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تقديم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني ، نبينا محمد 

صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
 وبعد، فقد أخذت وزارة األوق��اف والشئون اإلسالمية منذ تأسيسها على عاتقها 

خدمة التراث اإلسالمي عبر مسارات مختلفة .
فهي بجانب إصدار طبعات عدة من املوسوعة الفقهية ، واستكمال مشروع املوسوعة 
األصولية تواصل في الوقت نفسه املساهمة في إثراء املكتبة اإلسالمية مبجموعة من 

أنفس وأروع الكتب التراثية في مختلف العلوم الشرعية .
وفي هذا اإلط��ار اختارت ال��وزارة ممثلة ب��إدارة البحوث واملوسوعات اإلسالمية إخراج 
كتاب " زبدة الوصول إلى عمدة األصول " لإلمام يوسف بن حسني الكراماستي املتوفى عام 
906 ه� ، وذلك أداًء لبعض الواجب جتاه الكنوز املكنونة التي خلفها املجتهدون ومن بعدهم 
من العلماء األعالم ، وامتدادًا اللتزامها باستكمال منظومة الكتب األصولية املتميزة التي 

تضطلع اإلدارة بنشرها وإصدارها .
وقد ركز الكراماستي في كتاب "زبدة الوصول إلى عمدة األصول" على حترير أصول 
احلنفية وتنقيحها وتهذيبها مع اإلش��ارة إلى أصول الشافعية، ونهج  في هذا الكتاب 
منهجًا متميزًا حيث ضم املباحث املتشابهة بعضها إلى بعض، وله آراؤه في تصحيح 

األقوال وترجيحها .
كتاب  منها  التراثية  األصولية  الكتب  منظومة  كتب ضمن  ع��ّدة  اإلدارة  أص��درت  وق��د 
"الفصول في األصول" وكتاب "البحر احمليط" وكتاب "التبيني" وكتاب "التقرير ألصول فخر 

اإلسالم البزدوي" .
وستمضي الوزارة بعون من اهلل تعالى وتوفيقه في االهتمام بالتراث اإلسالمي سواء 
إصدار  خ��الل  من  أو  الثمني،  العلمي  تراثنا  تشكل  التي  القدمية  الكتب  نفائس  بنشر 
موسوعات في مختلف العلوم اإلسالمية تعرض فيها املعلومات من خالل مصطلحات 

بترتيب سهل، وأسلوب مبسط ، يستفيد منها املختص وغيره .
وينبغي أن ننوه إلى أن الوزارة ستزف �� بإذن اهلل تعالى �� قريبًا اجلزأين األول والثاني 
من املوسوعة األصولية، كما أنها انتهت من مرحلة تأسيس " موسوعة النوازل الفقهية ".

واهلل نسأل أن يعني الوزارة على السير في إصدار املوسوعات اإلسالمية ، وإجناز مشاريعها 
العلمية الطموحة ، وأن يكتب جلهودها القبول ، وأن ينفع بها ،،، إنه سميع مجيب .

                                                                                         إدارة البحوث واملوسوعات األسالمية
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ب�صم الله الرحمن الرحيم

احلمد لله رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف الأنبياء واملر�سلني، 
�سيدنا حممد �سلى الله عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليمًا كثرياً.

اأما بعد:
فاإن الناظر اإلى الرتاث الإ�سالمي يجد اأن الكثري منه ما زال خمطوطًا، 
ويحتاج اإلى من ينف�ض عنه الغبار، ويخرجه اإلى النور حتى يتي�رش لطالب 

العلم الطالع عليه وال�ستفادة منه.
واملخطوط الذي نحن ب�صدد الكالم عليه واحد من كتب الأ�صول، 
القرن  يف  العثمانية  الدولة  ق�ساة  اأحد  الكراما�ستي  ح�سني  بن  يو�سف  األّفه 
ثم  الأ�سول(،  عمدة  اإلى  الو�سول  )زب��دة  و�سماه  الهجري،  التا�سع 
اخت�رشه يف كتاب الوجيز يف اأ�سول الفقه. وهذا املخت�رش قد طبع بتحقيق 
الدكتور ال�سيد عبداللطيف ك�ساب عام 1404ه� - 1984م دار الهدى 

للطباعة.
ح�سب  خمطوطًا  فمازال  الأ�سول؛  عمدة  اإلى  الو�سول  زبدة  واأما 

علمي.
وقد عرثت على خمطوطة له وحيدة، لكنها كاملة وجيدة اخلط وقريبة 

من زمن املوؤلف، وخمت�رشها موجود مطبوع.
وكذلك �رشحها املف�سل، وهو الأحكام يف اأ�سول الفقه للموؤلف نف�سه. 

وعندي منه �سورة.
بعدة  ميتاز  متو�سط،  كتاٌب  )هو(  الأ�سول  زبدة  كتاَب  اإن  وحيث 



مزاي� ذكرته� يف بي�ن اأهمية املخطوط ومك�نته من الق�صم الدرا�صي، ف�إين 
اأت�رشف بتقدمي هذا العمل مع الدرا�سة بعد اأن اأم�سيت يف حتقيقه والتنقيب 

عن خفاياه وتوثيق ق�ساياه ومعلوماته القيمة زمنًا لي�ض بالق�سري.
وقد ق�سمت العمل اإلى ق�سمني:  

الأول: الق�صم الدرا�صي
الناحية  من  املوؤلف  ع�رش  عن  خمت�رشة  درا�سة  على  وي�ستمل   

ال�سيا�سية، والعلمية والثقافية.
وعن التعريف ب�ملوؤلف، والتعريف ب�ملخطوط، ومنهجي يف حتقيقه.

الثاين: ق�صم التحقيق
القواعد  ح�صب  ن�صخه  بعد  حمققً�  املخطوط  ن�ص  على  وي�صتمل   
الإمالئية املعروفة والجتهاد يف اإظهاره على ال�سورة التي تكون اأقرب اإلى 

ق�سد املوؤلف رحمه الله.
 هذا، واأ�ساأل الله تعالى اأن يجعل عملي خال�سًا لوجهه الكرمي واأن ينفع 

به ويجزي موؤلفه وكل من �ساعد يف اإخراجه اجلزاء الأوفى.
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الق�صم الأول 
الدرا�صة:وي�صتمل على ثالثة ف�صول:-

الف�سل الأول: يف التعريف بع�رش املوؤلف الكراما�ستي.
الف�سل الثاين: يف التعريف باملوؤلف.

الف�ص��ل الث�لث: يف التعريف ب�ملخطوط، ومنهجي يف 
حتقيقه.
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الف�صل الأول
يف التعريف بع�رص املوؤلف الكراما�صتي وفيه ثالثة 

مباحث:
الأول: يف احلياة ال�سيا�سية.

الثاين:يف احلياة العلمية.
الثالث: يف حال التاأليف يف القرن التا�سع، واأ�سهر 

املوؤلفات الأ�سولية  فيه.
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املبحث الأول:
 يف احلياة ال�صيا�صية

»يف القرن التا�صع الهجري«
اإن الإن�سان مدين بطبعه، وهذا يعني اأن الإن�سان ل ي�ستطيع اأن يعي�ض 
منعزًل عن املجتمع، بل لبد له من تاأثري وتاأثر، واأخذ واإعطاء، فهذه �سنة 

الله التي فطر النا�ض عليها.
فهي  اأفرادها،  تكوين  على  اخلا�ض  تاأثريها  لها  بيئة  كل  اأن  ول�سك 
ت�سبغ كل فرد من اأفرادها ب�سبغتها، في�ستوي عوده على ما قد ر�سفه من 

جمتمعه الذي يحيط به اإن خرياً فخري واإن �رشاً ف�رش.
واإذا اأردن� اأن ن�صتجلي عالقة املوؤلف الكرام��صتي بع�رصه فالبد من اإلق�ء 
�سيء من ال�سوء على الع�رش الذي عا�ض فيه، وهو القرن التا�سع الهجري، 
وهذا ي�ستلزم الكالم عن الدولة العثمانية التي عا�ض يف ظلها املوؤلف حيث 

ك�نت يف ذلك الوقت دولة حربية قوية)1(.
يدل على ذلك اأنه� خ��صت اأروع املع�رك احلربية مع البيزنطيني ف�نت�رصت 

عليهم)2(.

الدول  اأخبار  �سلبي )651/5(،  اأحمد  للدكتور  الإ�سالمي  التاريخ  )1( مو�سوعة 
واآثار الأول يف التاريخ للقرماين )5/3(، تاريخ الدولة العلية العثمانية حممد 
ع�رش  يف  واحلربية  ال�سيا�سية  احلياة  بعدها،  فما   58 �ض  املحامي  بك  فريد 
الكراما�ستي للدكتور ال�سيد عبداللطيف ك�ساب عند حتقيقه لكتابه الوجيز يف 
اأ�سول الفقه �ض11، وكتاب ال�سلطان الفاحت للدكتور �سامل الر�سيد �ض76.

مو�سوعة      �ض195،  العطا�ض  زبيدة  للدكتورة  الو�سطى  الع�سور  يف  تركيا   )2(
=
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وقد كان هدف العثمانيني)1( منُذ قيام دولتهم يف اآ�سيا ال�سغرى هو فتح 
ملكًا يف  لهم  واأقاموا  مرمرة  بحر  اأن عربوا  بعد  الق�سطنطينية)2(. وخا�سة 

=
تاريخ  الأول )26/3(،  واآثار  الدول  اأخبار  الإ�سالمي )646/5(،  التاريخ       

الدولة العلية العثمانية �ض66 فما بعدها.
)1( ن�سبة اإلى جدهم عثمان بن اأرطغرل الذي كان اأول من ملك منهم يف ممالك 
اأرطغرل ممن  ال�سالم. وكان  بن نوح عليه  يافث  اإلى  يت�سل  ن�سب  الروم وله 
يوا�سل  الذي كان  الثاين(  الدين  )عالء  ال�سلجوقي  الأمري  دخل حتت خدمة 
ال�سلطان  فاأقطعه  واأبلى بالء ح�سنًا  الكفاح  البيزنطيني و�ساعده يف هذا  حرب 
ال�سلجوقي امل�ستنقعات الواقعة على احلدود البيزنطية وترك له تو�سيع ممتلكاته 
�سنة  عثمان  ابنه  له  وولد  له  عا�سمة  )�سكود(  فاتخذ  البيزنطيني  ح�ساب  على 
اأه اأبوه ن�ساأة حربية واأ�سبح خري عون لأبيه يف حروبه، ويف اأعماله  1258م وَن�سَّ
الإدارية. وعندما تويف اأرطغرل �سنة 1281م تولى ابنه عثمان مكانه مبوافقة 
عالء الدين ال�سلجوقي و�سار عثمان �سرية اأبيه يف م�ساعدة ال�سلجوقيني وتاأييدهم 
فمنحوه نوعًا من ال�ستقالل حتى �سار زعيم اإمارة من اأهم الإمارات. ومنحوه 
لقب )بك(.مو�سوعة التاريخ )645/644/5( واأخبار الدول للقرماين )5/3( 

.)27/3(
الذي  الأكرب  ق�سطنطني  الرومانية حتى عهد  الدولة  عا�سمة  )2( كانت روما هي 
اأ�سبح اإمرباطوراً من �سنة 306 اإلى �سنة 337 ويف �سنة 330 اختار ق�سطنطني 
مدينة بوزنطة الواقعة على �ساطئ البو�سفور لتكون عا�سمة لالإمرباطورية واأطلق 
حتى  ال�سم  بهذا  تعرف  )وظلت  بالق�سطنطينية  تعرف  فاأ�سبحت  ا�سمه  عليها 
ق�سمت  وعندما  ا�ستانبول  هو  قدمي  با�سم  فا�ستهرت  العثمانيون  عليها  ا�ستولى 
عا�سمة                 الق�سطنطينية  ظلت   395 �سنة  ق�سمني  اإلى  الرومانية  المرباطورية 
=
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�رشق اأوربا حيث اأ�سبح هذا الفتح �رشورة �سيا�سية ملحة)1(.
ف�ساًل عما يف فتح الق�سطنطينية التي حاول امل�سلمون ال�ستيالء عليها 
اأن  ذلك  اإلى  اأ�صف  كبري،  ديني  مغزى  من  لالإ�صالم  الأول  ال�صدر  منذ 
واأ�صدقهم  لالإ�صالم  حم��صً�  الن��ص  اأ�صد  الوقت  ذلك  يف  ك�نوا  العثم�نيني 

جهاداً يف �سبيله)2(.
ال�رصقي  الع�مل  حمط  الوقت  ذلك  يف  الق�صطنطينية  مدينة  ك�نت  ومل� 
حاول  �سحيًا.  معتدًل  جوها  وكان  للعلم  موطنًا  كانت  لأنها  والغربي، 
اإليها  زحف  اإنه  حتى  فتحها  الفاحت(  حممد  )وال��د  الثاين  مراد  ال�سلطان 
وحا�رشها لكنه مل يتمكن من فتحها نظراً لكرب �سنه. فلما تولى ابنه حممد 
الفاحت ال�سلطة بعد وفاة اأبيه )3(. اأخذ يخطط لغزو الق�سطنطينية فكان اأول 
اأنه عقد التفاقيات ال�سلمية مع املدن الأوربية  ما قام به من ال�ستعدادات 
ال�ساطئ  بناء قلعة منيعة على  البندقية واملجر وغريهما، ثم �رشع يف  مثل: 
الأوربي وفعاًل مت بناء القلعة �سنة )1452م( املوافق 856ه� ويف �سعبان �سنة 

=
المرباطورية الرومانية ال�رشقية التي كانت ت�سمى اأحيانًا بالإمرباطورية البيزنطية   
وهي الآن عا�سمة اجلزء الأوربي من تركيا. معجم البلدان 347/4 - 348، 

.)651 - 650/5( مو�سوعة التاريخ الإ�سالمي  
)1( مقدمة الوجيز حتقيق الدكتور ال�سيد عبداللطيف ك�ساب �ض11.

)2( انظر هذه املحاولت يف مو�سوعة التاريخ الإ�سالمي )653/5 - 654( وقد 
»لتفتحّن  بلفظ  وغريه   )335/4( اأحمد  الإمام  رواه  حديث  فتحها  يف  ورد 

الق�صطنطينية، فلنعم الأمري اأمريه�، ولنعم اجلي�ص ذلك اجلي�ص«.
)3( كانت وفاة مرادخان الثاين والد ال�سلطان حممد الفاحت يوم الأربعاء �سابع حمرم  

�سنة )855ه�(. اأخبار الدول )27/3(.
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ليتعرف  الق�سطنطينية  اإلى  الفاحت)1( يف بع�ض جي�سه  )856ه�( ق�سد حممد 
على اأ�سوارها ومدى قوتها، فلما علم بذلك الإمرباطور ق�سطنطني الذي 
باإغالق  فاأمر  والهلع ،  الذعر  به  ا�ستد  الق�سطنطينية  ملدينة  اإمرباطوراً  كان 
غلمان  بع�ض  فيهم  وكان  الأتراك  من  فيها  من  على  وقب�ض  املدينة  اأبواب 

الفاحت فاأطلق ق�سطنطني �رشاحهم وردهم اإلى �سيدهم)2(.
ولكن ال�سلطان حممد الفاحت اأو حممد الثاين مل يثنه هذا ال�سنيع فتقدم 
اإلى غزو الق�صطنطينية واأو�صك اأن يطوقه� فلم� راأى ذلك ق�صطنطني اأر�صل 
الر�سل اإلى الغرب وطلب منهم امل�ساعدة، وكتب اإلى ملوك ال�رشق واأمرائه 
الن�سارى منهم وامل�سلمني وبني لهم خطر الدولة العثمانية على بالده لكن 
اأوربا اآنذاك كانت منهمكة يف منازعاتها وحروبها اخلا�سة وبعد وقت طويل 
بعث البابا بثالثني �سفينة واأبحرت ال�سفن فلما و�سلت اإلى جزيرة »خيو�ض« 

هبت عليها ريح عا�سفة فاأعاقتها عن ال�سري.
لفتح  ال�ستعداد  يوا�سل  ال��ف��احت  حممد  ك��ان  الأث��ن��اء  ه��ذه  ويف 
قد  حممد  كان  )1453م(  موافق  857ه���  �سنة  اأواخ��ر  ويف  املدينة. 
اإلى  و�سل  اإن  وما  الق�سطنطينية،  اإلى  بجي�سه  زحف  ثم  ا�ستعداداته  اأمت 
اجلهاد  على  فيها  حثهم  بليغة  خطبة  رجاله  خطب  حتى  املدينة  م�سارف 
بفتح تب�رش  التي  والأح��ادي��ث  الآي��ات  عليهم  وق��راأ  القتال،   و�سدق 

)1( هو ال�سلطان الغازي حممد الثاين الفاحت �سابع �سالطني هذه ال�ساللة ولد يف 26 
رجب �سنة 833ه� املوافق 20 اأبريل �سنة )1429م( وتويف اليوم الرابع من 
�سنة  اإحدى وثالثون  �سنة ومدة حكمه  �سنة 886ه� وعمره 53  الأول  ربيع 
العثمانية �ض58 -  العلية  الدولة  العثمانيني. )تاريخ  اأزهى ع�سور  كانت من 

67 واأخبار الدول واآثار الأول 27/3 - 36(.
)2( كتاب الفاحت �ض83 - 84.
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 الق�سطنطينية)1(. وكان يف مقدمة اجلي�ض العلماء وال�سيوخ)2(.
ويف يوم 26 ربيع الأول �سنة 857ه�، و�سل اجلي�ض، و�رشع الفاحت 
بعد ذلك يف ح�ص�ر املدينة، فنظم اجلي�ص ووزع الآلت، ويف اليوم الث�ين 
الفاحت  حممد  حا�رش  1453م  املوافق  857ه�  �سنة  الأول  ربيع  من   27
الق�سطنطينية ون�سب املدافع واملجانيق واأحكم تن�سيقها، وحاول ق�سطنطني 

املقاومة وو�سلت اإليه م�ساعدات من اأوروبا)3( ، لكن دون جدوى.
وقد اأمر ال�سلطان ب�رشب املدينة وا�ستمرت املدافع ت�رشب ب�سدة وعنف 
وبعد ذلك اجتمع ال�صلط�ن ب�لق�دة وخطبهم واأث�ر حم��صهم مم� مكنهم من 
النت�سار وقد مت الفتح فدخلها ال�سلطان من باب القدي�ض وهو ميتطي �سهوة 
باب  اأمام  وترّجَل  يتبعه وزراوؤه وقواده وجنوده  جواده يف موكب حافل 
كني�سة �سانت �سوفيا وانحنى خ�سوعًا لله تعالى و�سكراً له، ثم طلب من 
اأحد املوؤذنني اأن يوؤذن لل�صالة، ف�صعد اإلى املنرب واأذن لل�صالة لأول مرة يف 

الكني�سة واأ�سبحت اآيا �سوفيا جامعًا من اأعظم م�ساجد الإ�سالم)4(.
 ،)32-28/3( الأول  واآثار  الدول  اأخبار  ���ض15-14،  الوجيز  مقدمة   )1(
اأحمد  الإم��ام  وم�سند  بعدها(.  فما   650/5( الإ�سالمي  التاريخ  مو�سوعة 

.)335/4(
)2( مقدمة الوجيز حتقيق الدكتور ال�سيد عبداللطيف ك�ساب �ض16.

�ض101،  الفاحت   )154/5( الإ�سالمي  التاريخ  �ض74،  الق�سطنطينية  فتح   )3(
الإ�سالمي  التاريخ  ومو�سوعة   )32  -  27/3( الأول  واآث��ار  الدول  اأخبار 

.)655 - 650/5(
الو�سطى  الع�سور  يف  وتركيا   )259/2( الو�سطى  الع�سور  يف  اأورب��ا  انظر   )4(
الأول )30/3(  واآثار  الدول  اأخبار  الق�سطنطينية �ض116،  فتح  �ض205، 

ومو�سوعة التاريخ الإ�سالمي الدكتور اأحمد �سلبي )650/5(.
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وقد حاول امل�سلمون فتح الق�سطنطينية حوايل ثمانية قرون حتى مت فتحها 
على النحو ال�سابق �سنة )857ه� - 1453م( ويعترب فتح الق�سطنطينية اأهم 
جناح حققه الأتراك العثمانيون، وبه اأ�سبحت مملكتهم تعد من اأعظم الدول 
الإ�صالمية، اإذ حققت م� طمح اإليه امل�صلمون عدة قرون وقد هي�أ لهم ذلك 
الن�صم�م  اعترب  اإذ  الإ�صالمي،  الع�مل  الأخرى يف  النت�ص�رات  من  األوانً� 

اإليهم نوعًا من الوحدة الإ�سالمية ل من اخل�سوع مل�ستعمر غريب.
وهكذا دانت لهم م�رش و�سوريا والعراق فيما بعد دون مقاومة تذكر)1(.

وما مّر من فتوحات العثمانيني اإمنا هو يف اأوربا اأما بعد فتح الق�سطنطينية 
فقد ا�ستطاع ال�سلطان اأن يتو�سع يف اآ�سيا، فق�سى على بقايا الإغريق يف اآ�سيا 
اإ�سالميًا تركيًا ل  الو�سطى فا�ستولى على بقية اأجزائها، فاأ�سبح الأنا�سول 
�سيطرة فيه لالإغريق، واأ�سبح العثمانيون ي�سيطرون �سيطرة تامة على بحر 
اأطرافها، فكانت متتد  العثمانية وترامت  الدولة  فات�سعت رقعة  )مرمرة()2( 
من اأعايل نهر الفرات اإلى الإدرياتي من البحر املتو�سط اإلى نهر الدانوب، 
وكانت من اأقوى الدول الكربى يف القرن التا�سع الهجري، اخلام�ض ع�رش 

امليالدي.
العر�ص اهتم�مً� كبرياً  ب��صتقرار  الف�حت  ال�صلط�ن حممد  وبعد ذلك اهتم 
لأنه عرف من جتارب التاريخ العثماين وغريه اأن ا�ستقرار مركز ال�سلطان 
يتوقف عليه كل �سيء يف الدولة، فقام بتنظيم الدولة اجلديدة و�ساعده يف 
اآنذاك  العثمانية  احلكومة  وكانت  القرماين.  الأعظم  ال�سدر  الناحية  تلك 

)1( مو�سوعة التاريخ الإ�سالمي )654/5(.
)2( اأوربا يف الع�سور الو�سطى )657/1( وفتح الق�سطنطينية �ض 164.
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ترتكز على دعائم اأهمها)1(:
الوزارة، والق�ساء، واملال.

وهذه كلمة خمت�رشة عن الدعائم الثالث:
اأوًل: الوزارة والنظام الإداري:

�سّكل ال�سلطان حممد الفاحت الوزارة على النحو الذي يحقق امل�سلحة، 
اجلي�ض  قيادة  الأعظم  لل�سدر  وجعل  اأربعة)2(،  ال��وزراء  عدد  جعل  فقد 
ورئا�سة الديون، ومن املالحظ اأن ال�سلطان الفاحت قد اأبقى النظام الإداري 
القدمي مع اإدخال بع�ض التعديالت الطفيفة عليه، كما ترك لبع�ض الإمارات 
ولكنهم  منها،  اأمراء  يحكمها  فكان  الداخلي،  ال�ستقالل  مظاهر  بع�ض 

كانوا تابعني للدولة ينفذون اأوامر ال�سلطان بكل دقة)3(.
ثانيًا: الق�صاء:

برجاله  ُعنَِي  كما  الدولة  ُعُمِد  من  فهو  بالق�ساء،  ال�سلطان  اهتم  لقد 
الع�سكر،  لق�ساة  عليهم  الإ�رشاف  وجعل  ومنا�سبهم،  وظائفهم  وحدد 
يتقدمون  وكانوا  الديوان  يف  اأع�ساء  فهم  الدولة  يف  مركزهم  لهم  فكان 

)1( الوجيز �ض 17 وتاريخ الدولة العلية العثمانية �ض 67.
)2( املرجع ال�سابق �ض 67، واأ�سماء الوزراء الأربعة هي:

اأ - الوزير اأو ال�سدر الأعظم.  
ب - قا�سي الع�سكر.  

ج� - الدفرتدار، ويعادل اخت�سا�ساته ناظر املالية الآن.  
د - الرابع ي�سمى ت�ساجني )وهو عبارة عن كاتب �رش ال�سلطان( املرجع ال�سابق   

�ض 67.
)3( مقدمة الوجيز حتقيق الدكتور عبداللطيف ك�ساب �ض18.
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على الوزراء، وال�سلطان حممد الفاحت هو الذي اأعطى لقب �سيخ الإ�سالم 
للمفتي، فك�ن ذلك املركز من اأعظم مراكز الدولة)1(.

ولقد كان القانون الأ�سا�سي للدولة هو ال�رشع، فهو قانون احلكومة الذي 
يتمتعون  الذميون  ب�لذميني، وبن�ء على ذلك ك�ن  امل�صلمني  يحدد عالق�ت 
بكامل احلرية ويعي�سون يف ظل الدولة العلية العثمانية باأمن واأمان وطماأنينة، 
وقد  وامل�سيحيني،  امل�سلمني  بني  البالد  يف  منت�رشة  التامة  العدالة  وكانت 
مت�صك الق�ص�ة بتطبيق العدالة اإلى حد اأن فتوى �صدرت تقول: اإذا قتل األف 
من امل�صلمني ذميً� واحداً خمل�صً� لل�صلط�ن دون حق يجب قتلهم جميعً�)2(.

ثالثًا: احلركة الإن�صائية يف ذلك الع�رص )ا�صتغالل املال(.
لقد قرن ال�سلطان الفاحت الإدارة احلازمة باأعمال اإن�سائية وا�سعة يف كل 
اأرجاء مملكته الوا�سعة النطاق، وهذه الإن�ساءات منها: ما يتعلق بالأغرا�ض 
اأن�ساأ  احلربية  الناحية  فمن  ال�سلمية،  بالأغرا�ض  يتعلق  ما  ومنها  احلربية، 
م�ص�نع الذخرية والأ�صلحة واأق�م القالع واحل�صون يف املواقع ذات الأهمية 

الع�سكرية، وكان اهتمامه بالقوات البحرية كبرياً.
اأما بالن�سبة للنواحي ال�سلمية فقد اأكرث ال�سلطان الفاحت من اإن�ساء املباين العامة 

والطرق واجل�سور، وخ�ض الق�سطنطينية باأعظم ق�سط من هذه الناحية)3(.
والق�سور  واملعاهد  امل�ساجد  من  كثرياً  الق�سطنطينية  يف  اأن�ساأ  كما 
الوزراء  املدينة و�سجع  اإلى  املياه  العامة، واأدخل  وامل�ست�سفيات والأ�سواق 

)1( فتح الق�سطنطينية �ض182 وتاريخ الدولة العلية العثمانية �ض67.
)2( املرجع ال�سابق �ض182، 183، ومو�سوعة التاريخ الإ�سالمي )655/5(.

الدول )31/3  واأخبار  الوجيز �ض19  الق�سطنطينية �ض187، ومقدمة  فتح   )3(
فما بعدها(.
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وكبار رجال الدولة والأغنياء على ت�سييد املباين التي تزيد يف عمران املدينة 
وزينتها واأكرث من اإن�ساء املدار�ض واملعاهد يف جميع اأنحاء بالده)1(.

ولعل هذا يكفي يف بيان احلالة التي احتلتها الدولة العثمانية يف القرن 
التا�سع الهجري، ول�سك اأن املوؤلف الكراما�ستي قد تاأثر بهذه البيئة التي 
عا�ض فيها، وخا�سة اأنه كان اأحد الق�ساة الذين نالوا مركز الق�ساء يف اأكرث 
من مدينة، وقد �صبق ذكر مك�نة الق�ص�ة عند ال�صلط�ن الف�حت، وحيث اإن 
املق�سود بهذا املبحث هو بيان تاأثري املوؤلف وتاأثره باملحيط الذي يعي�ض فيه 
بغداد،  العبا�سية يف  اخلالفة  عا�سمة  ال�سيا�سية يف  للحالة  اأتعر�ض  مل  فاإين 
ال�سيا�سية  ال�سيا�سية اجلديدة للخالفة يف م�رش، ول للحالة  وكذلك للحالة 

للدولة الأموية يف املغرب والأندل�ض لأمور منها:
1 - اأن املراجع التي ترجمت للموؤلف مل تذكر اأنه رحل اإلى هذه املناطق 

فيكون تاأثريه وتاأثره بها على فر�ض اأنه تاأثر بذلك حمدوداً.
�سنة  التتار  يد  على  بغداد  يف  �سقوطها  بعد  العبا�سية  اخلالفة  اأن   -  2

656ه� مل يبَق لها تاأثري يذكر.
3 - اأما دولة املماليك)2( وما بقي للخالفة العبا�سية من ا�سم يف م�رش 
فهذا واإن كان لهم جهد م�سكور يف �سد املغول عن ديار امل�سلمني وردهم 
على نحورهم، وكذا وقوف املماليك اأمام احلمالت ال�سليبية حتى هزموهم 
وردوا كيدهم اإلى نحورهم خالل القرنني ال�ساد�ض وال�سابع)3( اإل اأن دورهم 

)1( الوجيز للكراما�ستي حتقيق الدكتور عبداللطيف ك�ساب �ض19.
بعدها(  فما   12/1 املماليك  )ع�رش  ينظر  بهم  والتعريف  املماليك  اأ�سل  عن   )2(

والتعريف لبن خلدون �ض316 واحلروب ال�سليبية )�ض124( فما بعدها.
=
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يف القرن التا�سع الهجري وخا�سة يف الن�سف الثاين منه قد �سعف بدليل اأن 
الدولة العثمانية قد انتزعت منهم اخلالفة يف اآخر القرن بدون مقاومة تذكر 

وذلك مل� ح�صل بينهم من التن�حر والتن�ف�ص على الولية.
وكذا احلال بالن�سبة للدولة الأموية يف الأندل�ض والدول يف املغرب فاإن 
احلال ال�سيا�سية يف القرن التا�سع لهذه الدول قد �سعفت اأو عدمت حيث خرج 

اآخر ملوك بني اأمية من الأندل�ض وكرثت النزاعات بني ملوك الطوائف)1(.

=
)3( ع�رش �سالطني املماليك 247/2 فما بعدها، ومقدمة كتاب القرتاح يف بيان 

ال�سطالح �ض17 - 20.
واملغرب و�صقوط غرن�طة �ص245 - 250.  امل�رصق  ال�صليبية يف  احلروب   )1(
والفتح املبني يف طبقات الأ�سوليني )99/2 - 101( وابن حجر الع�سقالين 

)32/1 - 41( ل�ساكر حممود عبداملنعم.
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املبحث الثاين:
يف احلياة العلمية والثقافية

بالعلم  يهتمون  العثمانيني  ال�سالطني  من  الفاحت  حممد  �سبق  من  كان 
هذا  يف  �سلفه  جميع  فاق  الفاحت  حممد  ال�سلطان  لكن  املدار�ض،  ويبنون 
امل�سمار، فاقهم مبا كان له من الثقافة العالية، ومبا بذله من جهود كبرية 
يف  والتنظيم  الإ�سالح  من  اأدخله  وما  املدار�ض،  واإن�ساء  العلم  ن�رش  يف 
مناهج التعليم، وما اأ�سبغه من الرعاية على اأهل العلم والأدب، وفيما يلي 
بع�ض اجلهود التي حظيت بها الناحية العلمية والثقافية يف القرن التا�سع من 
ال�سلطان حممد الفاحت، وهي جهود مل ترَق اإليها ومل تنلها هذه الناحية يف 
دار اخلالفة العبا�سية يف م�رش، ول يف غريها من الدويالت الإ�سالمية يف 
ذلك الع�رص ك�لأندل�ص وامل�رصق العربي)1( ولعل ال�صبب يف ذلك هو قوة 
املناطق  الوقت كما �سبق. والأمان الذي عا�سته  العثمانية يف هذا  ال�سلطة 
العا�سمة  يف  وخا�سة  ال�سيا�سي،  وال�ستقرار  العثمانيني،  حلكم  اخلا�سعة 

الق�سطنطينية، ومن تلك اجلهود امل�سكورة لل�سلطان حممد الفاحت ما يلي:
واملعاهد  املدار�ض  باإن�ساء  اهتم  الق�سطنطينية،  فتح  من  فرغ  ملا   -  1
ون�رشها يف جميع اأنحاء مملكته، وبثها يف املدن كبريها و�سغريها، ووقف 

عليها الأوقاف العظيمة )2(.
2 - قام بتنظيم املدار�ض وترتيبها على درجات ومراحل، وو�سع لها 

)1( املق�سود بذلك احلال يف اآخر القرن التا�سع الذي عا�ض فيه الكراما�ستي، وانظر 
طبقات الأ�سوليني للمراغي )4/3 - 5(، )99/2 - 101(.

