلية الوجوب واالأداء)4(، لكن الطهارة عنهما 
�رشط جلواز اأداء ال�صوم وال�صلة)5( فيفوت االأداء بهما وي�صقط اأ�صل ال�صلة 

=
       اأبى والرق عجز حكمي اإذ ال والية له على نف�صه ف�صًل عن الوالية على غريه، 
واأمان املحجور املق�صود املحجور عن القتال، فاإنه ال اأمان له عند اأبي حنيفة 
- رحمه الله - واأبي يو�صف - رحمه الله - يف اإحدى الروايتني عنه ومالك - 
رحمه الله - يف رواية �صحنون عنه وذلك الأنه ال ا�صتحقاق له يف الغنيمة وقت 
االأمان فلو �صلح اأمانه كان اإ�صقاطًا حلق الغازين يف الكفار واأموالهم ابتداًء فل 

ي�صح كال�صهادة. تي�صري التحرير 441/2، وك�صف االأ�رشار 491/4.

)1( احلي�ص لغة: �صيلن الدم من رحم املراأة يف اأيام معدودة كل �صهر، وا�صطلحًا: 
دم ينف�صه رحم امراأة بالغة ال داء بها ومل تبلغ االإيا�ص. ك�صف االأ�رشار 506/4-

507، وعوار�ص االأهلية �ص280. وخمتار ال�صحاح مادة )حي�ص(.

)2( النفا�ص: م�صدر نف�صت املراأة اإذا ولدت فهي نف�صاء وهن نفائ�ص، وا�صطلحًا: 
الدم اخلارج من قبل املراأة عقب الوالدة. املراجع ال�صابقة 507/4، عوار�ص 

االأهلية �ص281.

)3( اإمنا جعلهما اأحد العوار�ص الحتادهما �صورة ومعنى. املراآة �ص338.

الغفار  وفتح  حا�صية،  �ص112  الوجيز  البدن.  وقدرة  والعقل  الذمة  لبقاء   )4(
92/3. وملعرفة الفروق بينهما ينظر فتح الغفار 98/3، والتلويح مع التو�صيح 

.177-176/2

)5( اأما منع ال�صلة فعلى وفق القيا�ص لكونهما من االأحداث واأما منع ال�صوم فعلى 
خلف القيا�ص، الأنه يتاأتى مع احلدث واجلنابة اتفاقًا. فتح الغفار 98/3.
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للحرج)1( ال ال�صوم فيق�صي هو ال هي)2(.
9 - ومنها: املر�ص)3(.

الله تعالى كال�صلة  اأهلية احلكم �صواء كان من حقوق  وهو ال ينايف 
والزكاة، اأو من حقوق العباد كالنكاح ونفقة االأزواج )34/ب( واالأوالد 
واإ�صلمه  وطلقه  املري�ص  نكاح  �صح  حتى  العبارة)4(  اأهلية  وال  والعبيد، 
العبادات �رشعت بقدر املكنة)5(، ويثبت  بالعبارة، لكن  و�صائر  ما يتعلق 
به احلجر)6( اإذا ات�صل به املوت م�صتنداً اإلى اأوله بقدر ما يقع به �صيانة احلق 

)1( الأن ال�صلة تتكرر بخلف ال�صوم، فاإنه يف زمن احلي�ص ال يتكرر.

)2( واحلا�صل اأن احلائ�ص والنف�صاء يق�صيان ال�صوم ال ال�صلة لقول عائ�صة - ر�صي 
الله عنها -: )كنا نق�صي ال�صوم وال نق�صي ال�صلة(. اجلامع الأحكام القراآن 
83/3، ون�صب الراية 193/1، وعوار�ص االأهلية 284، وانظر فتح الغفار 

98/3، واملراآة �ص338، وعوار�ص االأهلية �ص382.

)3( املر�ص يف اللغة: ال�صقم، وقال ابن فار�ص: املر�ص كل ما خرج بالكائن احلي 
عن حد ال�صحة واالعتدال من علة اأو نفاق اأو تق�صري يف اأمر. خمتار ال�صحاح 
مادة )مر�ص(، واملفردات 707، ومهمات التعاريف �ص649، وا�صطلحًا: 
االأهلية  املنار �ص96. عوار�ص  الطبيعة. �رشح  اعتدال  بها  يزول  للبدن  حالة 

�ص297.

)4( الأنه ال يخل بالعقل وال مينعه عن ا�صتعماله. املراآة �ص338.

يف  لي�ص  مبا  التكليف  يلزم  لئل  املكلف  و�صع  يف  تكون  التي  القدرة  وهي   )5(
الو�صع.

فتح الغفار 96/3.

=
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للوارث والغرمي)1( فقط، فيجوز نكاحه مبهر املثل، وي�صح يف احلال كل 
ت�رشف يحتمل الف�صخ، ثم ينتق�ص اإن احتيج اإليه)2(، وي�صري ما ال يحتمله 

كاملعلق باملوت ال يقبل النق�ص)3(. 
واإمنا جاز و�صيته على خلف القيا�ص بالن�ص نظراً للمري�ص يف الثلث)4(.

=
)6( يف اللغة: املنع، ويف اال�صطلح: منع نفاذ ت�رشف قويل ال فعلي ل�صغر اأو رق 

اأو جنون. الربكتي �ص260، والتعريفات �ص82.

)1( اأي اأن املر�ص ملا كان �صببًا للموت ظاهراً واملوت علة اخللف كان املر�ص من 
اأ�صباب تعلق حق الغرمي والوارث مباله فثبت به احلجر اإذا ات�صل به املوت م�صتنداً 
اإلى اأوله، الأن احلكم ي�صتند اإلى اأول ال�صبب وذلك بقدر ما يقع به �صيانة احلق.

املغني �ص378.

)2( باأن ال يبقى يف ال�رشكة وفاء حلق الغرمي اأو الوارث. املرجع ال�صابق مع احلا�صية، 
اأما الوارث فله الثلثان، واأما الغرمي فبمقدار دينه. املراآة �ص339، وال يحجر 

على املري�ص فيما زاد عن ذلك، وهذا معنى قوله: )فقط(. املرجع ال�صابق.

فاإن كان على  اأو وارث  اإذا وقع على حق غرمي  اأي ي�صري موقوفًا كاالإعتاق   )3(
امليت دين م�صتغرق ينفذ على وجه ال يبطل حق الدائن فتجب ال�صعاية يف الكل، 
واإن مل يكن دين م�صتغرق له ينفذ على وجه ال يبطل حق الوارث يف الثلثني 
فتجب ال�صعاية فيهما الأنه حق الوارث. املراآة �ص339، واملغني �ص378، 
وفتح الغفار 97/3، واحل�صامي 108/2، وعوار�ص االأهلية 302-300.

يف  لكم  زيادة  اأموالكم  بثلث  وفاتكم  عند  عليكم  ت�صدق  الله  )اإن  وهو:   )4(
اأعمالكم(. رواه اأحمد )441/6( عن اأبي الدرداء ر�صي الله عنه، وابن ماجه 

عن اأبي هريرة )904/2( رقم 2709 وانظر التلخي�ص احلبري 91/3(.
وك�صف االأ�رشار 501/4.
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وبطلت للوارث �صورة ومعنى وحقيقة و�صبهة)1(.
وبطل اإقراره له، ومل يكن الأحد الورثة اأن ياأخذ الرتكة ويعطي باقي 

الورثة القيمة، وال اأن ياأخذ عينًا منها ن�صيبه من املرياث)2(.
10 - ومنها: املوت)3(.

وهو: عجز خال�ص ي�صقط به ما هو من باب التكليف، لفوات غر�صه 
وهو االأداء عن اختيار)4(.

ولهذا ال يجب اأداء الزكاة من الرتكة خلفًا لل�صافعي)5(، ويبطل عنه 

)1( الو�صية �صورة: باأن يبيع املري�ص عينًا من الرتكة من املوارث مبثل القيمة اأواًل 
وهذا عند اأبي حنيفة - رحمه الله - الأنه اآثر بع�ص الورثة على غريه، والو�صية 
معنى: اأن يقر الأحد الورثة، فاإنه و�صية معنى، الأنه ي�صلم له املال بدون عو�ص، 
والو�صية حقيقة: باأن يو�صي الأحد الورثة، والو�صية �صبهة: باأن يبيع اجليد من 
االأموال الربوية برديء من جن�صه مل تقوم اجلودة يف حقه، الأن يف العدول عن 
املراآة �ص340، وعوار�ص  باملودة.  الو�صية  اإلى اجلن�ص تهمة  خلف اجلن�ص 

االأهلية �ص306-305.

)2( لتعلق حق الورثة بال�صورة كما باملعنى. املراجع ال�صابقة.

)3( هو اآخر العوار�ص ال�صماوية فقيل: اإنه �صفة وجودية خلقت �صداً للحياة لقوله 
�صاأنه  من  عما  احلياة  عدم  وقيل   -  2 امللك:   - ٺ{  ڀ   }ڀ    تعالى: 
احلياة اأو زوال احلياة، قال ابن جنيم: واالأظهر على اأنه عدمي اأن يقال: عدم       
احلياة عمن ات�صف بها. فتح الغفار 98/3، وعوار�ص االأهلية 313-312، 

ومهمات التعاريف 683.

)4( احل�صامي مع �رشحه النامي 111/2-113، واملغني 379.

)5( الأن احلنفية يرون املق�صود هو الفعل وقد فات وال�صافعي يرى اأن املق�صود املال 
وهو باق مل يفت. املجموع �رشح املهذب 335/5.
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�صائر وجوه القرب)1(.
وما �رشع عليه حلاجة غريه - اإن كان حقًا متعلقًا بالغري - كما يف املرهون 

وامل�صتاأجر واملغ�صوب واملبيع والو�صية يبقى ببقاء )35/اأ( العني)2(.
واإن كان حقًا متعلقًا بالذمة - وكان وجوبه ال بطريق ال�صلة - كالديون 
الواجبة باملعاو�صة مل يبق مبجرد الذمة حتى ين�صم اإليها مال اأو ذمة كفيل)3(، 
ولهذا قال اأبو حنيفة - رحمه الله -: اإن الكفالة بالدين عن امليت ال ت�صح، 
اإذا مل يخلف مااًل اأو كفيًل)4( واإن كان وجوبه عليه بطريق ال�صلة - كالنفقة 

واملراآة   ،113/2 احل�صامي  املرجع  باختيار.  االأداء  الغر�ص وهو  لفوات  اأي   )1(
يف  االإثم  عليه  يبقى  لكن   ،279 واملغني   ،98/3 الغفار  وفتح  �ص340، 

االآخرة اإذا ق�رش.

)2( انظر هذه التق�صميات للأحكام املتعلقة باملوت يف املراجع ال�صابقة. وعوار�ص 
العني  ببقاء  314 فما بعدها، والأن فعل امليت فيه غري مق�صود فيبقى  االأهلية 
احل�صامي  على  النامي  الرتكة.  يف  يدخل  اأن  غري  من  احلق  �صاحب  فياأخذه 

112/2، واملغني 380، وعوار�ص االأهلية �ص316.

)3( الأن ذمته �صعفت باملوت فل حتتمل الدين بنف�صها ما مل يرتك مااًل اأو كفيًل عنه 
بالدين  اأوالده  اأحد من  ل�صاحبها مطالبة  الدنيا ولي�ص  فت�صقط هذه احلقوق يف 
لكن يناله يف االآخرة ثواب. عوار�ص االأهلية �ص317، واحل�صامي 112/2-

.113

)4( الأن الكفالة �صم ذمة اإلى ذمة فاإذا مل تبق ذمة امليت معتربة فكيف ي�صح �صم 
اإن�صان بق�صاء دينه بغري الكفالة  اإليه، وهذا يف الكفالة اأما لو تربع  ذمة الكفيل 
508/4 فما  113/2، وك�صف االأ�رشار  ال�صابق  باتفاق املرجع  فهو �صحيح 
بعده، وقال ال�صافعي وال�صاحبان ومالك واأحمد وعزاه ابن قدامة اإلى االأكرث:        
=
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والزكاة و�صدق الفطر ونحوها - بطلت باملوت اإال اأن يو�صي في�صح من 
الثلث)1(.

وما �رشع له بناء على حاجته يبقى له قدر ما يق�صي به حاجته)2(، ولذا 
قدم جهازه على ديونه)3(، وديونه على و�صاياه من ثلثه)4(، وو�صاياه على 

املواريث)5( ثم وجبت املواريث بطريق اخللفة �صورة)6(.

=
     اأن الكفالة عن امليت �صحيحة واإن مل يخلف مااًل اأو كفيًل الأن املوت ال يربئ 
وا�صتدل  االآخرة  به يف  طولب  وملا  املتربع  من  االأخذ  حل  ملا  واإال  الدين  عن 
التلويح  و�رشح   ،113/2 ال�صابق  املرجع   .- عنه  الله  ر�صي  جابر  بحديث 
178/2، وعوار�ص االأهلية �ص318، والتقرير والتحبري 190-189/2، 
اأحال دين امليت على رجل  اإن  واحلديث رواه البخاري يف احلواالت، باب 
جاز 124/3، ويف الكفالة 126/3، ثم قارن بعوار�ص االأهلية �ص319، 

وك�صف االأ�رشار 512/4.

)1( ل�صعف ذمته، لكن اإذا اأو�صى �صح ذلك من الثلث، الأن ال�رشع جّوز ت�رشفه 
االأهلية  وعوار�ص   ،114/2 احل�صامي  ذلك.  مر  كما  له  نظراً  الثلث  يف 

�ص319، لكن يكون ذلك بعد جتهيزه واأداء ديونه.

)2( الأن املوت ال ينايف احلاجة. احل�صامي 114/2.

)3( اأي التي مل تكن متعلقة بعني. املرجع ال�صابق.

)4( الأنه ال ميلك اأكرث من الثلث، والأن حاجته اإلى اإبراء الذمة اأقوى من الو�صية.

)5( مراعاة حلاجته اإليها التي هي اأقوى من حق الورثة.

)6( الأن الوارث اأقرب النا�ص اإليه. املراآة �ص341.
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وبقيت الكتابة بعد موت املولى، وبعد موت املكاتب عن وفاء عندنا)1(، 
فيوؤدي كتابته منه ويحكم بحريته يف اآخر اأجزاء حياته حتى يكون ما بقي 

مرياثًا لورثته، ويعتق اأوالده املولودون وامل�صرتون يف حال كتابته)2(.
وهو مذهب علي وابن م�صعود - ر�صي الله عنهما)3( - وعند ال�صافعي 
تنف�صخ الكتابة مبوته واملال كله للمولى)4(، وغ�صلت املراأة زوجها بعد موته 

يف عدتها)5(.
وما ال ي�صح حلاجته - كالق�صا�ص )35/اأ( يثبت للورثة ابتداًء - حتى 
ي�صح عفوهم قبل موت املجروح، لكن ال�صبب انعقد يف حق امليت حتى 
اأبو حنيفة - رحمه الله -: اإن الق�صا�ص غري  �صح عفوه اأي�صًا، حتى قال 
موروث حتى ال ينت�صب بع�ص الورثة خ�صمًا عن البع�ص)6( لكن تعلق حق 

والأنها  العقاب،  من  اخلل�ص  من  فيها  ملا  ذلك،  اإلى  املولى  حلاجة  نظراً  اأي   )1(
اإعتاق معنى فيح�صل بها الثواب. املراآة 342.

احلرية وال  بها �رشف  ينال  اإليها، الأنه  املكاتب  االأمور حلاجة  بقيت هذه  اأي   )2(
يتاأذى يف قربه ببقائها عليه وعلى اأوالده. املراآة 342.

)3( �صبقت ترجمتهما.

)4( وبه قال زيد بن ثابت - ر�صي الله عنه - كما يف احل�صامي 115/2.

خا�صة  حوائجه  من  هو  فيما  العدة  انق�صاء  اإلى  ملكه  فبقى  مالك  الزوج  الأن   )5(
بخلف ما اإذا ماتت املراأة، الأنها مملوكة وقد بطلت اأهلية اململوكية باملوت.

املرجع ال�صابق، وعند ال�صافعي يغ�صل الزوج زوجته للحديث الوارد. املرجع 
ال�صابق 315/2.

اإن      يقوالن  ال�صاحبني  اأن  ذكر  وقد  بعدها،  فما  �ص322  االأهلية  عوار�ص   )6(
=
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بالدية، واإذا انقلب الق�صا�ص مااًل)1( حتى يق�صي منه ديون امليت  املقتول 
وتنفذ و�صاياه، ويجري فيه �صهام الورثة، وله)2( حكم االأحياء يف اأحكام 
االآخرة يبقى بعد املوت ما يجب له على الغري من احلقوق، وما يجب عليه 
لغريه من احلقوق، وما تلقاه من الثواب بوا�صطة الطاعات وتلقاه من عقاب 
نار الأهل  اأو حفرة  ال�صعادة،  الأهل  دار  فالقرب رو�صة  املعا�صي،  بوا�صطة 

ال�صقاوة، وما نرجو منه الأمة حبيبه اإال ما يليق بحكم كرمه)3(.
واأما العوار�ص املكت�صبة)4( 

فهي اإما من نف�صه واإما من غريه.
اأما االأول)5( فمنها:

=
      الق�صا�ص موروث الأن خلفه وهو املال موروث باالإجماع، وحكم اخللف ال 

يخالف حكم االأ�صل. املرجع ال�صابق 322، واملراآة �ص344-343.

)1( اأي بعد العفو وا�صتحقاق الدية اأو بال�صلح اأو �صبهه يكون مااًل موروثًا عند اأبي 
حنيفة - رحمه الله - احل�صامي 115/2.

)2( اأي للميت.

)3( احل�صامي مع �رشحه امل�صمى بالنامي 117/2.
وهذه ال�صيغة لطلب الرحمة مل اأجد ما يوؤديها مبثل هذا اللفظ ولكن يف حديث 

طلب ال�صفاعة كفاية.

)4( �صميت بذلك الأن للعبد مدخًل فيها مببا�رشة االأ�صباب كال�صكر اأو بالتقاعد عن 
املزيل كاجلهل. فتح الغفار 102/3، وعوار�ص االأهلية �ص332.

)5( اأي الذي يكون من نف�صه.
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ي�صبهه  اإما جهل ال ي�صلح عذراً يف االآخرة وال  1 - اجلهل)1(: وهو 
ال  فاعتقاده يف حكم  الدليل  و�صح  ما  بعد  مكابرة)2(  الأنه  الكافر  كجهل 
يحتمل التبدل )36/اأ( - كعبادة ال�صنم مثًل - باطل بل �صبهة)3( ويف حكم 
يحتمله)4( دافع للتعر�ص له فقط عند ال�صافعي)5( وعند اأبي حنيفة - رحمه 
الدليل  اعتقاده  فيدفع  الدنيا،  اأحكام  ال�رشع يف  ولدليل  للتعر�ص،  الله - 

)1( وهو لغة: �صد العلم. خمتار ال�صحاح مادة )جهل( �ص115، وا�صطلحاً عدم 
العلم عما من �صاأنه العلم. عوار�ص االأهلية 336، وك�صف االأ�رشار 534/4 

فما بعدها.

)2( هي: املنازعة يف امل�صاألة العلمية ال الإظهار ال�صواب بل الإلزام اخل�صم. الربكتي 
�ص502 ومهمات التعاريف �ص672، وقيل: املكابرة مدافعة احلق بعد العلم 

به.
التعريفات �ص127، وامل�صباح املنري مادة )ك - ب - ر(.

)3( الأنه اإنكار مع العلم وجحود بعد و�صوح الدليل. النامي مع �رشحه احل�صامي 
117/2، وعوار�ص االأهلية �ص239، والوجيز �ص113، وقيد بقوله: )يف 
الذمة  التزم عقد  ملا  الذمي  الكافر  فاإن  الدنيا  االآخرة( الأنه رمبا جعل عذراً يف 
دفع جهله عنه عذاب القتل يف الدنيا ومل يدفع عنه عذاب االآخرة. فتح الغفار 

102/3، و�رشح ابن ملك �ص255، العوار�ص 239 فما بعدها.

)4( اأي واعتقاده يف حكم يحتمل التبدل، كبيع اخلمر مثًل. الوجيز �ص112، 
واحل�صامي 117/2.

)5( اأي ديانته دافعة للتعر�ص لهم، لقوله - عليه ال�صلة وال�صلم -: )اتركوهم وما 
يدينون(، ورد عند اأبي داود: )اتركوا احلب�ص ما تركوكم( ويف رواية: )دعوا احلب�صة 
ما ودعوكم واتركوا الرتك ما تركوكم( باب الفنت وامللحم، رقم احلديث 4302، 

4303، احل�صامي 117/2.
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املوجب للحرمة كاأن اخلطاب مل يتناولهم يف اأحكام الدنيا)1(.
واإما جهل ال ي�صلح عذراً يف االآخرة كالكفر لكنه دونه، الأنه موؤول 
للقراآن)2( ك�صاحب الهوى يف �صفاته، واأحكام االآخرة)3( وجهل الباغي)4( 

)1( اأي عند اأبي حنيفة يكون اعتقاده ما يحتمل التبدل، يدفع عنه اأمرين االأول: عدم 
التعر�ص لهم يف الدنيا، اإذا با�رشوا ما يخالف االإ�صلم ك�رشب اخلمر مثُل، 
الثاين: دفع الدليل ال�رشعي الذي حرم اخلمر مثًل، كاأنه مل يتناولهم مبعنى اأن 
دينه مينع بلوغ دليل ال�رشع اإليه فل يثبت اخلطاب يف حقه وهذا لي�ص للتخفيف 
بل لل�صتدراج وهو التقريب اإلى العذاب. املرجع ال�صابق، واملغني �ص383، 
لكن الدفع بالن�صبة للحكم خا�ص االأ�صلي واأما غري االأ�صلي فيجب ا�صتيفاوؤه، 

كنكاح املحارم. التو�صيح 180/2، وعوار�ص االأهلية �ص339.

)2( التاأويل لغة: ال�رشف وعاقبة ال�صيء، وهو ينق�صم اإلى �صحيح وفا�صد.
راجحًا،  املرجوح  املعنى  ي�صري  بدليل  ظاهره  عن  ظاهر  �رشف  وال�صحيح 
والفا�صد: �رشف الظاهر عن ظاهره بدليل يظنه دليًل وهو يف الواقع لي�ص بدليل. 

ك�صف االأ�رشار 118/1، وخمتار ال�صحاح مادة )اأول(.

)3( ميثل له باملعتزلة يف اإنكار ال�صفات كقولهم عليم بل علم، ويف اأحكام االآخرة، 
كجهل املعتزلة ب�صوؤال منكر ونكري )احل�صامي 118/2، والوجيز �ص114(، 
فهذا اجلهل ال ي�صلح عذراً ملخالفته للدليل الوا�صح الذي ال �صبهة فيه �صمعًا وال 

عقًل. احل�صامي )118/2(.

)4( وجهل الباغي عطف على جهل �صاحب الهوى، والباغي: هو اخلارج عن طاعة 
 ،118/2 احل�صامي  الباطل.  على  واالإمام  احلق  على  اأنه  معتقداً  احلق  االإمام 

متم�صكًا بنحو قوله تعالى: }ڈ     ڈ    ژ  ژڑ{ �صورة يو�صف اآية 40.
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بتاأويله فا�صد، وملا كانا)1( من امل�صلمني لزمنا اإلزامهما قبول احلق بالدليل)2(، 
فلم نعمل بدليله الفا�صد لكونه خمالفًا للدليل الوا�صح، ويلزمه جميع اأحكام 
ال�رشع، وي�صمن الباغي باإتلفه مال العادل اأو نف�صه اإال اأن تكون له منعة 

ف�صقط والية االإلزام)3(.
ويجب علينا حماربته، وال يحرم املرياث بقتله، لكون االإ�صلم جامعًا 

بيننا والقتل حقًا غري مانع من االإرث)4(.
وكذا ال يحرم الباغي بقتل العادل لكونه حقًا يف زعمه.

مع  الدار  بوحدة  وجه  من  الع�صمة  ولثبوت  يتناعنه  وال  انقطاع  وال 
اختلف الديانة مل ميلك ماله لكن مل ي�صمن باإتلف)5(. وجهل من خالف 

)1( اأي �صاحب الهوى والباغي. التو�صيح 183/2، وعوار�ص االأهلية �ص344-
345، وك�صف االأ�رشار 554/4.

)2( اأي مناظرته واإلزامه بالدليل، الأنه يدعي االإ�صلم ويعتقده حقًا فاأمكن مناظرته 
االإ�صلم بخلف  اأحكام  فيلزمه جميع  ديانته  على  يرتك  فل  باحلجة،  واإلزامه 

الكافر.
التو�صيح 183/2، وعوار�ص االأهلية �ص344، 345، وك�صف االأ�رشار 

.554/4

)3( اأي اإذا اأتلف الباغي مال العادل اأو نف�صه وال منعة له وكان م�صتحًل له بتاأويل 
فا�صد كارتكاب العادل ذنبًا مثًل؛ فاإنا ال نعمل بهذا التاأويل الفا�صد، بل ي�صمن 
اإذا كان له منعة اأي قوة وع�صكر تدفع عنه، فاإن والية االإلزام  اأما  اأتلفه،  ما 
ت�صقط عنه فوجب االأخذ بتاأويله الفا�صد حيث مل يوؤاخذ بال�صمان بعد التوبة، 

خلفًا لل�صافعي. احل�صامي 191/2وعوار�ص االأهلية �ص243.

)4( الأنه مل يتحقق �رشط املنع من االإرث الأن القتل بطريق احلق.

=
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يف اجتهاده الكتاب اأو ال�صنة امل�صهورة اأو االإجماع)1(، مثل: الفتوى بحل 
مرتوك )36/اأ( الت�صمية عمداً ويوجب الق�صاء ب�صاهد واحد وميني املدعي، 
ويبيع اأمهات االأوالد ويحل املطلقة ثلثًا قبل التحليل، ولو ق�صى القا�صي 
ال ينفذ ق�صاوؤه)2(.واأما جهل ي�صلح �صبهة)3( كاجلهل يف مو�صع االجتهاد 
ال�صحيح)4( اأو مو�صع ال�صبهة كمن �صلى الظهر بل و�صوء ثم الع�رش بعده 
زاعمًا �صحة ظهره، ثم تذكر اأنه �صلى الظهر بل و�صوء ثم ق�صى ثم �صلى 

=
الغفار  فتح  االإلزام عنه.  ت�صقط والية  منعة وقوة، حيث  له  فيمن  )5( كل ذلك 
103/3-104، وعوار�ص االأهلية 343-344، ومل ميلك ماله بال�صبهة ومل 
ي�صمن االإتلف بال�صك. ك�صف االأ�رشار 551/4، وفتح الغفار 104/3، 

واملراآة 347، والتو�صيح مع التلويح 183/2.

)1( هذا النوع الثالث من اجلهل وهو اأن يخالف دليًل غري مقطوع بداللته واإن كان 
مذهب  على  جارية  املذكور  االأمثلة  لكن  امل�صنف  مثل  بثبوته، كما  مقطوعًا 
احلنفية واجلمهور يخالفونهم يف ذلك، ويقولون باحتمال الن�صو�ص املذكورة، 

وباأن االإجماع مل ينعقد. فتح الغفار 104/3، واحل�صامي 120/2.

)2(اأي عند احلنفية، لو ق�صى القا�صي بهذه االأمور ال ينفذ ق�صاوؤه، انظر: املغني 
�ص388، واحل�صامي 120-119/2.

)3( اأي يكون عذراً.

)4( وهو الذي ال يكون خمالفًا للكتاب وال�صنة وال للإجماع كما مثل امل�صنف، 
وانظر: فتح الغفار 105/3، والتو�صيح 184/2، وقد اأورد املوؤلف م�صاألتني 
وتكميل  تتميم  والثانية  ال�صحيح،  االجتهاد  مو�صع  للجهل يف  مثال  اأوالهما 

للأولى ال مثال اآخر الأن فيها خمالفة االإجماع فل يكون االجتهاد �صحيحًا.
التو�صيح 184/2.
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املغرب على اأن الع�رش جائز ي�صح املغرب الأن الرتتيب جمتهد)1(. واإن مل 
الع�رش)2(،  ي�صح  الظهر جائز مل  اأن  الع�رش على ظن  ف�صلى  الظهر  يق�ص 

واملحتجم اإذا ظن اأنه اأفطر فاأكل عمداً فل كفارة عليه)3(.
واإما جهل ي�صلح عذراً، وهو جهل من اأ�صلم يف دار احلرب فاإنه يكون 
له يف ال�رشائع، الأنه غري مق�رش خلفاء الدليل فل يجب عليه االأداء  عذراً 

وال الق�صاء)4(.
وجهل االأمة املنكوحة بخيار العتق)5(.

2 - ومنها: ال�صكر)6(.

)1( هذا مثال ملو�صع االجتهاد ال�صحيح. املرجع ال�صابق.

)2( الأن زعمه خمالف للإجماع، فل يكون �صحيحًا الأن اأداء الظهر بغري و�صوء 
ال ي�صح اإجماعًا فل ي�صلح �صبهة وعذراً. ك�صف االأ�رشار �رشح امل�صنف على 

املنار 530/2.

احل�صامي  اإليه.  بلوغه  وعدم  الدليل  خلفاء  معذوراً  فيكون  يق�رش  مل  الأنه   )3(
.122/2

)4( الأنه ظن يف مو�صع االجتهاد فيكون �صبهة وعذراً، وكفارة االإفطار مما ي�صقط 
بال�صبهة. املرجع ال�صابق 530/2.

)5( اأي اإذا جهلت اأن املولى اأعتقها ف�صكتت عن ف�صخ النكاح فجهلها عذر حتى ال 
يبطل خيارها فلها اأن تف�صخ نكاحها خلفاء الدليل عليها لعدم قدرتها على العلم 
باالأحكام ال�صتغالها بخدمة املولى. احل�صامي على النامي 122/2، وك�صف 

االأ�رشار �رشح امل�صنف على املنار 553/2.

)6( ال�صكر لغة: غيبوبة العقل واختلطه من ال�رشاب امل�صكر، وقد يعرتي االإن�صان 
=
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وهو اإما بطريق مباح ك�رشب الدواء مثل: 
االأفيون)1(، البنج)2(، و�رشب املكره)3( اخلمر)4(، و�رشب  امل�صطر اإياها، 

=
      من الغ�صب اأو الع�صق اأو القوة اأو الظفر، يقال: اأخذه �صكر ال�صباب اأو املال اأو 
 ،440/1 الو�صيط  االأهلية �ص352، واملعجم  النوم. عوار�ص  اأو  ال�صلطان 
ومهمات التعاريف �ص409، واحل�صامي 123/2، وفتح الغفار 106/3، 
وما  �ص281  )�صكر(  مادة  املنري  وامل�صباح  �ص247،  الفقهاء  لغة  ومعجم 

بعدها، وك�صف االأ�رشار 571/4، و�رشعًا عرف بعدة تعاريف منها:
غيبة العقل من خمر اأو ما �صابهه حتى يختلط الكلم ويح�صل الهذيان، وعرفه 
بع�صهم باأثره فقال: ال�صكران من اختلط كلمه املنظوم وانك�صف �رشه املكتوم. 

االأ�صباه والنظائر لل�صيوطي 238.

)1( االأفيون: ع�صارة اخل�صخا�ص ت�صتعمل للتنومي والتخدير )د( اأي دخيل على اللغة 
)1/ي( املعجم الو�صيط.

)2( البنج: بنجه اأي خدره، ماأخوذ من البنج، والبنج من الهندية: نباتات طبية خمدرة 
من الف�صيلة الباذجنانية. املعجم الو�صيط 71/1.

)3( اأي امل�صطر اإلى �رشبها كمن وقعت يف حلقه لقمة فغ�ص بها فيباح له يف حال 
ال�رشورة �رشب اخلمر مبقدار حاجته. احل�صامي 123/2، والوجيز �ص115، 

واملغني 389.

اأما على ق�صد  التداوي  بق�صد  اإذا كان  تعريفها �ص وكل ذلك مقيد مبا  )4( �صبق 
ال�صكر فحرام الأن االأ�صل فيها احلرمة واإمنا اأبيحت يف مثل هذه االأمور بطريق 

الرخ�صة.
احل�صامي 123/2، والوجيز مع احلا�صية �ص114، والتلويح على التو�صيح
= 
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وهو كاالإغماء مينع �صحة جميع الت�رشفات حتى الطلق والعتاق)1(.
مثلث)3(،  اأو  حمرم)2(  �رشاب  من  كال�صكر  حمظور  بطريق  واإما 
كل  فيلزمه  اأ�صًل  االأهلية  يبطل  وال  اخلطاب)4(،  )37/اأ(  ينايف  ال  وهو 
اإال  عندنا  وفعًل  قواًل  كلها  ت�رشفاته  وتنفذ  عباراته،  وت�صح  االأحكام)5( 

=
185/2-186 وفتح الغفار 106/3. وقد نقل االإجماع على حرمة ال�صكر 
لكن الطريق املف�صي اإليه قد يكون مباحًا مثل هذه االأمور، وقد يكون حمرمًا، 

كما ذكر املوؤلف.

108/3، واحل�صامي  الغفار  186/2، والوجيز �ص115، وفتح  التو�صيح   )1(
123/2، وفيه اأن ذلك مل يكن من جن�ص اللهو بل �صار من اأق�صام املر�ص.

)2( اأي كل �رشاب حرمه ال�رشع نحو اخلمر واملطبوخ باأدنى طبخة. املرجع ال�صابق 
.123/2

)3( يعني بذلك املثلث العنبي وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه 
و�صار م�صكراً باأن ا�صتد وزالت حلوته، واإذا اأكرث منه �صكر فيحرم الكثري وال 
يحرم القليل الذي ال ي�صكره على قول اأبي حنيفة واأبي يو�صف، ولكن ال�صحيح 
مذهب اجلمهور اأن ما اأ�صكر كثريه فقليله حرام. الوجيز �ص115، واملغني 
�ص363،  االأهلية  وعوار�ص   ،107/3 احلا�صية  مع  الغفار  وفتح   ،390

ومراآة االأ�صول 349.

وينظر  ھ{  ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   }ڻ   تعالى:  لقوله   )4(
املرجع  ثم  بها،  واال�صتدالل  االآية  من  الداللة  ملعرفة وجه   123/2 احل�صامي 

فتح الغفار 107/3.

)5( الوجيز �ص115، واملق�صود االأحكام ال�رشعية كال�صلة، واإن فات كان ال 
=
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الردة ا�صتح�صانًا)1(.
فل تبني منه امراأته ا�صتح�صانًا، ويف القيا�ص وهو قول اأبي يو�صف تبني، 

واالإقرار باحلدود اخلال�صة)2(.
وحد)3( ال�صكران اختلط الكلم، وزاد اأبو حنيفة - رحمه الله - اأن 

ال يعرف االأر�ص من ال�صماء لوجوب احلد فقط)4(.
3 - ومنها: الهزل)5(.

=
      يقدر على االأداء وال ي�صح منه االأداء، لكن يلزمه الق�صاء فيما يق�صي اإذا اأفاق 

معاملة له بنقي�ص ق�صده وزجراً له عن ذلك. احل�صامي 123/2.

)1( وجه اال�صتح�صان: اأن الردة تبنى على الق�صد وال�صكران اإن كان خماطبًا ومكلفًا 
يف االأحكام زجراً له ولكنه ال ق�صد له. وكذا اإذا تكلم يف حال �صكره بكلمة 
الكفر ال يحكم بكفره ا�صتح�صانًا، الأن الكفر اإمنا يتحقق ببدل االعتقاد واالعتقاد 

ال يرتفع وال يثبت اإال بالق�صد.

)2( هذا معطوف على ما �صبق فيكون م�صتثنى مما يوؤاخذ به ال�صكران وهو االإقرار 
باحلدود اخلال�صة لله، ك�رشب اخلمر والزنا وال�رشقة ال يحد الأن احلد اإمنا يجب 
اإذا ثبت على اإقراره وال�صكران ال يثبت على �صيء فاأقيم ال�صكر مقام الرجوع 

فيعمل فيما يحتمل الرجوع. احل�صامي 124-123/2.

)3( املراد بذلك احلال املميزة بني ال�صكر وال�صحو. التو�صيح 186/2.

)4( الأنه لو كان مييز بني ذلك يكون يف ال�صكر نق�صان ويف النق�صان �صبهة العدم 
فيندرئ به احلد، واأما يف غري وجوب احلد من االأحكام فاملعترب عند اأبي حنيفة 

اختلط الكلم.

وك�صف  �ص741،  التعاريف  مهمات  اجلد.  �صد  واملزح  اللعب  هو  لغة:   )5(
االأ�رشار 581/4، احل�صامي 124/2، وعوار�ص االأهلية 372.
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وهو اأن ال يراد باللفظ معناه احلقيقي وال املجازي وهو �صد اجلد، وهو 
اأن يراد به اأحدهما)1(. و�رشطه)2(: اأن ي�صرتط بالل�صان قبل العقد ذكر الهزل 
بل  باملبا�رشة واالختيار)3(،  االأهلية والر�صا  ينايف  يعترب داللته وهو ال  وال 

ينايف الهزل اختيار احلكم والر�صا به مبنزلة �رشط اخليار يف البيع)4(. 

�صبب  الهازل يف حق  متحققان يف  والر�صاء  االإرادة  اأن  اأي  تعيني  بدون  اأي   )1(
الهزل ومنعدمتان يف حق احلكم. عوار�ص االأهلية �ص373.

)2( قال يف املغني: و�رشطه اأن يكون �رشيحًا م�رشوطًا بالل�صان، اإال اأنه ال ي�صرتط 
ذكره يف العقد، بخلف خيار ال�رشط واملراد حتققه واعتباره يف الت�رشفات. 

املغني 391، وفتح الغفار 109/3.

)3( الأنه با�رش ال�صبب وهو التكلم مبا هزل به عن اختيار ور�صي من غري اإكراه، واإمنا 
ينايف احلكم والر�صا باحلكم، الأنه مل يق�صده ومل ي�صتعمل الكلم له بل ق�صد به 
خلف ذلك فل يكون خمتاراً له وال را�صيًا به فل ترتتب على الهزل االأحكام 

املوقوفة على الر�صا باحلكم واالختيار. احل�صامي 124/2.

مبا�رشته فكذا  ينايف  البيع وال  الر�صاء بحكم  يعدم  اخليار  اأن �رشط  اأي فكما   )4(
الهزل يعدم اختيار احلكم والر�صاء به وال ينايف مبا�رشته. احل�صامي 124/2. 
والفرق بينهما اأن غر�ص املتعاقدين من البيع هزاًل اأن يعتقد النا�ص ذلك بيعًا وهو 
يف احلقيقة والواقع لي�ص بيعًا ولو ذكر ذلك يف البيع ال يتاأدى هذا الغر�ص. واأما 
�رشط اخليار فالغر�ص منه اإعلم النا�ص باأن البيع لي�ص مقطوعًا به واإمنا هو معلق 
باخليار وهذا املعنى ال يتحقق اإال بذكره يف عني العقد. �رشح نور االأنوار على 

املنار �ص293، وعوار�ص االأهلية 373، وك�صف االأ�رشار 582/4.
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كالهبة  النق�ص)3(  يحتمل  فيما  فيوؤثر  هازاًل)2(  بالردة)1(  يكفر  ولهذا 
غري  فا�صداً  البيع  ينعقد  البيع  باأ�صل  الهزل  توا�صعا على  فاإذا  واالإجارة)4(، 
موجب للملك واإن ات�صل به القب�ص)5( مبنزلة �رشط اخليار لهما موؤبداً الأن 
خيار كل منهما مينع زوال امللك عما يف يده فكذا الهزل، فاإن نق�ص البيع 
اأجازه اأحدهما )37/اأ( و�صكت االآخر مل يجز على  اأحدهما انتق�ص واإن 
باطل)7(،  فالهزل  النكاح  باأ�صل  هزال  ولو  اأجازه جاز)6(،  واإن  �صاحبه، 

هنا  واملراد  ال�صيء،  عن  الرجوع  وهو  االرتداد،  من  ا�صم  بالك�رش  الردة:   )1(
الرجوع عن االإ�صلم بعد الدخول فيه. )خمتار ال�صحاح، مادة( و�رشعًا: قطع 
االإ�صلم بنية اأو فعل اأو قول ك�صجود ل�صنم اأو اال�صتخفاف بامل�صحف ونحوه. 

)القامو�ص الفقهي �ص147(.

)2( الأنه ا�صتخف بالدين احلق وهو كفر في�صري مرتداً بنف�ص الهزل الأنه اأ�صدر كلمة 
الكفر بالر�صاء واالختيار، اإذ الهزل ال مينع الر�صاء واالختيار باملبا�رشة، قال 

تعالى: }ژ  ڑ  ڑ   ک  ک ک  ک  گ  گ  گ  گ   
ڳ  ڳڳ{ ]التوبة 65-66[، ك�صف االأ�رشار 601-600/4.

)3( هذا بيان وتق�صيم للت�رشفات التي يلحقها الهزل؛ الأن الت�رشف اإن كان املراد به 
اإحداث حكم �رشعي فهو اإن�صاء، واإن كان املراد به بيان الواقع فهو اإخبار، 
واإال فاعتقاد. التو�صيح مع التلويح 187/2، وعوار�ص االأهلية �ص376.

)4( هذا مثال للت�رشفات التي حتتمل الف�صخ فاإن الهزل يوؤثر فيها.

)5( النعدام الر�صا بامللك. املغني �ص391.

)6( املرجع ال�صابق، لكن مدة االإجازة مقدرة بثلثة اأيام عند اأبي حنيفة - رحمه 
الله -.

=
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والعقد الزم مبا �صميا مهراً بكل حال)1(، كما لو هزال باأ�صل الطلق والعتاق 
والعفو عن الق�صا�ص واليمني والنذر)2(.

عن  وال�صلح  مال  على  والعتق  مق�صود كاخللع  فيه  املال  فيما  والهزل 
دم العمد ال يوؤثر عندهما بحال، فيلزم الت�رشف ويجب املال امل�صمى يف 

الوجوه)3(.
وعند اأبي حنيفة - رحمه الله - هو موؤثر فيه حتى اأوجب توقف الت�رشف 
اإلى اإ�صقاط الهزل، ومنع لزوم املال يف احلال، اإذا اتفقا على املوا�صعة يف 
االأوجه الثلثة على االإعرا�ص اأو على اأنه مل يح�رشهما �صيء اأو اختلفا - 

فالت�رشف الزم وامل�صمى واجب باالتفاق)4(.
اأو ال  الف�صخ  مبا يحتمل  االإقرار  �صواء كان  يبطله  فالهزل  االإقرار  فاأما 

=
)7( الأنه ال يحتمل الف�صخ وللر�صاء بال�صبب الذي هو ملزوم للحكم �رشعًا، ولذا 
ال يحتمل �رشط اخليار، وللحديث: )ثلث جدهن جد وهزلهن جد النكاح 
والطلق واليمني( رواه اأبو داود يف كتاب الطلق، باب يف الطلق على الهزل 

عن اأبي هريرة 507/2، وانظر املغني 293، و�صنن الرتمذي 490/3.

اأ�صل الت�رشف وال يف  )1( هذا مبني على راأي ال�صاحبني الأن الهزل ال يوؤثر يف 
املال عندهما تبعًا للأ�صل الذي هو اجلد يف الت�رشف. فتح الغفار 113/3 وما 

بعدها، واحل�صامي 129/2.

)2( املغني 293، وعوار�ص االأهلية 376.

)3( املق�صود بالوجوه: اأن يتم التوا�صع على اأ�صل العقد اأو القدر اأو اجلن�ص، عوار�ص 
االأهلية �ص384.

)4( اأي بني االإمام اأبي حنيفة و�صاحبيه. فتح الغفار 113/3، واأما ما ال يحتمله 
فمثل: النكاح والطلق.
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يحتمله)1(، الأن الهزل يدل على عدم املخرب به، وكذلك ت�صليم ال�صفعة 
بعد الطلب يبطله الهزل، ومثل ت�صليم ال�صفعة اإبراء الغرمي يف اأنه يبطل بالهزل 

حتى لو اأبراأها هزاًل ال ي�صح ويبقى الدين على حاله)2(.
واأما الكافر اإذا هزل بكلمة )38/اأ( االإ�صلم وترباأ عن دينه هازاًل يجب 
بناء  باإ�صلمه،  اأ�صلم يحكم  اإذا  االإ�صلم  باإميانه، كاملكره على  اأن يحكم 

على وجود اأحد الركنني)3(.
4 - ومنها: ال�صفه)4(.

بخلف  العمل  على  فتحمله  االإن�صان  تعرتي  خفة  عن  عبارة  وهو: 
املال  تبذير  هنا  واملراد  حقيقة)5(،  العقل  قيام  مع  وال�رشع  العقل  موجب 

)1( االإخبارات: هذا النوع الثاين وهو االإخبارات، ومثال ما احتمل الف�صخ البيع 
ّرا اأمام النا�ص باأن بينهما النكاح ومل يكن يف الواقع اإقرار؛ الأن الهزل يدل  باأن ُيقمِ
على عدم املخرب به واالإخبار واإن كان يدل على وجود املخرب به لكنه اإذا كان 
بطريق الهزل فل يدل المتناع ثبوت ال�صيء مع ما ينافيه. احل�صامي 133/2، 
املغني  عدمه.  على  يدل  والهزل  به  املقر  على  لداللته  اعترب  اإمنا  االإقرار  والأن 

.394

)2( الأنها من جن�ص ما يبطل بخيار ال�رشط فكذا بالهزل الأنه مثله. املغني 394.

)3( والأنه مبنزلة اإن�صاء ال يحتمل حكمه الرد والرتاخي. املغني 395، واحل�صامي 
133/2. واملراد بالركنني االإقرار والنطق. املرجع ال�صابق.

)4( وهو �صد احللم واأ�صله اخلفة واحلركة، ومنه ثوب �صفيه لهله خفيف. خمتار 
ال�صحاح 302، وامل�صباح املنري )�ص - ف - هـ(، ومهمات التعاريف 407-

408، وعوار�ص االأهلية �ص414.

)5( عوار�ص االأهلية �ص415، والتو�صيح 191/2، والتقرير والتحبري 201/2، 
وفتح الغفار 114/3-115، والوجيز �ص116، وك�صف االأ�رشار 601/4.
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واإتلفه على خلف مقت�صى العقل وال�رشع)1(، وهو ال ينايف االأهلية وال 
�صيئًا من اأحكام ال�رشع، وال يوجب �صقوط التكليف عن ال�صفيه بحال)2(، 
وال يوجب العجز اأ�صًل ال عن ت�رشف ال يحتمل الف�صخ وال يبطله الهزل 
كالنكاح والعتاق)3(، وال عن ت�رشف يحتمل الف�صخ ويبطله الهزل كالبيع 
عن  ال�صفيه  على  احلجر  يجوز  وعندهما  حنيفة)4(،  اأبي  عند  واالإجارة 

الت�رشفات املحتملة للف�صخ، وهي ما يبطله الهزل دون ما ال يبطله.
واالإجماع منعقد على منع ماله يف اأول البلوغ. لقوله تعالى: }ڭ  ڭ  
الر�صد منكراً ال  باإينا�ص  االإيتاء  ثم علق   ،]5 االآية  ]الن�صاء:    )5(} ڭ   

ينفك �صن اجلّدية)6( عن مثله اإال نادراً ف�صقط يف املنع)7(.

)1( الوجيز �ص116.

)2( فتح الغفار 115/3، والتو�صيح 191/2.

)3( الوجيز 116/3.

)4( املرجع ال�صابق.

)5( ومتام االآية }ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ{ اأي ال توؤتوا املبذرين 
اأموالهم، الأنهم ينفقونها فيما ال ينبغي، التلويح 191/2.

)6( علق اأبو حنيفة �صن اجلدية على بلوغه خم�صًا وع�رشين �صنة، الأنه اأقل زمن ي�صري 
فيه االإن�صان جداً، التلويح 191/2.

)7( الأنه اأقام ال�صبب الظاهر يف الر�صد وهو بلوغ خم�ص وع�رشين �صنة مقام الر�صد 
و�صاحباه مل يعتربا ذلك وا�صرتطا حتقق الر�صد فعًل، فاأجازا املنع واحلجر على 
كل من مل يوجد منه ر�صداً. املرجع ال�صابق، وفتح الغفار 115/3، وك�صف 
االأ�رشار 604/4 فما بعدها، واملراد بقوله: ف�صقط يف املنع اأي منع املال عن 

�صاحبه الذي ح�صل منه اأدنى ر�صد.



753حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

5 - ومنها: اخلطاأ)1(.
تامًا كما اإذا  وهو: اأن يفعل فعًل من غري اأن )38/ب( يق�صده ق�صداً 

رمى �صيداً فاأ�صاب اإن�صانًا)2(.
وهو)3( ي�صلح عذراً ل�صقوط حق الله تعالى اإذا ح�صل عن اجتهاده ال حق 
العباد)4(، وي�صلح خمففًا �صلة مل تقابل مااًل وجب بالفعل كالدية)5(، �صبهة 
يف العقوبة املندرية بها فل ياأثم اخلاطئ وال يوؤخذ باحلد وال بالق�صا�ص)6(، 
م�صدر  وهو  الذنب  وهو  فيقال خطاء،  ميد  وقد  ال�صواب،  �صد  لغة:  اخلطاأ   )1(
)خطئ( بالك�رش واال�صم اخلطيئة، واجلمع اخلطايا، واخلاطئ من تعمد ما ال 
-179 ال�صحاح  خمتار  خواطئ.  وجمعه  للخطاأ  الفاعل  ا�صم  وهو  ينبغي، 

180، ومهمات التعاريف �ص317، واحل�صامي 135/2 فما بعدها.

)2( فتح الغفار 118/3، والوجيز �ص117، واملغني 396 فما بعدها، واحل�صامي 
135/2 فما بعدها.

)3( يف املخطوط )ال( ووا�صح اأنه �صبق قلم.

)4( الأن املجتهد يف حق الله تعالى كالقبلة والفتوى اإذا مل يق�رش مل يحرم من االأجر 
العباد  واأما حق  اجتهاده،  اأجر على  فله  اأخطاأ  واإن  اأجران  فله  اأ�صاب  اإن  فاإنه 
فاإنه ال ي�صقط باخلطاأ فيجب ال�صمان الأنه متعمد ع�صمة وكونه خاطئًا ال ينايف 
ع�صمة املحل، والأن حق العباد مبني على امل�صاحة فل ي�صقط اإال باأداء اأو اإبراء. 

الوجيز �ص117، واحل�صامي 136/2، وفتح الغفار 116/3.

املحل كالدية  دون  بالفعل  واجبة  �صلة  هو  فيما  �صببًا خمففًا  اخلطاأ  ي�صلح  اأي   )5(
الفعل  تقابل مبال كال�صمان ووجبت على  فاإنها �صلة الأنها مل  القتل اخلطاأ  يف 
دون املحل فوجبت على العاقلة يف ثلث �صنني تخفيفًا على اخلاطئ. التلويح 

.195/2

=
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للجزاء  �صببًا  في�صلح  االحتياط  برتك  تق�صري)1(  �رشب  عن  ينفك  ال  لكنه 
القا�رش، وهو الكفارة و�صح طلق خلاطئ عندنا ال عند ال�صافعي)2( ويجب 
اأن ينعقد بيعه لوجود اأ�صل االختيار ويف�صد لفوات الر�صا كبيع املكره)3(.

6 - ومنها: ال�صفر)4(.
وهو اخلروج على ق�صد ال�صري اإلى مو�صع بينه وبني ذلك املو�صع م�صرية 

=
)6( حتى ال ياأثم اإثم القتل وال يوؤاخذ بحد وال ق�صا�ص، الأنه جزاء كامل فل يجب 
على املعذور املرجع ال�صابق 195/2، واحل�صامي 136/2، ودليله قوله تعالى: 

ې   ې   }ې   تعالى  وقوله  ھ{  ھ    ھ   ہ   ہ   }ہ  
احل�صامي  اأجبت.  قد  القد�صي  احلديث  يف  جاء  وقد  ائەئ{  ائ   ى   ى    

136/2، وفتح الغفار 119-118/3.

)1( هذا جواب ملا قد يتوهم اأنه مادام معذوراً ال جتب عليه الكفارة ملا فيها من معنى 
العقوبة فقال: لكنه ال ينفك عن �رشب من التق�صري، وهذا التق�صري ي�صلح �صببًا 
للجزاء القا�رش الأنها من وجه عبادة حيث ال تلزم على الكفار ومن وجه عقوبة 
حيث جتب جزاء لفعله. احل�صامي 136/2، واملغني �ص397، وفتح الغفار 

118/3-119، والتلويح 195/2.

فيه  ي�صتوي  الطلق  ديانة الأن  ق�صاء ال  ي�صح  اأنه  اخلاطئ  ب�صحة طلق  املراد   )2(
اجلد والهزل واخلطاأ ودليل احلنفية هنا اأن دوام العمل بالعقل بل �صهو وغفلة اأمر 
ال يوقف عليه اإال بحرج فاأقيم البلوغ مقامه، واأما ال�صافعي فا�صتدل على عدم 

وقوع طلقه بعدم االختيار وبالقيا�ص على النائم. التلويح 195/2.

)3( احل�صامي 137/2، وفتح الغفار 119/3.

)4( ال�صفر بت�صديد ال�صني املفتوحة وفتح الفاء وهو: قطع امل�صافة واجلمع اأ�صفار.
خمتار ال�صحاح مادة )�صفر(، ومهمات التعاريف 406.
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ثلثة اأيام ب�صري االإبل وم�صي االأقدام)1(، وهو ال ينايف االأهلية بوجه )2(. وال 
�صيئًا من االأحكام)3(، لكنه جعل يف ال�رشع من اأ�صباب التخفيف بنف�صه)4( 
الأنه من اأ�صباب امل�صقة ال حمالة حتى اأثر يف رخ�صة فر�صه الرباعي ثم الق�رش 
يف ال�صلة عندنا اإ�صقاط ال�صطر يف ذوات االأربع بحيث مل يبق االإكمال 

م�رشوعًا اأ�صًل)5(.
ي�صلي  باأين  له  الق�رش رخ�صة رخ�ص   - الله  ال�صافعي - رحمه  وعند 

)1( التلويح 193/2، وفتح الغفار 117/3، واحل�صامي مع �رشحه النامي 137/2.

)2( املراد اأهلية الوجوب واالأداء لبقاء القدرة الظاهرة والعقل.

)3( اأي االأحكام التي ت�صرتط لها االأهلية.

َل �صببًا بنف�صه بخلف  )4( عن م�صقة ما: اأي الأن ال�صفر ال يخلو عن م�صقة ما، ُجعمِ
املراآة  االأبي�ص.  كالرب�ص  ال�صوم  ي�رشه  وال  امل�صقة  عن  يخلو  فاإنه  املر�ص 
فلم   ،118/3 الغفار  وفتح   ،456-455 االأهلية  وعوار�ص  �ص357، 

يجعل املر�ص �صببًا بنف�صه اإال اإذا كان �صاقًا.

=
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فر�صه الرباعي ركعتني اإن �صاء)1(.
واأثر يف رخ�صة تاأخري ال�صوم اإن �صاء دون اإ�صقاطه �صوم رم�صان ق�صاًء 
اإذا ات�صل ال�صفر  اأداوؤه واإمنا يثبت الق�رش يف االأداء بال�صفر  عليه حتى �صح 

بالوقت الذي هو �صبب الوجوب)2(.
واإذا �رشع امل�صافر يف �صوم رم�صان ال يحل له الفطر)3(، وحل للمري�ص 
اإذا تكلف ال�صوم وبدا له اأن يفطر الأن م�صقة املري�ص �صماوي وم�صقة امل�صافر 

اختياري.

=
)5( هذا معنى رخ�صة االإ�صقاط الذي دل عليه دليل الرخ�صة ومعناها عند احلنفية 
بخلف ما ذهب اإليه ال�صافعي من اأن الرخ�صة هنا رخ�صة ترفيه. املغني 90-
91، واملق�صود اأنه ال ي�صح اأداء االأربع يف الوقت بخلف الق�صاء، وهذا ما 

�صوف ي�صري اإليه املوؤلف فيما بعد.

عند  اإ�صقاط  رخ�صة  ولي�صت  ترفيه  رخ�صة  ال�صفر  يف  ال�صلة  ق�رش  اأن  مبعنى   )1(
ال�صافعي - رحمه الله-، عوار�ص االأهلية �ص460.

)2( هذا ما �صبقت االإ�صارة اإليه من كون الق�رش ال يثبت اإال اإذا ات�صل ال�صفر بالوقت 
الذي هو �صبب الوجوب دون الق�صاء، كما اأن ما فات يف ال�صفر ال يق�صى 
يف احل�رش اإال ركعتني الأن ال�صفر واحل�رش ال يغريان الفائتة. املراآة �ص357، 
اإذا  االأربع  يلزمه  ال�صفر  يف  الرباعية  فاتت  لو  فاإنه  ال�صافعي  مذهب  بخلف 
ق�صى يف احل�رش. عوار�ص االأهلية 460 وقد ذكر اأدلة كل فريق، والتلويح 

193/2، واحل�صامي 173/2.

اإلى االإفطار بخلف  )3( الأنه قد تقرر الوجوب عليه بال�رشوع وال �رشورة تدعو 
املري�ص. املرجع ال�صابق.
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فلو اأفطر بعد ال�رشوع مل تلزمه الكفارة عندنا)1( وتلزمه عند ال�صافعي)2(.
كذا ال يحل االإفطار للمقيم اإذا �صافر، وحل اإذا مر�ص املقيم وال جتب 

الكفارة ومل ت�صقط الكفارة اإذا اأفطر ثم �صافر)3(.
 - اأنه  روي  ملا  العمران،  باخلروج وجماوزته  ال�صفر  اأحكام)4(  وتثبت 
�صلى الله عليه و�صلم - واأ�صحابه ترخ�صوا به)5( فاإذا نوى االإقامة قبل مدة 
ال�صفر ي�صح)6(، ولو يف غري مو�صع االإقامة وبعد مدته ال، اإال يف مو�صعها.
ويوجب �صفر املع�صية الرخ�صة)7(، وال يوجب ال�صكر احلرام الرخ�صة املنوطة 

)1( الأنها اإمنا جتب باالإفطار عن �صوم واجب من غري اقرتان ال�صبهة وال�صفر املبيح 
�صبهة يف اإيجاب الكفارة فل جتب الكفارة عليه، احل�صامي 138/2، وعوار�ص 

االأهلية 465.

)2( الأنه مل يعترب ذلك �صبهة مبيحة وم�صقطة للكفارة. فتح الغفار 118/3.

)3( لعدم وجود العذر.

)4( اأي االأحكام املرتبة على ال�صفر كق�رش ال�صلة والفطر يف رم�صان وال ي�صرتط 
لذلك قطع امل�صافة لفعل الر�صول - �صلى الله عليه و�صلم - و�صحابته: املرجع 

ال�صابق.

)5( ذكر يف ن�صب الراية اأن ر�صول الله - �صلى الله عليه و�صلم - كان يرتخ�ص 
برخ�ص امل�صافرين حني يخرج اإلى ال�صفر 187/2، وعوار�ص االأهلية 458-

459، واملراآة 358.

)6( الأن نية االإقامة قبل ال�صفر دفع له وبعده رفع والدفع اأ�صهل من الرفع. املرجع 
ال�صابق.

)7( الأن فر�ص امل�صافر ركعتان �صواء كان عا�صيًا اأو مطيعًا، والأن املع�صية منفكة 
=
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بزوال العقل للفرق بني حلول )39/اأ( مقارن احلرام، وبني احلرام لعينه.
و�صوى ال�صافعي بينهما يف عدم الرخ�صة فيهما)1(.

واأما الثاين من العوار�ص املكت�صبة الذي هو من غريه:
2 - فاالإكراه)2(: وهو نوعان:

اأي  االإجلاء  فيوجب  الر�صا،  ويعدم  االختيار  يف�صد  كامل:   -  1
اال�صطرار نحو: التهديد مبا يخاف على نف�صه اأو ع�صو من اأع�صائه)3(.

الر�صا، وال يوجب االإجلاء، ويف�صد االختيار،  2 - وقا�رش: يعدم 
باأن اأكره على �صيء بحب�ص، اأو قيد اأو �رشب)4(.

=
      عن الطاعة وال�صبب هنا نف�ص ال�صفر ال مع كونه مع�صية اأدى ذلك اإلى �صقوط 
امل�صكر احلرام،  املع�صية كال�صكر ب�رشب  بها، وهذا بخلف �صبب  الواجب 

فاإنه ال ي�صلح �صببًا للنعمة، عوار�ص االأهلية 468-467.

)1( انظر اأدلة الفريقني يف عوار�ص االأهلية من 466-469، وبيان الراجح وهو 
حال  يف  ومع�صية  نعمة  بني  اجلمع  ي�صح  ال  الأنه  ذلك  يف  اجلمهور  مذهب 

واحدة، التلويح على التو�صيح 195-194/2.

)2( كره ال�صيء كرهًا وكراهة وكراهية خلف اأحبه فهو كريه ومكروه واأكرهه 
على االأمر قهره عليه،املعجم الو�صيط مادة )كره(، وا�صطلحًا: حمل الغري 
على اأن يفعل ما ال ير�صاه وال يختار مبا�رشته لو خلى ونف�صه، التلويح والتو�صيح 
196/2، وعوار�ص االأهلية 472-473. اأو هو اأن يجرب القادر غريه على اأمر 
ال يريده لوال اخلوف منه بالوعيد على اإيقاع ما يوعد به. احل�صامي 138/2.

)3( فاإنه اإن اأكره على اإفطار �صوم رم�صان يباح له االإفطار.

)4( اأي ال يوجب االإجلاء فاإن له االإقدام على ما اأكره عليه فلو �صرب ومل ي�رشب حتى 
=
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االأداء)1(، وال يوجب  اأهلية  الوجوب وال  اأهلية  ينايف  بنوعيه ال  وهو 
�صقوط اخلطاب عن املكره، الأن املكره عليه:

- اإما فر�ص: كما اإذا اأكره على �رشب اخلمر اأو اأكل امليتة بالقتل)2(.
-  اأو مباح: كما اإذا اأكره على االإفطار يف نهار رم�صان)3(.
- اأو مرخ�ص: كما اإذا اأكره على اإجراء كلمة الكفر)4(.

- اأو حرام: كما اإذا اأكره على قتل م�صلم بغري حق اأو على الزنا)5(.
وال يوجب اأي�صًا �صقوط االختيار.

وال تثبت الرخ�ص يف القتل واجلرح، وزنا الرجل باملراأة بعذر الكره 

=
     قتل يعاقب، فاإن االإكراه على الكفر يبيح اإجراء كلمة الكفر على الل�صان فما 

دونه من باب اأولى. فتح الغفار 119/3، والتو�صيح 196/2.

)1( الأن االأهلية ثابتة بالذمة والعقل والبلوغ واالإكراه ال يخل ب�صيء من ذلك والأن 
املكره مبتلى باالإكراه وذلك ال ينايف التكليف. فتح الغفار 120/3.

اإباحتها يف هذه  لثبوت  )2( فيفرت�ص عليه االإقدام فلو �صرب حتى قتل عوقب عليه 
احلالة بقوله تعالى: }ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ{.

)3( فاإنه يبيح الفطر. املرجع ال�صابق 120/3.

)4( فاإنه يرخ�ص له اإجراء كلمة الكفر على ل�صانه وهذا كله دليل على االبتلء وهو 
حتقق اخلطاب الأن هذه االأ�صياء ال تثبت اإال باخلطاب قال ابن جنيم: واحلق اأن 
فاإن كان  اأكره على االإفطار يف رم�صان  اإذا  ق�صم االإباحة ال وجود له، الأنه 
م�صافراً كان االإفطار فر�صًا، واإن كان مقيمًا كان رخ�صة فاإن �صرب حتى قتل 

كان �صهيداً ومتامه يف التقرير 120/3، و206/2.

)5( اأي حمظوراً فاإن االإقدام عليهما حرام. فتح الغفار 120/3.
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ولو ملجئًا)1(، وال يثبت احلظر مع الكامل منه يف امليتة واخلمر واخلنزير، 
الخت�صا�ص ثبوت حرمتها )40/اأ( بحالة االختيار بالن�ص)2(.

ما  يتناول  اأن  اإال  ال�رشورة،  لفوات  منه  بالقا�رش  حرمتها  ت�صقط  وال 
يوجب احلد يف االإكراه القا�رش باأن �رشب اخلمر ي�صقط ا�صتح�صانًا)3(.

ورخ�ص املكلف يف اإجراء كلمة ال�رشك يف االإكراه الكامل فلو �صرب 
ال�صلة  اإف�صاد  ويف  �صهيداً)4(،  كان  تعالى  الله  دين  الإعزاز  نف�صه  وبذل 
وال�صيام، فاإن �صرب ومل يفعل ما اأمر به حتى قتل كان ماأجوراً عليه)5(.

ويف اإتلف مال الغري فاإذا �صرب عليه ومل يتلفه حتى قتل كان �صهيداً.
الزنا واإن مل يرخ�ص  ويف اجلناية على االإحرام ويف متكني املراأة من 
اأو انقطاع ن�صبة الولد عنه، ال عنها به،  للرجل يف الزنا باالإكراه الكامل 
فكان يف معنى قتل الولد منه ال منها)6(، ولهذا اأوجب االإكراه القا�رش يف 

درء احلد عنها ال عنه.

)1( الأن دليل الرخ�صة خوف التلف واملكره واملكره عليه يف ذلك �صواء ف�صقط الكره 
يف حق تناول دم املكره عليه للتعار�ص. املغني 398-399، واأما بالن�صبة للزنا 

ففيه ف�صاد الفرا�ص و�صياع الن�صل وذلك مبنزلة القتل. املرجع ال�صابق.

)2( املرجع ال�صابق 399، وهو هنا مل ي�صطر اإلى ذلك لرتجيحه اأحد االأمرين على 
االآخر واالإباحة م�رشوطة باال�صطرار. املرجع ال�صابق.

)3( الأن ذلك �صبهة واحلد ي�صقط بها. املغني �ص400.

)4( املرجع ال�صابق �ص400، والوجيز �ص119، وفتح الغفار 123-122/3.

)5( املغني 400، والوجيز �ص119، وفتح الغفار 122/3.

)6( الأن ن�صبة الولد ال تنقطع عنها فلم يكن يف معنى القتل بخلف الرجل ولهذا 
اأوجب االإكراه القا�رش �صبهة درء احلد عنها دون الرجل. املغني 400.
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فاإذا مل يفارق االإكراه اأهلية وال اختياراً، ومل يوجب �صقوط اخلطاب 
يثبت اإنه ال ي�صلح الإبطال �صيء من االأقوال)1(، مثل: الطلق، والعتاق، 

والبيع.
واالأفعال مثل: القتل واإتلف املال واإف�صاد ال�صوم وال�صلة ونحوها.

فعل  مثال  على  حكمها  غري  بدليل)2(  اإال  )40/ب(  موجبها  فيثبت 
الطائع، ل�صدور كل من االأقوال واالأفعال عن اأهلية واختيار.

واإمنا يظهر اأثر الكره اإذا تكامل يف تبديل الن�صبة من املكره اإلى املكره)3( - 
اإذا احتمل ما اأكره عليه ذلك ومل مينع منه مانع حتى ي�صري الفعل من�صوبًا اإلى 
ه دون املكَره، باأن ي�صري الفاعل اآلة للحامل كما اإذا اأكره على اإتلف  املكرمِ
ُب  احمِ �صَ ُن  مِّ وُي�صَ االإتلف،  له  يرخ�ص  فاإنه  والقطع،  بالقتل  م�صلم  مال 
املال املتلفمِ املكَره ما اأتلف، اإذ يف االأفعال ي�صري الفاعل اآلة للحامل اإن مل 
يلزم من جعله اآلة تبديل حمل اجلناية، بعد احتماله اأن يكون اآلة للحامل، 

كاإتلف املال والنف�ص)4(.
ومن االأفعال ما ال يحتمل ذلك كاالأكل وال�رشب والزنا فيقت�رش على 
الفاعل)5(، ومنها: ما يحتمله فاإن لزم من جعله اآلة تبديل حمل اجلناية يقت�رش 

)1( املغني 401.

)2( املرجع ال�صابق: وفتح الغفار 120/3، والوجيز �ص119.

)3( املغني 401، واملراآة �ص361، والتو�صيح مع التلويح 197/2، واملراأة �ص 
.362

)4( املراأة �ص361، فتح الغفار 122/3، والوجيز �ص119.

)5( املراآة �ص362.
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عليه اأي�صًا)1(.
واإن مل يحتمل كون الفاعل اآلة للحامل يبقى من�صوبًا اإلى الفاعل.

ينف�صخ  ال  مبا  االأقوال  كانت  فاإن  ذلك)2(،  حتتمل  ال  كلها  فاالأقوال 
وال يتوقف على االختيار كالطلق والعتاق ينفذ باالإكراه، كما ينفذ مع 
الهزل)3(، واإذا ات�صل االإكراه بقبول املال )41/اأ( يف الطلق يقع الطلق 
بل مال، الأن االإكراه يعدم الر�صا بال�صبب؛ فكاأن املال مل يوجد فلم يتوقف 
الطلق عليه كما يقع الطلق يف خلع ال�صغري بل مال بخلف الهزل)4(.

)1( اأي على الفاعل. املراآة �ص362.

)2( اأي ال يحتمل اأن يكون القائل فيها اآلة لغريه الأنه ال ميكن اأن يتكلم اأحد بل�صان 
غريه.

)3( وقد عدها بع�صهم ع�رشة اأمور ونظمها يف قوله:
وعفو ق�صا�ص واليمني مع النذر طلق عتاق والنكاح ورجعة  

فهذه الت�رشفات ال حتتمل الف�صخ وتتوقف على االختيار دون الر�صا، فل يوؤثر 
فيها االإكراه الأنه ال يعدم الر�صا. املراآة 361.

املال عليها، الأنه  الزوجة بدون لزوم  الزوج والقبول من  )4( لوجود الطلق من 
موقوف على الر�صا ومل يوجد كما يف خلع ال�صغرية حيث يقع بل مال. املراآة 
االأهلية �ص481.  207/2. وعوار�ص  التقرير والتحبري  �ص361، وانظر: 
حيث ذكر االأ�صل عند احلنفية يف باب االإكراه وهو االأمر الكلي الذي يتفرع 
عليه االأحكام يف باب االإكراه عند اأبي حنيفة واأ�صحابه، وهو اأن املكره عليه 
مناف  الأنه  اأولى  بل  الهزل  يف  ينفذ  كما  فينفذ  كالطلق  ينف�صخ  ال  قول  اإما 
الفاعل.  اأي  املكره  على  االقت�صار  مع  مناف  ال  له  مف�صد  واالإكراه  للختيار 

املرجع االأ�صبق 207/2.
=
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الر�صا كالبيع واالإجارة  ينف�صخ ويتوقف على  واإن كانت االأقوال مما 
ت�صح  ال  كلها  االأقارير  وكذا  الر�صا،  لعدم  �صواء  وغريه  امللجئ  يف�صد 
لقيام الدليل على عدم املخرب به، واالإعتاق واإن كان لكونه من االأقوال مل 
يحتمل كون الفاعل اآلة للحامل لكن االإتلف فعل يحتمله فينتقل اإلى احلامل 

في�صمن ويكون الوالء للفاعل)1(.

=
اأنه ينعقد فا�صداً واإن كان  اأو يكون قواًل ينف�صخ ويتوقف على الر�صا فاحلكم 
واأما اإن كان فعًل فينظر اإليه هل يحتمل اأن يكون الفاعل اآلة للمكره اأو ال. فاإن 
كان املكره عليه فعًل ال يحتمل اأن يكون الفاعل اآلة للمكره فاحلكم يقت�رش على 

الفاعل كاالأكل وال�رشب.
واإما اإن كان املكره عليه مما يحتمل كون الفاعل اآلة للمكره ففي ذلك تف�صيل:

1 - اأن يلزم من جعله اآلة تبديل حمل اجلناية فيقت�رش على الفاعل.
2 - اأو ال يلزم من جعل الفاعل اآلة تبديل حمل اجلناية كاإتلف النف�ص واملال 
كل  يف  الفعل  على  يرتتب  ما  ويلزمه  ابتداء  املكره  اإلى  ين�صب  اأن  فاحلكم 

اأحكامه.
االأ�صل عندهم  ال�صافعية ومن معهم فرياجع  واأما  احلنفية  هذا خل�صة مذهب 
�ص363-362،  املراآة  وينظر:  �ص487-484،  االأهلية  عوار�ص  يف 
والتو�صيح 196/2-199، والتقرير 207/2 فما بعدها، ونور االأنوار على 

املنار �ص311.

)1( املراجع ال�صابقة.
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الف�صل اخلام�ض
يف الكتاب
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)تعريف الكتاب �رشعًا، وحكم القراءة بغري العربية(
ل على الّر�صول –�صّلى الله عليه و�صّلم- املكتوب يف  وهو القراآن)1( امْلَُنزَّ

امل�صاحف املنقول عنه نقًل متواتراً بل �صبهٍة)2(.

مق�صودهم  فاإّن  اأّنه غريه  اّدعى  وَمن  فيه،  �صّك  القراآن ال  باأّنه  الكتاب  تف�صري   )1(
ما  هو  القراآن  عليه  ي�صدق  ما  فاإّن  امل�صدوق،  تغاير  ال  املفهوم  تغاير  بالّتغاير 
ي�صدق عليه الكتاب، وهو هذا القراآن العظيم، واإن كان الّتغاير حا�صًل يف 
مفهومهما، فاإّن مفهوم الكتابة هو اّت�صاف هذا القراآن باأّنه مكتوب، ومفهوم 
ذلك  ولكن  �صّك.  بل  القراءة  غري  والكتابة  مقروء،  باأّنه  اّت�صافه  هو  القراآن 
واحد  �صيء  وهو  مقروء،  باأّنه  املو�صوف  بعينه  هو  مكتوب  باأّنه  املو�صوف 
مو�صوف ب�صفتني خمتلفتني. ومن هنا يظهر اأّن القراآن والكتاب واحد باعتبار 

امل�صدوق واإن تغايرا باعتبار املفهوم.
      مذّكرة اأ�صول الفقه لل�صيخ حمّمد االأمني –رحمه الله- )101-100(.

      وهناك َمن يرى اأّن القراآن غلب يف العرف العاّم على املجموع املعنيَّ من كلم 
الكتاب؛  من  اأ�صهر  املعَنى  هذا  العباد، وهو يف  األ�صنة  على  املقروء  تعالى  الله 
به.  ي�صتبه  له عما  للقراآن ومتييز  تعريف  احلّد  وباقي  له.  تف�صرياً  ولذلك جعل 
�ص  ك�صاب  الّلطيف  عبد  الّدكتور  بتحقيق  والوجيز   ،)10/1 الغّفار:  )فتح 

121، و�رشح املنار )30 فما بعدها(.

الّثاين �ص  الق�صم  للموؤلِّف  االأحكام  اأ�صول  بالقراآن:  الكتاب  تعريف  ينظر يف   )2(
وحتقيق   ،121 �ص  ك�صاب  الّلطيف  عبد  د/  بتحقيق  والوجيز   ،24-22
الّدكتور اأحمد حجازي �ص 41، وتقومي االأدلّة للّدبو�صي �ص 20، واأ�صول 
الّتو�صيح  77، والّتلويح على  ال�رّشخ�صي )279/1(، وميزان االأ�صول �ص 
52، وتي�صري  الي�رش �ص  ال�رّشعية الأبي  )26/1 فما بعدها(، ومعرفة احلجج 
الّتحرير )3/3(، واملذهب يف اأ�صول املذهب )50/1(، واأ�صول ابن مفلح 
=
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وهو الّنظم واملعَنى جميعًا يف قول عاّمة الفقهاء)1(.
=

اإلى  الو�صول  ونهاية   ،)37/12( تيمية  ابن  فتاوى  وجمموع   ،)308/1(     
الغّفار  �ص185،وفتح  الفقه  اأ�صول  يف  )246/1(،واملغنمِي  االأ�صول  علم 

�ص13.
       وقوله: )بل �صبهٍة(، اأي: يف الّنقل، وهو احرتاز عن املنقول بطريق ال�ّصهرة اأو 

ى قراآنًا �رشعًا. االآحاد؛ فاإّنه ال ُي�َصمَّ
تتعّلق  عقدية كلمية  م�صائل  على  بناًء  �رشعًا  القراآن  تعريف  اختلف يف  وقد      
لة به، وما  بالكلم االإلهي، وم�صائل فقهية تتعّلق مبا ثبت منه، وما جتوز ال�صّ

ال جتوز، وما يكفر جاحده وما ال يكفر، وما هو حّجة وما لي�ص بحّجة.
للبخاري  االأ�رشار  ك�صف  املذكور:  الّتعريف  �رشح  ويف  ذلك،  يف  انظر     
الّناظر )45/2 فما بعدها( والتحبري  ال�ّصاتر عن رو�صة  )71/1(، وك�صف 
�رشح الّتحرير )2155/5(، وكتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )195/1 فما 

بعدها(، وفتح الغّفار �ص 13.
ل         ومن التعاريف املختارة للقراآن ما ذكره ال�ّصوكاين حيث قال: »هو الكلم امْلَُنزَّ
على الّر�صول –�صّلى الله عليه و�صّلم- املكتوب يف امل�صاحف املنقول اإلينا نقًل 

متواتراً«. اإر�صاد الفحول �ص 26.
ل على ر�صول الله حمّمد بالّل�صان العربي       »واالأولى: اأن يقال: هو كلم الله امْلَُنزَّ

املعجز ب�صورة منه«.
       جمع اجلوامع )223/1(، ون�رش البنود )79/1، والبحر املحيط )441/1(، 
وفتاوى �صيخ االإ�صلم ابن تيمية )7/12(، و�رشح الكوكب املنري )7/2(.

انظر: ك�صف االأ�رشار على اأ�صول البزدوي )26/1، 273/11(، واملذهب   )1(
االأ�صول  علم  اإلى  الو�صول  ونهاية  بعدها(،  فما   50/1( املذهب  اأ�صول  يف 

)247/1(، وفيه االأ�صّح من مذهب اأبي حنيفة: اأّنه الّنظم واملعنى.
=     
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=
اإّن  يقول:  حنيفة  اأبا  االإمام  اأّن  زعم  َمن  على  رّد  فيها  املنت،  من  اجلزئية  وهذه       
القراآن ا�صم للمعَنى فقط. واأّن الّلفظ ركن يحتمل ال�ّصقوط. واملراد بعاّمة العلماء 
االأ�رشار  )ك�صف  الّنظم.  دون  للمعَنى  ا�صم  اأّنه  يعتقد  من  هناك  الأّن  معظمهم؛ 

.)74/1
      قال ال�ّصيخ حمّمد االأمني –رحمه الله-: ))واعلم: اأّن هذا القراآن املكتوب يف 
امل�صاحف الذي اأّوله �صورة الفاحتة واآخره �صورة الّنا�ص، هو كلم الله تعالى 
الله يف قوله:  امل�صموع هو كلم  باأّن هذا  تعالى  باألفاظه ومعانيه، كما �رّشح 
من  ]الّتوبة  اللَّهمِ َي�ْصَمَع َكلَم  ْرُه َحتَّى  َفاأَجمِ ا�ْصَتَجاَرَك  نَي  امْلُ�رْشمِكمِ َن  ممِ اأََحٌد  �َواإمِْن 
االآية: 6[، ف�رّشح باأّن هذا الذي ي�صمعه هذا امل�رشك امل�صتجري هو كلم الله. 

وت �صوت القارئ. فالكلم كلم الباري وال�صّ
وما يزعمه بع�صهم من جتريد كلمه –جّل وعل- عن احلروف واالألفاظ، واأّن 
الّتوراة هي القراآن واالإجنيل، واأّن القراآن هو الّتوراة واالإجنيل، واأّن االختلف 
هو بح�صب الّتعّلق فقط، كّله باطل، وخمالف ملا عليه اأهل احلّق. وهو ي�صري 
بذلك اإلى مذهب الكّلبية واالأ�صاعرة الذين يقولون: اإّن كلم الله معًنى واحٌد 

ال يختلف اإاّل بح�صب الّتعلّقات.
 ،86 و)51-49/12،  بعدها(،  فما   518/6( الفتاوى  جمموع  انظر: 
 ،)431-423/2( املر�صلة  ال�صواعق  وخمت�رش   ،)213-162  ،117

و�رشح العقيدة الّطحاوية )174-173/1(.
 ،)100-99 )�ص  ال�ّصنقيطي  لل�ّصيخ  املذكرة  ينظر  الّراجح  املذهب  وملعرفة 
)7/2 وما  املنري  الكوكب  العربي، و�رشح  �صامي  اأبي حف�ص  بتحقيق وتعليق 

بعدها( واإر�صاد الفحول )138-137/1(.
جميعًا،       واملعَنى  الّنظم  هو  قولهم:  من  امل�صايخ  ))ومق�صود  الّتلويح:  يف  قال 
=
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اأّنه مل يجعل  الله-)1(،اإاّل  اأبي حنيفة–رحمه  حيح من مذهب  ال�صّ وهو 
لة خا�صة)3(،بل اعترب املعَنى فقط)4(. الّنظم ركنًا الزمًا)2( يف حّق جواز ال�صّ

=
بالفار�صية  القراءة  بجواز  الله-  –رحمه  حنيفة  اأبي  قول  من  الّنا�ص  لتوّهم  دفع 
التو�صيح  على  )الّتلويح  ة((.  خا�صّ للمعَنى  ا�صم  عنده  القراآن  اأّن  لة  ال�صّ يف 

.)30/1

اأّن هناك  حيح من قول اأبي حنيفة –رحمه الله- اإ�صارة اإلى  )1( وقوله: )وهو ال�صّ
خلفًا يف مذهب اأبي حنيفة اإاّل اأّن الّراجح عنده اأّنه الّنظم واملعَنى جميعًا.

واأبو حنيفة �صبق الّتعريف به يف الق�صم االأّول �ص: 102.

يف  ال�صيما  املق�صود،  هو  واملعَنى  الّتو�صعة،  على  الّنظم  مبَنى  باأّن  ذلك  عّلل   )2(
حالة املناجاة، فرّخ�ص يف اإ�صقاط لزوم الّنظم، ورخ�صة االإ�صقاط ال تخت�ّص 
بالعذر، وذلك فيَمن ال يّتهم ب�صيء من البدع، وقد تكّلم بكلمٍة اأو اأكرث غري 

موؤولة وال حمتملة للمعاين.
لة بقراءة التف�صري فيها اّتفاقًا. وقيل: من غري اختلل الّنظم حّتى تبطل ال�صّ

فيقتل. زنديقًا  اأو  فــيــداوى  جمنونًا  لكان  واإاّل  تعّمٍد  غــري  وقيل:من 
الّتلويح)30/1(.

لة؛ كقراءة  ة(؛ الأّن اأبا حنيفة جعل الّنظم الزمًا يف غري جواز ال�صّ قوله: )خا�صّ  )3(
بقراآن  لي�ص  بالفار�صية يجوز؛ الأّنه  القراآن  اآية من  اجلنب واحلائ�ص حّتى لو قراأ 

لعدم الّنظم. الّتلويح )30/1، وك�صف االأ�رشار )74/1(.

اأي: اأّن املعَنى هو الّركن االأ�صلي عنده؛ لعدم االختلف فيه بني الّلغات؛ والأّن   )4(
�]املزمل  َن الُْقْراآنمِ َ ممِ مبَنى القراءة على الّتو�صعة والّتخفيف لقوله تعالى: �َفاْقَراأُوا َما َتَي�رشَّ

من االآية 20[، والأّن القراآن نزل اأّواًل بلغة قري�ص، فلما تع�رش تلوته بتلك 
=  



771حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

)تعريف اخلرب واالإن�صاء، وكيف يفيد اخلرب احلكم(

=
       الّلغة على �صائر العرب نزل الّتخفيف ب�صوؤال الّر�صول –�صّلى الله عليه و�صّلم-. 
اأ�صًل  الّلغة  واأذن يف تلوته ب�صائر لغات العرب، و�صقط وجوب رعاية تلك 

واّت�صع االأمر. ك�صف االأ�رشار )75/1(.
وقال يف الّتلويح: ))ولكن االأ�صّح اأّنه رجع عن هذا القول، اأي: عدم لزوم 

لة، كما روى ذلك نوح بن مرمي وغريه. الّنظم يف حّق جواز ال�صّ
قال فخر االإ�صلم: ))الأّن ما قاله يخالف كتاب الله تعالى ظاهراً حيث و�صف 
ل بالعربي. وقال �صدر االإ�صلم اأبو الي�رش: هذه م�صاألة م�صكلة؛ اإذ ال يّت�صح  امْلَنزَّ
الأحد ما قاله اأبو حنيفة –رحمه الله-، وقد �صّنف فيها الكرخي ت�صنيفًا طويًل 

ومل ياأت بدليٍل �صاٍف. الّتلويح )31/1(.
وقد ذهب عاّمة علماء امل�صلمني اإلى املنع من قراءة القراآن بغري العربية �صواء كان 

لة اأو غريها. ذلك يف ال�صّ
يقول الّنووي: ))ال يجوز قراءة القراآن بغري ل�صان العرب، �صواء اأمكنه العربية 
لة اأو غريها، فاإن اأتى برتجمة يف �صلة  اأو عجز عنها، و�صواء كان يف ال�صّ
بداًل عن القراءة مل ت�صّح، و�صواء اأح�صن القراءة اأم ال«. املجموع )379/3، 
80(، واملغنمِي البن قدامة )158/2(، والربهان يف علوم القراآن للّزرك�صي 

.)464/1(
اأبي حنيفة  الكراهة عند  ة مع  لة خا�صّ ال�صّ اإلى جواز ذلك يف  وذهب احلنفية 

وعند العجز عن القراءة بالعربية عند اأبي يو�صف وحمّمد –رحمهم الله-.
لل�رّشخ�صي  واملب�صوط  )3/ب(،  ال�ّصمرقندي  الّليث  الأبي  املختلف  انظر: 
157، والهداية مع �رشوحها  للّزخم�رشي �ص  امل�صائل  )37/1(، وروؤو�ص 

العناية وفتح القدير )285/1(.
نائع: ))اجلواز كما يثبت بالقراءة العربية يثبت بالقراءة بالفار�صية   ويف بدائع ال�صّ
=
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دق  ال�صّ احتمل  اإن  خبـٌر  الكتـاب)2(  األفـاظ  من  احلكم  يفيد)1(  فما 

=
عند اأبي حنيفة �صواء كان يح�صن العربية اأو ال يح�صن.

يح�صن  ال  كان  واإن  يجوز،  ال  يح�صن  كان  اإن  وحمّمد:  يو�صف  اأبو  وقال 
يجوز.

العربية ي�صّبح  اأو مل يح�صن، واإذا مل يح�صن  اأح�صن  ال�ّصافعي: ال يجوز  وقال 
ويهّلل عنده وال يقراأ بالفار�صية )112/1(.

و�صبب اخللف يعود اإلى عّدة م�صائل عقائدية وكلمية، منها:
معَنى القراآن كلم الله، والّتفريق بني الّنظم واملعَنى، ومعنى االإعجاز، فلرياجع 

يف مظاّنه.
وينظر: كتاب ف�صيلة ال�ّصيخ عبد الوكيل الّدروبمِي )ترجمة القراآن(، فقد تناول 
للبخاري، حمّمد  )اأفاد هذا( حمّقق ك�صف االأ�رشار  بالّتف�صيل.  امل�صاألة  هذه 
املعت�صم بالله البغدادي )74/1(، وكتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )208/1(، 
فقد ذكر رجوع اأبي حنيفة اإلى قولهما، واأّن عليه االعتماد؛ االآن يف املذهب 

احلنفي؛ حيث ال جتوز قراءة القراآن بالفار�صية.
وانظر: املذهب يف اأ�صول املذهب )51-50/1(.

وانظر: الو�صول اإلى قواعد االأ�صول للّتمرتا�صي الغزي �ص 122.

َقيَّد اللفظ باملفيد ليخرج املفرد عن مورد الق�صمة، فل ينتق�ص حّد االإن�صاء به   )1(
دق والكذب. الّتلويح )149/1(. �رشورة اأّنه لفظ ال يحتمل ال�صّ

كان  واإن  بابني،  اإلى  بالكتاب  املتعّلقة  االأبحاث  احلنفمِي  ال�رّشيعة  �صدر  ق�صم   )2(
الّلفظ  اإفادة  ملا كانت  لكن  ال�رّشعي،  احلكم  الكتاب  اإفادة  ذلك  من  الغر�ص 
الّلفظ  اإفادة  يف  االأّول  الباب  جعل  املعَنى  اإفادته  على  موقوفة  ال�رّشعي  احلكم 

للمعَنى. الّتعريفات �ص 253-252.
=
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والكذب، نظراً اإلى جمّرد مفهومه الو�صعي)1()41/ب(،من ثبوت �صيء 
ل�صيٍء  و �صلبه عنه)2(. واإن�صاء اإن مل يحتمل)3(.

=
الّتنقيح  الّتو�صيح �رشح  الّلفظ للحكم ال�رّشعي. انظر:  اإفادة  الّثاينمِ يف  والباب 

)29/1(، و)149/1(.
وهذا الّتق�صيم تفّرد به �صدر ال�رّشيعة –رحمه الله- وَمن تابعه فيما اأعلم، ومن 

ذلك �صاحب زبدة الو�صول –الكراما�صتمِي-.

على  للّداللة  الّلفظ  اال�صطلح:تعيني  يف  الو�صع،وهو  اإلى  الو�صعي:ن�صبة   )1(
املعَنى.

اأو هو تخ�صي�ص �صيٍء ب�صيٍء مَتى اأطلق اأو اأح�ّص ال�ّصيء االأّول فهم منه ال�ّصيء 
. الّتعريفات �ص 253-252. الّثاينمِ

احتمل  ما  اأّنه  من  املوؤلِّف  ذكره  ما  هو:  الو�صعي  باال�صطلح  اخلرب  ومفهوم 
دق والكذب لذاته، اأو ملجّرد مفهومه الو�صعي بدون الّنظر اإلى العوار�ص  ال�صّ
دق، اأو خرباً ملتنبئ فل  اخلارجية من كونه خرباً لل�ّصارع، فل يحتمل اإاّل ال�صّ

يحتمل اإاّل الكذب ونحو ذلك.

يف كتاب الوجيز للموؤلِّف. نظراً اإلى جمّرد مفهومه الو�صعي من الثبوت واالنتفاء،   )2(
اأي: ثبوت �صيء ل�صيٍء، اأو �صلبه عنه. �ص 121.

ويف اأ�صول االأحكام للموؤلِّف كما )هنا(. انظر: �ص 33 من الق�صم الّثاين.

اإلى مفهومه الو�صعي فهو اإن�صاء.  دق والكذب. نظراً  اأي: اإن مل يحتمل ال�صّ  )3(
انظر: الوجيز �ص 122، والّتو�صيح مع الّتلويح )286/1(.

واالإن�صاء –وهو ما يتوّقف مدلوله على الّنطق به- ينق�صم اإلى طلبمِي وغري طلبمِي، 
ولكّل منهما اأق�صام كثرية.

واملعترب منهما يف باب اإفادة احلكم ال�رّشعي هو االأمر والّنهي؛ اإذ بهما يثبت اأكرث 
=
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=
االأحكام، وعليهما مدار االإ�صلم؛ ولهذا �صدر بع�ص كتب االأ�صول بهما.

قال ال�رّشخ�صي –رحمه الله-: ))اأحّق ما يبداأ به يف البيان االأمر والّنهي؛ الأّن 
معظم االبتلء بهما، ومبعرفتهما يتّم معرفة االأحكام ويتمّيز احللل واحلرام((.

اأ�صول ال�رّشخ�صي )11/1(، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 182، 183.
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)املحكوم به يف خرب ال�ّصارع(
مثل:  ال�رّشعي)2(،  احلكم  كان  اإن  ال�ّصارع  خرب  يف  به)1(  فاملحكوم 

�ٹ       ٹ  ٹ� ]البقرة من االآية: 183[، و�ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ� ]البقرة من االآية: 275[، يفيد احلكم ال�رّشعي من غري اأن 

يجعل جمازاً)3( عن االإن�صاء بل خفاء)4(.
واإن مل يكن كذلك)5(، فوجه اإفادته للحكم ال�رّشعي اأن يجعل االإثبات

املق�صود من املحكوم به: ما وقع عليه احلكم. واحلكم هنا متعّلق الّن�صبة الّتاّمة يف   )1(
الكلم املرّكب الّتام �صواء كان جملًة خربيًة، اأو جملًة فعلّيًة، كما يف االأمثلة 
املذكورة يف املنت. وانظر: الّتلويح �رشح الّتو�صيح على الّتنقيح )149/1(.

اأو  باالقت�صاء  املكلَّفني  باأفعال  املتعّلق  تعالى  الله  هو: خطاب  ال�رّشعي؛  احلكم   )2(
املنار  ب�رشح  الغفار  �ص10،وفتح  االأّول  الو�صع.وانظر:الق�صم  اأو  الّتخيري 

�ص16.
لكن املق�صود هنا احلكم الفقهي، وهو اأثر اخلطاب، اأو و�صف فعل املكلَّف؛ 

مثل: احلّل واحلرمة.

�صبق تعريفه يف الق�صم االأّول �ص: 78.  )3(

فاإن  اأو نفيه،  ال�ّصيء  بثبوت  اإذا حكم  ال�ّصارع  اأّن  وجه عدم اخلفاء يف ذلك؛   )4(
مل يتحّقق يلزم حمال، وهو خلف خرب ال�ّصارع، وحكمه، بخلف االأمر؛ 
فاإّنه اإذا مل ياأتمِ باملاأمور به ال يلزم حمال. واإن ترّتب على ذلك عقاب املاأمور. 

الّتلويح على الّتو�صيح )149/1(.

اأي: اإن مل يكن املحكوم به يف خرب ال�ّصارع هو احلكم ال�رّشعي؛ حيث اأ�صبح   )5(
كاأّنه حقيقة ثابتة ال تتغرّي؛ فيخرب عنها بح�صب هذه احلال.
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جمازاً عن االأمر، والّنفي جمازاً عن الّنهي، فيفيد احلكم ال�رّشعي باأبلغ وجٍه 
واآكده)1(.

الّتو�صيح )149/1(.  )1(
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)املعترب من اأق�صام االإن�صاء(
بهما  اإذ  والّنهي؛  االأمر  هو  -هنا-)1(  اأق�صامه  من  فاملعترب  االإن�صاء  واأّما 

يثبت اأكرث االأحكام)2(.

املعترب هو  املعاينمِ  االأحكام، كما يف علم  باب  قال -هنا-؛ الأّنه يف غري  اإمّنا   )1(
اال�صتفهام لكرثة مباحثه. الّتلويح )149/1(.

والّتلويح   ،14 ال�رّشخ�صي )11/1(، والبحث �ص  اأ�صول  �صبق يف  ما  انظر   )2(
�رشح الّتنقيح �ص 182.

واالأمر يف الّلغة: م�صدر للفعل الّثلثمِي )اأََمَر(، وقد اقت�رش معظم علماء الّلغة يف 
تعريفهم للأمر على قولهم: ))هو نقي�ص الّنهي«، وذلك راجع اإلى كون االأمر 
معروفًا ال يحتاج اإلى اأن يعرَّف. ينظر مادة )اأمر( يف ل�صان العرب )26/4(، 
ومعجم مقايي�ص الّلغة �ص 88، وتاج العرو�ص )84/10(، وخمت�رش الّرو�صة 

)348/2(، والبحر املحيط )342/1(.
يغة املو�صوعة القت�صاء االأعلى للأدنى  واالأمر يف ا�صطلح االأ�صولّيني هو: ال�صّ

بالّطاعة مما ا�صتدعاه منه.
 ،)241/1( للبخاري  االأ�رشار  وك�صف   ،)450/2( عقيل  البن  الوا�صح 
وجامع االأ�رشار )152/1(، والّتب�رشة لل�ّصريازي �ص 17، ومعرفة احلجح 

ال�رّشعية، الأبي الي�رش �ص 53.
واأّما تعريف الّنهي فانظره بعد الكلم على تعريف االأمر اال�صطلحي وما يتعّلق 

به �ص 19.
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)تعريف الأمر والنَّهي يف ال�صطالح(
واالأمر)1( قول القائل ا�صتعلًء

)1( االأمــر ق�صــم من اأق�صام الــكلم. وقد �صبــق اأّن الكلبّية واالأ�صاعــرة يقولون: 
، اأو اأّنــه م�صرتك. وتقّدم القول  اإّن الــكلم حقيقة يف الّنف�صــاين دون الّل�صاينمِ
الّراجح، وهو اأّن القراآن كلم الله حقيقًة، باألفاظه ومعانيه، فاأ�صباب اخللف 

يف تعريف الكلم هي اأ�صباب اخللف يف تعريف االأمر نف�صها.
واملراد باالأمر -هنا- �صيغته )وهي: اْفَعل(.

يغــة املخ�صو�صة وهي قوله:  قــال يف ميزان االأ�صول: ))يجــب اأن يعلم اأّن ال�صّ
))اْفَعــْل(( يف احلا�رش، و))لمَِيْفَعــل(( يف الغائب، لي�ص باأمٍر حقيقة يف ال�ّصاهد 
والغائــب جميعــًا، واإمّنا هي داللة عليه لغــًة، عند عاّمة اأهــل ال�ّصنة واجلماعة 
يغة  –يق�صــد االأ�صاعرة والكّلبيــة-. وعند املعتزلة حقيقة االأمر هــي هذه ال�صّ

نف�صها.
وهذه امل�صاألة فــرع م�صاألٍة اأخرى، وهي معرفة حقيقة الكلم وحده؛ الأّن االأمر 

من باب الكلم.
وعندنا –يعنمِي معا�رش احلنفيــة- الكلم معًنى قائم بالّنف�ص ينايف �صفة ال�ّصكوت 
واالآفة،)يعنمِــي البكــم(اأو �صفة ي�صري الــّذات بها متكّلمــًا يف ال�ّصاهد والغائب 
جميعــًا. وهذه العبارات املنظومة واالأ�صوات املقطعة بتقطيع خا�ّص، دالالت 

عليه.
ومــن هنا ن�صاأ اخللف املعروف بيننــا وبينهم –يعنمِي املعتزلة- يف قدم كلم الله 
وحدوثــه. انظر: ميــزان االأ�صول )83-84(، قلــت: وكل القولني خلف 

مذهب ال�ّصلف.
قال ال�ّصيــخ االأمني –رحمه الله- يف مذّكرة اأ�صــول الفقه على رو�صة الّناظر: 
))اعلم اأّن كثرياً من املتكلِّمني يزعمون اأّن كلم الله معًنى قائٌم بذاته جمّرد عن 
االألفــاظ واحلــروف. واالأمر عندهم –وهو اقت�صاء الفعــل بذلك املعَنى القائم  
=
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=
يغــة؛ والأجل هذا االعتقــاد الفا�صد ق�صمــوا االأمر اإلى  بالّنف�ــص املجــّرد عن ال�صّ

ق�صمني: نف�صي، ولفظي. فاالأمر الّنف�صي عندهم هو ما ذكرنا.
والّلفظي هو: الّلفظ الّدال عليه  -ك�صيغة ))اْفَعْل((.

واأ�صــار اإلــى مرادهم �صاحب مراقــي ال�ّصعود بقوله يف تعريــف الّنف�صي عندهم 
والّلفظي:

َكــفِّ غــري  فعــل  اقت�صــاء  هــو 

 

الّنف�صــي بــه  ُحــدَّ  الــذي  هــذا 

 

كــفٍّ بنحــو  ال  عليــه  دّل 

 

لفظــي قــل  دّل  عليــه  ومــا 

 

ثم قال –اأي: ال�ّصيخ االأمني-: اإذا علمَت ذلك، فاعلم اأّن هذا املذهب باطٌل، 
واأّن احلــّق اأّن كلم الله هو هــذا الذي نقروؤه باألفاظــه ومعانيه؛ فالكلم كلم 
وت �صوت القارئ. ثم ذكر االأدلّة التي اأوردها ابن قدامة على  الباري، وال�صّ
ى كلمًا، واأّنــه اإذا  اأطلق الكلم يف  اأّن مــا يف الّنف�ــص اإن مل يتكّلم به ال ُي�َصمَّ
بع�ص االأحيان على ما يف الّنف�ص فل بّد اأن ُيقيَّد مبا يدّل على ذلك؛ كقوله تعالى: 

َا َنُقوُل� ]املجادلة من االآية: 8[. بَُنا اللَُّه مبمِ ْم َلْوال ُيَعذِّ همِ �َوَيُقوُلوَن يفمِ اأَْنُف�صمِ
اإذا ُعلَم ذلك فنعود اإلى �رشح الّتعريف.

فالقــول م�صدر يراد به املقول؛ الأّن االأمر من اأق�صــام الّلفظ،وهو جن�ص ي�صمل 
كّل لفٍظ.

وقوله: ))ا�صتعلًء((، يخرج به االلتما�ص والّدعاء.
وقوله: ))اْفَعْل((، يخرج به النَّهي.

واملــراد بقوله: ))اْفَعل((، كّل مــا كان م�صتّقًا من امل�صارع على هذه الّطريقة، 
�صــواًء كان حا�ــرشاً، اأو غائبــًا، اأو متكلِّمًا، معروفــًا، اأو جمهواًل، ولكن 
ب�ــرشط اأن يكون املق�صود منــه اإيجاب الفعل، واأن يعّد القائل نف�صه عاليًا �صواًء 

كان عاليًا يف الواقع اأو ال. ولهذا ين�صب اإلى �صوء االأدب اإن مل يكن عاليًا.
=
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))اْفَعْل(()1( ونحوه)2(.
والنَّْهي: قول القائل ا�صتعلًء ))ال َتْفَعْل(()3(.

=
ومبــا ذكــر اندفع ما قيــل: اإن اأريد بــه ا�صطــلح العربية فل حاجــة اإلى قوله: 

))ا�صتعلًء((؛ الأّن االلتما�ص والّدعاء -اأي�صًا- عندهم اأمر.
واإن اأريد به ا�صطلح االأ�صول في�صدق على ما اأريد به الّتهديد والّتعجيز؛ الأّنه اأي�صًا 
على �صبيل اال�صتعلء؛ وذلك الأّنا نتكّلم على ا�صطلح االأ�صول، ولي�ص املق�صود 
جمّرد اال�صتعلء، بل اإلزام الفعل، وذا ال ي�صدق اإاّل على الوجوب، بخلف 

الّتهديد والّتعجيز ونحوهما. ك�صف االأ�رشار للّن�صفي )44/1(.

اأ�صول االأحكام �ص 36.  )1(

وك�صف   ،36 �ص  االأحكام  اأ�صول  ورويداً.  نزال،  مثل:  بنحوه؛  واملراد   )2(
االأ�رشار �رشح امل�صّنف على املنار )45-44/1(.

الوجيز �ص 122، واأ�صول االأحكام من الق�صم الّثاينمِ كلهما للموؤلِّف.  )3(
والّنهي يف الّلغة خلف االأمر، يقال: نهاه ينهاه نهيًا، اأي: كّف، ومادة )الّنون 

والهاء والياء( اأ�صل �صحيح يدّل على غاية وبلوغ، فنهاية كّل �صيٍء: غايته.
ه وغنائه ينهاك  ويقال: فلن ناهيك من رجٍل، كما يقال: ح�صبك، اأي: اأّنه بجدِّ
حاح )2517/6(،  عن تطلب غريه. )معجم مقايي�ص الّلغة �ص 999، وال�صّ

والقامو�ص املحيط )400/4(، ومعرفة احلجج ال�رّشعية �ص 53.
ويف ا�صطــلح االأ�صولّيــني: لفظ طلب به الكّف عن الفعــل جزمًا، بغري كفٍّ 
ونحــوه. الّلمع مع �رشحــه )291/1(، وجمع اجلوامع مــع االآيات البّينات 

)322/2(، وحتقيق املراد �ص 153.
واال�صتعلء: �صيغة يف االآمر: وهو اأن يعّد نف�صه عاليًا، واإن مل يكن كذلك.
ويف ا�صرتاط اال�صتعلء والعلّو يف حقيقة االأمر والّنهي وعدم ذلك خلف.

=
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)لفظ الأمر حقيقة يف ماذا؟(
ولفظ االأمر)1(:

=
قال االأخ�رشي يف �صلمه:

ويف الّت�صــاوي فالتما�صــًا وقعًااأمر مع ا�صتعلء وعك�صه دعاء
وقال يف مراقي ال�ّصعود:

االأذكياء عنــد جــّل  ولي�ص 
وخالف الباجي ب�رشط الّتايل
وا�صرتطــا معــًا علــى توهني

وا�صتعــلء فيــه  علــّو  �ــرشط 
و�ــرشط ذاك راأي ذي اعتــزال
الّتلقني الق�صــريي وذي  لــدى 

والعلّو: �رشف االآمر وعلّو مْنزلة يف االأمر نف�صه.
انظــر: القواعد والفوائد االأ�صولية �ص 159، و�رشح الكوكب املنري )16/3-
17(، ورو�صــة الّناظر �ــص 335-337، ومراقي ال�ّصعــود �ص )146(، 
والبحر املحيط )346/2-347(، والف�صول يف االأ�صول )77/2(، و�رشح 

غاية ال�صول اإلى علم االأ�صول )281-280/1(.

ى؛ كما يقال:  واإمّنــا اأعاد �رشيح االأمر دون الكناية؛ الأّنه اأراد اال�صم دون امْلُ�َصمَّ  )1(
االأ�صــد حقيقــة يف ال�ّصبع جماز يف غريه، يعنمِــي اأّن )اأ-م-ر( حقيقة يف �صيغة 

))اْفَعْل((.
قال ال�ّصوكاينمِ يف �صدد حقيقة لفظ االأمر: ))قال يف املح�صول: اّتفقوا على اأّن 

لفظ االأمر حقيقة يف القول املخ�صو�ص واختلفوا يف كونه حقيقة يف غريه:
اأ- فزعم بع�ص الفقهاء اأّنه حقيقة يف الفعل اأي�صًا.

ب- واجلمهور على اأّنه جماز فيه.
ج- زعــم اأبو احل�صني اأّنه م�صــرتك بني القول املخ�صو�ص وبــني ال�ّصيء، وبني 

فة، وبني ال�ّصاأن والّطريق. ال�صّ
=
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حقيقة)1( يف القول املخ�صو�ص اّتفاقًا)2(. ويطلق على الفعل)3(، فاالأكرث 
على اأّنه جماز فيه)4(. وقيل: م�صرتك بينهما)5(.

وقيل: متواطئ فيهما)6(.

=
د- واملختــار اأّنــه حقيقــة يف القــول املخ�صو�ــص فقــط«. )اإر�صــاد الفحول 

.)285/1

�صبق تعريف احلقيقة يف الق�صم االأّول �ص 65.  )1(

)2(  انظــر: ت�صنيــف امل�صامــع بجمــع اجلوامــع )572/2 فما بعدهــا(، واملعتمد 
)39/1(، واملح�صول للّرازي )184/1(، واالإحكام )188/2(.

)3(  مثل: قولــه تعالى: �ی  ی  جئ  ٍحئ� ]هود مــن االآية: 97[، اأي: 

فعله؛ الأّنه املو�صوف بالّر�صد.
وقوله تعالى: �ں  ں  ْڻ� ]ال�ّصورى من االآية: 38[.
وقوله تعالى: �  ٺٺٿ  ٿ� ]هود من االآية: 73[.

وانظر: الّتحبري �رشح الّتحرير )2159/5(.

عن  نفيه  االإطلق،ول�صحة  عند  منه  املعَنى  تبادر  الفعل،لعدم  يف  اأي:جماز   )4(
الفعل.

�صبق تعريف امل�صرتك يف الق�صم االأّول �ص 285.  )5(

القوم  الّتوافق، يقال: تواطاأ  الّتواطئ. والّتواطئ  املتواطئ؛ هو ا�صم فاعٍل من   )6(
توافقوا.

وا�صطلحًا: هو اأن يكون الّلفظ واحداً واملعَنى واحداً، فيتحقق الّت�صاوي يف 
ى اال�صرتاك املعنوي.  االأفراد؛ كاالإن�صان يف اأفراده، نحو: زيد وعمرو، وُي�َصمَّ
=
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واإذا كان حقيقة يف الفعل)1( -اأي�صًا- فما يدّل على كونه للإيجاب)2( 

=
و�صبب هذا القول: هو اأن اال�صرتاك املعنوي يدفع اال�صرتاك واملجاز اللذين هما 
مَلا تبادر القول منه  باأّنه لو كان متواطئًا  على خلف االأ�صل، ويرد على هذا 
دون الفعل. ت�صنيف امل�صامع )573/2(، ونهاية الو�صول اإلى علم االأ�صول 

)394/1-395(، والّتلويح على الّتو�صيح )150/1(.
يغة املجّردة  يغة، وال�صّ واحلا�صل اأّن احلنفية يقولون: اإّن الوجوب خا�ّص بهذه ال�صّ
ة به، فاخل�صو�ص من اجلانبني؛ وذلك الأّن العبارات اإمّنا و�صعت دالالت  خا�صّ
العبارات  تق�رش  وال  �صمريه،  يف  مبا  لغريه  العلم  ليقع  املق�صودة  املعاينمِ  على 
؛ الأّن املهملت اأكرث من امل�صتعملت؛ والأّنه حينئٍذ يختل  عن املقا�صد واملعاينمِ
الغر�ص املطلوب من و�صع الكلم، وهو اإبانة املراد، ثم �صائر مقا�صد الفعل 

ة بعبارة و�صعت لها. كاملا�صي، واحلال، واال�صتقبال، خمت�صّ
واملراد باالأمر من اأعظم املقا�صد حل�صول االبتلء به، فاخت�صا�صه بالعبارة اأحّق 
من غريه. فاإذا ثبت اأ�صل املو�صوع كان حقيقة له، فيكون الزمه على معنى اأّنه 
يغة، اأَو ال ترى اأّن االأ�صد مَلَّا كان مو�صوعًا  ال يوجد هذا املعَنى بدون هذه ال�صّ
اإذا  اإاّل  االأ�صد  ا�صم  بدون  املخ�صو�ص  الهيكل  يوجد  ال  خم�صو�ٍص،  لهيكٍل 
يغة، واإذا ثبت اأّنه حقيقة له  دّل الّدليل على اأّن املراد باالأمر غري مراد بهذه ال�صّ
فل يكون حقيقة يف الفعل دفعًا لل�صرتاك. ك�صف االأ�رشار على �رشح املنار 

)46/1(، ومنت اأ�صول البزدوي �ص 20-19.

اأي: كما هو حقيقة يف القول املخ�صو�ص.  )1(

الّناظر  رو�صة  يف:  الوجوب  يف  حقيقة  املجّرد  االأمر  كون  على  االأدلّة  انظر   )2(
)342/1-343(، ونهاية الو�صول اإلى علم االأ�صول )395/1(.

وهي يف اجلملة: ال�رّشع والّلغة والعرف، وقيل: العقل.
=
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=
      قال يف مراقي ال�ّصعود:

الو�صــعومفهــم الوجوب يــدرى ال�رّشع املفيــد  اأو  احلجــا  اأو 

      واحلّق اأّنها للوجوب اإاّل بدليٍل �صارٍف عنه لقيام االأدلّة من الكتاب وال�ّصنة وعرف 
اأهل الّل�صان اأّن الذي يتبادر اإلى ذهن ال�ّصامع من لفظ االأمر هو القول املخ�صو�ص 

اإاّل بدليٍل �صارٍف عنه؛ والأّن املجاز اأولى من اال�صرتاك عند الّتعار�ص لكرثته.
      وانظر لزيادة االأدلّة والّتوجيه: الّتلويح على الّتو�صيح )151-150/1(.

ى اأمراً حقيقًة: هذا الفعل       ثم اإّن توجيه ذلك اأن يقول الذي يرى اأّن الفعل ُي�َصمَّ
اأمٌر، وكّل اأمٍر للوجوب، فهذا للوجوب، وهو ما ي�صري اإليه كلم املوؤلِّف. 

واجلمهور مينعون املقّدمة االأولى، وهي اأن الفعل اأمر للأدلّة التي ذكرها.
       و�صورة امل�صاألة: اأّنه اإذا نقل اإلينا فعل من اأفعال الّر�صول –�صّلى الله عليه و�صّلم- 
من  ملجمل  بيان  هي  وال  طبعًا  وال  �صهواً،  ولي�صت  به،  ة  خا�صّ لي�صت  التي 
الكتاب، فهل ي�صتفاد اأن نقول فيه: اأمر النَّبمِّي –�صّلى الله عليه و�صّلم- بكذا، 

وهل يجب علينا اّتباعه يف ذلك؟
 1- فعند مالك –رحمه الله- يف اإحدى الّروايتني عنه واأبي العّبا�ص بن �رشيج واأبي 
�صعيد اال�صطرخي واأبي علّي بن اأبي هريرة واأبي علي بن خريان من اأ�صحاب 

ح اإطلق االأمر عليه بطريق احلقيقة، ويجب االّتباع. ال�ّصافعي ي�صّ
2- واجلمهور مينعون من ذلك، وال يطلق لفظ االأمر بطريق احلقيقة اإاّل على مدلول 
لفظ االأمر وهو ))اْفَعْل((، وال يجب بالفعل اإاّل اإذا كان بيانًا ملجمل اأو كان 
مواظبًا عليه. اأ�صول ال�رّشخ�صي )11/1-13(، واملعتمد )45/1(، و�رشح 
االأ�صول  علم  اإلى  الو�صول  ونهاية   ،16 �ص  وامل�صودة   ،126 �ص  الّتنقيح 

)394/1-395(، وفتح الغّفار )34-33/1(.
       واملراد بالفعل –هنا معناه العريف، وهو حركات االأع�صاء الّظاهرة، واأي�صًا هو 
=
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اأمٍر  وكّل  اأمر،  الأّنه  و�صّلم-؛  عليه  الله  –�صّلى  فعله  اإيجاب  على  يدّل 
بيانًا)2(  كان  اإذا  للإيجاب  و�صّلم-  عليه  الله  –�صّلى  ففعله  للإيجاب)1(، 

=
جمل الكتاب        خا�ّص مبا قام الّدليل على عدم اخت�صا�صه به، وعدم كونه بيانًا ملمِ

كما �صي�رّشح به ال�ّصارح.
اأمراً( هو م�صدر  ياأمر  الّنزاع: هو هل م�صدر )اأمر       وبناء على ذلك؛ فاإّن حمّل 
حقيقًة  الفعل  اإيجاب  طلب  االأّول:  كون  يف  مثًل  �صلًة(  ي�صلِّي  لَّى،  )�صَ
الله عليه  النَّبمِّي �صلَّى  اإخباٌر عن فعٍل �صادٍر من  الوجوب، والّثاينمِ  على �صبيل 

و�صلَّم.
املدلول خلف االأ�صل،  احّتاد  الّدال مع  الّتلويح )150/1-151(، وتعدد       
وهنا الّلفظ مو�صوٌع للإيجاب اّتفاقًا؛ فالقول بكون الفعل اأي�صًا للإيجاب م�صرياً 
اإلى ما هو خلف االأ�صل؛ فل يرتكب اإاّل بدليل كما يف تعّدد املدلول مع احّتاد 
الّدال، اأعنمِي: اال�صرتاك واإطلق الرّتادف على توافق القول والفعل يف الّداللة 

على االإيجاب خلف اال�صطلح.

انظر: �ص 22، فقد ذكرت االأدلّة على كون االأمر للإيجاب وقد اأورد على   )1(
اأمراً-  الله عليه و�صّلم-  –�صّلى  الّر�صول  فعل  املرتّتبة على -كون  الّثمرة  هذه 
اعرتا�ص، وهو: )اإمّنا ي�صتقيم هذا عند َمن يقول بعموم امل�صرتك؛ ليكون قولنا: 
اأظهر منه يف  ا�صتقامته يف كونه متواطئًا  اأمٍر �صامًل للقول والفعل، لكن  كّل 
ى  كونه م�صرتكًا عاّمًا؟ على اأّنه ي�صتقيم هذا اأي�صًا اإذا اأريد باالأمر يف الكّلّية امْلُ�َصمَّ
به، وهو اأعّم من القول والفعل على تقدير كونه حقيقة يف كّل منهما( انظر: 

اأ�صول االأحكام �ص41-42،والّتلويح على الّتو�صيح)150/1(.

)2(  البيان �صبق تعريفه يف الق�صم االأّول �ص 124.
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ملجمل)1( الكتاب اإجماعًا فيجب اّتباعه)2(.
واأّما اإذا كان فعله املنقول طبعاً)3(، اأو خا�صاً)4( به، اأو �صهواً، فل يجب 

اّتباعه اإجماعاً )42/اأ(. واإن كان غري ذلك فاملختار اأّنه ال يجب اّتباعه)5(.

املجمل �صبق تعريفه يف الق�صم االأّول �ص 344.  )1(

انظر: الوجيز �ص 123، واأ�صول االأحكام �ص 41، كلهما للموؤلِّف.  )2(

كامل�صي واالأكل ونحوهما. ك�صف االأ�رشار للبخاري )243/1، 244(.  )3(

َحى، وجواز الزيادة على اأربع ن�صاء يف عقٍد واحٍد. مثل: وجوب �صلة ال�صُّ  )4(

املرجع ال�ّصابق، واالإحكام للآمدي )247/1(، وتقريب الو�صول �ص 279.

اإلى فعل الّر�صول –�صّلى الله عليه و�صّلم-، واأّنه ال يجب اّتباعه يف  االإ�صارة   )5(
مثل هذا الفعل اإاّل بدليٍل م�صتقلٍّ ال ملجّرد اأّنه فعل.

قال يف الّتلويح: ))فاحلا�صل اأّنه اإذا نقل عن النَّبمِّي –�صّلى الله عليه و�صّلم- فعٌل 
ًا به فل اإيجاب اإجماعًا، واإن كان بيانًا ملجمل  فاإن كان �صهواً اأو طبعًا اأو خا�صّ
الكتاب يجب اّتباعه اإجماعًا، واإن كان غري ذلك فهل يجوز اأن نقول حقيقًة 
ال؟  اأو  اّتباعه  علينا  يجب  هل  اأو  بكذا؟  و�صّلم-  عليه  الله  –�صّلى  النَّبمِّي  اأمر 
قال بع�صهم: نعم. وقال االأكرثون: ال. وهو املختار. الّتلويح على الّتو�صيح 

)150/1(، وانظر لزومًا ك�صف االأ�رشار للبخاري )241/1 فما بعدها(.
ويف العرف الّنا�صم الأبي القا�صم بتحقيق الّدكتور ترحيب –حفظه الله-: ومرجع 
اخللف اإلى اإطلق لفظ االأمر على الفعل؛ اإذ ال خلف بيننا وبينهم يف اأّن االأمر 
ا�صم ملا هو موجب، واأّن الوجوب ال ي�صتفاد اإاّل من االأمر، واإمّنا اخللف يف 
اأم ال؟ فعندنا ال يطلق، وعندهم يطلق  اأّن االأمر هل يطلق على الفعل حقيقًة 
فعله؛  اأي:   ،]97 االآية:  ]هود من  �ی  ی  جئ  ٍحئ�  تعالى:  لقوله 

الأّن املو�صوف بالّر�صد هو الفعل. �ص 200-199.
=
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=
به،  ماأمور  اأّنه  ال  عليه  احلامل  �صببه  االأمر  الأّن  اأمراً؛  ي  �ُصمِّ الفعل  باأّن  واأجيب 

والّتبيني )392/1 فما بعدها مع احلا�صية(.
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)ُموجُب �صيغة االأمر(
عند  فقط)3(،  الوجوب  ))اْفَعْل(()2(،  نحو:  االأمر)1(  �صيغة  وُموَجب 

امْلُوَجب –بفتح اجليم- اأثره الّثابت به، فهو واحلكم واملقت�صى عند الفقهاء األفاظ   )1(
مرتادفة، اأفاده ال�ّصيخ قا�صم يف فتاواه. وقد �رّشح يف الّتلويح باأّن الوجوب هو 
ى لفظ االأمر، وهو �صيغة ))اْفَعْل((، والّتحقيق ما ذكره  ُ�َصمَّ املدلول احلقيقي ملمِ
ال�ّصريامي من اأّن املدلول احلقيقي للفظ )اأمر( �صيغة ))اْفَعْل((، واملدلول ل�صيغة 
يغة؛ الأّنه االأثر الّثابت  ))اْفَعل(( طلب الفعل ا�صتعلًء، والوجوب موَجب ال�صّ

بها.
وقولهم: موَجب االأمر، اأي: موجب مدلوله.

اإلى االأمر  مري عائد  اأّن ال�صّ واخللف يف املوجب ال يف املدلول، فقد علمت 
باعتبار مدلوله، واأّن الوجوب اأثر الّطلب الذي هو االإيجاب. فتح الغفار ب�رشح 

املنار )31/2(، والعرف الّنا�صم )202/1(، والّتلويح )153/1(
الّلغوي ال الفقهي، فيعّم الواجب  الّلزوم فهو الوجوب  اأي:  واأّما الوجوب، 
القطعي والّظنِّي؛ الأّن من اأفراد االأمر ما ثبت بخرب الواحد، وهو ظنِّّي، ولو 

خ�ّص باالأمر القراآين لكان معناه الّلزوم القطعي؛ الأّنه قطعي الّثبوت والّداللة.
واخت�صا�ص )افعل( بالوجوب هو قول اجلمهور، ملا تكّرر من ا�صتدالل ال�ّصلف 
كالقول.  باّتفاقهم  العادي  العلم  فاأوجب  نكري؛  بل  �صائعًا  بها  الوجوب  على 
يغة املجّردة فاأوجب القطع به من الّلغة اأي�صًا.  ولقطعنا بتبادر الوجوب من ال�صّ
فتح الغّفار ب�رشح املنار �ص 38، ويف طبعة اأخرى )31/1(، والعرف النا�صم 
�رشح  والّتلقيح   ،)53/1( والّتلويح   ،202 �ص  قا�صم  ال�ّصيخ  ر�صالة  �رشح 

الّتنقيح �ص 184 فما بعدها.

يغ  ال�صّ من  الوجوب  يفيد  ما  املراد  الأّن  للّتقييد؛  ال  للّتمثيل  ))افعل((  ذكر   )2(
املو�صوعة للّطلب اجلازم.

=
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=
هذا رّد على َمن يقول: اإّنه م�صرتك اأو متواطئ؛ الأّن اال�صرتاك خلف االأ�صل،   )3(
والأّنه لو كان متواطئًا ملا تبادر منه اأحد معانيه؛ الأّن املتواطئ اأو القدر امل�صرتك 
، واالأعّم ال داللة له على  بني املعاينمِ يف امل�صرتك املعنوي اأعّم من اأحد املعاينمِ
االأخ�ّص؛ ولهذا �رّشح بنفي الّندب، واالإباحة والّتوقف يف ن�صخ املنت، مثل 

املنار حيث قال: 
وموجبه الوجوب ال الّندب وال االإباحة وال الّتوّقف. فتح الغّفار �رشح املنار   

�ص 39-38.
وينظر يف االأدلّة الّدالّة على كون موجب �صيغة االأمر الوجوب فتح الغّفار �ص 

206 فما بعدها.
قال يف الّتلويح: ))وعند العاّمة اأي: اأكرث الفقهاء اأّن موجب االأمر واحد؛ الأّن 
الغر�ص من و�صع الكلم هو االإفهام واال�صرتاك خمّل به؛ فل يرتكب اإاّل عند 
قيام الّدليل، وهذا ينفي القول با�صرتاكه لفظًا بني الوجوب والّندب على ما نقل 
عن ال�ّصافعي –رحمه الله-، اأو بينهما وبني االإباحة وبني الّثلثة والّتهديد على 

ما ذهب اإليه ال�ّصيعة.
ثم اختلف القائلون باأّن موجبه واحد من هذه االأمور املذكورة يف ذلك الواحد 

على ثلثة مذاهب:
فقال بع�ص اأ�صحاب مالك: اإّنه االإباحة؛ الأّنه لطلب وجود الفعل واأدناه املتيّقن 

االإباحة.
وقال اأبو ها�صم وجماعة من الفقهاء، وعاّمة املعتزلة وهو اأحد قويل ال�ّصافعي 
على  جانبه  من رجحان  بّد  فل  الفعل  لطلب  الأّنه  الّندب؛  اإّنه  الله-:  –رحمه 
املنع عن  االإباحة، وكون  الّطرفني يف  الّندب ال�صتواء  الرّتك، واأدناه  جانب 

الرّتك اأمراً زائداً على الّرجحان.
=
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عليه  �صيغته  مبطلق  املا�صني  االأئمة  عدمه)1(.ال�صتدالل  اإاّلبدليل  اجلمهور 
�صائعًا تكّرراً من غري نكري عليهم، فيكون اإجماعًا)2(.

=
االأ�صياء  يف  واالأ�صل  الّطلب  كمال  الأّنه  الوجوب؛  اإّنه  العلماء:  اأكرث  وقال 
الكمال؛ الأّن الّناق�ص ثابت من وجٍه دون وجٍه، وملا كان اإثباتًا لّلغة بالرّتجيح 
اأعر�ص كثرٌي من املوؤلِّفني عنه، ومت�ّصكوا بالّن�ّص وداللة االإجماع. انظر: الّتلويح 

.)153/1(

ى قرينة اأو �صارفًا للأمر عن ظاهره. املراد بدليل العدم: ما ُي�َصمَّ  )1(
قــال يف اأ�صول االأحكام للموؤلِّف: وموَجبــه اأي: االأثر الّثابت ل�صيغة االأمر عند 
اجلمهور الوجوب واالإلزام اإاّل بدليل عدم االإلزام؛ فاإّنه حينئٍذ يكون االأمر كما 
يدّل عليه الّدليل من غري الوجوب. انظر: الق�صم الّثاينمِ من اأ�صول االأحكام �ص 

43-45، والوجيز �ص 133، وفتح الغّفار )32-31/1(.

االأ�رشار  وك�صف   ،)15/1( ال�رّشخ�صي  اأ�صول  ة  وخا�صّ ال�ّصابقة،  املراجع   )2(
�رشح  النا�صم  والعرف   ،79 �ص  الف�صول  واإحكام   ،)260/1( للبخاري 

ر�صالة العّلمة قا�صم )206/2( فما بعدها.
االأئمة  من  باالإجماع  م�صبوقون  االأمر  �صيغة  يف  املخالفني  اأّن  يرى  واملوؤلِّف 

املا�صني على كونها للوجوب؛ فيكون خلفهم يف مقابلة االإجماع فل يقبل.
وليعلم اأّن �صيغة »اْفَعل« ا�صتعملت يف معاٍن خمتلفٍة، وهي على ما يف الّتو�صيح 
ين ال�ّصبكي يف جمع اجلوامع اإلى �صتة وع�رشين  �صتة ع�رش، واأو�صلها تاج الدِّ

نوعًا.
ثم ال خلف اأّن �صيغة »اْفَعل« لي�صت حقيقة يف اجلميع، واإمّنا اخللف يف اأمور 

اأربعة: الوجوب، والّندب، واالإباحة، والّتهديد، كما �صبق.
امل�صامع  20، وت�صنيف  املنار �ص  االأ�صحار على منت  ن�صمات  وانظر: حا�صية 

على جمع اجلوامع )594/2 فما بعدها(.
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)الأمر بعد احلظر(
يغة  ال�صّ لقيام  االأ�صولّيني  جمهور  عند  �صواء  وقبله  احلظر  بعد  واالأمر 
واز  الّدالّة على الوجوب ))االأ�صلي(( فيها مع �صلوح العار�ص معار�صًا له، جلمِ

االإيجاب عد املنع، كجواز االإذن بعده)1(.
)1(  احلظر م�صدر حظر يحظر حظراً، اأي: منع وحجز. )القامو�ص املحيط مادة 

)حظر(، واملعجم الو�صيط �ص 83.
واملق�صود -هنا- اأن ياأتي االأمر بعد املنع من الفعل؛ كقوله تعالى: �ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ� ]اجلمعــة مــن االآية 10[، 

فاإّنــه بعد قولــه تعالــى: �ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ� ]اجلمعة من االآية: 9[.

وامل�صاألة متفّرعة على اأّن االأمر املجّرد للوجوب –كما �صبق-.
فمــا ذكره املوؤلِّف من عــدم الفرق بني اأن يرد االأمر ابتــداًء بدون �صبق حظٍر، 
اأو يــرد بعــد تقّدم احلظر عليه: هــو مذهب جمهور احلنفيــة واملعتزلة. الّتلويح 

)156/1(، وفتح الغفار )32/1(، واملعتمد )82/1(.
ودليلهــم: اأّن ال�ّصبب الّداعي لكونه للوجــوب قبل احلظر مل يفرق بني احلالتني؛ 
فاالأدلّــة التي تدّل على كون �صيغة االأمر املجــّردة للوجوب مطلقة؛ فتدّل على 
كونه كذلك بعد احلظر. واحلظر ال ي�صلح عندهم �صارفًا لها عّما و�صعت له؛ 

جلواز االإيجاب بعد املنع كما يجوز االإذن بعد املنع.
وامل�صاألة كما ذكر املوؤلِّف فيها عّدة اأقوال:

اأ- اأّنه كما كان قبل احلظر.
ب- اأّنه للّندب بعد احلظر وهو من�صوب اإلى بع�ص ال�ّصافعية وجمهور احلنابلة.

د- اأّنه للإباحة، وقد مّثل املوؤلِّف للّندب واالإباحة.
قني اأّن االأمر يعود بعد احلظر اإلى ما كان عليه قبل  هــــ وقد رّجح كثري من املحقِّ

احلظر. وهذا ما ي�صهد له القراآن العظيم.
=
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وقيل: للّندب بعد احلظر واإن كان للوجوب قبله كاالأمر بطلب الّرزق 
بعد االن�رشاف من اجلمعة)1(.

وقيل: للإباحة؛ كاالأمر باال�صطياد بعد االإحلل من االإحرام)2(.

=
انظــر: املذكــرة يف اأ�صــول الفقه �ــص 191، ورو�صــة الّناظر وجنــة املناظر 
ق �ص 123، و�صل�صل  )273/2(، وانظر: الوجيز للموؤلِّف مع حا�صية املحقِّ

الّذهب �ص 208-207.

البحر  يف  الّزرك�صي  ال�ّصافعية،  من  ح�صني  القا�صي  اإلى  القول  هذا  ن�صب   )1(
.)38/2(

وهذا هو مذهب طائفة من اأ�صحاب ال�ّصافعي؛ فاإّنهم قالوا: اإّن االأمر قبل احلظر   )2(
للوجوب وبعده للإباحة وهو ظاهر قول ال�ّصافعي يف اأحكام القراآن كذا ذكر 
يف قواطع االأدلّة.)قواطع االأدلّة108/1-109(،واأ�صول االأحكام للموؤلِّف 
الق�صم الّثاينمِ �ص 48. وهو املذهب الّراجح عند احلنابلة، الّرو�صة)72/2(.

قال يف العرف النا�صم �رشح ر�صالة العّلمة قا�صم: )بدليل اال�صتقراء يف ا�صتعماالته 
الواردة بعد احلظر؛ فوجب احلمل عليه عند الّتجّرد عن القرائن، لوجوب احلمل 

علــى الغالب ما مل يعلم اأّنه لي�ص منه، نحــو: �ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  
ھ� ]الّتوبة من االآية 5[.

قال: ال خمل�ص لنا اإاّل مبنع �صّحة اال�صتقراء اإن مّت، كذا يف الّتحرير فما ا�صتدلّوا 
به من قوله تعالى: �ٴۇ  ۋ  ۋ� ]املائدة من االآية 2[، غري �صحيح ملا 

يف الّتلويح من اأّن املثال اجلزئي ال ي�صّحح القاعدة الكّلّية.
والأّنه ثابت بالقرينة وال نزاع يف احلمل على ما يقت�صيه املقام عند ان�صمام القرينة، 

والكلم عند املجّرد عنها.
ثم قال: ))اإّن حمّل اخللف اأمر مّت�صل بنهي اإخباراً اأو معّلق بزوال �صبب الّنهي.
=



793حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

=
فـــالأّول: كقوله –�صّلى الله عليــه و�صّلم- ))كنت نهيتكم عــن زيارة القبور 
فزوروهــا((. رواه االإمــام اأحمد )361/5(، من حديــث بريدة االأ�صلمي، 

وم�صلم يف �صحيحه يف كتاب اجلنائز )672/2(.
: نحــو: �ٴۇ  ۋ  ۋ� ]املائــدة من االآيــة 2[، ال يف االأمر  والّثـــاينيِ
لة اإذا طهرت  املطلق، وبهذا ظهر غلط من ا�صتدّل باأمر احلائ�ص والّنف�صاء بال�صّ
بعــد الّنهي عنها حال احلي�ص والّنفا�ــص؛ فاإّنه اأمر مطلق. ولي�ص الكلم فيه كما 
اأفــاده يف الّتحرير، وكذا يف فتح الغّفار«. )الّتحرير 346/1، والّتلويح على 

الّتو�صيح 156/1، وفتح الغّفار 33-32/1(.
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دة( )�صيغة الأمر املجرَّ
و�صيغته جمّردة عن قرينة املّرة والّتكرار)1(، واإن كانت موؤقتة بوقت 
اأو جمّرد )عن()2( جميع ذلك ال  اأو خم�صو�صة بو�صٍف  ومعلقة ب�رشٍط، 
)اأفعال()4(  باإيقاع  االأزمان  يف  والّتكرار  الفعل  اأفراد  يف  العموم)3(  حتتمل 

متماثلة يف اأوقات متعّددة، بل هي للخ�صو�ص)5(.