الفاحت  اللطيف ك�ساب �ض20، وحممد  ال�سيد عبد  الدكتور  بتحقيق  الوجيز   )2(
�ض383 ط بريوت �صنة 1969م.
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تدر�ض يف كل مرحلة، وكان يح�رش  التي  العلوم واملواد  املناهج وحدد 
واآخر.  وقت  بني  املدار�ض  هذه  يزور  كان  كما  بنف�سه،  المتحانات 
التي يلقيها الأ�ساتذة، ثم يو�سي الطلبة باجلد  اإلى الدرو�ض  وكان ي�ستمع 
والجتهاد، وكان يجزل العطاء للنابغني من الأ�ساتذة والطالب، وكان 

التعليم يف عهده جمانًا)1(.
التي  الثمان  املدار�ض  الفاحت  بناها  التي  املدار�ض  اأ�سهر  من  كان   -  3
جانب  كل  على  بالق�سطنطينية،  بناه  الذي  م�سجده  جانبي  على  اأن�ساها 
اأربع، ويتو�سط اجلانبني �سحن ف�سيح، ولذلك �سميت مبدار�ض ال�سحن. 
بهذه  واأحلقت  درا�سته،  من  الأخرية  املرحلة  فيها  يق�سي  الطالب  وكان 
املدار�ض م�ساكن للطلبة يتناولون فيها طعامهم، كما كانوا يعطون منحة 
م�لية �صهرية، وك�نت هن�ك مكتبة خ��صة بج�نب املدار�ص، وك�ن ي�صرتط 
فيمن يتولى اأمانة هذه املكتبة اأن يكون من اأهل ال�سالح والعلم عارفًا باأ�سماء 

الكتب واملوؤلفني)2(.
4 - اأدخل ال�سلطان حممد الفاحت على مناهج التعليم نظام التخ�س�ض، 
ق�سمًا  التطبيقية  للعلوم  جعل  كما  بها.  خا�سًا  ق�سمًا  النقلية  للعلوم  فجعل 

خا�سًا.
5 - ملا راآه الوزراء حذوا حذوه وتناف�سوا يف اإن�ساء املدار�ض مما اأدى اإلى 
اأ�سفى ال�سلطان حممد الفاحت على املدر�سني  انت�سار العلم وازدهاره. وقد 

)1( املرجع ال�سابق �ض383، والوجيز �ض20، وفتح الق�سطنطينية �ض187.
)�ض127(  العثمانية  الدولة  علماء  يف  النعمانية  وال�سقائق  ال�سابقني  املرجعني   )2(
ومو�سوعة التاريخ الإ�سالمي للدكتور اأحمد �سلبي )682/5، 683( واأخبار 

الدول واآثار الأول للقرماين )33/3، �ض27( والوجيز �ض21.
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رعاية خا�سة وو�سع لهم يف املعي�سة ليتفرغوا للعلم)1(.
6 - ك�ن ال�صلط�ن الف�حت يحرتم العلم�ء والعلم، ول غرو يف ذلك، 
قدرهم  من  ورفع  �ساأنهم  من  واأعلى  العلماء  اإليه  فقرب  عاملًا،  كان  فقد 
وكان يجل العامل لعلمه وف�سله اأيًا كان جن�سه واأيًا كان موطنه حتى لو كان 
من عدوه)2(. ومن اأجل هذه املعاملة التي كانت متتاز بالرفق واللني التف 
العلماء حول ال�سلطان وكانوا ي�ساحبونه يف ميادين اجلهاد ويثريون احلما�ض 

يف نفو�ض اجلند)3(.
7 - كان ال�سلطان الفاحت يرا�سل العلماء قبل توليه ال�سلطة، فلما تولى 
ال�سلطة ا�ستمر على هذه ال�سنة احل�سنة و�ساعف ما كان ي�سبغه على العلماء 
والأدب�ء من تكرمي ومنح، فك�ن ذلك داعيً� اإلى توافد العلم�ء والأدب�ء اإليه 
بينهم  ويعقد  العلمية  املجال�ض  لهم  يعقد  فاأخذ  و�سوب،  حدب  كل  من 
رم�سان  �سهر  ويف  اأيام،  عدة  ميتد  بع�سها  وكان  املختلفة،  املناظرات 
كانت عادة ال�سلطان اأن ي�ستح�رش اإلى ق�رشه بعد �سالة الظهر جماعة من 
العلماء املت�سلعني يف تف�سري القراآن فيقوم يف كل مرة واحد منهم بتف�سري 
ي�صرتك  وقد  العلم�ء،  �ص�ئر  ذلك  يف  وين�ق�صه  الكرمي،  القراآن  من  اآي�ت 
امتحان  الديني مبثابة  الدر�ض  املناق�سة. فكان هذا  ال�سلطان يف هذه  اأحيانًا 
لهوؤلء العلم�ء واختب�راً ملقدرتهم وكف�ءتهم فيبعث ذلك على التن�ف�ص على 
الإجادة والإتقان، وبعد الفراغ من الدر�ض كان ال�سلطان يناول كاًل منهم 

)1( حممد الفاحت �ض384، وفتح الق�سطنطينية 192.
)2( املراجع ال�سابقة والوجيز �ض22.

الق�سطنطينية  وفتح   392، �ض391  الفاحت  وحممد   25 �ض24،  الوجيز   )3(
�ض196.
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مكافاأة)1(.
ومل يقت�رص امتح�ن ال�صلط�ن للعلم�ء على ذلك، بل اأي ع�مل يح�رص 
اإليه يتعر�ض لل�سوؤال، وكان يعجبه من العامل اأن يكون حا�رش العلم �رشيع 

الإجابة)2(.
8 - كان من حر�ض ال�سلطان على تن�سيط احلركة العلمية بكل الو�سائل 
اأنه كان يطلب من بع�ض العلماء الكتابة يف مو�سوع واحد ليدفعهم التناف�ض 
ت�سجيعيًة  مكافاأًة  املت�سابقني  مينح  وكان  والإتقان،  الإجادة  اإلى  والت�سابق 
الفكرية  النه�سة  ازدهار  اإلى  اأدى  مما  ال�سنية  باملنح  منهم  املتفوقني  ويخ�ض 

وكرثة التاأليف)3(.
يف  ي�ستعني  اأن  الب�سرية  الثاقب  الفاحت  حممد  ال�سلطان  يفت  مل   -  9
ازدهار النه�سة العلمية يف ع�رشه ون�رش العلم واملعرفة بني قومه برافد اآخر 
هو النقل والرتجمة من اللغات الأخرى اإلى اللغة العثمانية والعربية حيث اأمر 
بنقل كتاب »الت�رشيف يف الطب« لأبي القا�سم الزهراوي الطبيب الأندل�سي 
العمليات  اأثناء  املر�سى  واأو�ساع  اجلراحية  الآلت  �سور  يف  زيادات  مع 
اجلراحية)4( كم� نقل بع�ص كتب املنطق اإلى اللغة العربية، ويف ذلك دللة 
لغة  ف�إنه�  ذلك،  يف  غرو  ول  العربية،  ب�للغة  وعن�يته  اهتم�مه  �صدة  على 
القراآن الذي كان يحفظه منذ �سغره، كما يدل على اهتمامه باللغة العربية 

)1( الوجيز �ض25.
)2( حممد الفاحت �ض391، 392، وفتح الق�سطنطينية �ض196.

)3( الوجيز �ض26.
والوجيز    ،198  - �ض197  الق�سطنطينية  وفتح  ���ض395،  الفاحت  حممد   )4(

�ض26 - 27.
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اأنه طلب من مدر�سي املدار�ض الثمان اأن يجمعوا بني الكتب ال�ستة يف اللغة 
كال�سحاح والقامو�ض وغريهما)1(.

ما  والعلماء  العلم  نحو  الفاحت  حممد  ال�سلطان  اأ�سداه  ما  اأح�سن  ومن 
بني  والتمييز  ومراتبهم  العلماء  درجات  يف  والتن�سيق  التنظيم  من  ابتدعه 
املنا�سب والوظائف العلمية كالتدري�ض والق�ساء، فقد جعل التدري�ض نف�سه 
درجات، فال ي�سغل وظيفة من هذه الوظائف اإل من كان اأهاًل لها واأثبت 
كف�ءته، اأم� الوظ�ئف التي لي�صت ذات خطر ك�لأذان فك�ن يكتفي فيمن 

ي�سغلها اأن يكون قد اأ�ساب قدراً من الثقافة الدينية.
10 - كان ال�سلطان الفاحت يحتفظ ب�سجل خا�ض يف ق�رشه ويثبت فيه 
اأ�صم�ء العلم�ء ومنزلة كل منهم يف العلم وم� له من كف�ءة واإنت�ج، ف�إذا خال 
من�سب من املنا�سب الهامة يف الدولة رجع اإلى ال�سجل واختار للمن�سب 

ال�ساغر اأ�سلح العلماء)2(.
تلك اأهم الأمور التي حظيت بها احلالة العلمية يف القرن التا�سع الهجري 
من ال�سلطان حممد  الفاحت اأ�سهر �سالطني الدولة العثمانية يف اأوج قوتها، 
العثمانية،  التي ظهرت يف مناطق الدولة  وقد اقت�رشت على هذه املالمح 
العثمانية،  البالد  عن  يخرج  مل   - �سبق  كما   - الكراما�ستي  املوؤلف  لأن 
واملتاأثرين  فيها  املوؤثرين  اأحد  وكان  العلمية،  احلركة  هذه  عاي�ض  قد  فهو 
بها، حيث تولى من�سب الق�ساء مبا له من مكانة وتولى التدري�ض يف اأكرث 
من مدينة ونال جوائز ال�سلطان، وا�ستهر بالعلم والتقوى وال�سرية احل�سنة 
والت�أليف يف اأكرث من ميدان وكل ذلك يجعل ت�أثريه وت�أثره بهذه البيئة مم� ل 

)1( املرجع الأ�سبق �ض396، والوجيز �ض27.
)2( حممد الفاحت �ض404، والوجيز �ض28.
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يحوم حوله �سك اأو تردد.
اخلالفة  دار  اأن  وهو  مهم  اأمر  اإلى  اأ�سري  اأن  اأود  املبحث  هذا  اآخر  ويف 
الأندل�ض واملغرب وال�رشق  الإ�سالمية يف  الدويالت  بقي من  يف م�رش وما 
اأ�سابها من ا�سطرابات وتناف�ض على ال�سلطة وفقر  الإ�سالمي على الرغم مما 
يف احلالة القت�سادية و�سعف يف احلالة ال�سيا�سية - كما �سبقت الإ�سارة اإليه- 
على الرغم من ذلك كله اإل اأنه� يف احل�لة العلمية والثق�فية ك�نت اأخف، 
العلمية وخا�سة  احلالة  على  تاأثري عك�سي  لها  يكون  قد  احلروب  اإن  حيث 
الأدبية منها)1( ، ومن اأراد اأن يعرف ذلك فلريجع اإلى كت�ب الرو�صتني يف 

تاريخ الدولتني)2(.

)1( مو�سوعة التاريخ الإ�سالمي )244/5 - 246(، ومو�سوعة الدرا�سات ال�سيوطية 
رقم )1( جالل الدين ال�سيوطي، م�سريته العلمية ومباحثه اللغوية )�ض43 - 
49( الدكتور م�سطفى ال�سكعة وخا�سة حتت عنوان ع�رش املو�سوعات �ض45 
فما بعدها، ومقدمة القرتاح يف بيان ال�سطالح درا�سة وحتقيق عبدالرحمن 
الدوري �ض21 - 27 حتت عنوان احلركة العلمية يف ع�رش املماليك، وابن 

حجر الع�سقالين )38/1 - 41(.
)2( تاأليف �سهاب الدين اأبي حممد عبد الرحمن بن اإ�سماعيل املقد�سي ال�سافعي يف 
موا�سع متعددة منه، دار الفكر، بريوت. احلركة الفكرية يف الع�رش الأيوبي 
عام  الثامنة  الطبعة  العربي،  الفكر  دار  اللطيف حمزة،  د.عبد  واململوكي، 
يف  عا�سور  عبدالفتاح  د.�سعيد  املماليك،  ع�رش  يف  العلمية  احلياة   ،1968
كتابه الأيوبيون واملماليك يف م�رش �ض354 فم� بعده� ط2، 1976، دار 

النه�سة العربية.
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املبحث الثالث:
يف حال التاأليف يف القرن التا�صع الهجري

واأ�صهر املوؤلفات الأ�صولية يف ذلك الع�رص
التي  القرون  من  �سبقه  عما  التا�سع  القرن  التاأليف يف  طريقة  تتميز  مل 
وقف فيه� الجته�د، اإذ ك�نت الطريقة ال�ص�ئدة يف الت�أليف يف هذا الع�رص 
هي طريقة املتون وال�رشوح واحلوا�سي والتقريرات والعناية الفائقة بالأبحاث 
اللغوية واملنطقية والعرتا�ص�ت والأجوبة ونحو ذلك من الأبح�ث التي يرى 
فيها بع�ض املوؤلفني �سحذاً لالإفهام واختباراً للملكات وامتحانًا للعقول)1(. 

وقد ظهر من املوؤلفات الأ�سولية يف هذا القرن ما يدلل على هذه الطريقة 
ويو�صح مع�مله�، ومن ذلك املوؤلف�ت الت�لية:

بابن  املعروف  ح�سن  بن  طاهر  للعالمة  الأ�سول:  منار  خمت�رش   -  1
حبيب املتوفى �سنة )808ه�(.

2 - التحرير ملا يف منهاج الو�سول من املعقول واملنقول: لزين الدين 
العراقي املتوفى �سنة )826ه�(.

الدين  لكمال  وال�سافعية:  احلنفية  اأ�سول  بني  اجلامع  التحرير   -  3
ال�سكندري املتوفى �سنة )861ه�(.

4 - �رشح الورقات و�رشح جمع اجلوامع: جلالل الدين املحلي املتوفى 
�سنة )864ه�(.

5 - �رشح الورقات: لكمال الدين حممد املعروف باإمام الكمالية املتوفى 
�سنة )871ه�(.

)1( الفتح املبني يف طبقات الأ�سوليني )5-4/3(.
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6 - �رشح التحرير: لبن اأمري احلاج املتوفى �سنة )879ه�(.
7 - الو�سول اإلى علم الأ�سول: ملال خ�رشو املتوفى �سنة )885ه�(.

8 - حا�سية جلبي على التلويح يف الأ�سول: تاليف ح�سن جلبي املتوفى �سنة 
)886ه�(.

الكراما�ستي  ح�سني  بن  ليو�سف  احلنفية:  فقه  اأ�سول  يف  الوجيز   -  9
املتوفى �سنة )906ه�()1(.

)1( طبقات الأ�سوليني )4/3-5( ومقدمة الوجيز �ض29.



29حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

 الف�صل الثاين

يف التعريف باملوؤلف وفيه عدة مباحث:
الأول: ن�سبه ون�ساأته.

الثاين: املنا�سب العلمية التي تولها.
الثالث: �سفاته وثناء العلماء عليه.

الرابع: موؤلفاته ووفاته.
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املبحث الأول:
ن�صبه ون�صاأته

عالمة،  اإمام،  حنفي،  فقيه  الكراما�ستي)1(،  ح�سني  بن  يو�سف  هو: 
اأ�سويل متكلم، بالغي اأديب، من ق�ساة الدولة العثمانية يف عهد ال�سلطان 

حممد الفاحت)2(.
قراأ رحمه الله تعالى على علماء ع�رشه، منهم املولى الفا�سل خواجا 
زاده)3(. وبرع يف العلوم العربية وال�رشعية و�سار مدر�سًا ببع�ض املدار�ض ثم 
انتقل اإلى اإحدى املدار�ض الثمان)4(. ثم �سار قا�سيًا مبدينة برو�سه)5(  ثم �سار 
قا�سيًا بالق�سطنطينية)6( . وكان يف ق�سائه مر�سي ال�سرية، حممود الطريقة، 

)1( ن�سبة اإلى بلدة كراما�ست بفتح الكاف العجمي، والراء و�سكونها. قرية من 
املرع�سي �ض185،  بكر  اأبي  بن  لل�سيخ حممد  العلوم  ترتيب  انظر  يوريا.  قرى 

وال�سقائق النعمانية �ض9.
)2( �سبق التعريف به يف �ض5 من الف�سل الأول.

)3( هو: م�سلح الدين م�سطفى بن يو�سف بن �سالح الربو�سوي امل�سهور بني النا�ض 
ومقدمة  �ض85-76  النعمانية  ال�سقائق  يف  ترجمة  له  زاده،  اخلواجا  باملولى 

الوجيز �ض35-33.
)4( �سبق التعريف بهذه املدار�ض �ض15.

اإلى  تو�سل  التي  الطريق  على  الق�سطنطينية  مقابل  مدينة يف  برو�سا:  اأو  برو�سه   )5(
واأوائل  امليالدي  ع�رش  الرابع  القرن  العثمانية يف  للدولة  عا�سمة  كانت  ال�سام 
القرن اخلام�ض ع�رش وهي من مدن الأنا�سول. انظر العرب والعثمانيون �ض39 

د.عبدالكرمي رافق ط1974 مبطابع الأديب دم�سق.
)6( �سبق التعريف بها �ض3.
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مثال  لومة لئم. وكان  الله  الله، ل يخاف يف  �سيوف  �سيفًا من  وكان 
العدالة والتم�سك باحلق، وميزان اإن�ساف للمظلومني، قامعًا للبدعة نا�رشاً 

لل�سنة،حممود ال�سرية طيب ال�رشيرة)1(.

)1( ال�سقائق النعمانية �ض127، الفوائد البهية �ض227، الفهر�ض التمهيدي )168(، 
املوؤلفني  معجم   ،)563/2( العارفني  هدية   ،)365/7( الذهب  �سذرات 
 ،343 ،136/1( منها:  متعددة  موا�سع  الظنون يف  وك�سف   ،)294/13(
476، 859، 869، 4، 9، 2( فهر�ض املخطوطات امل�سورة )253/1(، 
ترقيم  من   31  - �ض30  والوجيز   )58/3( املبني  والفتح   )302/9( الإعالم 

املقدمة، اأ�سول الفقه تاريخه ورجاله للدكتور �سعبان اإ�سماعيل �ض 478.
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املبحث الثاين:
املنا�صب العلمية التي تولها

لقد ذكرت كتب الرتاجم اأنه تولى التدري�ص ببع�ص املدار�ص، ثم انتقل 
اإلى التدري�ص يف املدار�ص الثم�ن التي �صبق الكالم عنه� و�رصوط من يتولى 
التدري�ص فيه�، كم� ذكرت املراجع اأنه تولى الق�ص�ء يف مدينة برو�صه، ثم 

�سار قا�سيًا بالق�سطنطينية)1( وبها تويف.
تولى  قد  يكون  وبذلك  مفتيً�)2(،  ك�ن  اأنه  املراجع  ذكرت  كذلك 

املنا�سب التالية:
1 - التدري�ض.

2 - الق�ساء.
3 - الإفتاء.

وهي من��صب له� مك�نته� يف ذلك الوقت وليتوله� اإل من و�صل اإلى 
درجٍة عاليٍة من العلم.

املبني  والفتح   ،)365/7( الذهب  �سذرات  �ض127،  النعمانية  ال�سقائق   )1(
معجم   ،)563/2( العارفني  هدية  ���ض227،  البهية  الفوائد   ،)58/3(
تاريخه  الفقه  اأ�سول   ،)302/9( للزركلي  الإعالم   ،)294/13( املوؤلفني 

ورجاله �ض478، والوجيز �ض31-30.
)2( ك�سف الظنون )898/1(.
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املبحث الثالث:
�صفات الكراما�صتي وثناء العلماء عليه

املدح  �سفات  من  عدداً  عليه  اأ�سفوا  الكراما�ستي  للموؤلف  املرتجمون 
ومنحوه واباًل من الثناء العاطر والذكر اجلميل. ففي ال�سقائق النعمانية يف 
حيث  ال�ص�بعة،  الطبقة  علم�ء  يف  ذكره  �ض127  العثمانية  الدولة  علماء 

قال: 
1 - »ومنهم العامل العامل والفا�سل الكامل املولى يو�سف بن ح�سني 

الكراما�ستي« ثم قال:
»وكان يف ق�سائه مر�سي ال�سرية حممود الطريقة. وكان �سيفًا من �سيوف 
احلق ول يخ�ف يف الله لومة لئم. ثم اأورد ق�صة تفيد ب�أنه ذهب اإلى امل�صجد 
بعمامة �سغرية. ثم طلبه الوزير فلم يغري لبا�سه فلما �ساأله عن تلك الهيئة قال: 
ح�رشت خدمة اخلالق بهذه الهيئة ومل اأجد يف نف�سي رخ�سة يف تغيري الهيئة 
لأجل الوزير. فوقع هذا اجلواب موقع القبول والر�سا من الوزير، فحكاه 
اإلى ال�سلطان بايزيد خان، فاأر�سل ال�سلطان اإلى ال�سيخ الكراما�ستي جوائز 

�سنية لأجل فعله املذكور«)1(.
2 - ويف �سذرات الذهب )365/7( قال: »وفيها تقريبًا - يعني �سنة 
)900ه�( - املولى يو�سف بن ح�سني الكراما�ستي احلنفي الإمام العالمة«، 
ثم ذكر �صريته يف الق�ص�ء مبثل م� ذكره� �ص�حب ال�صق�ئق النعم�نية بدون 

ذكر الق�صة.

�ض127،  زاده  كربى  لطا�ض  العثمانية  الدولة  علماء  يف  النعمانية  ال�سقائق   )1(
والوجيز �ض31 من  ترقيم  املقدمة.
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بن  يو�سف  »الكراما�ستي  قال:   )563/2( العارفني  هدية  ويف   -  3
ح�سني الكراما�ستي الرومي احلنفي من ق�ساة ا�ستانبول«.

4 - ويف الفتح املبني يف طبقات الأ�سوليني )58/3( قال: »يو�سف بن 
ح�سني الكراما�ستي احلنفي الأ�سويل الفقيه البالغي الأديب«.

5 - ويف معجم املوؤلفني )294/13(:»يو�سف بن ح�سني الكراما�ستي 
احلنفي. فقيه، اأ�سويل، متكلم، بياين، من الق�ساة. وكان يف ق�سائه 
مثال العدالة والتم�سك باحلق، ل يخاف يف الله لومة لئم. وكان �سيفًا من 
�سيوف الله على الظاملني، وميزان اإن�ساف للمظلومني، قامعًا للبدعة نا�رشاً 

لل�سنة، حممود ال�سرية طيب ال�رشيرة«.
6 - وذكر حمقق الوجيز - وهو من كتب املوؤلف الكرام��صتي - وقد 
لتحقيق  اختياره  اأ�سباب  يف   - ك�ساب  عبداللطيف  ال�سيد  الدكتور  حققه 

الوجيز اأ�سبابًا منها قوله: )�ض4-3(:
)اإن موؤلف هذا الكتاب علم من اأعالم الأمة الإ�سالمية الذين اأ�سهموا 
يف خدمة ال�رشيعة عن طريق التاأليف، فله من املوؤلفات يف الفنون املختلفة 

ع�رشون موؤلفًا مذكورة يف كتب الرتاجم()1(.
بيد اأن هذا العمالق مغمور فلم ت�سلط الأ�سواء عليه، فلما كان الأمر 
كذلك اأردت اأن األفت نظر الباحثني اإلى هذا الَعَلم كي ي�سلطوا عليه مزيداً 
وال�ستفادة  حتقيقها  ميكن  حتى  موؤلفاته  عن  معي  وينقبوا  الأ�سواء،  من 

منها.

اإذ ذكر منه� خم�صة ع�رص مرتبة على  الظنون،  اأغلبه� ذكره �ص�حب ك�صف   )1(
حروف الهجاء وانظر: معجم املوؤلفني )294/13(.
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ومن هذه النقول وغريها)1( ندرك ما حظي به املوؤلف الكراما�ستي من 
الثناء العطر على �سريته وما تبواأه من املكانة العلمية يف البيئة التي عا�ض فيها، 
وما بذله من اجلهد امل�سكور يف خدمة العلوم الإ�سالمية والعربية مما يت�سح 

جليً� يف موؤلف�ته الآتي ذكره�.

)1( من ذلك م� ق�له حمقق الوجيز الدكتور اأحمد حج�زي ال�صق� �ص3: )ال�سيخ 
يو�سف بن ح�سني الكراما�ستي اأحد الفقهاء الكبار على مذهب الإمام الأعظم 
املب�لغة  تدخله  قد  الثن�ء واملدح  م� ذكره هوؤلء من  النعم�ن( لكن  )اأبي حنيفة 

اأحيانًا.
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املبحث الرابع:
يف موؤلفاته ووفاته

اأوًل - موؤلفاته: ذكرت املراجع التي ترجمت للموؤلف الكرام��صتي عدداً 
وفرياً من املوؤلفات يف فنون خمتلفة، وخا�سة العلوم العربية وال�رشعية، وقد 
�صبق اأنه برع يف هذين النوعني. و�ص�أذكر اأ�صم�ء املوؤلف�ت التي وقفت عليه� 

مرتبة ح�سب حروف الهجاء كما فعل �ساحب ك�سف الظنون وغريه.
فمن موؤلفات الكراما�ستي ما ياأتي:

) اأ (
 1- اأ�سول الأحكام)1(.

2 - اأقدار واهب القدر يف املعاين والبيان)2(.
) ب (

3 - البيان يف �رشح التبيان)3(.
) ت (

4 - التبيان يف املعاين والبيان)4(. قال يف ك�سف الظنون )343/1(: 

)1( حتقيق اإبراهيم بن عبداحلليم 1422-1423ه� اجلامعة الإ�سالمية
)2( ك�سف الظنون )136/1(، هدية العارفني )563/2(، الوجيز بتحقيق الدكتور 
ال�سيد عبداللطيف ك�ساب �ض31، والوجيز بتحقيق الدكتور اأحمد حجازي 

ال�سقا �ض3 ولكنه حترف اإلى اإقرار.
العارفني  وهدية  �ض31،  ك�ساب  اللطيف  عبد  د.ال�سيد  بتحقيق  الوجيز    )3(

.)563/2(
)4( هدية العارفني )563/2( والوجيز �ض32.
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و�سماه  �رشحه  ثم  وخامتة،  مقدمة  على  رتب  والبيان.  املعاين  التبيني يف 
التبيان ثم اأخذ �سفوته و�سماه املنتخب)1(.

5 - تعليقه على �رشح املواقف يف النبوات)2(.
) ح (

6 - حا�سية على حا�سية ال�سيد)3(. للمطول)4(. اأولها: احلمد لله الذي 
علمنا خوا�ض تراكيب كتابه... اإلخ.
7 - حا�سية على خمت�رش املعاين)5(.

8 - احلماية �رشح الوقاية)6(.
) ر (

9 - ر�سالة يف اجلهاد)7(. وله فيه ر�سالة اأخرى.

)1( املرجعني ال�سابقني.
)2( الوجيز �ض32 وك�سف الظنون )1893/2(.

)816ه�( ك�سف  �سنة  املتوفى  اجلرجاين  بن حممد  علي  ال�رشيف  ال�سيد  هو   )3(
الظنون )474/1(.

)4( ك�سف الظنون )476/1( ومقدمة الوجيز �ض32 وهدية العارفني )563/2( .
)5( ك�سف الظنون واملرجعني الأخريين.

بتحقيق  والوجيز   )325/7( الذهب  و�سذرات   )563/2( العارفني  هدية   )6(
د.عبداللطيف �ض32 وطبقات الأ�سوليني )58/3( ويف معجم املوؤلفني �سماه 
�رشحًا يف فروع الفقه احلنفي وقاية الرواية يف م�سائل الهداية )294/13( ويف 
الوجيز بتحقيق الدكتور اأحمد حجازي: �رشح الهداية �ض3. ويف اأ�سول الفقه 

وتاريخه تاأليف الدكتور �سعبان حممد اإ�سماعيل: �رشح الوقاية فقه �ض478.
=
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10 - ر�سالة يف الرهن)1(.
�ص�حب  ذل��ك  ذك��ر  خم��ط��وط  وه��و  ال��وق��ف  يف  ر�ص�لة   -  11

الأعالم)2(.
12 - ر�ص�لة يف عق�ئد الفرق الن�جية وهو خمطوط)3(.

) ز (
13 - زبدة الف�سول يف علم الأ�سول)4(. اأو زبدة الو�سول اإلى علم 

الأ�سول)5(.
الف�سول  املوؤلف فبع�سهم يقول: زبدة  ا�سم هذا  وقد وقع خالف يف 
يقول  وبع�سهم  الدين)6(.  اأ�سول  منها  املراد  باأن  الأ�سول  ف�رش  وبع�سهم 

=
)7( ك�سف الظنون )859/1( الوجيز �ض32 وهدية العارفني )563/2( ومعجم 

املوؤلفني )294/13(.
)1( املراجع الواردة يف احلا�سية رقم )1( لكن ك�سف الظنون )869/1(.

)2( ك�سف الظنون )898/1( ومقدمة الوجيز �ض32 وهدية العارفني )563/2( 
واأ�سول الفقه وتاريخه ورجاله �ض478 والأعالم )302/9(.

)3( الوجيز �ض32 واأ�سول الفقه وتاريخه ورجاله �ض478 والأعالم )302/9( .
ولعله  الو�صول  زبدة  اأوًل  ا�صمه  ذكره  بعد  وق�ل   )954/2( الظنون  ك�سف   )4(

الف�سول وهدية العارفني )563/2( مقدمة الوجيز �ض32.
)5( ويظهر اأن القول باأن ا�سم الكتاب زبدة الف�سول اأظهر، لأنه مرتب على عدة 

ف�سول.
=
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)يف( بدل )اإلى()1(.
) �ش (

14 - �رشح الهداية)2(. وقد �سبق يف املوؤلف رقم )7( اأن بع�صهم ذكر 
الهداية،  م�سائل  الرواية يف  احلنفي: وقاية  الفقه  فروع  للموؤلف �رشحًا يف 

و�سياأتي يف حرف الواو زيادة واإي�ساح.
) ك (

15 - كتاب يف علم املعاين)3(. و�سبق اأ�سماء بع�ض موؤلفاته يف علم 
املعاين و�سياأتي بع�سها اأي�سًا.

16 - كتاب يف الوقف قال يف ك�سف الظنون )147/2(: خمت�رش 
اأوله: احلمد لله حامي العدل والإح�سان... اإلخ وهو م�ستمل على اثنني 

=
الدين«  اأ�سول  »اأي  الأ�سول  علم  الف�سول يف  زبدة  الوجيز �ض32:  قال يف   )6(
يف  الأ�سول  علم  اإلى  الف�سول  »زبدة  ورجاله  تاريخه  الفقه  اأ�سول  يف  وقال 
الفقه  اأ�سول  يف  موؤلف  الكتاب  لأن  خطاأ،  التف�سريين  وكال  الدين«  اأ�سول 
ولي�ص يف اأ�صول الدين ولعل ال�صبب يف ذلك هو اأن الف�صل الث�ين معقود يف 

املبادئ الكالمية، فيظن من مل يقراأ الكتاب كاماًل اأنه يف اأ�سول الدين.
)1( الختالف بني حروف اجلر �سهل.

)2( هدية العارفني )563/2( و�سذرات الذهب )365/7( وطبقات الأ�سوليني 
)58/3( ومعجم املوؤلفني )294/13( والأعالم )302/9( والوجيز �ض32   
الفقه تاريخه ورجاله �ض478 والفوائد  النعمانية �ض127 واأ�سول  وال�سقائق 

البهية �ض227.
)3( ال�سقائق  النعمانية  �ض127، و�سذرات  الذهب )365/7(، والأعالم )302/9(.  
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واأربعني بابًا وم�سائل. ويف هدية العارفني على اأربعني بابًا وم�سائل)1(. وهنا 
ل ميكن اأن يكون الر�سالة التي تقدمت يف الوقف.

) م (
17 - املختار يف املعاين والبيان وهو خمت�رش خل�ض فيه )التلخي�ض(، 
اأوله:  وق�سمني وخامتة،  مقدمة  على  والأمثال، وجعله  ال�سواهد  بحذف 

احلمد لله الذي بعث ل�سالح عباده يف الن�ساأتني نذيراً)2(... اإلخ.
18 - حا�سية على اأوائل املفتاح)3(.

19 - املدارك الأ�سلية اإلى املقاعد الفرعية)4(. وهو خمطوط)5(.
20 - املنتخب من البيان)6(.

) و (
يف  الن�سخ  من  عدد  وله  )ط()7(.  الفقه  اأ�صول  يف  الوجيز   -  21

)1( ك�سف الظنون )1470/2( وهدية العارفني )563/2(.
العارفني )563/2( الأعالم )302/9(  الظنون )1623/2( وهدية  )2( ك�سف 

ومعجم املوؤلفني )294/13( ومقدمة الوجيز �ض32.
)3( ك�سف الظنون )1766/2(.

)4( هدية العارفني )563/2(، ومعجم املوؤلفني )294/13(، والوجيز �ض 32 .
)5( الأعالم )302/9(.

)6( �سبق ما يتعلق به يف رقم )3( من املوؤلفات.
)7( طبع بتحقيق الدكتور ال�سيد عبد اللطيف ك�ساب عام 1404 ه� بدار الهدى 
للطباعة، وبتحقيق الدكتور اأحمد حجازي ال�سقا عام 1400 ه� املكتب الثقايف 

للن�رش والتوزيع.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 42

مكتبات العامل. ينظر الوجيز بتحقيق الدكتور ال�سيد عبداللطيف ك�ساب من 
�ض7-5.

قال يف ك�سف الظنون )2001/2(: اأوله: احلمد لله الذي اأقدر عباده 
املجتهدين.. اإلخ، وهو خمت�رش منح�رش يف مقدمة واأبواب وهو خمت�رش 

من متنه امل�سمى بزبدة الف�سول)1(. 
22 - الو�سول اإلى علم الأ�سول، قال يف ك�سف الظنون )2014/2( 
ولعله: زبدة الف�سول اإلى علم الأ�سول )مّر( وهو منت م�ستمل على ع�رشة 
و�سماه  اأبواب  وثمانية  مقدمة  على  م�ستمل  كتاب  يف  اخت�رشه  ثم  اأبواب 

الوجيز)2(.
الذي  �سبق حتت رقم )12( وهو  الذي  الكتاب هو  اأن هذا  والظاهر 

نقدم له بهذه املقدمة.
23 - وقاية الرواية يف م�سائل الهداية �رشحه املولى يو�سف بن ح�سني 
الكراما�ستي املتوفى �سنة )900( و�سماه احلماية عند اخلتم بالهداية ممن له 
العناية يف البداية والنهاية. وهو من كتاب البيع يف �رشح الوقاية)3(. ك�سف 

اأول  اأن  اأحدهم�:  اأم��ران:  الظنون  ك�صف  �ص�حب  ذكره  م�  على  ويالحظ   )1(
املخطوط خم�لف للمكتوب يف الن�صخة املطبوعة، اإذ اأوله� احلمد لله على م� 
هدانا اإليه من اأ�سول الأحكام. ينظر الوجيز بتحقيق الدكتور ال�سيد عبداللطيف 
�ض1 من التحقيق وبتحقيق الدكتور اأحمد حجازي ال�سقا �ض5. ثانيهما: يف 
ترتيبه حيث ذكر اأنه خمت�رص يف مقدمة واأبواب، والواقع اأنه منح�رص يف مقدمة 

وع�رشة مرا�سد. ينظر املرجعني ال�سابقني.
)2( يالحظ ما �سبق يف ت�سمية اأبوابه.

=
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الظنون )2021/2( وهذا يدل على اأنه الكتاب الذي �سبق يف رقم )7(.
) هــ (

24 - هداية املرام يف علم الكالم.. وهو منت ممزوج و�رشح مرتب على 
القادر على ممكن الأ�سياء)1(...  لله احلي  اأوله: احلمد  مقدمة و�ستة فنون، 

اإلخ.

=
العارفني  وهدية   )365/7( الذهب  و�سذرات   )294/13( املوؤلفني  معجم   )3(
)563/2( والفتح املبني )58/3( ومعجم املوؤلفني )302/9( والوجيز �ض32 

من املقدمة.
)1( ك�سف الظنون )2041/2( هدية العارفني )563/2( والوجيز �ض32.
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ثانيًا:
وفاته:

الق�سطنطينية  يف  تويف  اأنه  على  للكراما�ستي  املرتجمني  كلمة  اتفقت 
مبدينة  خان  ال�سلطان حممد  جامع  عند  بناه  الذي  مكتبه  جوار  ودفن يف 
الق�سطنطينية، ولكنهم مل يذكروا �سنة ولدته ول عمره. ثم اختلفوا يف 

�سنة وفاته فذكر اأكرثهم اأنه تويف �سنة )906ه�()1(.
حدود  يف  قال:  وبع�سهم  )899ه���()2(.  �سنة  تويف  قال:  وبع�سهم 
التاريخ  هذا  ولكن  )920ه���()4(،  �سنة  يف  قال:  وبع�سهم  ت�سعمائة)3(، 
يبدو اأنه مل يذهب اإليه اإل القليل، وقد ذكر حمقق الوجيز الدكتور �صيد 
عبداللطيف ك�ساب اأن من �سيوخ الكراما�ستي ال�ساهروردي م�سنفك علي 
بن حممود بن حممد، املولود �سنة )803ه�( واملتوفى �سنة )875()5(، 
ومن هذا ميكن اأن نقول: اإن الكراما�ستي ولد قبل )860ه�( على الأقل. 
لأنه ل ميكن اأن يتتلمذ على هذا ال�سيخ قبل اأن يبلغ اخلام�سة ع�رش. والله 

اأعلم.
)1( ك�سف الظنون يف موا�سع متعددة منها: )136/1، 343، 476(. وهدية 
عالم )302/9( ومقدمة  العارفني )593/2( ومعجم املوؤلفني )294/13( والأ

الوجيز بتحقيق ال�سيد عبداللطيف �ض32.
الفقه  واأ�سول   ،)58/3( الأ�سوليني  وطبقات   )365/7( الذهب  �سذرات   )2(

تاريخه ورجال �ض478.
)3( ال�سقائق النعمانية �ض127.

عالم )302/9( مع احلا�سية. )4( الأ
)5( طبقات الأ�سوليني )45/3( و�سذرات الذهب )319/7( والوجيز �ض35، 

.36
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الف�صل الثالث

يف  التعري���ف باملخط���وط ومنهج���ي يف حتقيق���ه وفيه 
مباحث:

الأول : يف ا�سمه. 
الثاين : يف ن�سبته اإلى املوؤلف.

الثالث : يف ن�سخه وو�سفها واأماكن وجودها.
الرابع : يف اأهميته ومكانته.

اخلام�ض : يف منهج املوؤلف فيه.
ال�ساد�ض : فيما اأخذ عليه.

ال�سابع : يف حمتوياته و�سبب تق�سيمه.
الثامن : يف منهجي يف التحقيق.
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املبحث الأّول:
يف ا�سم املخطوط

اإلى الكرام��صتِي  الذين ن�صبوا هذا املخطوط  لقد اختلف الك�تبون 
يف ا�سمه، ومو�سوعه، لكن الّن�سخة املوجودة قد �رّشح فيها الكاتب 

با�سمه من�سوبًا اإلى املوؤلِّف.
1- حيث قال: كما �سبق عن ترتيبه وت�سميته: ))مرّتبًا على ع�رشة 

ى: زبدة الو�سول اإلى عمدة الأ�سول((. ف�سوٍل ُم�َسمًّ
ق�سد  مع  ويّتفق  الّت�سمية  مو�سوع  يف  ترى-حا�سم  وهذا–كما 
حيح  ال�سّ ال�سم  هو  هذا  يكون  اأن  اأرّج��ح  ف��اإينِّ  ولهذا  املوؤلِّف، 

للموؤلَّف.
�ص�حُب  اختالٍف،  مع  ومو�صوعه،  ا�صمه  ذكروا  الذين  ومن 

ك�سف الّظنون يف املوا�سع التي مّرت.
))زبدة  قال:  حيث   )563/2( العارفني  هدية  يف  والبغدادي 
ال�سم  عن  اختالف  فيها  الّت�سمية  وهذه  الأ�سول(  علم  يف  الف�سول 

املختار للكتاب يف مو�سعني:
املو�صع الأّول: قوله: )زبدة الف�سول( بدل: )زبدة الو�سول(.

عمدة  )اإل��ى  بدل  الأ�سول(  علم  )يف  قوله:   : الّثاينيِ واملو�صع 
الأ�سول(.

املوجود  املخطوط  عن  ب�ملعلوم�ت  اخل��صة  الورقة  يف  يوجد   -2
العربية  ال��ّدول  جلامعة  الّتابع  املخطوطات  اإحياء  مبعهد  منه  �سورة 
املعلوم�ت الّت�لية، وهي م�أخوذة عن اأ�صل املخطوط املوجود يف مكتبة 

الأمري فاروق ب�سوهاج.
املكتبة: �سوهاج �سمن جمموعة من 119-285، ف18، رقم 
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الّت�سوير: 481.
رقم املخطوط فيه�: 24 اأ�سول.

ا�سم الكتاب: زبدة الو�سول اإلى علم الأ�سول.
ا�سم املوؤلِّف: يو�سف بن ح�سني الكراما�ستِي ت: 906ه�.

تاريخ الّن�سخ: 918.
القيا�ض x 13 18 �سم.

وهذه املعلوم�ت -مع اأّنه� م�أخوذة من �صورة عن الأ�صل املوجود 
مبكتبة الأمري فاروق ب�ُسوهاج – يوجد فيه� فرق ب�صيط يف ا�صم املخطوط 
يخالف ما هو موجود بالأ�سل –كما �سبق اأن نقلناه-، وهو قوله: )اإلى 
علم الأ�سول( بدل قوله يف الأ�سل: )اإلى عمدة الأ�سول(. وقد اأرفقت 

ورة امل�أخوذة عن الأ�صل. �صورة من املعلوم�ت املذكورة مع ال�صّ
ويف   ،)294/13( املوؤلِّفني  معجم  يف  الكتاب  ا�سم  ورد   -3
الأ�سول(،  علم  اإلى  الو�سول  )زبدة   :)302/9( للّزركلي  الأعالم 
اإحي�ء  معهد  يف  املوجودة  املعلوم�ت  ورقة  يف  ذكر  مل�  موافق  وهذا 

املخطوطات الّتابع جلامعة الّدول العربية بالقاهرة.
4- جاء يف الوجيز يف اأ�سول الفقه: ا�سم الكتاب: )زبدة الو�سول 
اأ�صول  �ص�حب  ذكره  وكذا  ين(  الدِّ اأ�صول  )اأي:  الأ�صول  علم  اإلى 
الفقه؛ تاريخه ورجاله؛ حيث قال: ))زبدة الو�سول اإلى علم الأ�سول يف 
ين،  ين((، وظ�هر ذلك اأّن مو�صوع الكت�ب يف اأ�صول الدِّ اأ�صول الدِّ
اأي: الكالم اأو الّتوحيد ولي�ض الأمر كذلك. ينظر: �ض 32، 33 من 
الق�صم الّدرا�صي يف اجلزء الأّول، و�صبب هذا الّتوّهم اأّن املوؤلَّف ذكر 
الكالم ومل  موؤلٌَّف يف  اأّنه  القارئ  فظّن  الكالمية  املقّدمات  ف�ساًل يف 

يوا�صل القراءة حّتى يعلم اأّن املخطوط يف اأ�صول الفقه.
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: املبحث الّثاينيِ
يف ن�سبة املخطوط اإلى الكراما�سِتي

ذلك  على  يدّل  فيه،  �صّك  ل  مِمّ�  الكرام��صتِي  اإلى  املوؤلَّف  ن�صبة 
الأمور الّتالية:

با�سمه يف خطبة الكتاب؛ حيث قال:  املوؤلِّف قد �رّشح  اأّن  اأّوًل: 
))وبعد، فهذا خمت�رش يف علم الأ�سول اجلامع بني املنقول واملعقول، 
الذي يتمّكن به من معرفة الأحكام ال�رّشعية العملية من الأدلّة الّتف�سيلّية 

باملقّدمات الكّلّية...(( الخ.
ى: )زبدة الو�سول اإلى عمدة الأ�سول( مرّتباً على ف�سول ع�رشة ُم�َسمَّ

.)1(

ثانيًا: اأّن الذين ترجموا للموؤلِّف قد ن�سبوا اإليه هذا الكتاب)2(.
هذا  اأ�سافوا  قد  والفنون  الكتب  اأ�سماء  كتبوا يف  الذين  اأّن  ثالثًا: 
اإلى �ص�حبه الكرام��صتِي يف عّدة موا�صع، ومن ذلك �ص�حب  املوؤلَّف 
ك�صف الّظنون عن اأ�ص�مي الكتب والفنون؛ اإذ ن�صبه اإلى الكرام��صتِي يف 
ثالثة موا�سع، واإن اختلفت يف ا�سمه، لكن الكتاب واحد، بدليل املادة 
العلمّية، وترتيب الف�صول، والّتف�ق يف ذلك مع خمت�رصه الوجيز)3(، 

)1( ينظر: خطبة املوؤلِّف الورقة )اأ( من ن�سخة �سوهاج، �سمن جمموع �ض 119-
285، والق�سم الأّول �ض 41.

)2( ينظر على �سبيل املثال: هدية العارفني )563/2(، ومعجم املوؤلِّفني )94/13(، 
والوجيز  �ض478،  ورجاله  تاريخه  الفقه:  واأ�سول   ،)302/9( والأعالم 
الّلطيف ك�ساب �ض 32 من املقّدمة، والق�سم الأّول  الّدكتور عبد  بتحقيق: 

�ض 43.
)3( ينظر: الوجيز من خالل مرا�سده الع�رشة ومقّدمته.
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ى ب�: )اأ�سول الأحكام()1(، وكالهما موجود. ل امل�سمَّ و�رشحه املف�سّ
اأّما الوجيز فقد حّقق وطبع اأكرث من مّرة)2(.

باجلامعة  للماج�ستري  ر�سالتني  حّقق يف  فقد  الأحكام؛  اأ�سول  واأّما 
الإ�سالمية ق�سم اأ�سول الفقه)3(.

واملوا�صع الّثالثة التي ذكر �ص�حب ك�صف الّظنون املخطوط فيه� 
هي:

الّزاي،اجلزء  بحرف  املبدوءة  املوؤلَّفات  على  الكالم  عند  اأّوًل: 
الّثايِن �ض 954.

قال: ))زبدة الو�سول اإلى علم الأ�سول«، لعّله زبدة الو�سول ليو�سف 
ابن ح�سني الكراما�ستِي املتوّفى �سنة: )906ه�(، منت خمت�رش، اأّوله: 

احلمد لله الذي هدانا اإلى ما به نظام املعا�ض...(( الخ.
رّتبه على ع�رصة ف�صول، ذكر يف خطبته ب�يزيد خ�ن بن ال�ّصلط�ن 
ل،  حمّمد خان، ثم اخت�رشه، و�سّماه: الوجيز، وله عليه �رشح مف�سّ

وهذه املعلوم�ت املهّمة يف �صّحة الّن�صبة كّله� موجودة يف املخطوط.
عنوان:  حتت   )2001/2( )ال��واو(  حرف  يف   : الّثاينيِ املو�صع 
الكراما�ستِي  ح�سني  بن  يو�سف  للموؤلِّف  الأ���س��ول(،  يف  )الوجيز 
عباده  اأقدر  الذي  لله  ))احلمد  اأّوله:  )906ه�(،  �سنة:  املتوفَّى  احلنفي 

املجتهدين...(( الخ.
ى ب�:)زبدة  وهوخمت�رش يف مقّدمة واأبواب،وهوخمت�رشمن متنه امل�سمَّ

)1( ينظر: اأ�سول الأحكام من خالل مقّدمته واأبوابه الّثمانية.
)2( ينظر: الق�سم الأّول: املبحث اخلا�ّض مبوؤلَّفات الكرما�ستِي.

)3( ينظر: �صّجل الّر�ص�ئل يف ق�صم اأ�صول الفقه بكّلّية ال�رّصيعة، واأ�صل املخطوط يف 
تركيا مكتبة في�ض الله حتت الّرقم: )561(.
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الو�سول(، لكن يالحظ: اأّنه خلط -هنا- بني مقّدمة )اأ�سول الأحكام( 
لله الذي  الوجيز: ))احلمد  اأّول  اأّن  اإذ م� ذكره من  ومقّدمة )الوجيز(؛ 
اأقدر عباده...(( الخ هو اأّول اأ�سول الأحكام، وكذا قوله يف مقّدمة 
واأبواب. اأّما اأّول الوجيز فهو: ))احلمد لله على ما هدانا اإليه من اأ�سول 

الأحكام((.
اأّما ترتيب الوجيز فهو مرتٌَّب على ع�رشة مرا�سد)1(.

حتت   )2014/2( اأي�سًا،  )ال��واو(  حرف  يف  الّثالث:  املو�صع 
علم  :اإلى  الف�سول  زبدة  لعّله  الأ�سول(،  علم  اإلى  )الو�سول  عنوان: 
�سنة:  املتوّفى  الكراما�ستِي  ح�سني  بن  يو�سف  للمولى  الأ�سول...، 
)906ه�(، وهو منٌت م�ستمٌل على ع�رشة اأبواب، ثم اخت�رشه يف كتاٍب 
م�ستمٍل على مقّدمٍة وثمانية اأبواب و�سّماه: الوجيز، ويالحظ -هنا كما 
�سبق- اأّن موؤلِّف ك�سف الّظنون قد خلط بني زبدة الو�سول اإلى عمدة 
الأ�صول، واأ�صول الأحك�م للموؤلِّف؛ اإذ هو الذي ي�صتمل على مقّدمٍة 
وثمانية اأبواٍب، فتكون �سّحة العبارة هكذا –والعلم عند الله-: ))وهو 
ٍل  منٌت متو�ّسٌط م�ستمٌل على مقّدمٍة وع�رشة ف�سوٍل، ثم �رشحه ب�رشٍح مف�سّ

م�ستمٍل على مقّدمٍة وثمانية اأبواب و�سّماه اأ�سول الأحكام(()2(.

)1( الوجيز بتحقيق: الّدكتور ال�ّسّيد عبد الّلطيف ك�ساب �ض 1، من الق�سم الّتحقيقّي، 
والوجيز بتحقيق: الّدكتور اأحمد حجازي �سقا �ض 5.

)2( ينظر: اأّول اأ�سول الأحكام ورقة )اأ(.
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املبحث الّثالث:
يف ن�سخة املخطوط وو�سفها ومكان وجودها

عمدة  اإلى  الو�صول  )زبدة  املخطوط  ن�صخ  عن  بحثت  لقد   -1
واحدٍة،  ن�سخٍة  على  اإّل  الآن-  –حّتى  اأعرث  مل  ولكن  الو�سول(، 
موجود اأ�سلها يف مكتبة الأمري فاروق ب�سوهاج مب�رش، ولها �سورة يف 
معهد اإحياء املخطوطات بجامعة الّدول العربية، ولدي �سورة منها. وقد 

تقّدمت املعلوم�ت املتعّلقة به� يف مبحث بي�ن ا�صم املخطوط.
2- مُمّيزات هذه الّن�سخة:

اأ- متتاز هذه الّن�سخة باأّنها كاملٌة ووا�سحة اخلّط، وقريبة العهد من 
املوؤلِّف؛ اإذ اإّن ك�تبه� وهو م�صطفى بن يعقوب بن زكري� قد ن�ّص على 
الة وال�ّسالم على  تاريخ الّن�سخ؛ حيث قال: ))احلمد لله على نواله، وال�سّ
حمّمد واآله، وقد وقع تاأليف هذه الّن�سخة وترتيبها يف ت�سع وع�رشين 
يوماً باأقدار الله وتوفيقه، وال�رّشوع يف اليوم ال�ّسابع ع�رش يف رم�سان((. 
قد فرغ عن كتابة هذه الّن�سخة ال�رّشيفة م�سطفى بن يعقوب بن زكريا 
الّنبوية  الهجرية  وت�سعمائة  ثمان ع�رش  �سنة  احلرام يف  اأواخر حمّرم  يف 

امل�سطفوية.
ب- هذه الّن�سخة قد كتبها موؤلِّفها قبل )الوجيز يف اأ�سول الفقه(؛ 
اإذ هو خمت�رص منه�، و�رصحه� ب�:)اأ�صول الأحك�م(،وكالهم� موجود 

َلَدّي.
اأّما )الوجيز يف اأ�سول الفقه( فهو مطبوع ومتداول.

واأّما )اأ�سول الأحكام( فَلَدّي ن�سخة مكتوب عليها اأّنها بخّط املوؤلِّف؛ 
ال�ّسابقة، وميكن ال�ستعانة  الّن�سخة  ن�سختني م�ساعدتني، مع  فيعتربان 
بهما عند الإ�سكال اأو الّنق�ض. وهذا مما اأ�سعفنِي على امل�سّي يف حتقيق 
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املخطوط.
عن  يخرج  مل  لكنه  م�صتقاًل-  ت�أليفً�  ك�ن  واإن   - املخطوط  جـ 
ة املباحث الّلغوية مما يجعل  املعهود من كتب احلنفية، وال�ّسافعية، وخا�سّ
ال�ستعانة بهذه الأ�سول ممكناً ومي�رّشاً، وهذا اأي�ساً مما دفعنِي اإلى موا�سلة 
حتقيقه معتمداً على الله اأّوًل، ثم على الّن�سخة التي ح�سلت على �سورتها 
اإكم�ل  ت�ص�عد على  التي  الأمور  م� ذكرت من  ثم على  الأ�صل،  عن 

الّنق�ص اأو تو�صيح املبهم )اإذا وجد(.
والله اأ�ساأل اأن يوّفق اإلى اإمتام حتقيقه.
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املبحث الّرابع:
يف اأهّمية املخطوط ومكانته

من اأهّم املمّيزات الّدالّة على اأهّمّية املخطوط ومك�نته م� ي�أتي:
1- اأّن موؤلِّفه جمع فيه بني طريقة احلنفية وطريقة ال�ّسافعية؛ حيث 
بل  الأ�سولية،  القواعد  مع  الفقهية  الفروع  بذكر  احلنفية  طريقة  متتاز 
اأّوًل،  الفروع  ا�ستقراء  على  مبنية  احلنفية  عند  الأ�سولية  القواعد  اإّن 
اأّن �ساحب املذهب قد  الّظّن  التي يغلب على  القواعد  ا�ستخال�ض  ثم 
الفروع  بني  العالقة  يظهر  مِمّ�  وذلك  ث�نيً�.  للفروع  تقريره  عند  راع�ه� 

والأ�صول، ويجعل الرتب�ط وثيقً� بني الأ�صل والفرع)1(.
واأّما طريقة ال�ّسافعية فاإّنها تعنى بتحرير القواعد الأ�سولية وال�ستدلل 
عليها دون الّنظر اإلى الفروع اإّل على �سبيل الّتمثيل؛ فاجلمع بني الّطريقتني 

غر�ض اأ�سويل مهّم ملا يت�سّمنه من ممّيزات املنهجني)2(.
2- اإّن هذا املخطوط قد ا�صتمل على اأغلب –اإن مل نقل- جميع 
علمية؛  وقيمة  اأهّمية  ذا  يجعله  مم�  املعت�دة،  الفقه  اأ�صول  علم  مب�حث 
حيث اإّن املّطلع عليه ي�ستغنِي به عن مراجعة كثرٍي من املوؤلَّفات يف هذا 

العلم.
ثم  الفقه،  اأ�صول  علم  َدَر���َص  قد  املخطوط  هذا  موؤلِّف  اإّن   -3
العلم  األّف يف هذا  الق�ساء والإفتاء، ثم  َدّر�سه)3( لطالبه، ثم تولّى 

)1( مقّدمة ابن خلدون �ض 325، واأ�سول الفقه لأبي زهرة �ض 16.
ورجاله  تاريخه  الفقه؛  واأ�سول   ،19 �ض  �سعبان  ين  الدِّ لزكي  الفقه  اأ�سول   )2(
�ض 35-40، ودرا�سة تاريخية للفقه واأ�سوله والجتاهات التي ظهرت فيها 

للّدكتور م�سطفى �سعيد اخلن.
)3( ينظر: ن�ساأة املوؤلِّف واملواد العلمية التي برع فيها يف الق�سم الأّول �ض 24.
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موؤلَّفاٍت بني املتو�ّسط والوجيز والكبري، وهذا يعنِي اأّنه جمع بني الّدرا�سة 
العربية  العلوم  يف  برع  اأّنه  عنه  عرف  وقد  العملّي،  والّتطبيق  الّنظرية 
وال�رّشعية، وهما من اأهّم مواد علم اأ�سول الفقه، وهذا -ي�سيف اإلى 
ما �سبق- درجة من الكمال ل ت�ستوفر يف كثرٍي مِمَّن األّف يف هذا العلم 

دون اأن يحظي مبا حظي به الكراما�ستِي.
قواعد  املخطوط  هذا  يف  حّرر  قد  الكرام��صتِي  املوؤلِّف  اإّن   -4
غريهم  قواعد  عن  يغفل  مل  ذلك  ومع  وهّذبه�،  ونّقحه�  احلنفية 
نيع من املوؤلِّف مبثابة املقارنة بني مذهب  -كال�ّسافعية- فكان هذا ال�سّ

احلنفية واجلمهور)1(. ول �صّك اأّن يف ذلك ف�ئدًة عظيمًة.
اأم�نة  ونقوله  وف�صوله  املخطوط  مب�حث  مراجعة  من  يظهر   -5
املذهب  توافق  واختياراته  �سحيحٌة  نقوله  اإّن  حيث  العلمّية؛  املوؤلِّف 
الّراجح يف الغالب، واحرتامه للعلماء ظاهٌر يف الّنقل عنهم والإ�سادة 

مبكانتهم والرّتّحم عليهم)2(.
6- مل يكِن املوؤلُِّف جمّرَد ناقل لآراء واأقوال َمْن �سبقه، بل كانت 
�سخ�سيته ظاهرًة يف الّتنظيم، والرّتجيح اأحيانًا؛ مما يدّل على اأّنه مل يكن 

جمّرَد تابٍع لغريه)3(.
هذا  يف  املعتمدة  الكتب  من  كتابه  م��ادَة  امل��وؤلِّ��ُف  ا�ستمّد   -7
ة -كتب املذهب احلنفي-، واإن كان ينقل عن غريها يف  الفّن،وخا�سّ

املباحث الّلغوية والجتهاد، مثل: الّنقل عن ابن احلاجب وغريه)4(.
)1( مقّدمة الوجيز بتحقيق: الّدكتور ال�ّسيد عبد الّلطيف �ض 42.

)2( املرجع ال�ّسابق �ض 42.

)3( املرجع ال�ّسابق �ض 43.
)4( الوجيز �ض 43-44، من ترقيم املقّدمة.
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8- ق�سد املوؤلِّف من كتابه هذا الّت�سهيل على طلبة هذا العلم، 
واإفادتهم باحلكم مبا�رشة مع عدم الّتعّر�ض للّدليل واملثال اإّل نادراً؛ 
حيث ت�ستّد احلاجة اإلى املثال من اأجل الّتو�سيح والبيان. وهذا قد 
يكون من املوؤاخذات على الكتاب، لكنه موافق لق�سد املوؤلِّف، وله 
�سلٌف من الأ�سولّيني الذين مل يذكروا يف موؤلَّفاتهم الأدلّة والأمثلة 

فلعّله ا�سنَتَّ بهم)1(.