)1(  تعنون هذه امل�صاألة يف كثرٍي من كتب االأ�صول باأّن االأمر املطلق ال يقت�صي الّتكرار.

واأ�صول   ،124 �ص  الوجيز  يف  موجود  وهو  الّزبدة.  ن�صخة  من  �صقط      )2(
االأحكام �ص 52، واملعَنى ال ي�صتقيم بدونه.

واملراد بعموم الفعل �صموله الأفراده. وتكرار وقوعه مّرة بعد اأخرى، وذلك   )3(
لوا(، و)�صوموا(  باإيقاع اأفعال متماثلة يف اأوقاٍت متعّددة؛ فيتلزمان يف مثل )�صّ

المتناع اإيقاع اأفراد يف زماٍن.
ويفرتقــان يف مثل: )طّلقــي نف�صك(، جلواز اأن يق�صد العمــوم دون الّتكرار، 
وعاّمــة اأوامــر ال�رّشع ممــا ي�صتلزم فيه العمــوُم الّتكراَر؛ فلهــذا يقت�رش يف حترير 
املبحــث على ذكر الّتكرار –كما فعــل- يف بع�ص كتب االأ�صول، وقد ذكر 
العموم اأي�صًا نظراً لتغاير املفهومني و�صّحة افرتاقهما يف اجلملة كذا يف الّتلويح. 
وذكــر االأكمل يف الّتقرير اأّن الّظاهر اأّن املراد بهما �صيء واحد؛ الأّن العموم ال 
يت�صــّور يف الفعــل اإاّل بطريق الّتكرار. انتهى من فتــح الغّفار �ص 44 نقًل عن 

الّتلويح )258/1(.
ثم قال: وهو احلّق –كما �صياأتي- يف طّلقي نف�صك اأن تطليقها نف�صها ثلثًا لي�ص 

من عموم الفعل.

)4(  يف ))الزبدة(( اأفراد متعّددة.

اإر�صاد  مّرات.  اأو  مبّرة  الّتقييد  بدون  به  املاأمور  ماهية  طلب  باخل�صو�ص  املراد   )5(
الفحول )304/1(.
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اأ�صحاب  من  قني  املحقِّ وبع�ص  علمائنا)1(،  عاّمة  عند  واملّرة   -1
ال�ّصافعي)2( )42/ب( واأبي احل�صني الب�رشي)3( وغريه. الأّن االأمر يقع على 

اأقل جن�صه، ويحتمل كّله بدليٍل، وهو الّنّية)4(.
: فمثل: ادخل الّدار،  قال املوؤلِّف يف اأ�صول االأحكام )�ص 52(: ))الق�صم الّثاينمِ  )1(
ال يقت�صي اإاّل الّدخول مّرًة. ومثل: اإن دخلت ال�ّصوق فا�صرت الّلحم، ال يقت�صي 
اإاّل ا�صرتاء اللحم مّرة واحدة، واإمّنا ي�صتفاد العموم والّتكرار من دليٍل خارجي، 

كتكرار ال�ّصبب مثًل عند عاّمة العلماء من احلنفية.
حيح عندنا اأن ال يوجب الّتكرار وال يحتمله  وقال االإمام ال�رّشخ�صي: املذهب ال�صّ
بعــد جتّرد االأمر املطلق عن قرائن الّتكرار واملّرة، الذي هو معَنى كونه مطلقًا، 
واإن كان معّلقــًا ب�ــرشٍط اأو خم�صو�صًا بو�صٍف اأو مطلقًا عنهمــا، اإاّل اأّن االأمر 
بالفعــل يقع على اأقــّل جن�صه. وهو اأدَنى ما يعّد به ممتثًل، ويحتمل كّل اجلن�ص 
بدليله، وهو الّنّية؛ وذلك الأّن االأمر يدّل على م�صدٍر مفرٍد. واملفرد ال يقع اإاّل 
علــى الواحد حقيقة، وهو املتعنّي، فيتعــنّي، اأو اعتباراً –اأعنمِي املجموع- من 
حيث هو جممــوع؛ فاإّنه يقال: احليوان جن�ص واحد مــن االأجنا�ص، والّطلق 
جن�ــص واحد مــن الّت�رّشفــات، وكرثة االأجــزاء واجلزئيات ال متنــع الوحدة 

االعتبارية. وهو حمتمل فل يثبت اإاّل بالّنّية بخلف العدد املح�ص((.
وانظــر: الّتلويــح )160/1(، واأ�صــول ال�رّشخ�صــي )20/1(، والوجيز �ص 

.24

انظر: ت�صنيف امل�صامع بجمع اجلوامع )604/2(، والّتلويح )158/1(.  )2(

املعتمد )98/1(، والتب�رشة �ص 41، و�رشح الكوكب املنري )45/3(.   )3(
واأبو احل�صني �صبق الّتعريف به �ص 150 من الق�صم االأّول.

الّنّية ماأخوذة من نوى ال�ّصيء اإذا ق�صده.  )4(
و�رشعاً:انبعاث القلب نحوما يراه موافقاً من جلب نفع اأو دفع �رّش حااًل اأوماآاًل.

القامو�ص املحيط )مادة نوى(، واالأ�صباه والّنظائر لل�ّصيوطي �ص 30.
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2- وعند بع�ص علمائنا، وبع�ص اأ�صحاب ال�ّصافعي ال يوجب الّتكرار 
اإاّل اإن علق على �رشٍط، اأو و�صٍف يتكّرر بتكّرره ال مبطلق االأمر)1(.

لكن  والّتكرار،  العموم  من  �صيئًا  يوجب  ال  ال�ّصافعي:  3-وعند 
يحتملهما)2(.

4- وعند البع�ص اأّنه يوجب العموم والّتكرار امل�صتوعب جلميع العمر 
اإاّل اإذا قام دليٌل مينع منه)3(.

مثال املعّلق على �رشط: �ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ� ]املائدة من االآية: 6[.    )1(
ومثال املعلَّق على �صفٍة: �ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  � ]املائدة من 

االآية: 38[.
قــال يف اأ�صول االأحــكام: ))الأّن جتّدد ال�ّصبب يقت�صي جتــّدد امل�صبب يف اأمثال 
هــذه االأمور، واإن مل يلزم تكرار امل�رشوط بتكّرر ال�رّشط((. اأ�صول االأحكام 

�ص 54.
واختار االآمدي وابن احلاجب اأّنه ال يقت�صي الّتكرار يف املعلَّق اأي�صًا.

قال البي�صاوي: ))ال يقت�صيه لفظًا ويقت�صيه قيا�صًا((.
انظــر: ت�صنيــف امل�صامع بجمع اجلوامــع )605/2(، واالأحــكام )36/2(، 

وخمت�رش ابن احلاجب )82/2(، واالإبهاج )53/2(.
وانظــر: مذكــرة اأ�صول الفقه �ــص 53/2، والّتلويــح )159/1(، وك�صف 

االأ�رشار )184/1-189(، والّتو�صيح على التنقيح )158/1(.

وال  الّتكرار  يفيد  ال  اإّنه  اأ�صحابنا:  بع�ص  قال  ))وقد  االأدلّة:  قواطع  يف  قال   )2(
يحتمله، واالأولى اأن يقال: اإّنه يحتمله، لكن ال يفيده مبطلقه((. قواطع االأدلّة 

.)115/1(

ك�صف االأ�رشار )185/1-193(، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 55.  )3(
=
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5- واختار اإمام احلرمني)1( اأّنها ال تدّل على فعل املاأمور به متكّرراً وال 
على فعله مّرة واحدة)2(.

=
حيــح اأّن مذهبه كمذهبنا،     قــال الفنــاري: ))هذه رواية عــن ال�ّصافعي، وال�صّ
ف�صــول البدائع: )21/2( ثم قال: والفرق بــني املوجب واملحتمل اأّن املوجب 
يثبــت من غري قرينٍة، واملحتمــل ال يثبت بدونها، كما يف جامع االأ�رشار((. 

انظر: حا�صية ن�صمات االأ�صحار �ص 23-22(.
قال يف اأ�صــول االأحكام: ))وهذا اختيار اأبي اإ�صحــاق االإ�صفرايينمِي واملزينمِ من 

اأ�صحاب ال�ّصافعي وعبد القادر البغدادي من اأئمة احلديث وغريهم.
الأن ا�رشب خمت�رش من اأطلب منك ال�رّشب، وال�رّشب ا�صم جن�ص يفيد العموم، 
وقد عرفت اأنت يف العربية اأّن الفعل اإمّنا يدّل على م�صدر منكر، وال يدّل على 
معرفة، ولذلك قالوا: اجلملة نكرة، فل يو�صف بها اإاّل نكرة اأو ما يف معناها، 
ول�صوؤال ال�ّصائل يف احلّج: ))األعامنا هذا، اأو للأبد؟((. الّتو�صيح )158/1(.
ويف ت�صنيــف امل�صامع: ))وبه قال ال�ّصيخ االأ�صتاذ اأبو اإ�صحاق، وال�ّصيخ اأبو حامت 
القزوينمِــي فيمــا نقله عنه �صاحبه ال�ّصريازي يف �ــرشح الّلمع، لكن ي�صرتط هذا 
القائل االإمكان دون اأزمنة ق�صاء احلاجة. والّنوم. و�رشوريات االإن�صان، كذا 

باغ((. )605/2(. قاله اأبو اإ�صحاق وابن ال�صّ
ومل يذكــر املزينمِ كما يف نقل املوؤلِّف يف اأ�صــول االأحكام، فيمكن اأن يكون 

ت�صحيفًا عن القزوينمِي.
وانظــر: نهاية ال�ّصول اإلى علم االأ�صــول )410/1 فما بعدها(، وقواطع االأدلّة 

.)114/1(

)1(  �صبق الّتعريف به يف الق�صم االأّول �ص 53.

من      عنه  خارجان  والّتكرار  واملّرة  القيام،  طلب  )قم(  مدلول  ))الأّن  قال:    )2(
=
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=
فات املتقابلة على �صيء        �صفاته، كالقليل، والكثري، وال يدّل املو�صوف بال�صّ

      منها بخ�صو�صه((. اأ�صول االأحكام �ص 6.
ويف نهايــة الو�صول اإلــى علم االأ�صول )411/1( – احلا�صيــة: ))وقال –اأي: 
اإمــام احلرمني- بعد ما اأبطــل املذاهب عدا القول باملّرة ل�ــرشورة االمتثال. واأنا 
علــى الوقــف يف الّزيادة عليها؛ فل�صت اأنفيه وال اأثبتــه، والقول يف ذلك يتوّقف 
علــى القرينة، والّدليــل القاطع فيه: اأّن �صيغة االأمر وجملــة �صيغ االأفعال عبارة 
عن امل�صدر، وامل�صدر ال يقت�صي ا�صتغراقاً، وال يخت�ص باملّرة الواحدة، واالأمر 
ا�صتدعــاء امل�صدر، فَنزل على حكمه، ووجب من ذلك القطع باملّرة الواحدة، 

والّتوّقف فيما �صواها((.
الربهــان )229/1(، واالأحكام للآمــدي )107/1(، واإحكام االأحكام البن 
حزم)155/2(،ونهايــة ال�ّصــول )36/2-37(،واأ�صول االأحــكام للموؤلِّف 

�ص56.
بخ�صو�صهــا  املــّرة  علــى  يــدّل  ال  باأّنــه  القائلــون  اختلــف  وقــد 
راأيــني: علــى  املــّرة  علــى  داللتــه  كيفيــة  يف  الّتكــرار  علــى  وال 

اأ- منهم َمن ذهب اإلى اأّنه يدّل على املّرة الواحدة بلفظه وو�صعه.
ب- ومنهم َمن ذهب اإلى اأّن املق�صود به حت�صيل الفعل ومطلق الّطلب، وذلك 
يغة تدّل على الواحدة اأو  يتحّقــق باملّرة الواحدة �رشورًة؛ فيكتفي به، ال اأّن ال�صّ
الكــرثة بو�صعها، وهذا الّراأي ذكره ال�رّشخ�صي مذهبــًا للحنفية، وهو اختيار 

الّرازي، واالآمدي، واأبي احل�صني، والبي�صاوي.
انظر: قواطع االأدلّة )113/1-114( احلا�صية )8( من �ص 113.

وقد ن�صبه اإلى جمهور العلماء، فهــو مذهب اأكرث ال�ّصافعية واحلنفية واأ�صحاب 
مالك، وهو اختيار اأكرث االأ�صولّيني.

=
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6- وتوّقف البع�ص)1(، مبعَنى ال ندري)2(.

=
. )ت�صنيف امل�صامع )605/2(، والف�صول �ص 130،  وقد اختــاره ال�ّصمعاينمِ

وفواحت الّرحموت )380/1(.

اأبو  والقا�صي  االأ�صعري  احل�صن  اأبو  منهم:  الّتوّقف  اإليهم  ن�صب  الذين  هوؤالء   )1(
 ،)229/1( )الربهان  االأ�صعرية.  من  وغريهم  احلرمني  واإمام  الباقلينمِ  بكر 

واالإحكام للآمدي )107/1(.

الوقف  معاين  اأحد  وهذا  للموؤلِّف.  تف�صري  هذا  ندري((،  ))مبعَنى: ال  قوله:   )2(
املذكورة يف كتب االأ�صول.

ومن معانيه اأي�صًا: اأنا ندري اأّنه مو�صوع ولكن ال نعلم اأي معَنى اأريد مما ي�صتعمل 
فيــه؛ الأّنه ورد ملعاٍن كثــريٍة ال يّت�صح املق�صود منهــا اإاّل بقرينٍة. انظر: ت�صنيف 

امل�صامع )606/1(، وفيه ذكر بقية املذاهب وامل�صاألة.
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دة( )اأثر اخلالف يف �صيغة الأمر املجرَّ
، يقع على الواحدة، وي�صّح نّية الّثلث ال االثنتني  ويف طلِّقي نف�َصكمِ
عندنا، ويحتمل االثنتني عند ال�ّصافعي، ويوجب الّثلث عند القائل باإيجابه 

العموم والّتكرار)1(.
(( يوجب الّتكرار عند َمن يقول:  ويف ))اإن دخلتمِ الّدار فطلِّقي نف�َصكمِ

بوجوبه )مطلقًا()2( ب�رشٍط اأو خم�ص�صًا بو�صٍف ال عندنا)3(.

ما ذكر املوؤلِّف تفريع على االأقوال يف امل�صاألة وهو وا�صح، لكن قوله: ))ال   )1(
االثنتني عندنا((، هذا خا�ص باحلّرة، اأّما االأمة فيحتمل يف حّقها؛ الأّن االثنتني 

كمال اجلن�ص يف حّقها.
وهذا يختلف عن قوله: ))وعند ال�ّصافعي يحتمل((، فاإّنه ي�صّح اأن يراد به احلّرة 
اأو االأّمة عند ال�ّصافعي. اأّما االأمة فلكونه كمال طلقها، واأّما احلّرة فلأّن الّلفظ 
ًا؛ فيجوز اأن يراد به اأحد حمامله بالّدليل، بخلفه  حمتمل يف اأ�صل و�صعه ال ن�صّ
عنــد احلنفيــة، فاإّنهم يقولــون: اإّن االثنني عدد حم�ص وهــو ن�ّص يف داللته، 
واالأمــر اإمّنا يحتمل اأقّل اجلن�ــص اأو كماله، واالثنان لي�ص هما اأقّل جن�ص طلق 
احلّرة وال كمال طلقها. )اأ�صول االأحكام للموؤلِّف، الق�صم الّثاين �ص 53، 

والعرف الّنا�صم �ص 215 فما بعدها.

)2( هكذا يف الزبدة، والوجيز �ص 124، لكن يف اأ�صول االأحكام ))معّلقًا((، 
واب. انظر: اأ�صول االأحكام الق�صم الّثاينمِ �ص 57، وقارن بك�صف  وهو ال�صّ

االأ�رشار للبخاري )193-185/1(.

)3( اأي: الأّن االأمر املعّلق بهذه االأمور واملجّرد عنها عند احلنفية على ال�ّصواء، لكن 
فة �رشيحة يف الّتعليل؛  يبقى اأن يفّرق يف الو�صف وال�رّشط بني اأن تكون ال�صّ
فيتكّرر الفعل بتكّررها، وبني اأال تكون كذلك. ويف الو�صف بني ما و�صع منه  
للّتكرار وما مل يو�صع له، ففي املو�صوع للّتكرار مثل: ))كّلما((، فاإّن املعّلق 
=
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ي( )حكم الأمر يف الفور والّتاخيِ
واعلم اأّن كّل َمن قال باأّن االأمر للّتكرار قال باأّنه للفور)1(، وَمن قال 

بح�صول الرباءة باملّرة �صواء كان لها بخ�صو�صها اأم ال؟
1- منهم َمن قال: اإّنه للفور فلو اأّخر ع�صى )43/اأ()2(. 

=
      عليه يتكّرر بتكّرر ال�رّشط.

انظــر: اأ�صول االأحكام الق�صم الّثــاين �ص 75، والعــرف الّنا�صم �رشح ر�صالة 
العّلمة قا�صم �ص 312 فمــا بعدها، وقواطع االأدلّة )521/01 فما بعدها(، 

ومذكرة اأ�صول الفقه �ص 743-643.
ومنــع يف م�صــكاة االأنوار هذا الّتفريــع، واإن فرعه االأكرثون مــن احلنفية بناًء 
علــى اأّن العموم غري الّتكرار. وقد �صبقــت االإ�صارة اإلى ذلك �ص؟؟؟. وقال: 
اإّنه متفّرع على م�صاألة اأخرى هي اأّن �صيغة االأمر ال حتتمل الّتعّدد املح�ص الأفراد 
مفهومهــا عندنا خلفًا لل�ّصافعي كمــا اأفاده يف الّتحرير. وبهذا يظهر اأّن العموم 

ال يفارق الّتكرار. انظر: فتح الغّفار �ص 74.

ينظر �ص 33 من البحث ملعرفة القائلني بالّتكرار؛ الأّن من اأزمنة الّتكرار الّزمن   )1(
الذي يلي ورود االأمر.

وقــال يف نهاية الو�صول اإلى علم االأ�صول: واملكّررون والكرخي قائلون بالفور 
)414/1(، وانظر: قواطع االأدلّة )129/1(.

انظر: اأ�صول ال�رّشخ�صي )26/1-27( لتقف على اأدلّة الكرخي ومناق�صتها.

القائلون باأّن االأمر املطلق على الفور هم جمهور املالكية واحلنابلة، ون�صب اإلى   )2(
رييف  اأبي احل�صن الكرخي من احلنفية، وهو قول بع�ص اأ�صحاب ال�ّصافعي كال�صّ

واأبي حامد.
انظــر: مذّكرة اأ�صول الفقه �ص 348، وك�صف االأ�رشار )354/1(، و�رشح 
=
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=
تنقيــح الف�صول �ــص 128-129، والبحر املحيــط )396/2(، والعّدة �ص 

281، وامل�صودة �ص 26-24.
قال ال�ّصيخ االأمني –رحمه الله-: وكونه للفور هو احلّق؛ الأموٍر:

الأّول: اأّن ظواهر الّن�صو�ــص تدّل عليه؛ كقوله تعالى: �ٻ   ٻ   ٻ    
ٻ   پ� ]اآل عمران من االآية: 133[.

: اأّن ال�ّصّيد لو اأمر عبده ومل ميتثل، فعاقبه مل يكن له عذر باأّن االأمر على  الّثاينيِ
الرّتاخي.

الّثالث: اأّنه لو قيل: هو على الرّتاخي فل بّد من اأن يكون لذلك الرّتاخي غاية، 
وما ذكر يف �صبط الغاية غري من�صبط((. انظر: املذكرة �ص 349-348.

لكن الع�صيان واالإثم ال يكونان اإاّل بتفريٍط من املكلَّف.
قال يف مراقي ال�ّصعود:

املذهــب اأ�صــل  للفــور  وهــو لــدى القيــد بتاأخــري اأبــىوكونــه 
انظــر: نهاية الو�صــول )414/1(، ومراقــي ال�ّصعود اإلى مراقــي ال�ّصعود �ص 

.149
اأّما َمن بادر اإلى فعل املاأمور يف الوقت من غري تاأخري، فامل�صهور اأّنه ممتثل �صواء 

قلنا االأمر يقت�صي الفور اأو ال. ووراوؤه قوالن غريبان:
باغ  الأّول: اأّنــه ال يقطــع بكونه ممتثًل؛ جلواز اإرادة الرّتاخــي، ون�صب ابن ال�صّ
القائل به اإلى خرق االإجماع، واأحلق اإمام احلرمني من ترجم امل�صاألة بقوله: االأمر 
يقت�صــي الرّتاخــي؛ فاإّنه يقت�صي اأّن االمتثال على البــدار مل يعتّد به، ولي�ص هذا 

معتقد اأ�صًل. الربهان )169/1(.
: اإّننا نتوّقف لكونه م�صكوكًا يف اأّن املــراد به الفور اأو الرّتاخي، وهو  والّثـــاينيِ

ق�صية كلم اإمام احلرمني.
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2- وقال القا�صي)1(: يجب الفور اأو العزم على االمتثال)2(.
3- وقال اإمام احلرمني بالوقف يف مدلوله لغًة اأهو الفور اأم ال؟ لكنه لو   

بادر اإلى الفعل بالفور ح�صل االمتثال)3(.
4- وعن ال�ّصافعي: اإّنه لطلب حقيقة الفعل، والّتعجيل والرّتاخي خارج 

هو الباقلين، و�صبق الّتعريف به �ص 50 من الق�صم االأّول.  )1(

)2(  قال اإمام احلرمني: ))وذهب القا�صي اأبو بكر –رحمه الله- اإلى ما ا�صتهر عن 
اإلى وقت مقدم  اإيقاع االمتثال، من غري نظٍر  يغة على  ال�صّ ال�ّصافعي من حمل 
اأو موؤخر، وهذا بديع من قيا�ص مذهبه، مع ا�صتم�صاكه بالوقف، وجتهيله من 
ال يراه. ولكنه تعّقبه يف القول بالفعل اأو العزم، فرّد عليه م�صاألة العزم. انظر: 

الربهان )232/1-233، 237(، ونهاية الو�صول )415/1(.
وقــال املوؤلِّف يف اأ�صول االأحــكام عن مذهب القا�صي مثل املذكور هنا، لكن 
عّلل ذلك بقوله: ))اأي: يقت�صي اإّما الفعل يف احلال اأو العزم على الفعل يف ثاين 

احلال((. 
انظر: اأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 57، والوجيز �ص 125.

ويف خمت�ــرش ابن احلاجب مع �رشحــه للع�صد: ))وقال القا�صــي: اإّما الفور اأو 
العزم، مع ت�صويره امل�صاألة مبطلق االأمر، غري مقيدها مبو�صع وال م�صّيق، وكّل 
َمــن تكّلم عن امل�صاألة حّتى القا�صي نف�صه تكّلم عليها مطلقًا، ثم اختار هذا بناًء 
علــى اأ�صلــه يف الواجب املو�ّصــع. واأّن العزم فيه واجب عنــد الّتاأخري. انظر: 

ت�صنيف امل�صامع )608-607/2(.
قال الّزرك�صي: ))اإّن اخللف يف هذه امل�صاألة مبني على ثبوت الواجب املو�ّصع، 
حيح، وَمن ال يعرتف به فل كلم معه، قاله الّطربي. انظر: البحر  وهــو ال�صّ

املحيط )399/2(، و�صل�صل الّذهب �ص 218.

الربهان )177/1(، وت�صنيف امل�صامع )609/2(.  )3(
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عنه، واأّيهما ح�صل كان جمزئًا)1(.
الّتقييد  مبعَنى: عدم  للرّتاخي،  اأّنه  علمائنا  مذهب  من  حيح  وال�صّ  -5

باال�صتقبال)2(.

ينظر: الربهان )233-232/1(.  )1(
قال يف ت�صنيــف امل�صامع )606/2(: ))الأّن االأمر املطلــق مقت�صاه طلب الفعل 
املاأمــور بــه، وال داللة على خ�صو�ص الفــور اأو الرّتاخي، فيجــوز البدار اإلى 
االمتثال عقب وروده، ويجوز الّتاأخري وال يتعنّي اأحدهما بخ�صو�صه اإاّل بدليٍل. 
قال اإمام احلرمني ين�صب اإلى ال�ّصافعي واأ�صحابه، وهو االأليق بتفريعاته يف الفقه، 
واإن مل ي�ــرّشح به يف جمموعاته يف االأ�صول((. الربهان )168/1(، و�رشح 

الّلمع )235/1(، وت�صنيف امل�صامع )607-606/2(.

اختلفــت عبــارات االأ�صولّيني يف حكاية هذا املذهب بني اأّنــه على الرّتاخي اأو   )2(
يقت�صــي   الرّتاخــي، اأو اأّن لفــظ االأمر ال يفيد الفور؛ حّتى عــّده بع�ص العلماء 

مذهبني:
اأحدهما: اأّنه يدّل على طلب الفعل من غري اإفادة للفور اأو الرّتاخي.  

وثانيهما: اأّنه يجوز فيه الرّتاخي اأو يقت�صي الرّتاخي، كما يف الّتمهيد للأ�صنوي   
�ص 281-282، والبحر املحيط )388/2(.

ق قواطــع االأدلّــة لل�ّصمعاينمِ الّدكتــور عبد الله بــن حافظ احلكمي:  قــال حمقِّ
))واحلّق اأّنهما مذهٌب واحٌد؛ فاإّن القائل باأّن الّلفظ ال يفيد الفور يعنمِي اأّنه يجوز 

فيه الرّتاخي كما يجوز فيه الفور.
والقائــل باقت�صائــه الرّتاخي يعنمِي به اأّن لفظ االأمر يجــب به الفور، ال اأّنه يجب 
فيه الرّتاخي حّتى لو اأوقعه فوراً ال ي�صّح؛ فاإّنه مل يقل به اأحٌد من العلماء، ومع 
ذلك فالّتعبري عن هذا املذهب بلفظ اأّن االأمر على الرّتاخي غري دقيق؛ ولهذا قال 

عنه اجلوينمِي اإّنه مدخول((. انظر: قواطع االأدلّة )128/1(، مع احلا�صية.
=
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)حكم الأمر يف �صّده(
احلديث  واأ�صحاب  ال�ّصافعي،  واأ�صحاب  اأ�صحابنا  عاّمة  وذهب   -1
اإلى اأّن االأمر)1( بال�ّصيء نهي عن �صّده)2(، اإن كان له �صدٌّ واحٌد؛ كاالأمر 

=
وقال ال�رّشخ�صي: ))والذي ي�صّح عندي  فيه من مذهب علمائنا –رحمهم الله- 
اأّنــه علــى الرّتاخي؛ فل يثبت حكم وجوب االأداء علــى الفور مبطلق االأمر((. 

اأ�صول ال�رّشخ�صي )26/1(، وك�صف االأ�رشار )254/1(.
قــال يف الك�صف: ))ومعَنــى قولنا على الفور: اأّنه يجــب تعجيل الفعل يف اأّول 

اأوقات االإمكان.
ومعنــى قولنــا: على الرّتاخــي: اأّنه يجوز تاأخــريه عنه، ولي�ص معنــاه اأّنه يجب 
تاأخــريه عنــه؛ حّتى لو اأتى بــه فيه ال يعتّد بــه؛ الأّن هذا لي�ص مذهبــًا الأحٍد((. 

.)254/1(

مبني على  . وهذا  املعنيَّ اأي:  به  وباملاأمور  الّنف�صي،  االأمر  باالأمر -هنا-  يراد   )1(
كون االأمر للفور. اأّما كون املراد االأمر الّنف�صي؛ فلأّن االأمر الّلفظي ال �صّك اأّنه 

يختلف عن الّنهي الّنف�صي.
واأّمــا كونــه معيَّنًا وفوريــًا فينظر الّتمهيــد للأ�صنوي �ــص 94، وقواطع االأدلّة 
)231/1(، ونهاية ال�ّصول اإلى علم االأ�صول )417/1(، واملذهب يف اأ�صول 

املذهب )343/1(.
وقــال عنهــا ابن ال�ّصبكــي يف رفع احلاجــب)527/2(:)) اإّنهــا م�صاألٌة عظيمة 

االإ�صكال مت�صّعبة االأقوال((.

الذي ال يجتمع مع �صّده يف حملٍّ واحٍد، وقد  الوجودي  االأمر  ّد: هو  ال�صّ  )2(
يرتفعان عنه.
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باالإميان  نهي عن الكفر)1(.
االأ�صداد  عن  نهيًا  يكون  بالقيام  كاالأمر  اأ�صداد؛  له  كان  واإن   -2

كّلها)2(.
.)3( ٍ 3- وقيل: يكون نهيًا عن واحٍد غري معنيَّ

كما اإذا اأمره باحلركة؛ فاإّنه يكون نهيًا عن ال�ّصكون. وانظر لزومًا: )910/2(   )1(
من كتاب الوايف يف اأ�صول الفقه.

اأ�صداد القيام، مثل القعود واال�صطجاع وال�ّصجود وغري ذلك.  )2(
: ))ذهب اجلمهور من اأهل االأ�صول، من  وقــال يف اإر�صاد الفحول لل�ّصــوكاينمِ
ثني اإلــى اأّن ال�ّصيء املعنيَّ اإذا اأمر به، كان ذلك االأمر  احلنفيــة وال�ّصافعية واملحدِّ
ــّد واحداً؛كما اإذا اأمره  بــه نهيًا عن ال�ّصــيء املعنيَّ امل�صاّد له، �صــواء كان ال�صّ
باالإميــان، فاإّنه يكون نهيــًا عن الكفر، واإذا اأمره باحلركــة فاإّنه يكون نهيًا عن 

ال�ّصكون.
ــّد متعــّدداً، كمــا اإذا اأمــره بالقيــام، فاإّنه يكون نهيــًا عن القعود  اأو كان ال�صّ

واال�صطجاع وال�ّصجود وغري ذلك((. )315/1(.

ثني. ومن هوؤالء القائلني باأّنه نهي  وبه قال جماعة من احلنفية وال�ّصافعية واملحدِّ  )3(
ّد يف االأمر االإيجابي واالأمر الّندبي،  م فقال: اإّنه نهي عن ال�صّ عن �صّده َمن عمَّ

ففي االأّول نهي حترمي، ويف الّثاين نهي كراهة.
�ص ذلك باالأمر االإيجابي دون الّندبي.        1- ومنهم َمن خ�صّ

       2- ومنهم َمن جعل الّنهي عن ال�ّصيء اأمراً ب�صّده، كما جعل االأمر بال�ّصيء 
نهيًا عن �صّده.

     3- ومنهم َمن اقت�رش على كون االأمر بال�ّصيء نهيًا عن �صّده، و�صكت عن 
الّنهي. وهذا معزو اإلى االأ�صعري ومتابعيه.

       اأ�صول ال�رّشخ�صي )94/1(، والربهان )250/1(، و�رشح تنقيح الف�صول �ص 
136، و�رشح الكوكب املنري )52/3(، واإر�صاد الفحول )315/1(.
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4- وقيل: اأمر االإيجاب يكون نهيًا عن �صّد املاأمور به اأو اأ�صداده لكونها 
مانعة من فعل الواجب)1(، ال اأمر الّندب؛ فاأ�صداده غري منهي عنها ال حترميًا 

وال تْنزيهًا)2(.
5- وجعل بع�صهم اأمر الّندب نهيًا عن �صّده نهَي ندٍب)3(.

املرجع ال�ّصابق نف�صه )315/1(، وقواطع االأدلّة )233/1(.  )1(

امل�صامع  ت�صنيف  املعتزلة.  بع�ص  قول  وهو  عنها،  منهي  غري  مباحة  هي  بل   )2(
)619/2(، والّتبيني )524/1-525(، وك�صف االأ�رشار )329/2(.

بعدها،  فما   125 �ص  للموؤلِّف  الوجيز  وانظر:   .)315/1( الفحول  اإر�صاد   )3(
االأدلّة  وقواطع  بعدها،  فما   58 الّثاينمِ �ص  الق�صم  للموؤلِّف  االأ�صول  واأحكام 

)232/1(، وت�صنيف امل�صامع )620-619/2(.
ٍ نهي عن اأ�صداده. وقال  وقال يف نهاية الو�صول: ))القا�صي: االأمر ب�صيٍء معنيَّ

اآخراً با�صتلزامه، ونفاهما اإمام احلرمني والغزايل.
ومنهم َمن اقت�رش، اأي: على االأمر، و�صكت عن الّنهي. 1 -

واجل�صا�ــص: االأمر يوجب الّنهي عن �صّده، والّنهي يوجب االأمر ب�صّده اإن  2 -
كان واحداً، وال موَجَب له يف اأ�صداده.

يغة، واأثبته اأبو احل�صني من حيث املعَنى،  واملعتزلة: لي�ص نهيًا العتبارهم ال�صّ 3 -
وهو اقت�صاء االأمر اإيجاد الفعل واملنع من كّل مانٍع.

ومنهم َمــن خ�ّص ذلك باأمر الوجــوب، وبع�ص اأ�صحابنــا ي�صتلزم  كراهة  4 -
�صّده، والّنهي �صّنة موؤّكدة فيه.

وفخر االإ�صلم يقت�صي الكراهة. 5 -
واختــار يف االإحــكام للآمــدي ا�صتلــزام  الّنهــي اإيجابــًا كان اأو ندبًا((.  6 -

.)418-417/1(
رحمه الله- يف اآخر م�صّنفاته   قــال اإمام احلرمني: ))والذي مال اإليه القا�صي –- 7
=     
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=
اأّن االأمــر يف عينــه ال يكون نهيًا، ولكنــه يت�صّمنه ويقت�صيــه، واإن مل يكن   

عينه((.
 الربهان )250/1(.

وقال الغزايل: ))وعلى اجلملة، فالذي �صّح عندنا بالبحث الّنظري والكلمي  8 -
تفريعــًا علــى اإثبات كلم الّنف�ص، اأّن االأمر بال�ّصــيء لي�ص نهيًا عن �صّده، ال 
مبعَنى اأّنه عينه وال مبعَنى اأّنه يت�صّمنه، وال مبعَنى اأّنه يلزمه، بل يت�صّور اأن ياأمر 
بال�ّصيء َمن هو ذاهل عن اأ�صداده، فكيف يقوم بذاته قول متعّلق مبا هو ذاهل 
عنه؟! وكذلك ينهى عن ال�ّصيء وال يخطر بباله اأ�صداده حّتى يكون اأمراً باأحد 
اأ�صداده ال بعينه، فاإن اأمر ومل يكن ذاهًل عن اأ�صداد املاأمور به فل يقوم بذاته 
زجــر عن اأ�صــداده مق�صود اإاّل من حيث يعلم اأّنه ال ميكــن فعل املاأمور به اإاّل 
بــرتك اأ�صداده؛ فيكون ترك اأ�صداد املاأمور به ذريعة بحكم �رشورة الوجود ال 
بحكم ارتباط الّطلب((. امل�صت�صفى )83/1(، وانظر: حا�صية نهاية الو�صول 

.)417/1(
رحمه الله-: االأمــر بال�ّصيء يوجب  ا�ص –- 9 وقــال ال�رّشخ�صي: ))قــال اجل�صّ
الّنهي عن �صّده، �صواء كان له �صدٌّ واحٌد اأو اأ�صداد((. الف�صول يف االأ�صول 

)162/2(، واأ�صول ال�رّشخ�صي )94/1(.
وقال اأبو احل�صني الب�رشي: ))ذهب قوم اإلى اأّن االأمر بال�ّصيء نهي عن �صّده، 
وخالفهم اآخرون على ذلك، واإليه ذهب قا�صي الق�صاة واأ�صحابنا، واخللف 

يف ذلك اإّما يف اال�صم اأو يف املعَنى((. املعتمد )106/1(.
و�صبق �صبب اخللف بني املعتزلة وغريهم يف الكلم.

وقال الغزايل: ))اختلفوا يف االأمر بال�ّصيء هل هو نهي عن �صّده؟!
وللم�صاألة طرفان:

=
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)حكم النّهي يف �صّد(
1- والّنهي عن ال�ّصيء اأمر ب�صّده، اإن كان له �صدٌّ واحٌد، باّتفاقهم؛ 

كالّنهي عن الكفر يكون اأمراً باالإميان)1(.
2- واإن كان له اأ�صداد فعند بع�ص اأ�صحابنا وبع�ص )43/ب( اأ�صحاب 

احلديث يكون اأمراً باالأ�صداد؛ كما يف جانب االأمر)2(.
من  بواحٍد  اأمراً  يكون  احلديث  اأهل  وعاّمة  اأ�صحابنا  عاّمة  وعند   -3

)3( ٍ االأ�صداد غري معنيَّ

=
يغة، وال ي�صتقيم ذلك عند َمن ال يرى للأمر �صيغة. وَمن  اأحدهما: يتعّلق بال�صّ

راأى ذلك فل �صّك اأّن قوله: ))قم(( له مفهومان:
اأحدهما: طلب القيام، والآخر ترك القعود، فهو داّل على املعَنيني، فاملعنيان 

املفهومان منه مّتحدان اأو اأحدهما غري االآخر فوجب الّرّد اإلى املعَنى.
:البحث عن املعَنى القائم بالّنف�ص،وهو:اأّن طلب القيام هل هو  والّطرف الّثاينيِ
بعينــه طلب ترك القعود اأو ال؟وقد اأطلــق املعتزلة اأّنه لي�ص االأمر بال�ّصيء نهيًا عن 

�صّده((.
فمــا  الّتحريــر)368/1(  امل�صت�صفى)81/1(،واملعتمد)106/1(،وتي�صــري 

بعدها.

)1(  قال يف ميزان االأ�صول: ))اأجمعوا اأّنه اإذا كان له �صدٌّ واحٌد يكون اأمراً ب�صّده 
كالّنهي عن الكفر، يكون اأمراً ب�صّده وهو االإميان(( )144(.

املرجع ال�ّصابق �ص 144، وكتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )911/2(.  )2(

انظر: اأ�صول االأحكام للموؤلِّف، الق�صم الّثاينمِ �ص 59، وميزان االأ�صول �ص   )3(
املذهب  اأ�صول  يف  واملذهب   ،)223/1( الّتو�صيح  على  والّتلويح   ،144

)344/1-345(، واللم�صي �ص 98، وك�صف االأ�رشار )329/2(.
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االإ�صلم،  االأئمة، وفخر  زيد)1(، و�صم�ص  اأبو  االإمام  واختار   -4
و�صدر االإ�صـلم وَمن تابعهم من املتاأّخرين اأّنه يقت�صي كراهة)2( �صّده، ال 

يوجبه وال يدّل عليه؛ الأّنه �صاكت عن غريه)3(.

�صبق الّتعريف به يف الق�صم االأّول �ص324.  )1(

وت�صنيف        ،)316/1( الفحول  واإر�صاد   ،)229/1( االأدلّة  قواطع  انظر:   )2(
وتقومي   ،)223/1( الّتو�صيح  على  والّتلويح  بعدها،  فما   )617/2( امل�صامع 
االأدلّة �ص 48، واأ�صول ال�رّشخ�صي )96/1(، وك�صف االأ�رشار )328/2(، 
ومعرفة احلجج ال�رّشعية �ص 86، وكتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )910/2(.

ّد  كتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )906/3(، ثم قال: ))لكنه يثبت حرمة ال�صّ  )3(
ثابتًا بطريق االقت�صاء دون  الّطريق يكون  بهذا  االأمر، والّثابت  �رشورة حكم 

الّداللة((. وقارن بـ: )911/3(.
ق لكتاب الوايف يف اأ�صــول الفقه: ))اأي: اأّن االأمــر بال�ّصيء يقت�صي  قــال املحقِّ
الّنهي عن �صّده بطريق االلتزام، اأي: يت�صّمنه بطريق املعَنى ويقت�صيه �صواء كان 
لــه �صدٌّ واحٌد اأو اأ�صــداد؛ وهو مذهب احلنفية واملالكيــة وال�ّصافعية واحلنابلة، 
وهــو اختيار القا�صي اأبي بكر الباقــلين وال�ّصيخ اأبي اإ�صحاق ال�ّصريازي واالإمام 
يف املح�صــول، واالآمدي عند عدم جواز الّتكليف باملحال، وهو ما رّجحه، 

والقا�صي عبد اجلبار واأبي احل�صني الب�رشي من املعتزلة((.
قال الباجي: ))وعليه عاّمة الفقهاء((.

وقال القرايف: ))ومن حما�صن العبارة يف هذه امل�صاألة اأن يقال: اإّن االأمر بال�ّصيء 
نهــي عن جميع اأ�صــداده، والّنهي عن ال�ّصــيء اأمر باأحد اأ�صــداده، فاإذا قال 
لــه: ))اجل�ص يف البيت(( فقد نهاه عن اجللو�ــص يف ال�ّصوق وامل�صجد والّطريق 
وجميــع املوا�صع، واإذا قــال: ))ال جتل�ص يف البيت فقد اأمره باجللو�ص يف اأحد 

املوا�صع، ومل ياأمره باجللو�ص يف كّلها((.
=
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ّد)1(. 5- وقيل: يدّل على كراهة ال�صّ
ّد)2(. 6- وقيل: يقت�صي حرمة ال�صّ

ّد)3(. 7- وقيل: يدّل على حرمة ال�صّ
ّد)4(. 8- وقيل: يوجب حرمة ال�صّ

=
املعتمــد )97/1-98(، واأ�صول البــزدوي )330/2(، واأ�صول ال�رّشخ�صي 
)94/1(، وميزان االأ�صول �ص 146، واإحكام الف�صول للباجي �ص 124، 
و�رشح تنقيح الف�صول �ص 135-136، وجمع اجلوامع )386/1(، والعّدة 
الأبي يعلى )368/2(، والّتمهيد الأبي اخلطاب )329/1(، و�رشح الكوكب 
املنــري )51/3(، وانظــر: حا�صية كتاب الوايف يف اأ�صــول الفقه )911/2(، 

والتبيني )525-524/1(.

ن�صبه يف اأ�صول االأحكام اإلى بع�ص الفقهاء، وهو موجود يف اأ�صول ال�رّشخ�صي   )1(
)94/1-99(، والّداللة يق�صد بها هنا الّداللة الو�صعية وهي تعيني الّلفظ ليدل 

على املعَنى.

ميزان االأ�صول �ص 154، وزاد: ))واملقت�صى يثبت زيادة على الّلفظ بطريق   )2(
مق�صوٍد،  غري  �رشورة  بطريق  ثابت  باأّنه  -هنا-  االقت�صاء  وف�رّش  ال�رّشورة، 
فيختلف عن االقت�صاء الذي هو جعل غري املنطوق منطوقًا لت�صحيح املنطوق؛ 
كالّنهي عن الّتاأفيف يدّل على حرمة ال�رّشب، ولي�ص ذلك من موجبات الّلفظ، 

اأعنمِي: لفظ الّتاأفيف((.

الّتبيني )525/1( حا�صية )3(، واملرجع ال�ّصابق �ص 154.  )3(

له حكم يف  هل  االأمر  اأّن  املعتزلة يف  مذهب  يتكّلم عن  وهو  امليزان  قال يف   )4(
�صّده؟: ))اختلفوا... فذهب بع�صهم –وهو اختيار اأبي ها�صم وَمن تبعه من 
=
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باالأمر  املق�صود  ال�ّصيء  ذلك  �صّد  فوت  اإن  بال�ّصيء  االأمر  وقيل:   -9
ّد حرامًا، واإن مل يفوت يكون فعله مكروهًا. يكون فعل ال�صّ

ّد  واإذا نهى عن ال�ّصيء فعدم �صّده اإن فوت املق�صود بالّنهي ففعل ال�صّ
دًة؛ الأّنه ملا مل يق�صد  يكون واجبًا، واإن مل يكن مفوتًا يكون فعله �صنة موؤكَّ

=
      متاأخري املعتزلة- اأّنه ال حكم له يف �صّده بل هو م�صكوت عنه.

وقال عاّمتهم: باأّن االأمر له حكم يف �صّده، وهو احلرمة، لكن قال بع�صهم:
اإّن االأمــر يوجب حرمة �صــّده. وقال بع�صهم: يدّل على حرمــة �صّده. وقال 

بع�صهم يقت�صي حرمة �صّده((.
ّد هو  ّد واقت�صــاء حرمة ال�صّ ّد والّداللــة على حرمة ال�صّ والفــرق بني حرمة ال�صَ
الفرق بني هذه امل�صطلحات عند االأ�صولّيني؛ حيث اإّن املنطوق من قبيل الّداللة 
ال�رّشيحة، واملنطوق غري ال�رّشيح من قبيل الّداللة واالقت�صاء، وهما من لوازم 

الّداللة الّلفظية.
واأّمــا من�صاأ الفرق بينهما من حيث العقيــدة؛ فذلك مبنمِّي على الّتح�صني والّتقبيح 
العقلي، وهو اأّن من لوازم االأمر ح�صن املاأمور به، ومن لوازم الّنهي قبح املنهي 

عنه، فهل ميكن اجتماع احل�صن والقبح يف مدلول ال�ّصيء الواحد اأو ال؟
وكذلــك عنــد َمْن ف�رّشهما بــاإرادة املاأمور به، واإرادة املنهــي عنه، هل ي�صّح 
ورود االأرادتني على املراد الواحد؛ اإذ كيف جتتمع اإرادة اإيجاد الفعل مع اإرادة 

عدم اإيجاده؟ وهذا مذهب بع�ص املعتزلة، واالأّول مذهب االأ�صاعرة.
ّد  والّراجــح هو مذهب ال�ّصلف، وهــو اأّن داللة كّل من االأمر والّنهي على ال�صّ

من قبيل داللة االلتزام ال الّداللة الّلفظية الو�صعية ال�رّشيحة.
)بذل الّنظر يف اأ�صول الفقه �ص 87-85(.

وانظــر: ك�صــف االأ�ــرشار )329/2(، وامليزان �ــص 145-146، ون�صب 
املوؤلِّــف يف اأ�صول االأحــكام اإلى عبد اجلبار واأبي احل�صــني الب�رشي القول باأّن 

االأمر يوجب حرمة �صّده.
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ّد ال يعترب اإاّل من حيث يفوت املق�صود)1(. ال�صّ

انظر:  نزاع.  فيه  يت�صور  اإّنه مما ال  املذهب:  االأحكام عن هذا  اأ�صول  قال يف   )1(
اأ�صول االأحكام الق�صم الّثاينمِ �ص 63، والّتلويح )421/1-422(، وك�صف 

االأ�رشار )478/2(، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 257-256.
وانظر مناق�صة ال�ّصمعاينمِ ملا ذهب اإليه اأبو زيد من احلنفية من كونه يقت�صي كراهة 

ّد )234-233/1(. ال�صّ
لًة باأ�صبابها يف: ت�صنيف امل�صامع )622-617/2(. وانظر امل�صاألة مف�صَّ

وذكر ابن الهمام فائدة للخلف يف كون االأمر بال�ّصيء نهيًا عن �صّده، فالقائل 
باأّنــه نهى عن �صّده، يكــون ا�صتحقاق العقاب عنده بــرتك املاأمور به، وبفعل 
ّد حيث ع�صــى اأمراً ونهيًا. راجع: تي�صــري الّتحرير )364/1(، واملرجع  ال�صّ

ال�ّصابق )621/2(، مع احلا�صية.
وتراجع �صل�صل الّذهب يف �ص 126، 128، يف �صبب اخللف يف امل�صاألة،
وت�صنيــف امل�صامــع )622/2(، ملعرفــة بع�ــص الفــروع املتفّرعة علــى امل�صاألة 
واالأ�صنــوي �ــص 97، والقواعد والفوائــد االأ�صولية البــن اللحام �ص 35، 

وتخريج الفروع على االأ�صول للّزجناينمِ �ص 252.
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)تق�صيم املاأمور به باعتبار الوقت(
     واملاأمور)1( به نوعان)2(:

ُم -هنا-  )1(  هذا تق�صيم للماأمور به باعتبار اأمٍر غري قائم به، وهو الوقت. فامْلَُق�صَّ
واملندوب  الواجب  به؟في�صمل  املاأمور  فقط،اأو  الواجب  هو  هل  فيه  اختلف 
اأو  واجبًة  كانت  �صواء  املوؤقتة  العبادة  اأو  به،  ماأمور  املندوب  باأّن  القول  على 

مندوبًة.
ة �ص 87  انظــر اخللف يف ذلك: االأداء والق�صــاء �ص 51 فما بعدها، وخا�صّ
حا�صية رقم )6(، حيث يقول: ))من العلماء َمن جعل تق�صيم املطلوب املوؤّقت 
للأمــر كالّن�صفي، ومنهم َمن جعلــه للماأمور به، ك�صــدر ال�رّشيعة، كما اأّن 
بع�صهــم جعله للواجب، كابن الهمام؛ واملاآل واحد؛ الأّن الواجب ماأمور به، 

واالأمر اإذا كان مطلقًا، اأو موؤقتًا فاملاأمور به كذلك.
قال فخر االإ�صلم البزدوي:))باب يف تق�صيم املاأمور به يف حكم الوقت:العبادات 
نوعــان: مطلقة وموؤّقتة. اأّمــا املطلقة فنوع واحد، واأّمــا املوؤّقتة فاأنواع«. ينظر 

املو�صوع بهام�ص الك�صف )213/1(.

قال يف فتح الغّفار �رشح املنار)78/1(:))الأّنه تق�صيم ثاٍن للماأمور به؛ فاإّنه ق�صمه   )2(
لعينه  والق�صاء،واحل�صن  االأداء  من  نف�صه  يف  به  للماأمور  حاله  باعتبار  اأّوًل 

ولغريه.
وثانيـــًا: باعتبار اأمــٍر غري قائــٍم به،وهو الوقــت، فاملق�صم فيهمــا الواجب، 
ثــم قال: وهــذا اأ�صل االأحــكام ال�رّشعية تبنى عليــه اأدلّة عاّمة القواعــد الكّلّية 
واجلزئيــة يف الفقــه، ال�صتماله على مباحث املوؤقت وغــريه، كما يف الّتلويح 
)202/1(، وزاد: ))ومــا يتعّلق بــكّل من االأق�صام واالأحــكام وذلك معظم 

اأحكام االإ�صلم((.
ويف الّتو�صيح �رشح الّتنقيح: ))ف�صل: املاأمور به نوعان: مطلق وموؤّقت((.

=
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1- موؤقَّت؛ يتعّلق بوقٍت حمدوٍد)1(.
2- اأو مطلق؛ ال يتعّلق بوقٍت حمدوٍد كذلك)2(.

=
هــذا الف�صل هو اأ�صل ال�رّشائع، قــد تاأ�ّص�ص عليه مباينمِ االأ�صول والفروع، فاإن 
طالعــت هذا املو�صع يف كتب االأ�صول علمت �صعيــي يف تنقيح هذه املباحث 

وحتقيقها. وميزان االأ�صول �ص 210، والتبيني )409/1( فما بعدها.

اأي: بوقت من العمر يفوت االأداء به، فتح الغّفار )66/1(، والوجيز للموؤلِّف   )1(
�ص 126، ويف اأ�صول االأحكام للموؤلِّف -اأي�صًا- بحيث ال يكون االإتيان به 
اأو ال  الوقت،  لة خارج  اأداًء، بل يكون ق�صاًء؛ كال�صّ الوقت  يف غري ذلك 
وم يف غري الّنهار. الق�صم الّثاينمِ �ص 64، واأ�صول  يكون م�رشوعًا اأ�صًل؛ كال�صّ

ال�رّشخ�صي )26/1(.

 ،)65/1( الغّفار  وفتح   ،)26/1( ال�رّشخ�صي  واأ�صول   ،126 الوجيز �ص   )2(
واأ�صول االأحكام للموؤلِّف الق�صم الّثاينمِ �ص 65، وزاد بعد ذلك: ))واإن كان 
واقعًا يف وقت ال حمالة«. ثم نقل اأهمية الف�صل الذي �صبق عن الّتلويح. انظر: 

املرجع ال�ّصابق.
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)حكم الأمر املطلق عن الوقت(
الفطر،  و�صدقة  والع�رش،  كالّزكاة،  الوقت  عن  فاملطلق   -1
والكّفارات، وق�صاء رم�صان)1( )44/اأ( والّنذر املطلق على الرّتاخي؛ ال 
اأ�صحاب  اأ�صحابنا واأكرث  اأكرث  حيح من مذهب  ال�صّ الفور يف  االأداء على 

ال�ّصافعي)2(.
2- وذهب بع�ص اأ�صحابنا؛ كالكرخي)3(، وبع�ص اأ�صحاب ال�ّصافعي 

�صدقة  اختلف يف  ))وقد  قا�صم:  العّلمة  ر�صالة  �رشح  النا�صم  العرف  يف  قال   )1(
الفطر وق�صاء رم�صان هل هما من املطلق اأو املقّيد؟

فاختار يف الّتحرير اأّن �صدقة الفطر من املقّيد، فبعد يومه تكون ق�صاًء.
واالأكــرثون –كمــا يف املغنمِــي والّتحقيق واملنــار- على اأّنه مــن املطلق، وقد 
حكــى يف البدائــع خلفًا بينهــم، فمنهم َمن قــال: جتب وجوبــًا م�صيَّقًا بيوم 
حيح((.  حيح غريه. فما اختاره يف الّتحرير ترجيح ملا قابل ال�صّ الفطــر. وال�صّ
)250/1(، واملغنمِي للخبازي �ص 40، والّتحقيق )665/3(، طبع على اآلة 
نائع  كاتبــة ر�صالة علمية، وك�صف االأ�ــرشار للّن�صفي )113/1(، وبدائع ال�صّ
)74/2(، واأّمــا ق�صاء �صــوم رم�صان، فقد جعله �صاحب املنار من املقّيد تبعًا 
لفخر االإ�صلم ونظراً اإلى اأّنه ال يكون اإاّل بالّنهار. واالأظهر ما ذهب اإليه �صم�ص 
وم املطلــق؛ الأّن الّتعليق بالّنهار داخل  االأئمــة وغريه اأّنه من املطلق، كنذر ال�صّ
ــوم ال قيد له، كما يف الّتلويــح )202/2(، والعرف الّنا�صم  يف مفهــوم ال�صّ

.)251-250/1(

�صبق الكلم على االأمر املطلق وحكمه اأهو على الفور اأو الرّتاخي عند َمن ال   )2(
يقول بالّتكرار �ص 39.

�صبق الّتعريف به �ص 140 من الق�صم االأّول.  )3(
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بالّتكرار  قال  َمن  كّل  الفور)2(، وكذلك  على  اأّنه  اإلى  حامد)1(  كاأبي 
والّدوام يلزمه القول بالفور.

هو: اأبو حامد، اأحمد بن اأبي طاهر بن حمّمد االإ�صفرائينمِي، االأ�صتاذ العّلمة،   )1(
�صيخ االإ�صلم، و�صيخ ال�ّصافعية يف وقته ببغداد، ولد �صنة اأربٍع واأربعني وثلثمائة 
من الهجرة. تتلمذ على اأبي احل�صن بن املرزبان، وبرع يف املذهب، تويف �صنة: 
)406هـ(. انظر: وفيات االأعيان )72/1-74(، وطبقات ال�ّصافعية )61/4-

. 74(، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 65-66، من الق�صم الّثاينمِ

�صبق معَنى الفور والرّتاخي �ص 41.  )2(
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)اأنواع الأمر املقيَّد بالوقت(
- واملقّيد بالوقت اأنواع)1(:

ى و�رشطًا للأداء و�صببًا اأ- نوع جعل الوقت ظرفًا)2( للموؤدَّ

اأي:  بالوقت((، وهو  اأي:  به  مقّيد   : الّثاينمِ ))والّنوع  الّنا�صم:  العرف  قال يف   )1(
املقّيد بالوقت باال�صتقراء ملا وجد يف اخلارج اأنواع اأربعة.

و�صياأتــي بيان وجه احل�ــرش يف ذلك بعد تعريف الّظــرف، وبيان كيف يكون 
الوقت �رشطًا للأداء و�صببًا للوجوب.

وانظــر فيمــا �صبق: تي�صري الّتحريــر )188/2(، وبيــان املخت�رش )399/1(، 
واالإبهاج )74/1(، والعرف الّنا�صم )256/1(.

ى  ى ويف�صل عنه، واملوؤدَّ الّظرف عند االأ�صولّيني -هنا- زمان، يحيط باملوؤدَّ  )2(
-هنا- يراد به اإخراج املاأمور به من العدم اإلى الوجود.

ومعَنــى كون الوقــت �رشطًا للأداء؛ اأّن االأداء ال يتحّقق بدونه مع اأّنه غري داخل 
ى؛ الأّن املختلف  يف مفهوم االأداء، وال موؤّثر يف وجوده، ولي�ص �رشطًا للموؤدَّ
باختلف الوقت هو �صفة االأداء والق�صاء ال الهيئة املخ�صو�صة نف�صها للموؤدَّى. 

العرف الّنا�صم )258/1(.
لة  ــوم يف �رشطية الوقت وامتيــاز ال�صّ ــلة وال�صّ واملق�صــود بيــان ا�صرتاك ال�صّ

بظرفيته. كذا يف الّتلويح )202/1(.
ومعَنى ال�ّصببية -هنا- اّتفاق الفرق على اأّنه �صبب حم�ص، اأي: علمة للوجوب، 

ولبطلن الّتعجيل قبله واختلفه باختلف �صفته واإ�صافته اإليه.
فيقال: �صلة الّظهر مثًل، واالإ�صافة اإلى ال�ّصبب من اأقوى اأنواع االإ�صافة.

وينظــر ما ذكره العّلمة قا�صم من اأّن نقل االّتفاق على كون الوقت �صببًا حم�صًا 
ا ذكره �صدر ال�رّشيعة من الّدالئل على ال�ّصببية؛  وعلمة للوجوب ي�صتغنى به َعمَّ
فاإّنها ال تخلو عن �صيٍء. العرف النا�صم )258/1(، والّتلويح )203/1(.
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لة)1(. للوجوب، وهو وقت ال�صّ

)1( نذكر هنا �صبب ح�رش املوؤّقت يف اأربعة اأنواع.
لة، واإّما اأن  قــال يف العرف الّنا�صــم: ))الأّنه اإّما اأن يعلم ف�صل وقته عنه؛ كال�صّ
تعلــم م�صاواته، وحينئٍذ اإّما اأن تكون م�صاواتــه �صببًا؛ ك�صوم رم�صان، اأو ال؛ 

ك�صوم الق�صاء، واإّما اأن ال يعلم ف�صله وال م�صاواته كاحلّج.
وبح�صــب الّتق�صيم العقلــي تزيد االأق�صام ق�صمًا اآخر، وهو مــا كان وقته ناق�صًا 
عنه، وهذا غري واقع؛ الأّنه تكليف مبا ال يطاق، اإاّل لغر�ص الق�صاء؛ َكَمن وجب 
لة يف اآخر جزء من الوقت ال ي�صعهــا؛ ك�صبي بلغ، وكافر اأ�صلم،  عليــه ال�صّ

وخائ�ص طهرت يف ذلك الوقت، كذا ي�صتفاد من الّتلويح )202/1(.
نائع 96/1-97(، والكايف البن عبد الرّب )162-161(،  وينظر: بدائع ال�صّ
واملجمــوع للّنــووي )66/3(، واملغنمِــي البن قدامــة )378/1(، وجمموع 
الفتــاوى البن تيمية )225/23(، ملعرفة االأقــوال فيما يلزمه به كّل �صلة يف 

لوات التي جتمع مع غريها. اآخر وقتها لدى املذاهب االأربعة، وحكم ال�صّ
لة((، ظاهــره: اأّن املحكوم عليه باالأمور الّثلثة،  ثــم قوله: ))وهو وقت ال�صّ
واحــٌد؛ وهو م�صكل؛ الأّن بني الّظرفية وال�ّصببية منافاة؛ الأّن الزم ال�ّصببية الّتقّدم 

والزم الّظرفية املقارنة، والّتنايف بني اللزمني يوجب الّتنايف بني امللزومني.
وا عن هذا الّتنايف بجعل املحكوم عليه خمتلفًا باالعتبار، فال�رّشط هو  وقــد َتَف�صَّ
اجلــزء االأّول من الوقــت، والّظرف مطلق الوقت حّتى يقــع اأداًء يف اأّي جزٍء 
حيح من املذهب، اأي: احلنفي. انظر:  من اأجزاء الوقت اأوقعه على ما هو ال�صّ
وا. انظر: امل�صباح املنري مادة  وا( اأي: َتخّل�صُ الّتلويح )206/1(، ومعَنى )َتَف�صَّ

)ف�صى( �ص 475.
واأّما ال�ّصبب فكّل الوقت اإن اأخرج الفر�ص عن وقته، واإاّل فالبع�ص؛ اإذ لو كان 

هو الكّل لزم تقّدم امل�صّبب على ال�ّصبب لو �صّلها يف اأثناء الوقت.
اأو لــزم االأداء بعــد وقته لو تقّدم ال�ّصبب بتمامه علــى امل�صّبب، وكلهما باطل  
=
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يلزمه  حّتى  الوقت  كّل  ال�ّصبب  يكون  ال  اأن  الّنوع  هذا  يف  واالأ�صل 
على  وتقدميه  وال�رّشطية،  الّظرفية  معَنى  فيبطل  الوقت،  االأداء عن  تاأخري 
ال�ّصبب، فوجب اأن يكون ال�ّصبب بع�ص الوقت �رشورة، وهو اجلزء الذي 
يّت�صل به االأداء، فاإن اّت�صل االأداء باجلزء االأّول فهو ال�ّصبب، واإاّل انتقل 
، والّثالث اإلى اآخر الوقت امل�صّيق عند زفر)1( واإلى اآخر جزء)2(  اإلى الّثاينمِ
من اأجزاء الوقت عندنا)3(، فتتعنيَّ ال�ّصببّية فيه)4(؛ الأّن يف جعله جميع ما 
ي عن القليل اإلى الكثري، وعن القريب اإلى البعيد، وعن  تقّدم �صببًا التََّخطِّ

=
بال�رّشورة.

ثــم ذلك البع�ص ال يجوز اأن يكون اأّول الوقت على الّتعيني واإاّل ملا وجب على 
لة يف اآخر الوقت بقدر ما ي�صعها واللزم باطل باالإجماع. َمن �صار اأهًل لل�صّ

وال اآخــر الوقت على الّتعيني واإاّل ملا �صــّح االأداء يف اأّول الوقت المتناع الّتقّدم 
على ال�ّصبب.

واإذا مل يتعنّي االأّوُل وال االأخرُي، فهو اجلزء الذي يّت�صل به االأداء ويليه ال�رّشوع 
فيــه؛ الأّن االأ�صل يف ال�ّصبب هو الوجود واالّت�صال بامل�صّبب، فل وجه للعدول 
عــن القريب القائم اإلى البعيد املنق�صي. كذا يف الّتلويح )206/1(، والعرف 

الّنا�صم )261/1(.

)1(  انظر: ترجمته يف امللحق اآخر تراجم االأعلم.
اأي: وحينئٍذ يتعنيَّ الوقت امل�صيَّق �صببًا للواجب اأو املاأمور به.

)2(  هو اجلزء الذي ال يتجّزاأ.

اأي: عند اأئمة احلنفية.  )3(

اأي: عند جمهور احلنفية �رشورة اأن ال يبقى ما يحتمل نقلها اإليه. )املغنمِي للخبازي   )4(
�ص 47(.
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املوجود اإلى املعدوم)1(، فيعترب حال املكلَّف عند ذلك اجلزء، يف االإ�صلم 
والبلوغ، والعقل، واجلنون، وال�صفر )44/ب( واالإقامة)2(، ويعترب �صفة 

ذلك اجلزء)3(.
اأّما اإذا خل الوقت عن االأداء، فالوجوب ي�صاف اإلى كّل الوقت يف 

ى ب�صفة الّنق�صان)4(. حّق الق�صاء، واأوجب الق�صاء كامًل، فل يتاأدَّ
ع من تعيني الّنّية)5( مل  وملا وجب يف هذا الّنوع الذي هو الواجب املو�صَّ

املغنمِي يف اأ�صول الفقه للخبازي �ص 47، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 69   )1(
. فما بعدها من الق�صم الّثاينمِ

)2(    اأي: والّطهر واحلي�ص. )املغنمِي �ص 47(.

اأي: يف نق�صان الواجب وكماله، حّتى ف�صد الفجر بطلوعها؛ لكمال �صببه ومل   )3(
يف�صد الع�رش بغروبها لنق�صان �صببه. )املغنمِي �ص 45-44(.

انتفت -هنا-  وقد  لل�رّشورة،  االأداء كان  �صفة  الكّل يف  العدول عن  الأّن    )4(
ى ع�رش اأم�صه يف الوقت الّناق�ص؛  فوجب الق�صاء ب�صفة الكمال؛ فلهذا ال يتاأدَّ
الأّنه م�صاف اإلى جملة الوقت وال نق�ص فيه، فقد وجب كامًل فل يتاأّدى يف 
فاإّن  يومه؛  الكامل بخلف ع�رش  الّناق�ص ال يجزئ عن  الّناق�ص؛ الأّن  الوقت 
وجوبه م�صاف اإلى ما اّت�صل به االأداء وهو اجلزء الّناق�ص الذي تغرّي فيه قر�ص 
ال�ّصم�ص فقد اأّدى كما وجب. الّتو�صيح على الّتلويح )206/1، 207(.

ي�صاب  ال  تعّدد  ملا  امل�رشوع  الأّن  ع؛  املو�صَّ الواجب  يف  الّتعيني  وجب  اإمّنا    )5(
باالإطلق. )املغنمِي يف اأ�صول الفقه �ص 47(.

وقد ذهب اإلى الّتعيني احلنفية واملالكية واأكرث ال�ّصافعية واأكرث احلنابلة.
وخالفهــم بع�ــص ال�ّصافعية وبع�ــص احلنابلة، فلم ي�صرتطوا تعيــني الّنّية بل ي�صّح 

االقت�صار على نية الفري�صة.
=
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ي�صقط يف اآخر الوقت الذي يوجب االأداء فيه ب�صيق الوقت)1(؛ الأّن ما ثبت 
حكمًا اأ�صليًا ال ي�صقط بالعوار�ص وتق�صري العباد)2(.

ب- ونوع جعل الوقت معياراً)3(، و�صببًا لوجوبه و�رشطًا الأدائه، وهو 
وم. وقت ال�صّ

ومن حكم هذا الّنوع اأن ال ي�رشع فيه غريه)4(؛ حّتى اإذا نوى امل�صافر 

=
فتــح القديــر )267/1(، ومواهب اجلليل للحطــاب )515/1(، واملجموع 

)279/2(، واملغنمِي البن قدامة )465/1(.