)1( املرجع ال�ّسابق.
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املبحث اخلام�ش:
يف منهج املوؤلِّف

�سار املوؤلِّف –رحمه الله- يف كتابه هذا )زبدة الو�سول اإلى عمدة 
منهٍج  على  الفقه(  اأ�سول  )الوجيز يف  الأ�سول( وكذا يف خمت�رشه: 
واحٍد ل يختلف اإّل يف ت�سمية الف�سول ويف كرثة املادة العلمية وقّلتها 
على  ا�صتمل  قد  منهم�  واحٍد  كّل  اإذ  الواحد؛  املر�صد  اأو  الف�صل  يف 
مقّدمٍة وع�رشة ف�سوٍل كما يف )زبدة الو�سول اإلى عمدة الأ�سول(، 

ومقّدمة وع�رشة مرا�سد كما يف )الوجيز يف اأ�سول الفقه(.
واملتتّبع ملا حواه كتابه: )زبدة الو�سول اإلى عمدة الأ�سول( يرى 
اأّن منهج املوؤلِّف مل يخرج عّما هو معهود يف ع�رشه؛ حيث �ساع يف 

هذا الع�رش عدة اأمور منها:
1- �رشح املتون اأو و�سع احلوا�سي عليها والّتقريرات، اأو اخت�سار 

املطّولت)1(.
2- وامل�سّنف يف كتابه: )زبدة الو�سول اإلى عمدة الأ�سول( ميكن 
ت�صنيفه يف �صمن اخت�ص�ر املطّولت، لكنه مع ذلك امت�ز ب�أمور اأهّمه� 

ما يلي:
اأ�سول احلنفية وتنقيحها وتهذيبها مع الإ�سارة  اأ- اهتمامه بتحرير 
اإلى اأ�سول ال�ّسافعية؛ التي جتمع عند كثرٍي من الأ�سولّيني بني املذاهب 
الكراما�ستِي  يقول  هذا  ويف  واملالكية،واحلنابلة،  ال�ّسافعية،  الّثالثة: 
الله  اأ�سعف عباد  ما ق�سده  ))فهذا  الوجيز:  مقّدمة  يف  الله-  –رحمه 
يو�سف بن ح�سني الكراما�ستِي من حترير اأ�سول احلنفية مع الإ�سارة اإلى 
اأ�سول ال�ّسافعية معر�سًا عن الّدليل واملثال اإّل نادراً فيما ا�ستّدت احلاجة 

)1( الورقة الأولى من الوجيز، بتحقيق: الّدكتور �سيد عبد الّلطيف ك�ساب.
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اإليه، ت�سهياًل للّطالبني لثواب رّب العاملني(()1(.
ب- مما يتمّيز به كتابا الوجيز وزبدة الو�سول اإلى عمدة الأ�سول اأّن 
املوؤلِّف نهج فيهما منهجًا مل ي�سبق اإليه فيما اأعلم اإّل ما كان من �ساحب 
بع�سها  املت�سابهة  املباحث  �سّم  الّتحرير؛ حيث  تي�سري  الّتحرير و�رشحه 
اإلى بع�ض مثل: مباحث الّلغة والأحكام، وعوار�ض الأهلّية، ويف هذا 
يقول حمّقق الوجيز: ))اإّنه ق�سم الكتاب –يعنِي: الوجيز- اإلى مرا�سد 
ومباحث ح�سبما راآه منا�سبًا؛ فهو مل يكن تقليدّيًا من هذه الّناحية، بل 

رّتب الكتاب ترتيبًا من�سجمًا مع املباحث الأ�سولية((.
قلت: وهذا ين�سحب على اأ�سل الوجيز الذي اخت�رشه منه، وهو 

)زبدة الو�سول اإلى عمدة الأ�سول(.
الّنقل عن  يقت�رش على جمّرد  ال�ّسابقني مل  املوؤلِّف يف كتابيه  اإّن  ج�- 
مع  الأق��وال،  وت�سحيح  الرّتجيح  اآراء يف  له  بل كانت  عليه،  ال�ّسابقني 
�سخ�سيته،  يف  ال�ستقالل  على  يدّل  وهذا  الآخرين،  واحرتام  الّتوا�سع 

واملنهجية العلمية.
د- وِمن منهج الكت�بني عدم ذكر الأدلّة على الق�ص�ي� الأ�صولّية، 

وقد �صبق اعتذار املوؤلِّف عن ذلك.
ه�- م� �صبق من الأمور يف اأهّمّية املخطوط ومك�نته تعّد يف جوانب 

منه� مزاي� للمنهج الذي �ص�ر عليه املوؤلِّف فال ح�جة لإع�دة ذلك.
�رشح  يف  بيان  اإلى  بحاجة  راآه  مما  كثرياً  املوؤلِّف  ا�ستدرك  و- 
)اأ�سول  �سّماه:  الذي  كتابه  يف  الأ�سول(  عمدة  اإلى  الو�سول  )زبدة 

الأحكام(.
معاي�ستِي  خالل  من  يل  ظهرت  التي  واملزايا  ال�ّسمات  بع�ض  هذه 
ملخطوط )زبدة الو�صول اإلى عمدة الأ�صول(، ول اأّدعي اأيّن اأحطت 
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بجميع حم��صن املخطوط اأو م� ميكن اأن يوؤاخذ عليه.
والله تعالى اأ�ساأل اأن يوّفق اجلميع ملا يحّبه وير�ساه.
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املبحث ال�ّصاد�ش:
يف اأهّم املاآخذ على منهج املوؤلِّف

)زبدة  كتابيه:  يف  الكراما�ستِي  �سلكه  الذي  املنهج  عرفنا  اأن  بعد 
اأن  الفقه( ميكن  اأ�سول  الأ�سول(، و)الوجيز يف  اإلى عمدة  الو�سول 

يالحظ على الّطريقة التي انتهجها ما يلي:
1- اأّنه ك�ن �صحيحً� يف ذكر الأدلّة والّتمثيل للق�عدة، وقد اعرتف 
هو بذلك، وبنّي عذره، وهو اأّنه اأراد الّت�سهيل على طالب هذا العلم. 
الق�عدة و�صعفه�  قّوة  اأّن  ب�عتب�ر  ق�ئمًة  تبقى املالحظة  ولكن مع ذلك 
مبنيٌة على الّدليل، فما مل يذكر الّدليل يكون اّدعاء الّراجح والّت�سحيح 

جمّرد دعوى بدون دليٍل.
ال�ّسابق،  الأمر  اأهّمّيًة يف نظري عن  يقّل  اآخر ل  اأمر  2- وهناك 
املخالفني، وكيفية  املوؤلِّف يف ال�ستدلل، وموقفه من  وهو  طريق 
الّرّد عليهم. وهذا ل يظهر اإّل بذكر الأدلّة ومناق�ستها، واإن تربع اأحد 
بذكر الأدلّة التي ميكن اأن يكون املخالف ا�ستند اإليها فلي�ض يف مقدوره 
اأن يعرفنا موقف الكراما�ستِي من وجه الّدللة ومناق�سة املخالف والّرّد 

على وجهة نظره.
3- اأّن م� ذكره املوؤلِّف من ترجيٍح، وت�صويٍب، واإن ك�ن املق�م 
يدفع  لكن هذا ل  الّراجحة،  الأدلّة  من  لديه  ما  على  بناه  اأّنه  يقت�سي 
احتم�ل اأن يكون وافق من �صبقه وج�راه يف ذلك، والّتعليل ب�لّت�صهيل 
اجلمع  لإمكان  مقنعًا  يكون  ل  قد  العاملني،  رّب  ثواب  طالب  على 
بني احل�صنيني: الّت�صهيل وذكر اأهّم اأدلّة الق�عدة ومن�ق�صة م� يحت�ج اإلى 

مناق�سٍة.
والله اأ�ساأل اأن يجزيه وامل�سلمني باأح�سن اجلزاء.
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املبحث ال�ّصابع:
حمتويات املخطوط، وال�ّسبب يف تق�سيمه اإلى ق�سمني

اأ�رصت فيم� �صبق اأّن خمطوط )زبدة الو�صول اإلى عمدة الأ�صول( 
قد رّتبه الكراما�ستِي على ع�رشة ف�سول، وهي كالآتي:

الف�صل الأّول: يف املقّدمة، وهي يف:
1- حّد اأ�سول الفقه لقبًا لعلٍم خم�سو�ٍض.

2- ويف حّده م�سافًا اإلى الفقه.
3- ويف فائدته.

4- ويف مو�سوعه.

الف�صل الّثاينيِ يف:
1- اأّن للعامل �سانعًا قدميًا واجبًا لذاته... الخ.

2- ويف ع�سمة الأنبياء عليهم ال�ّسالم.

الف�صل الّثالث يف: مباحث تتعّلق بالعربية:
املبحث الأّول: يف احلقيقة واملجاز، وال�رّشيح، والكناية.

املبحث الّثايِن: يف اخلا�ض، والعام، واملطلق، واملقّيد.
املبحث الّثالث: يف امل�سرتك، واملوؤّول.

املبحث الّرابع: يف العبارة، والإ�سارة، والّدللة، والقت�ساء.
واملحكم،   ، واملف�رشَّ والّن�ّض،  الّظاهر،  يف  اخلام�ض:  املبحث 

ومقابالتها.
املبحث ال�ّساد�ض: يف البيان.
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املبحث ال�ّسابع: يف املنطوق واملفهوم.
املبحث الّثامن: يف حروف املعايِن.

ومنها:
اأ- حروف العطف.
ب- حروف اجلّر.

جـ حروف ال�رّصط.

الف�صل الّرابع: يف الأحكام، ويت�صّمن:
1- �سبب بحث الأحكام يف الأ�سول.

2- اأركان احلكم:
-احلاكم- املحكوم به؛ وهو فعل املكلَّف، واملحكوم عليه، وهو 

املكلَّف.
. 3- تق�سيم احلكم اإلى: حكٍم تكليفيٍّ وحكٍم و�سعيٍّ

اأ- اأق�سام احلكم الّتكليفّي.
ب- اأق�سام احلكم الو�سعّي.

4- املحكوم به.
5- املحكوم عليه.
6- تق�سيم الأهلّية:

اأ- اأهلّية الوجوب واأنواعها.
ب- اأهلّية الأداء واأنواعها.

7- عوار�ض الأهلّية، واأق�سامها:
اأ- �سماوية.

ب- مكت�سبة.
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8- اأق�سام العوار�ض ال�ّسماوية:
•اجلنون. 	
غر. •ال�سّ 	

•العته. 	
•الّن�سيان. 	

•الّنوم. 	
•الإغماء. 	

•الّرّق. 	
•احلي�ض والّنفا�ض. 	

•املر�ض. 	
•العوار�ض املكت�سبة: 	

•اجلهل. 	
•ال�ّسكر. 	
•الهزل. 	
•ال�ّسفه. 	
•اخلطاأ. 	
•ال�ّسفر. 	

•الإكراه. 	

الق�صم الأّول من املخطوط، واملوؤلِّف مل يق�صم كت�به  ينتهي  وبه 
اإلى ق�صَمني، واإّن� اأن� الذي ق�صمت ذلك؛ لأّن املخطوط مع حتقيقه قد 

كرب حجمه فراأيت اأّن من املنا�سب تق�سيمه اإلى ق�سَمني متنا�سبني.
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. الف�صل اخلام�ش: يف: الكتاب، وبه يبداأ الق�صم الّثاينيِ

َمْن  �رصع  املوؤلِّف  بها  اأحلق  وقد  ال�ّصنة،  يف  ال�ّصاد�ش:  الف�صل 
حابيِي. قبلنا، ومذهب ال�صّ

الف�صل ال�ّصابع: يف الإجماع.

الف�صل الّثامن: يف القيا�ش.
وقد اأحلق به احلجج الفا�سدة عند احلنفية وهي:

1- ال�ست�سحاب.
2- والّنفي.

3- وتعار�ض الأ�سباه.

الف�صل الّتا�صع: يف املعار�صة والّتجيح.

الف�صل العا�رص: يف الجتهاد وذكر معه حكم الّتقليد والفتوى.
هذه حمتوي�ت املخطوط، وهي كم� يرى املط�لع له� اأّنه� �صملت 

غالب املباحث الأ�سولّية اإن مل نقل كّلها.
والله املوّفق والهادي اإلى �سواء ال�ّسبيل.
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املبحث الّثامن:
ي يف الّتحقيق يف منهجيِ

لقد �رصت يف حتقيق املخطوط وفق املنهج الآِتي:
اإلى عمدة الأ�سول(  1- ملا جتمع لَدّي خمطوطة )زبدة الو�سول 
وخمت�رش الزبدة )الوجيز يف اأ�سول الفقه( و�رشحها: )اأ�سول الأحكام( 
عليه  مقدم  اأنا  الذي  العمل  لتحقيق  ال�رّشوع  يف  يكفي  اأّنه  راأيت  وما 
م�  ح�صب  املخطوط  بن�صخ  قمت  ذلك-  اإلى  الإ�ص�رة  �صبقت  –كم� 
الّن�ّض  وتق�سيم  الإمالء،  قواعد  من  احلا�رش  الوقت  يف  متعارف  هو 
اإلى فقرات م�ستقّلة ح�سب املعَنى، وو�سع عالمات الرّتقيم التي تعني 

القارئ على فهم املعَنى.
الفقرات،  وتربز  املق�سود،  ح  تو�سّ جانبّية  عناوين  و�سعت   -2
واملباحث والف�سول، والّتقا�سيم، وجعلتها بني قو�سني هكذا: ) (، 
اأو  اإذا ك�نت متعّلقة مببحٍث واحٍد،  اأجعله� يف ورقٍة م�صتقّلٍة  واأحي�نً� 

ف�سٍل مع متييزها بالقو�سني ال�ّسابقني.
اأ�سحابها  اإلى  3- وّثقت جميع ق�سايا البحث، ون�سبت الأقوال 
بقدر الإمك�ن؛ وذلك بذكر املراجع املعتمدة يف املو�صوع، والّرجوع 

اإلى م�سادر كّل فنٍّ اأو مذهٍب ون�سبته اإلى اأ�سحابه.
امل�سائل واملباحث  بع�ض  بعد  بكتابة ملّخ�ساٍت خمت�رشٍة  4- قمت 
توقف الق�رئ على اأهّم م� قيل يف ذلك، مع بي�ن الّراجح يف الغ�لب.

5- �سبطت بال�ّسكل الكلمات التي حتتاج اإلى �سبٍط بال�ّسكل.
اإلى موا�سعها من  البحث  الواردة يف  القراآنية  الآيات  6- عزوت 

امل�صحف ال�رّصيف، وذلك بذكر ا�صم ال�ّصورة ورقم الآية.
7- خّرجت الأحاديث الّنبوّية التي جاءت يف البحث؛ فاإن كان 
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رقم  واأذكر  بذلك  اأكتفي  ف�إينِّ  اأحدهم�  اأو  حيحني  ال�صّ يف  احلديث 
فحة، واإن كان يف غريها فاإينِّ اأخّرجه من الكتب  احلديث واجلزء وال�سّ
التي تعنى باحلكم على احلديث �سّحًة و�سعفًا، واأبنّي اأقوال العلماء يف 

ذلك قدر الإمك�ن مّم� يّت�صح به حّجية احلديث اأو عدمه.
8- وثقُت الآث�ر التي وردت يف البحث بذكر املراجع التي ذكرته� 

دون احلكم عليه� ل�صعوبة ذلك.
9- ترجمت لالأعالم الواردة اأ�سماوؤهم يف البحث ترجمًة موجزًة، 

وذلك من الكتب املعتمدة يف الرّتاجم.
يف  ذكرت  التي  وامل�صطلح�ت  والفرق  ب�لأم�كن  عّرفت   -10

ة بذلك. البحث معتمداً على املراجع اخلا�سّ
هذه اأهّم الأعم�ل التي قمت به� خلدمة املخطوط.

والله اأ�ص�أل اأن يجعل ذلك خ�ل�صً� لوجهه الكرمي؛ اإّنه �صميٌع 
جميٌب. واحلمد لله رّب العاملني.
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ق�صم التحقيق
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ب�صم الله الرحمن الرحيم
الأحكام  من  واملعاد،  املعا�ض  نظام  به  ما  اإلى  هدانا  الذي  لله  احلمد 
يوم  ر�سوله  و�ُسنة  كتابه  بن�ض  بنوطها  العباد،  من  املكلَّفني  باأفعال  املتعّلقة 

التناد.
وال�سالة وال�سالم عليه واآله و�سحبه ما ظهر دينه على دين اأهل العناد، 

ون�رش �سياء الإ�سالم بالر�ساد.
وبعد:

فهذا خمت�رٌش  يف علم الأ�سول اجلامع بني املنقول واملعقول، الذي به 
يتمكن من معرفة الأحكام ال�رشعية العملية من الأدلة التف�سيلية، باملقدمات 
الكلية. وهي امل�سائل الجتهادية، الثابتة بالأقي�سة الظاهرة وال�ستح�سانات 
القوية الظنية، والآراء الإجماعية القطعية، من علماء الإ�سالم املحمدية، 

والأ�سواء املحمدية.
ى »زبدة الو�سول اإلى عمدة الأ�سول«،  مرتبًا على ف�سول ع�رشة، م�سمَّ
وهو)1( خلال�ض وجهه الكرمي، وثوابه اجل�سيم، اإنَّه هو الرب الرحيم. رحم 
وقارئه،  وكاتبه،  الكراما�ستي،  ح�سني  بن  يو�سف  ملوؤلِّفه  دعا  َمْن  الله 

واأكرمه يف الدارين بغاية مبتغاه.
ا كان هذا بالأمن والأمان، يف عهد حامي العدل والإح�سان،  ُثمَّ اإمنَّ
ماحي الظلم والطغيان، رافع اأعالم العاملني / دافع ]1/ب ف�ساد الظاملني، 
اإمام الإ�سالم وامل�سلمني، قامع املتمردين، ال�سلطان بايزيد خان)2(، ثامن 

)1( اأي املخت�رش.
)2( هو ال�سلطان الغازي بايزيد خان بن ال�سلطان اأبي الفتح حممد الثاين، ثامن اآل 
=
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كلمة  اإعالء  يف  جلهدهم  والر�سوان،  بالرحمة  الله  جزاهم  عثمان،  اآل 
الإمي�ن، الذي رفع اأعالم ال�رصع رفع�، وب�صط ب�ص�ط العدل ب�صطً�، ن�رصه 

الله ن�رشاً عزيزاً، وفتح له فتحًا قريبًا، ويرحم الله الذين قالوا اآمينًا.

=
       عثمان، ُولَِد عام 851ه�، كان َميَّاًل لل�سلم، حمبًا للعلوم الأدبية، م�ستغاًل 
اه بع�ض موؤرخي الرتك بايزيد ال�سويف. تويف �سنة 918ه� عن  بها، ولذلك �سمَّ

67 �سنة، ومدة حكمه 22 �سنة.
انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية �ض67 - 75، واأخبار الدول واآثار الأول   

يف التاريخ للكرماين 37/3 - 42.
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ل الف�صل الأوَّ

يف املقدمة: وهي يف:
1 - حد اأ�سول الفقه لقبًا لعلٍم خم�سو�ٍض.

2 - ويف حّده م�سافًا اإلى الفقه. 
3 - ويف فائدته.

4 - ويف مو�سوعه.
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ل: الف�صل)1( الأوَّ
يف املقدمة)2(: وهي يف:

)1( الف�سُل لغًة: احلجز واملنع بني ال�سيئني. ومنه )ف�سل بني الأر�سني( منع بينهما، 
وحجز بني امللكني، فهو م�سدٌر مبعنى ا�سم الفاعل اأو املفعول، ا�ستعري لالألفاظ 
والنقو�ض مع املحل. وهو يف كتب العلم ل يخرج عن هذا املعنى، لأّنه يحجز 

بني اأجنا�ض امل�سائل واأنواعها، ويف�سل بينها.
وا�سطالحًا: عالمة تفرق بني البحثني. ويقال على طائفة من امل�سائل تغريت   
اأحكامها بالن�سبة اإلى ما قبلها غري مرتجمة بالكتاب اأو بالباب. وقد ُي�ستعمل ُكٌل 

من الف�سل والباب مكان الآخر عند املوؤلفني، وقد ُيكتفى بالف�سول.
خمتار ال�سحاح 504، امل�سباح املنري 474، كليات اأبي البقاء 687 املعجم   

الو�سيط 691/2، التعريفات 167، �رشح الكوكب املنري 51/1.
�سفة  الأ�سل  وهي يف  امل�سهور،  على  فاعل  ا�سم   - الدال  بك�رش   - مة  املَُقدِّ  )2(
والِعْلم،  اجلي�ض،  )مقدمة  ك�  التقدمي  فيه  وجد  ما  لُكلِّ  ا�سمًا  ا�ستعملت  ُثمَّ 

م على غريه. م اإلى غريها. اأو لأنَّ َمن يعرفها يتقدَّ والكتاب(، لأنها ُتَقدِّ
الدال، لأن  وبفتح  فقط -  بالك�رش  اجلي�ض -  مة  مقدِّ اإنَّ  ال�سحاح:  وقال يف   

مها على غريها لأهميتها. �ساحب الكتاب قدَّ
الآتية:  املراجع  ُتْنَظر يف  ُكلِّ م�سطلح.  ا�سطالحية حادثة بح�سب  معاٍن  ولها   
 ،32/1 املنري  الكوكب  �رشح   ،225 التعريفات   ،14/1 والتحبري  التقرير 
املحيط  القامو�ض  �ض4،  املنطقية  القواعد  حترير   ،44/1 العطار  حا�سية 
البنود  ن�رش   ،23/1 الناظر  رو�سة   ،65/5 اللغة  مقايي�ض  معجم   ،163/4
14/1، ال�سياء الالمع 126/1 - 127، اأ�سول الفقه احلد والغاية �ض88.

واإّن� ُذكرت هذه املقدمة قبل ال�رصوع يف العلم، لأن ِمْن حقِّ ُكل ط�لب كرثة   
م�سبوطة بجهٍة ما اأن يعرفها من تلك اجلهة. وعلم الأ�سول من هذا القبيل.

وذلك لي�أمن من فوات م� يعني، و�صي�ع وقته فيم� ل يغني. املراجع ال�ص�بقة.  
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1 - حد)1( اأ�صول الفقه لقبًا)2( لعلٍم خم�صو�ٍش:
ى  )1( احلدُّ لغًة: املنع والف�سل واحلجز بني ال�سيئني، وَحدُّ ال�سيء منتهاه، ومنه ي�سمَّ
ال�رشعية بذلك  الدار، و�ُسّميت احلدود  َمْن يدخل  البواب حداداً، لأنَّه مينع 

لأنَّها متنع العود اإلى املع�سية.
وا�سطالحًا: »الو�سف املحيط مبو�سوفه«. وقيل: »الو�سف املحيط مبعناه املميز   
: »اللفظ اجل�مع امل�نع«. ويف التعريف�ت:  له عن غريه«.وذكر الب�جي اأنَّ احلدَّ

»قوٌل داٌل على املاهية«.
: قوٌل ي�ستمل على ما به ال�سرتاك، وعلى ما به المتياز. واحلدُّ التامُّ  

)اأنَّه  ب�  الإن�سان:  )تعريف  ك�  القريبني  والف�سل  اجلن�ض  من  َب  َتَرَكَّ ما  هو  اأو   
احليوان الناطق(.

احلدود  التعريفات 83،  الو�سيط 16/1،  املعجم  ال�سحاح 126،  )خمتار   
 ،35 واملناظرة  البحث  اآداب   ،89/1 املنري  الكوكب  �رشح   ،23 للباجي 

مفردات الراغب 108، امل�سباح املنري 124 - 125(.
)2( اللَّقُب يف اللغة: النبز بالت�سمية، ولقبه ب� )كذا( فتلقَّب به، واجلمع األقاب، وهو 
منهٌي عنه يف ال�رشع لقوله تعالى: }مئ  ىئ  يئجب{ )احلجرات: 11(. 
وقد ُيْجَعل )اللقب( َعَلمًا من غري نبز، فال يكون حرامًا، ومنه تعريف بع�ض 
الأئمة املتقدمني بالأعم�ض، والأعرج، لأنَّه ل يق�سد به نبز ول تنقي�ض، بل 

ى به. َي املُ�َسمَّ حم�ض تعريف َر�سِ
ل  َع بعد ال�صم الأوَّ ن مدحً� اأو ذّمً�، وهو اأي�صً� ا�صم ُو�صِ وا�صطالحً�: َعَلٌم يت�صمَّ  
للتعريف اأو الت�رشيف اأو التحقري، ك� )الفاروق واأنف الناقة( مثاًل.ومرادف 
املوؤلِّف ب� )حد اأ�سول الفقه لعلٍم خم�سو�ٍض( اأي: تعريفه بعد اأن اأ�سبح )علمًا( 
ف بهذا ال�سم، مع مالحظة نقله عن املعنى الإ�سايف له  على الفن املدون املعرَّ
وهو ابتناء الفقه عليه. وهذا البتناء امللحوظ ُم�ْسِعر مبدحه، لأنَّ )العلم( بدون 

ى. هذه املالحظة ل يدل اإلَّ على ذات املُ�َصمَّ
=  
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احلاجة  لدى  الفرعية  ال�رشعية  بالأحكام  العلم  به على  يقتدر  فهو علم 
اإليها من اأدلتها التف�سيلية)1(.

=
ا  واأمَّ الو�سيط 883/2.  املعجم  امل�سباح 556/2،  ال�سحاح 601،       خمتار 
لأنه  اأو  هنا -  املق�سود -  فالأنه  الإ�سايف،  اللقبي على  التعريف  تقدمي  �سبب 
املرّكب  معرفة  لأنَّ  الإ�سايف،  التعريف  بع�سهم  م  َقدَّ وقد  املعنى،  املبتداأ يف 

تتوقَّف على معرفة ما ترّكب منه.
التو�سيح   ،19/1 للبي�ساوي  املنهاج   ،98/1 املح�سول   ،157/1 اللمع   
على  العّطار  حا�سية   ،807/1 املراآة  �رشح   ،14/1 املخت�رش  بيان   ،20/1
م التعريف الإ�سايف يف: الربهان 85/1،  جمع اجلوامع 44/1. وُينَظر َمْن َقدَّ
 ،67/1 ة  اُلعدَّ  ،8/1 املعتمد   ،5/1 لالآمدي  الأحكام   ،4/1 امل�ست�سفى 
احلد  الفقه -  اأ�سول  الالمع 128/1،  ال�سياء  اخلطاب 3/1،  لأبي  التمهيد 

واملو�سوع والغاية للباحثني - )�ض24 - 27(.
بدون  اب،  ك�سَّ عبداللطيف  ال�سيد  الدكتور  حتقيق  �ض2  للموؤلِّف  الوجيز   )1(
املقدمة. والوجيز اأي�سًا للموؤلف �ض6 حتقيق الدكتور اأحمد حجازي ال�سقا. 
ُن به من معرفة الأحكام ال�رشعية الفرعية من الأدلة  فه فيه بقوله: اأّنه ُيَتَمكَّ وقد عرَّ

التف�سيلية.
اًل  الفقه تو�سُّ اإلى  بها  ُل  ُيَتَو�سَّ التي  بالقواعد  الِعْلُم  بقوله:  ال�رشيعة  فه �سدر  وعرَّ  

قريبًا على وجه التحقيق. التلويح على التو�سيح 20/1.
فه الكم�ل بن الهم�م بقوله: »اإدراك القواعد التي يتو�صل به� اإلى ا�صتنب�ط  وعرَّ  

الفقه«.
وقد ا�ستدرك الدكتور ال�سيد عبداللطيف على تعريف املوؤلِّف املذكور يف الوجيز   
معرفة   اأنَّ  اإذ  نِّف،  املُ�صَ تعريف  اأكرث و�صوحً� من  الكم�ل  تعريف  »اإنَّ  بقوله: 
الأحكام تاأتي بعد اإدراك القواعد الأ�سولية وتطبيقها على الأدلة التف�سيلية«. ُثّم 
=
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=
       قال: »اإنَّ الت�رشيح بالأدلة التف�سيلية يف التعريف ت�رشيٌح بالزٍم ُيْفَهم �سمنًا،لأنَّ 

املراد ا�صتنب�ط الأحك�م تف�صياًل. وهذا ل يكون اإّل عن اأدلته�«.
واأقول: اإنَّ هذا العرتا�ض من الدكتور ال�سيد عبداللطيف ل يرد على املوؤلف   
يف كتابه هذا زبدة الأ�سول، لأنه �رشَّح فيه بالعلم املرادف للقواعد الواردة يف 

تعريف الكمال.
فاجلواب عن  منًا.  �سِ ُيْفَهُم  بالزم  ت�رشيٌح  بالتف�سيلية  الت�رشيح  اإنَّ  قوله:  ا  واأمَّ  
ذلك: اأنَّ قيود التعريف ل يلزم اأن تكون دائمً� لالحرتاز، بل قد ُتْذَكر للتو�صيح 

وبي�ن الواقع. وفيم� يلي �رصح موجز للتعريف الذي ذكره الكرام��صتي.
1( قوله: )ِعْلٌم( اأي: اإدراك قواعد اأو َمَلَكة - بالتحريك - وهي �سجية را�سخة   
اإنَّ  ا قلت:  اإدراك م�سائل الفن وممار�ستها، واإمنَّ يف النف�ض حت�سل للمدرك بعد 
مثاًل،  الفقه  واأ�صول  والنحو،  العلوم - ك�لفقه،  اأ�صم�ء  لأنَّ  املراد  ذلك، 
يطلق ُكّل واحد منه� مراداً به قواعد ذلك الفن ت�رة وت�رة يطلق ويراد به اإدراك 

تلك القواعد.
وتارة ثالثة يطلق ويراد به العلم بالقواعد نف�سها، فهو �سالح لذلك - واإن كان   
تقدير القواعد اأو املََلَكة اأولى دفعًا للدور الظاهر من لفظ التعريف، مع اأنَّه ميكن 

دفع الدور باختالف جهة العلم.
ل يف التعاريف الأخرى. وقد قيَّده �سدر  2( قوله: )يقتدر به( هو معنى التو�سُّ  
بو�ساطة  ال�رشعية  الأحكام  اإلى  التو�سل  ليخرج  القريب،  ل  بالتو�سُّ ال�رشيعة 

اللغة، فاإنَّه تو�سٌل بعيٌد لأنَّه تو�سل اإلى الو�سيلة ومنها اإلى الفقه.
ل بهذه القواعد اإلى العلم بالأحكام هو: وقوعها كربى ل�سغرى  واملراد بالتو�سُّ  
ل من القيا�ض،  �سهلة احل�سول عند ال�ستدلل على م�سائل الفقه - بال�سكل الأوَّ
مثل قول الفقيه: )احلج واجٌب لأنَّه ماأمور ال�سارع وُكّل ما هو ماأمور ال�سارع 
فهو واجب(: فقد �سمَّ القاعدة الكلية وهي )وكل ماأمور ال�سارع واجب( اإلى 
=
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=
       ال�سغرى ال�سهلة احل�سول، ليخرج املطلوب الفقهي من القوة اإلى الفعل، فهذا  

ل بها اإلى الفقه. هو معنى التو�سُّ
      لكن القاعدة تتوقف على البحث عن اأحوال الأدلة، وبيان �رشائطها وقيودها 
القاعدة. وهذه وظيفة الأ�سويل، لأنَّ ُكلَّ دليل من الأدلة  املعتربة يف كلية 
ال�رشعية ل يثبت به احلكم اإّل عندما يكوُن م�ستماًل على �رشائط ال�ستدلل، 

ومن تلك ال�رشائط ما يلي:
أ   - اأن يكون �سحيح الن�سبة اإلى ال�سارع.   

ب - اأن يكون حكمه م�ستمراً غري من�سوخ.   
اأو  القوة وال�سند  اأن ل يكون معار�سًا بدليل يف درجته من حيث  جـ   -    

راجح عليه يف الدللة اأو ال�سند اأو كالهما.
و�رصوط  قيود  فيه�  للوجوب(  املطلق  )الأمر  تقول:  التي  الكلية  الق�عدة  فهذه   
الق�عدة  تلك  �ُصلَِّمت  ف�إذا  ال�ص�بقة.  ال�رصوط  تلك  هي  به�،  للعلم  حمذوفة 
ب�رشوطها وقيودها، اأخذها املجتهد وطبَّقها على الأدلة ال�رشعية التف�سيلية دلياًل 

ل بها اإلى الفقه. دلياًل - كما �سبق يف م�ساألة احلج - وهذا هو معنى التو�سُّ
3(  قوله: ) على العلم بالأحكام(: يراد بالعلم - هنا - الإدراك والإحاطة ال�سامل   
للعلم مب� ح�صل من الأحك�م ال�رصعية الفرعية م� مل يح�صل. و�صواء ك�ن ذلك 
بطريق القطع اأو الظن. وذلك يف حق املجتهد املطلق الذي ي�صتطيع اأن يفتي 

يف ُكلِّ م�ص�ألة �رصعية، واإن ا�صتدعى ذلك البحث منه يف الأدلة ال�رصعية.
املتعلِّق   - �سمنًا  اأو  �رشاحة   - ال�سارع  بخطاب  ثبت  ما  بالأحكام:  ويراد   
والكراهة،  واحلرمة،  والندب،  والوجوب  كالفر�سية،   - العباد  باأفعال 
وعدمه،  والنف�ذ،  وعدمه،  والنعق�د،  والبطالن،  والف�ص�د،  وال�صحة، 
واللزوم،وعدمه - واأنواع خطاب الو�سع - كالركنية، وال�رشطية، والعلِّية، 

وال�سببية، واملانعية.
=  
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ها)1( م�صافًا)2( اإلى الفقه: 2 - ويف حدِّ

=
      4( وقوله: )ال�رشعية(: اأي امل�ستفادة من قبل ال�سارع.

     5( وقوله: )الفرعية(: احرتز بها عن الأ�سلية العتقادية - كالإميان ونحوه - 
واملراد بها ما يتعلَّق بكيفية عمل.

6( قوله: )لدى احلاجة اإليها(: اأي عندما تتطلب احلاجة اإظهار احلكم ال�رشعي   
من القوة اإلى الفعل، فاإنَّ القواعد املتكفلة بذلك هي اأ�سول الفقه.

7( قوله: )من اأدلتها التف�سيلية(: يراد بالدليل التف�سيلي خالف الدليل الإجمايل،   
ة، كقوله تعالى }ڱ  ڱ  ڱ   ں{ ]ورد  وهو ما يتعلَّق مب�ساألة خا�سَّ
. فهذه الآية دليل تف�سيلي  ذلك يف اأكرث من اآية قراآنية ومنه� �صورة البقرة: 43
متعلِّق ب�سيٍئ خا�ضٍّ هو الأمر باإقامة ال�سالة، والأمر باإيتاء الزكاة وهو خمالف 
ة التي تقول:»الأمر املطلق للوجوب« من حيث املتعلق، لأنَّ متعلق  للقاعدة العامَّ
الق�عدة»ُكّل اأمٍر مطلق للوجوب« بدون ذكر ملتعلق ذلك الأمر اأو تعيني تلك 

امل�ساألة بعينها.
ومن هذا ال�رشح لتعريف )اأ�سول الفقه لقبًا لعلٍم خم�سو�ٍض( يتبني �سبب اخلالف   
يف ماهيته واختالف التعاريف التي قيلت يف بيانه من كونه )معرفة اأدلة الفقه 
اإجم�ًل... الخ( اأو )العلم به�( اأو )القواعد املو�صلة اإليه�(. وانَّ ذلك راجٌع 

اإلى اختالف وجهات النظر، واإن كان لكل قوٍل وجه من ال�سحة. 
)1( اأي حد اأ�سول الفقه حال كونه م�سافًا اإلى»الفقه« بقطع النظر عن كونه اأ�سبح 
بًا من جزئني، اأُ�سيف اأحدهما اإلى  )َعَلمًا ولقبًا للفن(. بل باعتبار كونه مركَّ

الآِخر، وهما: »اأ�سول«و»فقه«. 
)2( الإ�سافة: ن�سبة تقديرية بني ا�سمني توجب جّر الأول منهما للثاين - واأ�سول 

ب اإ�سايف. الفقه - م�سافًا - مركَّ
=  
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اأ - وه��و)1( : ما ي�ستند اإليه الفق��ه من املقدمات الكلية التي نيطت)2(  بها 
الأحكام الفرعية العملية من حيث ح�سول القتدار عليها منها)3(  

=     
ب الإ�سايف: كل ا�سمني ينزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله يف اإجراء         وحدُّ املركَّ
على     زائد  معنًى  التنوين  اأنَّ  وذلك  ح�له،  على  وبق�ئه  قبله  م�  على  الإعراب 
بنية الكلمة ياأتي بعد الإعراب، فيكون الإعراب جاريًا على ما قبله. فكذلك 
اإليه  ب الإ�سايف يجري الإعراب على ال�سم امل�ساف، ويبقى امل�ساف  املركَّ
على ح�له. والإ�ص�فة اإذا ك�نت اإلى ا�صم معنى اأف�دت الخت�ص��ص، وهن� - قد 
اأُ�سيف اأ�سول اإلى»الفقه« - وهو ا�سم معنى فتفيد الإ�سافة الخت�سا�ض. ولكن 
باملعنى اللغوي عند بع�سهم، وباملعنى العريف عند اآخرين. فعلى املعنى العريف 

يكون معنى الإ�سافة اأدلة خمت�سة بالأحكام ال�رشعية الفرعية العملية.
انظر: احلدود يف النحو للفاكهي �ض89، املح�سول 94/1/1.  

)1( اأي حد اأ�سول الفقه م�سافًا.
)2( نيطت به�: اأي ُعلَِّقت به�، يق�ل: ن�ط ال�صيء علَّقه، وب�به )�رصب( ون�ط الأمر 
ال�صح�ح )ن و ط( �ص685،  اإليه،خمت�ر  به  ال�صيء عهد  بفالن ونيط عليه 

امل�سباح املنري 630/2، املعجم الو�سيط 963/2.
العملي من حيث  الفرعي  الفقه  به  علق  ما  م�سافًا:  الفقه  اأ�سول  معنى  ويكون   

ح�سول القتدار باملقدمات عليه.
)3( الوجيز يف اأ�سول الفقه للموؤلف، بتحقيق الدكتور عبداللطيف �ض2، وبتحقيق 

اأحمد حجازي �ض6.
فه بقوله:» وهو ما ي�ستند اإليه الفقه من املقدمات الكلية من حيث ح�سول          وفيه عرَّ

القتدار بها عليه. وقيل: من الأدلة الأربعة لالأحكام العملية الفرعية.
والقيا�ض.    الكتاب، وال�سنة، والإجماع،  ال�رشعية:  الأربعة  بالأدلة       ويق�سد 
=
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=
اأنَّ        وف�رصَّ  الدكتور حج�زي م� ُذِكَر يف الوجيز من التعريف بقوله: » يق�صد 
مات، اأو من الأدلة ال�رشعية، وهي:   اأ�سول الفقه هو ما ي�ستند اإليه الفقه من املقدِّ

القراآن، وال�سنة املف�رشة للقراآن وغري املف�رشة. والإجماع، والقيا�ض.
       اأنظر: الوجيز �ض6 حا�سية )1(:

املعتمد 9-8/1،   : الفقه  اإلى  باعتباره م�سافًا  الفقه  اأ�سول  تعريف  واأنظر يف       
الورقات 5، اللمع 4، املح�سول 91/1/1، التنقيح مع التو�سيح 8/1 وما 
الفقه -  اأ�سول  العدة لأبي يعلى 2/1،  اأبي اخلطاب 5/1،  التمهيد  بعدها، 

احلد واملو�سوع والغاية - للدكتور يعقوب الباح�سني �ض 44-43.
       وهذا التعريف الذي ذكره املوؤلِّف اأقرب اإلى املعنى اللغوي لالأ�صل، حيث ذكر 
ة  معاٍن اأرجحها اأنَّ » الأ�سل لغًة ما ينبني عليه غريه«.  يف تعريف الأ�سل لغًة ِعدَّ
وقيَّده بع�ُض الأ�سوليني بقوله: »من حيث ينبني عليه « واأنَّ هذا القيد لبُدَّ منه 
يف تعريفه يف تعريفه يف اأ�سول الفقه، وقد ُيْحَذف ل�ستهاره. امل�سباح املنري 
11، خمتار ال�سحاح ) اأ �ض ل ( 18، املعجم الو�سيط 20/1 واأ�سول الفقه 

للباح�سني �ض 37-28
ة اأمور، منها:        وقد ورد الأ�سل يف العرف مراداً به ِعدَّ

       1- الأ�سل مبعنى القاعدة الكلية، نحو: الأ�سل تقدمي الن�ض على الظاهر.
       2- الأ�سل مبعنى الراجح، نحو: الأ�سل عدم احلذف.

       3- الأ�سل مبعنى امل�ست�سحب، نحو: الأ�سل بقاء ما كان على ما كان.
        4- الأ�سل مبعنى ال�سورة املقي�ض عليها يف باب القيا�ض نحو: اخلمر اأ�سٌل للنبيذ 

يف احلرمة.
       5- الأ�سل مبعنى الدليل، كقول الفقهاء: الأ�سل يف هذه امل�ساألة - الكتاب، 

وال�سنة - مبعنى الدليل.
      هذه بع�ص مع�ين الأ�صل يف العرف، فهل م� ُذِكَر من » اأ�صول الفقه « ب�ٍق على 
=
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=
      معناه اللغوي؟ اأو هو منقول اإلى واحٍد من تلك املعاين وهو اخلام�ض الذي هو 

مبعنى الدليل؟ اختلف يف ذلك الأ�صوليون:
      اأ- فذهب بع�سهم اإلى اأنَّ » اأ�سول الفقه « باٍق على معناه اللغوي، ول حاجة 

اإلى النقل؛ لأنَّه خالف الأ�سل، ومن هوؤلء:
الباح�سني  عنه  )نقله  ال��ب��زدوي.  الإ�سالم  وفخر   ،8/1 ال�رشيعة  �سدر   )1    

�ض44(.
      2( الفناري يف مراآة الأ�سول 8-7/1.

      3( الإ�سنوي 18/1.
      4( الآمدي 4/1، ويف منتهى ال�سول �ض3.

      5( الع�سد يف �رشحه على خمت�رش املنتهى )29/1(.
      ويوؤخذ من عبارته تف�سيله على غريه.

       وهذا املذهب قال عنه الدكتور باح�سني: اإنَّه وجيه، ول �رشورة للعدول عنه، 
لكنه يرى اأن تقييد ) ما ينبني عليه الفقه - بالأدلة فقط - غري �سديد، لأنَّ الفقه 
اأي�سًا(. وهذا ما اختاره  - كما ينبني على الأدلة ينبني علىالقواعد الكلية - 

الفناري يف املراآة �ض12.
      ب- وذهب بع�ص الأ�صوليني اإلى اأنَّ » اأ�صول الفقه « منقول عرفً� اإلى الدليل، 

ومن هوؤلء:
      1( اإمام احلرمني يف الربهان 85/1

      2( الغزايل يف امل�ست�سفى �ض5
      3( الأن�ساري يف فواحت الرحموت �ض3. وغريهم.

ة هوؤلء: اأن اإ�سافة " الأ�سول " اإلى " الفقه " جتعل املراد منه الدليل، واأنَّ  وحجَّ
هذا املعنى العريف مراٌد قطعًا، فال حاجة اإلى حمله على املعنى اللغوي ) حا�سية 

الرهاوي على املنار �ض19، اأ�سول الفقه للباح�سني �ض45(.
=       
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=
       ج- وذهب اآخرون اإلى اأنَّ املراد من " الأ�سول " - هنا - " القواعد "، فاأ�سول 

الفقه هي: قواعد الفقه - على هذا التف�سري.
       ومِمَّن اأخذ بهذا التف�سري �ساحب الكوكب املنري 44/1

والقاعدة: هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثرية - تفهم اأحكامها منه - 
نحو الأمر املطلق للوجوب والنهي املطلق للتحرمي.

        والعام املطلق يعمل به على عمومه ما مل يرد ما يخ�س�سه. وهذا التف�سري للقاعدة 
هو الذي جعل اأكرث الأ�سولني يحملون " الأ�سول " على الأدلة.

اللغوي مع عدم ق�رصهم م�       وك�ن يغنيهم عن ذلك حمل الأ�صل على معن�ه 
ينبني عليه الفقه - على الأدلة فقط - بل تعميمه اإلى ما ي�سمل الأدلة والقواعد 
وغريه� مم� يتو�صل به اإلى الفقه؛ لأنًَّ ذلك اأبعد عن التكلف واأقرب اإلى حقيقة 

اأ�سول الفقه.
َ " عن تعريف         وميكن اأن ُيَقال: اإنَّ كالم املوؤلِّف ي�سري اإلى هذا حيث " َعربَّ
اإليه الفقه من املقدمات الكلية  اأ�سول الفقه م�سافًا اإلى الفقه بقوله: " ما ي�ستند 
... الخ". وقال يف الوجيز: " قيل: من الأدلة الأربعة " فحكى القول الآخر 

ب�سيغة الت�سعيف.
الإ�ص�يف، وذلك من  اللقبي، ومعن�ه  الفقه  اأ�صول  الفرق بني  اإلى  اأ�صري       وهن� 

وجوه:
ب من كلمتني هما:         الأول: اأنَّ اأ�سول الفقه باعتبار كونه مركبًا اإ�سافيًا لفظ مركَّ

" اأ�سول " و" فقه "، وهذا فرق لفظي، لأنه راجع اإلى اللفظ.
ا  اأمَّ اأدلة الفقه،  اإ�سافيًا معناه مفرد هو  بًا  اأنَّ اأ�سول الفقه باعتباره مركَّ       الثاين: 
ب من ثالثة معارف - عند  اأ�سول  الفقه باعتبار كونه " علمًا " فمعناه: مركَّ

ة ال�سافعية منهم - وهي: كثرٍي من  اأ�سحاب الأ�سول وخا�سَّ
       1( معرفة الأدلة الإجمالية.

=       
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ب -  الفقه)1(: 

=
       2( معرفة كيفية ال�ستفادة منها.

       3( معرفة حال م�ستفيدها، وهو املجتهد.
        الثالث: اأنَّ اأ�سول الفقه باعتبار كونه " علمًا " هو نف�ض العلم؛ لأّنه معرفة دلئل 

الفقه، وكيفية ال�ستفادة منها، وحال امل�ستفيد.
بً� اإ�ص�فيً�، فهو مو�صل اإلى العلم، وذالك لأنَّ  � اأ�صول الفقه ب�عتب�ره مركَّ        اأمَّ
اأدلة الفقه. والأدلة تقع مو�سوعًا يف م�سائل الأ�سول، وفهم املو�سوع  معناه 

ل اإلى فهم امل�ساألة - كما اأنَّ فهم املحلول كذلك. يو�سِّ
بًا مو�ساًل اإلى العلم؛ لأنَّ العلم ما هو اإًل         وبهذا يكون اأ�سول الفقه باعتباره مركَّ

م�سائل.
       اأ�سول الفقه لأبي النور زهري 10/1، بيان املخت�رش 14/1

)1( اْخُتِلَف يف معنى الفقه يف اللغة على اأقوال، منها:
ل: اأنَّ الفقه يف اللغة: الفهم والعلم.        القول الأوَّ

       القول الثاين: اأنَّ الفقه يف اللغة: فهم الأمور اخلفية، فعلى هذا يكون معنى الفقه 
لغًة: الفهم الدقيق.

      القول الثالث: الفقه لغًة: فهم َغَر�ض املتكلِّم من كالمه - �سواء كان دقيقًا اأو 
ل.

       وقد ذكروا يف حركة َعنْي هذه الكلمة " الفقه " ثالث لغات:
       ) َفِقَه( - ب�لك�رص - اإذا فهم. و ) َفَقَه( - ب�لقتح - اإذا �صبق غريه يف الفهم. و 

)َفُقَه( - ب�ل�صم - اإذا �ص�ر الفقه له �صجينة.
        خمتار ال�سحاح �ض509، امل�سباح املنري 479/2، التعريفات 168، كليات 
،ه�(  ق   ، )ف  مادة  العرب  ول�سان  املحيط،  القامو�ض   ،960 البقاء  اأبي 
حا�سية الرهاوي �ض19، ابن برهان 51/1، اأ�سول الفقه - احلد،واملو�سوع 
=
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عب��ارة ع��ن َمَلَك��ة)1( معرفة الأح��كام الفرعية عن��د احلاجة اإليها م��ن اأدلتها 

=
       والغاية - للباح�سني �ض47 وما بعدها، البحر املحيط 42/1 - ولكن مل يوجد 
الفهم،وتبعة         القاف �سبق غريه يف  بفتح  )َفَقَه(  اأنَّ  يفيد  ما  اللغوية  املعاجم  يف 

ذلك تقع على الأ�صوليني.
للب�ح�صني  الفقه  اأ�صول  عطية.  ابن  اإلى  ذلك  النف�ئ�ص  القرايف يف  ن�صب  وقد   

�ض48، نفائ�ض الأ�سول 16/1، تف�سري ابن جرير 63/15. 
»الفقه« بفهم الأ�صي�ء الدقيقة ميكن الرد عليه ب�أنَّ ذلك خم�صو�ٌص مب�  وَمْن َخ�صَّ  
اإذا تعلَّق ب�ملع�ين دون املح�صو�صوات، ك�لفقه امل�صطلح عليه، فال يدل على اأنَّ 

الفقه يف اللغة»فهم الأ�سياء الدقيقة«.
ا قولهم:»فهم        حممد اأني�ض عبادة وجماعة: مذكرة يف اأ�سول الفقه �ض6 واأمَّ
غر�ض املتكلِّم من كالمه« فهذا تقييد للمطلق بال دليل، وح�رش ملعناه يف نطاق 

�سيق.
        البحر 42/1، املدخل اإلى اأ�سول الفقه املالكي �ض29 - 30، ال�سيخ يو�سف 

اق، واأ�سول الفقه للباح�سني �ض52. عبدالرزَّ
والذي يبدو اأنَّ الذين نقلوا هذه املعاين مل يفرقوا بني املعنى اللغوي واملعنى املت�سل   
ل، يقول ابن قيم اجلوزية - رحمه  بالفقه، ك� )علم( يحتاج اإلى فهم زائد وتاأمُّ
الفقه فهم مراد املتكلم من كالمه، وهذا  الفهم، لأنَّ  اأخ�ض من  الله:»الفقه 
قدر زائد عن جمرد فهم و�سع اللفظ يف اللغة«. اإعالم املوقعني )264/1(.

)1(  املََلَكة - بالتحريك - �سجية را�سخة يف النف�ض حت�سل للمدرك بعد تعلُّم م�سائل 
الفن وممار�ستها. ويف املعجم الو�سيط 886/2: هي �سفة را�سخة يف النف�ض اأو 

ا�ستعداد عقلي خا�ض لتناول اأعمال معينة بحذق ومهارة.
وانظر: اأ�سول الفقه للباح�سني �ض58.  
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التف�سيلية)1(.

حجازي.  اأحمد  د.  حتقيق  و�ض6  عبداللطيف،  د.  حتقيق  �ض3  الوجيز   )1(
ال�رشعية  الأحكام  معرفة  من  بها  احلا�سل  التمكن  عن  عبارة  وفيهما:»الفقه: 

الفرعية عن اأدلتها التف�سيلية«.
اأ�سول  تعريف  املذكورة يف  املقدمات  على  تعود  التي  اأنَّ كلمة»بها«  ويالحظ   
الفقه - م�سافاً - اإلى الفقه، قد �سقطت من الوجيز الذي حققه الدكتور اأحمد 

حجازي. يراجع �ض6.
وكلمات هذا التعريف �سبق �رشحها عند الكالم على �رشح تعريف اأ�سول الفقه   

»لقبًا لعلم خم�سو�ض«. انظر )�ض6 - 9(.
والذي اأََودُّ اأن اأُ�سيفه - هنا - اأنَّ هذه التعاريف مرتتبة على بع�سها، فاأ�سول   
وتعريفه»م�سافًا« مبعنى  الكلية.  القواعد  احلا�سل عن  العلم  الفقه»لقبًا«. مبعنى 

القواعد التي ُعلَِّق بها الفقه يف ال�رشع.
اإلى  ت  مَّ �صُ اإذا  الكلية  املقدم�ت  ب�صبب  احل��صل  التمكن  عن  عب�رة  والفقه:   
الأدلة ال�رشعية الفرعية اأو اجلزئية اخلا�سة ب� )م�ساألة( معينة - كما �سبق - يف 
ال�سالة بو�ساطة املقدمة  الدال على وجوب  }ڱ  ڱ{  تعالى:  قوله 
الكلية، كل اأمر جمرد عن القرائن يفيد الوجوب، وهذا اأمر جمرد عن القرائن 

فيفيد وجوب ال�سالة. 
انظر يف تعريف الفقه ا�سطالحًا: مراآة الأ�سول 9/1 - 11، الكوكب املنري   
 ،23 -  18/1 والتحبري  التقرير   ،19/1 الأ�سنوي  �رشح   ،44 -  42/1
حا�سية الرهاوي على املنار �ض19 - 20، بيان املخت�رش 18/1 - 30، ن�رش 
البقاء  اأبي  الغفار �رشح املنار 8/1 - 9، كليات  البنود 19/1 - 22، فتح 

�ض690 - 691.
ويالحظ على تعريف املوؤلِّف اأنَّه يحاول اجلمع بني املذاهب، لأنَّ كتابه يقرب   
اإلى الأ�سول املوازنة، مع اأخذه بالتعريف املختار ما اأمكن. وقد اختار الدكتور 
=
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3 - ويف فائدته:
وهي:»معرفة تلك الأحكام ال�رشعية الفرعية التي هي �سبب الفوز 

بال�سعادتني«)1(.

=
      يعقوب عبدالوهاب - بعد جمعه لتعاريف الفقه ا�سطالحًا ومناق�ستها - تعريفًا 
العملية  ال�رشعية  بالأحكام  »العلم  ا�سطالحًا:  الفقه  اأنَّ  وهو:  عنده،  خمتاراً  

املكت�سب من اأدلتها التف�سيلية«.
التعريف �رشحًا  للباح�سني �ض68 - 86 حيث �رشح هذا  الفقه  اأ�سول  انظر:   

وافيًا، وبنيَّ ما ميكن اأن يرد على قيوده، وما ميكن اأن يدفع به الإيراد.
واأي�سًا  املقدمة،  ترقيم  بدون  �ض3  ك�ساب  عبداللطيف  د.  بتحقيق  الوجيز   )1(
بتحقيق د. اأحمد حجازي �ض6 وفيهما:»وفائدة علم الأ�سول: وهي املعرفة 
املذكورة، اأي يف تعريف الفقه«. وقد �سقط حرف )الواو( من الوجيز بتحقيق 

د. اأحمد حجازي، و�سقوطها اأولى.
ا غاية علم الأ�سول  قال الدكتور عبداللطيف ك�ساب �سارحًا تلك العبارة:»واأمَّ  
الدنيوية  ال�صع�دة  من�ط  هي  التي  ال�رصعية  الأحك�م  معرفة  اإلى  ف�لو�صول 
والأخروية«، وهي عبارة الآمدي. الأحكام �ض6 والفائدة: من الفيد بالياء 

ل بالهمز، وهي لغًة: ما ا�ستفيد من علٍم اأو مال. 
وعرفًا: ما يكون ال�سيء به اأح�سن حاًل من غريه. وا�سطالحًا: ما يرتتب على   
َيت بذلك حل�سولها من ال�سيء. خمتار ال�سحاح  ال�سيء ويح�سل منه، و�ُسمِّ
�ض516، امل�سباح املنري 285/2، كليات اأبي البقاء �ض694 وقارن للفرق 

بينها وبني الغاية باملرجع الأخري �ض569 - 570.
       وانظر فوائد هذا العلم يف: املراآة �رشح املرقاة �ض14، البحر املحيط 66/1 

التعريفات �ض166، اأبجد العلوم 70/2 - 71، الو�سول اإلى الأ�سول لبن   
=
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4 - ويف مو�صوعه:
ت�ستند  من حيث  )والقيا�ض()1(  والإجماع  وال�سنة،  »الكتاب،  وهو: 

=
�ض125  للباح�سني  الفقه  اأ�سول  املحقق،  حا�سية  مع   53  -  52/1 برهان      
- 128، بيان املخت�رش 29/1، �رشح الكوكب املنري 46/1، علم اأ�سول 
اأنَّ  يذكر  وفيه   15  - �ض14  ف  خالَّ الوهاب  لعبد  الت�رشيع  وخال�سة  الفقه 
الغاية املق�سودة من علم اأ�سول الفقه هي: تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة 
التف�سيلية للتو�سل اإلى الأحكام ال�رشعية - التي تدل عليها: اأي تدل عليها الأدلة 

التف�سيلية:
من  عليه  تدل  ما  ويعرف  ال�رشعية،  الن�سو�ض  تفهم  وبحوثه  فبقواعده   - اأ   
الأحكام، ويعرف ما يزال به خفاء اخلفي منها، وما يرتجح منها عند تعار�ض 

بع�سها مع بع�ض.
اأو  ال�ستح�سان،  اأو  بالقيا�ض،  احلكم  ي�ستنبط  وبحوثه  وبقواعده   - ب   

ال�ست�سحاب، اأو غريها، يف الواقعة التي مل يرد بحكمها ن�ض.
ج -  وبقواعده وبحوثه يفهم ما ا�ستنبطه الأئمة املجتهدون حق فهمه، ويوازن   
بني مذاهبهم املختلفة يف حكم الواقعة الواحدة، لأنَّ فهم احلكم على وجهه 
واملوازنة بني حكمني خمتلفني ل يكون اإلَّ بالوقوف على دليل احلكم، ووجه 
الفقه، فهو عماد  اأ�سول  بعلم  اإلَّ  دليله. ول يكون هذا  ا�ستمداد احلكم من 

الفقه املقارن. انظر: اأ�سول الفقه وخال�سة الت�رشيع �ض14 - 15.
الله تع�لى والعمل به�، لأنَّ  اأحك�م  د - والغ�ية الأخرية من ذلك هي معرفة   
ب�حلكم  املكلف  علم  واإذا  ال�رصعي،  ب�حلكم  العلم  اإلى  مو�صل  الفقه  اأ�صول 
ال�رصعي وعمل به ك�ن ذلك العمل �صببً� يف الو�صول اإلى خريي الدني� والآخرة. 

�رشح الكوكب املنري 46/1.
)1(  �سقط من الن�سخة املوجودة لدي.
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اإليها الأحكام الفرعية، وت�ستنبط منها«)1(.

اأحمد حجازي  بتحقيق د.عبداللطيف ك�ساب �ض2، وبتحقيق د.  الوجيز   )1(
من  والقيا�ض،  والإجماع،  وال�سنة،  الكتاب،  وفيهما:»ومو�سوعه:  �ض6 

حيث ا�صتن�د الأحك�م ال�رصعية اإليه�، اأو ا�صتنب�ط منه�«.
واملو�سوعات  املبادئ،  اأجزاء هي:  ثالثة  علم  لُكلِّ  اأنَّ  املناطقة  يرى  واأقول:   

وامل�سائل.
فاملبادئ: هي تعاريف املو�سوعات اأو اأجزاوؤها اأو اأعرا�سها، وكذلك املقدمات   

البينة اأو املقبولة التي تبنى عليها قيا�سات العلم.
واملو�سوعات: هي ما يبحث فيها اأعرا�سها الذاتية.  

وامل�سائل: هي الق�سايا التي تتطلب الربهنة عليها يف العلم.  
مو�سوعاتها  بتمايز  بع�ض  عن  بع�سها  وينف�سل  تتمايز  ا  اإمنِّ العلوم  اأنَّ  �سبق  وقد   
ومو�صوع كل علم:»هو م� يبحث يف ذلك العلم عن عوار�صه الذاتيةك� )بدن 
الإن�سان لعلم الطب، فاإنَّه يبحث يف الطلب عن اأحوال بدن الإن�سان من حيث 
ال�سحة واملر�ض، وك� )الكلمة لعلم النحو( فاإنَّه يبحث يف النحو عن اأحوال 
الكلمة من حيث الإعراب والبناء، وك� )اأفعال العباد بالن�سبة لعلم الفقه( فاإنَّه 
نفيه  اأو  لها  ال�رشعي  ثبوت احلكم  العباد من حيث  اأفعال  الفقه عن  يبحث يف 

عنها«.
       واملراد من العر�ض الذاتي: هو اخلارج عن ال�سيء الذي يحمل عليه ويخرب 
ب  به عنه - وكونه ذاتيً�: اأنَّ من�ص�أه الذات، ب�أن يلحق ال�صيء لذاته، ك�لتعجُّ
الالحق لذات الإن�سان، اأو يلحقه جلزئه، كاحلركة بالإرادة الالحقة لالإن�سان 
بو�ساطة اأنَّه حيوان. اأو يلحقه ب�سبب اأمر خارج م�ساٍو له، كال�سحك العار�ض 
بالإرادة وال�سحك،            ب واحلركة،  التعجُّ ب.فُكلٌّ من  التعجُّ ب�سبب  لالإن�سان 

اأعرا�ص ذاتية لالإن�ص�ن عند اأهل هذا الفن.
ا قيد العر�ض بالذاتي احرتاًز عن العر�ض الغريب. وهو ما يعر�ض لل�سيء  واإمنَّ  
=
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=
       لأمٍر خارٍج عنه، ويكون اأعم منه اأو اأخ�ض اأو مباين له.

له،  واإثباتها  عليه  للمو�سوع: هو حملها  الذاتية  العوار�ض  البحث عن  ومعنى   
اأ�سول الفقه واإثباته  فالكتاب وهو دليل �سمعي عام: مو�سوٌع من مو�سوعات 
�رصوط  حيث  من  الأ�صويلُّ  عنه  يبحث  اأعرا�صه،  من  ذاتي  عر�ص  للحكم 

الإثبات، ومن حيث نوع احلكم املثبت، ومن حيث املثبت له وهو العبد.
اأعرا�سه ويبحث عنه  العام، وهو عر�ض من  ال�سمعي  الدليل  نوٌع من  والأمر   
الأ�سويل من حيث الإطالق والتقييد، ومن حيث الوجوب وغريه، وكذلك 
هو  الذي  العام  ال�سمعي  للدليل  الذاتية  العوار�ض  من  هما  واخل�سو�ض  العموم 
اأو  القطعية  الأ�سويل من حيث  يبحث عنهما  الإجماع،  اأو  ال�سنة  اأو  الكتاب 

الظنية وغريهما.
ف�إذا تو�صل ب�ل�صتقراء ملوارد الأمر، اأو العموم يف الأ�ص�ليب العربية والن�صو�ص   
اأنَّ الأمر املطلق يفيد الوجوب واأنَّ العام الذي دخله التخ�سي�ض  اإلى  ال�رشعية 
يفيد الظن  �ص�غ ذلك يف عب�رات موجزة وقواعد ج�معة - ك�أن يقول: الأمر 
املطلق يفيد الوجوب. والعام املخ�سو�ض يفيد الظن، وهذا هو املق�سود من 
حمل العوار�ض على املو�سوع، واإثباتها له. اأو مبعنى اآخر يجعل املو�سوع - 
الذاتي، كاأْن  العر�ض  عليه  ويحمل  مبتداأً  اأو و�سفه -  نوعه  اأو  الكتاب  وهو 
يقول الكتاب حجة، والأمر واجب المتثال، والعام قطعي الدللة على اأ�سل 

املعنى. فهذا هو املق�سود من حملها على املو�سوع واإثباتها له.
اإذا علم ذلك، ف�إنَّ الأ�صوليني قد بحثوا يف موؤلَّف�ِتِهم الأ�صولية الأمور الت�لية:  

1( احلكم ال�رشعي حقيقته، واأنواعه وخوا�سه، واأركانه، و�رشوطه.      
2( احلاكم، واملحكوم عليه.

       3( الأدلة ال�رشعية - املتفق عليها واملختلف فيها.
4( جهات دللة الأدلة على الأحكام )املنطوق واملفهوم(.  

=  
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=
      5( التعار�ض والرتجيح.

6( الجتهاد، و�رشوطه، واملجتهد. ويلحق به الفتوى والتقليد.  
على  الأمور  هذه  من  الفقه  لأ�سول  مو�سوعًا  ُيَعدُّ  فيما  الأ�سوليون  فاختلف   

اأقوال:
ل: اإنَّ مو�سوع اأ�سول الفقه: الأدلة، والجتهاد، والرتجيح. القول الأوَّ  
القول الثاين: اإنَّ مو�سوع اأ�سول الفقه: الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة.  

القول الثالث:اإنَّ مو�سوع اأ�سول الفقه: الأدلة من حيث ت�ستنبط منها الأحكام.   
الهمام،  بن  والكمال  كالآمدي،  املتاأخرين،  جمهور  القول  هذا  واختار 

وغريهما.
القول الرابع: اإنَّ مو�سوع اأ�سول الفقه: الأدلة ال�سمعية، والأحكام.   