فهل  الواجب  اأداء  ي�صع  ما  اإاّل  يبق  اإذا مل  ي�صيق  الوقت  فاإّن  اأي: عند زفر،    )1(
ت�صقط الّنّية بناًء على اأّن املتعنّي ال يحتاج اإلى تعيني.

انظــر: �رشح املنار البــن ملك �ص 241-242(، وفتــح الغفار )812/1(، 
ور�صالة العّلمة قا�صم )264/1(.

)2(   املغنمِي يف اأ�صول الفقه �ص 48.

اأي: جعل مقدراً لذلك الواجب حّتى يزداد بزيادته وينق�ص بنق�صانه.  )3(
الوجيز �ص 127، وك�صف االأ�رشار )317/1(، وفتح الغّفار )72/1(.

: فما جعل �صببًا الإ�صافته اإليه، ومعياراً لتقّدره به،  قــال يف املغنمِي: ))واأّما الّثاينمِ
بحيــث ال ي�صع فيه غريه كاملعيار احل�ّصــي، في�صاب مبطلق اال�صم مع اخلطاأ يف 

الو�صف، كاملتوحد يف الّدار((. املغنمِي �ص 48.
وهو املعروف لدى اجلمهور بالواجب امل�صيَّق. انظر: نهاية ال�صول )165/1-

166(، ورو�صة الّناظر )99/1(، والعرف الّنا�صم )265/1(.

حلديث: ))فاإذا ان�صلخ �صعبان فل �صوم اإاّل رم�صان((. وانظر: املنار �ص 62،   )4(
الّنا�صم  العرف  الّطويل. وانظر:  البحث  اأعرث عليه يف كتب احلديث بعد  ومل 

)268/1(، وتو�صيح املباين �رشح خمت�رش املنار )247/1(.
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واجبًا اآخر يقع عن رم�صان عندهما)1(.
وعند اأبي حنيفة –رحمه الله- يقع عن ذلك الواجب)2(.

وكذا اإذا نوى)3( الّنفل يقع عن رم�صان يف ظاهر الّرواية)4(.
ويف غري ظاهر الّرواية يقع عن ذلك الّنفل)5(.

اأي: عند اأبي يو�صف وحمّمد �صاحَبي اأبي حنيفة –رحمهم الله-.  )1(
قــال يف املغنمِــي: ))قال اأبو يو�صــف وحمّمد –رحمهما اللــه-: امل�صافر اإذا ترك 

الرّتخ�ص �صار كاملقيم، فل ي�صّح منه نّية الّنفل وال فر�ص اآخر((.

الأّنه غري مطالب باالأداء يف ال�ّصفر فكان ك�صعبان، اأي: �صار رم�صان يف حّق   )2(
يامات. امل�صافر الذي ترك الرّتخ�ص، ك�صعبان فيقبل �صائر ال�صّ

انظــر: اأ�صول ال�رّشخ�صي )36/1(، واملغنمِي يف اأ�صول الفقه �ص 48، و�رشح 
ابن ملك �ص 61، وفتح الغّفار )73/1(، والّتو�صيح )382/1(، وك�صف 

االأ�رشار للبخاري )317/1(.
وقال املوؤلِّف يف اأ�صول االأحكام الق�صم الّثاينمِ �ص 72-73: ))ويف هذه امل�صاألة 

روايتان بناًء على هذين الّدليلني واأ�صّحهما االأّول، واأّنه يقع عن رم�صان((.

اأي: ملا �صبق اأّن امل�صافر اإذا ترك الرّتخ�ص �صار كاملقيم.  )3(

امل�صهورة. وهي  املذهب  اأ�صول  عنه يف كتب  ما روى  الّرواية؛ هو:  )4(  ظاهر 
وال�صريين،  واجلامعني،  املب�صوط،  رواية  وهي  االإمام حمّمد،  اإلى  املن�صوبة 

والّزيادات.
الكّلّيات �ص 594، والّتعريفات الفقهية للمجددي �ص 367.

يامات. ملا �صار اإليه اأبو حنيفة اأّنه ي�صري يف حّقه ك�صعبان فيقبل �صائر ال�صّ  )5(
واملق�صود بغري ظاهر الّرواية: م�صائل )اجْلرجانيات( وغريها من كتب متقّدمي 

احلنفية. املرجع ال�ّصابق �ص 367.
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واأّما اإذا اأطلق الّنّية، فاالأ�صّح اأّنه يقع عن رم�صان)1(.
عندنا،    حيح  ال�صّ رم�صان يف  عن  يقع  اآخر  واجبًا  نوى  اإذا  واملري�ص 

وكذا اإذا نوى املري�ص نفًل اأو اأطلق الّنّية)2(.
نهار رم�صان، ومل يح�رشه )45/اأ(    املقيم يف  حيح  ال�صّ اأم�صك  واإذا 
الوديعة والغ�صب،  الفر�ص عند زفر)3(، كرّد  الّنّية يكون �صومًا واقعًا عن 

اأي: اإذا اأطلق امل�صافر الّنّية؛ فاإّنه ي�صري كاملقيم، فيقع عن رم�صان على القول   )1(
حيح- يقع عن الذي نوى. االأ�صّح. ومقابل االأ�صّح –وهو ال�صّ

يعنمِي اأّن املري�ص الذي تباح له الّرخ�صة، اإذا �صام يف رم�صان ونوى واجبًا اآخر   )2(
حيح  حيح عند اجلمهور من احلنفية، ومقابل ال�صّ غري رم�صان على القول ال�صّ

االأ�صّح، وهو اأّنه يقع عن الذي نوى.
وهناك َمن بنيَّ فائدة تقييده بالواجب والّنفل، وهو اأّن امل�صافر اإن اأطلق فاالأ�صّح 

اأّنه يقع عن رم�صان على جميع الّروايات اإذا مل يعر�ص عن العزمية.
ومــا ذكر من الفرق بني امل�صافر واملري�ص عند االإمــام اأبي حنيفة –رحمه الله- 
هــو ما نقله فخر االإ�صــلم و�صم�ص االأئمة بناًء علــى اأّن رخ�صته متعّلقة بحقيقة 
حيح، ويف امل�صافر  العجز، فــاإذا �صام ظهر فوات �رشط الّرخ�صة ف�صار كال�صّ
تعّلقــت الّرخ�صــة بدليل العجــز، وهو ال�ّصفــر، وهو ثابت. واأكــرث امل�صايخ 
وم،  علــى الّت�صويــة بينهما عنــده؛ الأّن املرخ�ص هــو املر�ص الذي يــزداد بال�صّ
ــوم، و�صّحح العّلمة قا�صــم الّت�صوية. ال املر�ــص الــذي ال يقدر به على ال�صّ

)3(  وحّجة زفر: اأّنه ملا �صار متعيَّنًا فكّل اإم�صاك يقع فيه يكون م�صتحّقًا على الفاعل 
فيقع عن الفر�ص، واإن مل ينو.

ورّد علــى ذلك باأّنه يكون جرباً، وال�ّصارع َعنيَّ االإم�صاك الذي هو قربة لهذا، 
وال قربة بدون الق�صد والّنّية.

اأ- وذهب عاّمة العلماء اإلى اأّنه ال ي�صّح �صوم اإاّل بنّية.
=
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وهبة الّن�صاب من الفقري بغري نية الّزكاة؛ فاإّنه يخرج عن العهدة.
حيح املقيم يف امل�رش نفًل اأو واجبًا اآخر ال ي�رّشه اخلطاأ  واإذا نوى ال�صّ
يف الو�صف؛ الأّنه ملا مل يكن م�رشوعًا بطل)1(، فبقي االإطلق وهو تعيني 

يف املتعنّي، ثم اإذا وجدت الّنّية يف اأكرث الّنهار يكفي)2(.

=
ب- ووافــق زفــر يف عدم ا�صــرتاط الّنّية يف الواجب املتعــنيَّ عطاء وجماهد، 

ائم �صحيحًا مقيمًا. ب�رشط اأن يكون ال�صّ
نائــع )83/2( وبدايــة املجتهــد )241/1(، واملجمــوع  انظــر: بدائــع ال�صّ
)300/6(، واملغنمِــي )91/3(، والّتو�صيح )393/1(، وكتاب الوايف يف 

اأ�صول الفقه )703/2(.

حيح يف تعيني الّنّية يف الواجب  هذه م�صاألة اأخرى، وهي اإذا اأخطاأ املقيم ال�صّ  )1(
، ك�صوم رم�صان، باأن نوى واجبًا عن رم�صان، اأو نوى نفًل، مبعَنى:  املعنيَّ
وم مع اخلطاأ يف  ال�صّ ي�صّح  ،فهل  املعنيَّ الّنّية ووقع اخلطاأ يف  منه  اأّنه ح�صلت 

الو�صف؟
ـي اأّن اخلطــاأ يف الو�صف ال ي�رّش؛ الأّنه ملــا مل يكن م�رشوعًا  اأ-يــرى الكراما�صتمـِ

. بطل، فيبقى االإطلق وهو تعيني يف املتعنيَّ
ب-وقال ال�ّصافعي –رحمه الله- واجلمهور: ال ي�صاب مبطلق اال�صم، وال مع 
ق ابن الهمــام يف الّتحرير. وقال بع�ص  اخلطــاأ يف الو�صف. وانت�رش لهم املحقِّ
ال�ّصافعيــة: يفرق بني ما ي�صرتط فيه الّتعيــني في�رّش اخلطاأ فيه، وما ال ي�صرتط فيه 

الّتعيني فل ي�رّش اخلطاأ فيه. )االأ�صباه والّنظائر لل�ّصيوطي 47/1(.
انظــر: الّتحرير )207/1(، واملجموع )300/6(، واملغنمِي )93/3(، وفتح 
الغّفــار )308/2(، و�رشح العناية علــى الهداية )308/2-309(، والعرف 

الّنا�صم )271-269/1(.

=
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وعند ال�ّصافعي ال بّد من تعيني الّنّية كيل يكون جرباً يف �صفة العبادة)1(؛ 
الأّن منافعه كان ملكه، واإذا عدمت الّنّية يف بع�ٍص ف�صد ذلك فيف�صد الكّل 
وم ال يتجّزاأ �صحًة وف�صاداً، اإاّل اأّن االإطلق يف  من اأّوله اإلى اآخره؛ الأّن ال�صّ

املتعنيَّ تعيني)2(.

=
وم يف اأكرث الّنهارهل تكفي اأو  هذه م�صاألة ثالثة،وهي اإذا وجدت الّنّية يف ال�صّ  )2(

ال؟
وم،  اأ- ذهب احلنفية اإلى اأّن اجلزء االأّول من الّنهار لو خل عن الّنّية ال يف�صد ال�صّ
وم، وعلم اأّن الّنّية  بــل حاله موقوف -اإن وجدت الّنّية يف االأكرث -�صــّح ال�صّ
كانــت موجودة يف االأّول، وهي كافية فيه لق�صور العبادة فيه، واإن مل توجد 

يف االأكرث علم اأّن الّتقديرية مل تكن موجودة يف االأّول.
واأي�صًا كما يجعل ال�ّصارع الّنّية املتقّدمة املنف�صلة عن الكّل املوجودة يف اأّول الّليل 
مقارنة للعمل تقديراً، فكذا ههنا يجعل الّنّية متحّققة يف الّزمان املتقّدم تقديراً. 

اأ�صول االأحكام �ص 75.

حيح املتقّدم: فتح الغّفار  ينظر يف الّرّد على لزوم اجلرب وكيفية نية الّنفل من ال�صّ  )1(
�ص 89، والّتحقيق لعبد العزيز البخاري �ص 85، واملذهب يف اأ�صول املذهب 

.)244/1(

اإلى  تقدميها  الّنهار ال ميكن  اإذا اعرت�صت يف  الّنّية  اأّن  ال�ّصافعي:  تعليلت  ومن   )2(
الفجر بطريق اال�صتناد، وهو اأن يثبت احلكم يف الّزمان املتقّدم بثبوته يف الّزمان 
املتاأّخر؛ الأّن اال�صتناد اإمّنا ميكن يف االأمور الّثابتة �رشعًا، كامللك، ال يف االأمور 
، فاإذا  وم متعّلقة بحقيقة الّنّية وهي اأمر وجداينمِ احل�ّصية والعقلية. و�صّحة ال�صّ
كان حا�صًل يف وقٍت ال يكون حا�صًل قبله. اأ�صول االأحكام الق�صم الّثاينمِ �ص 

.74
=
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واإّن الرّتجيح بالكرثة، لكونه بالّذات اأولى منه بو�صف الف�صاد.
والأّنه عر�صي)1(.

وم مقّدر بكل يوٍم، فل يقّدر الّنفل ببع�صه  ومن حكم هذا الّنوع اأّن ال�صّ
كما قال ال�ّصافعي)2(.

)3( ي�صّح بالّنّية املطلقة،  ٍ وم املنذور يف وقٍت معنيَّ ومن هذا الّنوع ال�صّ
ونية الّنفل، لكن اإن �صام عن واجٍب اآخر من كّفارة ميني اأو ق�صاء عليه 
يقع عّما نوى؛ الأّن تعينه يوؤّثر يف حّقه وهو الّنفل ال يف حّق ال�ّصارع)4(. 

=
ويراجــع جــواب الكراما�صتمِي عن هــذا الّدليل يف املرجــع ال�ّصابق �ص 75 فما 

بعدها، والّتو�صيح )393/1-396(، ويف ن�صخة )212-210/1(.

هذا تعليل لرتجيح مذهب احلنفية، وهو اأّن مذهبهم يف اإقامة اأكرث الّنهار الذي   )1(
وم لعدم اقرتان الّنّية بكّل جزء من اأجزائه؛ لعدم  �صاحبته الّنّية اأولى من اإف�صاد ال�صّ
بالكرثة  الرّتجيح  اأّن  عندهم  االأرجحية  ووجه  وف�صاداً.  �صحًة  وم  ال�صّ جتّزئ 
الّذاتية اأولى من الرّتجيح بالو�صف؛ الأّن الو�صف عر�ص وكرثة الّنهار ذاتي، 

والّذاتي اأقوى من العر�ص.

يف اأ�صول االأحكام )خلفًا( لل�ّصافعي، فاإّن عنده اإذا نوى الّنفل من الّنهار يكون   )2(
�صومه من زمان الّنّية، واإن كان بعد الّزوال كذا قيل.

واأرى اأّن ما يف الّزبدة ت�صحيف.
واملختــار من مذهبه، اأّنه يجوز قبل الّزوال بالّنّيــة ب�رشط االإم�صاك واالأهلية يف 
اأّول الّنهار اأي�صًا. واأّنه يكون �صائمًا من اأّول اليوم، وينال ثواب اجلميع َكَمن 

اأدرك االإمام يف الّركوع. الّتلويح )211/1(.

)3(  مثل: اأن ينذر �صوم يوم اخلمي�ص اأو �صهر رجب. املرجع ال�ّصابق )211/1(.

=
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)45/ب(.
ج- ونوع موؤّقت بوقٍت م�صكٍل)1(، وهو احلّج؛ فاإّنه ي�صبه الّظرف؛ الأّن 
لة. وي�صبه املعيار؛ الأّنه ال ي�صّح يف  اأفعاله ال ت�صتغرق اأوقاته، كوقت ال�صّ

وم. عاٍم واحٍد اإاّل حجٌّ واحٌد، كالّنهار لل�صّ
والأّن وقته العمر، فيكون ظرفًا حّتى اإن اأتى به بعد العام االأّول يكون 

اأداًء باّتفاق)2(.

=
–يف حّقه-، وهو  موؤّثراً  فتعيينه �صار  الّناذر،  بتعيني  متعّينًا  الوقت �صار  الأّن   )4(
اأّن الوقت متعنّي للمنذور بتعيينه، لكن ال  الّنفل حّتى يقع عن املنذور ب�صبب 
يوؤّثر يف حّق ال�ّصارع، اأي: اإن نوى واجبًا اآخر ال يقع عن املنذور. )الّتو�صيح 

.)212/1(

والعرف   ،128 �ص  والوجيز   ،77 �ص  الّثاينمِ  الق�صم  االأحكام  اأ�صول   )1(
على  امل�صّنف  �رشح  االأ�رشار  وك�صف   ،51 )274/1(،واملغنمِي  الّنا�صم 

املنار)132/1(، و�رشح املنار البن ملك �ص 251.
قال ابــن جنيم: ))واملراد بكونه م�صكًل كونه ذا �صبهــني اأ�صار اإليه بقوله: )ي�صبه 
املعيار؛ الأّنه ال ي�صّح يف عاٍم واحٍد اإاّل حجٌّ واحٌد، وي�صبه الّظرف؛ الأّن اأفعاله 

ال ت�صتغرق اأوقاته((. �ص 90.
وانظر: فتح الغّفار )90/1-91(. فقد ذكر �صببًا اآخر لت�صميته.

اأ�صول االأحكام �ص 77، والعرف الّنا�صم )274/1(، والّتو�صيح )212/1(.  )2(
قال يف الّتلويح )212/1(: ))لوقوعه يف الوقت. وبناًء على وجوبه م�صيَّقًا عند 
اأبي يو�صف ياأثم بتاأخريه عن العام االأّول؛ الأّن املوت فيه غري نادر فيعّد مفرطًا. 

وهذا يّتفق من حيث الوجوب مع قول جمهور املالكية واحلنابلة القائلني باأّن

=
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العام  عن  الّتاأخري  بنف�ص  فياأثم  م�صيَّقًا،  يجب  يو�صف  اأبي  عند  لكن 
االأّول)1(.

وعند حمّمد يجوز تاأخريه ب�رشط اأن ال يفوته؛ فل ياأثم بالّتاأخري اإاّل اأن 
يق عند اأبي يو�صف يف حّق االإثم يف الّتاأخري ال  يفوت)2(. فاإذا ظهر اأثر ال�صّ

=
االأمر املطلق على الفور. وقد �صبق �ص 38.

ولكن �صاحب ك�صف االأ�رشار �رشح امل�صّنف ال يرى بناء هذه امل�صاألة على كون 
االأمــر املطلق للفور، ويرى اأّنها م�صاألة مبتداأة؛ فاإّن اأبا يو�صف عمل باالحتياط؛ 
الأّن املــوت يف �صنــة غري نادر، وحمّمــد حكم بالّتو�ّصع لظاهــر احلال يف بقاء 

االإن�صان.
انظــر: ك�صف االأ�رشار �ــرشح امل�صّنف )133/1-134(، وفتــح الغّفار �ص 

91، والّتو�صيح )212/1(.
وقــد رّجــح يف الّتلويــح اأّن االأظهر عند اأبــي يو�صف فيه املعيــار والّظرفية عند 

حمّمد.
وانظر: اأ�صول االأحكام للموؤلِّف الق�صم الثاين �ص 78.

 ،)134/1( امل�صّنف  �رشح  االأ�رشار  )91/1(،وك�صف  الغفار  فتح  انظر:   )1(
والعرف الّنا�صم )274/1(.

اأي: حلكم الّتو�صعة يف الوقت. فاإّن له الّتاأخري ما مل يت�صّيق الوقت، كما يف   )2(
لة املو�ّصع. وانظر: املغنمِي �ص 52-51. وقت ال�صّ

فلو نوى َمن عليه حّجة االإ�صلم حّج الّنفل وقع عن الّنفل ال عن حّجة االإ�صلم، 
ــلة، اأي: يف الوقــت املو�ّصع. انظر:  كمــا ي�صّح �صــلة الّنفل يف وقت ال�صّ

حا�صية )45/ب(.
ومــا قيل مــن اأّن اأثــر الّتاأخري يف االإثم فقــط فيه نظر، كما �صبــق يف الواجب      
=
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غري  بقي الّنفل م�رشوعًا يف العام االأّول عندنا)1(. 
وعند ال�ّصافعي تلغو نية الّنفل )وتقع حّجة االإ�صلم اإ�صفاقًا عليه(، فاإّن 
َّن عليه حّجة االإ�صلم �صفه، فيحجر عليه اإذا نواه ويبقى اأ�صل نية  الّتطّوع مممِ
ُت االختيار وال  ى فر�ص احلّج اإجماعًا)2(. اإاّل اأّن احلجر ُيَفوِّ احلج، وبه يتاأدَّ

 =
ــع؛ الأّنه خمالف ملا ذكر يف �رشح املغنمِــي لل�رّشاج الهندي وغريه، من اأّنه  املو�صَّ
اإمّنــا ياأثــم اإذا مل يحّج حّتى مات، اأّما اإذا حّج قبل اأن ميوت فل اإثم. فعلى هذا 
ال يظهر ثمرة للخلف؛ الأّنه اإن مل يوؤدِّ يكون اآثمًا اإجماعًا، واإن اأّدى ال يكون 

اآثمًا اإجماعًا.
قيل: اإذا اأّخر عن العام االأّول بل عذر ت�صقط عدالته عند اأبي يو�صف حّتى ترتّتب 

عليه اأحكام الف�ّصاق من رّد ال�ّصهادة وغريه.
وعنــد حمّمد ال ياأثم اإاّل اإذا غلب على ظّنه الفــوات بالّتاأخري، لظهور علمات 
تقت�صيه فحينئٍذ يتعنّي ويكون اأداوؤه بعد ذلك ق�صاًء. املنار وحوا�صيه �ص 252-

.254

 ،)110/7( املجموع  يف:  الفر�ص  حّجة  اأداء  قبل  الّتنّفل  اأحكام  انظر:   )1(
والّتو�صيح   ،)413/2( القدير  فتح  )241/3(، و�رشح  قدامة  واملغنمِي البن 

.)212/1(

انظر: اأ�صول االأحكام للموؤلِّف الق�صم الّثاينمِ �ص 79-78.  )2(
ووجــه �صّحة فر�ــص احلّج اإجماعًا مبطلق الّنّية اأّن احلّج ي�صــّح عند ال�ّصافعية بنية 

الّنفل، اأو اأّن �صفة الّنفل ت�صقط ويبقى اأ�صل الّنّية، وبه ي�صّح الفر�ص.
ي؛ الأّن  واأّمــا عند احلنفيــة َفلمَِما ذكره املوؤلِّف من اأّن الّنّية متعينة بداللة حال املوؤدِّ
الّظاهر من حال الذي وجب عليه حّجة االإ�صلم اأّنه ال يتحّمل م�صاق ال�ّصفر وال 
يتكلَّــف بحّج الّنفل، فاكتفى بداللة احلال عن الّتعيني �رشيحًا وان�رشف مطلق 

الّنّية اإليه.
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عبادة بدونه)1(.
اأّن  املوؤّدي ال  تعيني من  الّنّية بداللة  اإطلق  االإ�صلم عند  وجواز حّج 
الّتعيني �صاقط، فاإذا نوى حج الّنفل �رشيحًا اأندفع به ما تعنّي باحلال؛ الأّن 

الّداللة ال يقاوم ال�رّشيح)2(.

َّن عليه حّجة االإ�صلم  اأّن الّتطّوع مممِ هذا رّد من قبل احلنفية على قول ال�ّصافعي   )1(
�صفه فيحجر عليه، واملحجور عليه جمرب، فل ت�صّح منه الّطاعة؛ الأّن مبناها 

على االختيار.
نائع  وانظــر يف جــواز �صّحــة احلج مبطلــق الّنّيــة اأو بنية الغــري يف: بدائــع ال�صّ
)163/2(، واملجمــوع )226/7(، ومقا�صد املكّلفني �ص 203، والعرف 

الّنا�صم )275/1(.

الّت�رشيح  عند  ويبطل  احلال،  بداللة  املعاو�صات  عقود  يف  يتعنّي  البلد  كنقد   )2(
بذكر نقد بلد اآخر. ك�صف االأ�رشار �رشح امل�صّنف )132/1-137(، وانظر: 

الّتبيني )437-436/1(.
قال ابن جنيم: ))ثم اعلم: اأّن اأئمتنا �صّححوا رم�صان بنية الّنفل ومنعه ال�ّصافعي، 
لئل يلزم اجلرب يف العبادات، ومل ي�صّححوا حّجة االإ�صلم بنّية الّنفل فيها، لئل 

يلزم اجلرب فيها، و�صّححها ال�ّصافعي. فورد االعرتا�ص على كّل.
فــة يف احلج قد تنف�صل عن االأ�صل؛ فاإّنه اإذا ف�صد بقي  فاأجيــب لل�ّصافعي باأّن ال�صّ

وم. اأ�صل االإحرام بخلف ال�صّ
ورد بــاأن الباقــي االإحــرام الذي هو �ــرشط ال اأ�صل احلج، ولكــن كان ركنًا 
فالباقي بع�ص االأركان ال كّلها، اأي: وحينئٍذ فل توجد ماهية احلّج لعدم بع�ص 

اأركانها.
واأجيــب الأئمتنا باأّن الوقــت يف رم�صان لي�ص بقابل لغــري امل�رشوع،ويف احلّج 

قابل.
=
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د- ونوع كان الوقت له معياراً ال �صببًا؛ كالكّفارات والّنذور املطلقة 
والق�صاء.

عوار�ص  من  وم  ال�صّ كان  لها  متعّينًا  الوقت  يكن  مل  ملا  اأّنه  وحكمه: 
الوقت، فل بّد من الّنّية من الّليل، بخلف �صوم رم�صان والّنذر املعنّي؛ 

فاإّنه يكفي الّنّية احلا�صلة يف االأكرث لتعيني الوقت.
امل�رشوع  الّنفل  لكون  االأكرث  احلا�صلة يف  الّنّية  يكفي  الّنفل  وكذا يف 

االأ�صلي يف غري رم�صان، كالفر�ص يف رم�صان)1(.

=
قلت: لل�ّصافعي اأن يرّد باأّن الّنفل مع وجود الفر�ص ورد يف نفيه ن�ّص، وهو قوله 

�صّلى الله عليه و�صّلم: ))حّج عن نف�صك ثم عن �صربمة((.
مــن حديث ابن عّبا�ص –ر�صــي الله عنهما-. �صّححــه البيهقي )336/4(، 
وقــال االألباينمِ يف تخريج اإرواء الغليل )�صحيــح( )171/4(، رقم احلديث: 

)994(، ورواه اأبو داود برقم: )1811(.

قال يف الّتلويح �رشح الّتنقيح: ))وحتقيق ذلك اأّن االإم�صاكات غري املقرتنة بالّنّية   )1(
تكون موقوفة الأجل ما هو م�رشوع الوقت، وهو الفر�ص يف رم�صان والّنذر 

، والّنفل يف غري ذلك. يف يوم الّنذر املعنيَّ
واأّمــا الواجبات االأخرى، فاإمّنا هي مــن املحتملت، فاإذا �صادفت قبل ن�صف 
الّنهــار نية ما هو من م�رشوعات الوقت ومتعّيناته ان�رشفت اإليه، واإاّل فل ي�صّح 
الفر�ــص والّنــذر املعــنيَّ والّنفل بنية مــن الّنهار بخلف �صائــر الواجبات. �ص 

241، والّتلويح )398/1(.
وم  وانظــر: الوجيــز �ص 129، وبنّي اأّن الوقت ملا مل يكــن متعّينًا لها كان ال�صّ
مــن عوار�ص الوقت فتجب الّنّية من الّليل. ويف اأ�صول االأحكام للموؤلِّف ذكر 
الــكلم املنقــول من الّتلويح الذي �صبــق واختاره. انظر: �ــص 80 من الق�صم 

. الّثاينمِ
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)الواجب باالأمر(
والواجب باالأمر)1( نوعان:

اأ- اأداٌء؛ وهو: ت�صليم عني الّثابت يف الّذّمة بال�ّصبب املوجب له اإلى َمن   
ي�صتحّق)2(.

واملراد  االأمر،  ب�صبب  الواجب  اأي:  �صببية،  االأمر  لفظ  على  الّداخلة  الباء   )1(
بالواجب -هنا- وجوب تفريغ الّذّمة بعد �صغلها. انظر: اأ�صول االأحكام �ص 
االأثر  اأي:  نف�صه،  احلكم  ال  ال�رّشعي  احلكم  و�صف  وهو  احلا�صية.  مع   80

الذي اأوجبه االأمر.

�ص  انظر:  ي�صتحّق((.  َمن  ))اإلى  بدل:  امل�صتحّق((،  ))اإلى  الوجيز:  يف   )2(
.129

وم مثال لل�ّصبب اإلى َمن ي�صتحّق ذلك الواجب،  لة، وال�صهر لل�صّ كالوقت لل�صّ
اأو اإلــى َمــن ي�صتحّق الّت�صليم اإليــه. وانظر: الّتبيــني )438/1(، واحلا�صية �ص 

.35
ثــم �رشع يف بيان ما ي�صمله تعريف االأداء، فقــال: وهذا الّتعريف ي�صمل ت�صليم 
وم، وت�صليم غري املوؤّقت؛ كالّزكاة و�صدقة  لة، وال�صّ املوؤقت يف وقته؛ كال�صّ

الفطر.
ثم اعرت�ص على الّتعريف، وقال: وال معَنى لت�صليم عني الواجب، وهو و�صف 
يف الّذّمــة ال يقبل الّت�رّشف مــن العبد اإاّل اأخذ ما يح�صل به فــراغ الّذّمة بعد ما 
ع بالواجب، ثم اأمر بتفريغها. وحكم ذلــك الواجب كاأّنه عينه؛  �صغلها ال�ــرشّ

الأّنه ال يت�صّور ت�صليم اإاّل بهذا الّطريق.
انظــر: اأ�صــول االأحــكام للموؤلِّف الق�صم الّثــاينمِ �ص 80، وك�صــف االأ�رشار 
للبخــاري )201/1(، والّتلويح )302/1(، وفــح الغّفار )41-40/1(، 

واالأداء والق�صاء �ص 51-52، وتي�صري االأ�صول �ص 188.
=
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ب- وق�صاٌء؛ وهو: اإ�صقاط الواجب الّثابت يف الّذّمة بت�صليم مثله عن  

=
قلت: هذا تعريف االأداء عند بع�ص احلنفية.

واأّمــا اجلمهور فاإّن االأداء عندهم يختلف تبعــًا الختلفهم يف جريان االأداء يف 
املوؤقتات وغريها، وتبعًا ل�صموله الواجب وغريه من الّنوافل.

واأي�صًا هل هو خا�ّص بالعبادة املو�ّصعة اأو ال؟
كما اأّن تعاريف احلنفية تنق�صم اإلى جمموعتني:

املجموعــة االأولــى: تعرف االأداء باأّنه: ت�صليم الواجــب موؤقتًا اأو غري موؤقٍت اإلى 
ين ال�ّصا�صي وفخــر االإ�صلم البزدوي  م�صتحّقــه. وهذا ما ذهب اإليه نظــام الدِّ

وال�رّشخ�صي وابن الهمام وغريهم. انظر: االأداء والق�صاء �ص 74.
واملجموعــة الّثانيــة: تعريف االأداء مبــا ي�صمل الواجب واملنــدوب موؤقتًا اأو غري 
موؤقٍت، فتقول: االأداء عبارة عن ت�صليم عني الواجب اأو املندوب اإلى م�صتحّقه، 

واإليه ذهب اأبو زيد الّدبّو�صي و�صدر ال�رّشيعة.
وال�ّصبــب يف ذلك هــو اأّن االأداء و�صف للماأمور به، َفَمــن جعل االأمر حقيقة 
يف الّنــدب، وقال: اإّن مقت�صى االأمر الّندب، عّرفه مبا طلب من العمل بعينه، 

فيدخل فيه الّنفل.
�ص االأمر بالوجوب، قال: االأداء ت�صليم عني الواجب باالأمر. االأداء  وَمن خ�صّ

والق�صاء �ص  67، 68، 69، 72، 73، 74، 75.
وكذلــك اجلمهور اختلفــوا يف حقيقــة االأداء فعّرفه بع�صهم مبــا يجعله �صامًل 

للواجب واملندوب، كاأبي اإ�صحاق ال�ّصريازي وابن قدامة وابن احلاجب.
ه بع�صهم بالواجب كالغزايل والفخر الّرازي، كما وافقهما يف ذلك ابن  وخ�صّ

عبد ال�ّصكور من احلنفية.
كمــا اأّن كلًّ مــن ال�ّصريازي وابن قدامة والقرايف والغــزايل وَمن وافقهم التقوا يف 

تعريفهم باإيقاع العبادة اأو الواجب يف الوقت املعنيَّ من غري زيادة لفظ: ))اأوال((.
=
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املكلِّف، وهو حّقه.
هذا هو حقيقة كّل من االأداء والق�صاء يف ا�صطلح ال�رّشع)1(.

وي�صتعمل كّل منها يف مو�صع االآخر جمازاً)2(.والق�صاء يجب بال�ّصبب 

=
كمــا اأّن الغزايل والّرازي مل يقّيدوا الوقت يف تعريــف االأداء بكونه مقّدراً من 

ال�رّشع.
كمــا اأّن زكريــا االأن�صاري وابن ال�ّصبكي �رّشحــا يف تعريفهما على اعتبار فعل 

بع�ص العبادة يف الوقت املعنيَّ من االأداء.
انظر: ر�صالة االأداء والق�صاء �ص 52/ 60، 61، 62، 65، 66، 67.

وقــد اختار �صاحب ر�صالــة االأداء والق�صاء بعد املوازنة بــني تعاريف اجلمهور 
اأنف�صهم وبني تعاريف احلنفية تعريفًا. قال عنه اإّنه الّتعريف املختار.

وهو تعريــف اأبي زيد الّدبّو�صي، وهــو اأّن االأداء: ))ا�صم لفعل ت�صليم ما طلب 
من العمل بعينه((.

وعلل ذلك؛ بــاأّن املندوب ماأمور به مطلوب من املاأمور فعله فهو ثابت باالأمر، 
فل بّد من �صمول الّتعريف له. وتعريف الّدبّو�صي ي�صمله.

والأّن االأداء يجــري يف غــري املوؤقتات اأي�صًا، والّتعريــف يتناولها بخلف تعريفات 
ال�ّصافعيــة وَمن انتهج منهجهــم؛ فاإّنها ال ت�صمل غري املوؤقــت. االأداء والق�صاء �ص 

.75

اأ�صول ال�رّشخ�صي )45/1(.  )1(
ويف العــرف الّنا�صم: ))وعــرّب بالّثابت يف تعريــف االأداء لي�صمل الّنفل بخلف 
الق�صــاء، فــاإّن الكّل عرّب بالواجــب؛ الأّنه مبنمِي على كون املــرتوك م�صمونًا، 

والّنفل ال ي�صمن بالرتك((. )217/1(.

)2(�رّشح املوؤلِّف، وكذا غريه من احلنفية اأّن التعريف املذكور للأداء والق�صاء  
=      
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=
       مبنمِي على ا�صطلح ال�رّشع ال الّلغة حيث اإّن االأداء والق�صاء يف الّلغة ي�صتعمل

       كّل منهما يف مكان االأخرى. وقد مّثل يف حا�صية )46/اأ( لذلك؛ فقال: مثل 
يت. قوله تعالى: �ٹ  ٹ  ڤ� ]اجلمعة من االآية 10[، اأي: اأدِّ

وكقولــه تعالــى: �  ں  ں  ڻ�]البقرة من االآيــة 200[، اأي: 
اأدَّيتم.

ويقال: فلن ق�صى ديَنه، اأي: اأّداه.
وتقــول: نويت اأداء ظهر االأم�ــص، اأي: ق�صاءه. وحينئٍذ يكــون معَنى االأداء 

والق�صاء واحداً يف الّلغة.
وانظر: الّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 192، 193.

لكن ابن تيمية –رحمه الله- يرى اأّن ال�رّشع اأي�صًا ورد مبا هو معروف يف الّلغة، 
واأّن االأداء والق�صاء يف الّلغة وال�رّشع مبعًنى واحٍد.

ومــا ذكــره املوؤلِّف وغريه ون�صبه اإلــى ال�رّشع اإمّنا هو ا�صطــلح خا�ّص بالفقهاء 
فقــط، ال تعرفــه الّلغــة وال يعرفه ال�رّشع. انظــر: ح�صول املاأمــول من كلم 
�صيــخ االإ�صلم ابــن تيمية يف علم االأ�صــول �ص 489 فما بعدهــا، والفتاوى 

.)381-370/22(
وملعرفــة معَنى الق�صــاء واالأداء يف الّلغة. ينظر: القامو�ص املحيط �ص 1325، 
حــاح للجوهري باب الواو واليــاء ف�صل االألف )2266/6(، وامل�صباح  وال�صّ
املنــري )9/1(، ول�صان العرب باب الواو واليــاء، من املعتل ف�صل الهمزة مادة 
حاح،  )اأدا( )26/14(، ور�صالة االأداء والق�صاء �ص 51، و�ص 165، ال�صّ
بــاب الواو والياء، ف�صل القاف مادة )ق�صى(، وامل�صباح املنري، كتاب القاف 

يت( )507/2(. مادة )َق�صَ
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فات �رشف  فاإذا  وقتها؛  القربة )عزمت()2( يف  البع�ص)1(؛الأّن  اجلديد عند 

اأ�صحاب  وعاّمة  م�صايخنا  من  العراقّيون  ))وهم  زادة:  قال يف حا�صية عزمي    )1(
ال�ّصافعي، فاإّنهم قالوا: الق�صاء يجب باأمٍر جديٍد؛ الأّن الواجب يف العبادة املوؤّقتة 
اإمّنا عرف قربة يف وقتها، وقد فات ف�صيلة الوقت بحيث ال ميكن تداركها، 
كما قال –�صّلى الله عليه و�صّلم-: ))َمن فاته �صوم يوٍم من رم�صان مل يق�صه 
�صيام الّدهر كّله((. رواه البخاري واأبو داود والرّتمذي من حديث اأبي هريرة 

–ر�صي الله عنه-.
رواه البخــاري تعليقًا عن اأبي هريرة، باب اإذا جامع يف رم�صان )683/2(، 
يام باب الّتغليظ يف َمن اأفطر  واأبو داود )326/2(، ح )2396(، كتاب ال�صّ
عمــداً، والرّتمذي )101/3(، ح )723(، واحلديث �صعيٌف، فيه املطو�ص 

واأبوه، وهما جمهوالن.
فــل بّد مــن اأمٍر اآخر يعرف بــه اأّن الق�صــاء مماثل ملا فــات،اأي:ومل يرد بذلك 

. ن�صٌّ
وقــال يف حا�صية اأنوار احلوالك: ))اّتفق العلماء على اأّن الق�صاء مبثل غري معقول 

اإمّنا يكون باأمٍر جديٍد، اأي: بن�ّص مبتداأ مغاير للّن�ّص الوارد بوجوب االأداء.
واختلفوا يف الق�صاء مبثل معقول.

فقال املحّققون من اأ�صحابنا وبع�ص اأ�صحاب ال�ّصافعي واحلنابلة وعاّمة اأ�صحاب 
احلديث: اإّنه يجب باالأمر االأّول. املنار وحوا�صيه �ص )156-155(.

وقال العراقّيون مــن اأ�صحابنا و�صدر االإ�صلم و�صاحب امليزان وعاّمة اأ�صحاب 
ال�ّصافعي وعاّمة املعتزلة ال يجب باالأمر االأّول، بل باأمٍر جديٍد. )املنار وحوا�صيه 

�ص 155-156(. وقد اأ�صار اإلى ذلك يف حا�صية )46/اأ( من املخوط.

193، والّتو�صيح )162/1(، واملغنمِي �ص  الّتنقيح �ص  الّتلقيح �رشح  ينظر:   )2(
52-53، والكلمة م�صّحفة عن )عرفت(.
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.)1( الوقت ال يعرف له مثل، اإاّل بن�صٍّ
االإ�صلم  )46/ب( وفخر  االأئمة  م�صايخنا؛ ك�صم�ص  عاّمة  2- وعند 

واالإمام اأبي زيد)2(.
واإليه ذهب بع�ص اأ�صحاب ال�ّصافعي واحلنابلة، وعاّمة اأ�صحاب احلديث 

يجب الق�صاء بال�ّصبب املوجب للأداء)3(

اأي: ومل يرد ن�ّص بذلك.  )1(

االأ�رشار  وك�صف   ،)45/1( ال�رّشخ�صي  واأ�صول   ،87 �ص  االأدلّة  تقومي   )2(
امل�صّنف  �رشح  االأ�رشار  وك�صف   ،)314-313  ،214/1( للبخاري 

)64/1(، فما بعدها واملنار وحوا�صيه �ص 155 فما بعدها.

قا�صم  العّلمة  ال�ّصيخ  لر�صالة  حتقيقه  يف  الّدو�رشي  ترحيب  الّدكتور  قال   )3(
ٍر، فلم تفعل فيه لعذٍر اأو لغري  )218/1(، اإذا ورد االأمر بعبادة يف وقٍت مقدَّ
عذٍر، اأو فعلت فيه على نوع من اخللل، اختلفوا يف وجوب ق�صائها بعد ذلك 

الوقت، هل هو باالأمر االأّول اأو باأمٍر جديٍد؟ قلت: اأي: على اأقواٍل:
الأّول: اأّنــه يجب باالأمر االأّول. وهو مذهــب احلنابلة وبع�ص ال�ّصافعية وبع�ص 

احلنفية. وهو اختيار �صم�ص االأئمة ال�رّشخ�صي واأبي زيد والبزدوي.
: اأّنه يجب باأمٍر جديٍد. وهو مذهب بع�ص احلنفية وهو اختيار العراقّيني  الّثـــاينيِ

منهم؛ �صدر االإ�صلم، واأبي الي�رش، وبع�ص ال�ّصافعية وبع�ص احلنابلة.
واإن ورد مطلقًا غري مقيٍَّد بوقٍت.

فَمــن قــال بحمله على الفور، اختلفوا فيما اإذا وقــع االإخلل به يف اأّول وقت 
االإمكان. هل يجب ق�صاوؤه بذلك االأمر نف�صه اأو باأمٍر جديٍد؟

الأّول: يجــب باالأمــر االأّول نف�صــه وال ي�صقط. وهو مذهــب احلنابلة واأكرث 
املالكية والّرازي من احلنفية.

: قال بع�ص احلنفية: ي�صقط عنه كاملوت. وهذا قول الكرخي واأبي الفرج  الّثاينيِ
=
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وهو االأمر)1(؛ الأّنه ملا وجب ب�صببه ال ي�صقط بخروج الوقت، وله مثل 
من عنده ي�رشفه اإلى ما عليه، فما فات اإاّل �رشف الوقت، وقد فات غري 

م�صموٍن اإاّل باإثم اإذا كان عامداً)2(.
لقوله تعالى: �چ   چ  ڇ  ڇڇَ� ]البقرة من االآية: 184، و185[.

ولقوله –�صّلى الله عليه و�صّلم-: ))َمن نام عن �صلٍة اأو ن�صيها فلي�صّلها 
اإذا ذكرها فاإّن ذلك وقتها(()3(.

=
املالكي.

ونقــل املجد ابن تيميــة عن اجلوينمِي اأّنه قال: ))اأجمع امل�صلمون اأّن كّل ماأموٍر به 
باأمٍر مطلٍق اإذا اأّخره ثم اأقامه فهو موؤدٍّ ال قا�ٍص.

وملعرفة االأدلّة واملناق�صات يرجع اإلى ما يلي:
اأ�صــول ال�رّشخ�صــي )45/1(، وامل�صت�صفــى )10/2-12(، والّتمهيد الأبي 
اخلطــاب )26/1(، واالإحــكام للآمــدي )166/2(، وك�صــف االأ�ــرشار 
للبخــاري )138/1(، وبيان املخت�رش للأ�صفهاينمِ )113/2(، وامل�صودة �ص 
24،و�ــرشح الكوكب املنــري )50/3( واإر�صاد الفحول �ــص 93، اأو ن�صخة 
اأخــرى �ص 159-161، وجمموع الفتــاوى )231/16-235(، وتنقيح 
الف�صول �ص 106، وقواطع االأدلّة )162/3( فما بعدها، و)229/5(.

يف الّن�صخة من االأمر: واملوجود يف ك�صف االأ�رشار وهو االأمر.  )1(

اأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 82، واأ�صول ال�رّشخ�صي )45/1(، فما بعدها،   )2(
-194 �ص  الفقه  اأ�صول  ومذّكرة   ،)214/1( للبخاري  االأ�رشار  وك�صف 

.195

لة،  اأخرجه البخاري من حديث اأن�ص –ر�صي الله عنه- يف كتاب مواقيت ال�صّ  )3(
=
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يكن  ما مل  لة  وال�صّ وم  ال�صّ م�صمونًا يف  الوقت  يكن �رشف  واإذا مل 
وم  ال�صّ يف  ثبت)1(  واإذا   - واحلديث  االآية  بداللة   - تركها،  يف  عامداً 

لة وهو معقول)2(، ثبت يف غريهما كاملنذورات املعّينة وال�صّ

=
لة، احلديث رقم:        باب َمن ن�صي �صلًة فلي�صلِّها اإذا ذكرها وال يعيد تلك ال�صّ

)597(، وانظر: فتح الباري )84/2(.
واأخرجــه م�صلم مــع �رشح الّنووي )164/5(، يف كتــاب امل�صاجد وموا�صع 
لة الفائتــة، احلديث )684(، مــن حديث اأن�ص  ــلة، باب ق�صــاء ال�صّ ال�صّ

–ر�صي الله عنه-.
وانظــر: العرف الّنا�صم �رشح ر�صالة العّلمة قا�صم )222/1(، وقد اأفاد املحّقق 
اأّن لفظ: ))فاإّن ذلك وقتها((، مل يعرث عليه يف البخاري وم�صلم. لكن يف لفظ 

م�صلم: ))ال كّفارة لها اإاّل ذلك((. وانظر: حوا�صي املنار �ص 157.

اأي: الق�صاء.  )1(

اإمّنا كان معقواًل؛ الأّن االأداء كان م�صتحّقًا واجبًا عليه يف الوقت وقد علم من   )2(
قواعد ال�رّشع باال�صتقراء اأّن الواجب ال ي�صقط عن املكّلف اإاّل باالأداء اأو باإ�صقاط 

َمن له احلّق اأو بالعجز، ومل يوجد �صيء من ذلك.
اأّما عدم االأداء فظاهر.

واأّمــا عدم ال�ّصقوط من قبل َمن هو له فلورود الّن�صو�ص بالق�صاء؛ اإذ لو �صقط ملا 
وردت الّن�صو�ص بالق�صاء.

واأّمــا العجــز فلي�ص اإاّل يف حّق اإدراك ف�صيلة الوقت لبقاء القدرة على اأ�صل العبادة 
فيتقــدر ال�ّصقوط بقدر العجز، في�صقط عنه ا�صتدراك �رشف الوقت اإلى االإثم؛ اإذا 
تعّمــد الّتفويت، واإلى عدم الّثــواب اإن مل يتعّمد، ويبقى اأ�صل العبادة الذي هو 
املق�صــود م�صمونًا عليه لقدرتــه عليه فيطالب باخلروج عن عهدته باأن ي�رشف اإليه 
=
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واالعتكاف قيا�صًا)1(.
واخللف يف اأّن الق�صاء يجب مبا اأوجب االأداء)2( اأو ب�صبٍب جديٍد يف 

الق�صاء مبثل معقول.
جديٍد  بن�صٍّ  اإاّل  اإيجابه  ميكن  فل  معقوٍل  غري  مبثل  الق�صاء  واأّما 

باالّتفاق)3(.
1- ثم االأداء)4( اإّما:

=
مــا هو م�رشوع له يف وقٍت اآخر، ومياثلــه يف الهيئات واالأذكار ح�ّصًا وعقًل. 

حوا�صي املنار �ص 157-156.

واحلديث  االآية  وهو  جديٍد،  باأمٍر  وجب  الق�صاء  باأّن  اعرتفتم  قد  يقال:  ال    )1(
املتقّدمان والقيا�ص املذكور: ))الأّنا نقول: ما ذكرناه من االآية واحلديث للإعلم 
باأّن ما وجب بال�ّصبب ال�ّصابق غري �صاقط بخروج الوقت واأّن �رشف الوقت �صاقط 

ال االإيجاب ابتداًء، والقيا�ص مظهر ال مثبت. العرف الّنا�صم )222/1(.
وينظــر: �صبب اخللف وفائدته يف: فتح الغّفــار )41/1( فما بعدها، والعرف 

الّنا�صم )222/1(.

)2(  املراد بال�ّصبب الّن�ّص املوجب للأداء ال ال�ّصبب املعروف، وهو الوقت.
انظر: ك�صف االأ�رشار �رشح امل�صّنف )66/1(، وتي�صري الّتحرير )199/2(.

انظر: الّتلويح )162/1(، وفتح الغّفار )43-42/1(.  )3(

ثم  اأو ق�صاء،  اأداًء  اإّما  به  املاأمور  اأّن  الّتلويح: ))قوله: )واالأداء( �صبق  قال يف   )4(
اإن كان،  اأو غري حم�ص  االآخر،  �صبه  فيه  اإن مل يكن  اإّما حم�ص  كّل منهما 
في�صري اأربعة، واإلى هذا اأ�صار فخر االإ�صلم –رحمه الله- بقوله: االأمر يتنّوع 
والق�صاء               املح�ص  االأداء  من  ثم كّل  نوعني،  يتنّوع  منهما  نوٍع  نوعني؛ وكّل 
=
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لة  ال�صّ اأداء  الذي �رشع. مثل:  بالو�صف  ى  يوؤدَّ اأن  اأ- كامل؛ وهو: 
باجلماعة)1( من اأّولها اإلى اآخرها؛ الأّن �صلة اجلماعة تف�صل �صلة املنفرد)2( 

=
      املح�ص ينق�صم ق�صمني؛ الأّن االأداء املح�ص اإن كان م�صتجمعًا جلميع االأو�صاف 

امل�رشوعة فاأداء كامل، واإاّل فقا�رش.
والق�صاء املح�ص: اإّما اأن يعقل فيه املماثلة فق�صاء مبثل معقوٍل.

واإّمــا اأن ال يعقــل، فق�صــاء مبثل غري معقــوٍل، فبهذا االعتبار ت�صــري االأق�صام 
�صتــة. واإليه اأ�صار فخــر االإ�صلم –رحمه الله تعالى- باأّن �صفة حكم االأمر اأداء 
وق�صاء، وكّل منهما ثلثة اأنواع، فاالأق�صام بح�صب االإجمال اأربعة، وبح�صب 
الّتف�صيل �صتة، ثم كّل من ال�ّصتة اإّما اأن يكون يف حقوق الله تعالى اأو يف حقوق 
العبــاد ي�صري اثَنْي ع�رش ق�صمًا، فعبارة امل�صّنــف –رحمه الله- اأّن تق�صيم مطلق 
االأداء اإلــى الكامــل والقا�رش حا�رش دائر بني الّنفــي واالإثبات، فلزم اأن يكون 
ال�ّصبيــه بالق�صاء ق�صمــًا منهما،وقد جعله ق�صيمًا لهمــا اإاّل اأّن املراد ما ذكرناه.

الّتلويح)116/1(.

الوجيز �ص 130، والّتلويح على الّتو�صيح )166/1(، و�رشح املنار البن ملك �ص   )1(
.38

))بخم�ص وع�رشين اأو �صبع وع�رشين درجة على الّروايتني((. ذكر يف حا�صية   )2(
)46/ب(.

واحلديــث مّتفق عليه، رواه البخــاري يف �صحيحه كتاب االأذان، باب ف�صل 
لة، باب  �صلة اجلماعة )158/1(، وم�صلم يف كتاب امل�صاجد وموا�صع ال�صّ
ف�صل �صلة اجلماعة، وبيان الّت�صديد يف الّتخّلف عنها )451-449/1(.

وانظــر: ر�صالة االأداء والق�صــاء �ص 115، والبخاري مــع الفتح )154/2( 
احلديث رقم: )645(، من حديث عبد الله بن عمر –ر�صي الله عنهما-.

=
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لة التي �صنت اجلماعة فيها. مثل: املكتوبات، والوتر يف رم�صان  يف ال�صّ
والعيدين والرّتاويح)1(. )47/اأ(.

=
واحلديث الّثاينمِ من حديث اأبي �صعيد اخلدري برقم: )646(.

وانظر: اأ�صول االأحكام للموؤلِّف بتحقيق اإبراهيم عبد احلليم �ص 86.

الّتلويح )166/1(، وفتح الغّفار )43/1-44(، وك�صف االأ�رشار للبخاري   )1(
.)219/1(

ــلة التي �صنت اجلماعــة فيها((، احرتاز عّمــا مل ت�صّن فيها  وقولــه: ))يف ال�صّ
اجلماعة؛ كالوتر يف غري رم�صان، والنوافل املطلقة على قول َمن يجعل الّنوافل 
داخلة يف ق�صم االأداء؛ فاإّن اجلماعة فيها �صفة ق�صور كاالإ�صبع الّزائدة. اأ�صول 
االأحــكام الق�صم الّثاينمِ �ــص 86، والعرف الّنا�صم �ــرشح ر�صالة العّلمة قا�صم 

)225/1(، واأ�صول ال�رّشخ�صي )48/1(.
قــال يف ر�صالــة االأداء والق�صاء �ــص 108: ))وقد اختلــف العلماء يف حكم 

لوات اخلم�ص، واأقوال العلماء فيها كاالآتي: اجلماعة يف ال�صّ
اأ- ذكر الكا�صاينمِ يف البدائع عن عاّمة م�صايخ احلنفية القول بوجوب اجلماعة، 
وقال ابن جنيم يف البحر: اإّنه الّراجح عند اأهل املذهب، لكن امل�صهور يف معظم 

دة. كتب احلنفية املعتمدة هو الّتعبري بال�ّصنة املوؤكَّ
دة؛ لقوله –عليه ال�ّصــلم-: ))اجلماعة �صنة  ففــي الهداية: ))اجلماعــة �صنة موؤكَّ
مــن �صــنن الهدى ال يتخّلف عنهــا اإاّل منافق((. الهداية مع �ــرشح فتح القدير 

.)345-344/1(
لكن جمع بينهما باأّن اخللف لفظي؛ الأّن ال�ّصنة املوؤّكدة ق�صد بها الواجب بقرينة 

االأخبار التي ا�صتدّل بها، اأو يق�صدون اأّنها ثابتة بال�ّصنة.
واإلى القول باأّنها �صنة موؤّكدة ذهب املالكية. اخلر�صي على خمت�رش خليل )19/2(.
=
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االأّول؛  بع�صها  اأو  منفرداً)1(،  يوؤّدي كّلها  اأن  قا�رش، وهو:  اأو  ب- 
كامل�صبوق)2(؛ فاإّنه اأداء فيه ق�صور، واإن اأّدى بع�صها االآخر منفرداً؛

=
ب- ذهبت ال�ّصافعية يف االأ�صّح اإلى اأّنها فر�ص كفاية. املغنمِي املحتاج لل�رّشبينمِي 

.)229/1(
ج-وقالــت احلنابلــة وَمن معهم اأّنهــا واجبة وجوب عــنٍي، اأي: على الّرجال 
االأحــرار القادريــن، دون املق�صيات من اخلم�ص وغــري الك�صوف. واإليه مال    
البخــاري حيث عنــون بقوله: ))باب وجوب �صلة اجلماعــة((، فتح الباري 

.)266/2(
وقــد رّجح �صاحب ر�صالة االأداء والق�صاء بعد ذكر اأدلّة كّل قوٍل ومناق�صتها ما 
ذهــب اإليه احلنابلة. قال: والّظاهر هو اأّن قــول احلنابلة القول بوجوبها عينًا من 
غري اأن تكون �رشطًا، وهو الذي تع�صده االأدلة. �ص 117، وك�صاف القناع 
)455/1(، وانظــر: �رشح الّزرقاينمِ على خمت�ــرش خليل )2/2(، واملجموع 

)189/4(، واملغنمِي )176/2(،وملتقى االأبحر )93/1(.

ى ما وجب عليه باالأمر؛ اأّنه ترك الو�صف  ووجه ق�صور �صلة املنفرد مع اأّنه اأدَّ  )1(
ثابتة مبا يجب به الواجب؛ فكاأّنه ترك ما  املرغوب فيه، وهو اجلماعة، وهي 
ال�ّصورة  الفاحتة، وترك �صّم  للّنق�صان كرتك  باالأمر؛ فكان تركها موجبًا  ثبت 

اإليها. انظر: االأداء والق�صاء �ص 121.

لة االأّول، اأي: الّركعة االأولى مثًل، مع  امل�صبوق، هو: َمن فاته بع�ص ال�صّ  )2(
لة باجلماعة دون البع�ص  االإمام، فاإمّنا جعل اأداوؤه قا�رشاً وقد اأّدى بع�ص ال�صّ
االأّول؛ الأّن املركب من الكامل والقا�رش قا�رش اإاّل اأّن ق�صوره من بع�ص الوجوه؛ 
الأّنه موؤدٍّ للفعل يف وقته؛ بحيث وجدت �صفة اجلماعة فيما اأدركها مع االإمام 

بخلف �صلة املنفرد؛ فاإّنها قا�رشة من كّل الوجوه.
=
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=
االأداء والق�صاء �ص 123، وكْنز الو�صول و�رشح ك�صف االأ�رشار )147/1(، 

واأ�صول ال�رّشخ�صي )47/1(، وغاية الّتحقيق �رشح احل�صامي �ص 92.
وقــد اختلــف فيما ياأتي بــه امل�صبوق مما فاته، هــل هو اأّول �صلتــه اأو اآخره اأو 

ماذا؟
- فاحلنفية ذهبوا اإلى اأّن امل�صبوق ياأتي مبا فاته بعد متابعة اإمامه بحيث يق�صي اأّول 

لة يف حّق القراءة واآخرها يف حّق الّت�صّهد. رّد امْلحتار )558/1(. ال�صّ
2- واملالكيــة ذهبــوا اإلى اأّن امل�صبوق يق�صي القــراءة، وذلك بجعل ما فاته مع 
االإمــام اأّول �صلته، وما اأدركه اآخر �صلتــه، ويبنمِي الفعل؛ وذلك باأن يجعل 
لة، ومــا اأدركه اأّول �صلته، وكاأّنهم يّتفقون يف  مــا فاته مع االإمام اآخر ال�صّ

الّنتيجة مع الذين اعتمدوا على قول حمّمد –رحمه الله-.
انظــر: اخلر�صي على خمت�رش خليل وحا�صية العدوي )46/2(، وال�رّشح الكبري 

وحا�صية الّد�صوقي )349/1(.
3- وقالــت ال�ّصافعيــة: اإّن ما يدركه امل�صبوق مع االإمــام هو اأّول �صلته، وما 
ياأتــي به بعد متابعة االإمام –اأي: بعد ال�ّصلم- فهو اآخرها. انظر: مغنمِي املحتاج 

.)260/1(
4- وقالــت احلنابلــة: اإّن ما يدركــه امل�صبوق مع االإمام هــو اآخر �صلته، وما 
يق�صيــه فهو اأّولها، ي�صتفتح فيه ويتعّوذ ويقراأ بال�ّصــورة فيه؛ الأّنه اأّول �صلته، 
وكان علــى هذا اأن ال ياأتي بت�صهد عقب ق�صاء ركعة فيما لو اأدرك من الّرباعية 

اأو الّثلثية ركعة  مع االإمام لكن عن اأحمد –رحمه الله- يف هذا روايتان:
اإحداهما: وهي املذهب عند احلنابلة اأّنه ياأتي بالّت�صّهد عقب ق�صاء ركعٍة اأخرى؛ 
لة فيقطــع الّرباعية على وتر اأو يقطــع املغرب على �صفع،  لئــل يغرّي هيئة ال�صّ

ولي�صتا كذلك.
=
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كاللحق)1( فهو �صبيه بالق�صاء)2(.
فعلى هذا اإن اقتدى امل�صافر مبثله يف الوقت ثم �صبقه احلدث ثم اأقام)3(، وقد 
فرغ اإمامه يبنمِي ركعتني باعتبار اأّنه ق�صاء)4(، واإن مل يفرغ اإمامه يتّم اأربعًا)5(.

=
والّروايـــة الّثانية: اأّنه يت�صّهد عقب ركعتني، فهــذه الّرواية على ما يظهر توافق 

راأي االإمام اأبي حنيفة –رحمه الله-.
انظر: �رشح منتهى االإرادات )248/1(، وك�ّصاف القناع )462-461/1(، 

واالأداء والق�صاء �ص 122-121.

لة مع االإمام لكن فاته الباقي، حلدٍث اأو نوٍم  اللحق، هو: َمن اأدرك اأّول ال�صّ  )1(
لة بعد  لة الباقية التي يبنيها على ما م�صى من ال�صّ اأو غريهما من االأعذار؛ فال�صّ

الو�صوء. االأداء والق�صاء �ص 128.

انظر: حكم اللحق �ص 85-84.  )2(
واإمّنا كان فعله �صبيهًا بالق�صاء؛ الأّنه باعتبار فوات ما التزمه مع االإمام فهو يق�صي 
ما انعقد له اإحرام االإمام من املتابعة له وامل�صاركة معه، مبثله ال بعينه لعدم كونه 

خلفه حقيقة.
واأّما كون فعله اأداء فباعتبار كونه يف الوقت. فتح الغّفار )44/1(، والّتو�صيح 

)166/1(، والّتبيني )448/1(.

اأ. واإّما بنّية االإقامة يف غريه. الّتو�صيح )166/1(. اإّما بدخوله م�رشه ليتو�صّ  )3(

يحاكي  الأّنه  ال�ّصفر؛  باعتبار  وال  االإقامة،  باعتبار  ال  اأ�صًل  يتغرّي  ال  والق�صاء   )4(
االأداء. املرجع ال�ّصابق، والّتبيني )449-448/1(.

حدث،  املقتدي  �صبق  ثم  الوقت،  يف  مب�صافٍر  م�صافر  اقتدى  امل�صاألة:  �صورة   )5(
نية  الأّن  اأربعًا؛  يتّم  يفرغ  واالإمام مل  االإقامة  نوى  اأو  للو�صوء،  م�رشه  فدخل 

االإقامة اعرت�صت على االأداء ف�صار فر�صه اأربعًا.
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الوقت  يف  الّظهر  �صلة  يف  مب�صافٍر  اقتدى  الذي  امل�صافر  كان  اأو 
يتّم  اأو قبله، ونوى االإقامة  اأو تكّلم اللحق بعد فراغ االإمام  م�صبوقًا)1(، 

اأربعًا)2(.

اأي: اقتدى بعد ما �صّلى االإمام ركعة فلما مّت �صلة االإمام نوى املقتدي االإقامة؛   )1(
فاإّنه يتّم اأربعًا؛ الأّن نية االإقامة اعرت�صت على قدر ما �صبق، وهو موؤدٍّ هذا القدر 
من كّل الوجوه؛ الأّن الوقت باٍق، ومل يلتزم اأداء هذا القدر مع االإمام حّتى 

يكون قا�صيًا ملا التزمه مع االإمام.
الذي  املقدار  فيكون يف  االإمام  لة مع  ال�صّ اأداء جميع  التزم  فاإّنه  اللحق؛  اأّما 

�صبقه احلدث ومل يوؤّد مع االإمام قا�صيًا.

الأّنه اأداء فيتغرّي باالإقامة؛ الأّن عليه اال�صتئناف، فاإذا ا�صتاأنف يكون موؤّديًا من كّل   )2(
الوجوه، فنية االإقامة اعرت�صت على االأداء فيتّم اأربعًا. وبهذا ال يقراأ اللحق 

وال ي�صجد لل�ّصهو.
�رشوط  يف  بعدها  فما   )448/1( الّتبيني  وينظر:   ،)166/1( الّتو�صيح 
ورّد  �ص87،  الّثاينمِ  الق�صم  للموؤلِّف  االأحكام  امل�صاألة،واأ�صول  هذه 
املحتار)557/1(، وفتح الغّفار )43/1-44(، واالأداء والق�صاء �ص 129 

فما بعدها.
واأّما حكم �صلة َمن �صبقه احلدث فهي باطلة عند ال�ّصافعي.

اإمامًا اأو ماأمومًا. وهذا هو  اأو  اأ وي�صتاأنفها �صواء اأكان منفرداً  فين�رشف ويتو�صّ
فاأ�صبه  يف�صدانها،  واالنحراف  وامل�صي  لة،  ال�صّ ينايف  احلدث  الأّن  القيا�ص؛ 

احلدث العمد.
اأ  وعند احلنفية اأنَّ َمن �صبقه احلدث اإن كان اإمامًا ا�صتخلف، وان�رشف وتو�صّ

وبَنى على �صلته.
عليه        الله  –�صّلى  لقوله  وبَنى.  اأ  فتو�صّ ان�رشف  منفرداً  اأو  ماأمومًا  كان  واإن 
=
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2- واأّما الق�صاء؛ فاإّما)1(:

=
اأ ولينبمِ على  و�صّلم-: ))َمن قاء اأو رعف اأو اأمذى يف �صلته فلين�رشف وليتو�صّ

�صلته ما مل يتكّلم((.
ولقوله: ))اإذا �صّلى اأحكم فقاء اأو رعف فلي�صع يده على فمه فليقّدم َمن مل   

ي�صبق ب�صيء((.
اإاّل اأّن اال�صتئناف اأف�صل حترزاً عن �صبهة اخللف.

يف  الّطرباينمِ  ورواه   ،)386-385/1( ماجه  ابن  اأخرجه  االأّول  واحلديث 
عن  والّدارقطنمِي   ،)246/1( الّزوائد  عّبا�ص كما يف جممع  ابن  عن  الكبري 
عائ�صة مر�صًل )153/1(، و�صئل االإمام اأحمد عن هذا احلديث فقال: ))هكذا 
اإمّنا هو عن اأبيه ومل  اإمّنا رواه ابن جريج، فقال: عن اأبي،  رواه ابن عّبا�ص، 
ي�صنده عن اأبيه لي�ص فيه عائ�صة وال النَّبمِّي �صلَّى الله عليه و�صلَّم((. الكامل البن 

عدي)288/1(.
وقيل: املنفرد ي�صتقبل، واالإمام واملقتدي يبنمِي �صيانة لف�صيلة اجلماعة.

انظر: االإقناع )241/1(، والهداية )39/1(، والّتبيني )448/1(، واالأداء 
والق�صاء �ص 134-130.

اإمّنا قال: فاإّما مبثل معقوٍل واإّما مبثل غري معقوٍل، فجعل الق�صاء نوعني، اأي:   )1(
الق�صاء املح�ص. واإاّل فالق�صاء ثلثة اأنواع:

اأ- مبثل معقوٍل.
ب- ومبثل غري عقوٍل.

ج- وق�صاء مبعَنى االأداء.
للبخاري  االأ�رشار  وال�رّشخ�صي.ك�صف  للبزدوي  متابع  ذلك  يف  وهو 
الفقه  اأ�صول  )149/1(، واأ�صول ال�رّشخ�صي )49/1(، وكتاب الوايف يف 

.)750/2(
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لة. لة لل�صّ اأ- مبثل معقوٍل)1(؛ كال�صّ
 ، وم يف حّق ال�ّصيخ الفاينمِ ب- واإّما مبثل غري معقوٍل)2(؛ كالفدية)3( لل�صّ
وم والفدية،  وثواب الّنفقة للحّج ثبتا)4( بالّن�ّص، وال تعقل املماثلة بني ال�صّ
االأحكام  واأ�صول   ،58 الغّفار �ص  )فتح  للفائت.  املماثلة  فيه  تعقل  اأن  وهو   )1(

للموؤلِّف �ص 88.