القول اخلام�ض: اإنَّ مو�سوعه: الأدلة ال�سمعية ل مطلقًا، بل من حيث تثبت بها   
الأحكام، والأحكام ال�رشعية ل مطلقًا، بل من حيث تثبت بالأدلة ال�سمعية. 
حه الفناري يف �رشحه على املرقاة �ض12 وكالم املوؤلِّف مييل اإليه،  وهذا ما رجَّ
حيث قيَّد الأدلة الأربعة التي هي مو�سوع الأ�سول عنده بهذه احليثية، لكن مل 

يذكر الأحكام ال�رشعية يف املو�سوع.
اأ�سول   يراجع  الراجح منها  يرد عليها، وبيان  الأقوال، وما  اأدلة هذه  ولبيان   
الفقه للباح�سني �ض7 - 18 وقد اخت�ر م� ذهب اإليه ال�صيخ اأبو زهرة، حيث 
قال:»وقد انتهى حترير هذا العلم اإلى اأنَّ مو�سوعه احلكم ال�رشعي من حيث بيان 
حقيقته، وخوا�سه واأنواعه. واحلاكم من حيث الأدلة التي قامت اأمارات على 

�صدور حكمه، واملحكوم عليه، واأدلة ال�صتنب�ط، وهي الجته�د«.
اأ�سول الفقه لأبي زهرة �ض9 واأيَّد �سبب اختياره لذلك بقوله:»وحمل مو�سوع   
العلم على م� ذكر اأولى ب�لعتب�ر، ل�صموله م� بحثته كتب الأ�صول على خمتلف 
ف يف حمل ُكّل ما يبحث عنه على اأنَّه من  املذاهب، ولأنَّ فيه بُْعداً عن التع�سُّ
=
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=
التي يف  للغاية  تابعًا  َجْعَل املو�سوع  فاإنَّ  الذاتية لأمٍر واحٍد. ولهذا  العوار�ض        

الذهن على م� ذهب اإليه املحققون من العلم�ء يف غ�ية ال�صداد«.
�ض20  املنار  على  الرهاوي  حا�سية  �ض18،  للباح�سني  الفقه  اأ�سول  انظر:   
حترير القواعد املنطقية �ض17 - 18، الأحكام لالآمدي 6/1، تي�سري التحرير 
18/1، التلويح على التو�سيح 38/1، اإر�ساد الفحول �ض5، الوجيز بتحقيق 
�رشح  �ض12،  املرقاة  و�رشح  للفناري  املراآة  �ض3،  عبداللطيف  الدكتور 
الكوكب املنري 36/1، البحر املحيط 73/1، م�سلم الثبوت 16/1 - 17، 
املحلى  العطار على جمع اجلوامع مع �رشح  البنود 14 - 15، حا�سية  ن�رش 
وتاريخ  الفقه  اأ�سول  علم   ،88/1 للقرايف  النفائ�ض   ،37  ،35  ،32/1

الت�رشيع لعبد الوهاب خالف 2، 13.
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الف�صل الثاين
 يف 

انِعًا قدميًا واجبًا لَِذاِتِه 1 - اأنَّ لِْلَعامَلِ �سَ
م. اَلَ َمِة الأَْنبَِياِء َعَلْيِهم ال�سَّ 2 - يف ِع�سْ
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الف�صل الثاين
اأ - يف اأنَّ للع��امل)1( �سانع��ًا)2(، قدميًا)3( واجباً لذات��ه)4( قادراً، حيًا، 

)1( العامل لغًة: ما يعلم به ال�سيء. و�رشعًا: كّل ما �سوى الله من املوجودات. وما 
يذكر يف تعريفه �سوى ما �سبق خمالف لل�رشع ول تقوم عليه حجة. موافقة 
التعاريف  مهمات  على  التوقيف   ،107/1 املعقول  ل�رشيح  املنقول  �سحيح 

�ض496، التعريفات للجرجاين �ض145.
انُِع: مل يرد �سمن اأ�سماء الله احل�سنى، واملعتمد عند اأهل ال�سنة واجلماعة  )2( ال�سَّ
اأّن اأ�صم�ء الله و�صف�ته توقيفية. وذكر ابن القيم يف الفوائد: »م� يطلق على الله 
�سبحانه وتعالى من باب الأ�سماء وال�سفات توقيفي، وما يطلق عليه من باب 
الأخبار ل يجب اأن يكون توقيفيًا، كالقدمي، وال�سيء، واملوجود، والقائم 
-161/1 الفوائد  ���ض102-101،  الأدلة  لوامع  خمت�رش  انظر:  بنف�سه«. 

.163
)3( يف الوجيز: بدل )قدميًا( )موجوداً( وهو اأح�سن. لأنَّ اإطالق القدمي على الله 
تعالى مل يرد به ن�ض، بل ورد الن�ض با�سمه الأول، فيح�سن القت�سار على ما 

ورد، لأنَّ فيه اإ�سعاراً باأنَّ ما بعده اآيٌل اإليه وتابٌع له بخالف القدمي.
من  له  الوجود  لي�ض  امتناعًا،  عدمه  ميتنع  الذي  املوجود  هو  لذاته:  الواجب   )4(
َي واجبً� لذاته،  غريه، بل من نف�ص ذاته. ف�إْن ك�ن وجوب الوجود لذاته �ُصمِّ

َي واجبًا لغريه. التعريفات �ض249. واإن كان لغريه �ُسمِّ
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: »اإْن اأُريد بالواجب لذاته اأنه موجب ما يوجبه من   
مفعولته مب�سيئته وقدرته يف الوقت الذي �ساء كونه فيه فهو حق، ول منافاة 

بني كونه موجبًا وفاعاًل بالختيار على هذا التف�سري«.
موافقة �سحيح املنقول 33/1.  

      واإن اأريد اأنه موجب بذات عريٍة عن ال�سفات اأو موجب تام ملعلول مقارن له    
- وهذا ما يريده املتكلمون - فكل من الأمرين باطل. املرجع ال�سابق.
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�ُسِل، من��زًل للكتب،  مري��داً، متكلم��ًا، �سميعًا، ب�س��رياً، ُمْر�ِس��اًل للرُّ
قًا)1( اإيَّاهم باملعجزة)2( ُم�سدِّ

 ت�سديقًا فعليًا، مبنزلة الت�سديق القويل)3(.

)1( اأقول اإن املوؤلف رحمه الله تعالى قد عقد هذا الف�سل لبيان وجه ا�ستمداد علم 
اإلى ذلك يف كالم  الإ�ص�رة  �صت�أتي  العقيدة كم�  اأو  الكالم  من  الفقه  اأ�صول  

املوؤلِّف.
وم� ذكره املوؤلف من ال�صف�ت والأ�صم�ء، ف�إنَّ ال�صلف يثبتون لله تع�لى الأ�صم�ء   
وال�سفات التي وردت يف الكتاب اأو ال�سنة من غري حتريف ول ت�سبيه ول تكييف 
لف فقد اختلفوا يف  ا غري ال�سَّ ول متثيل على ما يليق بجالله وعظمته تعالى. واأمَّ
اأثبت  وبع�صهم  ك�جلهمية.  مطلق�ً،  وال�صف�ت  الأ�صم�ء  نفى  فبع�صهم  ذلك: 
الأ�سماء دون ال�سفات، كاملعتزلة. وبع�سهم اأثبت بع�ض ال�سفات دون بع�ض، 
كالأ�سعرية. انظر: �رشح   العقيدة  الوا�سطية، حممد خليل  الهرا�ض �ض 98-

100، و�رشح الطحاوية  �ض 104-99.
وم� ذكره املوؤلِّف هي اأ�صم�ء مت�صمنة لل�صف�ت، وبع�صه� �صف�ت فعل وذات مثل   

التكلُّم، وبع�سها �سفات فعل.
ولكن ما �سلكه املوؤلف يف طريق اإثبات الباري �سبحانه وتعالى واإثبات الكالم له   
واإر�سال الر�سل عليهم ال�سالم، وتاأييدهم باملعجزات، خمالٌف لطريق ال�سلف 

يف ذلك، كم� �صي�أتي التنبيه عليه.
)2( املعجزة: اأمٌر خارٌق للعادة، يدعو اإلى ال�سعادة، مقروٌن بدعوى النبوة، ق�سد 
التعاريف  مهمات  على  التوقيف  الله.  ر�سول  اأنه  ادعى  من  �سدق  اإظهار  به 
�ض665، تعريفات  اجلرجاين  �ض 219،  معجم  لغة  الفقهاء  �ض 439، امل�سباح  

املنري  مادة  )ع ج ز(.
َدَق عبدي يف ُكلِّ ما ُيَبلِّغ عني«. جمموعة  )3(    لأن دللة املعجزة مبنزلة قوله: »�سَ
=
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=
     املتون �ض7.

ويراجع يف بي�ن هذه الأمور التي ذكره� املوؤلف: جمموع مهم�ت املتون 3 - 5   
من اأم الرباهني لل�سنو�سي، اأ�سول الدين للبغدادي �ض88، 96، الإن�ساف 

للباقالين �ض60-43.
م�ساألة  وهي  تعالى.  اخلالق  اإثبات  يف  املوؤلف  �سلكها  التي  الطريقة  هذه  لكن   
املطالب  يف  ال�سمعية  دون  العقلية  الأدلة  على  والعتماد  والَعَر�ض،  اجلوهر 
َلف  العتقادية، نظراً لأنَّ الأدلة ال�سمعية ل تفيد اليقني، خمالٌف لطريقة ال�سَّ

عوا اأ�سحابها، لالأمور التالية: حيث اأنكروا هذه الطريقة وانتقدوها وبدَّ
1-  لأنها مل تكن معروفة على عهد الر�سول �سلى الله عليه و�سلم و�سحابته والتابعني 

لهم ب�إح�ص�ن، بل هي طريقة مبتدعة م�أخوذة من الفل�صفة اليون�نية.
تيمية يف  ابن  الإ�سالم  فندها �سيخ  اأنَّ مقدماتها ونتائجها غري م�ستقيمة، وقد   -2

كتابه »تلبي�ض اجلهمية« وابن ر�سد يف كتابه »مناهج الأدلة«.
اأنها �سعبة الفهم حتى على املتخ�س�سني، فكيف بجمهور النا�ض؟! فاإن قيل:   -3
ما طريقة ال�سلف يف ال�ستدلل على وجود الله تعالى؟ فاجلواب اأنهم ي�ستدلون 

على ذلك بطريقة القراآن الكرمي وهي:
1- ال�صتدلل بخلق الإن�ص�ن نف�صه،كم� كرره القراآن، اإذ هو الدليل وهو امل�صتدل. 

}ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ{ )�سورة الذاريات - اآية 21(.
والأر�ض  العظيمة، كال�سماوات  املخلوقات  من  ويح�سه  الإن�سان  ي�ساهده  ما   -2

واجلبال والبحار واملاء والنبات.
3- لفت النظر اإلى روعة ال�سنع والإتقان وح�سن التدبري، ي�ستدل بذلك على وجود 

خالق مبدع مدبر لهذا الكون العظيم.
4- فطرة الإن�سان التي فطر الله النا�ض عليها )كل مولوٍد يولد على الفطرة(. رواه 
البخاري برقم: 1359، 1386، وم�سلم حديث رقم: 2658 يراجع: فتاوى 
=
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1 - لأنه لو مل ]2/اأ يوجد �سانع، يلزم ترجح وجود احلادث على 
املقت�سي  وجوده  على  موقوف  ا  اإمَّ اإياه  الآخر  احلادث  اإيجاد  لأنَّ  عدمه، 

ترجح اأحد املت�ساويني على الآخر وهو حمال)1(.
2 - ولو مل يكن قدميًا واجبًا لذاته يلزم حدوثه وافتقاره اإلى غريه، فال 

يكون �سانع املحدثات)2(.   

=
        ابن تيمية 262/16، املحجة يف بيان احلجة و�رشح عقيدة اأهل ال�سنة 100/1، 
وترجيح  �سعدي،  لبن  امللحدين  اأ�سول  اإبطال  يف  والرباهني  القواطع  الأدلة 

اأ�ساليب القراآن على اأ�ساليب اليونان لبن الوزير، ومنها �ض21-11.
الكتاب  لهذا  اخت�سار  وهو  حجازي:  د.اأحمد  بتحقيق  للموؤلف  الوجيز  )1(  يف 
�ض6 قال: »لهذا العامل املح�سو�ض �سانع« واإل يلزم وجود املمكن بال اإيجاد، 

لأنَّ الإيج�د ت�ٍل للموجود، واإذ ل وجود له ل اإيج�د له.
ويف الوجيز بتحقيق د.عبداللطيف ك�ساب مل يذكر هذه الزيادة �ض4.  

وانظر: مهمات املتون �ض5 �سمن اأم الرباهني لل�سنو�سي، اأ�سول الدين للبغدادي   
�ض68-69، الإن�ساف للباقالين �ض26 مع احلا�سية )3( �ض72،وكاأنَّ يف 

كالم املوؤلِّف حذفًا.
)2( يف الوجيز: »قدميً�.. واإل احت�ج اإلى حمدث، فال يكون �ص�نعً� ق�دراً، اإذ لو 
كان موجبًا لزم الرتجيح بال مرجح يف اخت�سا�ض املحدثات باأوقاتها حل�سول 
اأثر  لأن  احل�دثة،  ال�رصوط  ت�صل�صل  »لزم«  اأو  الأوق�ت،  جميع  يف  املوجب 

املوجب ل يكون حادثًا اإل به«.
الوجيز بتحقيق د.اأحمد حجازي �ض7، وبتحقيق د.عبداللطيف �ض4 بدون   

اأرقام املقدمة.
ولو     له  اإلى حمدث«  احتاج  »واإل  قوله:  على  عبداللطيف  الدكتور  علق  وقد   
=
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3 - ولو مل يكن ال�ص�نع ق�دراً، يلزم قدم املقدور، اإذ ل يكون اأثر 
املوجب حادثًا اإّل بت�سل�سل احلوادث املحال بالتطبيق)1(.

=
      كان حمدثه حادثًا لفتقر اإلى حمدٍث ثالٍث، وهذا يوؤدي اإلى الت�سل�سل اإلى ما 
اإلى املح�ل فهو حم�ل. وثبت ب��صتح�لة ذلك  ل نه�ية وهو حم�ل. وم� اأدى 

ل. وجوب كون ال�سانع قدميًا، وقد �سبق اأنه يغني عنه ا�سمه الأوَّ
انظر: اأ�سول الدين للبغدادي �ض93-88.  

      وهذه الفقرة املنق�سمة اإلى رقم )2( و)3( هي فقرة واحدة يف الوجيز، ومل 
يذكر فيها »قادراً« م�ستقاًل مع دليله.

املتون  وجمموع  احلا�سية،  مع   )52 ���ض)48،  للباقالين  الإن�ساف  وانظر:   
�ض6.

ويف   120 اآية  املائدة:   - حض{  جض   مص  حص   }مس    تعالى:  قوله  القدرة  ودليل   
احلديث: )اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم َعّلم اأ�سحابه اأن يقولوا يف دعاء 
ال�ستخارة: اللهم اإيّن اأ�ستخريك بعلمك، واأ�ستقدرك بقدرتك، واأ�ساألك من 

ف�سلك، فاإنك تقدر ول اأقدر، وتعلم ول اأعلم، واأنت عالم الغيوب(.
رواه البيهقي يف الأ�سماء وال�سفات �ض125.  

علي  بن  ل�سعيد  وال�سنة  الكتاب  �سوء  يف  احل�سنى  الله  اأ�سماء  �رشح  وانظر:   
ال�سنة  اأهل  عقيدة  و�رشح  املحجة  بيان  يف  احلجة  ���ض97-93،  القحطاين 

�ض155.
)1( الت�سل�سل: اإما اأن يكون يف الفاعلني باأن يتوقف وجود كل فاعل وموؤثر على 
وجود الفاعل واملوؤثر الآخر، اأو يف الآثار، والأول ممتنع، واأّما الثاين فالراجح 

جوازه.
 122-119/2  ،277/1 املعقول  ل�رشيح  املنقول  �سحيح  موافقة  راجع:   
ه�م�ص منه�ج ال�صنة، ابن تيمية ال�صلفي لالأ�صت�ذ خليل الهرا�ص 133-126، 

التعريفات للجرجاين �ض105، الكليات لأبي البقاء �ض447.
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4 - ولو مل يكن ال�سانع عاملًا، يلزم توجه ق�سد القادر اإلى املجهول 
وهو حمال بال�رشورة)1(.

لأّن  قادراً،  عاملًا  يكون  اأن ل  يلزم  ال�سانع حيًا،  يكن  ولو مل   - 5
احلياة هي �سحتهما اأو �سفة مت�سمنة ل�سحتهما، وثبوت املتاأخر دون ثبوت 

م حمال)2(. املتقدِّ
6 - ولو مل يكن ال�سانع مريداً مرجحًا اأحد املقدورين على الآخر، 
»يلزم  ف�  �سواء،  والأوق��ات  المتداد  اإلى  والقدرة  والعلم  الذات  ون�سبة 

الرتجيح بال مرجح« وهو حمال)3(.

)1(       اأ�سول الدين 92، 93، 95، الإن�ساف �ض53-52.
)2( اأي ثبوت كونه تع�لى ق�دراً، ع�ملً�، دون ثبوت احلي�ة حم�ٌل، لأنَّ احلي�ة �رصط 

لهم�، ووجود امل�رصوط دون �رصطه حم�ٌل.
وهذه ال�سفة وهي �سفة احلياة - وردت يف القراآن مقرونة با�سمه القيوم، يف   
اأعظم اآية يف كتاب الله تعالى، قال تعالى: }ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ{ 
- البقرة: 255، واآل عمران: 2، وقد ُف�رّش باأنه كامل احلياة. اأ�سول الدين 
للبغدادي �ض105، الإن�ساف �ض51 مع احلا�سية، �رشح الأ�سماء احل�سنى 

�ض156-157، احلق الوا�سح املبني �ض88-87.
)3( الإرادة: من ال�سفات الواردة يف كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: }ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ{ - البقرة: 185 - وقال  تعالى: }ۇ  

ۇ  ۆ{ - الربوج: 16.
وهي عند ال�سلف نوعان: )1( اإرادة كونية قدرية. )2( اإرادة �رشعية دينية.   
وبني             بينه  تالزم  ول  الدينية،  ال�رشعية  الإرادة  تالزمه  اإمنا  ال�رشعي  والأمر 
الإرادة الكونية القدرية. مذكرة اأ�سول الفقه لل�سيخ حممد الأمني ال�سنقيطي
=
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كتاب  له  يكن  خمرباً،مل  اآمراً،ناهيًا،  متكلمًا،  يكن  مل  ولو   -  7
على  ما  بحجة  �سند  يكون  فال  اإليه،  منزل  ر�سول  ول  العباد،  اإلى  منزل 

الأحكام.
وقد ثبت باإعجاز القراآن املنزل على نبينا عليه ال�سالة وال�سالم كونه من 

الله تعالى، وكون املنزل اإليه نبيًا مر�ساًل من عنده تعالى)1(.
ودللة املعجزة على �سدق الر�سول يف دعوى الر�سالة ل تتوقف على 

ثبوت الر�سالة، فال دور)2(.
8 - واأّما كونه �سميعًا ب�سرياً، فلو كانا عبارتني عن العلم بامل�سموع 

واملب�رش، فذاك.
ثبوت  عنه  املتاأخر  بالإجماع  ثبوتهما  يكون  عليه،  زائدين  كانا  واإن 
ال�رشع، لأنَّ الإجماع عليهما باأنَّ اأ�سدادهما نقائ�ض ]2/ب يجب تنزيه 
الله تعالى عنه، لوجوب كونه تعالى منزهًا عن النقائ�ض، مع كونه تطوياًل 

=
      �ض109. ويف الوجيز �ض4 )مريداً( واإل يلزم يف تخ�سي�ض املقدور بوقت 
دون وقت تخ�سي�ض بال خم�س�ض. وانظر: الإن�ساف �ض53-55،اأ�سول 

الدين �ض104-102.
�ض4،  الوجيز  انظر  )متكلمًا(.  على  ب�سرياً(  )�سميعًا  قوله  م  قدَّ الوجيز  يف   )1(
�ض7. وانظر: الإن�ساف �ض56-57، واأ�سول الدين للبغدادي �ض106.

)2( الدور: توقف ال�سيء على ما يتوقف عليه.
تعريفات   ،334/2 الكليات  �ض343،  التعاريف  مهمات  على  التوقيف   
اجلرجاين �ض111، ل�سان العرب مادة )د و ر(، امل�سباح املنري مادة )د و ر( 

�ض241.
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ه  لحتياجه اإلى مقدمات يع�رش اإثباتها حمتاج اإلى الإجماع يف وجوب التنزُّ
عن النقائ�ض، لأنه هو املتم�سك فيه)1(. 

�ض4،    واملب�رشات.  بامل�سموعات  لعلمه  ب�سرياً(  )�سميعًا،  الوجيز:  يف  قال   )1(
�ض97-96،  للبغدادي  الدين  اأ�سول  �ض56-55،  والإن�ساف  �ض6، 

117-119، 122-124، �رشح اأ�سماء الله احل�سنى �ض87-84.
واملوؤلف ي�سري اإلى اأن املتكلمني اختلفوا يف املراد بقوله: �سميعًا ب�سرياً.  
انظر اخلالف يف املراجع ال�سابقة، واملختار عندهم يف تلك املراجع.  

ُثمَّ اعلم: اأّن م� ذكره املوؤلف يف اإثب�ت الرب )ال�ص�نع( خم�لٌف مل� عليه ال�صلف   
ال�سالح لأن ال�سلف يعتمدون يف اإثبات اخلالق كما �سبق على الأدلة ال�سمعية 
والفطرية والعقلية املتمثلة يف �رشب الأمثال والأمر بالنظر والتفكر يف الأنف�ض 
وملكوت ال�سماوات والأر�ض. وما �سلكه املوؤلف يحتمل اأمرين، وكالهما 

موجود عند املتكلِّمني.
والعقائد  الإلهية  املطالب  يف  اليقني  تفيد  ل  ال�سمعية  الأدلة  اأّن  الأول:  الأمر   

الإميانية.
والأمر الثاين: اأّن الدليل العقلي هو الذي ينفرد به العلماء عن اجلمهور فيتميزون   

باإدراكه عن العامة، ويكون بذلك لهم �رشف على غريهم.
فالأمر الأول وهو اأنه جارى املخالفني يف عدم اإفادة الدليل ال�سمعي اليقني هو   
الأظهر، والدليل العقلي الذي يرونه يفيد اليقني يف املطالب العقدية، ح�رشوا 

دللته يف ثالثة اأق�سام:
1( الواجب العقلي.  

2( امل�ستحيل العقلي.  
3( اجلائز العقلي.  

اأ - فالواجب العقلي: ما ل يت�سور يف العقل عدمه، كوجود الله تعالى.  
       ب - وامل�ستحيل العقلي: ما ل يت�سور وجوده، مثل: �رشيك اخلالق تعالى.

=   
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=
    ج - واجلائز العقلي: ما ي�سح يف العقل وجوده وعدمه، مثل العلم وغريه من  

الأ�سياء    املمكنة التي توجد يف وقت وتنعدم يف اآخر.
       ثمَّ يقول هوؤلء املتكلمون: يجب على كل مكلف �رشعًا اأن يعرف ما يجب لله 

تعالى، وما ي�ستحيل عليه، وما يجوز.
عليهم  للر�صل  ذلك  مثل  يعرف  اأن  �رصعً�  مكلف  كل  على  يجب  وكذلك   
ال�سالم، ومما يجب لله تعالى عند املتكلمني »الأ�ساعرة وَمْن وافقهم« يف اإثبات 

ال�سفات لله تعالى ع�رشون �سفة، ويق�سمونها اإلى اأق�سام وهي:
فوها باأنها احلال الواجبة للذات مادامت الذات غري معلَّلة  1( �سفة نف�سية: وعرَّ  

بِِعلِّة. وهذه ال�سفة هي الوجود.
2( ال�سفات ال�سلبية: وهي خم�ض: الِقَدم، البقاء، وخمالفته تعالى للحوادث،   

وقيامه بنف�سه، والوحدانية.
3( �سفات املعاين: وهي كلُّ �سفة قائمة مبو�سوف زائدة على الذات موجبة    
له حكمًا، وهي �سبع: القدرة، الإرادة، العلم، احلياة، ال�سمع، الب�رش،  

الكالم.
�سفة  ُكلَّ  لأّن  بذلك  َيت  و�ُسمِّ املعنوية،  ال�سفات  وهو  رابٌع:  ق�سم  وهناك   
فوا  منها تدل على معنًى زائد، وهي تعود اإلى »الق�سم الثالث« وتالزمه. وعرَّ
ال�سفات املعنوية باأنها: »احلال الواجبة للذات مادامت املعاين قائمٌة بالذات«، 
ف�سارت ال�سبع الأولى وهي �سفات املعاين علاًل لل�سفات املعنوية، وال�سفات 
تعالى.  لله  الثبوت  باأنها واجبة  الأ�ساعرة  ُي�رّشح  الأق�سام  املندرجة حتت هذه 
ال�سلب،  ال�سلبية �سفات غري موجودة، لأّن معانيها تت�سمن  ال�سفات  اأن  اإل 
وكذلك �سفة الوجود ويعرفونها باأنها حال، اأي اأمر ل موجود ول معدوم، 

وعلى هذا فهم يثبتون وجود �صف�ت املع�ين وهي �صبع - كم� ذكرن� -.
       واأما ال�سفات املعنوية فهي عندهم اأحوال، واأما ال�سفات اخلربية: فهم يرون اأّن
= 
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=
       طريق ثبوتها ال�سمع. انظر: احلجة يف بيان املحجة �ض174-175، وينظر يف 

اإثبات ال�سانع بطريق الأعرا�ض: النبوات �ض217-218 لبن تيمية.
       ومن هذا يعلم اأنَّ املوؤلف اإن� ذكر - هن� - ال�صف�ت املعنوية ال�صبع، ومعلوم اأن 
ال�سلف يثبتون كل ما اأثبته الله لنف�سه، وما اأثبته له ر�سوله �سلى الله عليه و�سلم 

من غري حتريف ول تعطيل ول ت�سبيه ول متثيل ول تكييف.
ال�سدق  فهو وجوب  عقاًل -  ال�سالم -  عليهم  للر�سل  عندهم  ما يجب  واأّما   
والأمانة وتبليغ ما اأمروا بتبليغه. وي�ستحيل يف حقهم عليهم ال�سالم اأ�سداد هذه 

ال�سفات.
الأمني  حممد  لل�سيخ  البيان  اأ�سواء  �ض7-6،  املتون  اأمهات  جمموع  انظر:   

304/2 فما بعدها.
اأّن ال�سفات املعنوية هي عبارة عن كيفية الت�ساف باملعاين، وعدُّ  والتحقيق   
باحلال  ي�سمونه  ما  على  مبني  املعاين  �سفات  على  زائدة  �سفات  لها  املتكلمني 
املعنوية زاعمني اأنها اأمر ثبوتي ل موجود ول معدوم، وهذا ل اأ�سل له عند 

التحقيق. اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن 305/3.
اأن الأدلة ال�صمعية ل تفيد اليقني  اإذا ك�ن م� �صلكه املوؤلف مبنيً� على  واأقول:   
ول ي�صتدل به� على املط�لب الإلهية والعق�ئد الإمي�نية، واأنه اإذا تع�ر�ص الدليل 
النقلي مع الدليل العقلي، ومل ميكن اجلمع بينهما، وجب تقدمي العقلي، لأّن 
مبني على  املذهب  واأن هذا  للنقلي.  اإبطال  اإبطاله  للنقلي، ويف  اأ�سل  العقلي 

مقدمات ثالث:
الأولى: ثبوت التعار�ض بني العقل والنقل.  

الثانية: انح�ص�ر التق�صيم يف الأربعة التي ذكرت فيه.  
الثالثة: بطالن الأق�سام الثالثة ليتعني ترجيح الرابع.  

ل ابن تيمية رحمه الله بردها يف كتابه »درء تعار�ض العقل         وهذه ال�سبهة قد تكفَّ
=
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=
       والنقل« من وجوه:

اإذا تع�ر�ص دليالن  اأّن التق�صيم ب�طل من اأ�صله، وال�صحيح اأن ُيق�ل:  الأول:   
�سمعيان اأو عقليان، اأو اأحدهما �سمعي والآخر عقلي، فاإما اأن يكونا قطعيني 

      اأو ظنيني، اأو اأحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا، فاأما القطعيان فال ميكن تعار�سهما 
يف نف�ض الأمر يف الأق�سام الثالثة، لأن الدليل القطعي م�ستلزم مدلوله قطعًا، 
اأحد من العقالء.  فلو تعار�سا للزم اجلمع بني النقي�سني، وهذا ل ي�سك فيه 
واإن كانا ظنيني فامل�سري اإلى الراجح منهما ويجب تقدميه �سواء كان عقليًا اأم 

نقليًا.
فهذا تق�سيم وا�سح متفق على م�سمونه بني العقالء، فاأما اإثبات التعار�ض بني   
معلوم  وا�سح  فخطاأ  مطلقًا،  العقلي  بتقدمي  واجلزم  وال�سمعي  العقلي  الدليل 

الف�ساد عند العقالء.
ن�صلم  فال  القطعية  به  يريد  اأن  ف�إم�  والنقل  العقل  تع�ر�ص  اإذا  قوله:  اإن  الثاين:   
اأن  واإما  للراجح منهما،  فالتقدمي  نَِّينْي،  الظَّ يريد  اأن  واإما  تعار�سهما،  اإمكان 
يريد م� ك�ن اأحدهم� قطعيً� والآخر ظنيً�، ف�لقطعي هو املقدم مطلقً�، ف�إذا قدر 
تقدمي  اأن  فعلم  تقدميه لأنه قطعي ل لأنه عقلي،  القطعي كان  العقلي هو  اأن 

العقلي مطلقًا خطاأ.
واإن َجْعَل جهة الرتجيح كونه عقليًا خطاأٌ، واإّن َجْعل �سبب التاأخري وال�سطالح   

كونه نقليًا خطاأٌ.
م العقلي  بيانه: اأنَّا ل ن�سلم انح�سار الق�سمة يف الأربعة، لإمكان اأن يقال يقدَّ  

م. تارة، وال�سمعي تارة، فاأيهما كان قطعيًا ُقدِّ
ال�سواعق املر�سلة �ض103 وما بعدها.  
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ب - ويف ِع�سمة)1( الأنبياء)2( عليهم ال�سالم:
1 - اأكرث املحققني على اأنَّه ل ميتنع عقاًل على الأنبياء عليهم ال�سالم 

قبل النبوة)3( ذنب، من �صغرية اأو كبرية)4()5(.
الله من املكروه )يع�سمه( من باب  اللغة م�سدر، يقال )ع�سمه(  الع�سمة يف   )1(

)�رشب(: حفظه ووقاه. و)اعت�سمت بالله( امتنعت به.
َفت بتعاريف كثرية، تختلف ح�سب اختالف مق�سود املعرِّف  وا�سطالحًا: ُعرِّ  

وم� يعتقده فيه�، ومن ذلك قولهم:
اأ - الع�سمة: َمَلَكة اجتناب املعا�سي مع التمكن منها.  

ب - وقيل: منع الله عبده من املعا�سي مع التمكن منها.  
ج - وقيل: القدرة على الطاعة وعدم القدرة على املع�سية.  