اأّن العقل ينفيه؛ الأّن املراد من املعقول هو ما فهمته  اأي: غري مدرك بالعقل ال   )2(
بعقلك. املرجع ال�ّصابق �ص 88، والعرف الّنا�صم )227/1(.

)ال  يعنمِي:  العقل...الخ(،  يدركه  )ال  ))وقوله:  احلوالك:  اأنوار  يف  وقال 
يدرك العقل مماثلته للفائت، ال اأّنه ينفيه، ويحكم بعدم مماثلته له؛ الأّن العقل 
من حجج ال�رّشع، ولهذا ال تتناق�ص؛ اإذ هو من اأمارات العجز، والله �صبحانه 

وتعالى يتعالى عن ذلك«. كتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )700/2(.

الّت�رّشف. امل�صباح  الّتق�صري يف  الفداء، وهو االإعطاء يف مقابلة  الفدية، من   )3(
املنري مادة )فدية(.

من  ٍڎ�]البقرة  ڌ   تعالى:�ڌ    م�صكني،لقوله  طعام  و�رشعًا:قدر 
االآية 184[.

: ))هي البدل الذي يتخّل�ص به املكلَّف عن مكروٍه توجه اإليه((.  وقال اجلرجاينمِ
الّتعريفات �ص 408.

َن عجز  وهي مثال للق�صاء مبثل غري معقول؛ الأّنها خلف عن ال�صّوم وق�صاء ملمِ
وم، ال �صورًة وال  عنه دائمًا؛ كال�ّصيوخ؛ فاإّننا ال نعقل املماثلة بني الفدية وال�صّ

معًنى.
اأّما �صورة فظاهر.

تنقي�ص  الفدية  ومعَنى  بالكّف،  الّنف�ص  اإتعاب  وم  ال�صّ معَنى  فلأّن  معَنى؛  واأّما 
املال. ولكنه جاز للّن�ّص الوارد بذلك.

=
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=
على خلف  ثبت  وما  القيا�ص.  على خلف  بالّن�ّص  ثبتا  والّنفقة  الفدية  اأي:    )4(
حا�صية  معقوٍل.  اأ�صٍل  من  القيا�ص  يف  بّد  ال  اإذ  غريه؛  عليه  يقا�ص  ال  القيا�ص 

47/ب، وكتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )751/2(.
بوجٍه، ولكننا  مماثلة  االإحجاج  اأفعال احلج ونفقة  بني  البزدوي: ))ولي�ص  قال 

جوزناه بالّن�ّص((.
عن  الفدية  بجواز  جاء  ال�رّشع  ))ولكن  الفقه:  اأ�صول  يف  الوايف  كتاب  ويف 
ونعتقد  ال�رّشع،  به  مبا ورد  فنعمل  اأفعال احلج،  مقام  الّنفقة  واإقامة  وم،  ال�صّ
وم واأفعال احلّج،  بينهما مماثلة يعلمها ال�رّشع؛ حّتى اأقام الفدية والّنفقة مقام ال�صّ
اإلى  عليه  املن�صو�ص  من  تعدية  غري  من  به  نعمل  فلذلك  نتدركها،  ال  ولكن 

غريه((. )751/2(.
واملراد بالّن�ّص الوارد يف ذلك:

اأّما الفدية فقوله تعالى: �ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ� ]البقرة 
ذكره  كما  باالإجماع،  خمت�رش  وهذا  يطيقونه،  ال  اأي:   ،]184 االآية  من 

ۀ  ہ  ہ    � تعالى:  قوله  االآية  اأّول  الأّن  الله-؛  –رحمه  االإ�صلم  فخر 
وم، ثم اأعقبه  ہ   ہ� ]البقرة من االآية 185[، وهذا الإيجاب ال�صّ
االآية  ]البقرة من  �ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ�  تعالى:  قوله 
وم  وم، ويلزم ال�صّ 184[، فلو اأجرى على الّظاهر باأن يفدي املطيق على ال�صّ
ونق�ص  املعقول،  اإلى عك�ص  يف�صي  �ہ�،  بقوله:  عمًل  املطيق  غري 
وكتاب   ،)151/1( االأ�رشار  ك�صف  االأخ�صيكتمِي((.  يرى  كما  االأ�صول 

الوايف يف اأ�صول الفقه )752/2(.
لكن امل�صهور عند العلماء -كما يرى حمّقق كتاب الوايف- اأّن هذا اجلزء من 
))اختلف   قوله:  عيا�ص  القا�صي  الّنووي عن  نقل  من�صوخ حكمه، وقد  االآية 
=
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=
ال�ّصلف يف هذه االآية هل هي حمكمة اأو خم�صو�صة اأو من�صوخة؟.

عن  حيحني  ال�صّ مبا يف  م�صتدلّني  من�صوخة،  االآية  هذه  اإّن  يقولون:  فاجلمهور 
�صلمة بن االأكوع –ر�صي الله عنه-، قال: ملا نزلت هذه االآية:

�ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ� ]البقرة من االآية 184[، كان 
َمن اأراد اأن يفطر ويفتدي حّتى نزلت االآية بعدها فن�صختها، ومبثله روى عن 

ابن عمر –ر�صي الله عنهما-.
ومرادهم بالّن�صخ –هنا الّتخ�صي�ص-؛ الأّنه كثرياً ما يطلق الّن�صخ على الّتخ�صي�ص 
وم اأفطر وفدى،  ة يف كلم املتقّدمني، فيكون معناه: اأّن َمن اأطاق ال�صّ خا�صّ

بناًء على قراءة اجلمهور �ڍ�، فلما نزل قوله تعالى: �ۀ  ہ  ہ  
اأ�صبح �صوم رم�صان حتمًا على   ،]185 االآية  ]البقرة من  ہ   ہھ� 
يفطر  فاإّنه  العاجز؛  حّق  يف  باالإجماع  االآية  �صت  خ�صّ ثم  وغريه،  امل�صتطيع 

ويفدي.
لكربه  وم  ال�صّ يطق  مل  َفَمن  حقيقة،  من�صوخة  االآية  هذه  اأّن  يرى  َمن  ومنهم 
ونحوه فل �صيام وال اإطعام، روى ذلك عن مالك واأبي ثور وداود واأبي عبيد 

وغريهم.
َمن  على  الفدية  فتكون  �صيٌء،  منها  ُين�صخ  مل  حمكمة  اأّنها  يرى  َمن  ومنهم 
م�صكينًا،  يوٍم  كّل  عن  ويطعم  فيفطر  عليه،  يقدر  ال  وهو  وم  ال�صّ تكّلف 
وهكذا يف ال�ّصيخ الكبري والفاين، وحكمه باٍق مل ين�صخ، وهو مذهب ابن 
ُقوَنه�، اأي:  يَن َيَطوَّ عّبا�ص –ر�صي الله عنهما- بناًء على قراءته �َوَعَلى الَّذمِ

مونه. يتكّلفونه، ويتج�ّصّ
بّد من  اأّنه ال  يرون  الذين  ال�ّصغناقمِي من احلنفية وغريه من  اأخذ  فلو  وعلى هذا، 
يكن              مل  االأمر  اأّول  يف  يام  ال�صّ واأّن  اجلمهور،  اإليه  ذهب  مبا  االآية،  يف  تقدير 
=
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وال بني احلّج والّنفقة)1(. 
=

واجبًا عليهم، بل املطيق منهم حكمه حكم العاجز، اإن اأفطر اأطعم عن كّل يوٍم 
اإمَِذا  ياَم  ال�صِّ يُقوَنَ  ُيطمِ يَن  الَّذمِ َوَعَلى   : تقديره:  الكلم حذف  م�صكينًا، ويكون يف 
نٍي، مل يكن فيه عك�ص للمعقول، وال نق�ص للأ�صول. �ْصكمِ ْدَيٌة َطَعاُم ممِ اأَْفَطُروا فمِ

�رشح م�صلم للّنووي )20/8-21(، واأحكام القراآن للهرا�ص )64-63/1(، 
للقرطبمِي  القراآن  الأحكام  واجلامع   ،)79/1( العربي  البن  القراآن  واأحكام 

)287/2-829(، وفتح الباري البن حجر )29-28/8(.
وكتاب الوايف يف  اأ�صول الفقه )752/2-753(، حا�صية )6(.

وتنظر قراءة ابن عّبا�ص: �صحيح البخاري )1638/4( )4235(، وم�صّنف 
-7573(  )221/4( الكبري  ال�ّصيخ  باب  وم،  ال�صّ كتاب  يف  الّرّزاق  عبد 

.)7575
واأّما االحتجاج فبحديث اخلثعمية املّتفق عليه من حديث ابن عّبا�ص –ر�صي الله 
عنهما- قال: كان الف�صل رديف النَّبمِّي –�صّلى الله عليه و�صّلم- فجاءت امراأة 
من )خثعم( فجعل الف�صل ينظر اإليها وتنظر اإليه، فجعل النَّبمِّي –�صّلى الله عليه 
الله على  فري�صة  اإّن  فقالت:  االآخر،  ال�ّصّق  اإلى  الف�صل  و�صّلم- ي�رشف وجه 
عباده يف احلّج اأدركت اأبي �صيخًا كبرياً ال يثبت على الّراحلة، فاأحّج عنه؟ قال: 

ي عنه((. ))نعم((. وذلك يف حّجة الوداع. ويف روايٍة مل�صلٍم: ))فحجِّ
�صحيــح البخاري، كتاب احلّج، باب وجــوب احلّج وف�صله، )551/2(، 
)1442(، و�صحيح م�صلم، كتاب احلج، باب احلّج عن العاجز، )973/2( 

)1334(، ومنت اأ�صول البزدوي �ص 27، 28.

قال املوؤلِّف يف اأ�صول االأحكام:  )1(
))اعلم اأّن عاّمة املتاأّخرين قالوا: للآمر ثواب النفقة، و�صقط الواجب عنه، فاأّما 
احلّج فيقع عن املاأمور. وهو رواية عن حمّمد؛ الأّن احلّج عبادة بدنية وال جتزي 
=
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=
الّنيابة يف البدنيات، ولكن له ثواب االإنفاق؛ الأّنه فعله، فيثاب عليه.

واإمّنا �صقط احلّج عن االآمر باإقامة االإنفاق الذي هو �صبب مقام امل�صبب، وهو 
احلّج، اأو باإقامة االإنفاق املجّرد مقام االإنفاق، واحلّج عند العجز عن اأدائه، 
والّدليل اأّنه ت�صرتط اأهلية الّنائب ل�صّحة االأفعال حّتى لو اأمر ذميًا ال ي�صّح. ولو 

كان الفعل ينتقل اإلى االآمر ال�صرتط اأهليته ال اأهلية الّنائب كما يف الّزكاة.
واإمّنا ال ي�صقط الفر�ص عن املاأمور بهذه االأفعال؛ الأّن الفر�ص ال يتاأّدى اإاّل بنية 

الفر�ص اأو مبطلق الّنّية ومل يوجد، واإمّنا وجدت الّنّية عن االآمر.
وقال بع�صهم: يقع عن االآمر، وهو اختيار �صم�ص االأئمة يف املب�صوط، وهو 
ي عن اأبيك واعتمري((. اأخرجه  ظاهر املذهب، لظاهر قوله لل�صائلة: ))حجِّ
احلديث  املّيت،  والّنذر عن  احلّج  )77/4(، يف كتاب  الفتح  مع  البخاري 

رقم: )1852(.
اأبمِي مات ومل يحّج  اإّن  قال:  َن  ملمِ ))نعم((،  الله عليه و�صّلم-:  –�صّلى  وقوله 

اأفيجزئنمِي اأن اأحّج عنه؟((.
انظر: اأ�صول االأحكام للموؤلِّف الق�صم الّثاينمِ �ص 89، مع احلا�صية.

وحديث اخلثعمية، ولمِهذا ت�صرتط نّية احلّج عنه، ولو نوى احلج لنف�صه ي�صري 
�صامنًا؛ وذلك اأّن الواجب عليه الفعل ال االإنفاق بدليل اأّنه لو حّج من غري اأن 
ينفق من ماله �صقط عنه الفر�ص، ولو اأنفق عنه يف الّطريق ومل يحّج ال ي�صقط، 

فيثبت اأّن النيابة يف الفعل ال الّنفقة.
واإمّنا ي�صّح قوله: ))وال تعقل املماثلة بني احلّج والّنفقة على املذهب االأّول دون 
؛ الأّن الفعل فيه اأقيم مقام الفعل ال الّنفقة((. اأ�صول االأحكام �ص 88- الّثاينمِ
ال�رّشخ�صي  واأ�صول   ،)224-223/1( للبخاري  االأ�رشار  وك�صف   ،90

.)50-49/1(
=
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وكّل ما ال يعقل له مثل قربة ال يق�صى اإاّل بن�صٍّ كالوقوف)1( بعرفة، 

=
وم  ال�صّ والّنفقة يف  بالفدية  الق�صاء ح�صل  اأّن  الّتبيني: ))وتلخي�ص هذا  قال يف 
واحلّج؛ الأّن الق�صاء �رشف ماله اإلى ما عليه، اإاّل اأّن املماثلة ال تدركها العقول، 

فالقيا�ص ياأباها فرتكناه بال�رّشع((. التبيني )457/1(.
وم  لة كال�صّ قــال يف الهدايــة يف ف�صل َمــن كان مري�صًا يف رم�صــان: ))وال�صّ
حيح(( اهـ.  با�صتح�صــان امل�صايــخ، وكّل �صلٍة تعتــرب ب�صوم يوٍم، هــو ال�صّ

الهداية )91/1(. 

اأقول: الّتمثيل به فيه نظر؛ لورود احلديث باأّن َمن اأدرك �صلة الفجر يف املزدلفة   )1(
وقد وقف يف عرفة ليًل اأو نهاراً فقد اأدرك احلّج.

ومفهومه: اأّن َمن مل يدرك ذلك فقد فاته احلج، ولو كان ميكن ق�صاوؤه مل يكن 
لذلك معًنى.
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ورمي اجلمار)1(، واالأ�صحية)2(، وتكبريات الّت�رشيق جهراً)3(، فاإّن كونها 
قربًة خم�صو�صة بزمان. وال يق�صي تعديل االأركان، و�صفة اجلودة )يف 
لة()4( ويف الّزكاة؛ الأّن اإبطال االأ�صل بالو�صف باطل)5(.والو�صف ال  ال�صّ

اأّما رمي اجلمار، فقد ذكر يف تقومي االأدلّة: اأّنه كاالأ�صحية، اإذا فات عن وقته   )1(
ق�صى يف اأّيامه؛ الأّنه م�رشوع عبادة يف تلك االأيام، واإذا ذهبت االأّيام وجب 

اجلرب بال�ّصاة عينًا �رشعًا، واإن عاد الوقت.

وجه عدم معقولية املثل قربة فيها؛ اأّن اإراقة الّدم مل تعرف قربة يف غري هذه االأيام،   )2(
وال يدرى اأّن الّت�صّدق بغري ال�ّصاة اأو بقيمتها هل هو مثل لقربة االإراقة اأم ال.

فات  اإذا  بثمنها  الّت�صّدق  يوجبون  الذين  احلنفية  بع�ص  على  اعرتا�ص  ورد  وقد 
مقام  قيامه  باعتبار  القيمة  اأو  بال�ّصاة  الّت�صّدق  يوجبون  باأّنهم ال  فاأجابوا  وقتها؛ 
اإذ هو  الّت�صّدق؛  اأّيامها مقام  الّت�صحية يف  االأ�صحية، بل العتبار احتمال قيام 

امل�رشوع يف باب املال؛ ولهذا مل يعد اإلى املثل بعد عود الوقت((.
انظر: كتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )750/2(، والّتلويح )167/1(.

قال يف الّتلويح )167/1(: ))الأّنها على �صفة اجلهر مل تعرف قربة اإاّل يف    هذا   )3(
الوقت؛ الأّن االأ�صل فيه االإخفاء، قال تعالى: �ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

ې  ى  ى    ائ  ائ� ]االأعراف من االآية 205[.

مل يرد يف غري املخطوط مما وقفت عليه من الكتب فيمكن اأن يكون زيادة.  )4(

انظر: الّتلويح �رشح الّتنقيح �ص 198.  )5(
له  الو�صف وحده، وهو باطل؛ الأّنه ال يعقل  اأن يق�صي  اإّما  وقال فيه: ))الأّنه 
مثل، وال يوجد ن�ّص، اأو مع االأ�صل باأن يق�صي �صلة معتدلة االأركان، اأو 
يق�صي الّركن نف�صه ب�صفة االعتدال. ويق�صي دراهم الّزكاة جياداً، وهو اأي�صًا 
باطل، ملا فيه من اإبطال االأ�صل بوا�صطة بطلن الو�صف، وهو نق�ص االأ�صول 

وقلب املعقول((. الّتلويح )167/1(.
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لة، فلي�ص  يقوم بنف�صه، فلم يبق اإاّل االإثم)1(.واأّما اإيجاب الفدية يف ال�صّ
غري  مثل  وم  ال�صّ يف  الفدية  الأّن  ال�ّصيخ؛  حّق  يف  وم  ال�صّ فدية  على  قيا�صًا 
وم معلواًل مبعَنى  معقول)2(، بل الحتمال كون الّن�ّص املوجب للفدية يف ال�صّ
وم يف اأّنها  لة كال�صّ معقوٍل يف نف�ص االأمر، واإن مل نقف عليه)3(. وال�صّ
عبادة بدنية ال تعلق لوجوبها وال الأدائها باملال، بل هي اأهّم منه؛ الأّنها عبادة 
وم  ال�صّ تدارك  فاإذا وجب  الّنف�ص،  قهر  بوا�صطة  عبادة  وم  وال�صّ بنف�صها، 
لة احتياطًا،  لة بهذا الّتدارك اأولى)4(.فاأمرناه بالفدية عن ال�صّ بالفدية فال�صّ

اأي: اإذا كان عامداً. اأ�صول االأحكام �ص 91.  )1(

لة و�صفة  )2(  هذا جواب عن اعرتا�ص ورد على قولهم: ))اإّن تعديل اأركان ال�صّ
يرد ن�ّص  املثل قربة منهما ومل  تعقل  لعدم  الّزكاة ال تق�صى  اجلودة يف دراهم 

بق�صائهما((.
لة عجزاً عنها حّتى مات لي�ص قيا�صًا  فاأجاب باأّن اإيجاب الفدية على َمن ترك ال�صّ
وم عنه ورد به ن�ّص يف حمّل  ؛ الأّن ال�صّ وم يف حّق ال�ّصيخ الفاينمِ على فدية ال�صّ

على خلف القيا�ص فل يقا�ص عليه غريه.
لة عجزاً حّتى مات الحتمال كون  واإمّنا كان اإيجاب الفدية يف حّق تارك ال�صّ
وم معلواًل مبعًنى معقوٍل يف االأمر نف�صه واإن مل  ال�صّ للفدية يف  الّن�ّص املوجب 
وال  وم  ال�صّ فدية  على  بالقيا�ص  ولي�ص  احتياطًا؛  ذلك  يف  اإّن  ثم  عليه،  نقف 

يام، بل هو من باب االحتياط((. لة اأولى من ال�صّ بالّداللة لكون ال�صّ
الّتلويح )1167(، وفتح الغّفار �ص 59-60، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 

90-91، واأ�صول ال�رّشخ�صي )51-50/1(.

الّثاينمِ �ص  اأ�صول االأحكام الق�صم  اأ�صول االأحكام: ))لق�صور منّا((.  زاد يف   )3(
.91

=
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فيكون اآتيًا بالواجب اأو املندوب، ونرجو القبول من الله تعالى)1(.
ج- واإّما ق�صاء �صبه)2( االأداء: كما اإذا اأتى بالّتكبريات الّزوائد ل�صلة 

=
اأ�صول ال�رّشخ�صي )50/1-51(، وك�صف االأ�رشار للبخاري )229/1(.  )4(

وم ثبتت  وقال فخر االإ�صلم يف �رشح الّتقومي: ))واإذا اأقام ال�رّشع الفدية مقام ال�صّ
لة ثابتة، فيجوز  وم وال�صّ وم، واملماثلة بني ال�صّ املماثلة �رشعًا بني الفدية وال�صّ
لة؛ الأّن مثل ال�ّصيء مثل ملثله كما هو مثله((. اأ�صول  ْثًل لل�صّ اأن تكون الفدية ممِ

االأحكام للموؤلِّف �ص 91.
ونرجو  املندوب  اأو  بالواجب  اآتيًا  فيكون  احتياطًا،  لة  ال�صّ عن  بالفدية  فاأمرنا 

القبول من الله تعالى ف�صًل((. ك�صف االأ�رشار )229/1(.

)1(   زاد يف ك�صف االأ�رشار )229/1(: ))ف�صًل((.
وانظر: اأ�صول االأحكام الق�صم الّثاينمِ �ص 91، والّتلويح �ص 198، والّتبيني 

)458/1( فما بعدها.

ى الق�صاء غري املح�ص. وهذا الّنوع من الق�صاء ينبئ لفظه عن معناه،   وُي�َصمَّ  )2(
      فكونه غري حم�ص وخال�ص يدّل على اأّن له �صبهًا باالآخر، ولذلك يعرّب عنه يف 

معظم كتب احلنفية بالق�صاء ال�ّصبيه باالأداء.
وبع�صهم يقول: ق�صاء ي�صبه االأداء.

وبع�صهم يقول: �صبه االأداء.
واملعانمِى متقاربة.

انظر: الوجيز �ص 131، والّتو�صيح )167/1(، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف 
الق�صم الّثاينمِ �ص 93.

قال يف الّتو�صيح: ))واأّما ق�صاء �صبه االأداء(( عطف على قوله: ))واإّما مبثل غري 
معقوٍل: كما اإذا اأدرك االإمام يف العيد راكعًا كرّب يف ركوعه، اأي: تكبريات 
=
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العيد يف الّركوع َمْن)1( اأدرك االإمام فيه من غري اأن يرفع يديه)2( واإن فات 
مو�صعه. ولي�ص له ق�صاء،

=
الّزوائد؛ فاإّنه واإن فات مو�صعه ولي�ص لتكبريات العيد ق�صاء؛ اإذ لي�ص لها املثل 
�ص  املنار  �رشوح  باالأداء((.  �صبيهًا  فيكون  بالقيام  �صبه  للّركوع  لكن  قربًة، 

.177

فاعل: )اأَتى(.  )1(

)2(  َمن اأدرك االإمام يف �صلة العيد راكعًا له اأحوال:
احلال الأولى: اأن يغلب على ظّنه اأّنه لو كرّب تكبريات العيد قائمًا يدرك االإمام 
يف الّركوع، فهذا يكرّب قائمًا تكبرية االإحرام، وهي فر�ص، ويكرّب للّركوع 
وهي واجبة، ثم يركع ويكرّب يف الّركوع تكبريات العيد بدون رفع اليدين؛ 
الأّن و�صع اليدين على الّركبتني يف اأثناء الّركوع �صنة ورفعها �صنة. وال يجوز 

اال�صتغال ب�صنة فيها ترك �صنٍة اأخرى.
احلال الّثانية: اإن خ�صي اأن يرفع االإمام قبل اأن يكرّب للفتتاح والّركوع، كرّب 
وركع معه، ويكرّب للّتكبريات الّزوائد اأثناء الّركوع بدون رفع اليدين وما عمله  
عند غلبة ظّنه اإدراك االإمام يف الّركوع من تكبري االإحرام والّتكبرية للّركوع هو 
الأجل اأن تكون الّتكبريات واقعة يف حمّلها االأ�صلي، وهو القيام املح�ص، واإن 
كان هذا ا�صتغااًل منه بق�صاء ما �صبق فراغ االإمام، ولكن ال باأ�ص به، لكي ال 
تفوت اأ�صًل حيث اإّن املقتدي ال يتمّكن من ق�صائها بعد فراغ االإمام. )االأداء 

والق�صاء �ص 282-281(.
وقد اختلف يف عدد تكبريات �صلة العيد ويف كيفيتها. انظر ذلك يف: حا�صية 
و�رشح   ،37 �ص  الّطحاوي  والق�صاء، وخمت�رش  االأداء  ر�صالة  من   )282(
احلطاب )191/2-192(، واالأّم )236/1(، ورو�صة الّطالبني )71/2-

72(، وك�صاف القناع )54-53/2(.
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ولي�ص له املثل فدية؛ فاإّن للّركوع �صبهًا بالقيام حقيقة)1( وحكمًا)2(.
وقد �رشع ما هو من جن�ص تكبريات العيد يف الّركوع)3(.

وقال )48/اأ( اأبو يو�صف: ال ياأتي بتكبريات الّزوائد يف الّركوع؛ الأّنها 
القيام وهو غري قادٍر على مثله من عنده قربة يف  فاتت مو�صعها)4(. وهو 

الأّن القيام عبارة عن االنت�صاب وهو باٍق يف الّركوع با�صتواء ن�صفه االأ�صفل،   )1(
الذي هو الفارق بني القائم والقاعد اإاّل اأّنه ناق�ص ملا فيه من االإنحاء.

اأّما انت�صاب ال�ّصق االأعلى فيوجد يف القاعد اأي�صًا.

)2(  قوله: ))حكمًا((؛ الأّن َمن اأدرك الّركوع مع االإمام فقد اأدرك الّركعة بجميع 
القيام  �صبه  للّركوع  اأي�صًا كان  الّناحية  القيام والقراءة، فمن هذه  اأجزائها من 
حيث اعترب املحّل –القيام املح�ص- كالباقي من وجه، وذلك مبا يعطى للّركوع 
من حكم القيام حيث اعترب اإدراك الّركوع اإدراكًا للّركعة؛ التي تدرك بالقيام. 
وهذا مذهب االإمام اأبي حنيفة وحمّمد –رحمهما الله-. وقد رّجح �صاحب 

ر�صالة االأداء والق�صاء مذهبهما. انظر: �ص 284، و285.

املق�صود مبا هو من جن�ص تكبريات العيد -هنا- هو تكبري الّركعة التي ورد اأّن   )3(
     َمن اأدرك االإمام يف الّركوع، فقد اأدرك الّركعة. االأداء والق�صاء �ص 282-
283، و284، وك�صف االأ�رشار للبخاري )157/1(، واجلامي مع �رشح 
نائع )703/2(، والهداية  الّنظامي �ص 39، والّتحقيق �ص 96، وبدائع ال�صّ

)50/1(، والّتبيني )463/1(.

)4(  يف اأكرث الكتب مو�صعه.
قال االأخ�صيكتمِي: ))ولهذا قال اأبو يو�صف فيَمن اأدرك االإمام يف العيد راكعًا مل 
ن عنده قربة، لكنا نقول: باأّن الّركوع ي�صبه القيام  يكرّب؛ الأّنه غري قادٍر على مثل ممِ
فباعتبار هذه ال�ّصبهة ال يتحّقق الفوات، فيوؤَتى بها يف الّركوع احتياطًا. قال 

حمّقق الّتبيني -بعد نقله للكلم ال�ّصابق-: ))وقال اأبو يو�صف: ال يكرّب((.
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ال�رّشع)1(،فل ي�صّح اأداوؤها فيه؛كالقراءةوالقنوت وتكبريات االفتتاح)2(.
وكذا ال ياأتي بها االإمام يف الّركوع اإذا ن�صيها)3(. لكن نقول: اإّن القراءة 
والقنوت وتكبري االفتتاح غري م�رشوع فيما له �صبه القيام –اأعنمِي: الّركوع 

انظر: حا�صية )10(، من اجلزء االأّول من الّتبيني )462/1(.

)1(  وكاأّنه يقول: الق�صاء حمّقق فيما اإذا قدر على املثل ال غري.
وانظر: الّتبيني )463/1(، مع احلا�صية )1(، و)2(.

اإليه اأبو يو�صف كّل من املالكية وال�ّصافعية واحلنابلة؛ حيث  وقد وافق ما ذهب 
ت�صقط.  القيام  االأ�صلي وهو  فاتت عن مو�صعها  اإذا  العيد  تكبريات  اإّن  قالوا: 
القناع  وك�ّصاف   ،)252/1( الّربّاينمِ  الّطالب  وكفاية   ،)22/5( املجموع 

.)55/2(
قربة يف  مثله من عنده  قادٍر على  املوؤلِّف من كونه غري  ما ذكره  ووجه ذلك 

ال�رّشع، ومل يرد ن�ّص بق�صائها. االأداء والق�صاء �ص 283.

)2(  فاإّن امل�صّلي اإذا اأدرك االإمام يف الّركوع االأخري من الوتر يف رم�صان وخاف 
     من فوت الّركوع لو قنت قائمًا؛ فاإّنه ال ياأتي بالقنوت يف الّركوع، ولو ن�صي 
امل�صّلي اإمامًا كان اأو منفرداً الفاحتة اأو ال�ّصورة ال ياأتي بها يف الّركوع. االأداء 
والق�صاء �ص 283، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف الق�صم الّثاينمِ �ص 94، وك�صف 

االأ�رشار للبخاري )234/1-235(، وفتح الغّفار )49/1(.

)3(  بل يلزمه العود اإلى القيام اّتفاقًا؛ الأّنه قادر على حقيقة االأداء؛ فل يعمل ب�صبهه؛ 
حّتى لو كان امل�صبوق يرجو اإدراكه فيه لو اأتى بها قائمًا؛ فاإّنه ياأتي بها قائمًا ثم 
يدركه. كذا يف فتح الغّفار نقًل عن الك�صف. ك�صف االأ�رشار )157/1-

158(، وفتح الغّفار )49/1(.
وانظر: خلف احلنفية يف عود االإمام اإذا ن�صي تكبري االفتتاح وتذّكر يف الّركوع 
يف حا�صية العرف الّنا�صم )230/1(، واالأداء والق�صاء �ص 285-284.



861حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

بوجه- بخلف تكبري العيد)1(.
اإلى  بالعود  االأداء  حقيقة  على  قادر  الأّنه  عنها؛  االإمام  �صهو  وبخلف 

القيام)2(.
وهذه االأق�صام املذكورة يف حقوق الله تعالى: حتقق يف حقوق العباد 

اأي�صًا.
1- فت�صليم عني العبد املغ�صوب على الو�صف الذي ورد عليه الغ�صب، 
وت�صليم املبيع على ما ورد عليه العقد اأداء كامل على احلقيقة، مبْنزلة اأداء 

لة باجلماعة)3(. ال�صّ

اأ�صول االأحكام الق�صم الّثاينمِ �ص 94.  )1(

)2(  اأ�صول االأحكام )94/1(.
العّلمة  �رشح  الّنا�صم  العرف  حا�صية  ينظر:  ذلك.  يف  خمتلفون  واحلنفية 
املختار  الّدّر  على  حا�صيته  يف  عابدين  ابن  و�رشح   ،)230-229/1( قا�صم 

)174/2(، واالأداء والق�صاء �ص 285-284.

الّتلويح  �رشح  مع  الّتنقيح  على  والّتو�صيح   ،120 �ص  والق�صاء  االأداء   )3(
)167/1(، وكْنز الو�صول وك�صف االأ�رشار للبخاري )160/1(، وتي�صري 
الّتحرير )203/2(، ومراآة االأ�صول وحا�صية االأزمريي )262/1(، والوجيز 

�ص 132، واأ�صول االأحكام �ص 94.
قال االأخ�صيكتمِي: ))وهذه االأق�صام كّلها حتقق يف حقوق العباد:

1- فت�صليم عني العبد املغ�صوب اأداء كامل.
ورّده م�صغواًل بالّدين اأو اجلناية ب�صبٍب كان يف يد الغا�صب اأداء ناق�ص.

القبول؛  على  اأداء حّتى جترب  ت�صليمه  ا�صرتاه كان  ثم  الغري  عبد  اأمهر  واإذا   -2
�صبيهًا بالق�صاء من حيث اإّنه مملوكه قبل الّت�صليم حّتى ينفذ اإعتاقه دون اإعتاقها.      
=
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وت�صليم بدل ال�رّشف، وت�صليم امل�صلم فيه اأداء كامل)1( بح�صب اعتبار 
ال�ّصارع؛ اإذ كّل منهما ثابت يف الّذّمة.

ى عني ذلك  اأّن ال�رّشع جعل املوؤدَّ اإاّل  الّت�صليم  وهو و�صف ال يحتمل 
الواجب كيل يلزم )49/ب( اال�صتبدال يف بدل ال�رشف وامل�صلم فيه قبل 
الّدّيون؛ الأّنها تق�صى  بالّن�ّص)2(.وكذا احلكم يف �صائر  القب�ص وهو حرام 

=
باملال ق�صاء  الّنف�ص واالأطراف  الغ�صب ق�صاء مبثل معقوٍل، و�صمان  و�صمان 

مبثل غري معقوٍل.
واإذا تزّوج على عبد بغري عينه كان ت�صليم القيمة ق�صاء، هو يف حكم االأداء 

ى. حّتى جترب على القبول، كما لو اأتاها بامْلُ�صمَّ
انظر: احل�صامي �ص 39، وحا�صية )7( من كتاب الّتبيني )463/1(، وملعرفة 
املرجع  ينظر:  �صبعة،  اأو  منهما  لكّل  �صتة  هي  وهل  واالأداء،  الق�صاء  اأق�صام 

ال�ّصابق حا�صية )6( )463/1(.

)1(  يراجع الق�صاء واالأداء �ص 120.

)2(  حلديث: ))فاإذا كان يداً بيد فبيعوا كيف �صئتم((. اأخرجه م�صلم يف �صحيحه 
مع �رشح الّنووي )12/11(.

وانظر: االأداء والق�صاء �ص 120، وقارن مبا يف �ص 250، فما بعدها.
اإذ لو كان غري حّقه مل  الّت�صليم والقب�ص؛  امتناع اجلرب على  وزاد: ))لئل يلزم 
يجرب عليه؛ الأّنه ا�صتبدال، واال�صتبدال موقوف على الرّتا�صي فعرفنا اأّنه عني ما 
وجب حكمًا، لكن العني اأعّم من اأن يكون بح�صب احلقيقة اأو باعتبار ال�رّشع 
واملمتنع يف الّدين ت�صليم العني بح�صب احلقيقة وانتفاء اخلا�ّص ال يوجب انتفاء 

العاّم.
وانظر: حا�صية االأزمريي على مراآة االأ�صول )263-262/1(.



863حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

باأمثالها)1(، بخلف تاأدية القر�ص؛ فاإّنه ق�صاء مبثل معقوٍل لي�ص كتاأدية الّدين 
ى يف القر�ص عني الّثابت يف الّذّمة  اأداء كامًل؛ فاإّن ال�رّشع مل يجعل املوؤدَّ
لعدم ال�رّشورة فيه، كما يف الّدين لت�صّوره رّد املقبو�ص يف القر�ص؛ فبالّنظر 

ى مثًل ال عينًا)2(. اإلى املقبو�ص يكون املوؤدَّ
2- واالأداء القا�رش:

ين، اأو اجلناية، اأو مبر�ٍص اأو حامًل)3(. كرّد املغ�صوب م�صغواًل بالدَّ
فات فاإن هلك العبد يف  وت�صليم البائع املبيع م�صغواًل باإحدى هذه ال�صّ
يد املالك قبل دفعه العبد اأو بيعه اإّياه يف ذلك الوقت برئ الغا�صب لوجود 

اأ�صل االأداء)4(.

اأي: ال باأعيانها لتعّذر ذلك.  )1(
وقال يف اأ�صول االأحكام �ص 95 بعد قوله: ))باأمثالها((: ))�رشورة اأّن الّدين 
ى مغاير له اإاّل اأّن ال�رّشع جعله عني الواجب  و�صف ثابت يف الّذّمة، والعني املوؤدَّ

ملا ذكر. الّتو�صيح على الّتنقيح )168/1(، والّتلويح )168/1(.

)2(   اأ�صول االأحكام الق�صم الّثاينمِ �ص 95، والّتلويح )168/1(.

املرجع ال�ّصابق �ص 95-96، والّتلويح على الّتو�صيح )168/1(.  )3(
ين...(( باأن ا�صتهلك املغ�صوب يف يده مال اإن�صاٍن،  وقوله: ))م�صغواًل بالدَّ

مان برقبته. فتعّلق ال�صّ
اأو باجلناية؛ باأن جَنى يف يد الغا�صب جناية ت�صتحّق فيها رقبته اأو طرفه.

اأو مر�ص حدث يف يد الغا�صب.
اأو حامًل؛ باأن غ�صب جارية فرّدها حامًل، وكّل ذلك اأداء لي�ص على الو�صف 

الذي وجب عليه اأداوؤه مبْنزلة �صلة املنفرد.

الأّنه وارد على عني ما غ�صب اأو باع. ولكنه قا�رش لكونه لي�ص على الو�صف   )4(
=
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رجع  ين  الدَّ ذلك  يف  بيع  اأو  ال�ّصبب،  بذلك  قتل  اأو  العبد  دفع  واإذا 
املالك على الغا�صب بالقيمة؛ كاأّن الّرّد مل يوجد لق�صور فيه.

واإن �صلم املبيع م�صغواًل باجلناية فقتل بتلك اجلناية انتق�ص القب�ص عند 
اأبي حنيفة –رحمه الله- حّتى كاأّن امل�صرتي مل يقب�صه؛ فريجع على البائع 

بكّل الّثمن)1(.
وعندهما)2( ال�ّصغل باجلناية عيب )49/ب( ال مينع متام الّت�صليم، فاإمّنا 

=
      الذي وجب عليه اأداوؤه.

انظر: اأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 96، واأ�صول ال�رّشخ�صي )54-53/1(، 
والّتلويح )168/1(.

الأّن يد امل�صرتي زالت عن املبيع ب�صبب كانت اإزالتها به م�صتحّقة يف يد البائع   )1(
مبْنزلة ما لو ا�صتحّقه مالك اأو مرتهن، اأو �صاحب دين وهذا اال�صتحقاق فوق 

العيب. الّتلويح )168/1(، وهذا متفّرع على ق�صور االأداء.

اأّن اجلناية عيب مثل املر�ص، بل اأ�صّد،  اأي: عند اأبي يو�صف وحمّمد، اأي:   )2(
والعيب ال مينع متام الّت�صليم، فامل�صرتي ال يرجع بكّل الّثمن بل بنق�صان العيب 
َم العبد حلل الّدم، وحرام الّدم؛ فريجع بتفاوت ما بني القيمتني من  باأن ُيَقوَّ

الّثمن.
ففي لفظ هلك، ولفظ ت�صليم، اإ�صارة اإلى اأّن اخللف يف امل�صتغل باجلناية دون 
ين، ويف املبيع دون املغ�صوب. وكذا اخللف فيما اإذا رّد اجلارية املغ�صوبة  الدَّ

حامًل. الّتلويح )168/1(.
قال يف اأ�صول االأحكام: ))فاخللف بني االإمام و�صاحبيه يف امل�صتغل باجلناية 

ين، ويف املبيع دون املغ�صوب. �ص 96. دون الدَّ
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يرجع امل�صرتي على البائع بنق�صان العيب)1(.
3- واالأداء الذي ي�صبه الق�صاء كما اإذا اأمهر عبد الغري)2( ثم ا�صرتاه. 
كان ت�صليمه اأداًء، حّتى جترب املراأة على القبول، وال ميلك الّزوج اأن مينعه 

اإّياها)3(. وال يثبت امللك للمراأة قبل الّت�صليم.
اأو ق�صاء القا�صي، ويثبت للّزوج، اأي: امللك اأو الّت�رّشف)4(.

1- والق�صاء مبثل معقوٍل؛ ك�صمان الغ�صب)5(.
 اأ- فاأّما كامل، كاملثل �صورة ومعَنى، كما يف املثلّيات.

ك�صف االأ�رشار للبخاري )238/1(، واأ�صول االأحكام �ص 96.  )1(

اأي: عبداً بعينه. وانظر: الوجيز �ص 133، والّتبيني )464/1(.  )2(

هذا باعتبار كونه اأداًء. الّتلويح )169/1(.  )3(

)4(  اأي: باعتبار جهة الق�صاء. اأ�صول االأحكام �ص 97. والأنها ت�رّشفات �صادفت 
ملك نف�صه. والّتبيني )464/1(، مع احلا�صية )12(.

)5(  اأّما كونه ق�صاًء؛ فلأّنه اإ�صقاط الواجب، وهو رّد العني مبثل من عنده.
اأّنه على نوعني  واأّما كونه معقواًل؛ فلأّن املماثلة بني املال واملال معقولة، غري 

ق�صاء كامل، وق�صاء قا�رش.
فالأّول يف املثلّيات كاملكيلت واملوزونات اإذا �صمن باملثل.

ورة واملعَنى.  واإمّنا قلت: اإّنه كامل؛ الأّنه اأعدل لوجود حّق املغ�صوب منه يف ال�صّ
الّتبيني )466-465/1(.

َن القيمة، اأو فيما له مثل ولكن انقطع، و�صمن  مِّ : فيما ال مثل له اإذا �صُ والّثاينيِ
املعَنى  ورة وبقي  ال�صّ فاتت  فلما  ورة واملعَنى،  ال�صّ القيمة؛ الأّن حّقه كان يف 
وهو القيمة �صمنها، وحينئٍذ يجرب املالك على قبولها لل�رّشورة. انظر: املرجع 

ال�ّصابق )466/1( مع احلا�صية )2(.
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ب- اأو قا�رش؛ وهو املثلي معَنى، كالقيمة يف ذوات القيم)1( اإذا انقطع 
املثل، اأو ال مثل له؛ فل يجب القا�رش اإاّل عند العجز عن الكامل)2(؛ الأّن 
ورة للعجز، فبقي املعَنى؛ فتجب القيمة)3(، يوم اخل�صومة  احلّق فات يف ال�صّ
اأبي حنيفة –رحمه الله-؛ الأّنه حينئٍذ حتّقق العجز عن الكامل بق�صاء  عند 

القا�صي)4(.
وعند اأبي يو�صف قيمته يوم الغ�صب)5(.

وعند حمّمد: جتب قيمته يوم االنقطاع)6(.
باملال  ي�صمن  واالأطراف  كالّنف�ص،  معقوٍل؛  غري  مبثل  والق�صاء   -2
املتقّوم يف حال اخلطاأ)7(؛ فل يجب املال عند احتمال املثل املعقول �صورًة 

املرجع ال�ّصابق.  )1(

املرجع ال�ّصابق، والّتحقيق �ص 97، والهداية )9/4(، والوجيز �ص 133.  )2(

لل�رّشورة.  )3(

الوجيز �ص 133، واملق�صود: اأّن القيمة جتب على الغا�صب يوم الّتداعي لدى   )4(
القا�صي. اأ�صول االأحكام �ص 99.

الأّنه ملا انقطع املثل التحق مبا ال مثل له، واخللف اإمّنا يجب بال�ّصبب الذي وجب   )5(
 ،)169/1( الّتلويح  الغ�صب.  يوم  قيمته  فيعترب  الغ�صب؛  وهو  االأ�صل؛  به 

واأ�صول ال�رّشخ�صي )56/1(.

الأّن امل�صري اإلى القيمة للعجز عن اأداء املثل، وذلك باالنقطاع فيعترب قيمته اآخر   )6(
ال�رّشخ�صي  133، واأ�صول  الوجيز �ص  الّنا�ص.  اأيدي  يوم كان موجوداً يف 
)55/1(، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 99، وانظر: �رشوح املنار �ص 185 

فما بعدها.

=
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ومعًنى)1(. وهو الق�صا�ص حالة العمد، خلفًا )49/ب( لل�ّصافعي)2(.
اإاّل  تعالى  الله  حقوق  يف  معقول  مثل  له  لي�ص  ما  يق�صى  ال  وكما 
بن�ّص، ال يق�صى اأي�صًا يف حقوق العباد اإاّل به)3(، فل ت�صمن املنافع لعدم 
الغا�صُب  َي�صَمُن  املتقّوم،فل  املال  بها  يبقى  ال  عر�صًا  تقومها)4(،لكونها 

=
اإمّنا كان هذا مثااًل للق�صاء مبثل غري معقوٍل؛ الأّننا ال نعقل املماثلة بني االآدمي   )7(
واملال؛ الأّن االآدمي مالك واملال مملوك. فتح الغّفار )51/1(، والوجيز �ص 

134، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 101.

مان، فاإذا وجد ال يلجاأ اإلى املثل غري املعقول  الأّنه اأكمل، وهو االأ�صل يف ال�صّ  )1(
اإاّل يف املعَنى.

فاإّن عنده ويل اجلناية خمرّي بني الق�صا�ص والّدّية.  )2(
الّتو�صيح )170/1(، واملجموع )472/18-473(، واأ�صول االأحكام �ص 
الّتنقيح �ص 204 فما بعدها، وفتح الغّفار )62/1(  101، والّتلويح �رشح 

فما بعدها.

)3(  هذه قاعدة حمّررة ذكرت، ليفّرع عليها يف حقوق العباد كما �صبق الّتفريع 
عليها يف حقوق الله تعالى. انظر: الّتو�صيح )170/1(.

َم بل اإحراز، وال اإحراز بل بقاء وال بقاء للأعرا�ص،  الأّنها غري متقّومة؛ اإذ ال َتَقوُّ  )4(
اأّنها عند ال�ّصافعي  وقّيد باملال املتقّوم تن�صي�صًا على ما وقع فيه اخللف، وهو 
–رحمه الله تعالى- ت�صمن باملال املتّقوم، وتوطئة الإقامة الّدليل؛ فاإّنه يقوم على 
�صلب الّتقّوم عن املنافع، �صواء كانت مااًل اأو مل تكن، اقت�صاراً على املق�صود 

وهو انتفاء املماثلة بانتفاء الّتقّوم.
قال يف الّتلويح: ))والّتحقيق اأّن املنفعة ملك ال مال؛ الأّن امللك ما من �صاأنه اأن 
=
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املنتفع  باإقامةالعني  املنافع  عقداالإجارةعلى  ورد  املغ�صوب،واإمّنا  منافع 
بهامقامها)1(.

وتقّومها يف ابتغاء الب�صع يف عقد الّنكاح مبنفعة االإجارة، وقد كان ال 

=
يت�رّشف فيه بو�صف االخت�صا�ص، واملال ما من �صاأنه اأن يّدخر للنتفاع به وقت 

احلاجة.
ال�ّصافعي  عند  وامللكية  الله-،  –رحمه  حنيفة  اأبي  عند  املالية  ي�صتلزم  والّتقوم 
–رحمه الله- فعنده منافع املغ�صوب ت�صمن بالغ�صب باأن مي�صك العني املغ�صوبة 
الّدابّة وي�صكن  باأن ي�صتخدم العبد، ويركب  مّدة وال ي�صتعملها، وباالإتلف 

الّدار مثًل.
وعند اأبي حنيفة ال ي�صمن؛ الأّن املنفعة عر�ص والعر�ص غري باٍق وغري الباقي غري 
يانة، واالّدخار لوقت احلاجة، فيتوقف على البقاء  حمرز؛ الأّن االإحراز هو ال�صّ
لي�صت  فاملنفعة  مبتقّوم؛ كالعبد واحل�صي�ص،  لي�ص  لي�ص مبحرز  ال حمالة، وما 

مبتقّومة فل تكون مثًل للمال املتقّوم، فل يق�صى اإاّل بن�ّص وال ن�ّص.
قال الّتفتازاينمِ يف الّتلويح: ))وعلى عدم بقاء االأعرا�ص منع ظاهر((. الّتلويح 

.)177/1(

هذا جواب عن اعرتا�ص وارد على قولهم: ))اإّن املنافع ال ت�صمن؛ الأّنها غري   )1(
متقّومة، فيقال: وكيف يرد العقد عليها اإن مل تكن املنافع متقّومة؛ كاالإجارة 

وابتغاء الّنكاح؟!
فاأجاب باأّن ورود العقد على االإجارة باإقامة العني املنتفع بها مقام املنفعة.

وقال يف اأ�صول االأحكام، فل ي�صمن الغا�صب منافع املغ�صوب اإاّل اأّن املتاأّخرين 
والّنظائر البن جنيم  101، واالأ�صباه  ا�صتح�صانًا((. �ص  الوقف  ب�صمان  اأفتوا 

�ص 284.
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ينبغي اإاّل باملال)1( ال يقت�صي تقّومها يف نف�صها بناًء على اأّن ما لي�ص مبتقّوم 
ال ي�صري بورود العقد عليه متقّومًا)2(؛ الأّن ما لي�ص مبتقّوم ي�صري بورود العقد 
عليه متقّومًا بالّر�صا على خلف القيا�ص، فل يقا�ص تقّوم املنافع يف الغ�صب 

على تقّومها يف العقد بالّر�صا)3(.
3- والق�صاء ال�ّصبيه باالأداء:كالقيمة فيما اإذا اأمهر عبداً غري عني؛ فاإّنها 
ق�صاء حقيقة لكن ملا كان االأ�صل جمهواًل من حيث الو�صف ثبت العجز 
عن اأداء االأ�صل وهو ت�صليم العبد، فوجب القيمة فكاأّنها اأ�صل، وملا كان 
االأ�صل وهو العبد معلومًا من حيث اجلن�ص يجب هو فيتخرّي الّزوج بينه وبني 

القيمة )50/اأ( واأيهما اأدى جترب املراأة على القبول)4(.

لقوله تعالى: �ٿ  ٿ       ٿ� ]الّن�صاء من االآية 24[.  )1(

هذه القاعدة مردودة، باأّن ذلك ي�صري متقّومًا بالّر�صا. لكن يقال: اإّن فيه ت�صليمًا   )2(
على  العقد  ا�صتمل  ملا  باأّنه  ودفع  بالّر�صا.  بل  بالعقد،  متقّومًا  �صريورته  لعدم 
الّر�صا، كان الّتقّوم بالّر�صا تقومًا بالعقد؛ الأّن تاأثري ال�ّصيء يف ال�ّصيء يجوز اأن 

يكون باأحد اأجزائه ولوازمه.

على  بالقيا�ص  الغ�صب  يف  املنافع  بتقّوم  القائلة  املقّدمة  اإثبات  ي�صّح  ال  اأي:     )3(
تقّومها يف العقد، وال اإثبات اأ�صل املّدعى وهو مقابلة املنافع يف الغ�صب باملال 

املتقّوم بالقيا�ص على مقابلتها به يف العقد.
النتفاء  القيا�ص  خلف  على  بالّن�ّص  يثبت  االأ�صل  يف  احلكم  فلأّن  االأّول  اأّما 

االإحراز فل ي�صّح مقي�صًا عليه.
واأّما الّثاين فلوجود الفارق، وهو الّر�صا فاإّن له تاأثرياً يف اإيجاب املال يف مقابلة 

لح عن دم العمد. الّتلويح )171/1(. ما لي�ص مباٍل كما يف ال�صّ

الّتلويح )171/1(، مع الّتو�صيح والتنقيح �رشح الّتنقيح �ص 207.  )4(
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 )الفرق بني وجوب االأداء ووجوب الق�صاء(

ثم ال�رّشع فرق بني وجوب االأداء ووجوب الق�صاء)1(،فجعل القدرة

�رشطهما؛الأّن  بيان  يف  وتق�صيمهما،�رشع  والق�صاء  تف�صرياالأداء  من  فرغ  ملا   )1(
�رشط ال�ّصيء يتبعه، والّتبع يعقب املتبوع. كتاب الوايف يف اأ�صول الفقه �ص 

.774
اأّن القدرة قبل  اأن يجمعوا بني ما قاله املعتزلة من  اأراد به احلنفية  الّتفريق  وهذا 

الفعل وما راآه االأ�صاعرة من اأّن القدرة مقارنة للفعل.
وال�ّصبب يف هذا اخللف جاء من اخللف يف م�صاألة اال�صتطاعة، وهي م�صاألة 
كلمية ومن�صاأ الّنزاع فيها هو وجود االإجمال احلا�صل يف لفظ اال�صتطاعة؛ الأّنها 

جاءت يف ال�رّشع مبعنَيني:
الأّول: اال�صتطاعة ال�رّشعية امل�صّححة للفعل، التي هي مناط االأمر والّنهي، 
)القدرة  عليها  يطلق  التي  وهي  االأ�صباب،  و�صّحة  االآالت  �صلمة  وهي: 

املتوهمة(، عند االأ�صاعرة واملاتريدية، واالأولى ت�صميتها بالقدرة يف الّظاهر.
: اال�صتطاعة التي يجب معها وجود الفعل، وهي القّوة التي ترد من الله  والّثاينيِ

تعالى على العبد وهي التي يطلق عليها )القدرة احلقيقية(.
فاالأولى ال جتب مقارنتها للفعل، وهي املذكور يف قوله تعالى: �ھ  ھ  ے   

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ� ]اآل عمران من االآية: 97[.
واأّما الّثانية، فهي مقارنة للفعل، وهي التي ي�صتطيع بها العبد اإتيان املاأمورات 
واالنتهاء عن املحّرمات، وهذه ترد من الله تعالى على العبد؛ فاإن ا�صتعملها يف 
اخلري وعمل بها ما اأمر به اأثيب عليه، واإن ا�صتعملها يف ال�رّش عوقب، وهي التي 
ي�صرتط املعتزلة وجودها قبل التمّكن من الفعل. ))ويقولون: اإّنه ي�صتوي فيها 
املطيع والعا�صي((. ومن اأجل ذلك مل يجّوزوا تكليف املعدوم وال العاجز بناء 

على قولهم: بوجوب االأ�صلح على الله تعالى.
يقول ابن تيمية –رحمه الله-: ))اإّن َمن اأطلق القول باأّن اال�صتطاعة ال تكون اإاّل 
=
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=
مع الفعل، فاإطلقه خمالف ملا ورد يف الكتاب وال�ّصنة، وما اّتفق عليه �صلف 
االأّمة...، فقد منع من هذا االإطلق جمهور اأهل العلم،كاأبي العّبا�ص بن 
�رشيج واأبي العّبا�ص القلنمِ�صي وغريهما، ونقل ذلك عن اأبي حنيفة نف�صه، وهو 

مقت�صى قول جميع االأّمة((.
واإذا تبنّي ذلك عرفنا ف�صاَد الوجوه التي ذكرها املعتزلة وَمن وافقهم يف تاأكيد اأّن 
اال�صتطاعــة ال تكون اإاّل قبل الفعل، واأّن الفاعل املختار يرجح بدون مرّجح، 

وهذا قول فا�صد.
وف�صــاَد قول االأ�صاعرة اأّن اال�صتطاعة مع الفعل، واأّن كّل َمن ترك واجبًا فلي�ص 

بقادٍر عليه، واأّن الّتكاليف كّلها تكاليف باملحال.
وكذلــك االأحناف يقولون بالّتكليــف قبل القدرة احلقيقيــة، ولكن املحّققني 
منهــم فّرقــوا بني القدرة الّظاهريــة التي هي �صلمــة االآالت واالأ�صباب، وبني 
القــدرة احلقيقية املقارنة للفعل، فــاإن اأريد بالقدرة املعَنى االأّول فهي توجد قبل 
الفعــل ومعه وبعده، واإن اأريد بها الّثاين، وهــي القدرة املوؤّثرة فهي مع الفعل 

بالّزمان.
والّراجح هو مذهب اأهل ال�ّصنة واجلماعة، فالقدرة عندهم نوعان:

نــوع م�صحح للفعل ميكن معــه الفعل والرّتك، وهذه هي التــي يتعّلق بها االأمر 
والّنهــي، فهي ت�صلح للمطيع والعا�صي، وتكــون قبل الفعل، وقد تبقى هذه 

القدرة اإلى حني الفعل اإّما بنف�صها واإّما بتجّدد اأمثالها.
: اال�صتطاعة التي يجب معها وجود الفعل، وهي القّوة التي ترد  والنّـــوع الّثاينيِ

من الله تعالى على العبد.
انظر: منهاج ال�ّصنة الّنبوّية )274/1(، وفتاوى ابن تيمية )299/8(، والّتبيني 
)468/1( فمــا بعدهــا، والّتلويح مع الّتو�صيــح )198/1(، والبحر املحيط  
=
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هذه  اأّن  اإاّل  الق�صاء)2(  وجوب  دون  االأداء  لوجوب  �رشطًا  نة)1(  املمكِّ
القدرة �رشطت يف ابتداء الوجوب ل�صّحة الّتكليف ومل يتكّرر الوجوب يف 

واجٍب واحٍد)3(.
ي�صبق  ال  حتّققها  فاإّن  الوجود)4(،  متوهم  القدرة  كون  وال�رّشط 

االأداء)5(.
بمِّي، اأو اأ�صلم الكافر، اأو اأفاق املجنون، اأو طهرت احلائ�ص  فاإذا بلغ ال�صّ

=
)377/1-382(، واأ�صول ال�رّشخ�صي )65/1-66(، واملعتمد )165/1-
167(، وك�صف االأ�رشار للبخــاري )192/1-193(، وكتاب الوايف يف 
اأ�صول الفقه )776/2(، وامل�صائل امل�صرتكة، د. حمّمد العرو�صي �ص 132-

138، واأراء املعتزلة االأ�صولية �ص 227 فما بعدها. 

وهي اأدَنى ما يتمّكن به املرء من اأداء ما لزمه بدنيًا كان اأو ماليًا.  )1(

الأّن الق�صاء يجب وجوده بالقدرة احلقيقية التي تكون مقارنًة للفعل دون القدرة   )2(
نة التي تكون قبل الفعل وي�صرتط لها وجود ال�ّصبب واالأهل فقط. املمكِّ

هذا بناًء على القول باأّن الق�صاء واجب مبا وجب به االأداء كما �صبق.  )3(
ي�صرتط يف  ما  فيه  في�صرتط  ابتداء وجوب جديد  فهو  االآخر،  القول  على  اأّما 

الوجوب املبتداأ به اأّواًل.

اأي: عند االأداء.  )4(

اأي: وجودها يكون مع االأداء ال قبله وال بعده. ويف ذلك  املراد بتحّققها،   )5(
رّد على املعتزلة  الذين يقولون باأّن اال�صتطاعة قبل الفعل. الوجيز �ص 135، 
الفقه  اأ�صول  يف  الوايف  وكتاب   ،106 �ص  للموؤلِّف  االأحكام  واأ�صول 

.)778/2(
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لة عندنا)1(. يف اآخر جزء من الوقت تلزمه ال�صّ
وقال زفر وال�ّصافعي:ال يجب)2(؛ الأّن  �صبب الوجوب وهو جزء من 
وجوب  الوجوب)3(و�رشط  اأ�صل  به  فيثبت  االأ�صل  حّق  يف  وجد  الوقت 
بتوّقف  اجلزء  االمتداد يف  ظهور  موجود جلواز  القدرة  توّهم  وهو  االأداء 

هذا تفريع على اأّن ما ي�صري به الفعل متوّهمًا على نوعني:  )1(
الّنوع من القدرة  الّتحقيق، وهذا  اأ- نوع ي�صري الفعل به غالب الوجود ظاهر 
بمِّي  كال�صّ االأداء؛  برتك  ياأثم  اأّنه  معنى  على  لعينه  االأداء  لزوم  يف  اأثرها  يظهر 
عليهما وجوبًا  االأداء  يجب  �صعة  الوقت  اإذا طهرت ويف  واحلائ�ص  بلغ،  اإذا 

ت�صتحّقان االإثم برتك االأداء يف الوقت بغري عذٍر.
كتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )779/2(.

الّنوادر ح�ّصًا  به يف حيز اجلواز عقًل، واإن كان من  الَفْعل  ب- ونوع ي�صري 
وذلك  لعينه،  ال  خللفه  االأداء  لزوم  يف  اأثرها  يظهر  القدرة  وهذه  وعادًة. 
بمِّي اإذا بلغ، واحلائ�ص اإذا طهرت عند �صيق الوقت؛ بحيث مل يبق من  كال�صّ

الوقت اإاّل ما ي�صع فيه الّتحرمية.
 كان االأداء واجبًا عليهما ال لذاته بل خللفه، -وهو الق�صاء- حّتى ال ياأثمان 
الق�صاء  ل�صّحة  وي�صرتط  الق�صاء،  برتك  االإثم  ي�صتحّقان  واإمّنا  االأداء،  برتك 
اأن يكون  اإمكان حتقيق االأداء يف اجلملة، -يعنمِي يف حيز اجلواز العقلي- ال 

حمااًل واإن كان الغالب عدم القدرة على االأداء.
انظر: كتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )780/2( فما بعدها.

يظهر اأّن الّن�صخة فيها �صقط: وهو، كما يف اأ�صول االأحكام: ))الأّنه لي�ص بقادر   )2(
يثبت  فلم  القدرة  �رشوريات  من  هو  الذي  الوقت  لفوات  حقيقة  الفعل  على 

الّتكليف لعدم �رشطه. الّتبيني )470/1(.

)3(  يف اأ�صول االأحكام:اإذ هو غري مفتقر اإلى �صيٍء اآخر.كتاب الوايف)785/2، 
.)789
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ال�ّصم�ص)1(، في�صع االأداء)2(، كما يف احللف على م�ّص ال�صّماء)3(.

�ص  االأحكام  اأ�صول  يف  وموجود  الّن�صخة.  يف  موجود  غري  ال�ّصم�ص  لفظ    )1(
106. وانظر: خمت�رش االأفكار يف منت املنار �ص 49.

اأي: كما يف ق�صة �صيدنا �صليمان –عليه ال�ّصلم-. جامع االأ�رشار )209/1(.  )2(
الوايف يف  وكتاب   ،)209/1( ال�ّصابق  املرجع  نظر.  ة  الق�صّ ثبوت  لكن يف 

اأ�صول )788/2(.
اإلى  ينتقل  االأداء  القدرة على  الواجب، ولعدم  الوقت يجب  القدر من  فبهذا 
عند  فاإّنه  الو�صوء؛  العجز، كما يف  عند  عنه  بدل  الأّنه  الق�صاء؛  وهو  اخللف 

العجز عنه ينتقل اإلى الرّتاب. جامع االأ�رشار )209/1( فما بعدها.
وفيه اأّنه باإدراك الّتحرمية يتّمها اأداًء اإاّل �صلة الفجر.

وقد رّد جمهور احلنفية على دليل زفر ومن معه. باأّن القدرة اإمّنا ت�صرتط للأداء؛ 
االأداء  على  القدرة  فباإمكان  الق�صاء  فالغر�ص  ههنا  اأّما  الغر�ص،  هو  كان  اإذ 
 ، باإمكان امتداد الوقت كاٍف للق�صاء، ومل تعترب القدرة يف �صوم ال�ّصيخ الفاينمِ
الق�صاء  الأّن  الوقت؛  امتداد  من  اأقرب  اأّنه  مع  االأعمى  عمى  وزوال  واملقعد 
ور. تغيري الّتنقيح �ص 123، وكتاب الوايف �ص  -اأي�صًا- معتذر يف هذه ال�صّ

.)789-785(

فاإّنه ينعقد اليمني الإمكان الرّب يف اجلملة كما كان النَّبمِّي –�صّلى الله عليه و�صّلم-،   )3(
فاإمكان الرّب وهو االأ�صل كاٍف لوجوب احلنث، وهو الكّفارة على اأّن القدرة 

التي �رشطناها متقّدمة هي �صلمة االآالت واالأ�صباب فقد وجدت هنا.
وقال زفر –رحمه الله-: ))اإّن ميينه ال تنعقد؛ الأّن من الرّب يف هذه احلالة م�صتحيل 

عادًة فاأ�صبه امل�صتحيل حقيقة((. التبيني )471/1(.
واإمّنا كانت ال�ّصماء متوّهمة امل�ّص؛ لقوله تعالى: �ڱ  ں  ں� ]اجلـن من 
االآية 8[. والأّن امللئكة ي�صعدون ال�ّصماء، وكذا حتويل احلجر ذهبًا لي�ص =

=
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القدرة  على  زائدة  وهي  للأداء؛  بقدرة  اإاّل  يجب  ال  ما  االأداء  ومن 

م�صتحيًل يف العقل. الّتبيني )471/1(.
فاأّما القدرة احلقيقية فاإّنها مقارنة للفعل. وهذا جواب ت�صليمي، تقديره: �صلمنا 
اأّن اإمكان القدرة على االأداء غري كاٍف لوجوب الق�صاء بل ي�صرتط له وجود 
�صلمة  عن  عبارة  الأّنها  هنا؛  حا�صل  عليه  القدرة  فوجود  االأداء  على  القدرة 

االأ�صباب واالآالت وهي حا�صلة.
واأّما القدرة الّتاّمة احلقيقية فل ت�صرتط؛ الأّنها مقارنة للفعل �رشورًة اأّن العّلة 

الّتاّمة  تكون مقارنة للمعلول كيل يلزم تخّلف املعلول عن العّلة. 
اأو نقول: جواب اآخر عن دليل زفر: الق�صاء ينبنمِي على نف�ص الوجوب ال على 
بقاء  ي�صرتط  وال  وم.  ال�صّ واملري�ص  امل�صافر  ق�صاء  يف  كما  االأداء،  وجوب 
هذه القدرة، اأي: املمكنة لبقاء الواجب، اإذ الّتمّكن على االأداء ي�صتغنمِي عن 

بقائها.
نائع )96/1(،  ويراجع يف م�صالة عدم الوجوب الذي قال به زفر: بدائع ال�صّ

وجممع االأْنهار )74/1(، وجامع االأ�رشار )208/1(.
ثم نقل عن بع�ص اأفا�صل احلنفية: اأّن توّهم القدرة غري كاٍف ل�صّحة الّتكليف، 
ولكن العلماء ا�صتح�صنوا بالوجوب يف هذه امل�صائل للحتياط؛ الأّن اإتيان املكّلف 

ب�صيٍء لي�ص عليه اأولى من اأن يرتك ما عليه، ولهذا يوؤّثموه. والله اأعلم.
انظر: حا�صية الّرهاوي على ابن ملك  �ص 213، وجامع االأ�رشار )209/1(، 

وكتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )791/2(.
كتاب  ة-  املي�رشِّ والقدرة  املمكنة  القدرة  –اأعنمِي  بينهما  الفرق  حا�صل  وانظر 

الوايف )792/2(.
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�صار  املمكنة  دون  اجلن�ص)2(  على  الوجوب  توقف  فلما  بدرجة)1(  املمكنة 
كاأن الواجب تغري من الع�رش اإلى الي�رش بوا�صطتها في�صرتط )50/ب( دوام 
اإاّل  واجبًا  يبقى  ب�صفة ال  متى وجب  احلّق  الأّن  بها؛  الواجب  لبقاء  الي�رشة 

وتلك  ال�ّصني وك�رشها.  بت�صديد  ة،  املي�رشِّ القدرة  ، وهي  الّثاينمِ الق�صم  وهي   )1(
ل من الله تعالى، وتي�صري على عباده حل�صول الّتي�صري ب�صببها. القدرة هي تف�صّ

انظر: جامع االأ�رشار )220/1(، وتغيري الّتنقيح �ص 124-125، والّدرجة 
الّزائدة هي تغيري الواجب من الع�رش اإلى الي�رش.