وهناك تعاريف اأخرى، تنظر يف: خمتار ال�سحاح مادة )ع �ض م(، امل�سباح   
املنري مادة )ع �ض م( �ض414، التوقيف على مهمات التعاريف �ض516، 
البحر املحيط  التعريفات للجرجاين �ض150،  البقاء �ض648،  اأبي  كليات 
246/2، اإر�ساد الفحول �ض34، اأفعال الر�سول �سلى الله عليه و�سلم لالأ�سقر 

�ض139، ع�سمة الأنبياء �ض15-14.
موؤيداً  اأر�صله  اأو  ب�رصع  اإليه  الله  اأوحى  اإن�ص�ن ذكر  )نبي( وهو  الأنبي�ء: جمع   )2(
اأ(  ب  )ن  مادة  الراغب  مفردات  ���ض239،  التعريفات  قبله.  َمْن  ل�رشيعة 

�ض732، الكليات 352/4، مهمات التعاريف �ض961.
)3( النبوة: �صف�رة بني الله تع�لى، وبني ذوي العقول من عبيده لإزاحة عللهم يف 

معا�سهم ومعادهم. الكليات �ض961.
)4( الكبرية: ُكل ما وجب عليه حد يف الدنيا اأو وعيد من�سو�ض عليه يف ال�رشع فهو 

كبرية، وم� عدا ذلك فهو من ال�صغ�ئر. ابن بره�ن 359/1.
)5( الوجيز بتحقيق د.عبداللطيف ك�ساب �ض5 مع احلا�سية )2( حيث قال: »اأما 
=
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2 - والرواف�ض)1( منعوا الذنب مطلقًا)2(.
كما   - ال�سغرية  زوا  وج���وَّ الكبرية،  منعوا  وامل��ع��ت��زل��ة)3(   -  3

=
ميتنع  ل  بل  �سغرية،  اأو  كبرية  املع�سية  عليهم  ميتنع  فال  والنبوة  الر�سالة  قبل   
اإر�سال من اأ�سلم واآمن من بعد كفره. كما هو قول القا�سي الباقالين واأكرث 

املحققني، خالفًا للمعتزلة وال�سيعة«.
ح الآمدي م� ذهب اإليه الق��صي وَمْن وافقه، ق�ل: لأنه ل �صمع قبل  وقد رجَّ  

البعثة يدل على ع�صمتهم عن ذلك.
ودللة العقل مبنية على التح�سني والتقبيح العقلي، وهذا باطل عند اأهل ال�سنة.   
البحر  الر�سول 144/1،  اأفعال  التحرير 30/3، الإحكام 128/1،  تي�سري 
املحيط 246/2، اإر�ساد الفحول �ض35، الربهان 493/1، بيان املخت�رش 
478/1، الف�سل لبن حزم 4/2، �رشح املواقف  381/8، املغني لعبداجلبار 

93/13، نظرية التكليف �ض388، املغني 230/20.
)1( هم: الذين كانوا مع زيد بن علي بن احل�سني بن علي بن اأبي طالب ر�سي الله 
عنه ثّم تركوه ملا رف�ض اأن يترباأ من ال�سيخني اأبي بكر وعمر - ر�سي الله عنهما 
- وقال لهم: »كانا وزيري جدي«. ثم اأ�سبح هذا اللقب لكل من غال يف هذا 

املذهب وهم ِفَرق متعددة.
اجلنان  مراآة  ���ض184،  العني  احلور  �ض15،  الإ�سالميني  مقالت  انظر:   

257/1، تلبي�ض اإبلي�ض �ض97.
)2( اإحكام الآمدي 242/1، مقالت الإ�سالميني لالأ�سعري 272/1، ع�سمة 
الأنبياء ملحمود ما�سي 19-21، اإر�ساد الفحول �ض35، الف�سل لبن حزم 
املخت�رش  بيان  املحيط 175-170/4،  البحر  التحرير 2/3،  تي�سري   ،2/4

.478/1
=
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زناها)1(. جوَّ
قبيح  البعث، وهو  الذنب خماًل بحكمة  الفريقني كون  ومبنى كالم 

عقاًل، وقد عرفت اأّنه ل قبح بالن�سبة اإليه تعالى)2(.

=
الله:    الب�رشي رحمه  لقول احل�سن  َيت بذلك  �ُسمِّ الإ�سالمية،  الفرق  )3( فرقة من 
َف بالعتزال، وكان اعتزاله ب�سبب اخلالف  ل من ُو�سِ اعتزلنا وا�سل، وهو اأوَّ
يف مرتكب الكبرية، ثم خالفوا اأهل ال�سنة يف م�سائل كثرية يف العقيدة، حيث 
يقولون باأنَّ القدر خريه و�رشه من الله ونفوا �سفات الله تعالى، وقالوا بوجوب 

رعاية الأ�سلح للعباد على الله، وقالوا بالتح�سني والتقبيح العقليني.
ْوَن اأ�سحاب العدل والتوحيد، ويق�سدون بهما اأن ل يعذب الله العباد باأفعال  وُي�َسمَّ  
كتبها عليهم، وهم ِفَرق كثرية. الَفْرُق بنَْيَ الِفَرق 20-67، امللل والنحل لل�سهر 

�ستاين 43/1، املواقف �ض62، اللباب 156/3، الرو�سة البهية �ض102.
)1( املعتمد 370/1، البحر املحيط 170/4-175، الربهان 384-383/1، 
اأفعال الر�سول 144/1 فما  اإر�ساد الفحول �ض35،  تي�سري التحرير 20/3، 
ما�سي  حممود  للدكتور  الأنبياء  ع�سمة   ،2/4 حزم  لبن  الف�سل  بعدها، 
18-21، نظرية التكليف لعبدالكرمي نعمان 378-388، املغني لعبد اجلبار 

.93/13
وهذه امل�ساألة تبحث يف كتب العقائد، لأنها فيما يجب للنبي �سلى الله عليه   
لالأ�سقر  الر�سول  اأفعال  املعجزة.  مبقت�سى  عليه،  ويحرم  له،  ويجوز  و�سلم 

.144/1
)2( ي�سري املوؤلِّف رحمه الله يف هذه الفقرة اإلى �سبب اخلالف يف م�ساألة ع�سمة الأنبياء 
منعهما  فمن  العقليني،  والتقبيح  التح�سني  م�ساألة  على  مبني  واأنه  النبوة،  قبل 
واملعتزلة          ال�سيعة  وهم  بذلك  قال  ومن  كالأ�ساعرة،  البعثة،  قبل  الع�سمة  منع 
=
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=
       قالوا بع�سمة الأنبياء.

ويرى املوؤلف: اأن الع�صمة اإذا ك�نت من فعل الرب، ف�إن فعله تع�لى ل يت�صف   
بالُقْبح.

 ،234-233/2 والتحبري  التقرير   ،21-20/3 التحرير  ال�سابقة،  املراجع   
 144/1 لالأ�سقر  الر�سول  اأفعال  بعدها،  فما   175-170/4 املحيط  البحر 
بيان  للقا�سي عيا�ض 109/2،  ال�سفا  الف�سل لبن حزم 2/4،  بعدها،  فما 

املخت�رش 478/1، ع�سمة الأنبياء للدكتور حممود ما�سي 19-18. 
ويرى  ابن  حزم: اأنَّ ع�سمة  الأنبياء  قبل البعثة  ِمَن املُ�َسلَّمات، لأنَّ الأمر ل   

يخلو من وجهني:
اأحدهما: اأن يكون ُمَتَعبِّداً ب�رشيعة نبي قبله كما كان عي�سى عليه ال�سالم.  

ثانيهما: اأن يكون قد ن�ساأ يف قوم قد ُدِثرت �رشيعتهم كما يف بعثة حممد �سلى   
الله عليه و�سلم.

فاإن كان ُمَتَعبِّداً ب�رشيعة َمْن قبله فقد اأبطلنا اأن يكون نبي ع�سى ربه اأ�ساًل.  
واإن كان ن�ساأ يف قوم قد دثرت �رشيعتهم فهو غري متعبد ول ماأمور مبا مل ياأته   

اأمر الله تعالى به، فلي�ض عا�سيًا لله.
اأي اأنَّ املع��صي على هذا غري موجودة ول معتربة يف حقه حينئٍذ، اإذ الأحك�م   

ال�رشعية اإمنا تتعلق بالأوامر والنواهي، وتقرير ال�رشيعة. 
ف�إذاً َمْن ق�ل من الظ�هرية بع�صمة الأنبي�ء قبل البعثة يختلف عن ال�صيعة واملعتزلة،   
لأنهم يقولون: اإن ذلك بدليل العقل الذي يوجب ع�صمتهم  من ُكلِّ م� يوؤدون 

به بعد النبوة.
قال ال�سوكاين - رحمه الله - »ا�ستدل َمْن َمَنَع مطلقًا اأو مقيداً باأن وقوع الذنب   
منهم قبل البعثة منفر عنهم اأن ير�سلهم الله تعالى، فيخل باحلكمة من بعثهم، 

وذلك قبيٌح عقاًل.
=  
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د  1 - والإجماع)1( منعقد على ع�سمتهم - عليهم ال�سالم - عن تعمُّ

=
      ويج�ب: ب�أن ل ن�صلم ذلك«. اإر�ص�د الفحول �ص35.

يف  حالهم  ينعك�ض  ال�رشيرة،  وح�سن  ال�سرية  �سفاء  »بعد  التحرير:  يف  وقال   
القلوب، ويوؤكده دللة املعجزة وامل�ساهدة واقعة به يف اآحاد اأفعال اخللق اإلى 

اإجاللهم بعد العلم مبا كانوا عليه«.
الر�سول  اأفعال  الأنبياء 21-18،  ع�سمة  التي�سري 21-20/3،  مع  التحرير   

لالأ�سقر 1-144، ال�سفا 109/2، الف�سل 2/4.
)1( �سياأتي تعريف املوؤلف لالإجماع يف مو�سعه من الكتاب.
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الكذب  يف الأحكام)1(. لدللة املعجزة على ال�سدق فيها)2(.
ا ينايف مقت�سى املعجزة بعد  2 - واجلمهور على وجوب ع�سمتهم عمَّ

)1( الوجيز بتحقيق د.اأحمد حجازي �ض7، وفيه: وهم مع�سومون بعد الر�سالة 
عن ال�سغائر املنفرة عمداً، والكبرية عمداً، وعن الكذب يف كالم الله تعالى، 

وعّما ينايف مقت�سى املعجزة.
الأحكام«:  »يف  وقال  �ض5:  ك�ساب  د.عبداللطيف  بتحقيق  الوجيز  ويف   

�سقطت من الأ�سل.
انظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية 283/2، منهاج ال�سنة 130/1، الفتاوى   
الكربى 190/1، الف�سل لبن حزم 2/4، البحر املحيط 175-170/4، 

اأفعال الر�سول لالأ�سقر 150/1.
الذنوب  على  الإقرار  من  الع�سمة  هو  الإجماع  فيه  يتحقق  الذي  اأّن  نقل  وقد   
الكبائر، ومن ا�ستقرار اخللف يف التبليغ موؤيداً لراأي ابن تيمية رحمه الله الذي 
يقول فيه: »اإنَّ ع�سمتهم فيما يبلغونه عن الله ثابتة باتفاق«. وقال يف مو�سع اآخر: 
»والنبي �سلى الله عليه و�سلم مع�سوم فيما يبلغه عن الله تعالى، فال ي�ستقر خطاأ 
يف التبليغ، ولكنهم مع�سومون من الإقرار على الذنب، بل ينبهون اأو يتوبون«، 
اأفعال  ممَّا كان.  اأعظم  اإيل  �ساحبها  بها  يرجع  الله  يقبلها  التي  الن�سوح  والتوبة 

الر�سول لالأ�سقر 144/1، اجتهاد الر�سول لل�سيخ عبداجلليل عي�سى �ض43.
ويف بيان املخت�رش: لأنَّ املعجزة دلت على �سدقهم فيها، فلو جاز كذبهم فيها   

لبطلت دللة املعجزة 479/1.
ال�سالم  عليه  النبي  �سدق  على  تدل  املعجزة  اأّن  �سكَّ  »ل  احلرمني:  اإمام  قال   )2(
فيما يبلغه عن الله تعالى، فتجب ع�سمته من اخللف يف مدلول املعجزة، ولو 
الفحول  اإر�ساد  الربهان 483/1،  دالة«.  املعجزة  ملا كانت  مل يكن كذلك 

�ض34.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 116

الر�سالة)1(.

ي�ستعملوها  مل  الكالم  اأهل  ولكن  نف�سها،  يف  �سحيحة  دللة  املعجزة  دللة   )1(
الكربى  الفتاوى  الله.  رحمه  تيمية  ابن  يقول  كما  عليه،  دلياًل  ُجِعَلت  فيما 

.295/10
واأي�سًا: دللتها حمدودة بدعوى الر�سالة، وما وقع عليه التحدي، وما ي�ستقر   
يف ال�رشع مما يبلغه الر�سول �سلى الله عليه و�سلم بقوله اأو فعله. وقد اختلف فيما 
تقت�سيه املعجزة: قال الغزايل: »ُكلُّ ما يناق�ض مدلول املعجزة فهو حمال عليهم 
تعالى،  بالله  واجلهل  الكفر،  جواز  املعجزة:  مدلول  ويناق�ض  العقل  بطريق 
والتق�سري يف  يبلِّغ،  فيما  والغلط  واخلطاأ،  والكذب،  الله،  ر�سالة  وكتمان 

التبليغ، واجلهل بتفا�سيل ال�رشع الذي اأُِمَر بالدعوة اإليه«.
ا ما يرجع اإلى مقارفة الذنب فيما يخ�سه، ول يتعلق بالر�سالة، فال  ثمَّ قال: »اأمَّ  
يدل على ع�سمتهم عنه عندنا من دليل العقل. بل دليل التوقيف والإجماع«. 
امل�ست�سفى 213/2 مع حا�سية م�سلم الثبوت، اأفعال الر�سول لالأ�سقر 150/1.

ويقول القا�سي عيا�ض: الإجماع على ع�سمتهم:  
2( ويف الأقوال البالغية عن العمد وال�سهو والن�سيان والغلط.  

3( ويف اخللف يف الأقوال الدينية عمداً و�سهواً.  
4( ومن الذنوب الكبائر. املرجع ال�سابق 150/1.  

ويقول ال�صوك�ين: »ذهب الأكرثون من اأهل العلم اإلى ع�صمة الأنبي�ء بعد النبوة   
من الكب�ئر. وقد حكى الق��صي اأبوبكر اإجم�ع امل�صلمني على ذلك«.

حكوا  وكذا  الأ�سوليني.  متاأخري  من  وغريه  احلاجب  ابن  حكاه  وكذا   
الأخالق  كرذائل  مبن��صبهم،  يزري  مم�  النبوة  بعد  ع�صمتهم  على  الإجم�ع 
والدناءات و�سائر ما ينفر عنهم. وهي التي يقال لها �سغائر اخل�سة، ك�رشقة 
لقمة، والتطفيف بحبة. واإن� اختلفوا يف الدليل الدال على ع�صمتهم مم� ُذِكَر         
=

=
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      هل هو ال�رشع اأو العقل؟
     اأ - فق�لت املعتزلة، وبع�ص الأ�صعرية: اإّن الدليل الدال على ذلك ال�رصع والعقل ، 
اإمام  ونقله  و�رشعًا.  عقاًل  منهم  وقوعها  في�ستحيل  التباع،  عن  منفرة  لأنها 

احلرمني يف الربهان عن طبقات اخللق، قال: واإليه م�سري جماهري اأئمتنا.
ب - وق�ل ابن فورك: اإّن ذلك ممتنع من مقت�صى املعجزة. ق�ل الق��صي عي��ص:   

واإليه ذهب الأ�صت�ذ اأبو اإ�صح�ق وَمْن تبعه.
      ج - وقال القا�سي اأبو بكر وجماعة من حمققي ال�سافعية واحلنفية: اإّن الدليل 

على امتن�ع ذلكهو ال�صمع فقط، والإجم�ع دلَّ عليه.
ق�ل: ولو رددن� ذلك اإلى العقل فلي�ص فيه م� يحيله�.  

واختار هذا اإمام احلرمني، والغزايل، والكيا الطرب�ستاين، وابن برهان.  
       ]اإلكيا هو: علي بن حممد بن علي الطرب�ستاين، ال�سافعي، عماد الدين �سيخ ال�سافعية 
ببغداد املعروف )باإلكيا الهرا�سي( - وهي كلمة فار�سية معناها: الكبري - ت504ه�، 
من موؤلفاته كتاب )�سفاء امل�سرت�سدين يف مباحث املجتهدين(، )�سذرات الذهب 

. 8/4، ك�سف الظنون 1056/2، هداية العارفني 694/1( 
ابن  امل�ست�سفى 49/2،  الربهان 484-483/1،  الفحول �ض35،  اإر�ساد   
التحرير  تي�سري   ،175-170/4 املحيط  البحر  بعدها،  فما   358/1 برهان 
الأنبياء  ع�سمة  بعدها،  فما   223/2 والتحبري  التقرير  بعدها،  فما   21/3
م�سلم  �ض16،  للرازي  الأنبياء  ع�سمة  �ض21،  ما�سي  حممود  للدكتور 

الثبوت 99-97/2.
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زه)1( القا�سي)2( �سهواً)3(. وقد جوَّ

)1( �سقط من الن�سخة التي عندي، وقال ال�سوكاين: والإجماع على ع�سمتهم بعد 
ا  د الكذب يف الأحكام ال�رشعية لدللة املعجزة على �سدقهم واأمَّ النبوة من تعمُّ

زه القا�سي اأبوبكر. الكذب غلطًا فمنعه اجلمهور، وجوَّ
وا�ستدل اجلمهور باأنَّ املعجزة تدل على امتناعه.  

وا�ستدل القا�سي باأنَّ املعجزة اإمنا تدل على امتناعه عمداً ل خطاأً.  
وقال ال�سوكاين: وقول اجلمهور اأولى. اإر�ساد الفحول �ض34، م�سلم الثبوت   

99/2، بيان املخت�رش 479/1.
الأم�ن  يرتفع  فال  الراجح -  هو  ال�صهو - كم�  على  يقرر  اإذا ك�ن ل  قلت:   
ا يخرب به فلم يقع ما يخل مب�سلحة التبليغ. تي�سري التحرير 21/3، التقرير  عمَّ

224/2، �رشح املنهاج لالأ�سفهاين 499/2.
)2( هو حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر املعروف بالقا�سي الباقالين - بت�سديد 
الالم - فقيٌه، مالكٌي، متكلم على اأ�سول مذهب الأ�سعري. له: �رشح الإبانة 
�سنة  تويف  والإر�ساد، وغريها  والتقريب  اللمع،  الديانة، و�رشح  اأ�سول  يف 
403ه�. وله ترجمة يف: وفيات الأعيان 609/1، الفتح املبني 223/1، 
الزاهرة  النجوم   ،350/11 والنهاية  البداية   ،168/3 الذهب  �سذرات 

.234/4
)3( ال�صهو يف اللغة: ذهول املعلوم عن اأن يخطر ب�لب�ل.

اأعمُق  فالن�سيان  كليهما.  واحلافظة  الذاكرة  من  ال�سيء  زوال  وا�سطالحًا:   
اأثراً.

الكليات 25/3، امل�سباح املنري 346، املفردات مادة )�ض ه�  ا(، التوقيف   
�ض417، تي�سري التحرير 263/3.
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بناًء على جواز  اخلوارج  الأزارق��ة)2( من  زه  الكفر)1( وجوَّ 3 - وعن 
الذنب وكلمة كفر عندهم)3(.

يَعة)4( اإظهار الكفر َتِقيًَّة)5()6(. ز ال�سِّ وجوَّ

مقت�سى  ينايف  ا  عمَّ ع�سمتهم  وجوب  على  »واجلمهور  قوله:  على  معطوف   )1(
لالآمدي  عى.الإحكام  املدَّ الإجماع  هذا  على  يرد  ما  �سبق  وقد  املعجزة« 

.170/1
)2( الأزارقة: فرقة من اخلوارج، ُن�ِسُبوا اإلى رئي�سهم نافع بن الأزرق احلروري، 

خرج اآخر اأيام يزيد بن معاوية، وُقتِل �سنة 65ه�.
زوا اأن يبعث الله نبيًا علم اأنه  ومعنى هذا القول: اأنَّ الأزارقة من اخلوارج جوَّ  

يكفر بعد نبوته. تي�سري التحرير 21/3.
)3( َن�َصَب بع�ُص املوؤلفني ذلك اإلى الف�صيلية من اخلوارج. وهذا ا�صطالح عندهم 
يق�ل:  وقد  اإطالق كلمة كفر على كلِّ ذنب«.  الذنب، وجواز  »م�هية  يف 
اإّن لزم املذهب لي�ص مذهبً� اإذا مل ي�رصحوا بذلك. �رصح املنه�ج لالأ�صفه�ين 

499/2-500، الإحكام 170/1.
)4( ال�سيعة: هم الذين �سايعوا عليَّ بن اأبي طالب ر�سي الله عنه على اخل�سو�ض.

تخرج من  الإمامة ل  واأّن  اأو خفّيًا،  اإّما جليًا  ن�سًا، وو�سية،  باإمامته  وقالوا   
ويعتقدون  بتقية من عنده،  اأو  يكون من غريه  فبظلم  واإن خرجت  اأولده، 
ثبوت ع�سمة الأئمة عن الكبائر وال�سغائر. وُهم ِفَرٌق. امللل والنحل 234/1، 

تاريخ الِفرق الإ�سالمية �ض298 فما بعدها.
)5( التَِّقيَّة - بفتح التاء وك�رش القاف وت�سديد الياء املفتوحة - م�سدر من )وقى( 
مبعنى احلذر واملخ�فة. وا�صطالحً�: اإظه�ر غري م� يعتقد وق�ية لنف�صه من اأذى قد 

ي�سيبها. والتقية من عقائد ال�سيعة. معجم لغة الفقهاء 142.
)6( املح�سل 523-524، م�سلم الثبوت 97/2.
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زه  د الكبائر عندنا �سمعًا، وعند املعتزلة عقاًل)1(. وجوَّ 4 - وعن تعمُّ
احَل�َسِويَُّة)2(.

فال  �سهواً)4(  ل  عمداً،  لقمة  ك�رشقة  َرِة)3(  املَُنفِّ ال�سغائر  وعن   -  5
ي�رشون ول يقرون)5(.

اأو  العقل  هو  هل  ذلك،  على  دلَّ  الذي  الدليل  هو يف  اإن�  اخلالف  اأّن  �صبق   )1(
ال�رصع؟ اأو هم� معً�؟ وم� يرد على ذلك الإجم�ع. وهذه امل�ص�ألة معطوفة على 

قوله: »واجلمهور على وجوب ع�سمتهم عما ينايف مقت�سى املعجزة«.
انظر بيان املخت�رش 479/1.  

وا بذلك لأنهم كانوا يف حلقة احل�سن الب�رشي - رحمه الله -  )2( احَل�َسِويَُّة: �ُسمُّ
وا هوؤلء حل�سا احللقة: اأي  فوجد كالمهم �ساقطًا، وكانوا بني يديه فقال: ُردُّ

جلانبها.
وا بذلك لأنهم يح�سون الأحاديث التي ل اأ�سل لها يف الأحاديث  وقيل: �ُسمُّ  

املروية عن النبي �سلى الله عليه و�سلم.
وهذا ال�سم قد يطلقه املعتزلة والأ�سعرية على اأهل ال�سنة الذين يثبتون ما اأثبته الله   
تعالى لنف�سه من الأ�سماء وال�سفات من غري حتريف ول تبديل ول تعطيل ول 

تكييف.
جمموع الفتاوى 185/3، احلور العني 204، ابن برهان 359-358/1،   

جمع اجلوامع مع البناين 233/1.
)3( هذا معطوف على قوله: واجلمهور على وجوب ع�سمتهم عّما ينايف مقت�سى 

املعجزة بعد الر�سالة.
)4( قوله: ل �صهواً: اأي يجوز وقوع ذلك منهم �صهواً.

)5( معنى كالمه: اأّن الأنبياء عليهم ال�سالم ل ي�رشون على هذه الأفعال لو ح�سلت 
=
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ال�سغائر  املعتزلة  من  ها�سم)3(  واأب��و  منا)2(  احلرمني)1(  اإم��ام  ز  وج��وَّ
عمداً)4(.

=
منهم ول يقرهم  الله �صبح�نه وتع�لى على ذلك الذنب، بل ينبههم اأو يتوبون   

منها قبل ا�ستقرار �رشيعتهم.
      وهذه امل�ساألة ك�سابقاتها ما يذكر من التفاق مل يح�سل عليه الإجماع. ول 
الر�سول  اأفعال  انظر:  تيمية.  ابن  يقول  كما   - ال�رشعية  الع�سمة  هو يف حمل 
�سلى الله عليه و�سلم لالأ�سقر 156/1، تي�سري التحرير 21/3، �رشح املنهاج 
لالأ�سفهاين حتقيق الدكتور عبدالكرمي النملة 500/2 والرتقيم للجزئني، بيان 

املخت�رش 479/1.
ويّل، الفقيه، ال�سافعي،  )1( هو: عبدامللك بن عبدالله بن يو�سف اجلويني، الأُ�سُ
ه على القا�سي ح�سني، ودر�ض احلديث على والده.  الأديب، املتكلم، تفقَّ
ة م�سنفات منها: الربهان يف الأ�سول، الورقات، تلخي�ض التقريب،  له ِعدَّ
الأعيان  وفيات  478ه�،  �سنة  تويف  وغريها.  الدين،  اأ�سول  يف  الإر�ساد 
تبيني كذب املفرتي 278، طبقات  البداية والنهاية 128/12،   ،360/1

ال�سافعية لبن ال�سبكي 249/3.
)2( قوله: »منا« يحتمل اأّن املوؤلف كان �سافعيًا، ثم انتقل اإلى مذهب احلنفية، اأو اأن 
هذه املقابلة بالن�سبة للخالف يف هذه امل�ساألة بني املعتزلة واأهل ال�سنة على وجه 

العموم.
)3( هو عبدال�سالم بن حممد بن عبدالوهاب، اأبوها�سم اجلبائي، يعترب من �سيوخ 
الأبواب  موؤلفاته:  من  والأ�سول،  الكالم  علمي  خا�سة يف  اآراء  له  املعتزلة، 
والجتهاد. املنتظم 261/6، النجوم 242/3، البداية والنهاية 176/11، 

�رشح املنهاج لالأ�سفهاين 158/1.
=
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ز اجلمهور �سدور ال�سغائر غري اخل�سي�سة عن الأنبياء عمداً)1( ول  وجوَّ
ُزُه اجلبائي)2( اإل بطريق ال�سهو واخلطاأ يف التاأويل)3(. يجوِّ

=
)4( الآمدي 171/1، �رشح املنهاج لالأ�سفهاين 500/2. وال�سغائر املق�سودة   
- هنا - ال�سغائر املنفرة، فاإنَّ اإمام احلرمني واأبا ها�سم، يريان جوازها عمداً، 

لعدم وجود فارق من�سبط لل�سغائر عندهما.
وَقيَّد يف التحرير اجلواز بطريق الغلط واخلطاأ على جواز الجتهاد للنبي وجواز   

اخلطاأ عليه فيه. التحرير 27/3.
)1( قال يف التحرير: »وجواز تعمد غريها، اأي غري ال�سغائر بال اإ�رشار عند اأكرث 

ال�سافعية، واملعتزلة. ومنعه: اأي تعمد غريها احلنفية«.
التحرير 21/3، �رشح املنهاج لالأ�سفهاين 500/2، الآمدي 171/1 وفيه:   
ومنعت ال�سيعة وجمع من املعتزلة اأن تكون املع�سية مق�سودة. بيان املخت�رش 

.479/1
املعتزلة يف  �سيخ  اأبواحل�سني،  الهمذاين،  بن عبداجلبار  اأحمد  )2( هو: عبداجلبار 
ع�رشه، وُيَلقَّب بالقا�سي، فقيه، اأ�سويل، متكلِّم، كانت ولدته �سنة 359 
ه� ووفاته �سنة 415 ه�. له كتب كثرية منها: املغني يف اأبواب العدل والتوحيد، 

املحيط بالتكليف.
انظر: تاريخ بغداد 113/11، ل�سان امليزان 386/3، معجم املوؤلفني 78/5،   

�رشح املنهاج 216-215/1.
)3( �رشح املنهاج 500/2، الآمدي 171/1 ويف الو�سول اإلى الأ�سول نقل عن 

الآمدي، والنظام، واجلبائي، وجعفر بن مب�رش: عدم اجلواز عمداً.
الإحكام  ال�سول 196/2،  نهاية  برهان 362/1،  الأ�سول لبن  اإلى  الو�سول   

لالآمدي 128/1.
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ز اأكرث الأ�ساعرة)1(، واأكرث املعتزلة �سدوره عنهم �سهواً)2(. وجوَّ
زه  َج��وَّ واإْن  �سهواً،  عنهم  الكبائر  �سدور  ج��واز  عدم  واملختار 

الأكرثون)3(.

)1( الأ�ساعرة هم: فرقة من الفرق الإ�سالمية الكربى التي برزت نتيجة الختالف 
ال�سنة واملعتزلة، لكن  اأهل  التوفيق بني مذهب  امل�سلمني حماولة  والتفرق بني 
مل يحالفها النجاح يف كثري من امل�سائل، لختالف الأ�سول التي انبنى عليها 
مذهب اأهل ال�سنة ومذهب املعتزلة. فجاء املذهب الأ�سعري خليطًا من مذاهب 
�ستى كاملعتزلة واجلهمية والكالمية، وهو يعتمد على تاأويل ن�سو�ض ال�سفات، 
فيه غمو�ض وهو غري  الك�سب  الأ�سعري يف  منها، ومذهب  العقلية  وخا�سة 
تيمية  ابن  الإ�سالم  ل�سيخ  امل�رشية  الفتاوى  �سمن  الت�سعينية  »الر�سالة  وا�سح. 
التاأويل  بني  املف�رشون   ،13-12/1 اجلهمية  تلبي�ض  بيان   ،287-286/5

والإثبات 45/1 للمغراوي.
)2( املق�سود جتويز ال�سغائر غري املنفرة. انظر: �رشح املنهاج لالأ�سفهاين 500/2، 

الآمدي 171/1، ابن برهان 362/1.
على  »واجلمهور  قوله:  عند  ذلك  يف  الأقوال  و�صبقت  املوؤلف،  اختي�ر  هذا   )3(

وجوب ع�سمتهم عما ينايف مقت�سى املعجزة �ض47«.
وقد عرفت اأنه ل يقوم اإجماع على هذه امل�سائل �سوى الع�سمة من الإقرار على   

الذنوب املتعمدة، وا�ستقرار اخللف يف التبليغ.
انظر: اأفعال الر�سول لالأ�سقر 150/1، 156-155.  

للقا�سي  ال�سفا  �ض16،  للرازي  الأنبياء  ع�سمة  يراجع:  الطالع  من  وملزيد   
 ،2/4 حزم  لبن  الف�سل   ،483/1 الربهان   ،110-109/2 عيا�ض 
على  البخاري  الدين  لعالء  الأ���رشار  ك�سف   ،169/  1 لالآمدي  الإحكام 
البزدوي199/3، تي�سري التحرير 20/3، املعتمد 371/1، اإر�ساد الفحول 
=
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- واإن� ك�ن الف�صل امل��صي فيم� ُذِكر:
- لتوقُّف الأدلة الإجمالية ك� »كون الكتاب، وال�سنة، والإجماع« 
حجة على معرفة البارئ، ليمكن اإ�سناد خطاب التكليف اإليه بالوجود مبني 

علينا وبلزومه.
على  املتوقفة  املعجزة،  دللة  على  املوقوف  املبلغ،  �سدق  وعلى   -

انتفاء تاأثري غري قدرة الله فيها عقاًل.
- وعلى اإثبات العلم، والقدرة، واحلياة، والإرادة، والكالم، لكون 
�سفات الأفعال - ك� »كونه منزًل للكتب، مر�ساًل للر�سل«، حمتاجة)1( 

=
       �ض35، املح�سول 228/3 ط3 - �سنة الر�سالة 1418ه� - 1997م، �رشح 

املنهاج لالأ�سفهاين 498/2 فما بعدها، نهاية ال�سول 163/2.
)1( فيه �سقط ميكن ا�ستقامته بالكلمة املر�سومة.
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اإلى �سفات الذات)1(، واإن �سبقت عليها علمًا)2(.