املراد باجلن�ص؛ جن�ص القدرة. فلهذا اإذا ملك الّزاد والّراحلة ومل يحّج وهلك   )2(
املال ال ي�صقط عنه؛ الأّن احلّج واجب بالقدرة املمكنة فقط؛ الأّن الّزاد والّراحلة 
اأولى ما يتمّكن به على هذا ال�ّصفر غالبًا، فكان ذلك دليًل على اأّنه من القدرة 
املمكنة فل ي�صرتط بقاوؤه لبقاء وجوب احلّج، ثم الّظاهر اأّنها من قبيل االآالت 
التي هي و�صائط ح�صول املطلوب فجعلها من القدرة املمكنة ال يناق�ص تف�صريها 

ب�صلمة االآالت واالأ�صباب. تغيري الّتنقيح �ص 124.
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الّن�صاب، والع�رش)2( بهلك  الّزكاة بهلك  فة)1(، حّتى �صقطت  ال�صّ بتلك 
اخلارج، واخلراج با�صتئ�صال االآفة الّزرع لتعّلق كّل منها بقدرٍة مي�رشٍة)3(.

اأي: هذا اأحد الفروق بينها وبني القدرة املمكنة. وهو اأّنها توجب الي�رش وي�صرتط   )1(
بقاوؤها لبقاء الواجب لئل ينقلب اإلى الع�رش، وقد اعرت�ص على ذلك باأمرين:

االأّول: اأّنه يوؤّدي اإلى فوات اأداء الّزكاة فيما اإذا اأّخر اأداء الّزكاة مّدة طويلة ثم   
هلك املال.

: اأّنا ال ن�صلم اأّنه يلزم من عدم ا�صرتاط بقائها انقلب الي�رش اإلى ع�رش،  والّثاينمِ  
بل اإمّنا يلزم ثبوت اأحد الي�رشين، وهو الّنماء دون البقاء؛ فاإّن ح�صول القدرة 

املي�رشة ي�رش وبقاوؤها ي�رش اآخر.
      واجلواب عن االأّول التزام الفوات يف �صورة هلك املال وال حمذور يف ذلك؛ 

. الأّنه ما فوت بهذا اجلن�ص على اأحد ملكًا وال بُدَّ
: اأّن معَنى انقلب الي�رش اإلى الع�رش اأّنه وجب بطريق اإيجاب القليل       وعن الّثاينمِ
من الكثري ي�رش و�صهولة، فلو اأوجبناه على تقدير الهلك لوجب بطريق الغرامة 

والّت�صمني في�صري ع�رشاً. فليتاأّمل اأّنه املي�رش لكّل ع�صرٍي.

الّزكاة، والع�رش، واخلراج كّلها م�صطلحات �صبق تعريفها يف الق�صم االأّول.   )2(
وينظر: كتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )793/2-802(، فقد تكّلم عن هذه 

امل�صطلحات بتو�ّصٍع.

ٍة فل جتب بدون تعٍد من املالك. يعنمِي: واإذا كانت واجبة بقدرٍة مي�رشِّ  )3(
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يعد)2(  ومل  �صمن)1(.  يوؤدِّ  ومل  االأداء  من  ن  متكَّ اإذا  ال�ّصافعي:  وقال 
�صببًا  كان  ن�صاب  بهلك  �صقوطه  بعد  اآخر  ماٍل  بح�صول  الّزكاة  وجوب 
لوجوبها؛ الأّن وجوبها متعّلق مبال عنٍي وعاد وجوب الكّفارة بح�صول ماٍل 
اآخر بعد �صقوطه بهلك ماٍل كان غنيًا به وقت وجوب الكّفارة باحلنث، 

لتعّلق وجوبها يف اليمني مباٍل غري عنٍي)3(.
ولهذا يت�صاوى ))يتاأدَّى(( الهلك واال�صتهلك يف �صقوط وجوب الكّفارة  
ن�صابالّزكاة  ا�صتهلك)5(  يف  وجب  فاإذاً  الّزكاة،  يف  يتاأّديا  ومل  املال)4(. 

من  بالّتمّكن  عليه  تقّرر  الوجوب  الأّن  اأو  غريه،  حّق  يف  فرط  قد  الأّنه  اأي:   )1(
االأداء ثم بهللك املال واخلارج عجز عن االأداء لعدم ما يوؤدِّي،وَمن تقّررعليه 
العباد، و�صدقة  االأداء فبقي عليه كما يف ديون  بالعجز عن  الوجوب مل يرباأ 

الفطر.
والأّن الواجب جزء من الّن�صاب، فلما مل يوؤدِّ حّتى ذهب املال بعد متّكنه �صار 

مفوتًا للحّق عن حمّله، في�صمن، َكَمن مل ي�صلِّ حّتى فات الوقت.
الوايف �ص 797، والّتبيني )474/1، 475(.

اأي: ال يعود وجوب الّزكاة بح�صول املالك ملاٍل اآخر بعد اأن �صقط عنه الواجب   )2(
ة  مي�رشِّ بقدرٍة  كان  وجوبها  الأّن  منه؛  تفريٍط  اأو  �صبٍب  بدون  الّن�صاب  بهلك 

في�صرتط ا�صتمراره وبقاوؤه.

هذا جواب بالفرق بني وجوب الّزكاة الذي وجب يف ماٍل عنٍي، ووجوب   )3(
الكّفارة الذي وجب مباٍل غري عنٍي.

تفريع على الفرق بني وجوب الّزكاة ووجوب الكّفارة بناًء على الفرق بينهما.  )4(
اأ�صول ال�رّشخ�صي)68/1-73(، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص108.

الأّن اال�صتهلك فعل من قبله دون الهلك، فل ي�صتحّق الّنظر من اأهله. وانظر:   )5(
كتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )797/2(.
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مان دون هلكه)1(. لل�صّ
واأّما احلّج فال�رّشط فيه املكنة من ال�ّصفر املعتاد براحلٍة وزاٍد، والي�رش ال 
يقع اإاّل بخدٍم ومراكَب واأعوان، ولي�ص ب�رشط باالإجماع؛ ولذلك مل يكن 

�رشطًا دوامًا لدوام الواجب)2(.
القدرة  ب�رشط  بل  )51/اأ(  الي�رش  ب�صفة  جتب  الفطر  �صدقة  وكذلك 
والغَنى لي�صري املو�صوف به اأهًل للإغناء، فلم يكن البقاء مفتقراً اإلى دوام 

�رشط الوجوب)3(.

)1(  اأ�صول ال�رّشخ�صي )68/1-73(، وانظر مذهب ال�ّصافعي وت�صويته بني احلالتني 
املرجع ال�ّصابق )797/2(، واملهّذب لل�ّصريازي )244/1(، ورو�صة الّطالبني 

.)223/2(

)2(  اأ�صول االأحكام �ص 111.

)3(  ك�صف االأ�رشار )297/1-298(، واأ�صول االأحكام �ص 112.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 880

�ْصنيِ والُقبْحيِ واحلاكم بهما( )بيان تعريف احْلُ
وال بّد للماأمور به من ح�صن)1(.

الأّن ال�ّصارع حكيم ال ياأمر بالفح�صاء)2(.
واأّما من حيث الّلغة فل امتناع للأمر بدونه)3(.

فة  ال�صّ بيان �صفة ذلك احلكم؛ الأّن  باالأمر، �رشع يف  الواجب  ملا ذكر حكم   )1(
تكون بعد وجود املو�صوف؛ الأّنها تبع للمو�صوف. كتاب الوايف يف اأ�صول 

الفقه )807/2(.

ياأمر  ال  واأّنه  حكيم،  ال�ّصارع  اأّن  ذكر  كما  وعّلته  عليه  مّتفق  احلكم  هذا   )2(
بالفح�صاء.

�رشح   .]28 االآية:  من  ]االأعراف  �ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ�  تعالى:  قال 
الكوكب املنري )306/1(، و�رشح العرف الّنا�صم )231/1(.

قال يف كتاب الوايف )808/2(: ))اعلم: اأّن ح�صن املاأمور به اإمّنا ثبت �رشورة 
حكمة االآمر �رشعًا، ال لغة وال عقًل...، فاإّن االآمر ملا كان حكيمًا علم اأّنه 

ال ياأمر اإاّل مبا هو ح�صن �رشعًا.

ين ال�ّصمرقندي: ))اإذ االأمر قد يرد من ال�ّصفيه على وجه ال�ّصفه،  يقول علء الدِّ  )3(
-وهو اأمر حقيقة-، كال�ّصلطان الّظامل ياأمر اإن�صانًا بالّزنا وال�رّشقة والقتل...، 
�ص  االأ�صول  ميزان  احل�صن((.  ب�صفة  اإاّل  يكون  ال  احلكيم  من  االأمر  ولكن 

176، وفواحت الّرحموت )25/1(.
ويقول �صاحب كتاب الوايف يف اأ�صول الفقه: ))واإمّنا قلنا: اإّنه مل يثبت لغًة؛ الأّن 
َن وَهَدى، جاء من )كفر وع�صي(، واملراد من �صّحته  االأمر كما جاء من اأَممِ
االأحكام:  اأ�صول  يف  املوؤلِّف  قال  به،  االإلزام  و�صّحة  الكلم،  ا�صتقامة  لغًة 
هو  املراد  اأّن  فتبنّي  لغًة((.  اأمر  االإلزام  �صبيل  على  ا�رشق  القائل:  قول  ))الأّن 

ا�صتقامة االأمر و�صّحة اجلملة يف الّلغة. �ص 113.
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فاحلاكم بال�رّشائع عندنا ال�رّشع دون العقل)1(، باأن يحكم بح�صن فعٍل 

قال يف الّتو�صيح على الّتنقيح: ))هذه امل�صاألة من اأمهات م�صائل االأ�صول ومهّمات   )1(
مباحث املعقول واملنقول. ومع ذلك هي مبنية على م�صاألة اجلرب والقدر الذي 
زلت يف بواديها اأقدام الّرا�صخني. و�صّلت يف مباديها اأفهام املتفّكرين، وغرقت 
يف بحارها عقول املتبّحرين، وحقيقة احلّق فيها اأعنمِي اإحلاق بني طريف االإفراط 
والّتفريط �رّش من اأ�رشار الله تعالى التي ال يّطلع عليها اإاّل خوا�ص عباده، وها 
االإدراك ما وقفت عليه  العجز عن درك  اأوردت مع  عزل عن ذلك لكن  مبمِ اأنا 

ووفقت الإيراده((. )172/1(.
قال يف الّتلويح: ))وهو ي�رشح كلم �صاحب الّتو�صيح ال�ّصابق:

قوله: )هذه(، يعنمِي: م�صاألة احل�صن والقبح من اأّمهات م�صائل اأ�صول الفقه؛ الأّن 
معظم اأبوابه باب االأمر والّنهي، وهو يقت�صي ح�صن املاأمور به وقبح املنهي عنه. 
فل بّد من البحث عن ذلك، ثم يتفّرع عليه مباحث من اأّن احل�صن ح�صن لنف�صه 

اأو لغريه ونحو ذلك.
علم  بذلك  يريد  اأن  يجوز  واملنقول(؛  املعقول  مباحث  مهّمات  )ومن  قوله: 
وباملنقول  الكلم،  باملعقول  يريد  واأن  الو�صفني.  بني  جامع  الأّنه  االأ�صول؛ 

الفقه؛
تّت�صف  تعالى هل  الباري  اأفعال  البحث عن  امل�صاألة كلمية من جهة  فاإّن هذه 
بخلقه  تكون  وهل  وم�صيئته،  اإرادته  حتت  القبائح  تدخل  وهل  باحل�صن، 

وم�صيئته؟
واأ�صولية من جهة اأّنها بحث عن اأّن احلكم الّثابت باالأمر يكون ح�صنًا وما تعّلق 

به الّنهي يكون قبيحًا.
ثم اإّن معرفتهما اأمر مهّم يف علم الفقه لئل ُيثبت باالأمر ما لي�ص بح�صن وبالّنهي 

ما لي�ص بقبيح.
عزل عن ذلك... الخ(، زيادة حتري�ص على �صّدة االهتمام بهذه  قوله: )وها اأنا مبمِ
=
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والّثواب  عاجًل  املدح  متعّلق  كونه  مبعَنى  تعالى،  الله  حكم  يف  قبحه  اأو 
ال حكم  العقل  الأّن  اآجًل؛  والعقاب  عاجًل،  الّذّم  متعّلق  وكونه  اآجًل. 
له يف �صيٍء اأ�صًل)1(؛ الأّن احل�صن والقبح مبعَنى موافقة الغر�ص وخمالفته، 

ويعرّب عنهما بامل�صلحة واملف�صدة.
عَنى �صفة الكمال والّنق�ص ال نزاع يف كونهما مدركني بالعقل بدون  ومبمِ

ال�رّشع، واإمّنا الّنزاع يف املعَنى االأّول)2(.

=
امل�صاألة مبعَنى اأّنها اأ�صٌل لفروع كثرية، وفرع الأ�صٍل عميٍق �صعب االّطلع عليه، 
متع�رّش الو�صول اإليه، وحقيقة احلّق: اجلرب اإفراط يف تفوي�ص االأمور اإلى الله 
ْنزلة جماد ال اإرادة له وال اختيار، والقدر تفريط  تعالى؛ بحيث ي�صري العبد مبمِ
يف ذلك؛ بحيث ي�صري العبد خالقًا الأفعاله م�صتقلًّ يف اإيجاده، ال�رّشور والقبائح 
االإفراط  اأي و�صط بني  اإحلاق  االأمر  نف�ص  الّثابت يف  باطل، واحلّق  وكلهما 
والّتفريط على ما اأ�صار اإليه بع�ص املحّققني؛ حيث قال: ال جرب وال تفوي�ص، 

ولكن اأمر بني اأمرين((. الّتلويح على الّتو�صيح )172/1(.

اأي:ال مبعَنى اأّنه ال فائدة للعقل؛ فاإّنه اآلة فهم اخلطاب ومعرفة �صدق العاقل،بل   )1(
به اأو منهيًا عنه  اأّنه قبل ورود ال�رّشع اليعرف ما ينبغي اأن يكون ماأموراً  مبعَنى 

�رشعًا.
انظر: ف�صول البدائع يف اأ�صول ال�رّشائع )159/1( فما بعدها، واآراء املعتزلة 

االأ�صولية �ص 167-164.

)2(  ي�صري املوؤلِّف -هنا- اإلى اإطلقات احل�صن والقبح، وبيان حمّل الّنزاع منها؛ الأّن 
احل�صن والقبح عند االأ�صولّيني يطلقان على ثلثة معاٍن:

واملّر  احللو ح�صن  املعَنى  فبهذا  له؛  للّطبع ومنافراً  ال�ّصيء ملئمًا  الأّول: كون 
قبيح، وال يراد بالّطبع املزاج كما يقول ال�ّصيخ ال�رّشبمِينمِي –رحمه الله-، واإمّنا 
=
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=
اجلوامع  امل�صاّر. جمع  املنافع ودفع  اإلى جلب  املائلة  االإن�صانية  الّطبيعة  املراد: 

.)80/1(
: كونه �صفة كمال و�صفة نق�صان. وبهذا املعَنى: العلم ح�صن واجلهل       الّثاينيِ

قبيح.
االإبهاج  عقلني.  كونهما  يف  نزاع  ال  والقبح  للح�صن  الّتف�صريان  وهذان 
وفتح   ،)231/1( قا�صم  العّلمة  ر�صالة  �رشح  الّنا�صم  والعرف   ،)135/1(

الغّفار )53/1(، واإر�صاد الفحول �ص 12.
الّنوع،  اإلى هذا  الّثالث  الّنوع  الله-  –رحمه  تيمية  ابن  االإ�صلم  �صيخ  رّد  وقد 
؛ الأّن �صفة املدح والّثواب �صفة كمال، و�صفة الّذّم والعقاب �صفة  اأعنمِي الّثاينمِ

نق�صان، فاالأق�صام عنده ق�صمان يف احلقيقة.
الّثالث: ما ذكره املوؤلِّف، وقال اإّنه حمّل الّنزاع، وهو اأن يحكم بح�صن فعٍل   
اأو قبحه يف حكم الله تعالى، مبعَنى كونه متعّلق املدح عاجًل والّثواب اآجًل، 
وكونه متعّلق الّذّم عاجًل والعقاب اآجًل، واملراد من كونه كذلك اأّن ال�رّشع 
ن�ّص عليه اأو على دليله، وذلك ال ينايف العفو عنه. ولهذا قالوا: كونه متعّلق 

العقاب، ومل 
       يقولوا: كونه بحيث يعاقب عليه. العرف الّنا�صم )231/1(.

ومق�صود َمن قال بهذا الّتق�صيم اأن يجمع بني القول باأّن العقل ال حكم له اأ�صًل 
اإّنه يدرك يف بع�ص االأفعال  اإدراك �صفة احل�صن والقبح، وبني َمن يقول:  يف 

�صفة احل�صن والقبح.
يقول ابن قيم اجلوزية –رحمه الله- راّداً على هذا الّتف�صيل:

))هذا فرار من الّزحف؛ اإذ ههنا اأمران متغايران ال تلزم بينهما:
اأحدهما: هل الفعل نف�صه م�صتمل على �صفة اقت�صت ح�صنه وقبحه؛ بحيث ين�صاأ 
=
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=
احل�صن والقبح منه، فيكون من�صاأ لهما اأو ال؟

: اأّن الّثواب املرّتب على ح�صن الفعل، والعقاب املرّتب على قبحه واقع  والّثاينيِ
بالعقل، اأو ال يقع اإاّل بال�رّشع؟

وملا ذهب املعتزلة اإلى تلزم االأ�صلني ا�صتطالت عليهم االأ�صاعرة وَمن قال بقولهم 
–كما �صياأتي-، ومتّكنت من اإبداء تناق�صهم وف�صائحهم. وملا نفت االأ�صاعرة 
ف�صائحهم  من  واأبداأوا  املعتزلة  عليهم  ا�صتطال  جميعًا،  االأ�صلني  معهم  وَمن 
وخلفهم ل�رشيح العقل والفطرة ما اأبدوه وقد غلط املعتزلة يف تلزم االأ�صلني، 

وغلط     االأ�صاعرة يف نفي االأ�صلني.
واحلّق الذي ال يجد الّتناق�ص اإليه ال�ّصبيل: اأّنه ال تلزم بينهما، واأّن االأفعال يف 

نف�صها ح�صنة وقبيحة.
وكما اأّنها نافعة و�صّارة.

والفرق بينهما كالفرق بني املطعومات وال�ّصمومات واملرئيات. ولكن ال يرتّتب 
عليها ثواب وال عقاب اإاّل باالأمر والّنهي.

وقبل ورود االأمر والّنهي ال يكون قبيحًا موجبًا للعقاب مع قبحه يف نف�صه، 
بل هو يف غاية القبح، والله ال يعاقب عليه اإاّل بعد اإر�صال الّر�صل، فال�ّصجود 
لل�ّصيطان واالأوثان، والكذب والّزنا والّظلم والفواح�ص كّلها قبيحة يف ذاتها، 
والعرف   ،)254/1( ال�ّصالكني  مدارج  بال�رّشع((.  عليها م�رشوط  والعقاب 

الّنا�صم )231-230/1(.
على  والّتقبيح  الّتح�صني  م�صاألة  ))والّنا�ص يف  الله-:  –رحمه  تيمية  ابن  ويقول 

ثلثة اأقوال، طرفان وو�صط، ثم ذكر الّطرفني على نحو ما ذكر ابن القّيم.
مات فحرمت،  م املحرَّ ثم قال: ))والفقهاء وجمهور امل�صلمني يقولون: الله حرَّ

واأوجب الواجبات فوجبت، فمعنا �صيئان:
=
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=
1- اإيجاب، وحترمي، وذلك كلم الله وخطابه.

والّثاين وجوب وحرمة، وذلك �صفة للفعل.
ونهى  فاأمر  امل�صالح  من  االأحكام  تت�صّمنه  مبا  علم  حكيم،  عليم  تعالى  والله 
لعلمه مبا يف االأمر والّنهي واملاأمور واملحظور من م�صالح العباد ومفا�صدهم، 
وهو اأثبت حكم الفعل، واأّما �صفته فقد تكون ثابتة بدون اخلطاب، وقد تثبت 

باخلطاب، واحلكمة احلا�صلة من ال�رّشائع ثلثة اأنواع:
ال�رّشع  يرد  ولو مل  مف�صدٍة  اأو  م�صلحٍة  م�صتمًل على  الفعل  يكون  اأن  اأحدها: 
اأّن العدل م�صتمل على م�صلحة العامل، والّظلم م�صتمل على  بذلك كما يعلم 

ف�صادهم، فهذا الّنوع ح�صن وقبيح.
وقد يعلم بالعقل وال�رّشع قبح ذلك ال اأّنه اأثبت للفعل �صفة مل تكن، لكن ال 
يلزم من ح�صول هذا القبح اأن يكون فاعله معاقبًا يف االآخرة؛ اإذ مل يرد �رشع 

بذلك.
ثانيها: اأّن ال�ّصارع اإذا اأمر ب�صيٍء �صار ح�صنًا، واإذا نهى عن �صيٍء �صار قبيحًا، 

واكت�صب الفعل �صفة احل�صن والقبح بخطاب ال�رّشع.
وثالثها: اأن ياأمر ال�ّصارع ب�صيٍء ميتحن العبد هل يطيعه اأو يع�صيه؟ وال يكون املراد 
فعل املاأمور به، كما اأمر اإبراهيم –عليه ال�ّصلم- بذبح ابنه، فّلما تّله للجبني 
ح�صل املق�صود، ففداه بذبٍح عظيٍم... فاحلكمة من�صوؤها من االأمر نف�صه ال 
من املاأمور به نف�صه. وهذا الّنوع والذي قبله مل يفهمه املعتزلة، وزعمت اأّن 

احل�صن والقبيح ال يكون اإاّل ملا هو مّت�صف بذلك بدون اأمر ال�ّصارع.
واالأ�صاعرة اّدعوا اأّن جميع ال�رّشيعة من ق�صم االمتحان، واأّن االأفعال لي�صت لها 

�صفة ال قبل ال�رّشع وال بال�رّشع.
واب((. واأّما احلكماء واجلمهور فاأثبتوا االأق�صام الّثلثة. وهو ال�صّ

=
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فعند االأ�صاعرة)1( ال يثبت بالعقل)2(، بل بال�رّشع فقط)3(.

=
واأ�صول   ،)233-232/1( الّنا�صم  والعرف   ،)431/8( الفتاوى  جمموع 

االأحكام للموؤلِّف �ص 113-112(.

�صبق الّتعريف باالأ�صاعرة �ص 55 من الق�صم االأّول.  )1(
َمن  عند  ال�ّصيء  اأّن ح�صن  ))واعلم   :)1( حا�صية   )482/1( الّتبيني  وقال يف 

جعله عقليًا عبارة عن كون عاقبته حميدة، والقبح بخلفه.
وعند َمن جعله �رشعيًا هو موافقة الغر�ص، والقبح خمالفة ذلك.

وقيل: احل�صن عبارة عن كون ال�ّصيء مطلوب الوجود، والقبح عبارة عن كونه 
مطلوب العدم.

يف اأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 116: ))ال يثبتان بالعقل، بل بال�رّشع فقط؛   )2(
وذلك الأّن االأفعال كّلها �صوا�صية، لي�ص �صيء منها يف نف�صه؛ بحيث يقت�صي 
مدح فاعله، وثوابه، وال ذّم فاعله وعقابه، واإمّنا �صارت كذلك بوا�صطة اأمر 

ال�ّصارع بها ونهيه عنها.
هذا  يف  وافقهم  َمن  ))ومنا  االأنوار:  اإفا�صة  على  االأ�صحار  ن�صمات  يف  وقال 
الّراأي، وذكر يف الّتبيني اأّن حمّل الّنزاع يف االأفعال اخلارجة عن اال�صطرار((. 
وفتح   ،)130/1( االأ�صول  علم  اإلى  الو�صول  ونهاية   ،)173/1( الّتلويح 
 ،33 �ص  االأ�صحار  ون�صمات   ،194 �ص  املنار  و�رشح   ،)54/1( الغّفار 
 ،209-208 �ص  الّتنقيح  �رشح  والّتلويح   ،)183-182/1( والّتبيني 

وك�صف االأ�رشار )389/1(.

يعنمِي: اأّن العقل ال يدرك معَنى املدح والّثواب يف الفعل اإاّل بورود ال�رّشع بذلك،   )3(
اكتفى  تعالى  الله  اأفعال  ي�صمل  ما  به  اأريد  فاإن  ة،  خا�صّ العباد  اأفعال  يف  هذا 
بتعّلق املدح اأو الّذّم. وترك الّثواب اأو العقاب. اأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص        
=
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فاحل�صن عندهم: ما اأمر به اأمر وجوٍب اأو ندٍب.
والقبيح: ما نهى عنه نهي حترمٍي اأو كراهٍة، فل ح�صن وال قبح للأفعال 

قبل ورود ال�رّشع)1(.
نه مل يكن ممتنعًا، وانقلب  اأو قبََّح ما ح�صَّ ن ال�ّصارع ما قبَّحه  ولو َح�صَّ

االأمر ف�صار القبيح ح�صنًا، واحل�صن قبيحًا)2(.

=
       116، والّتلويح على الّتو�صيح )173/1(، ونهاية الو�صول اإلى علم االأ�صول 

.)130/1(

اأي: عند جمهور االأ�صاعرة؛ الأّن احل�صن والقبح من موجبات ال�رّشع عندهم   )1(
فل يعرفان اإاّل بوروده، ولي�صت للأفعال لذاتها اأو �صفاتها اأو لوجوه واعتبارات 
قبحه موقوف على  اأو  الفعل  بل ح�صن  اأجلها،  الفعل من  قبح  اأو  َح�ُصَن  اأخر 

ورود ال�رّشع.
والّتلويح   ،)130/1( املخت�رش  وبيان   ،)483-482/1( الّتبيني  انظر: 

.)173/1(

الّتلويح )173/1(:  الأن احل�صن والقبح تابعان لورود ال�رّشع بذلك. قال يف   )2(
))وهذا مبنمِي على اأمرين –يعنمِي: اأّن العمدة يف اإثبات ذلك اأمران:

اأحدهما: اأّن ح�صن الفعل وقبحه لي�صا لذات الفعل، وال ل�صيٍء من �صفاته حّتى 
يحكم العقل باأّنه ح�صن اأو قبيح بناًء على حتّقق ما به احل�صن اأو القبح.

وثانيهما: اأّن فعل العبد ا�صطراري ال اختيار له فيه، والعقل ال يحكم با�صتحقاق 
يف الّثواب اأو العقاب على ما ال اختيار للفاعل فيه، ثم قال: ولي�ص معَنى ذلك 
اأّن مذهب االأ�صعري ال يثبت اإاّل بتحّقق االأمرين، بل كّل من االأمرين م�صتقّل 

باإفادة مطلوبه، بل وله اأدلّة اأخرى على مذهبه م�صتغنيه عن االأمرين.
=
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ويدّل على كونهما �رشعيني:اأ- اأّن فعل العبد )51/ب( لي�ص باختياره 
عندهم)1(.

اختيار  ال  ما  على  العقاب  اأو  الّثواب،  با�صتحقاق  يحكم  ال  والعقل 
للفاعل فيه. فل يو�صف باحل�صن والقبح.

تعالى  الأّنه  بال�رّشع؛  والعقاب  الّثواب  متعّلق  كونه  جاز  ذلك  ومع 

=
تيمية  ابن  ذكر  فقد  العباد،  اأفعال  يف  ال�ّصلف  ملذهب  خمالف  الّتعليل  وهذا 
–رحمه الله-: ))اأّن جمهور اأهل ال�ّصنة يقولون: اإّن فعل العبد فعل له حقيقة 

ولكنه خملوق لله ومفعول لله((. انظر: منهاج ال�ّصنة )285/1(.
ويقول ابن القّيم –رحمه الله-: ))وهم اأي: اأهل ال�ّصنة واجلماعة مّتفقون على 
اأّن الفعل غري املفعول، فحركات العباد واعتقاداتهم اأفعال لهم حقيقة، وهي 
مفعولة لله �صبحانه وتعالى، خملوقة له حقيقة، والذي قام بالّرّب –عّز وجّل- 
وك�صبهم،  فعلهم  هو  بهم  قام  والذي  وتكوينه،  وم�صيئته،  وقدرته  علمه 
وحركاتهم، فهم امل�صّلون القائمون القاعدون حقيقة، وهو �صبحانه هو املقّدر 
لهم على ذلك،القادر عليه الذي �صاءه منهم وخلقه لهم... فما ي�صاوؤون اإاّل 

اأن ي�صاء الله، وما يفعلون اإاّل اأن ي�صاء الله((. �صفاء الغليل �ص 113.
وهذا واإن كان رّداً على املعتزلة الذين يقولون: اإّن اأفعال العباد لي�صت مقدورة 
لله تعالى، واأّنهم هم الذين يخلقونها ويوجدونها لكن فيه رّد على االأ�صاعرة 

اأي�صًا يف كونهم يقولون: اإّن فعل العبد لي�ص باختياره.

اأي: عند االأ�صاعرة.  )1(
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اإليه)2(؛  بالّن�صبة  قبح  اأفعاله ح�صنة ال  كّل  االإطلق)1(،  على  االأمور  مالك 
عنه  َي  ُنهمِ مبا  والقبيح  �رشعًا)3(،  عنه  منهيًا  لي�ص  مبا  احل�صن  يف�رّشون  الأّنهم 
 ،)4( املعَنى  بهذا  ح�صنة  تعالى  اأفعاله  فجميع  تْنزيٍه؛  اأو  حترمٍي  نهي  �رشعًا، 
)ال()5( مبعَنى تعّلق املدح يف العاجل لكن االأّول)6( يتناول املباح –اأي�صًا ال 

يثبت  غريهم  فاإّن  واإاّل  لفعله،  غاية  وال  ل�صنعه،  عّلة  ال  ي�صاء  ما  يفعل  اأي:   )1(
احلكمة لله تعالى. الّتلويح )173/1(، واأ�صول االأحكام �ص 117.

)2(  الأن احل�صن والقبح ال ين�صبان اإلى اأفعال الله تعالى عند االأ�صعري.
قال يف الّتلويح: ))واملذكور يف الكتب الكلمية: اأّنه ال قبيح بالّن�صبة اإلى الله 
واب؛ الأّنه مالك االأمور على  تعالى، بل كّل اأفعاله ح�صنة واقعة على نهج ال�صّ
االإطلق، فل يقبح اأن يثيب العبد اأو يعاقبه على ما لي�ص باختياره((. الّتلويح 
)173/1(، واأ�صول االأحكام �ص 117، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 209، 

وتغيري الّتنقيح �ص 116-115.

اأي: االأ�صاعرة.  )3(

)4(  لعدم الّنهي عنها. الّتلويح )173/1(.

جاء يف اأ�صول االأحكام كما هو )مثبت(، ويف الّزبدة )كما(، وكذا العاجل   )5(
جاء بدله )العاقل(.

املراد به تعريف احل�صن مبا لي�ص منهي عنه �رشعًا، هو الذي يتناول املباح؛ الأّن   )6(
املباح لي�ص منهيًا عنه �رشعًا. وقد جاء هذا الّتعليل قبل تعريف القبيح يف اأ�صول 

االأحكام، وهو املنا�صب.
قال يف الّتلويح: ))وذلك الأّنهم قد يف�رّشون احل�صن مبا لي�ص مبنهي عنه، فجميع 
واأّما مبعَنى كون  املعَنى، ومبعَنى كونه �صفة كماٍل،  بهذا  تعالى ح�صنة  اأفعاله 
ه عنه. وما ذكروا من تف�صري احل�صن  الفعل متعّلق املدح والّثواب، فالله تعالى ُمَنزَّ
=
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- كتف�صريهم مبا اأمر به؛ الأّن املباح غري ماأمور به اإاّل عند الكعبمِي)1( من  الّثاينمِ
املعتزلة)2(. وهذا)3( يتناول املندوب؛ الأّنه ماأمور به خلفًا للكرخي)4( واأبي 

=
ة، وكون املباح  مبا اأمر به والقبيح مبا نهى عنه، فاإمّنا هو يف اأفعال العباد خا�صّ
اأّنه لي�ص مباأموٍر به؛  داخًل يف تف�صري احل�صن عندهم حمّل نظر؛ الّتفاقهم على 

والأّنه لي�ص مبتعّلق املدح والّثواب بل نزاع، وهو معَنى احل�صن.
واالأو�صح اأن يقال: القبيح: ما نهى عنه واحل�صن ما لي�ص كذلك، لي�صمل املباح 

وفعل الباري تعالى((. )173/1(.

 ،)294/1( والربهان  بعدها،  فما   ،251 االأ�صولية �ص  املعتزلة  اآراء  انظر:   )1(
واملغنمِي )97/17، وبيان املخت�رش )399/1(.

والكعبمِي هو: عبد الله بن حممود البلخي املعروف بالكعبمِي، وكنيته اأبو القا�صم 
من نظراء اأبي علّي اجلبائي، وكان يكتب االإن�صاء للأمري اأحمد بن �صهل اأمري 
ني�صابور. تويف �صنة: )320هـ(. وفيات االأعيان )45/3(، والفرق بني الفرق 

�ص 165-167، و�صري اأعلم الّنبلء )313/14(.

�صبق الّتعريف بهم يف الق�صم االأّول �ص 92.  )2(

االإ�صارة اإلى الّتعريف االأخري، وهو: )ما اأمر به(. وانظر: اأ�صول االأحكام �ص   )3(
.118-117

انظر ترجمته يف �ص 140 من الق�صم االأّول.  )4(
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بكر الّرازي)1( من اأ�صحابنا)2(. ومع كون املباح غري ماأمور به )فهو( حكم 
�رشعي)3( خلفًا لبع�ص املعتزلة)4(. واملندوب لي�ص بتكليٍف)5( خلفًا للأ�صتاذ 

العراق  عامل  باجل�صا�ص  املعروف  احلنفي  الّرازي  علّي  بن  اأحمد  بكر  اأبو  هو:   )1(
و�صاحب الّت�صانيف، تفّقه على اأبي احل�صن الكرخي وكان فقيهًا جمتهداً �صاحب 
اجلواهر  �صنة.  و�صّتون  وعمره خم�ص  )370هـ(،  �صنة:  تويف  رحلة وحديث. 

امل�صيئة )220/1(، وتاج الرّتاجم 88.

االأقوال االأ�صولية  للكرخي �ص 38، والف�صول يف االأ�صول )79/2(، وفواحت   )2(
املخت�رش  وبيان  �ص118-117،  االأحكام   واأ�صول    ،)71/1( الّرحموت 

 .)393/1(

منوط  وذلك  بدٍل،  غري  من  والرّتك  الفعل  بني  بالّتخيري  ال�ّصارع  خطاب  الأّنه   )3(
و   ،253 �ص  االأ�صولية  املعتزلة  واآراء   ،)398/1( املخت�رش  بيان  بال�رّشع. 
اأ�صول االأحكام �ص 118، ونهاية الو�صول اإلى علم االأ�صول )185/1(.

املعتمد )336/1(، والّتب�رشة �ص 36، مع احلا�صية، واملرجع ال�ّصابق.  )4(

اختلف االأ�صولّيون يف اأّن املندوب هل يكون تكليفًا اأو ال؟  )5(
اأ- فذهب كثري منهم اإلى اأّنه لي�ص بتكليٍف.

ب- وذهب االأ�صتاذ اأبو اإ�صحاق االإ�صفرائينمِي اإلى اأّنه تكليف.
اأريد  فاإن  الّتكليف.  لفظ  تف�صري  على  مبنمِي  فيها  الّنزاع  اأي:  لفظية  وامل�صاألة 

بالّتكليف: ما يرتّجح فعله على تركه، فاملندوب تكليف.
 ،251 �ص  للمعتزلة  االأ�صولية  واالآراء   ،)396/1( املخت�رش  بيان  انظر: 
وامل�صت�صفى   ،)113-111/1( الّرحموت  فواحت  �رشحه  مع  الّثبوت  وم�صلم 
)112/1(. قال م�صاألة: ))املندوب لي�ص بتكليف؛ الأّنه يف �صعة من تركه وال 
تكليف يف ال�ّصعة. خلفًا للأ�صتاذ اأبي اإ�صحاق –رحمه الله-. وملا كان كلمه 
=
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اأبي)1( اإ�صحاق، والّنزاعان لفظيان)2(.

=
ُلوا كلمه، واأ�صار اإليه  بظاهره فا�صداً ال يليق ب�صاأن هذا الّنحرير اأن يتفوه به اأَوَّ
الّندبية اأي: مندوبية املندوب،  اأراد وجوب اعتقاد  امل�صّنف، وقال: ))ولعّله 

وال �صّك اأّنه تكليف.
ونهاية الو�صول اإلى علم االأ�صول )182/1-189(، وفيه: ))م�صاألة: االأكرثون 
؛ فاإّنه اإن ُعنمَِي به ما اأمر به  اأّنه غري تكليفّي، ونازعهم اأبو اإ�صحاق. والّنزاع لفظيٌّ
اأو اأثيب عليه فتكليفّي، اأو ما ُطلمَِب جزمًا فلي�ص((. وانظر: االأحكام للآمدي 

.)126/1(

)1(   �صبق الّتعريف به يف الق�صم االأّول �ص 92.

)2(  املراد بالّنزاعان: املباح هل هو حكم �رشعي اأو ال. واملندوب هل هو تكليف 
اأو ال؟ 

      وقد �صبق حكم املندوب.
حكم  واالإباحة  ))م�صاألة:   :)389/1( املخت�رش  بيان  يف  قال  فقد  املباح  واأّما 
�رشعي خلفًا لبع�ص املعتزلة، قال ال�ّصارح: امل�صاألة الّثانية: االإباحة حكم �رشعي 

خلفًا لبع�ص املعتزلة.
ولنا اأّن االإباحة خطاب ال�ّصارع بالّتخيري بني الفعل والرّتك. وقد �صبق اأّنه حكم 

�رشعي.
ال�رّشع  قبل  وهو  والرّتك،  الفعل  عن  احلرج  انتفاء  ))االإباحة:  الباقون:  قال 
متحّقق مع عدم حتّقق احلكم ال�رّشعي. واحلّق اأّن الّنزاع فيه لفظي، فاإن اأريد 
باالإباحة عدم احلرج عن الفعل فلي�ص حكمًا �رشعيًا؛ الأّنه قبل ال�رّشع متحّقق وال 
حكم قبل ال�رّشع، واإن اأريد به: اخلطاب الوارد من ال�رّشع بانتفاء احلرج عن 

الّطرفني، فهي من االأحكام ال�رّشعية. بيان املخت�رش )399-398/1(.
=
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وف�رّش احل�صن مبا ال حرج يف فعله.
قبل  تعالى  وفعله  املكلَّف  غري  وفعل  فاملباح  حرج،  فيه  مبا  والقبيح: 
يف  لدخولهما  واملندوب  كالواجب  املعَنى)1(؛  بهذا  ح�صن  وبعده  ال�رّشع 
اأمر  مبا  احل�صن   َ -وُف�رشِّ تْنزيه.  اأو  نهي حترمي  عنه  ُيْنَه  مل  مبا  احل�صن  تف�صري 

)52/اأ( ال�ّصارع بالّثناء على فاعله.
فالواجب واملندوب ح�صن، وكذا فعله تعالى بعد ورود ال�رّشع ال قبله؛ 
ادر عنه تعالى قبل ال�رّشع وبعده؛ فاملباح  اإذ ال اأمر حينئٍذ �صواء فيه فعله ال�صّ

وفعل غري املكلَّف لي�ص ح�صنًا وال قبيحًا)2(.
وعند املعتزلة)3(، والكرامية)4(،

=
 ،)1( احلا�صية  مع   )185/1( االأ�صول  علم  اإلى  الو�صول  نهاية  وانظر: 
واملعتمد   ،70 �ص  الف�صول  وتنقيح   ،)113-112/1( الّرحموت  وفواحت 
الّناظر �ص 21، واالآراء االأ�صولية للمعتزلة �ص 251  )336/1(، ورو�صة 

فما بعدها.

ال�رّشائع  اأ�صول  يف  البدائع  وف�صول   ،119 �ص  للموؤلِّف  االأحكام  اأ�صول   )1(
.)160/1(

االأنواع  ال�ّصابق يف  املرجع  وينظر:  فاعله.  ال�ّصارع على  الّثناء من  لعدم ورود   )2(
الّثلثة التي حكم اأّنه لي�ص فيها نزاع، واأّنها اإ�صافية كالقبلية ال ذاتية كال�ّصواد. 
-160/1( ينظر:  واحلنفية.  املعتزلة  مذهب  بني  الفرق  ولبيان   ،)160/1(

161( من املرجع نف�صه.

�صبق الّتعريف باملعتزلة يف الق�صم االأّول �ص 92.  )3(

اأثبتوا       الذين  طائفةمن  كرام.وهي  بن  حمّمد  بن  عبدالله  اأبي  هم:اأ�صحاب   )4(
=
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والرباهمية)1( ح�صن الأ�صياء وقبحها عائد اإلى اأمر حا�صل يف الفعل قبل 
على  واعتبارات  لوجوٍه  واإّما  الزمٍة،  ل�صفٍة  واإّما  لذاته،  اإّما  ال�رّشع)2(، 

=
فات لله تعالى، اإاّل اأّنهم انتهوا فيها اإلى الّتج�صيم، والّت�صبيه، وعدد فرقهم       ال�صّ
يبلغ اثنَتي ع�رشة فرقة، ولكّل واحٍد منهم راأي لكن مل ي�صدر ذلك عن علماء 

معتربين.
ونهاية   ،)99/1( والّنحل  وامللل   ،)223/1( االإ�صلمّيني  مقاالت  انظر: 

الو�صول اإلى علم االأ�صول )131/1(.

الرباهمة: قوم من منكري ال�رّشائع باأر�ص الهند، وقد افرتقوا على قولني:  )1(
الأّول: جحد الّر�صل والّر�صاالت.  

لة  ال�صّ –عليه  اآدم  اإاّل  خلقه  اإلى  ر�صواًل  اأر�صل  ما  الله  اإّن  قالوا:   : والّثاينيِ  
وال�ّصلم-.

وقال قوٌم منهم: بل ما بعث الله غري اإبراهيم وحده.
�ص  املعتزلةاالأ�صولّية  104،واآراء  �ص  الباقلينمِ  البن  الّتمهيد  انظر:كتاب 
171، فما بعدها، وك�صف االأ�رشار للبخاري )362/2(، وم�صلم الّثبوت 

.)113/2(

االأّمة، ال كما يف  باإجماع  الله  اإاّل من  الّرحموت: ))ال حكم  فواحت  قال يف   )2(
كتب بع�ص امل�صايخ اأّن هذا عندنا، وعند املعتزلة: احلاكم العقل؛ فاإّن هذا مما 
َّن يّدعي االإ�صلم، واإمّنا يقولون: اإّن العقل معرف لبع�ص  ال يجرتئ عليه اأحد مممِ
اأكابر م�صايخنا  اأو ال؟ وهذا ماأثور عن   االأحكام االإلهية �صواء ورد به ال�رّشع 
لكن  فعٍل،  قبٍح يف  اأو  تعالى من �صفٍة ح�صٍن  الله  بّد حلكم  اإّنه ال  ثم  اأي�صًا. 
الّنزاع يف اأّنهما عقليان اأو �رشعيان؟((. )25/1(، ولل�رّشبمِينمِي تقرير مفيد جّداً 
وانظر:         . البناينمِ هام�ص حا�صية  من   )55/1( يراجع يف:  املو�صوع،  هذا  يف 
=
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اختلف مذاهبهم، يك�صف عنه ال�رّشع، ولي�ص لل�رّشع اأن يعك�ص الق�صية 
من نف�صه)1(.

مقت�صية  حم�صنة  جهة  ال�رّشع  عن  الّنظر  قطع  مع  نف�صه  للفعل  قالوا 
ال�صتحقاق فاعله مدحًا، وثوابًا، ومقبحة ال�صتحقاق فاعله ذّمًا وعقابًا.

وقبح  الّنافع،  دق  ال�صّ كح�صن  بال�رّشورة؛  تدرك  قد  اجلهة  وتلك 
ار. الكذب ال�صّ

=
 )130/1( االأ�صول  علم  اإلى  الو�صول  ونهاية   ،)230/4( االأ�رشار  ك�صف      
فما بعدها، وبيان املخت�رش )287/1( فما بعدها، والّتلويح �رشح الّتنقيح �ص 

211، وتغيمِرْي الّتنقيح �ص 116-115.

اإفا�صة االأنوار: ))ومنا َمن وافقهم ال مطلقًا،  قال يف ن�صمات االأ�صحار على   )1(
بمِّي العاقل.  بل يف اإيجاب معرفة الله تعالى حّتى قالوا بوجوب االإميان على ال�صّ
ورّده يف الك�صف باأّن االإيجاب عليه خمالف لظواهر الّن�صو�ص، والّروايات.

�ْصُن مدلول االأمر فيما يفهم العقل ح�صنه؛ كاالإميان واأ�صل  وقيل: بالّتف�صيل، فاحْلُ
العبادات.

وموجبه يف غري املفهوم كاأكرث االأحكام ال�رّشعية.
واملختار عندنا اأّنه مدلوله مطلقًا حلكمة االآمر تعالى، واحلاكم به هو ال�رّشع. 
ال�ّصمع بل  يعرفه يف بع�ص قبل  اآلة فهم اخلطاب، بل هو  العقل جمّرد  ولي�ص 
الّنافع، ويعرفه يف  الكذب  به كح�صن  اأو  الّنافع،  دق  ال�صّ ك�صب؛ كح�صن 
متنازعون  احل�صن  يف  واملتنازعون  ال�رّشع،  اأحكام  كاأكرث  بعده  اآخر  بع�ص 
االأ�صاعرة  طريقي  بني  الفرق  ظهر  املذكور  الّتف�صيل  وبهذا  اأي�صًا،  القبح  يف 
،بخلفه عندنا كما  واملاتريدية؛ فاإّنه عنداالأ�صاعرة ال يعرف اإاّل بعد كتاب وَنبمِيٍّ

علمت((.�ص 33.
وقد اأ�صار اإلى اأّنه نقله من املرقاة و�رشحها. انظر: �ص 33-32.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 896

اّر، وقبح الكذب الّنافع. دق ال�صّ وقد تدرك بالّنظر؛ كح�صن ال�صّ
وقد ال تدرك بالعقل، لكن اإذا ورد ال�رّشع علم اأّن فيه جهًة حم�صنًة كما 
يف �صوم اآخر يوم من رم�صان،اأو مقبحة؛ك�صوم اأّول يوم من �صّوال)1(.

وعند )52/ب( املعتزلة.
احل�صن: ما ُيحَمد على فعله �رشعًا اأو عقًل)2(.

واحلرام  ح�صن،  واملندوب  فالواجب  فعله؛  على  ُيَذّم  ما  والقبيح: 
واملكروه قبيح.

اأّن ح�صن بع�ص  اأ�صحابنا واملعتزلة من  اإليه بع�ص  حيح: ما ذهب  وال�صّ
اأفعال العباد وقبحها يكون لذات الفعل، اأو ل�صفة له ويعرفان عقًل، كما 
عليه  الله  –�صّلى  النَّبمِّي  ت�صديق  الأّن وجوب  بل خلف)3(؛  �رشعًا  يعرفان 

اأّن  اأي:  موجبة،  �صفة  بغري  وقبحه  الفعل  ح�صن  اأّن  اإلى  املعتزلة  قدماء  ذهب   )1(
والقبح غري خمت�ّص ب�صفٍة موجبة حل�صنه وقبحه. املعتمد )364/1(،  احل�صن  

ونهاية الو�صول اإلى علم االأ�صول )130/1(، فما بعدها.
وذهبت اجلّبائية منهم اإلى اأّنه يكون ل�صفة.

واآخرون اإلى اأّنه يف القبح دون احل�صن.
انظر:نهاية الو�صول اإلى علم االأ�صول )132/1(.

االأفعال  املعتزلة والكرامية والرباهمة:  ابن احلاجب: ))وقالت  قال يف خمت�رش 
ل�صفة  وقوم  ل�صفة،  وقوم  �صفة،  غري  من  فالقدماء  لذاتها،  وقبيحة  ح�صنة 
بيان  �رشح  مع   ،)278/1( واعتبارات((.  لوجوه  واجلّبائية  القبيح،  يف 
املخت�رش، وتغيرْي الّتنقيح �ص 116-117، وف�صول البدائع يف اأ�صول ال�رّشع 

.)162/1(

الّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 209، وتغيري الّتنقيح �ص 117-116.  )2(

=
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يتوّقف عليه كان  واإن مل  الّدور)1(،  يلزم  ال�رّشع  توّقف على  اإن  و�صّلم- 
واجبًا عقًل، فيكون ح�صنًا عقًل.

على  موقوف  و�صّلم-  عليه  الله  –�صّلى  النَّبمِّي  ت�صديق  واأي�صًا وجوب 
حرمة الكذب)2(، فهو اإن ثبت �رشعًا يلزم الّدور.

=
�صبق بيان مذهب اجلمهور من ال�ّصلف يف هذه امل�صاألة �ص 124-123.  )3(

ال�ّصعادة البن  دار  421، ومفتاح  تيمية �ص  املنطقّيني البن  الّرّد على  وينظر: 
القيم )7/2(، واآراء املعتزلة االأ�صولية �ص 179-177.

الكتاب  178 حا�صية )1( من  ويحي يف �ص  ال�صّ الّدكتور علّي بن �صعد  قال 
ي�صتقيم  ال  والّتقبيح،  الّتح�صني  م�صاألة  يف  خالف  َمن  اأّن  ))واحلّق  املذكور: 
له دليل على الّنفي اأ�صًل، واأهل ال�ّصنة واجلماعة من ال�ّصلف واخللف يقولون 
التي  البدع  من  هو  ذلك  نفي  اأّن  هوؤالء  وذكر  العقليني،  والّتقبيح  بالّتح�صني 

حدثت يف االإ�صلم زمن اأبي احل�صن االأ�صعري ملا
ناظر املعتزلة يف القدر بطريق اجلهم بن �صفوان ونحوه من اأئمة اجلرب، فاحتاج 
اإلى هذا الّنفي، واإاّل فنفي احل�صن والقبح العقليني مطلقًا مل يقله اأحد من �صلف 
االأّمة وال من اأئمتنا((. انظر: الّرّد على املنطقيني �ص 420-421، بت�رّشٍف، 
تيمية  اال�صتقامة البن  بعدها، وكتاب  فما   161 االأ�صولية �ص  املعتزلة  واآراء 

.)162/2(

)1(  �صبق تعريف الّدور، وانظر: تغيري الّتنقيح �ص 117.
واأقول: اإّن ت�صديق النَّبمِّي –�صّلى الله عليه و�صّلم- ال يتوّقف على العقل فقط، 

بل يدّل عليه ال�رّشع والعقل والفطرة ال�ّصليمة.

)2(  �صبق اأّن حرمة الكذب يدّل عليها العقل وال�رّشع، واإذا كان ال�رّشع قطعيًا؛ فاإّنه 
يدّل بدون و�صاطة.انظر:تغيري الّتنقيح �ص117،واأ�صول االأحكام �ص27.
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ثم عند املعتزلة العقل حاكم باحل�صن والقبح موجب للعلم)1(.
وعندنا احلاكم بهما هو الله تعالى، والعقل اآلة للعلم بهما، فيخلق الله 

تعالى العلم عقيب نظر العقل نظراً �صحيحًا)2(.

انظر ما �صبق �ص 130 من الّنقل عن فواحت الّرحموت.  )1(

�صبق اأّن العقل لي�ص جمّرد اآلٍة يعرف بها العلم باحل�صن والقبح.  )2(
وانظر يف تعريف العقل وما قيل فيه: قواطع االأدلة )29-26/1(.

وقال يف تغيري الّتنقيح: ))وعند اأهل ال�ّصنة واجلماعة احلاكم باحل�صن والقبح هو 
اللــه تعالى، وهو متعاٍل عن اأن يحكم عليه غريه، وعن اأن يجب عليه �صيٌء، 
وهــو خالق اأفعال العباد جاعل بع�صها ح�صنــًا وبع�صًا قبيحًا، وله يف كّل ق�صية 
كّلّيــة اأو جزئية حكم معنيَّ وق�صاء معــنّي، واإحاطة بظواهرها وبواطنها. وقد 
و�صع فيها ما و�صع من خرٍي اأو �رشٍّ، ومن نفٍع اأو �رشٍّ، ومن ح�صٍن اأو قبيح((. 
�ص 117. وانظر لزومًا: اآراء املعتزلة االأ�صولية �ص 164 فما بعدها، والّتلويح 

�رشح الّتنقيح �ص 212، 213.
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ُموريِ به( )اأق�صاُم ُح�ْصنيِ امْلَاأْ
املاأمور به يف �صفة احل�صن نوعان:
1- ح�صن ملعًنى يف نف�صه)1(.

ملا بنّي لزوم احل�صن للماأمور به، اأخذ يف تق�صيمه؛ فبنّي اأّنه ينق�صم اإلى ق�صمني،   )1(
اأو يتنّوع اإلى نوعني:

�ْصنمِ ملعًنى ثبت يف ذاته، اأي: اأّن ذاته ح�صنة  ح�صن يف نف�صه، اأي: اّت�صف باحْلُ
يف نف�صها مع قطع الّنظر عن االأمور اخلارجة عنها، مبعَنى: اأّن العقل لو كان 
َنه حني الّنظر يف املاأمور به، واإن فر�ص عدم كونه  �صَّ موجبًا ملعرفة احل�صن حَلَ

ماأموراً به باأمٍر �صادٍر عن احلكيم، كذا يف فتح الغّفار نقًل عن الّتقرير.
ال يقال: احل�صن ملعًنى يف عينه ال ي�صمل اإاّل احل�صن جلزئه �رشورًة اأّن جزء ال�ّصيء 
معًنى كائٌن فيه، وال ي�صمل احل�صن لعينه؛ اإذ لي�ص ذات ال�ّصيء معًنى كائنًا فيه؛ 
�ْصُن من اأمٍر خارٍج  الأّنا نقول: املراد من احل�صن ملعًنى يف عينه اأن ال يثبت له احْلُ

�صواء كان من�صاأ احل�صن ذاته اأو جزءاً من اأجزائه.
ونظريه قول املنطقيني يف تعريف الّذاتمِي اأّنه: ما يدخل يف حقيقة جزئياته؛ املر�صد 
ال�ّصليم يف املنطق احلديث والقدمي((. �ص 61، فاإّنه لو حمل الّدخول على 
حقيقته مل ي�صمل الّنوع، فاأرادوا بالّدخول عدم اخلروج فدخل الّنوع يف تعريف 

الّذاتمِي؛ فاإّنه لي�ص بخارٍج عن حقيقة جزئياته، كما اأّنه لي�ص بداخل.
ولو قال: اإّما لعينه كان اأخ�رش واأظهر لكنه تبع يف ذلك فخر االإ�صلم؛ فاإّنه عرّب 
عنه باحل�صن ملعًنى يف نف�صه، وقد اأجاب يف الّتو�صيح؛ فقال: واإمّنا اأطلق احل�صن 
ملعًنى يف نف�صه على احل�صن لعينه اإّما ا�صطلحًا وال م�صاحة يف اال�صطلحات، 

اأو الأّن احل�صن لعينه هو الفعل املطلق؛ كالعبادة مثًل.
وهو ال يوجد اإاّل يف �صمن جزئياته املوجودة. وبحثنا يف تلك اجلزئيات املعلوم 

وجودها ح�ّصًا، وهي ال تكون ح�صنة اإاّل ملعًنى يف نف�صها اأو ح�صنة لغريها.
العرف الّنا�صم )238/1(، وفتح الغّفار )56/1(، والوجيز �ص 138، واأ�صول 
=
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2- وح�صن ملعًنى يف غريه.
واحل�صن ملعًنى يف نف�صه اإّما:

اأ- اأن ال يقبل �صقوط الّتكليف، كالّت�صديق)1(، واإّما:
ب- باأن يقبله، كاالإقرار؛ فاإّنه ي�صقط )53/اأ( حال االإكراه.

والّت�صديق هو االأ�صل يف االإميان)2(. واالإقرار ملحق به؛ الأّنه داّل

=
االأحكام �ص 128، وقد ق�صم احل�صن لنف�صه اإلى نوعني اأي�صًا:

املكّلف  عن  ي�صقط  فاإّنه ال  كالّت�صديق؛  به؛  الّتكليف  �صقوط  يقبل  ال  ما  الأّول: 
بحال.

: ما يقبل �صقوط الّتكليف به؛ كاالإقرار بالّل�صان ي�صقط حال االإكراه. والّثاينيِ  
االآية  من  ڈ�]الّنحل  ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   �ڍ   تعالى:  قال   

106[. العرف الّنا�صم )239/1(.

اأي: االإميان القلبمِي فقط.  )1(

اختلف الّنا�ص فيما يقع عليه ا�صم االإميان حقيقة اختلفًا كثرياً:  )2(
اأ- فذهب اأهل ال�ّصنة واجلماعة اإلى اأّنه: ت�صديق باجلنان واإقرار بالّل�صان وعمل 

باالأركان.
َمن  ومنهم  باجلنان،  وت�صديق  بالّل�صان  قول  اأّنه:  اإلى  املرجئة  وذهبت  ب- 
يقول: اإّن االإقرار بالّل�صان ركن زائد لي�ص باأ�صلي. واإلى هذا ذهب اأبو من�صور 

املاتريدي، ويروى عن اأبي حنيفة –رحمه الله-.
االإقرار  هو:  االإميان  اأّن  اإلى  كرام  بن  اأ�صحاب حمّمد  الكرامية  وذهبت  ج- 

بالّل�صان فقط، فاملنافقون عندهم موؤمنون كاملو االإميان.
د- وذهبت اجلهمية اأتباع جهم بن �صفوان وبع�ص القدرية اإلى اأّن االإميان هو: 
املعرفة بالقلب. وهذا القول اأظهر ف�صاداً مما قبله؛ فاإّن الزمه اأّن فرعون وقومه 
=
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عليه)1(، بخلف عمل االأركان.
َفَمن �صدق بقلبه، وترك االإقرار من غري عذٍر مل يكن موؤمنًا يف اأحكام 

=
ال�ّصلم-، ومل  –عليهما  يون�ص وهارون  فاإّنهم عرفوا �صدق  موؤمنني؛  كانوا 

�ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې   لفرعون:  مو�صى  قال  ولهذا  بهما.  يوؤمنوا 
ې    ې  ى� ]االإ�رشاء من االآية 102[. ينظر يف اأدلّة االأقوال 

والّرّد عليها ومناق�صتها:
االإبانة يف اأ�صول الّديانة الأبي احل�صن االأ�صعري �ص 24، وال�رّشيعة للآجري 

�ص 101-132، وكتاب االإميان البن منده )331/1(، و�رشح اأ�صول اعتقاد 
اأهل ال�ّصنة واجلماعة لللكائي )812/4-851(، و�رشح العقيدة الّطحاوية �ص 
373-390، وكتاب جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي �ص 25، 

وتعليقات ف�صيلة ال�ّصيخ عبد العزيز بن باز على العقيدة الّطحاوية �ص 22.
والعرف الّنا�صم )239/1-242(، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 128.

الّل�صان ظاهر  الّل�صان، وعمل  الّت�صديق عمل القلب واالإقرار عمل  اأّن  باعتبار   )1(
فيدّل على عمل القلب الباطن.

احلنفية دون  االإميان عند  بالّل�صان داخًل يف حقيقة  االإقرار  اإمّنا جعل  يقال:  اأو 
�صائر االأركان؛ الأّن االإن�صان مركب من الّروح واجل�صد فل َتتمِمُّ �صفته اإاّل باأن 
تظهر من الباطن اإلى الّظاهر بالكلم الذي هو اأدّل على الباطن، وال كذلك 

�صائر االأفعال. العرف الّنا�صم )243-242/1(.
وقد اأجيب عن ذلك بعدم الّت�صليم، فقد يكون الفعل اأدّل على ما يف القلب من 

داللة الّل�صان على ما فيه من كفٍر اأو اإمياٍن.
وقد �صبق اأّن مذهب ال�ّصلف اأّن حقيقة االإميان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالّطاعة 
وينق�ص باملع�صية. وقد نقل غري واحٍد من االأئمة االإجماع على ذلك فرياجع 

يف ذلك امل�صدر ال�ّصابق.
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الّدنيا اعتباراً بجهة ركنيته يف حال االختيار، واإن �صدق، ومل ي�صادفوقتًا)1( 

كاأن ميوت بعد الّت�صديق بقلبه مبا�رشة دون الّتكّلم بال�ّصهادتني مثًل.  )1(
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لة  يقّر فيه يكون موؤمنًا)1( اعتباراً بجهة تبعيته يف حال اال�صطرار)2(، وكال�صّ
ت�صقط بالعذر.

قد  قلبه  الأّن  وذلك  اجلنة؛  اأهل  ومن  موؤمنًا  فرعون  يكون  اأن  ذلك  على  يلزم   )1(
ّدَق باأّن مو�صى َنبمِي، ولكنه جحد بل�صانه فلما اأدركه الغرق قال:  ا�صتيقن و�صَ
� ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ� ]يون�ص من االآية 90[، 
فالّت�صديق مل يزل بقلبه، ولكن نطقه باإميانه مل ي�صادف وقتًا يقبل الله فيه منه 

فهل نعتربه موؤمنًا؟
للّنطق،  الوقت  اّت�صاع  الوقت هو  املق�صود مب�صادفة  باأّن  لكن ميكن دفع ذلك 

وفرعون اأدرك ذلك ولكنه فّرط فيه.
قال يف ر�صالة العّلمة قا�صم امل�ّصماة بالعرف الّنا�صم: ))كذا يف الّتنقيح و�رشحه، 

والقول بدخول االإقرار يف مفهوم االإميان اأحد قولني يف امل�صاألة عندنا.
: اأّن االإميان هو الّت�صديق فقط، واإمّنا جعل االإقرار �رشطًا الإجراء  والقول الّثاينيِ
فاإّنها  لة؛  ال�صّ به،  الّتكليف  �صقوط  يف  وكاالإقرار  عليه.  الّدنيوية  االأحكام 
الله  اأفعال واأقوال خم�صو�صة، تدّل على تعظيم  َعْينمِها؛ الأّنها  ح�صنة ملعًنى يف 
اأ�صًل،  ال  وو�صفا  والّنف�صاء،  احلائ�ص  عن  وو�صفًا  اأ�صًل  وت�صقط  تعالى، 

لة يف االأوقات املكروهة((. وانظر: الّتلويح )193/1(. كال�صّ
ما  هذاالّنوع،وهو  يكون  املاهية،فكيف  عن  خارج  عر�ص  يقال:الو�صف  ال 
املذكور  الّتباين  مع  عينه  ملعًنى يف  احل�صن  داخًل حتت  نف�صه  ملعًنى يف  ح�صن 

بينهما؟
الفعل  ذلك  مفهوم  يف  داخل  وهو  املاهية  من  جزء  هنا  الو�صف  نقول:  الأّنا 
املو�صوف باحل�صن؛ الأّن الفعل من االأعرا�ص الّن�صبية واالأعرا�ص الّن�صبية تتّقوم 
ول  بالّن�صب واالإ�صافات التي هي اأو�صاف يف املعَنى؛ فاالإ�صافات املختلفة ُف�صُ

مقومة لها((. العرف الّنا�صم )244/1(.

املرجع ال�ّصابق )243/1(، والّتو�صيح �رشح الّتلويح )192/1(.  )2(
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وم)2(  وال�صّ كالّزكاة)1(  غريه؛  ملعًنى يف  للح�صن  �صبيهًا  يكون  اإن  واإّما 
وقهر  الفقري،  حاجة  رفع  وهو  بالغري،  ح�صنًا  يكون  اأن  ي�صبه  واحلّج)3(؛ 
العبادة،  هذه  ي�صتحّقان  ال  والبيت  الفقري  لكن  البيت؛  وزيارة  الّنف�ص، 
الو�صائط  فارتفع  قهرها)4(.  يح�صن  فل  املع�صية؛  على  جمبولة  والّنف�ص 

الّزكاة لغة: الّطهارة والّنماء والربكة.  )1(
و�رشعًا: حّق واجب يف ماٍل خا�صٍّ لطائفٍة خم�صو�صٍة يف وقٍت خم�صو�ٍص. 
ل�صان العرب )358/14(، واملجموع للّنووي )325/5(، واملذكرات اجللّية 

يف الّتعريفات الّلغوية واال�صطلحية �ص 13.

وم لغة: االإم�صاك. ال�صّ  )2(
ادق اإلى غروب ال�ّصم�ص  و�رشعًا: االإم�صاك عن املفّطرات من طلوع الفجر ال�صّ

مع الّنّية. العرف الّنا�صم )215/1(.

احلّج لغة: الق�صد.  )3(
و�رشعًا: ق�صد مّكة لعمٍل خم�صو�ٍص يف زمٍن خم�صو�ٍص من �صخ�ٍص خم�صو�ٍص. 

القامو�ص املحيط 234، واملذكرات اجللية �ص 16.

اإمّنا كانت هذه االأمور �صبيهة باحل�صن ملعًنى يف نف�صه؛ الأّن ح�صنها لي�ص لذاتها،   )4(
جتويع  اأو  املال،  تنقي�ص  اإّما  ذاتها  يف  الأّنها  الّذات؛  عن  خارجٍة  الأموٍر  واإمّنا 
الّنف�ص وال�ّصفر �صاّق، واإمّنا ح�صنها بالغري وهو دفع حاجة الفقر، وقهر الّنف�ص، 

وزيارة البيت.
قال يف الّتحقيق: ))وملا ثبت اأّن هذه الو�صائط ثبتت بخلق الله تعالى بل اختيار 
العبد، ف�صارت هذه   اعتبارها يف حّق  تعالى و�صقط  اإليه  للعبد كانت م�صافة 
=
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ف�صارت تعبداً حم�صًا لله تعالى؛ حّتى �رشط فيه االأهلية الكاملة)1(.
=

لة، ولهذا �رشط لها االأهلية  العبادات خال�صًة من العبد للّرّب بل وا�صطة؛ كال�صّ
لة، خلفًا لل�ّصافعي –رحمه الله- يف  بمِّي كال�صّ الكاملة، فل جتب على ال�صّ
-60/1( ال�رّشخ�صي  واأ�صول   ،44 �ص  احل�صامي  انظر:  الّزكاة((.  ف�صل 

.)61

قال يف اأ�صول االأحكام: ))ال�صرتاط االأهلية يف العبادات؛ حّتى ال جتب على   )1(
�ص  والوجيز   ،130 �ص  االأحكام  اأ�صول  املعاملت((.  بخلف  بمِّي  ال�صّ
139، وفتح الغّفار )57/1(، والّتلويح )193/1(، والّتبيني )486/1(، والّتلقيح 

�رشح الّتنقيح �ص 215.
ويف العرف الّنا�صم: ))وقول فخر االإ�صلم يف الو�صائط يف هذا الق�صم اأّنها بل 
الغّفار عن  اإليها، كما ذكره يف فتح  اإلى �صببها ال  بالّنظر  العبد معناه:  اختبار 
اختيار ال�ّصريايف. ويف اندارج هذا الق�صم حتت احل�صن ملعًنى يف عينه اإ�صكال 
مذكور مع جوابه يف الّتو�صيح )394/1(، ومما تفّرع على التحاق هذا الق�صم 
بمِّي  باحل�صن ملعًنى يف عينه ا�صرتاط االأهلية الكاملة فيها؛ فل جتب الّزكاة على ال�صّ
بمِّي:  لة((.انظر الكلم على وجوب الّزكاة يف مال ال�صّ كما ال جتب عليه ال�صّ
نائع )5-4/2(،  العرف الّنا�صم )246/1(، حا�صية )4(، وكتاب بدائع ال�صّ

واملجموع )229/5-231(، واملغنمِي )622/2(، وفيها ثلثة اأقوال:
ي عنه وليه. الأّول: وجوب الّزكاة عليه، ويوؤدَّ

: عدم الوجوب، وهو مذهب احلنفية. الّثاينيِ
الّثالث: اإح�صاء املال.

ى، واإن مل ي�صاأ مل يزّك،  وما يجب فيه، فاإذا بلغ اأعلمه بذلك، فاإن �صاء زكَّ
وهذا مروي عن ابن م�صعود –ر�صي الله عنه-.

اأّن   به- واحد، وهو  وامللتحق  نف�صه  ملعًنى يف  احل�صن  –اأي:  الّنوعني  وحكم 
=
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2- واحل�صن ملعًنى يف غريه، اإّما:
اأن يكون الغري منف�صًل عن هذا املاأمور به؛ كال�ّصعي يف اجلمعة ح�صن 
لة ولي�ص قربة مق�صودة؛ حيث ي�صقط  الأداء اجلمعة)1(، والو�صوء ح�صن لل�صّ

ب�صقوطها، فل يحتاج يف كونه )53/ب( و�صيلًة)2( اإليها اإلى نّيٍة.

=
الواجب متى ثبت ال ي�صقط اإاّل باالإتيان به، اأو باعرتا�ص ما ي�صقطه بعينه، اأي: 
ما له اأثر يف اإ�صقاط نف�صه بل وا�صطة؛ مثل: احلي�ص والّنفا�ص وغريهما. وهو 
احرتاز عن ما وجب لغريه؛ فاإّنه ي�صقط ب�صقوط ذلك الغري؛ كالو�صوء وال�ّصعي 

اإلى اجلمعة((. العرف الّنا�صم )247/1(.

فاإّن ال�ّصعي يف نف�صه غري ح�صن؛ الأّنه اإتعاب الّنف�ص، وارتكاب امل�صّقة، واإمّنا   )1(
فيجب  اجلمعة؛  الأداء  �صبب  وهو  اجلمعة،  اأداء  من  به  يتمّكن  لكونه  ح�صن 
بوجوبها. وهذا اإذا مل تقرتن به نية اأداء الواجب وطاعة االأمر واإاّل فهو حينئٍذ 

طاعة، والّطاعة ح�صنة يف نف�صها.
اإلى ذات املاأمور  لة، ومعَنى كون ُح�ْصنه ال بالّنظر  اأو �رشطًا؛ كالو�صوء لل�صّ
نه؛ فل ينافيه  به، اأّنه بحيث لو فر�ص عدم االأمر به وكان العقل حم�صنًا ملا ح�صَّ
اأن يكون ح�صنًا لكونه اإتيانًا باملاأمور به ال مطلقًا، وبهذا ظهر ف�صاد ما قيل: اإّن 
اإذا  اإمّنا يكون كذلك  املعَنى؛ الأّنه  نف�صها بهذا  املاأمورات ح�صنة ملعًنى يف  كّل 
به، فالو�صوء غري املنوي ح�صن لغريه عند احلنفية الأجل  اأتى به لكونه ماأموراً 
لة؛ واملنوي بنية امتثال اأمر الله تعالى ح�صن لغريه وملعًنى يف نف�صه؛ لكونه  ال�صّ

اإتيانًا باملاأمور به، ومتامه يف الّتو�صيح )195/1(.

اإمّنا قّيد بكونه و�صيلة اإليها للحرتاز عّما اإذا نوى به امتثال اأمر الله.  )2(
-72/1( لل�رّشخ�صي  املب�صوط  الو�صوء:  يف  الّنّية  ا�صرتاط  حكم  يف  وينظر 
      ،)110/1( قدامة  البن  واملغنمِي   ،)211/1( للّنووي  73(،واملجموع 
=
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و�صلة  تعالى،  الله  كلمة  الإعلء  كاجلهاد  املاأمور؛  بهذا  قائمًا)1(  اأو 
اجلنازة لق�صاء حّق املّيت حّتى اإن اأ�صلم الكّفار ال ي�رشع اجلهاد، واإن ق�صى 

البع�ص حّق املّيت �صقط عن الباقني.
�صبيهًا  ال�رّشب)2(  هذا  كان  به  املاأمور  بعني  يتاأّدى  املق�صود  كان  وملا 
للح�صن ملعًنى يف نف�صه، من حيث االحّتاد يف اخلارج؛ فاإّن مفهوم اجلهاد 
خالفه  واإن  اخلارج،  يف  الله  كلمة  الإعلء  وغريهما  والقتل  ال�رّشب  هو 
نف�صه ف�صابه اجلهاد احل�صَن ملعًنى يف  املفهوم واالإعلء ح�صن ملعًنى يف  يف 

نف�صه)3(.

=
والعرف الّنا�صم )247/1-248( حا�صية )3(.

وكون هذا الّنوع منف�صًل عن املاأمور به اأّن املاأمور به ال يتاأّدى بذلك بوجٍه، بل 
بفعٍل مق�صوٍد بعد ح�صول كّل واحٍد منهما.

املق�صود بكونه قائمًا به، اأي: ي�صدق عليه يف اخلارج واإن اختلفا يف املفهوم؛   )1(
فاإّن اجلهاد واإعلء كلمة الله، يختلفان يف الّلفظ ويت�صادقان يف املعَنى.

اأي: ما كان ح�صنًا لغريه وقائمًا باملاأمور به؛ بحيث يتاأّدى بعني املاأمور به.  )2(

اأي: وكذلك �صلة اجلنازة، مثل اجلهاد الإعلء كلمة الله، وحكمهما اأي:   )3(
الّنوعني وهما: احل�صن ملعًنى يف غريه، وهو منف�صل عن املاأمور به، واحل�صن 
الوجوب  بقاء  وهو  االأّولني،  كالّنوعني  واحد،  به  باملاأمور  قائم  وهو  لغريه 

بوجوب الغري و�صقوطه 
لة بحي�ص اأو نفا�ص اأو غريهما �صقط وجوب  ب�صقوط الغري حّتى لو �صقطت ال�صّ  
ال�ّصعي  االأعذار �صقط وجوب  بعذٍر من  لو �صقطت اجلمعة   الو�صوء، وكذا 

اإليها. العرف الّنا�صم )249/1(.
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�ْصنيِ ملعًنى يف نف�صه اأو غريه( )الأمر املطلق اإذا خال عّما يدّل على احْلُ
واالأمر املطلق)1( اإذا خل عّما يدّل على احل�صن ملعًنى يف نف�صه اأو غريه، 

يتناول ما ال يقبل �صقوط الّتكليف من احل�صن ملعًنى يف نف�صه)2(.
وي�رشف عنه اإذا دّل الّدليل اإلى ما يدّل عليه؛ الأّن كمال االأمر يقت�صي كمال 

اأي: من غري ان�صمام قرينٍة تدّل على احل�صن ملعًنى يف نف�صه اأو غريه.  )1(

عبارة فخر االإ�صلم –رحمه الله تعالى- اأّن االأمر املطلق يف اقت�صاء �صفة احل�صن   )2(
يتناول ال�رّشب االأّول من الق�صم االأّول؛ الأّن كمال االأمر يقت�صي كمال �صفة 
الّثاينمِ  ال�رّشب  ويحتمل  املعَنى  هذا  يقت�صي  عبادًة  كونه  فكذلك  به،  املاأمور 
بدليٍل، فحمل امل�صّنف –يعنمِي: �صدر ال�رّشيعة- الق�صم االأّول على احل�صن ملعًنى 
يف نف�صه، وال�رشب االأّول منه على ما ال يحتمل ال�ّصقوط بحال، وعدل عن 
( اإلى قوله: )وي�رشف عنه( لي�صمل احل�صن ملعًنى  قوله: )ويحتمل ال�رّشب الّثاينمِ
نف�صه؛  يف  ملعًنى  احل�صن  ي�صبه  اأو  ال�ّصقوط  يحتمل  وما  كاجلهاد،  غريه،  يف 
لة  لة والّزكاة، ففي اجلهاد دّل الّدليل على كونه ح�صنًا لغريه، ويف ال�صّ كال�صّ
على احتمال �صقوط الّتكليف، ويف الّزكاة على كونها �صبيهة باحل�صن لغريه. 

الّتلويح )196/1(.
وال يخفى اأّن دليله الّثاينمِ –وهو اأّن كون املاأمور به مبطلق االأمر عبادة يوجب 
نف�صه من غري داللٍة على عدم  ملعًنى يف  اإاّل على كونه ح�صنًا  يدّل  ذلك- ال 
احتماله �صقوط الّتكليف به، ولذا �رّشح باأّن ذلك اإ�صارة اإلى احل�صن ملعًنى يف 
املاأمور  يقت�صي ح�صن  املطلق  االأمر  اأّن  الكتب  �صائر  املذكور يف  اأّن  اإاّل  نف�صه 
الّتلويح  به.  الّتكليف  لعدم احتمال �صقوط  تعّر�ص  نف�صه من غري  به ملعًنى يف 

)196/1(، والّتلقيح �ص 217، 218.
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�صفة املاأمور به)1(.  وكون املاأمور به مبطلق االأمر عبادًة يوجبه)2( اأي�صاً.
وعند ال�ّصافعي)3( االأمر باجلمعة يوجب �صفة ح�صنها، واأن ال يكون امل�رشوع 

اأن يكون  الكامل لزم  اإلى  اأّن املطلق ين�رشف  ا علم  الّتنقيح: ))ملمِ قال يف تغيري   )1(
مقت�صى  احل�صن  اأّن  علم  وقد  نق�صانًا؛  الّندب  الأّن يف  للإيجاب؛  املطلق  االأمر 
االأمر، فاالأمر االإيجابي مقت�ٍص للح�صن الكامل، اأي: لو مل يكن ال�ّصيء ح�صنًا 
ملا اأمر الله تعالى به؛ فاإّن ما اأمر الله به ال بّد اأن يكون يف فعله م�صلحة عظيمة، 
تركه،  لفعله ومانعًا من  ًل  االإيجاب حم�صّ لكون  مف�صدة عظيمة؛  تركه  ويف 
العناية بوجوده  املاأمور به، وكمال  العناية بوجود  فاالإيجاب يدّل على كمال 
يدّل على كمال ح�صنه. وكمال احل�صن اأن يكون ح�صنًا ملعًنى يف نف�صه، وهو 

ال يقبل �صقوط الّتكليف.
ثم قال: وفيه بحث، وهو اأّن االأ�صل يف املطلق اأن يجري على اإطلقه على 

الّتحليل. االإنزال يف  بيانه، والكمال قيد، ولذلك مل ي�صرتط  تقّدم  ما 
ثم ذكر يف ف�صل ما يحّل املطلقة الّثالثة: وال�رّشط االإيلج دون االإنزال؛ الأّنه 
اال�صتدالل  الّتلويح:  من  االجتهاد  مباحث  اآخر  قيد، ويف  والكمال  كمال 

باالإطلق على الكمال مما ال يعتّد به يف م�صائل االأ�صول((.
.121 احلا�صية �ص  الّتنقيح مع  تغيري  انظر: 

�صبق ذكر ما يف ذلك من االحتمال.  )2(
والفرق بني قوله: ))واالأمر يقت�صي كمال �صفة املاأمور به، وكونه مبطلق االأمر 
يوجبه((؛ اأّن املقت�صي متقّدم؛ مبعنى: اأّن ال�ّصيء يكون ح�صناً ثم يتعّلق به االأمر، 

واملوجب متاأّخر،مبعًنى:اأّن االأمر يوجب ح�صنه من جهةكونه اإتياناً باملاأمور به.
الّتلقيح �ص 218، وتغيري الّتنقيح �ص 121، والّتلويح )196/1(، وفيه: ))وهذا 
ما يقال: اإّن ح�صن املاأمور به عند احلنفية من مدلوالت االأمر، وعند االأ�صعري من 

موجباته.

هذا الّتفريع على اأّن االأمر املطلق يقت�صي ما ذكره.  )3(
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اإاّل هي )54/اأ(؛ فل يجوز ُظْهر غري املعذور اإذا مل تفت اجلمعة.
وملا مل يخاطب املعذور باجلمعة)1(، فاإذا اأّدى الّظهر )مل ينتق�ص باجلمعة.
قلنا: ملا كان الواجب ق�صاء الّظهر ال اجلمعة()2( علمنا اأّن االأ�صل –وهو الّظهر- 

لكنا اأمرنا باإقامة اجلمعة مقامه يف الوقت ف�صارت مقّررة له ال نا�صخة.
من  ]اجلمعة  لعموم�ڀ�  وغريه،  املعذور  بني  هذا  يف  فرق  وال 
االآية9[، لكن ت�صقط اجلمعة عنه رخ�صة، فاإذا اأتى باجلمعة، وهي العزمية 

�صار كغري املعذور فانتق�ص الّظهر)3(.
اأي: مل يوؤمر باإقامتها عينًا، بل خرّي بينها وبني الّظهر. تغيري الّتنقيح �ص 121،   )1(

فاإذا اأّدى اأحدهما اندفع االآخر.

وهو  به،  اإاّل  الكلم  ي�صتقيم  وال  الّن�صخة:  من  �صقط  الّظهر(  اإلى  الّظهر  )من   )2(
موجود يف اأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 132.

قال يف الّتلقيح �رشح الّتنقيح: ))هذه امل�صاألة تفريع على اأّن االأمر املطلق يقت�صي   )3(
ما ذكره.

واخللف هنا يف اأمرين:
اأحدهما: اأّن غري املعذور اإذا اأّدى الّظهر يف البيت قبل فوات اجلمعة ال يجوز 

عنده، اأي: ال�ّصافعي.
والّظهر  عنده.  اجلمعة  اليوم  هذا  يف  االأ�صل  اأّن  على  بناًء  عندنا،  ويجوز 

عندنا.
الّظهر ال  ق�صاء  الواجب  ملا كان  قلنا:  قوله:  يعنمِي:  املنت،  ودليلنا مذكور يف 

اجلمعة... الخ.
وثانيهما: اأّن املعذور اإذا اأّدى الّظهر هل ينتق�ص اإذا ح�رش اجلمعة اأو ال؟

فعنده ال، وعندنا ينتق�ص؛ الأّن االأمر بال�ّصعي يعّم املعذور وغري املعذور، فالعزمية 
يف هذا اليوم اإقامة اجلمعة، مقام الّظهر الذي هو االأ�صل، لكن هذا �صاقط من 
=
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)ف�صل: يف اأّن الكّفار خماطبون بال�رّشائع اأو ال؟(.
وذكر)1( �صم�ص االأئمة ال�رّشخ�صي:

=
املعذور بطريق الّرخ�صة؛ فاإذا ح�رش �صار كغري املعذور فانتق�ص الّظهر((.

الّتلقيح �ص 218، والّتو�صيح )196/1(، وتغيري الّتنقيح �ص 121، واأ�صول 
االأحكام للموؤلّف �ص 132.

قال يف الّتو�صيح: ))ف�صل: هذا الف�صل يف اأّن الكفار هل يخاطبون بال�رّشائع   )1(
اأو ال؟ وهو غري مذكور يف  اأ�صول فخر االإ�صلم –رحمه الله- وملا كان مهّمًا 

نقلته من اأ�صول �صم�ص االأئمة((. الّتو�صيح )213/1(.
وقال يف الّتلويح: ))وهو مذكور يف اآخر اأ�صول فخر االإ�صلم –رحمه الله- 
يف بيان االأهلية؛ حيث قال: الكافر اأهل الأحكام ال يراد بها وجه الله تعالى؛ الأّنه 

اأهل الأدائها فكان اأهًل للوجوب له وعليه((. الّتلويح )213/1(.
وثم ذكر اخللف يف عنوان امل�صاألة عند االأ�صولّيني.

وقال يف فتح الغّفار )75/1(: ))والكّفار خماطبون باالإميان اإجماعًا، لعموم 
دعوته –�صّلى الله عليه و�صّلم-، ثم قال: بيان مل�صاألة مبنية على قاعدٍة اأ�صولّية، 
للّتكليف  لي�ص �رشطًا  ال�رّشعي  ال�رّشط  اأّن ح�صول  ابن احلاحب وهي:  ذكرها 
خلفًا للحنفية، وامل�صاألة مفرو�صة يف بع�ص جزئيات حمل الّنزاع، وهو تكليف 
الكّفار بالفروع مع انتفاء �رشطها، وهو االإميان حّتى يعّذب بالفروع كما يعّذب 
للمناظرة، كذا يف  وت�صهيًل  للفهم  تقريبًا  ذلك  يفعلون  وهم  اأو ال؟  باالإميان 

الع�صد.
جزئي  اأّنها  ال  الّنزاع،  حمل  متام  امل�صاألة  هذه  باأّن  الّتحرير  يف  املحّقق  وتعّقبه 
منها. واخللف فيها غري مبنمِّي على ذلك؛ الأّنه لو ابتَنى عليه ال�صتلزم عدم جواز 
لة حال احلدث ومل يقل به اأحٌد، وال يح�صن القول به لعاقٍل،  الّتكليف بال�صّ
=
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))ال خلف يف اأّن الكّفار خماطبون باالإميان،والعقوبات واملعاملت)1(.

وبالعبادات يف حّق املوؤاخذة يف االآخرة اّتفاقًا)2(.

=
االإميان حال  الّتكليف مبا �رشط يف �صّحته  ابتدائي، وهو جواز  واإمّنا اخللف 

عدمه.
وقد اأخذه من حا�صية الع�صد للمولى �صعد؛ فاإّنه قال: ))والذي يلوح من اأ�صول 
لة  احلنفية اأّن نزاعهم لي�ص اإاّل يف تكليف الكّفار بالفروع دون مثل وجوب ال�صّ

على املحدث.
وفيها املراد بال�رّشط ال�رّشعي: �رشط �صّحة الفعل كاالإميان للّطاعات، والّطهارة 
لة، ال �رشط الوجوب اأو وجوب االأداء للّتفاق على اأّن ح�صول االأّول  لل�صّ

�رشط يف الّتكليف بوجوبه اأو وجوب اأدائه.
: �رشط يف الّتكليف بوجوب اأدائه دون وجوبه. وهذا يف االأوامر ظاهر  والّثاينمِ
دون الّنواهي؛ اإذ ال معَنى لكون االإميان �رشطًا يف ترك الّزنا اأو �صّحته((. فتح 

الغّفار �ص 92، ويف ن�صخٍة )76-5-7/1(.

املق�صود بالعقوبات، اأي: امل�رشوع منها، كاحلدود والق�صا�ص، وذلك عند   )1(
تقّرر اأ�صبابها؛ الأّنها للّزجر وهم األيق بها، ويجب اإخراج حّد ال�رّشب واإدخال 

الّتعزير حّقًا للعبد حتت العقوبات.
وهم  اأي�صًا خماطبون باملعاملت؛ الأّن املطلوب بها اأمر دنيوي وهم األيق بالّدنيا؛ 
الأّنهم اآثروها على العقَبى. وهذا ال يعنمِي اأّن املوؤمن ال يهتم بالّدنيا، ولكن ال 
املرجئة  مذهب  على  -هنا-  االإميان  ف�رّش  املوؤلِّف  لكن  االآخرة،  على  يقّدمها 
الذين يخرجون عنه االأعمال، وهو مذهٌب باطٌل؛ اإذ حقيقة االإميان �رشعًا: قوٌل 

بالّل�صان، واعتقاٌد بالقلب، وعمٌل باالأركان.
فتح الغّفار )76/1(، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 73.

=
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اأي�صًا عند العراقّيني من م�صايخنا ال  ويف حّق وجوب االأداء يف الّدنيا 

=
اأي: يقع عليهم الّتعذيب ب�صبب ترك الواجبات وارتكاب املحّرمات.  )2(

وقوله: ))اّتفاقًا((، مل ي�صلم له من احلنفية اأنف�صهم كما �صياأتي.
وقبل ذكر اخللف يف امل�صاألة نحّرر حمّل الّنزاع فيها؛ حيث قال: ال�رشخ�صي: ))وال 
خلف اأّنهم خماطبون باالإميان...، وال خلف اأّنهم خماطبون بامل�رشوع من 
العقوبات...، وال خلف اأّن اخلطاب باملعاملت يتناولهم اأي�صًا، وال خلف 
باخت�صار  انتهى  االآخرة((  يف  املوؤاخذة  حكم  يف  يتناولهم  بال�رّشائع  اخلطاب  اأّن 

. )73/1(
اإاّل اأّن احلنفية اأنف�صهم مل ي�صلموا له االأخري، فقد اختلفوا فيه على ثلثة اأقوال:

اأداًء  بها  خماطبني  غري  والبزدوي:اإّنهم  اأبوزيد  ومنهم  ال�ّصمرقندّيون  الأّول:قال 
واعتقاداً.

: قال البخارّيون: اإّنهم خماطبون بها اأداًء فقط. الّثاينيِ
الّثالث: قال العراقّيون: اإّنهم خماطبون بهما؛ فيعاقبون عليهما.
واإلى هذا االأخري ذهب مالك وال�ّصافعي واأحمد وبع�ص املعتزلة.

وهناك اأقوال اأخرى يف امل�صاألة منها:
اأ- اأّنهم خماطبون بالّنواهي دون االأوامر.

ب- اأّن املرتّد مكّلف دون غريه.

ج- اأّنهم مكلَّفون مبا عدا اجلهاد.
بالعبادات  متعّلق  االآخرة((،  يف  املوؤاخذة  حّق  ))يف  قوله:  الّتلويح:  يف  قال 
اعتقاد  االأمر  موجب  الأّن  االعتقاد؛  برتك  يوؤاخذون  اأّنهم  ومعناه:  ة،  خا�صّ

الّلزوم واالأداء.
واأّما يف حّق وجوب االأداء يف الّدنيا.

االأداء واجب عليهم، وهو   يتناولهم، واأّن  اأّن اخلطاب  العراقّيني  - فمذهب 
=
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عند م�صايخ ديارنا.

=
مذهب ال�ّصافعي –رحمه الله-.

يحتمل  ما  باأداء  يخاطبون  ال  اأّنهم  الّنهر  وراء  ما  ديار  م�صايخ  عاّمة  وعند   -
االإ�صلم  وفخر  ال�رّشخ�صي  واالإمام  زيد  اأبو  القا�صي  ذهب  واإليه  ال�ّصقوط. 

–رحمهم الله تعالى-، وهو املختار عند املتاأخّرين.
الق�صاء  الكفر؛ وال يف عدم وجوب  االأداء حال  وال خلف يف عدم جواز 
بعد االإ�صلم، واإمّنا تظهر فائدة اخللف يف اأّنهم هل يعاقبون يف االآخرة برتك 
العبادات زيادة على عقوبة الكفر، كما يعاقبون برتك االعتقاد؟ كذا ذكره يف 
اإمّنا  اأّن تكليفهم بالفروع  اأ�صول ال�ّصافعية من  امليزان. وهو املوافق ملا ذكر يف 
اأّن حمّل اخللف هو  لتعذيبهم برتكها كما يعّذبون برتك االأ�صول؛ فظهر  هو 
الوجوب يف حّق املوؤاخذة على ترك االأعمال بعد االّتفاق على املوؤاخذة برتك 

اعتقاد الوجوب((. الّتلويح )213/1(.
وم لكن يف حّق املوؤاخذة  لة وال�صّ قال يف العرف الّنا�صم: ))وبالعبادات كال�صّ

بها يف االآخرة ال بالّنظر اإلى املطالبة بها يف الّدنيا.
بل  املنار:  قوله يف  الفقهاء هو معَنى  باإجماع  املذكورات  بهذه  للكّفار  واخلطاب 

خلف.
اإّن نفي  امل�صاألة االأخرية. فقال:  اإلى  بالّنظر  ابن جنيم  العّلمة  واعرت�صه �صارحه 
قالوا: ال  فاإّنهم  فيها غري �صحيٍح؛ ملخالفة م�صايخ �صمرقند يف ذلك؛  اخللف 
بل  لكونه �رشطًا  االإميان حال عدمه، ال  مبا �رشط يف �صّحته  الّتكليف  يجوز 
خل�صو�صية فيه؛ وهو اأّنه اأعظم العبادات؛ فل يجعل �رشطًا تابعًا يف الّتكليف، فل 
يعاقبون عندهم على ترك اعتقاد الفروع، اإاّل اأن يراد بل خلف بني العراقّيني 

والبخارّيني((. انتهى.
الهمام يف     ابن  املحّقق  من كلم  اأخذاً  العراقّيني  مذهب  جنيم  ابن  رّجح  وقد 
=
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وقال ال�ّصافعي: الكّفار خماطبون بال�رّشائع)1(.
فاإذا اأ�صلم املرتّد)2( ال يلزمه ق�صاء �صلوات الّرّدة خلفًا له. واإذا �صّلى 
يف اأّول الوقت، ثم ارتّد، ثم اأ�صلم والوقت باٍق فعليه االأداء عندنا خلفًا 
له؛ الأّن �صّحة ما م�صى بناء على )54/ب( اخلطاب، فاإذا عدم اخلطاب 

بالّرّدة عدم �صّحة ما م�صى؛ فاإذا اأ�صلم يف الوقت وجب ابتداًء عندنا.
وعنده اخلطاب باٍق بالّرّدة فل يبطل االأداء)3(. 

=
الّتحرير؛ الأّنه الذي عليه االأكرث من العلماء، وملوافقته لظواهر الّن�صو�ص؛ كقوله 

تعالى: �ڑ  ڑ  ک  ک�  ]ف�صلت من االآية: 7[.
وقوله: �جس     حس    خس   َمس�]املدثر من االآية: 43[. وخلفها تاأويل. قلت: 
اأي: فل يقبل بدون دليٍل. فتح الغّفار )77/1(، والّتحرير مع �رشحه الّتي�صري 
علم  اإلى  الو�صول  ونهاية   ،)282-281/1( الّنا�صم  والعرف   ،)149/2(

االأ�صول )205-204/1(.

اأي: بالفروع اعتقاداً وعمًل؛ كما �صبق ذكره يف املذاهب يف امل�صاألة.  )1(

الق�صم  يف  تعريفه  و�صبق  فيه،  الّدخول  بعد  االإ�صلم  ترك  َمن  هو:  املرتّد،   )2(
االأّول.

اإّن  يقولون:  الذين  احلنفية  وبع�ص  ال�ّصافعي  بني  اخللف  على  تفريع  وهذا 
الكافر.  بها  ال�ّصقوط ال يكّلف  باالإميان، وال تقبل  الفروع امل�رشوط �صّحتها 
الّتحرير  و�رشح  ال�ّصابقة،  الّن�صخة  غري  93 يف  �ص  الغّفار  فتح  لزومًا:  وينظر 

.)149/2(

ينظر: تغيري الّتنقيح �ص 133-134، ملعرفة ما يرّد على دليل احلنفية.  )3(
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) )ف�صل يف النّهييِ
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)ما يخالف فيه الأمُر النَّْهَي(
بعد  وهو  والفور،  الّتكرار  اأّن حكمه  يف  االأمر  يخالف  والّنهي)1(   -

االإيجاب للحظر.
نقل االأ�صتاذ اأبو اإ�صحاق االإجماع عليه)2(.

- واإن كان تقّدم االإيجاب قرينة دالّة على اأّنه للإباحة)3(.

تقّدم تعريف النَّهي يف الّلغة واال�صطلح �ص 19.  )1(
وقد بداأ املوؤلِّف –رحمه الله- يف هذا املبحث ببيان الفروق بني االأمر والّنهي، 

وذلك يف اأموٍر ثلثٍة:
الأّول: اأّن حكمه الّتكرار ويلزم منه الفور.

: اأّنه بعد االإيجاب للحظر باالإجماع، كما نقل ذلك االأ�صتاذ اأبو اإ�صحاق،  الّثاينيِ
كما  نظر  االإجماع  نقل  يف  لكن  م�صهور.  فيه  اخللف  فاإّن  االأمر؛  بخلف 

�صياأتي.
ويف الوجيز: ))وهو بعد االإيجاب للحظر باالإجماع على ما نقله اأبو اإ�صحاق((. 

�ص 140.
ة  وقال يف اأ�صول االأحكام: ))والّنهي، والكلم يف اأّن �صيغة: )ال تفعل( خمت�صّ
بالّنهي، اأم ال، واأّنها م�صرتكة بني احلظر والكراهة لفظًا، اأو للم�صرتك بينهما، 
االأمر  يف  تقّدم  كما  موقوفة  اأو  وبالعك�ص،  الكراهة،  ال  اأظهر،  احلظر  اأو 

فليعترب((. اأ�صول االأحكام �ص 141. ثم ذكر ما يخالف فيه االأمُر النَّْهَي.
لكّنه قال: ويخالف االأمُر النَّْهَي يف اأّن حكمها –اأي: ال�صيغة- الّتكرار فين�صحب 
وميزان  احلال.  يف  االنتهاء  فيجب  والفور؛  االأزمان،  جميع  على  حكمها 

االأ�صول �ص 232.

امليزان  وبيان   ،84-83 �ص  امل�صودة  امل�صاألة.  يف  االإجماع  نقل  َمن  غلط   )2(
.)87/(

=
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وتوقف االإمام)1(.
=

اإّنه للإباحة بعده، كما يف االأمر،  اأحٌد  قال يف اأ�صول االإحكام: ))ومل يقل   )3(
اأ�صول االأحكام �ص  للإباحة((.  اأّنه  دالّة على  قرينة  االإيجاب عليه  تقّدم  واأّن 

.141
فيهما  اأو  الكراهة،  اأو  الّتحرمي  يف  حقيقة  اأّنه  يف  ))واخللف  الّتلويح:  ويف 

ا�صرتاكًا
لفظيًا، اأو معنوّيًا. كما �صبق يف االأمر. ثم الّنهي املتعّلق باأفعال املكّلفني دون 
اعتقاداتهم اإّما اأن يكون نهيًا عن فعل ح�صي، اأو �رشعي، وكّل منهما اإّما اأن 
اأّن القبح لعينه، اأو لغريه، فاملق�صود بيان  يكون مطلقًا اأو مع قرينة دالٍّة على 

حكم املطلق((. وانظر: العرف النا�صم )284/1(.
وف�رّش ال�رّشعي مبا يتوّقف حتّققه على ال�رّشع، واحل�صّي بخلفه.

فقط.  لها وجود ح�صّي  ما  باحل�صّيات  املراد  ))ثم  الّتنقيح:  الّتلقيح �رشح  ويف 
واملراد بال�رّشعّيات ما لها وجود �رشعي مع الوجود احل�صّي كالبيع؛ فاإّن له وجوداً 
ح�صّيًا، فاإّن االإيجاب والقبول موجودان ح�ّصًا، ومع هذا الوجود احل�صّي له 
–املوجودين- ح�ّصًا  باأّن االإيجاب والقبول  فاإّن ال�رّشع يحكم  وجود �رشعي؛ 
له،  اأثراً  امل�صرتى  ارتباطًا حكميًا؛ فيح�صل معًنى �رشعي يكون ملك  يرتبطان 
فذلك املعَنى هو البيع، حّتى اإذا وجد االإيجاب والقبول يف غري املحّل ال يعتربه 

ال�رّشع بيعًا((. �ص 247-246.

املراد: اإمام احلرمني، وتقّدمت ترجمته �ص 151، من الق�صم االأّول.  )1(
وانظر: ت�صنيف امل�صامع )603/2(، فما بعدها.

و�صبب توّقفه: اأّنه بعد االإيجاب للّتحرمي اأو ال؟ لقيام احتمال االإباحة.
انظر: الربهان )283/1(، وبيان امليزان )87/2(، واأ�صول االأحكام �ص 141، 
وم�صلم الّثبوت )395/1-396(، ونهاية الو�صول اإلى علم االأ�صول )428/1- 
=
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=
429(، وفتح الغّفار )77/1(، وف�صول البدائع يف اأ�صول ال�رّشائع )37/2(، 
والعرف الّنا�صم )285/1(، والّتبيني )491/1(، واملغنمِي يف اأ�صول الفقه �ص 67 

فما بعدها.
وذكر يف امليزان: ))اأّن حكم الّنهي �صريورة الفعل املنهي عنه حراماً، وثبوت احلرمة 
فيه؛ فاإّن الّنهي والّتحرمي واحٌد، وموجب الّتحرمي هو احلرمة، كموجب الّتمليك 
هو ثبوت امللك، هذا حكم الّنهي من حيث اإّنه نهي، فاأّما وجوب االنتهاء فحكم 
الّنهي من حيث اإّنه اأمر ب�صّده؛ ففي احلقيقة: وجوب االنتهاء حكم االأمر الّثابت 
بالّنهي، وكون الفعل املنهي عنه حراماً حكم الّنهي، ومقت�صى الّنهي �رشعاً: قبح 
املنهي عنه، كما اأّن مقت�صى االأمر ح�صن املاأمور به؛ الأّن احلكيم ال ينهى عن فعٍل 
اإاّل لقبحه، كما ال ياأمر ب�صيٍء اإاّل حل�صنه((. الّتبيني )491/1(، وميزان االأ�صول 

�ص 235.
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)انق�صام النَّّْهييِ يف �صفة القبح(
وينق�صم الّنهي يف �صفة القبح انق�صام االأمر)1( يف احل�صن وقبحه:

مبجّرد   يعرف  الكفر  قبح  فاإّن  كالكفر؛  و�صعًا)2(،  لعينه  قبح  ما  اأ- 
العقل)3(، والعبث يعرف قبحه مبجّرد العقل.

ك�صلة  �رشعًا)4(؛  واملحلية  االأهلية  عدم  بوا�صطة  به  التحق  ما  ومنه 

�صبق انق�صام االأمر يف �صفة احل�صن والقبح �ص 134، والوجيز للموؤلِّف �ص   )1(
140، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 141.

وال يراد به اأّن ذلك الفعل قبيح من حيث ذاته ملا عرف اأّن ح�صن الفعل وقبحه   )2(
اإليه  اأ�صيف  الذي  الفعل  اأّن عني  منه  املراد  عليها.واإمّنا  يقع  يكون جلهات  اإمّنا 
.وانظر:فتح الغّفار  الّنهي قبيح،واإن كان ملعًنى زائد على ذاته.ذكره القاءاينمِ

.)78/1(
ذاته عقًل من  قبيح يف  لفعل  الّلغة و�صعه  وا�صع  اأّن  بقوله: )و�صعا(،  واملراد 
غري توّقف على ورود ال�رّشع؛ الأّن قبح كفران الّنعم مركوزيف العقل.املرجع 

ال�ّصابق.
. ومن هذا الّنوع: العبث والكذب والّلواط؛ كما ذكره القاءاينمِ

فتح الغفار)78/1(، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص141، والّتبيني)492/1(،   )3(
ونهاية الو�صول اإلى علم االأ�صول )430/1( حا�صية )6(، واأ�صول ال�رّشخ�صي 
الّتحرير  وتي�صري   ،)257/1( للبخاري  االأ�رشار  وك�صف   ،)80/1(

)377/1(، وفواحت الّرحموت )399/1(.

لة على حال الّطهارة عن احلدث �صار  فاإّن ال�رّشع ملا ق�رش اأهلية العبد الأداء ال�صّ  )4(
لة منه مع احلدث عبثًا نحو: �رشب املّيت واأَْكلمِ ما ال يتغذى به. فعل ال�صّ

انظر: اأ�صول  االأحكام للموؤلِّف �ص 142.
=
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املحدث، وبيع احلّر، وامل�صامني)1(، وامللقيح)2(.
وحكم الّنهي فيهما)3( بيان اأّنه غري م�رشوٍع، فيكون باطًل اّتفاقًا)4(.

والّنهي عن االأفعال احل�صية فقط؛ كالّزنا، و�رشب اخلمر )55/اأ( يقع 

=
يو�صف  ق�صة  ملا يف  يجّوزه  العقل  الأّن  �رشعًا؛  لعينه  قبح  ملا  مثال  احلر،  وبيع 

–عليه ال�ّصلم-، واإمّنا قبح لعدم املحّل؛ الأّن املحل املال وهو لي�ص مباٍل.

حاح �ص  امل�صامني: جمع م�صمون. وهو ما يف اأ�صلب الفحول. خمتار ال�صّ  )1(
384، وامل�صباح املنري )/11(، ونهاية الو�صول اإلى علم االأ�صول )431/1(، 

والّتبيني )493/1(.

امللقيح: جمع ملقوحة. وهي: ما يف بطون الّنوق من االأجّنة. امل�صباح املنري   )2(
 ،)399/1( الّرحموت  وفواحت   ،602 �ص  حاح  ال�صّ وخمتار   ،)216/2(
وقواطع االأدلّة )279/1(، والّتبيني )493/1(، والعرف الّنا�صم )286/1(، 

وموّطاأ االإمام مالك )654/2(.

اأي: الذي قبح لعينه و�صعًا، وما التحق به بوا�صطة عدم االأهلية �رشعًا.  )3(

الأّن الباطل ما مل يكن م�رشوعًا اأ�صًل وو�صفًا. وانظر: نهاية الو�صول اإلى علم   )4(
االأ�صول )431/1-432(، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 142، والعرف 
 ،)99/2( املخت�رش  وبيان   ،140 �ص  له  والوجيز   ،)286/1( الّنا�صم 

والّتحقيق )884/4(، مطبوع على االآلة الكاتبة.
وقال يف اأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 142: ))واإن كان من االأفعال ال�رّشعية 
كما يف بيع احلّر وامل�صامني �صار الّنهي مبعَنى الّنفي جمازاً، مل�صابهة بينهما يف 

اقت�صاء كّل منهما عدم الفعل((.
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على القبيح لعينه، بل خلف)1(، فيقت�صي القبح لعينه، فيبطل اّتفاقًا)2(. 
لكن لو دّل الّدليل على اأّن الّنهي عنها لغريه؛وكان ذلك الغري و�صفًا)3( كان 

حكمه اأي�صًا حكم القبيح لعينه ملحقًا به.

الوجيز �ص 141، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 142.  )1(
وقال فيه: ))ثم اإن كان املنهي عنه من االأفعال احل�صّية كالّزنا و�رشب اخلمر، 
امْلنهي مع  املنهي عنه من  لبقاء �رشطه. وهو ت�صّور  الّنهي على حقيقته؛  يبقى 
حتّقق القبح فيه. قال االأخ�صيكثي: والّنهي عن االأفعال احل�صّية يقع على الق�صم 
االأّول، والّنهي عن االأفعال ال�رّشعية يقع على الق�صم االأخري. وقال ال�ّصافعي 

يف البابني: اإّنه ين�رشف اإلى الق�صم االأّول اإاّل بدليل«.

املرجعني ال�ّصابقني.  )2(

نوعان: و�صعًا  لعينه، وذلك  قبيحًا  يكون  اأن  اإّما  ))وهو  الغّفار:  فتح  قال يف   )3(
و�رشعًا.

اأو لغريه، وذلك نوعان: و�صفًا وهو ما يكون الزمًا للمنهي عنه؛ بحيث ال يقبل 
االنفكاك.

وجماوراً، اأي: م�صاحبًا ومقارنًا يف اجلملة. ثم مّثل لذلك فقال:
)كالكفر( وبيع احلّر، و�صوم الّنحر والبيع وقت الّنداء((.

فقوله: ))و�صوم الّنحر((، مثال ملا قبح لغريه و�صفًا ال لذاته؛ الأّنه يوم ك�صائر 
االأيام، واإمّنا قبح ملا فيه من االإعرا�ص عن �صيافة الله والوقت فيه كالو�صف 

اللزم؛ الأّنه داخل يف تعريفه.
و))البيع وقت الّنداء((، مثال ملا قبح لغريه جماوراً؛ الأّن قبحه لرتك ال�ّصعي اإلى 
اجلمعة، ال لذاته، وهو قابل للنفكاك؛ اإذ قد يوجد االإخلل عنها بدون البيع 
والبيع بدون االإخلل، كما لو تبايعا وهما مي�صيان((. فتح الغّفار )78/1(.
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واإن كان ذلك الغري جماوراً؛ كالّنهي عن قربان احلائ�ص)1(، ال يلحقب 
القبيح لعينه بل يكون �صحيحًا م�رشوعًا باأ�صله بعد الّنهي)2(.

ولهذا قلنا:اإّن وطاأها يف حالة احلي�ص يحّلها للّزوج االأّول)3(، ويح�صل 
به اإح�صان الواطئ)4(. وال يبطل به اأي�صًا اإح�صان القذف.

ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   �ڻ    تعالى:  قوله  يف   )1(
ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ� ]البقرة من االآية: 222[.

هذا مبنمِّي على الّتفريق بني الباطل والفا�صد عند احلنفية.  )2(
م�صتثناة؛  موا�صع  اإاّل يف  والفا�صد  الباطل  بني  اجلمهور فل خلف عندهم  اأّما 

كاحلّج وما يلحق به.
�ص  مثاله  �صبق  كما  و�صفه،  وال  باأ�صله  ي�رشع  مل  ما  احلنفية:  عند  فالباطل 

.155
والفا�صد: ما �رشع باأ�صله دون و�صفه؛ كبيع درهم بدرهمني؛ فاإّنه ي�صّح عندهم 
الّنا�صم )388/1(، وبيان املخت�رش )408/1(،  الّزيادة. العرف  اأزيلت  اإذا 

و�رشح الكوكب املنري )473/1(.

هذا تفريع على الفرق بني الباطل والفا�صد.  )3(

قال يف العرف الّنا�صم )191/1(: ))وكذا وطء احلائ�ص ملا كان ملعًنى جماوٍر   )4(
يقبل االنفكاك، فل مينع عن اإحداث احلّل للّزوج االأّول فيما اإذا طّلقها ثلثًا، 
اأحد  قذفه  رجم،اأو  بعده  زنى  االإح�صان.فلو  به  يثبت  حّتى  باآخر  وتزّوجت 
حّد((. وانظر: تغيري الّتنقيح �ص 135، والّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 247.

قال املحّقق الّدكتور ترحيب الّدو�رشي يف احلا�صية )2(:
))هذا مذهب احلنفية وال�ّصافعية وبع�ص احلنابلة.

اأّنه ال يحّل املطّلقة ثلثًا لزوجها االأّول  اإلى  وذهب مالك واأحمد واأ�صحابهما 
=
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ومنه: ما قبح ملعًنى يف غريه و�صفًا اأو جماوراً؛ فاإن كان، كالّنهي عن 
لة يف االأر�ص املغ�صوبة)2(، والّنهي  البيع وقت الّنداء)1(، والنهي عن ال�صّ

=
حيح يف غري �صوٍم اأو حجٍّ اأو حي�ٍص  اإاّل الوطء املباح الذي يكون يف العقد ال�صّ
املجموع  على  الّثانية  والّتكملة   ،)102/2( املجتهد  بداية  انظر:  نفا�ٍص.  اأو 
)283/17(، واملغنمِي البن قدامة )276/7(، و�رشح رّد املحتار البن عابدين 

)410/3-414(، وت�صهيل اأ�صول ال�صا�صي �ص 97 فما بعدها.

َّن تلزمه اجلمعة، بعد ندائها الذي يكون بعد  اختلف العلماء يف �صّحة البيع مممِ  )1(
الّزوال واالإمام على املْنرب على قولني:

القول الأّول: ذهب اأبو حنيفة وال�ّصافعي –رحمهما الله- اإلى �صّحة ذلك البيع 
مع كونه حمّرمًا اأو مكروهًا يف ذلك الوقت.

:اأّنه ال ي�صّح ويجب ف�صخه.واإليه ذهب مالك واأحمد –رحمهما  والقول الّثاينيِ
الله-.

تيمية )287/29- الفتاوى البن  املجتهد )201/2(، وجمموع  بداية  انظر: 
290(، و�رشح املختار البن عابدين )101/5(.

لة يف االأر�ص املغ�صوبة حرام. اأجمع العلماء على اأّن ال�صّ  )2(
واختلفوا فيما لو �صّلها االإن�صان يف هذه االأر�ص هل هي �صحيحة اأو ال؟ 

اأ- فذهب اجلمهور اإلى اأّن �صلته �صحيحة.
باطلة،ويجب  اأّنها  اإلى  واأ�صحابه  امل�صهورعنه  اأحمديف  االإمام  ب-وذهب 

ق�صاوؤها.
ج- وقال اآخرون: اإّنها باطلة، وال يجب ق�صاوؤها.

انظر: بداية املجتهد )143/1(، واملجموع للّنووي )164/3(، واملغنمِي البن 
اأ�صول الفقه لل�ّصيخ  قدامة )74/2(، وحا�صية املحتار )381/1(، ومذكرة 

حمّمد االأمني ال�ّصنقيطي �ص 24.
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عن قربان احلائ�ص، يكون حكمه اأن يكون م�رشوعًا بعد الّنهي ال فا�صداً 
لكن مع الكراهة عندنا، وعند ال�ّصافعي.

)و( اإن كان و�صفًا للمنهي عنه مّت�صًل به كالّنهي عن الّربا)1(، وعن 
بيٍع و�رشٍط)2(، وعن �صوم يوم الّنحر)3(، )55/ب( و�صائر االأيام املنهية، 

الّربا يف الّلغة: الّزيادة.  )1(
و�رشعا: زيادٌة خم�صو�صٌة يف اأنواٍع خم�صو�صٍة، وهي ما يجري فيه الّربا، كما 
يف احلديث الوارد يف ذلك: فهي زيادٌة خاليٌة عن عو�ٍص. تغيري الّتنقيح �ص 

.138

حكم بيع و�رشط: فيه ثلثة اأقوال:  )2(
القول الأّول: ال ي�صّح مطلقًا. لورود الّنهي عن بيٍع و�رشٍط.

: ي�صّح مطلقًا. حلديث بريرة. القول الّثاينيِ
م�صلحة  فيه  وما  ينافيه،  ال  وما  العقد  ينايف  ما  بني  الّتف�صيل  الّثالث:  القول 

للمتعاقدين اأو اأحدهما، وما لي�ص فيه.

على  العلماء  ))اأجمع  م�صلم:  ل�صحيح  �رشحه  الله- يف  –رحمه  الّنووي  قال   )3(
اأو  تطّوٍع  اأو  نذٍر  عن  �صامهما  �صواء  حال،  بكّل  الّيومني  هذين  �صوم  حترمي 

كّفارٍة، اأو غري ذلك، ولو نذر �صومهما متعمداً لعينهما.
قال ال�ّصافعي واجلمهور: ال ينعقد نذره وال يلزمه ق�صاوؤهما.

وقال اأبو حنيفة: ينعقد ويلزمه ق�صاوؤهما. قال: فاإن �صامهما، اأجزاأه.
واملغنمِي   ،)440/6( املجموع  وانظر:  ذلك.  يف  كّلهم  الّنا�ص  وخالف 
-433/2( املحتار  رّد  وحا�صية   ،)262/4( االأوطار  ونيل   ،)163/3(

434(، والعرف الّنا�صم )288/1(.
قال يف تغيري الّتنقيح �ص 135: ))واعلم اأّن اخللف بيننا وبينه يف اأمرين:

اأحدهما: اأّن الّنهي عن ال�رّشعّيات بل قرينٍة يقت�صي القبح لعينه عنده، فيكون 
=
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ٍم باخلمر، كان حكمه ف�صاد امل�رشوع عندنا ال بطلنه؛  وعن بيع ماٍل متقوَّ
كما هو عند ال�ّصافعي، اأي: ي�صّح باأ�صله ال بو�صفه)1(.

=
الّت�رّشف باطًل.

حة الأ�صله، فل يبطل الّت�رّشف. وعندنا: يقت�صي القبح لغريه، وال�صّ
القبح لغريه،ويكون ذلك  ب�صبب  الّنهي  اأّن  القرينة على  اإذا وجد  وثانيهما:اأّنه 
باأ�صله ال بو�صفه ون�صّميه  فاإّنه باطل عنده،وعندنا يكن �صحيحًا  الغري و�صفًا؛ 
فا�صداً((. وانظر: الّتلقيح �رشح الّتنقيح �ص 247-248، وتغيري الّتنقيح �ص 

،135

انظر ما �صبق من املراجع.  )1(
قلت: يوؤخذ من كلم املوؤلِّف وغريه اأّن املنهي عنه ينق�صم اإلى: الّنهي املقّيد، 

والّنهي املطلق.
والّنهي املقّيد له ثلث حاالت:

احلال الأولى:اأن يرد النهي مقرتنًا مبا يدل على اأّن الّنهي راجع اإلى ذات املنهي 
عنه، وهذه هي احلال التي قال عنها: )ما قبح و�صعًا وما التحق به وقد �صبق 

حكمها.
احلال الّثانية: من حاالت املنهي عنه املقّيد: اأن يقرتن املنهي عنه مبا يدّل على اأّنه 
راجع اإلى و�صٍف الزٍم للمنهي عنه، وقد اختلف العلماء يف كون الّنهي فيها 

يقت�صي الف�صاد اأو ال؟ على قولني:
اأّن الّنهي يقت�صي ف�صاد املنهي  القول الأّول، واإليه ذهب اجلمهور من اأهل العلم: 

عنه.
: قول احلنفية: اأّنه ال يقت�صيه. والقول الّثاينيِ

احلال الّثالثة من النّهي املقّيد: وهي اأن يدّل الّدليل على اأّن املنهي عنه لو�صٍف    
=
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وبناء اخللف على اأ�صٍل خمتلف فيه.
اإاّل  اأن يبطل  اأّن االأ�صل يف املنهي عنه البطلن عنده)1(؛ فيجب  وهو: 
ل�رشورٍة، وهي مقت�رشة على داللة الّدليل على اأّن القبح للمجاور؛ كالبيع 

وقت الّنداء، فيكره من غري بطلن وف�صاد.
وعندنا االأ�صل يف املنهي عنه اإذا كان ت�رّشفًا �رشعيًا اأن يكون وجوده 

=
جماوٍر، اأي: م�صاحباً مقارناً يف اجلملة من غري اأن ي�صري ذلك الو�صف الزماً غري 
قابل للنفكاك، كما مّثل بالّنهي عن قربان املراأة حال احلي�ص، والبيع وقت نداء 

اجلمعة.
وقد اختلف العلماء يف كون الّنهي يقت�صي ف�صاد املنهي عنه اأو ال؟ على قولني:

القول الأّول: ال يقت�صي ف�صاده. واإليه ذهب اجلمهور.
: اأّنه يقت�صي ف�صاد املنهي عنه. واإليه ذهب احلنابلة والّظاهرية وبع�ص  القول الّثاينيِ

املالكية.
 ،)112/2( الّناظر  ورو�صة   ،)441/2( العّدة  احلاالت:  هذه  لبيان  انظر 
واالإحكام للآمدي )174/2(، وامل�صوّدة 74-75، والبدخ�صي )69/2-
املنري  الكوكب  و�رشح  بعدها،  فما   )285/1( الّنا�صم  والعرف   ،)71

.)92/3(

�صبق اأّن اجلمهور ال يفّرقون بني الباطل والفا�صد اإاّل يف م�صائل م�صتثناة. واملوؤلِّف   )1(
هنا جاٍر على ا�صطلح احلنفية يف الفرق بينهما.

وهو يبنّي اأّن �صبب اخللف هذه القاعدة املختلف فيها.
ّحة باأنواعها: والباطل والفا�صد يقابلن ال�صّ

ّحة تختلف ماهيتها يف االأمور ال�رّشعية عنها يف االأمور العملية. وال�صّ
فهي يف ال�رّشع: موافقة االأمر ذي الوجهني ال�رّشعيَّ منهما.

ويف املعاملت: ترّتب االأثر املق�صود من العقد عليه.
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و�صّحته �رشعًا، فيجرى عليه اأ�صله اإاّل عند �رشورة منح�رشة فيما اإذا دّل 
الّدليل على اأّن القبح لعينه اأو جزئه)1(. 

عائد وموقوف  واأّنه  لتحرير حمّل اخللف،   ،138 الّتنقيح �ص  تغيري  انظر:   )1(
الّتنقيح �ص  الّتلقيح �رشح  على تف�صيل الكلم يف اجلزء والو�صف واملجاور. 

252، وقواطع االأدلّة )279-278/1(.
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)حكم النَّْهييِ امْلطَلق(
والبيع  وم،  وال�صّ لة  كال�صّ ال�رّشعية؛  االأفعال  عن  املطلق)1(  والّنهي 

يقرتن  مل  الذي  اأي:  املطلق،  الّنهي  وهو  الّنهي،  من  الّثاينمِ  الق�صم  هو  هذا   )1(
لو�صفه  اأو  اللزم  لو�صفه  اأو  به  يلتحق  ما  اأو  لعينه،  الّنهي  اأّن  على  يدّل  ما  به 

املجاور.
وقد اختلف العلماء يف كون الّنهي املطلق يدّل على ف�صاد املنهي عنه اأو ال؟ على 

اأقوٍل اأّهمها ما يلي:
القول الأّول: ذهب جمهور اأهل العلم من املالكية وال�ّصافعية واحلنابلة والّظاهرية 

وبع�ص احلنفية اإلى اأّنه يدّل على ف�صاد املنهي عنه مطلقًا.
: وذهب اإليه اأغلب احلنفية وبع�ص ال�ّصافعية وبع�ص املتكّلمني اأّنه ال  القول الّثاينيِ

يقت�صي الف�صاد مطلقًا.
القول الّثالث: اأّنه يقت�صي الف�صاد يف العبادات دون املعاملت. واإليه ذهب اأبو 

احل�صني الب�رشي وبع�ص ال�ّصافعية.
ثم القائلون باأّنه يدّل على الف�صاد مطلقًا اختلفوا فيما بينهم:

فقال بع�صهم: يدّل عليه لغًة.
وقال بع�ص منهم: يدّل عليه �رشعًا ال لغًة.

والقائلون باأّنه ال يدّل على الف�صاد مطلقًا اختلفوا اأي�صًا:
ّحة تعتمد االأركان وال�رّشوط  ّحة؛ الأّن ال�صّ فذهب بع�صهم اإلى اأّنه يدّل على ال�صّ

ّحة. ّحة ومتى عدمت انعدمت ال�صّ فمتى وجدت وجدت ال�صّ
ّحة. وذهب بع�صهم االآخر اإلى اأّنه ال يدّل على ال�صّ

انظر: اأحكام الف�صول للباجي �ص 126، واملعتمد )170/1(، واأ�صول االأحكام 
للموؤلِّف �ص 147، والف�صول يف االأ�صول للج�صا�ص )169/2(، والربهان 
)283/1(، وك�صف االأ�رشار )258/1(، و�رشح الكوكب املنري )83/3(، 
واإر�صاد الفحول �ص 97، والتب�رشة �ص 100، والعرف الّنا�صم )292/2(، 

واالإحكام )175/2(، ومذكرة اأ�صول الفقه �ص 358-356.
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واالإجارة يقع على القبيح لغريه مّت�صًل به و�صفًا، حّتى يبقى املنهي عنه بعد 
الّنهي م�رشوعًا باأ�صله عندنا، واإن مل يكن م�رشوعًا بو�صفه.

القبح  اإلى  ال�رّشعية  االأفعال  يف  املطلق  الّنهي  ين�رشف  ال�ّصافعي  وعند 
لعينه، فيبطل عنده)1(.

وقواطع   ،126 �ص  واملنخول   ،)9/2( وامل�صت�صفى   ،100 �ص  الّتب�رشة   )1(
�ص  والّر�صالة   ،259-258 �ص  وخا�صة  بعدها،  فما   )255/1( االأدلّة 
346-348، والبحر املحيط للّزرك�صي )439/2-446(، وكتاب الوايف 
يف اأ�صول الفقه )844/2(فما بعدها،وحتقيق املراد يف اأّن الّنهي يقت�صي الف�صاد 

�ص302-285.
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)اأ�صباب ال�رّشائع(:
اإّن  ال�ّصافعي)1(:  اأ�صحاب  وبع�ص  )56/اأ(،  اأ�صحابنا  عاّمة  وقال   -1

الأحكام   ال�رّشع اأ�صبابًا ت�صاف اإليها)2(.

ورد يف اأ�صول االأحكام وغريه زيادة، وهي: وعاّمة املتكّلمني. �ص 152.  )1(

االأ�رشار  وك�صف   ،)110-100/1( ال�رّشخ�صي  اأ�صول  يف:  امل�صاألة  تنظر   )2(
للبخاري )492/2-519(، وك�صف االأ�رشار للّن�صفي )482-473/1(، 
 ،)122-120 االأ�صحار  80-83، ون�صمات  الفقه �ص  اأ�صول  واملغنمِي يف 
بعدها،  فما   )568/4( لل�ّصمعاينمِ  االأدلّة  وقواطع   ،263 �ص  الغّفار  وفتح 
وال�ّصبب عند االأ�صولّيني )189/1( فما بعدها، واإعلم املوقعني )140/3(، 
والّتلويح على الّتو�صيح )142/2(، واملذهب يف اأ�صول الفقه )353/2(.

قال الّتفتازاينمِ يف الّتلويح )142/1(: ))قد جرى عاّدة القوم باأن يوردوا يف 
اآخر مباحث اأق�صام الّنظم بالبيان اأ�صباب ال�رّشائع، اأي: االأحكام امل�رشوعة على 

وجه االإجمال.
من  تفّرق  ما  �صبط  ملا  تعالى-  الله  رحمه  ال�رّشيعة  �صدر  –يعنمِي  وامل�صّنف 
اأَْوَرَد هذا املبحث بعد  بالعّلة وال�ّصبب وال�رّشط ونحو ذلك،  املباحث املتعّلقة 
القدر يف  باب جليل  اأّنه  تنبيهًا على  ال�ّصبب، و�صدره بكلمة: )اعلم(،  ذكر 
عربة  ال  اأّنه  من  بع�صهم  يزعم  كما  ال  وعلمه،  �صبطه  يجب  االأ�صول،  فّن 

باالأ�صباب اأ�صًل((.
اأ�صباب  م�صاألة  االآن  ))ونذكر   :)189/1( االأدلة  قواطع  يف  ال�ّصمعاينمِ  وقال 
اإلى ذلك حاّجة �صديدة؛  بّد من ذكرها، وللفقهاء  ال�رّشائع، وهي م�صاألة ال 
الأّنها تدخل يف م�صائل كثرية«، ويف كتاب ال�ّصبب عند االأ�صولّيني: )مبحث 
االأ�صباب ال على علمه يف  الّدنيا على  اأحكام  الله  اأجرى  اأ�صباب االأحكام(، 

عباده((.
=
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واملوجب للحكم يف احلقيقة وال�ّصارع له هو الله تعالى دون غريه، وهو 
اختيار اأبي من�صور)1(.

اأ�صباب  العباد  وحقوق  للعقوبات،  االأ�صعرية:  جمهور  وقال   -2
تعالى  الله  اإيجاب  اإلى  اإاّل  ت�صاف  فل  العبادات  فاأّما  اإليها.  ي�صاف وجوبها 

وخطابه)2(.

=
ثم قال: ))واملراد باالأحكام التي اختلف يف اأّن لها اأ�صبابًا اأو ال؟

لي�صت هي نف�ص االأحكام، بل املراد بها املحكوم بها، وهي العبادات وغريها. 
وعلى هذا الّتف�صري، يكون اإطلق احلكم عليها جمازاً لغويًا، ك�رشب االأمري؛   

مبعَنى م�رشوبه.
وقيل: اإّن املراد بها احلكم، وهو الّن�صبة االإيجابية اأو ال�ّصلبية؛ فاإّنك اإذا قلت: زيد 
قائم، ولي�ص بقائٍم، فاإّن احلكم هو ن�صبة القيام و�صلبه، وقد اأخذت من )قائم( 
)ولي�ص بقائم(،وعلى هذا الّتف�صري يكون اإطلق احلكم عليها حقيقة عرفية((.
�ص  الغّفار  وفتح   ،)605/1( احلوالك  واأنوار   ،)190/1( ال�ّصابق  املرجع 

.)263
 ثم ذكر املراد باالأ�صباب واخللف يف ذلك وقال: ))وعلى كّل حال؛ فاملراد 
ظاهرة  كانت  �صواء  الّظاهر،  حيث  من  االأحكام  اإليها  ت�صاف  ما  باالأ�صباب 
املنا�صبة اأم ال؟ واالإطلق حينئٍذ على �صبيل احلقيقة، اأو ما ت�صاف اإليها االأحكام 
منا�صبته  ظهرت  ما  على  واالإطلق  منا�صبته،  تظهر  مل  مما  الّظاهر  حيث  من 

جمازي((. )191/1(.

�صبق الّتعريف به يف الق�صم االأّول �ص 127.  )1(

وهذا ما يعرّب عنه باالأحكام الّتعّبدية.  )2(
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3- واأنكر بع�صهم االأ�صباب اأ�صًل)1(.

يف  اعتباراً  للأ�صباب  اأّن  يف  اختلفًا  حكوا  ))وقد  الغّفار:  فتح  يف  قال   )1(
االإيجاب.

اأ- فمنهم َمن قال: ال اعتبار مطلقًا للقطع يف اأّنها م�صافة اإلى اإيجاب الله تعالى 
وحده.

ة. ب- واأنكره بع�صهم يف العبادات خا�صّ
قال املحّقق الهندي يف �رشح املغنمِي: ))والذي ظهر يل اأّنه ال خلف يف احلقيقة؛ 
الأّن جميع الّنا�ص معرتفون باأّن املوجب يف احلقيقة هو الله تعالى ال غري، ال 
يخالف فيه اأحٌد وال خلف الأحٍد -اأي�صًا- يف اأّن هذه االأ�صباب معرفات حلكم 
الله تعالى؛ ال موجبات بذواتها؛ فل خلف اإاّل يف الّلفظ((. فتح الغّفار �ص 

.263
قلت: لكن جمّرد جعل ال�ّصبب معرفًا للحكم اأو اأّنه علمة حم�صة ال دخل لها 

يف احلكم خلف مذهب ال�ّصلف.
يقول الّدكتور عبد العزيز الّربيعة: ))ونحن نوافق الغزايل فيما ذهب اإليه، من 
اأو  ح�صنًا  بوا�صطتها  ْعُل  الفمِ يكون  وقبحًا،  ح�صنًا  االأفعال  يف  يدرك  العقل  اأّن 
بل  اأو قبح،  االأفعال من ح�صن  ما يف  تثبت مبجّرد  االأحكام ال  واأّن  قبيحًا، 
مرجع ذلك اإلى الله تعالى، ولكننا نخالفه يف القول باأّن الله قد يقبح ما ح�ّصنه 
العقل، وقد يح�صن ما قبحه العقل. ونقول: اإّن ال�ّصبب حني يدرك العقل ما 
اأن تكون  اأّنه ي�صتمل على حكمة �صاحلة  اأو قبح باعث، مبعَنى  فيه من ح�صن 
تعالى  الله  يجري  اأن  العاّدة  م�صت  وقد  احلكم،  �رشع  من  لل�ّصارع  مق�صودة 
االأحكام على وفقها، وامتنع يف مطرد العاّدة، اأن يقبح الله ما ح�ّصنه العقل، 

اأو يح�ّصن ما قّبحه العقل.
للحكم،  منا�صبة  �صفات  ت�صّمنت  االأ�صباب  ))اإّن  تيمية:  ابن  يقول  ولهذا 
تعالى:                                   قال  كما  احلكمة،  اإلى  الإف�صائه  و�رشع  الأجلها،  احلكم  �رشع 
=
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يتعّلق  غريه  ويف  الّن�ّص،  بظاهر  ثبت  عليه  املن�صو�ص  احلكم  قالوا: 
الفرع  يف  احلكم  لثبوت  اأمارة  ذلك  ويكون  علة،  جعله  الذي  بالو�صف 

باإيجاب الله واإثباته)1(.

=
االآية:  من  ]العنكبوت  ى�  ې      ې   ې   ې   ۉ     �

.]45
من  ولي�صت  ملفا�صد،  ودافعة  مل�صالح  موجبة  ))اإّنها  وغريه:  عقيل  ابن  ويقول 

جن�ص االأمارات ال�ّصاذجة العاطلة عن االإيجاب((.
ويقول ال�ّصيخ عبد الّرّزاق عفيفي: ))احلّق اأّن ال�ّصبب ال يوجب احلكم بنف�صه، 
وال هو جمّرد معّرف واأمارة للحكم، بل هو معًنى يف الفعل ونحوه، واأمر 
االأحكام  على  تعليقه  وفقه((.  على  احلكم  اإثبات  يف  ال�رّشع  راعاه  له  الزم 

.)128/1(

قلت: خل�صة االأقوال التي ذكرها املوؤلِّف يف امل�صاألة ثلثة:  )1(
قال الّربيعة –حفظه الله-: ال خلف بني العلماء يف اأّن املوؤّثر احلقيقي يف االأ�صياء 
كّلها هو الله تعالى، ولكنهم بعد اّتفاقهم هذا، اختلفوا يف ن�صبة االأحكام من 
ثلثة  يف  اخللف  هذا  ح�رش  وميكن  عليها،  تدّل  اأ�صباب  اإلى  الّظاهر  حيث 

مذاهب:
املذهب الأّول: اإثبات االأ�صباب للأحكام كّلها.
: اإنكار االأ�صباب للأحكام كّلها. املذهب الّثاينيِ

املذهب الّثالث: اإثبات االأ�صباب للأحكام �صوى العبادات.
واإلى املذهب االأّول ذهب عاّمة احلنفية، وبع�ص ال�ّصافعية وعاّمة املتكّلمني.

انظر: ال�ّصبب عند االأ�صولّيني )191/1(، ونور االأنوار )208/1(، ومدارج 
ال�ّصالكني البن القيم )402/3(، وفيه: ))ال نعلم من اأتباع الّر�صل َمن قال: اإّنها 
=
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=
م�صتقلة باأنف�صها حّتى يحتاج اإلى نفي هذا املذهب((.

ومن اأدلّتهم: اأّن القراآن جاء برتتب االأحكام على االأ�صباب بطرٍق متنّوعٍة منها، 
تارة بباء ال�ّصببية، وتارة بلم الّتعليل �رشيحة، اأو مقّدرة، وتارة بتعليق احلكم 

بامل�صتّق اإلى غري ذلك من الّطرق((. ال�ّصبب عند االأ�صولّيني )194/1(.
وقد اأ�صند ابن تيمية –رحمه الله- اإثبات االأ�صباب للأحكام اإلى ال�ّصلف واالأئمة، 
االأ�صباب  اإثبات  على  مّتفقون  واالأئمة  ال�ّصلف  باأّن  بالقول  ذلك  على  زاد  بل 

واحلكم خلقًا واأمراً((.
ين هو اإثبات االأ�صباب، والوقوف معها  ويقول ابن القيم: ))نحن نقول: اإّن الدِّ
والّنظر اإليها وااللتفات اإليها، واأّنه ال دين اإاّل بذلك... فال�رّشيعة مبناها على 
اإثباتها ال على حموها، وال ننكر الوقوف معها، فاإّن الوقوف معها فر�ص على 
كّل م�صلم ال يتّم اإ�صلمه واإميانه اإاّل بذلك، والله اأمرنا بالوقوف معها، مبعَنى 
اأنا نثبت احلكم اإذا وجدت، وننفيه اإذا عدمت ون�صتدّل بها على حكمه الكوين 
فوقوفنا معها بهذا االعتبار... هو مقت�صى ال�رّشيعة، ثم قال: ومعلوم اأّن طّي 
ب�صاط االأ�صباب والعلل تعطيل للأمر والّنهي وال�رّشائع واحلكم، واأّما الوقوف 
اإّنها م�صتقلة  الّر�صل َمن قال:  اأتباع  تاأثريها؛ فل نعلم من  مع االأ�صباب واعتقاد 
باأنف�صها حّتى نحتاج اإلى نفي هذا املذهب((. الفتاوى )884/1(، ومدارج 

ال�ّصالكني )407/3(، وال�ّصبب عند االأ�صولّيني )195-194/1(.
ثم قال ابن القيم –رحمه الله-: ))واحلّق الذي بعث الله به ر�صله واأْنزل به كتبه 
وفطر عليه عباده واأودعه يف عقولهم بني مذهب هوؤالء وهوؤالء، فالهدى بني 
للتني، واال�صتقامة بني االنحرافني، لكن هوؤالء املثبتني للأ�صباب اختلفوا  ال�صّ

فيما بينهم.
اأ- فقالت املعتزلة: اإّن ال�ّصبب موؤّثر يف احلكم بذاته، ولكنه بوا�صطة قّوة اأودعها 
=
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=
الله فيه، يكون بها الّتاأثري، اأّما اأن تكون م�صتقلة بالّتاأثري فهذا ال يقول به اأحٌد، 
اأّنه موؤّثر يف  فعلى مذهب هوؤالء يكون املراد بكون الّزنا �صببًا لوجوب احلّد، 
اإيجاب احلّد بذاته بوا�صطة قّوة اأودعها الله فيه((. اأبو الّنور زهري، اأ�صول الفقه 

.)68-67/1(
ب- وقال الغزايل: ))اإّن ال�ّصبب موؤّثر يف احلكم، لكن ال بذاته بل بمِجعل الله 
اأّن الله تعالى هو املوؤّثر يف االأحكام بوا�صطة تلك االأ�صباب،  تعالى،  مبعَنى: 
االأ�صباب  هذه  يف  قّوة  خلق  تعالى  الله  اأّن  من  املعتزلة  يقوله  ما  املراد  ولي�ص 
ربطًا  وامل�صّببات  االأ�صباب  بني  ربط  تعالى  الله  اأّن  املراد  بل  الّتاأثري،  بها  يكون 
عند  امل�صّبب((.انظر:ال�ّصبب  عنده  وجد  ال�ّصبب  وجد  اإذا  بحيث  عاديًا؛ 
الّنور زهري )68/1(، وينظر يف  الفقه الأبي  االأ�صولّيني)197/1(، واأ�صول 
دليل هذا القول املرجع االأّول )198/1( فما بعدها، ويف مناق�صته والّرّد عليه 

ينظر: )200-199/1(.
والّراجح هو ما ذهب اإليه جمهور ال�ّصلف، وبّينه ابن القيم –رحمه الله تعالى- كما 

�صبق.
علمة  ال�ّصبب جمّرد  اأّن  هو:  الّربيعة  ذكر  ما  ح�صب  الّثاينمِ  املذهب  واأّما   -2
حم�صة فقد �رّشح ابن القيم بحقيقة هذا املذهب حيث قال: ))بل عندهم اأي: 
التي  الواحدة  امل�صيئة  حم�ص  عن  والّنواهي  واالأوامر  الكائنات  �صدور  اجلربية 
ثل بغري مرّجح، فعندها ي�صدر كّل حادٍث، وي�صدر مع  رجحت مثًل على ممِ
احلادث حادث اآخر مقرتنًا به اقرتانًا عاديًا؛ ال اأّن اأحدهما �صبب للآخر وال مرتبط 
به، فاأحدهما جمّرد علمة واأمارة على وجود االآخر، فاإذا وجد اأحد املقرتنني 
وجد االآخر معه، بطريق االقرتان العادي فقط ال بطريق الّت�صّبب واالقت�صاء. 
االأ�صنوي،         وتابعه  البي�صاوي  االأ�صاعرة، ومنهم  بع�ص  الّراأي ذهب  واإلى هذا 
=
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=
وذهب بع�ص احلنابلة اإلى هذا.

وورَد يف امل�صودة: ))قد اأطلق غري واحٍد من اأ�صحابنا: القا�صي واأبمِي اخلطاب 
، وغريهم، يف غري مو�صع اأّن علل ال�رّشع اإمّنا هي اأمارات  وابن عقيل واحللواينمِ
االأ�صماء((.  االأحكام، فهي جتري جمرى  اأدلّة على  الله  ن�صبها  وعلماٍت، 

امل�صودة �ص 385.
وقال ابن مفلح: ))فعله واأمره، لعلة وحكمة، اأو بهما، ينكره كثرٌي من اأ�صحابنا 
كالقا�صي، وكثرٌي من املالكية وال�ّصافعية، وقاله اجلهمية، واالأ�صعرية والّظاهرية 

وغريهم((. اأ�صول ابن مفلح ، وال�ّصبب عند االأ�صولّيني )206/1(.
وانظر: اأدلّة هذا القول والّرّد عليها يف املرجع ال�ّصابق )209-206/1(.

وخل�صة الّرّد اأّن قول هوؤالء خمالف ملا تقّدم من االإجماع على اإثبات االأ�صباب 
ين البخاري على هذا املذهب بقوله: ))َمن اأنكر  للأحكام، وقد عّلق علء الدِّ
جميع االأ�صباب وعّطلها، واأ�صاف االإيجاب اإلى الله تعالى فقط، فقد خالف 
الّن�ّص واالإجماع، و�صار جربيًا خارجًا عن مذهب ال�ّصنة واجلماعة((. ك�صف 

االأ�رشار )660/2(، وال�ّصبب عند االأ�صولّيني )28/1(.
واأّما املذهب الّثالث على ما ورد عن الّدكتور الّربيعة والّثاينمِ عند املوؤلِّف.

فقد ذهب اإليه جمهور االأ�صعرية، وهو اأّن للأحكام اأ�صبابًا �صوى العبادات((.
-210/1( االأ�صولّيني  عند  ال�ّصبب  ومناق�صتها:  االأدلّة  على  للطلع  وينظر 

.)211
العبادات  من  كثرياً  اأّن  على  للإجماع  خمالف  القول  هذا  اأّن  الّرّد  وخل�صة 

اأ�صيفت اإلى االأ�صباب، واالإ�صافة اإلى ال�ّصبب من اآكد الّدالئل على ال�ّصببية.
وقد عّلق البخاري على هذا املذهب بقوله: ))وَمن اأنكر البع�ص واأقّر بالبع�ص فل 
وجه له اأي�صًا؛ الأّنه ملا جاز اإ�صافة بع�ص االأحكام اإلى االأ�صباب بالّدليل فلم ال يجوز 
=
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فاأ�صل الّدين)1( وفروعه)2( من العبادات واملعاملت والعقوبات م�رشوعة 
باأ�صباب جعلها)3( ال�ّصارع اأ�صبابًا لها؛

=
اأن ي�صاف �صائرها اإلى االأ�صباب اأي�صًابالّدليل((؟!ك�صف االأ�رشار)661/2(.

ثم قال �صاحب ال�ّصبب عند االأ�صولّيني: ))ومما تقّدم ذكره يظهر قوة اأدلّة الّراأي 
الّثاينمِ والّثالث ملا ورد عليها من مناق�صات، وبه  الّراأي  اأدلّة  االأّول، و�صعف 

يتبنّي رجحان الّراأي االأّول. ال�ّصبب عند االأ�صولّيني )212/1(.
وينظر يف تف�صيل االأقوال اأي�صًا: كتاب الوايف يف اأ�صول الفقه )919/2(، فما 

ة )922-921/2(. بعدها، وخا�صّ

ين  ين: االإميان بالله تعالى. تقومي االأدلة �ص 61. لكن اأ�صل الدِّ اأراد باأ�صل الدِّ  )1(
عند ال�ّصلف اأركانه التي ال يوجد اإاّل بها، ومنها ال�صهادتان.

كتاب  واحلدود.  والكّفارات  واملالية  البدنية  العبادات  الّدين:  بفروع  املراد    )2(
الوايف يف اأ�صول الفقه )922/2(.

عرّب باأّن ال�ّصارع هو الذي جعل هذه االأ�صباب اأ�صبابًا بخلف العلل العقلية؛ فاإّنها   )3(
باالإيجاد؛  اال�صتقلل  االنفكاك، ال مبعَنى  بذاتها، مبعَنى عدم  موجبة عندهم 
بالّن�صبة للنك�صار،  بذلك؛ كالك�رش  يقول  َمن  الّر�صل  اأتباع  فاإّنه ال يوجد من 

و�صائر االأفعال مع االنفعاالت. املرجع ال�ّصابق )923/2(.
فما   )7/2(،)200-102/1( االأ�صولّيني  عند  وال�صبب  وامل�صت�صفى)39/1(، 

بعدها.
بالعّلة  ى  ُي�َصمَّ ما  اأو  اجلعلي،  ال�رّشعي  وال�ّصبب  العقلي  ال�ّصبب  بني  الفرق  لكن 
ال�رّشعية كما يرى كثري من االأ�صولّيني، ومنهم الّدكتور عبد العزيز الّربيعة؛ اأّن 
ال�ّصبب العقلي: ما كان موجبًا بنف�صه للحكم؛ بحيث ال يت�صّور انفكاك احلكم 
عنه، فهو اإذن موجب للحكم من جهة العقل والّتفكري، ال من جهة ال�رّشع، 
=
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كاحلّج)1( بالبيت؛ الإ�صافته اإلى البيت يف ال�رّشع)2(.
واأّما الوقت)3( ف�رشط جواز االأداء، ولي�ص �صببًا لعدم ن�صبته اإليه وعدم 

=
والعادة والّتكرار، وموجب للحكم بنف�صه، مبعَنى: اأّنه ال يت�صّور انفكاك احلكم 
عنه فيتخّلف، ال اأّن املراد اأّنه موجب له حقيقًة؛ اإذ املتولدات بخلق الله تعالى، 
واالأ�صباب العقلية بهذه املثابة، مثل: الك�رش؛ فاإّنه �صبب للنك�صار، وال يت�صّور 

الك�رش بدون االنك�صار، والعقل هو الذي يحكم بذلك، فهو �صبب عقلي.
بدون االحرتاق  االإحراق  يت�صّور  �صبب للحرتاق، وال  فاإّنه  االإحراق؛  ومثله 

والعقل هو الذي يحكم بذلك، فهو �صبب عقلي.
و   ،)661/2( للبخاري  االأ�رشار  )7/2(،وك�صف  االأ�صولّيني  عند  ال�ّصبب  
زهري  الّنور  الأبي  الفقه  واأ�صول   ،)246/1( البدائع  وف�صول   ،)129/4(

.)119/1(
وينظر لزومًا للفروق بني العّلة ال�رّشعية والعقلية: ال�ّصبب عند االأ�صوليني )8/2-

.)12

ينظر: كتاب الوايف يف اأ�صول الفقه ملعرفة �صبب تقدمي احلّج على اأ�صل الّدين   )1(
وفروعه. وفيه اأّن �صبب ذلك: اأّن �صبب احلّج يجري جمرى املفرد، و�صبب 

غريه يجري جمرى املرّكب، واملفرد مقّدم على املركب.
اأّن ال�ّصبب اخلطاب ال�رّشعي كما عليه ال�ّصلف، فل  لكن على القول الّراجح وهو 

يظهر لتقدميه على غريه �صبب وا�صح.

ذكر املوؤلِّف الّطرق التي يعرف بها كون ال�ّصيء �صببًا الآخر، ومنها: االإ�صافة   )2(
االأ�صولّيني)219/1(فما  عند  بتكّرره.وانظر:ال�ّصبب  وتكّرره  ال�رشع  يف  اإليه 

بعدها.

اأّن    ال�ّصبب، وذكر  الوقت هو  اإّن  قال:  َمن  الّرّد على  اإلى  املوؤلِّف هنا،  ي�صري   )3(
=
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=
      الوقت �رشط جلواز االأداء ولي�ص �صببًا.

: ))واعلم اأّن الواجبات ال�رّشعية عندنا باخلطاب املح�ص من الله  قال ال�ّصمعاينمِ
تعالى. فكّل ما وجب فوجوبه باإيجاب ال�رّشع، وكّل ما حرم فحرمته بتحرمي 

ال�رّشع((. )568/4(.
ين وفروعه من العبادات  قال اأبو زيد الّدبو�صي يف تقومي االأدلة: ))اإّن اأ�صل الدِّ
والكّفارات واحلدود واملعاملت م�رشوعة باأ�صباب عرفت اأ�صبابًا لها بدليٍل قام 

على ذلك...
واأّما االأمر؛ فاإّنه الإلزام اأداء ما وجب علينا ب�صببه، وكما يقول البائع للم�صرتي: 
ثم  الّذّمة.  يف  للوجوب  �صببًا  ال  للأداء  طلبًا  االأمر  كان  الثََّمَن؛  فاأدِّ  ا�صرتيت 
اأداء الواجب يف الّذّمة ال يجب بحّق الوجوب، بل بالّطلب  اإّن  قال: وعندنا 
من م�صتحّقه، وذلك باخلطاب، والوجوب باأ�صباب �رشعية غري اخلطاب((. 

قواطع االأدلّة )569-568/4(.
هنا:  املوؤلِّف  اأورده  ما  نحو  على  الّدبو�صي  ذكره  ما  �رشد  بعد  ال�ّصمعاينمِ  قال 
))واعلم اأّن الذي قاله خطاأ واخرتاع، وال اأظّن اأّن اأحداً قبله �صار اإليه، واإمّنا 

الّنا�ص كانوا على اأحد قولني يف االإميان:
اأ- فذهب اأهل ال�ّصنة اإلى اأّن الوجوب باخلطاب من ال�ّصارع.

االأّمة  من  اأحداً  اأّن  بالعقل، ومل يعرف  الوجوب  اأّن  اإلى  ب- وذهبت طائفة 
قال: اإّن وجوب االإميان بن�صب الّدالئل من رفع ال�ّصماء وب�صط االأر�ص ون�صب 
اجلبال، وخلق ال�ّصم�ص والقمر والكواكب، فاأّول ما يف هذا القول اأّنه خلف 
االأّمة ومكابرتهم باخرتاع قول ثالث مل يعرف((. قواطع االأدلّة )579/4-

.)580
واأّما      اخلطاب،  هو  للإميان  احلقيقي  ال�ّصبب  اأّن  ))يرون  وغريه:  الّربيعة  لكن 
=
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تكراره بتكّرره)1(.
=

االأ�صولّيني  عند  ال�ّصبب  العامل((.  حدث  اإلى  املن�صوب  فهو  الّظاهر  ال�ّصبب 
.)228/1(

وعّللوا ذلك باأّن اإيجاب الله له غيب عنا، فن�صب وجوبه اإلى هذا ال�ّصبب الّظاهر 
وقطعًا  علينا  للأمر  تي�صرياً  االإيجاب  معرفة  اإلى  بوا�صطته  الو�صول  ميكن  الذي 
اأنكر املعاندون  حلجج املعاندين؛ الأّنه لو مل يو�صع هذا ال�ّصبب الّظاهر، لرمّبا 
وجوبه، ومل ميكن اإلزامهم به، فلّما و�صع هذا ال�ّصبب الّظاهر لزمتهم احلّجة، 

وانقطعت كّل �صبهٍة لهم.
كما اأّن هذا ال�ّصبب الّظاهر تنقطع به حّجة الكافرين يوم القيامة؛ اإذ لومل يو�صع 
لرمّبا   احتّجوا يوم القيامة،وقالوا: مل يثبت لنا دليل االإميان بك، فلّما و�صع 
االأ�صباب  من  يذكر  ما  جلميع  �صالح  الّتعليل  وهذا  انقطعت،  ال�ّصبب  هذا 

للأحكام((.
هذا الّتعليل، واإن ذكره كثرٌي من العلماء، لكن �صبهة املخالفني مدحو�صة بقوله 
�ُصل�،فقد  الرُّ بَعَد  ة  ُحجَّ للنَّا�صمِ  َيُكوَن  لمَِئلَّ  ين  رمِ َوُمْنذمِ مِين  ُمَب�رشِّ تعالى:�ُر�ُصًل 
نفى اأن تكون للّنا�ص حّجة بعد اإر�صال الّر�صل،وما ذكره املخالف من ال�ّصبهة 
الّدالئل  اإمّنا جاءوا بخطاٍب �رشعيٍّ جمّرد عن  الّر�صل  اأّن  مردوٌد، وهو ظّنهم 

العقلية.
ال�ّصبب عند االأ�صولّيني)228/1-229(، وك�صف االأ�رشار للّن�صفي)309/1(، 

وتي�صري الّتحرير )60/4(، وك�صف االأ�رشار للبخاري )665/2(.

ال�ّصمعاينمِ  عليه  اعرت�ص  ال�ّصبب،  معرفة  وطرق  للحّج،  ال�ّصبب  من  ذكر  ما   )1(
ال�رّشع،فقد  من  الواردة  والّنواهي  االأوامر  وكّل  العبادات  �صائر  فقال:))واأّما 
العقل وحظره يف  باإيجاب  اإّن عاّمتها �صمعية، واإمّنا قال َمن قال  االأّمة:  قالت 

اأ�صياء ي�صرية، وذلك
=  
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وم باالأ�صهر باّتفاق املتاأّخرين من م�صايخنا، الإ�صافته اإليه، وتكّرره  وال�صّ

=
       مثل: �صكر املنعم، وقبح الّظلم وغري ذلك، فاأّما العبادات املعروفة والكّفارات 
اأّنها  ومعَنى  �صمعية،  اأّنها  االأّمة  اأجمعت  فقد  احلدود  وعاّمة  والّتحميدات، 

�صمعية؛ اأّنها وجبت بال�ّصمع، وهو خطاب الله تبارك وتعالى باالإيجاب.
فاإن قالوا: ونحن نقول: اإّنها �صمعية على معَنى اأّن الله تعالى و�صع هذه االأ�صباب  

وجعلها موجبة.
ال  ي�صمع  ال  ما  م�صموعة؛الأّن  باأقوال  وجبت  �صمعية،اأّنها  قلنا:قولنا:واجبات 
يكون �صمعياً،وال�ّصمع يخت�ّص باالأقوال.واإذاكان على ما قالوا:مل تكن �صمعية 

وال عقلية.
اأّما اأّنها ال تكون �صمعية؛ فلأّنه مل يكن وجوبها بقوٍل ُي�صَمع. واأّما اأّنها مل تكن 
عقلية؛ فلأّن ما قلتم يقت�صي وجوبها على َمن ال يعقل، لتحّقق هذه االأ�صباب 

يف حّق الكّل على العموم من العقلء وغري العقلء.
ثم ندّل بدليَلني واقَعني يف اأّن الوجوب باخلطاب، فنقول:

واإالههم،  اخللق  رّب  تعالى  الله  الأّن  االإيجاب؛  يف  موؤّثر  تعالى  الله  اأَْمُر  اأ- 
واخللق عبيد له، واأمر املالك موؤّثر يف االإيجاب على العبيد. مثل: ما نعرفه من 

اأمرنا على عبيدنا ومماليكنا.
فاأّما زمان ياأتي ومي�صي، ومكان يوجد ويذهب، ومال ميلكه العبد ويفَنى، فل 

يعرف لها تاأثري يف اإيجاب �صيء على العبيد.
وم، ونعنمِي باملكان ما ذكره من  ال�صّ لوات وزمان  ال�صّ اأزمان  ونعنمِي باالأزمان 
لهذه  يعرف  فل  الّن�صاب،  مال  باملال،  ونعنمِي  احلّج،  �صبب  واأّنه  البيت، 

االأ�صياء تاأثري يف اإيجاب �صيء ما.
يقال:  اأو  املكان،  وكذلك  واأمارة،  علمة  الّزمان  يكون  اأن  يجوز  نعم. 
من        الواجب  واملال حمّل  العبادة،  مكان  واملكان  العبادة،  ظرف  الّزمان  اإّن 
=
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بتكّرره )56/ب( و�صّحة اأدائه بعد دخوله ال قبله يدّل على اأّن �صبب وجوبه 

=
الّزكوات والكّفارات، والّن�صو�ص التي وردت يف الكتاب وال�ّصنة بذكر هذه 

االأ�صياء فاإمّنا هي على هذا املعَنى ال غري.
ب- وقد ورد الّن�ّص يف اأّن الله تعالى هو املوجب لهذه االأ�صياء. قال –�صّلى 
عاذ حني بعثه اإلى اليمن: ))ادعهم اإلى �صهادة اأن ال اإله اإاّل  الله عليه و�صّلم- ملمِ

الله، فاإن
هم اأجابوك فاأعلمهم اأّن الله تعالى فر�ص عليهم �صدقًة توؤخذ من اأغنيائهم وترّد 

على فقرائهم...((.
ويف حديث �صمام بن ثعلبة اأّنه قال يا ر�صول الله! اإّن ر�صولك اأتانا، واأخربنا اأّن 

الله تعالى فر�ص علينا كذا وكذا...(( اخلرب.

انظر: �صحيح م�صلم ب�رشح الّنووي )166/1(.
االآية:  من  عمران  ]اآل  �ھ  ھ  ے   ے  ۓ�  تعالى:  قوله  عليه  ويدّل 

97[، فهذا ن�ّص يف اأّن الله تعالى هو الذي اأوجبه علينا.
ثم رّد على قولهم: ))اإّن اخلطاب الإلزام ما وجب ب�صببه، واأّنه لتفريغ الّذّمة مما 

ا�صتغلت به((.
واأّما اخلطاب ف�صالح  اأ�صبابًا،  ت�صلح  االأ�صياء ال  اأّن هذه  بّينا  قد  اأّنا  واجلواب: 

لل�ّصببية.
واأّما قولهم: ))اإّن الله تعالى جعل هذه االأ�صياء اأ�صبابًا للوجوب((.

قلنا: هذه دعوى ال بُدَّ عليها من دليٍل، وجمّرد االإ�صافة ال يدّل على ال�ّصببية؛ 
اإلى  اإلى �رشطه، وقد ي�صاف  اإلى �صببه، وقد ي�صاف  ال�ّصيء قد ي�صاف  الأّن 

حمّله.
فاإن قالوا: اإّن االأ�صل ما قلنا. يعنمِي: االأ�صل يف االإ�صافة ال�ّصببية.

ي�صلح     ما  وكّل  الّتعريف،  على  اإاّل  تدّل  ال  االإ�صافة  الأّن  لي�ص كذلك؛  قلنا: 
=
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ال�ّصهر.

=
تعريفًا لل�ّصيء، ي�صلح للإ�صافة اإليه حقيقة.

التي  االإ�صافة  الّدالئل،فاأين  بن�صب  وجب  عندكم  ين  الدِّ اأ�صل  نقول:اإّن  ثم 
قلتم؟!

وعلى اأّنه يقال: دين الله، في�صاف اإلى الله، فهل تقولون: اإّن الله تعالى �صبب 
للوجوب؟!

واأّما قولهم: ))يف الّدليل على ما اّدعوه بثبوت تكّرره عند تكرار الوقت((.
قلنا: هو لقيام الّدليل، وهذا الأّن االأمر ال يدّل على الّتكرار بنف�صه.

فاأّما عند وجود قرينٍة تن�صّم اإليه تدّل على الّتكرار، فيدّل عليه، وعلى اأّنه قد 
قال جماعة من اأ�صحابنا: اإّن االأمر املعلّق بالوقت يتكّرر بتكّرر الوقت. وهذه 

االأوامر متعّلقة باالأوقات فتكّررت بتكّرر االأوقات ف�صقط ما قالوه جملًة.
فعل  على  تدّل  اإمّنا  وال�ّصنة  الكتاب  يف  الواردة  االأوامر  ))اإّن  قولهم:  واأّما 

االأداء((.
اإذا  ال�ّصيد  مثل:  االأداء.  فعل  على  تدّل  ثم  اأّواًل،  الوجوب  على  تدّل  قلنا: 
قال لعبده:  ا�صقنمِي؛ فاإّنه يدّل على الوجوب عليه، ويدّل على فعل ال�ّصقي، 
ورة كان بقوله: )ا�صقنمِي(،  ونحن نعلم قطعًا اأّن وجوب ال�ّصقي يف هذه ال�صّ
الذي  الوجوب  على  دّل  املجّرد  االأمر  اأّن  فعلمنا  عليه.  تقّدم  اآخر  ب�صيٍء  ال 
يعتقدونه بال�ّصبب، ودّل على الفعل اأي�صًا. وهذا ف�صل معتمد. وقد كّنا ذكرنا 
اأداء الفعل، وهو م�صتفاد بخطاب ال�رّشع  اإاّل  اأّن الواجب لي�ص  يف اخللفيات 
الفعل؛ وهذا  باإيجاب  اإاّل  باالّتفاق، والوجوب الذي يّدعونه ال ميكن حتقيقه 
وم فعل، وكذلك �صائر العبادات والكّفارات يف نظائر  لة فعل وال�صّ الأّن ال�صّ

هذا.
وم على احلائ�ص  اأداوؤها مثل ال�صّ واخل�صم يورد على هذا الواجبات التي تاأّخر 
=
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ثم اختلفوا:
اأ- فذهب االإمام ال�رّشخ�صي اإلى اأّن ال�ّصبب مطلق �صهود ال�ّصهر)1(.

اأّن  اإلى  االإ�صلم  و�صدر  االإ�صلم  وفخر  زيد  اأبو  االإمام  وذهب  ب- 
وم االأيام دون الّليايل، فاجلزء الذي ال يتجزاأ من اأّول  �صبب وجوب ال�صّ

كّل يوٍم �صبب ل�صوم ذلك اليوم، فيجب �صوم جميع اليوم مقارنًا له.
االأوقات)2(،  بتكرار  ولتكّررها  اإليها،  الإ�صافتها  باأوقاتها؛  لة  وال�صّ

=
وعلى امل�صافر واملري�ص واملغَمى عليه.

واجلواب عن هذا: باأننا يف هذه املوا�صع ال نقول بالوجوب من قبل، اإمّنا يجب 
وم على احلائ�ص اإذا طهرت. ال�صّ

وم عليهما، والّتاأخري رخ�صة. واأّما امل�صافر واملري�ص فقد وجب ال�صّ
ونحن ال ننكر اأن يتوّجه الوجوب ثم تعرت�ص رخ�صة موؤّخرة.

ثم قال: ))وهذا قد قّررناه يف م�صائل الفروع، ولكن اخرتنا يف االأ�صول اجلواب 
االأّول. وهو اأح�صن واأبني واأقطع للخ�صومة واملنازعة((.

قواطع االأدلّة )586/4(، وملناق�صة امل�صاألة اأكرث يراجع: ال�ّصبب عند االأ�صولّيني 
.)226-219/1(

وم يلي احلّج. ذكرت  وم بعد احلّج؛ الأّنه بداأ من االآخر، وال�صّ اإمّنا ذكر ال�صّ  )1(
الوايف  كتاب  االآخر.  من  بداأ  وهنا  اآخرها.  من  اأو  اأّولها  من  امل�رشوعات 
الّتلويح  احلكم:  من  املوؤلِّف  ذكره  فيما  وينظر   .)924/2( الفقه  اأ�صول  يف 

)172/2(، وال�ّصبب عند االأ�صولّيني )237/1(.

اأ�صباب  يف  بينهم  فيما  احلنفية  االأ�صولّيني  من  واملتاأّخرون  املتقّدمون  اختلف   )2(
االأحكام يف العبادات.

كما اختلف العلماء الذين جاءوا بعدهم يف احلكم يف هذا اخللف من حيث 
=
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والعقوبات باأ�صبابها الإ�صافتها اإليها.

=
قرب طريقة هوؤالء من طريقة اأولئك يف اأ�صباب هذه االأحكام اأو بعدها عنها.

املتاأّخرين،ومنهم  عاّمة  فيها  زيد،وتابعه  اأبي  طريقة  هي  املتاأّخرين  وطريقة 
الكراما�صتمِي يف زبدة االأ�صول. انظر: ال�ّصبب عند االأ�صولّيني )226/1( فما 

بعدها.
ب- وذهب املتقّدمون من احلنفية اإلى اأّن �صبب وجوب العبادات هو نعم الله 
تعالى على كّل واحٍد من عباده؛ فاإّن الله تعالى اأ�صدى اإلى كّل واحٍد من عباده 
نعمًة عظيمًة ال ي�صتطيع الوقوف على كنهها ف�صًل عن القيام ب�صكرها، وقد 

دلّت االأدلّة على اأّن الّنعم توجب ال�ّصكر. فقد قال تعالى: �  ڇ  ڍ     ڍ  
ڌ� ]لقمان من االآية: 14[.

وقال: � ائ  ەئ  ەئ    وئ� ]البقرة من االآية: 152[.
على  مايدّل  ورد  الّنعم،وقد  من  لنعمة  �صكراً  تكون  الأن  �صاحلٍة  عبادٍة  وكّل 

ذلك.
فقد اأخرج البخاري وم�صلم وغريهما من حديث املغرية بن �صعبة اأّن ر�صول الله 
–�صّلى الله عليه و�صّلم- قام حّتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر لك ما تقّدم 
الو�صول  تي�صري  �صكوراً؟!((.  عبداً  اأكون  ))اأفل  قال:  تاأّخر؟  وما  ذنبك  من 

)361/2( البن الديبع.
فقد اأخرب –�صّلى الله عليه و�صّلم- اأّنه يقوم لله تعالى �صكراً على ما اأنعم عليه، 
من  واحٍد  على كّل  تعالى  الله  نعم  هو  العبادات  �صبب وجوب  اأّن  ثبت  واإذا 
عباده �صكراً لها، فاإّن نعم الله تعالى على عباده، اأجنا�ص خمتلفة، فعلى ح�صب 
اختلفها وجبت العبادات((. ك�صف االأ�رشار للبخاري )678/2(، وال�ّصبب 

عند االأ�صولّيني )272/1-273( فما بعدها.
االأحكام �ص    اأ�صول  الّزبدة يف كتاب  اأورده هنا يف  ما  بعد ذكر  املوؤلِّف  قال 
=
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والكّفارات التي هي دائرة بني العبادة والعقوبة مبا ت�صاف اإليه من �صبٍب 

=
163: ))وهذه طريقة االإمام اأبي زيده، وتابعه فيها عاّمة املتاأّخرين، وم�صايخنا 
اخلروج  ميكن  مل  واإن  الله،  نعم  العبادات  وجوب  �صبب  قالوا:  املتقّدمون، 

الأحٍد عن �صكر نعمه، واإن قلت مدة عمره واإن طالت.
الذي هو  العقل  الّنطق، وكمال  الوجود، وقّوة  لنعمة  فاالإميان وجب �صكراً 

اأنف�ص املواهب.
لة وجبت �صكراً لنعمة االأع�صاء ال�ّصليمة. وال�صّ

وم وجب �صكراً لنعمة اقت�صاء ال�ّصهوات واال�صتمتاع بها. وال�صّ
والّزكاة وجبت �صكراً لنعمة املال.

واحلّج وجب �صكراً لنعمة البيت؛ الأّنه من حيث اإّنه اأ�صافه اإلى نف�صه، وجعله 
اأمان اخللق، حلرمته وجب زيارته، لتح�صيل االأمان عن الّنريان.

و�صاحب  االإ�صلم،  �صدر  مال  واإليه  الّنعم.  العبادات  هذه  اأ�صباب  اأّن  فثبت 
امليزان. ميزان االأ�صول �ص 750.

َن قال:وجوب هذه العبادات  واإمّنا االأمر الإلزام ما وجب علينا �صببه،بهذا رّد ملمِ
اأو بيان لفائدة االأمر،  اإاّل باالأمر،  باخلطاب ال غري؛ الأّن الوجوب ال ي�صتفاد 
بعد ثبوت الوجوب باالأ�صباب يف حّقنا. اأ�صول االأحكام �ص 164، وال�ّصبب 
اأّكد الكمال رجحان طريقهم فقال:  عند االأً�صولّيني )275/1-276(، بل 
ال�ّصابق  الّتي�صري )61/4(، واملرجع  الّتحرير مع  املتقّدمني((.  ))والوجه قول 

.)276/1(
وجمع بع�صهم بني طريقة املتاأّخرين وطريقة املتقّدمني فقال: ))طريقة املتقّدمني   
قريبة من طريقة املتاأّخرين؛ الأّن املتقّدمني ال ينفون اأّن لهذه االأ�صياء اأ�صبابًا ظاهرة 
لة مثًل، واملتاأّخرون ال  ي�صاف الوجوب اإليها لظهور الّنعم فيها، كوقت ال�صّ
ينفون اأن جَتّدد الّنعم هو ال�ّصبب يف احلقيقة، لكن هوؤالء املتقّدمني، تعر�صوا 
=
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مرتّدد بني احلظر واالإباحة)1(؛ مثل: فطر العمد يف رم�صان مبا  يتغذى به، 
املنتهية  املنعقدة  واليمني  االإحرام،  حالة  يف  يد  ال�صّ وقتل  اخلطاأ،  والقتل 
باحلنث؛ الأّن الكّفارة دائرة بني العبادة والعقوبة؛ الأّنها تتاأّدى مبا هو عبادة 

دقة، ولهذا كانت الّنّية فيها �رشطًا. وم واالإعتاق وال�صّ كال�صّ
�ص اأداوؤها اإلى َمن وجبت عليه. لكنها مل جتب اإاّل اأجزية )57/اأ(  وُفوِّ
معَنى  اإيجابها  يف  فكان  احلظر،  معَنى  فيها  العبد  من  توجد  اأفعال  على 

العقوبة.
اإّنه يلقي فعل نف�صه، وحمظور من  ثم االإفطار عمداً مباح من حيث 

وم. حيث اإّنه جناية على ال�صّ
والقتل اخلطاأ مباح من حيث اإّنه يف �صورة رمي اإلى �صيد اأو اإلى كافر، 
وحمظور باعتبار ترك الّتثّبت، اأو باعتبار املحّل حيث اأ�صاب مع�صومًا)2(.

=
لل�ّصبب احلقيقي، واأولئك تعر�صوا للّظاهر((. حا�صية الّرهاوي ل�رشح ابن ملك 

)612/1(، وال�ّصبب عند االأ�صولّيني )278/1(.
باّتفاق  يقول  َمن  قول  الّتوجيه  متام  يوجه  ))وهذا كلم  الّربيعة:  الّدكتور  قال 
املتقّدمني واملتاأّخرين يف هذه االأ�صباب غري اأّنه يوؤخذ عليه اأّنه ن�صب اإلى املتاأّخرين 
القول باأّن جتّدد النعم هو ال�ّصبب احلقيقي، وهم ال يقولون بذلك، بل يقولون: 
اإّن ال�ّصبب احلقيقي هو اإيجاب الله تعالى الذي كان غيبًا عّنا، فن�صب االأحكام 
اإلى هذه االأ�صباب الّظاهرة، تي�صرياً علينا«. وانظر العرف الّنا�صم )473/2(.

انظر:ال�ّصبب عند االأ�صولّيني )265/1(،واأ�صول االأحكام للموؤلِّف �ص 161.  )1(

 ،)266/1( االأ�صولّيني  عند  وال�ّصبب   ،161 للموؤلِّف �ص  االأحكام  اأ�صول   )2(
وك�صف االأ�رشار للبخاري )515/2-517(، وف�صول البدائع )370/2(، 

وتي�صري الّتحرير )68/4(، واأ�صول ال�رّشخ�صي )109/1(.
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واال�صطياد مباح يف االأ�صل حرام باعتبار االإحرام.
واليمني املعقودة مباحة مندوبة من حيث تعظيم الله، ومنهي عنها.

بها  مكّلف  م�رشوع  عقد  اإّنها  من حيث  مباحة  ادقة  ال�صّ اليمني  واأي�صًا 
احلنث  باعتبار  احلظر  معَنى  تاأخذ  اأّنها  اإاّل  �رشعًا،  وتلزمنا  اخل�صومات  يف 

وكاملعاملت يتعّلق البقاء املقدور بتعاطيها.
واالإميان باالآيات الّدالة على حدوث العامل، واإمّنا االأمر الإلزام ما وجب 

علينا �صببه كالبيع يثبت به الّثمن يف الّذّمة، ثم يطالب باالأداء.
باخلطاب  االأداء  بال�ّصبب، ووجوب  الوجوب  نف�ص  اأّن  على  والّدليل 
مثل:  للخطاب  ي�صلح  ال  َمن  على  لة  ال�صّ وجوب  على  الفقهاء  اإجماع 
)57/ب( الّنائم واملجنون، واملغَمى عليه، اإذا مل يزد االإغماء واجلنون عن 

يوٍم وليلٍة، حّتى اأمروا بالق�صاء بعد االنتباه، واالإفاقة)1(.
والق�صاء ال يجب اإاّل بداًل عن الفائت)2(، فعرفنا اأّن الوجوب ثابت يف 
حّقهم بال�ّصبب قبل توّجه اخلطاب اإليهم، واإمّنا يعرف ال�ّصبب بن�صبة احلكم 

اإليه، وبتعّلقه به وتكّرره؛ الأّن ن�صبة احلكم اإلى ال�رّشط جماز.

ينظر: ما �صبق يف �ص 174-177، مع حا�صية، واأ�صول االأحكام للموؤلِّف   )1(
�ص 164، وقد نّبه على االإجماع خا�ّص بعلماء احلنفية؛ الأّن االإمام ال�ّصافعي 

يقول: 
ال يجب على املجنون واملغَمى عليه الق�صاء بعد االإفاقة اإذا كان اجلنون واالإغماء   

م�صتوعبًا وقت �صلٍة واحدٍة.

�صبق يف مباحث الق�صاء اأّن مذهب ابن تيمية وجماعة من العلماء اأّن ال�رّشع     )2(
     مل يرد فيه م�صطلح الق�صاء باملعَنى املعروف لدى الفقهاء، واأّن االأمر يوجب 
اأهًل للوجوب وَمن عنده عذر يرخ�ص له بقدر عذره.  احلكم على َمن كان 

انظر: �ص 73.
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1555 - تخ�صي�ص ال�صيء با�صم العلم اأو اجلن�ص.......... 
2556 - تخ�صي�ص ال�صيء بالو�صف.....................
3559 - مفهوم ال�رشط...............................
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4561 - مفهوم الغاية.................................
5562 - مفهوم العدد

املبحث الثامن: يف حروف املعاين التي يبنى عليها بع�ص 
امل�صائل الفقهية ومنها:

565

568اأ - حروف العطف: الواو
569- الواو للجمع واإليه ذهب عامة اأهل اللغة وال�رشع

570- روى عن الفراء الرتتيب حيث ي�صتحيل اجلمع
572- ا�صتعمال الواو جمازاً وموا�صع ذلك

2572 - الفاء:
573- الفاء للتعقيب

573- �رشط التعقيب
574- ا�صتعمال الفاء يف اأحكام العلل

575- ا�صتعمال الفاء يف العلل على خلف االأ�صل
3577 - ثم:

577- )ثم( للرتتيب مع الرتاخي
577- اخللف يف معنى الرتتيب عند اأبي حنيفة و�صاحبيه

578- اأثر اخللف يف ذلك
579- ا�صتعارة )ثم( مبعنى )الواو(

4580 - بل:



957حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

قبله  عما  واالإعرا�ص  بعده  ما  الإثبات  مو�صوع  )بل(   -
منفيًا كان اأم موجبًا

580

581- اخللف يف هذه امل�صاألة.........................

5583 - لكن.......................................
583- )لكن( لل�صتدراك بعد النفي اإن دخلت على املفرد

بها  العطف  لكن  )بل(  خلف  على  )لكن(  حكم   -
ي�صرتط له ات�صاق الكلم وانتظامه

585

585- فاإن اختل يكون الكلم م�صتاأنفًا..................
6586 - اأو:........................................
586- )اأو( الأحد ال�صيئني واخللف يف ذلك............
588- )اأو( اإذا كانت يف االأخبار تكون لل�صك..........
589- )اأو( يف االإن�صاء للتخيري اأو االإباحة...............
590- الفرق بني االإباحة والتخيري......................
591- ت�صتعار )اأو( للعموم............................
591- ت�صتعار )اأو( ملعنى )حتى(.......................
7592 - حتى:......................................
592- )حتى( للغاية..................................

- تاأتي )حتى( جمازاً للعطف فيكون املعطوف اإما اأف�صل 
اأو اأح�صن

593
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- تدخل )حتى( على جملة مبتداأ فتكون لل�صتئناف مثل 
)الواو(

594

- وتدخل )حتى( اأي�صًا على االأفعال فاإن مل ي�صلح الفعل 
للمتداد تكون مبعنى )كي(

594

597ب - حروف اجلر:..............................
1599 - الباء:.......................................
599- )الباء( للإل�صاق................................

الو�صائل  على  فتدخل  لل�صتعانة  )الباء(  تكون   -
كاالأثمان

599

2602 - على.......................................

603- )على( لل�صتعلء ويراد به الوجوب..............

603- ت�صتعمل )على( لل�رشط.........................
603- ت�صتعار )على( يف املعاو�صات املح�صة مبعنى )الباء(

- اخللف يف معنى )على( اإذا كانت مبعنى )الباء( عند 
اأبي حنيفة و�صاحبيه

603

3604 - من.........................................
604- )من( للتبعي�ص.................................
605- اخللف يف اأ�صل )من(.........................

حنيفة  اأبي  بني  )من(  معنى  يف  االختلف  اأثر   -
و�صاحبيه

605

4606 - اإلى.........................................
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606- )اإلى( النتهاء الغاية.............................
608- املراد بالغاية هنا................................

منه  وخروجها  احلكم  الغاية يف  دخول  اخللف يف   -
واملذاهب يف ذلك

608

واالأجل  اخليار  يف  حنيفة  اأبي  عند  )الغاية(  تدخل   -
واليمني

609

5610 - يف.........................................

610- )يف( للظرف حتقيقًا اأو تقديراً....................
حنيفة  اأبي  عند  واإثباته  الظرف  حذف  بني  الفرق   -

و�صاحبيه
610

612- ت�صتعار )يف( للمقارنة...........................
613- وعند البع�ص يجعل م�صتعاراً ملعنى ال�رشط..........
6617 - اأ�صماء الظرف...............................
1617 - )مع( للمقارنة...............................
2618 - )بعد( على العك�ص...........................
3619 - )عند( للح�رشة..............................
623د - حروف ال�رشط..............................
1623 - )اإن( اأ�صل يف ال�رشط........................
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وعند  وال�رشط  للظرف  الكوفيني  عند  )اإذا(   -  2
�صقوط  لل�رشط من غري  ت�صتعمل  للوقت وقد  الب�رشيني 

الوقت عنها

624

3 - )كيف( لل�صوؤال عند احلال فاإن مل ي�صتقم ال�صوؤال 
عن احلال األغيت

626

4627 - اأثر االإلغاء يف )كيف(.........................
629الف�صل الرابع: يف االأحكام........................
631- �صبب بحث االأحكام يف االأ�صول................
631- اأركان احلكم:.................................
1631 - احلاكم.....................................
2632 - املحكوم به وهو فعل املكلف..................
3633 - املحكوم عليه وهو املكلف....................

633- تق�صيم احلكم اإلى حكم تكليفي وحكم و�صعي
- تق�صيم متعلق احلكم اإلى �صحيح وفا�صد باعتبار املقا�صد 

الدنيوية واالأخروية
634

634- تق�صيم متعلق احلكم يف املعاملت الدنيوية اإلى:
635- منعقد وغريه...................................
635- نافذ وغريه....................................
635- الزم وغريه...................................
1635 - تعريف االنعقاد..............................
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2635 - تعريف النفاذ................................

3636 - تعريف اللزوم...............................
637- اخللف يف االأحكام ال�صابقة بني العلماء...........
638- اأق�صام احلكم التكليفي..........................
1640 - الفر�ص.....................................
2640 - الواجب....................................
3641 - ال�صنة.......................................
4641 - املندوب والنفل..............................
5 - احلرام......................................
6 - املكروه.....................................
7 - املباح.......................................
641- الفرق بني الفر�ص والواجب باعتبار االأثر..........
642- احلكم القطعي واحلكم الظني....................
642- اإطلق الواجب على الفر�ص.....................
642- حكم ترك �صنة الهدي ومثالها...................
643- حكم ترك �صنة الزوائد ومثالها...................
643- ما ت�صمله ال�صنة املطلقة واخللف يف ذلك..........
644- حكم النفل....................................
645- حكم احلرام...................................
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646- املكروه كراهة تنزيه وكراهة حترمي................

646- الفرق بني املكروه كراهة حترمي واحلرام............
647- املكروه حترميًا كالواجب مع الفر�ص..............
647- اإن كان احلكم مبنيًا على اأعذار العباد ي�صمى رخ�صة
647- واحلكم االأ�صلي يف مقابلته ي�صمى عزمية...........

فر�ص،  التكليفي:  للحكم  بالن�صبة  العزمية  اأنواع   -
واجب، �صنة، نفل

647

648اأنواع الرخ�صة اأربعة:..............................
648نوعان رخ�صة حقيقية ونوعان رخ�صة جمازاً:........
م واحلرمة....... 648النوع االأول: ما ا�صتبيح مع قيام املحرِّ
م دون احلرمة.... 649النوع الثاين: ما ا�صتبيح مع قيام املحرِّ
651النوع الثالث: ما و�صع عنا من االإ�رش واالأغلل......
651النوع الرابع: ما �صقط مع كونه م�رشوعًا يف اجلملة....
653احلكم الو�صعي:..................................
1655 - تعريفه......................................
2655 - اأق�صامه......................................
655اأ - الركن:......................................
655- تعريفه يف اللغة واال�صطلح......................
655ب - العلة:......................................
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655- تعريفها يف اللغة واال�صطلح.....................
656ج - ال�صبب احلقيقي:.............................
656- تعريفه يف اللغة واال�صطلح......................
656- ال�صبب الذي له حكم العلة.......................
658- حكمه واخللف فيه............................
659- فائدة اخللف..................................
659د - ال�رشط:.....................................
659- تعريفه يف اللغة واال�صطلح.....................
هـ - العلمة:....................................
- تعريفها يف اللغة واال�صطلح.....................
- الفرق بني الركن وال�رشط.......................
3661 - اأق�صام العلة:.................................
663- العلة ا�صمًا ومعنى وحكمًا........................
664- العلة ا�صمًا فقط.................................
664- العلة ا�صمًا ومعنًى ال حكمًا......................
665- �صبه العلية.....................................
666هـ - العلة معنى وحكمًا...........................
668و - العلة ا�صمًا وحكمًا............................
668- تق�صيم العلة عقًل اإلى �صبعة اأق�صام.................
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668- الفرق بني ال�صبب والدليل........................

4671 - اأق�صام ال�رشط................................
673اأ - �رشط حم�ص.................................
674ب - �رشط يف معنى العلة..........................
674ج - ال�رشط يف حكم ال�صبب......................
676 د - ال�رشط ا�صمًا ال حكمًا.........................
5678 - العلمة:....................................
678- مثالها.........................................
2681 - املحكوم به:.................................
681- تعريفه........................................
681- اأنواعه:.......................................

- النوع االأول: ما لي�ص له اإال وجود ح�صي وهو يتعلق 
بحكم �رشعي. و�صبب حلكم �رشعي اآخر

683

- النوع الثاين: ما لي�ص له اإال وجود ح�صي وهو يتعلق 
بحكم �رشعي. لكنه لي�ص �صببًا له

683

- النوع الثالث: ما له وجود �رشعي وهو متعلق بحكم 
�رشعي. و�صبب حلكم �رشعي اآخر

684

بحكم  ومتعلق  �رشعي  وجود  له  ما  الرابع:  النوع   -
�رشعي. ولي�ص �صببًا حلكم �رشعي

684

684- تق�صيم املحكوم به اإلى حقوق الله وحقوق العباد:
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684اأ - حقوق الله تعالى خال�صة.......................
684ب - حقوق العباد خال�صة........................

685ج - ما اجتمع فيه احلقان وحق الله غالب............
686- اأنواع حقوق الله ثمانية:.........................
1686 - عبادات خال�صة..............................
2687 - عبادات فيها معنى املوؤونة......................
3687 - موؤونة فيها عقوبة.............................
4688 - موؤونة فيها عبادة.............................
5689 - حق قائم بنف�صه غري واجب يف ذمة اأحد.........
6690 - عقوبات كاملة..............................
7690 - عقوبات قا�رشة..............................
8692 - حقوق دائرة بني العبادة والعقوبة...............
695- اأما حقوق العباد فاأكرث من اأن حت�صى..............
696- احلقوق املذكورة تنق�صم اإلى:....................
696اأ - اأ�صل........................................
696ب - خلف......................................
3703 - املحكوم عليه:...............................
703- �رشطه........................................
703- موقف املعتزلة من العقل.........................
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704- توجه اخلطاب بنف�ص العقل عند املعتزلة............
- اإن العقل ال ي�صتقل يف معرفة الثواب والعقاب بل البد 

من ال�رشع
705

705- ما ترتب على راأي املعتزلة من الفروع.............

705- الفرق بني اإميان ال�صبي عند ال�صافعية واحلنفية.......
707- تق�صيم االأهلية:.................................
1708 - اأهلية الوجوب:..............................
708اأ - اأهلية الوجوب الكاملة.........................
708ب - اأهلية الوجوب الناق�صة.......................
2708 - اأهلية االأداء:.................................
708اأ - اأهلية االأداء الكاملة............................
708ب - اأهلية االأداء الناق�صة..........................

على  حقوق  من  التق�صيمات  هذه  على  ترتب  ما   -
ال�صبي

709

709- فحقوق العباد وما كان عو�صًا يجب على ال�صبي...
كالدية  االأجزية  ت�صبه  �صلة  كان  ما  عليه  يجب  وال   -

والق�صا�ص
710

- وال يجب عليه من حقوق الله ما كان عبادة بدنية اأو 
مالية

710

710- وجتب عليه املوؤونة املح�صة كالع�رش واخلراج........
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712- ما تثبت به اأهلية االأداء القا�رشة...................

712- ما تثبت به اأهلية االأداء الكاملة....................
لزوم  غري  من  ال�صبي  على  الله  حقوق  من  ي�صح  ما   -

اأداء
712

- حرمان ال�صبي من املرياث والفرقة بينه وبني زوجته ال 
ين�صب اإلى اإميانه بل ين�صب اإلى كفر الطرف االآخر

712

- كفر ال�صبي كاإميانه فت�صح ردته وتلزمه اأحكام االآخرة 
ق�صداً واأحكام الدنيا �صمنًا

712

- حقوق العباد التي هي تقع حم�ص تلزم ال�صبي وت�صح 
منه بغري اإذن وليه

713

- ت�صح اإجارة ال�صبي والعبد املحجور نف�صيهما وت�صح 
ت�رشفاتهما وكيلني بل عهدة بدون اإذن املولى والويل

713

- اإذا اأجر ال�صبي املحجور اأو العبد املحجور نف�صه جتب 
ال  تلف  اإذا  العبد  امل�صتاأجر  وي�صمن  ا�صتح�صانًا  االأجرة 

ال�صبي

713

- حكم و�صية ال�صبي �صحيحة عند ال�صافعية وباطلة عند 
احلنفية

714

- حقوق العباد التي هي �رشر حم�ص كالهبة ال ت�صح 
من ال�صبي واإن اأذن له وليه اإال القر�ص للقا�صي

714

كالبيع  وال�رشر  النفع  بني  ترتدد  التي  العباد  حقوق   -
وال�رشاء والنكاح ت�صح من ال�صبي باإذن الويل

714

715العوار�ص املعرت�صة على االأهلية:....................
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1716 - �صماوية.....................................
2716 - مكت�صبة....................................
716- تعريف العوار�ص ال�صماوية ومل �صميت بذلك......
716- اأق�صام العوار�ص ال�صماوية.......................
1716 - اجلنون:.....................................
716- تعريفه يف اللغة واال�صطلح......................
716- يحجر باجلنون االأقوال كالطلق والعتاق..........
716- يوؤاخذ املجنون باالأفعال.........................
717- يثبت له امللك يف امل�صمون.......................
مثل  ال�صقوط  ويحتمل  �رشراً  كان  ما  به  ي�صقط   -
العبادات واحلدود والكفارات وت�صقط عنه امل�صار البحتة 

كالتربعات

717

الوجوب  وينعدم  االأداء  يلزم  ال  اجلنون  امتد  واإذا   -
ا�صتح�صانًا

717

باجلنون �صواء  الوجوب  يثبت  - عند زفر وال�صافعي ال 
كان اأ�صليًا اأو عار�صًا

717

718- حد امتداد اجلنون يف ال�صوم وال�صلة والزكاة.....
- ما كان ح�صنًا ال يحتمل غريه مثل االإميان بالله ي�رشع 

يف حق املجنون بطريق التبعية
718

- وما كان قبيحًا ال يحتمل العفو كالكفر فثابت بطريق 
التبعية حتى ي�صري مرتداً تبعًا الأبويه اإذا ارتدا

718
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وليه  االإ�صلم على  املجنون عر�ص  امراأة  اأ�صلمت  اإذا   -
فاإن اأ�صلم فهو م�صلم باإ�صلمه وهي امراأته، واإال وقعت 

الفرقة بينهما

718

2719 - ال�صغر:.....................................

719- ما ي�صقط عن ال�صغري يف اأول اأحواله..............
719- حكم اإميانه وتكليفه.............................

ي�صقط  اآثاره  فيه �صيء من  ال�صغري وظهرت  اإذا عقل   -
وال  البالغ  عن  ال�صقوط  يحتمل  ما  الله  حقوق  من  عنه 

ي�صقط عنه ما ال يحتمله مثل االإميان

719

720- حكم ما لو ارتد ال�صبي العاقل او ا�صرتق...........

3720 - العته:.......................................
720- تعريف العته ا�صطلحًا..........................

- حكم املعتوه بعد البلوغ مثل ال�صبي مع العقل يف كل 
االأحكام

721

يف  وال�صبي  املعتوه  حكم  بني  زيد  اأبي  عند  التفريق   -
وجوب العبادات

721

4722 - الن�صيان:....................................
722- تعريف الن�صيان يف اال�صطلح....................
يف  االأداء  وجوب  وال  الوجوب  ينايف  ال  الن�صيان   -
فاإنه  العباد  غالبًا بخلف حقوق  ما مل يكن  الله  حقوق 

يجب �صمان ما اأتلفه من مال االإن�صان نا�صيًا

722

5723 -النوم:.......................................



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 970

723- تعريفه يف اال�صطلح...........................
ال  للأداء  اخلطاب  تاأخري  يوجب  اأنه  النوم  حكم   -
واالإ�صلم  والطلق  العتاق  يف  عبادته  ويبطل  للوجوب 

لعدم االختيار

723

- وال ت�صح قراءة النائم يف ال�صلة وال تف�صد بكلمه 
وكذلك الو�صوء وال�صلة لقهقهته

724

6724 - االإغماء:....................................
724- تعريفه يف اال�صطلح...........................
724- الفرق بينه وبني النوم............................
724- من اأثر الفرق بني االإغماء والنوم..................
725- ما ي�صقط باالإغماء اإذا امتد.......................
7726 - الرق:......................................
726- تعريفه يف اال�صطلح...........................
726- احلكمة من م�رشوعية الرق.......................

- الرق ال يقبل التجزئ عن ال�صحابني ويقبله عند اأبي 
الرق وهو مبني  اإلى  الرد  اإال يف  الله -  حنيفة - رحمه 

على تف�صري االإعتاق

727

728- والرق ينايف مالكية املال وال ي�صح منه حجة االإ�صلم
729- وال ينايف الرق مالكية غري املال...................
730- بقية اأحكام الرق...............................
8732 - احلي�ص والنفا�ص:............................
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732- اأحكامهما.....................................

9733 - املر�ص:.....................................
733- اأحكامه.......................................
10735 - املوت.....................................
735- تعريفه يف اال�صطلح...........................
736- اأحكامه.......................................
739العوار�ص املكت�صبة: ..............................
739- �صبب ت�صميتها.................................
739- اأنواعها: ......................................
1740 - اجلهل:.....................................
740- تعريفه يف اللغة واال�صطلح......................
741- اأق�صامه........................................
742- اأحكامه.......................................
2744 - ال�صكر:.....................................
745- تعريفه يف اللغة واال�صطلح.....................
746- اأحكامه.......................................
3747 - الهزل:.....................................
748- تعريف الهزل يف اللغة واال�صطلح...............
748- �رشطه........................................
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749- اأحكامه.......................................
4751 - ال�صفه:.....................................
751- تعريفه........................................
752- اأحكامه.......................................
5753 - اخلطاأ:......................................
753- تعريفه........................................
753- اأحكامه.......................................
6754 - ال�صفر:.....................................
754- تعريفه........................................
756- اأحكامه.......................................
758النوع الثاين من العوار�ص املكت�صبة:..................
1758 - االإكراه:....................................
758- تعريفه........................................
758- اأنواعه:........................................
1758 - كامل واأحكامه..............................
2758 - قا�رش واأحكامه..............................
767تعريف الكتاب �رشعًا، وحكم القراءة بغري العربية....
768وهو الّنظم واملعَنى جميعًا يف قول عاّمة الفقهاء........
حيح من مذهب اأبي حنفية................. 770وهو ال�صّ
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لة  اإاّل اأّنه مل يجعل الّنظم ركنًا الزمًا يف حّق جواز ال�صّ
ة، بل اعترب املعَنى فقط خا�صّ

770

اأبي  رجوع  و�صّحة  العربية،  بغري  القراءة  يف  اخللف 
حنيفة عن ذلك

770

771تعريف اخْلرب واالإن�صاء، وكيف يفيد اخْلرب احْلكم؟
امْلحكوم به يف خرب ال�ّصارع اإن كان احلكم ال�رّشعي اأفاده 

بدون اأن يجعل 
775

واإن مل يكن كذلك فوجه اإفادته اأن يجعل االإثبات جمازاً 
باأبلغ  الّنهي فيفيد احلكم  عن االأمر، والّنفي جمازاً عن 

وجه واآكده

775

777املعترب من اأق�صام االإن�صاء...........................
778تعريف االأمر يف اال�صطلح........................
780تعريف الّنهي يف اال�صطلح.......................
781لفظ االأمر حقيقة فيما ذا؟..........................
782اإطلق االأمر على الفعل واالأقوال فيه................

اإذا كان اإطلق االأمر على الفعل حقيقة فما الذي يرتّتب 
عليه؟

783

788موجب �صيغة االأمر...............................
791االأمر بعد احْلظر وقبله �صواء عند جمهور احلنفية.......
791اخللف يف ذلك.................................
794�صيغة االأمر امْلجّردة عن قرينة املرة والّتكرار يف اإفادتها
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االأوقات  يف  والّتكرار  الفعل  اأفراد  يف  العموم  احتمال 
يف  واالأقوال  متعّددة  اأوقاٍت  يف  متماثلة  اأفعال  باإيقاع 

ذلك

796

العموم  حتتمل  االأمر  �صيغة  كون  يف  اخْللف  اأثر 
والّتكرار

800

يف  واالأقوال  والرّتاخي  الفور  يف  االأمر  �صيغة  حكم 
ذلك

801

805حكم االأمر يف �صّده واالأقوال يف امل�صاألة.............

809حكم الّنهي يف �صّده واخللف يف امل�صاألة............

814تق�صيم امْلاأمور به باعتبار الوقت......................
815املاأمور به الذي يتعّلق بوقٍت حمدوٍد.................
815املاأمور به املطلق وهو الذي ال يتعّلق بوقٍت حمدود....
816حكم االأمر امْلطلق عن الوقت.......................
818اأنواع امْلقّيد املقّيد بالوقت..........................

و�صببًا  للأداء  �رشطًا  ي  للموؤدمِّ ظرفًا  الوقت  جعل  ما  اأ- 
لة للوجوب، مثل: ال�صّ

818

ب- ما جعل الوقت معياراً و�صببًا لوجوبه و�رشطًا الأدائه 
وم وهو وقت ال�صّ

822

828جـ ونوع موؤّقت بوقٍت م�صكٍل، وهو احلّج...........
كالكفارات  �صببًا  ال  معياراً  له  الوقت  كان  ونوع  د- 

والّنذور املطلقة والق�صاء
832
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833الواجب باالأمر نوعان.............................
833اأ- اأداء وهو ت�صليم عني الّثابت بالّذّمة... الخ.......

بت�صليم  الّذّمة  يف  الّثابت  الواجب  اإ�صقاط  وهو  ق�صاء 
مثله... الخ

834

835ا�صتعمال كّل من االأداء والق�صاء يف مو�صع االآخر
اأم  اجلديد  بال�ّصب  اأهو  الق�صاء  به  يجب  فيما  اخللف 

بال�ّصبب املوجب للأداء؟
838

اخللف يف اأّن الق�صاء يجب مبا اأوجب االأداء اأو ب�صبٍب 
جديٍد اإمّنا هو يف الق�صاء مبثل معقوٍل

841

-الق�صاء الذي ال يكون مبثل معقوٍل ال ميكن اإيجابه اإاّل 
بن�ٍصّ جديٍد باالّتفاق

841

841اأنواع االأداء......................................

842اأ- االأداء الكامل واأمثلته...........................

844ب- االأداء الّناق�ص واأمثلته.........................

848اأنواع الق�صاء.....................................

849اأ- الق�صاء مبثل معقوٍل ومثاله.......................
849ب- الق�صاء مبثل غري معقوٍل ومثاله.................
854كّل ما يعقل له مثل قربة ال يق�صى اإاّل بن�ّص واأمثلته....
857جـ الق�صاء ال�ّصبيه باالأداء واأمثلته ....................
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هذه االأق�صام املذكورة يف حقوق الله تعالى يتحّقق مثلها 
يف حقوق العباد اأي�صًا

861

1- فت�صليم عني العبد املغ�صوب على الو�صف الذي ورد 
عليه الغ�صب اأداء كامل

861

ين اأداء قا�رش........ 2863- ورّد املغ�صوب م�صغواًل بالَدّ
3- واالأداء الذي ي�صبه الق�صاء كما اإذا اأمهر عبد الغري 

ثم ا�صرتاه كان ت�صليمه اأداء جترب املراأة على قبوله
865

865والق�صاء مبثل معقول ك�صمان الغ�صب...............

1865- فاأّما كامل؛ كاملثل �صورة ومعَنى................

2866- اأو قا�رش، وهو املثلي معًنى.....................
العباد كالقيمة  باالأداء فـي حقوق  ال�ّصبيه  3- والق�صـاء 

اإذا اأمر عبداً غرْي عني
869

870الفرق بني وجوب االأداء ووجوب الق�صاء...........
872اأّن القدرة اململكة �رشط لوجوب االأداء دون الق�صاء

من االأداء ما ال يجب اإاّل بقدرة للأداء زائدة على القدرة 
اململكة بدرجة

875

880ال بّد للماأمور به من ح�صن.........................

�ْصنمِ وما يدخل فيه مفهومه من االأحكام.... 887تعريف احْلُ
887تعريف القبيح وما يدخل فيه مفهومه من االأحكام.....
887تعريفات اأخرى للح�صن...........................
893تعريفات اأخرى للقبيح............................
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896ما �صّححه املوؤلمِّف من ذلك........................
899اأق�صام ُح�ْصنمِ امْلاأمور به.............................
899املاأمور به يف �صفة احل�صن نوعان....................
1899- ح�صن املعَنى يف نف�صه..........................
2900- ح�صن املغَنى يف غريه..........................
900واحل�صن املعَنى اإّما:................................
900اأ- اأن ال يقبل �صقوط الّتكليف؛ كالّت�صديق...........
900ب- اأو يقبله؛ كاالإقرار؛ فاإّنه ي�صقط حال االإكراه.....

واحل�صن املعَنى يف غريه اإّما اأن يكون لغريه منف�صًل عن 
املاأمور به؛ كال�ّصعي يف اجلمعة

906

باملاأمور به؛ كاجلهاد الإعلء كلمة  اأن يكون قائمًا  واإّما 
الله

907

عًنى يف نف�صه  االأمر امْلطلق اإذا خل عّما يدّل على احْل�صن ملمِ
الّتكليف من احل�صن  يقبل �صقوط  ما ال  يتناول  اأو غريه 

ملعًنى يف نف�صه

908

911ف�صل يف: اأّن الكّفار خماطبون بال�رّشائع اأو ال؟.......
باالإميان والعقوبات  الكفار خماطبون  اأّن  ال خلف يف 
االآخرة  يف  املوؤاخذة  حّق  يف  وبالعبادات  واملعاملت 

اّتفاقًا

912

915االأقوال يف امل�صاألة................................
919ف�صل فيما يخالف فيه الّنهي االأمر...................
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الّنهي ُيخالف االأمر يف اأّن حكمه الّتكرار والفور، وهو 
بعد االإْيجاب للحظر

919

922انق�صام الّنهي يف �صفة القبح........................

1922- ما قبح لعينه و�صفًا؛ كالفكر....................
كالّنهي  اأو جماوراً؛  و�صفًا  ملعًنى يف غريه  قبح  ما   -2
لة يف االأر�ص  عن البيع وقت الّنداء، والّنهي عن ال�صّ

املغ�صوبة

926

929االأ�صل الذي انبَنى عليه اخللف عند ال�ّصافعية.........

929واالأ�صل الذي انبَنى عليه اخللف عند احلنفية.........
حكم الّنهي امْلطَلق عن االأفعال ال�رّشعية يقع على القبيح 

لغريه مت�صّل به و�صفًا عند احلنفية
931

933اأ�صباب ال�رّشائع واخللف يف ذلك..................