ك�لعلم،  وتع�لى،  �صبح�نه  الله  ذات  عن  تنفك  ل  التي  هي  الذات:  �صفة   )1(
اأما ال�سفات الفعلية فهي  اأهل الكالم ب�سفات املعاين.  واحلياة، وت�سمى عند 
التي ميكن اأن تنف�صل عن الذات، مثل النزول، والإر�ص�ل، ونحو ذلك. وقد 

�صبق الكالم على ذلك.
واإن  لها،  علة  فهي  املعنى  �سفات  على  متوقفة  الفعلية  اأو  املعنوية  وال�سفات   
�سبقت �سفات الفعل على �سفات املعنى يف العلم، لقوله تعالى: }ۅ  ۅ{ 

عند احلنفية املاتريدية.
والتحقيق - كما يقول ال�سيخ حممد الأمني رحمه الله - اأّن ال�سفات املعنوية:   
املتكلمني هي �سفات زائدة على  باملعاين، وعند  عبارة عن كيفية الت�ساف 
ثبوتي  اأمر  اأنها  زاعمني  املعنوية  احلال  ي�سمونه  ما  على  مبني  املعاين  �سفات 
لي�ض مبوجود ول مبعدوم، ثم قال: والتحقيق الذي ل �سك فيه اأّن هذا الذي 
يتخيلونها، لأن  واإمنا هو مطلق تخيالت  له،  اأ�سل  املعنوية ل  احلال  ي�سمونه 
العقل ال�سحيح حاكم حكمًا ل يتطرقه �سك باأنه ل وا�سطة بني النقي�سني البتة. 

اأ�سواء البيان 310/2.
)2( ي�سري املوؤلف يف اآخر هذا الف�سل الذي عقده للمبادئ الكالمية اأو لبيان ا�ستمداد 
اأ�سول الفقه من علم العقيدة - اإلى اأن هذه امل�ساألة لي�ست من امل�سائل الأ�سيلة يف 
اأ�صول الفقه. واأن املن��صب لذكره� هو كتب العق�ئد، واإن� ذكرت يف اأ�صول 
الفقه لتوقف الأدلة الإجمالية، ككون الكتاب وال�سنة والإجماع حجة على 
اإليه. لأّن دللة  التكليف  اإ�سناد خطاب  ليمكن  البارئ �سبحانه وتعالى  معرفة 
اَطبًا،  اِطبًا، وخُمَ خُمَ يقت�سي  قبيل دللة اخلطاب، وهو  املذكورة من  الأدلة 

اَطبًا بِِه: وخُمَ
املريُد،  احليُّ  القادر،  العامل،  وتعالى،  �سبحانه  الله  هو  فاملَُخاِطُب:  اأ -    
املتكلُم، مبا �ساء متى �ساء، املنزل للكتب على َمْن ي�ساء، املر�سل للر�سل عليهم 
=
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=
ال�سالة وال�سالم - اإلى عباده،مب�رشين ومنذرين، لئال يكون للنا�ض على الله   

حجة بعد الر�صل، وليط�عوا فيم� اأُْر�ِصُلوا به ب�إذنه تع�لى.
على  الدالة  باملعجزة  املوؤَيَّدون  ال�سالم،  عليهم  الر�سل  ُهُم  َواملَُخاَطُب:   - ب   
�سدقهم يف كل ما يبلغونه عن الله تعالى، لأنهم لو مل ي�سدقوا فيما يبلغونه عن 
الله تعالى، مل ين�رشهم، ومل ي�سددهم، ولأخذهم وانتقم منهم، كما قال 

تعالى: }ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک   گ  گ  گ  ڳ     ڳ   
ڳ   ڳ     ڱ{ - احلاقة: 47-44.

)يف(  والإجماع  وال�سنة  الكتاب  ي�ستند  الذي  الوحي  بِِه:هو  واملَُخاَطُب   - ج   
حجيتها اإليه.

لكن م� ذكره املوؤلف من الأدلة على معرفة الله تع�لى، وعلى �صدق املبلغ،   
واإثبات ال�سفات لله تعالى - من املالزمات والقيا�سات املنطقية - قد خالف فيه 
طريقة ال�سلف، لأن الأدلة على معرفة الله تعالى، وعلى �سدق املبلغ واإثبات 
ال�سفات لله تعالى ل تتوقف على هذه امل�سطلحات احلادثة التي اخرتعها علماء 
قد   - عنهم  الله  ر�سي   - ال�سحابة  لأن  املتكلمون،  عليها  وتابعهم  املنطق، 
ومب�  وب�صف�ته،  تع�لى  ب�لله  اأعلم  وهم  الطرق،  هذه  بدون  كله  ذلك  عرفوا 

يتوقف عليه �صدق ر�صوله من غريهم ، كم� �صبقت الإ�ص�رة اإلى ذلك.
راجع: جمموع فتاوى ابن تيمية 283/2، 295/10، اأ�سواء البيان 305/2،   
�رشح املنهاج لالأ�سفهاين 500/2، بيان املخت�رش 478/1-479، ابن برهان 
يف الو�سول اإلى الأ�سول 483/1، اأفعال الر�سول �سلى الله عليه و�سلم لالأ�سقر 
155/1، الرو�سة البهية فيما بني الأ�ساعرة واملاتريدية �ض56-62 و�ض63-

.69
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الف�صل الثالث
يف مباحث تتعلَّق بالعربية

الأول: يف احلقيقة واملجاز، وال�رشيح والكناية.
الثاين: يف اخلا�ض والعام، واملطلق واملقيَّد.

الثالث: يف امل�سرتك واملوؤول.
الرابع: يف العبارة والإ�سارة، والدللة والقت�ساء.

اخلام�ض: يف الظاه��ر، والن�ض، واملف�رش، واملحكم 
ومقابالتها.

ال�ساد�ض: يف البيان.
ال�سابع: يف املنطوق واملفهوم.

الثامن: يف حروف املعاين.
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الف�صل الثالث
يف مباحث تتعلَّق بالعربية

من: احلقيقة واملجاز، وال�رشيح، والكناية.
ومن: العموم واخل�سو�ض، والإطالق والتقييد. 

ومن: ال�سرتاك والتاأويل. 
ومن: العبارة والإ�سارة، والدللة والقت�ساء.

ومن:  الظاه��ر والن�ض، واملف���رش واملحكم، ومقابالته��ا: من اخلفي 
وامل�سكل، واملجمل واملت�سابه.

وم��ن: البي�ن مب� ذكر غري املحك��م  واملت�ص�به �صواء ك�ن من الكت�ب اأو 
ال�سنة.

ومن: املنطوق واملفهوم.
ومن: بيان حروف املعاين)1(.

- واإمن��ا كان ه��ذا الف�سل يف هذه املباحث اللغوي��ة لتوقف ال�ستدلل 
بالكتاب وال�ُسنَّة، لكونهما عربيني على معرفتها)2(.

�ض املوؤلف لتعريفها يف موا�سعها من الكتاب. )1( هذه امل�سطلحات �سيتعرَّ
عوا  )2( هذه املو�سوعات ت�سمى املبادئ اللغوية عند الأ�سوليني، ولكن احلنفية تو�سَّ

فيها اأكرث من غريهم.
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ل املبحث الأوَّ
يف 

1 - احلقيقة واملجاز.
2 - ال�رشيح والكناية. 
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اأ - احلقيقة)1(:
َع)2( له يف ا�سطالح التخاطب)3(. 1 - هي اللفظ امل�ستعمل فيما ُو�سِ

)1( احلقيقة يف اللغة: فعيلة من احلق، وهو الثابت الالزم، نقي�ض الباطل.
اأو مفعول، والت�ء  ويق�ل: حقيقة ال�صيء اأي ذاته الث�بتة الالزمة، مبعنى ف�عل   
لنقل ال�صم من الو�صفية اإلى الإ�صمية. ف�إذا ك�نت مبعنى ا�صم الف�عل فمعن�ه�: 
فيكون  املفعول  ا�صم  مبعنى  ك�نت  واإذا  له،  َعت  ُو�صِ الذي  مك�نه�  يف  الث�بتة 

معناها: املثبتة يف حملها ومل تنقل عنه.
مهمات التعاريف 289، امل�سباح املنري �ض144، تعريفات اجلرجاين90،   
اإر�ساد   ،183/1 املخت�رش  بيان   ،367 الأ�سول  ميزان   ،361 الكليات 

الفحول 21، م�سلم الثبوت 203/1.
)2( الو�صع لغة: جعل اللفظ ب�إزاء املعنى، وعرفً�: تعيني اأمر للدللة على اأمر، ف�إذا 

اأريد به الو�سع اللغوي قيل: هو تعيني اللفظ للدللة على املعنى.
الكليات   ،253  -  252 اجلرجاين  تعريفات   ،12 واملناظرة  البحث  اأدب   

934، املعجم الو�سيط 690/2 مادة )و �ض ع(.
الولد  املعنى - كت�سمية  دلياًل على  اللفظ  بال�سرتاك على جعل  الو�سع  ويقال   

زيداً، وهذا هو الو�سع اللغوي.
ويقال على غلبة ا�ستعمال اللفظ يف املعنى حتى ي�سري اأ�سهر فيه من غريه، وهذا   
و�سع املنقولت الثالثة: ال�رشعي، نحو ال�سالة. والعريف العام، نحو الدابة. 

والعريف اخلا�ض، نحو اجلوهر للمتكلمني.
غري  اأو  احلقيقة،  وهو  باحلكم،  م�سماه  واإرادة  اللفظ  اإطالق  وال�ستعمال:   

م�سماه لعالقة بينهما وهو: املجاز.
تنقيح الف�سول �ض20  

)3( الوجيز �ض60، ك�سف الأ�رشار 159/1 - 160، التلويح 130/1 فما بعدها، 
=
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2 - وتنق�سم باعتبار ا�سطالح امل�ستعمل)1( اإلى:
1( لغوية.

2( و�رشعية.
3( وعرفية: )اأ( عامة.)ب( وخا�سة)2(.

3 - واحلقيقة ال�رشعية واقعة)3(.

=
�رشح املنار 107، جمع اجلوامع 300/1، �رشح الكوكب املنري 149/1، فواحت   
املغني  �رشحها 8/2،  مع  الناظر  رو�سة  املعتمد 16/1،  الرحموت 203/1، 

131، �رشح الع�سد 138/1، العدة 107/1، الإحكام 26/2 - 28.
وا�سع،  لها من  احلقيقة لبُدَّ  اأنَّ  الأق�سام: هو  اإلى هذه  انق�سامها  ال�سبب يف   )1(
َيت لغوية. واإن كان الذي و�سعها  فاإن كان الذي و�سعها هم اأهل اللغة �ُسمِّ
َيت �رشعية،  مبعنى اأنَّه نقلها وا�ستهر ا�ستعماله لها فيما نقلت له هو ال�سارع، �ُسمِّ
واإن كان الذي و�سعها - مبعنى اأنَّه نقلها وا�ستهرت عنده يف املعنى املنقولة اإليه 
ة، واإن كان الناقل لها طائفة خا�سة  َيت عرفية عامَّ هم اأهل العرف العام، �ُسمِّ

َيت عرفية خا�سة. انظر املراجع التي �سبقت يف احلا�سية)1( �ُسمِّ
)2( حقيقة هذه امل�سطلحات تعلم من ال�سبب ال�سابق يف انق�سامها.

من  منقولة  كونها  اخلالف يف  وقع  ا  واإمنَّ الأ�سوليني،  من  اجلمهور  عند  اأي   )3(
اللغة، اأو مو�صوعة بو�صع م�صتقل، اأو هي اللغوية وزيدت فيه� �رصوط.

ل، وهو الراجح.        ذهب اجلمهور اإلى الأوَّ
وذهب املعتزلة اإلى الث�ين.  

وذهب اأبو بكر الب�قالين اإلى الث�لث.  
      ومعنى كونها منقولة: اأنَّ معناها الأ�سلي مل ُيرَتْك بالكلية، بل هي جمازات لغوية 
=
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- خالفًا للقا�سي اأبي بكر)1(.
- واأثبت املعتزلة احلقيقة الدينية اأي�سًا)2(.

وهو: ما ل يعلم اأهل اللغة لفظه اأو معناه اأو كليهما)3(.
=

       يف ابتداء النقل، ُثمَّ �سارت حقائق �رشعية لغلبة ال�ستعمال. فال�سالة يف اللغة 
الدعاء، ويف ال�رشع اأقوال واأفعال خم�سو�سة على هيئٍة خم�سو�سة.

وهكذا يقال يف ال�سوم، واحلج، والزكاة.... الخ.  
ى باحلقيقة ال�رشعية - هو احلقيقة اللغوية - وزيدت  )1( �سبق اأنَّ مذهبه اأنَّ ما ُي�َسمَّ

فيه �رصوط يف اإطالق الت�صمية �رصعً�.
ولكنهم  كاجلمهور،  ال�رشعية،  احلقيقة  يثبتون  املعتزلة  لأنَّ  اأي�سًا،  قال  ا  اإمنَّ  )2(
َ املوؤلف  يق�سمونها اإلى ق�سمني: )اأ( حقيقة �رشعية )ب( وحقيقة دينية، وقد بنيَّ
- رحمه الله - مرادهم باحلقيقة الدينية، وقال غريه: اإنَّ املراد باحلقيقة الدينية 
عندهم اأ�سماء الذوات، مثل: املوؤمن والكافر، والإميان والكفر، دون اأ�سماء 
ي، ولكن اجلمهور مينعون مثل هذه  الأفعال مثل: �سالة وم�سلِّي، وزكاة وُمَزكِّ
احلقيقة، فاإنَّ املوؤمن والكافر ونحوهما معناهما اللغوي معروف قبل ال�رشع. 
ا  ول فرق بني املذهب املختار وبني املعتزلة يف اأنَّ احلقائق ال�رشعية واقعة، واإمنَّ
الفرق من حيث اإنِّهم قالوا: هي مو�سوعة ابتداًء غري منقولة من احلقائق اللغوية. 

واجلمهور قالوا: هي منقولة - كما نقلت العرفية العامة من اللغة.
والتحبري              التقرير   ،379 الأ�سول  ميزان   ،170/1 ال�رشخ�سي  اأ�سول   )3(
التحرير 16/2،  تي�سري  التلويح والتو�سيح 96/1 - 97،   ،14 - 10/2
تنقيح الف�سول 43 - 50، ن�رش البنود 127/1 - 129، الربهان 174/1، 
احلاجب  اب��ن  خمت�رش   ،415  -  414/1 املح�سول   ،35/1 الآم��دي 
162/1، منهاج الو�سول مع الإ�سنوي 250/1، التمهيد 252/2، رو�سة 

الناظر 8/2، املعتمد 23/1، اإر�ساد الفحول 21 - 22.
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4 - ل يت�سف اللفظ باحلقيقة واملجاز قبل ال�ستعمال)1(.
5 - وامل�ستق)2(  عند وجود املعنى امل�ستق منه حقيقة اتفاقًا)3(.

- وقبل وجوده جماز اتفاقًا)4(.
وبعد وجوده وانق�سائه جماز مطلقًا)5(.

)1( فواحت الرحموت 208/1، �رشح الع�سد على ابن احلاجب 153/1، املحلي 
 ،367/1 املزهر   ،167/1 الأقران  معرتك   ،328/1 اجلوامع  جمع  على 
الطراز 101/1، وال�صبب يف ذلك اأنَّ ال�صتعم�ل جزء كل واحد من احلقيقة 
واملجاز وانتفاء اجلزء يوجب انتفاء الكل، اأو لأنَّ احلقيقة واملجاز و�سفان للفظ 

امل�ستعمل، وقبل ال�ستعمال ل يت�سف اللفظ بواحد منهما.
املنري  الكوكب  �رشح   ،14/2 والتحبري  التقرير   ،201/1 املخت�رش  بيان   

190/1، اإر�ساد الفحول �ض16.
َف باأنَّه: »ما وافق اأ�ساًل بحروفه ومعناه، وقد يزاد بتغيري ما«، مثل: )َخَفق(  )2(  ُعرِّ
من )اخلفقان( فاإنَّه ي�سارك اخلفقان يف حروفه الأ�سول وهي: اخلاء، والفاء، 

والقاف. بيان املخت�رش 201/1.
)3(  مثل: �سارب ملن ي�رشب الآن، وم�رشوب ملن يقع عليه ال�رشب الآن.

)4(  مثل: �سارب ملن �سي�رشب يف امل�ستقبل.
)5(  مثل: اإطالق �سارب على من �رشب اأم�ض وانتهى.

وقوله: )مطلقًا(: اأي �سواء كان مِمَّا ميكن بقاء معناه - كال�سواد والبيا�ض - اأم   
ك. كان مِمَّا ل ميكن اأن يكون معناه باقيًا،كالتكلُّم والتحرُّ

 ،41/1 الإحكام   ،345  ،325/1 املح�سول   ،193/1 الثبوت  م�سلم   
�رشح خمت�رش ابن احلاجب لالأ�سفهاين 199/1، الإ�سنوي 205/1.
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- وقيل: حقيقة مطلقًا)1(.
- وقيل: جماز فيما ميكن بقاوؤه)2(، وحقيقة يف غريه)3(.

ك  )1( اأي �سواء كان معناه مِمَّا ميكن بقاوؤه اأم كان مِمَّا ل ميكن اأن يبقى معناه، كالتحرُّ
ونحوه، بعد م�سي الفعل.

)2( كال�رشب، وحقيقة فيما ل ميكن كالتكلُّم.
ك ونحوه. )3( اأن يكون حقيقة يف امل�ستق الذي ل ميكن اأن يبقى معناه كالتحرُّ

وخال�سة هذه امل�ساألة اأنَّ فيها ثالثة اأقوال:  
الأول: اأنَّ امل�ستق بعد وجود املعنى امل�ستق منه وانق�سائه يكون جمازاً مطلقًا،   
والرازي  احلنفية  وقول  احلنابلة،  من  عقيل  وابن  يعلى  اأبي  القا�سي  قول  وهو 

واأتباعه، واختاره البي�ساوي و�ساحب م�سلم الثبوت.
ابن حمدان من احلن�بلة، وُحِكي عن  واإليه ذهب  اأنَّه حقيقة مطلقً�،  الثاين:   
اأكرث احلنفية، واختاره اأبو الطيب الطربي، وهو مذهب ابن �سيناء واأبي ها�سم من 

املعتزلة.
الثالث: التف�سيل، وهو اأنَّه يكون جمازاً فيما ميكن بقاء معناه، وحقيقة فيما   
احلنابلة وجمع من  واأبي اخلطاب من  يعلى  اأبي  للقا�سي  ل ميكن، وهو قول 

العلماء.
اأنَّه  ح  ونقل ال�سوكاين التوقف عن اآخرين مثل الآمدي وابن احلاجب، ورجَّ  
ل وجه للتوقف، فاإنَّ �سحة الإطالق احلقيقي على ما م�سى وانقطع ظاهرة 
قوية. وا�صرتط بع�صهم اأن يكون امل�صتق ا�صم ف�عل اأو ا�صم مفعول. وبع�صهم 
ا�صتثنى م�ص�ئل من هذه الق�صية وذكره� مثل القرايف يف تنقيح الف�صول، وابن 

النجار يف �رشح الكوكب املنري، فانظرها هناك.
املنري 216/1  الكوكب  ال�سول 252/1، �رشح  نهاية  املح�سول 415/1،   
- 218، القواعد والفوائد لبن اللحام 128، امل�سودة �ض568 - 569،  
=
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6 - ل ي�ستق ا�سم الفاعل لل�سيء باعتبار فعل حا�سل لغريه)1(. خالفًا 
للمعتزلة)2(.

=
املخت�رش  بيان  لالأ�سفهاين 231/1،  املنهاج  الثبوت 193/1، �رشح  م�سلم       
244/1، ن�رش البنود 117/1 - 119، اأ�سول الفقه لأبي النور زهري 218/2 

- 224، اإر�ساد الفحول �ض22.
لعمرو  قد ح�سلت من عمرو. ول  والكتابة  لزيد كاتب،  مثاًل:  يقال  فال     )1(

ناجح، والنجاح قد ح�سل من زيد.
والدليل على ذلك هو: ا�صتقراء اللغة حيث مل يوجد فيه� ت�صمية ا�صم الف�عل من   

اأجل فعل قائم بغريه.
)2(   بيان املخت�رش 250/1، املعتمد 23/1، �رشح الكوكب املنري 220/1، 
 ،112/1 ال�سول  نهاية  بعدها،  فما   328/1 املح�سول   ،236/1 الإبهاج 
�رشح الأ�سفهاين على املنهاج 199/1، فواحت الرحموت 193/1، الإحكام 

54/1، جمع اجلوامع 286/1، تنقيح الف�سول 48.
وأقول: اإنَّ هذه امل�ساألة يذكرها الأ�سوليون لريدوا بها على املعتزلة الذين يثبتون   
قدرة،  بال  وقادر  علم،  بال  عامل  هو  ويقولون  بغريه،  قائمًا  علمًا  تعالى  لله 
تعالى الله عن قولهم، ولكن يف النقل عن املعتزلة خالف، فالذي يف كتبهم        
الأ�صولية اأنَّ الع�ملية بعلم، ولكن علم الله عني ذاته، واجلمهور من اأهل ال�ُصنَّة 
واجلماعة ل يطلقون على ال�سفة اأنَّها عني املو�سوف، اأو غريه بدون تف�سيل. 

انظر: �رشح الطحاوية �ض129 فما بعدها.
وهذه امل�ساألة لها جانبان - كما يقول الأ�سفهاين يف الكا�سف:  

اأولهما: جانب كالمي وهو املهم، ول عالقة له باأ�سول الفقه.  
فيها  يعترب  هل  وتعالى،  �سبحانه  البارئ  على  ال�سادقة  العاملية  اأنَّ  هو  ثانيهما:   

القواعد ال�ستقاقية عند اخل�سم اأو ل؟
=  
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7 - ول يجوز اإثبات اللغة بالقيا�ض)1(.
زه القا�سي اأبوبكر، وابن �رشيج)2( وبع�ض الفقهاء)3(. وجوَّ

=
اأنَّها جارية على قواعد ال�ستقاق قامت عليه احلجة، وثبت       فاإن �َسلَّم اخل�سم 
فقد  ي�سلِّم  واإن مل  عيه.  يدَّ ما  بالعلم، و�سقط  واأنَّه عامل  تعالى علمًا،  لله  اأنَّ 
مه  يقال: اإنَّ لزم املذهب لي�ض مذهبًا ويكون له دليل اأو �سبهة اأخرى، وما قدَّ
ة �رشح  املوؤلِّف هو مذهب جمهور الأ�سوليني. انظر: املراجع ال�سابقة، وخا�سّ

الأ�سفهاين على املنهاج 193/1 - 199.
، واإحلاق الَنبَّا�ض - وهو الذي  )1( مثل: اإحلاق النبيذ باخلمر بجامع الإ�سكار يف ُكلِّ
. ي�رشق اأكفان املوتى من قبورهم - بال�سارق يف الت�سمية لالأخذ خفية يف ُكلِّ
ُيَلقَّب  ُولَِد عام 249ه� وكان  العبا�ض،  اأبو  اأحمد بن عمر بن �رشيج،  )2( هو: 
بالباز الأ�سهب، والأ�سد ال�ساري، وكان �سيخ ال�سافعية يف وقته، له موؤلفات 

كثرية منها: الأ�سول، والرد على ابن اأبي داود يف اإبطال القيا�ض.
املبني  الفتح   ،278/4 بغداد  تاريخ   ،66/1 الوفيات  306ه�.  �سنة  تويف   

166/1، معجم املوؤلِّفني 31/2.
)3( انظر: الو�سول اإلى علم الأ�سول لبن برهان �ض110، بيان املخت�رش 205/1.

       واملراد ببع�ض الفقهاء مثل: اأبي علي بن اأبي هريرة، والقا�سي اأبي يعلى، وابن جني 
من الأدباء - كما �سياأتي يف خال�سة الأقوال.

واملالكية،  احلنفية،  من  اجلمهور  مذهب  هو   - الله  املوؤلِّف - رحمه  مه  قدَّ وما   
وال�سافعية، واحلنابلة، واأكرث املتكلِّمني، واختاره من املتاأخرين ابن احلاجب وابن 

الهمام، وهو قول اأبي بكر يف التقريب.
    وبالقول الثاين: قال اأبو اإ�سحاق ال�سريازي، والرازي، وجماعة من الفقهاء الذين 
�سبقت الإ�سارة اإليهم، وابن جني من الأدباء، ويف امل�ساألة قوٌل ثالٌث بالتف�سيل، 
=
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8 - واحلقيقة تعرف بعدم �سحة نفي املعنى احلقيقي، وباأن ل يتبادر 

=
      وهو جواز ذلك يف احلقيقة دون املج�ز. لأنَّ املج�ز فرع احلقيقة، والقي��ص يكون 
على الأ�صل لقوته، و�رصط القي��ص يف اللغة اأن يكون املقي�ص عليه م�صتقً�، مثل 
ال�رشقة، واخلمر، ونحوهما، ولي�ض النزاع يف هذه امل�ساألة فيما ثبت تعميمه بالنقل 
مثل: الرجل وال�ص�رب ورفع الف�عل، واأ�صم�ء الأعالم، بل النزاع فيم� اإذا �ُصّمَي 
الت�سمية  اأنَّ  يظن  ال�ستقاق  اأ�سل  باعتبار  معنى  ى  امل�سمَّ هذا  ويف  با�سم،  ًى  ُم�َسمَّ
لأجله، لدوران الت�صمية مع ذلك املعنى وجوداً وعدمً� ك� »اخلمر« ف�إنَّه م�صتق من 
املخ�مرة، وهي تغطية العقل، فهل اإذا وجدت املخ�مرة يف غريه - ك�لنبيذ مثاًل 
اأو ل ي�سح  الن�سو�ض الوارده يف حترمي اخلمر،  تتناوله  لغًة حتى  ى خمراً  ُي�َسمَّ  -
بطريق  ثابتًا  النبيذ  فيكون حكم  الأ�سل،  معللة يف  اللغة غري  بذلك، لأنَّ  اإحلاقه 
القي��ص ال�رصعي، في�صرتط فيه توفر �رصوط القي��ص ال�رصعي وانتف�ء موانعه، وهذه 
القيا�ض ال�رشعي  اللغة، وهي كونه يغني عن  القيا�ض يف  هي فائدة القول بثبوت 
املنخول �ض71، �رشح  امل�ست�سفى 262،  الربهان 172/1،  به،  القائل  عند 
اللمع 140/1، الإحكام لالآمدي 57/1، الع�سد على ابن احلاجب 183/1، 
الفحول  اإر�ساد  امل�سودة �ض173،  البناين 271/1،  اجلوامع مع حا�سية  جمع 
البنود  ن�رش  املخت�رش 255/1،  بيان  املنري 220/1،  الكوكب  �رشح  �ض16، 
ار 16/2،  الغفَّ الناظر �ض172، فتح  ابن برهان 140/1، رو�سة   ،111/1

التقرير والتحبري 88/1 فما بعدها.
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غريه لول القرينة)1(.- ول تعرف بالطراد)2(، لأنَّ املجاز قد يطرد)3(.
ول مبخالفة جمعها جلمع املجاز)4(.

املعنى احلقيقي �سواء كانت:اأ- لفظية  اإرادة  القرينة: ما جعل عالمة مانعة من   )1(
مثل: »يرمي« يف قولك: راأيت اأ�سداً يرمي بالنبال. تريد رجاًل �سجاعًا.

راأيتموين  لُّوا كما  )�سَ يقول:  عندما  ال�رشع  اأم حالية - كحال �ساحب  ب-   
لِّي(. رواه البخاري وم�سلم )107/1(، )465/1(. اأُ�سَ

وانظر: التلخي�ض احلبري 217/1  
لتعريف  بعث  لأنَّه  ال�رشع،  يف  ال�سالة  اأراد  اأنَّه  على  يدل  ال�سارع  حال  فاإنَّ   

ال�رشعيات دون اللغويات، بيان املخت�رش 195/1.
      ج- اأم عقلية - كما �سياأتي. 

)2( الطراد: معناه يف اللغة الدوام وال�ستمرار، وا�سطالحًا: ال�ستمرار يف الثبوت 
مبعنى اأن ياأتي من الكلمة جميع امل�ستقات.

اإر�ساد الفحول بال�سد، فقال: هو اأن ل يجوز ا�ستعمال اللفظ يف  فه يف  وعرَّ  
اآخر كالتجوز  امل�سوغ ل�ستعماله يف حمل  ال�ستعمال  �سبب  مع وجود  حمل 
بالنخلة لالإن�سان الطويل دون غريه مِمَّا فيه طول، ولي�ض الطراد دليل احلقيقة، 

لأنَّ املجاز قد يطرد كالأ�سد لل�سجاع، اإر�ساد الفحول �ض25.
       وقيل غري ذلك. انظر: بي�ن املخت�رص 194/1، �رشح الكوكب املنري 181/1، 

�رشح اللمع 123/1.
مطرد يف جميع  فاإنَّه جماز  اجلزء.  على  الُكّل  ا�سم  باإطالق  بع�سهم:  له  مثَّل   )3(

النظائر، بيان املخت�رش 197/1 - 198
املجاز  احلقيقة من  بها  تعرف  التي  لالأمارات  البحث  املوؤلِّف هذا  َعَقد  اأقول:   )4(
والأم�رات التي ل تعرف به�، وذلك عند عدم النقل عن اأهل اللغة ب�أنَّ هذا 
اإذا وجد ذلك   اأحدهم�، لأنَّه  اأو ذكر خوا�ص  اللفظ حقيقة، وهذا جم�ز، 
=
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=
بيان املخت�رش 195/1ولكن املوؤلِّف - رحمه       اكتفى به عن هذه الأمارات. 
الله - اقت�رش على املهم من تلك الأمارات، فذكر عالمتني تعرف بهما احلقيقة 
ا  اأمَّ نظره.  املجاز يف  عن  احلقيقة  لتمييز  ت�سلحان  ل  واأمارتني  املجاز،  دون 

العالمتان اللتان يعرف بهما احلقيقة يف اختياره:
لي�ض  هذا  يقال  فال  »الكلمة«  عن  احلقيقي  املعنى  نفي  �سحة  عدم  فاأحدهما:   

باأ�سد، وهو ي�سري اإلى احليوان املفرت�ض.
ثانيهما: تب�در املعنى احلقيقي اإلى ذهن ال�ص�مع الع�مل ب�لو�صع بدون قرينة ف�إنَّ   
الذي يتب�در اإلى ذهن ال�ص�مع الع�مل بو�صع لغة العرب عند اإطالق قولك »الأ�صد 

قوي« هو احليوان املفرت�ض دون الرجل ال�سجاع.
ا الأماراتان اللتان ل ت�سلحان لتمييز احلقيقة عن املجاز. واأمَّ  

فالأولى: الطراد. وقد �سبق معناه ومثاله.  
القول  مبعنى  الأمر  جمع  مثل  املجاز،  جلمع  احلقيقة  جمع  خمالفة  والثانية:   
املخ�سو�ض على اأوامر، ومبعنى ال�ساأن والفعل على اأمور، فهذا الختالف يف 
اجلمع بني الكلمتني ل يدل على احلقيقة دون املجاز ول ي�سلح مميزاً لها عنه يف 

نظر املوؤلّف ومل يذكر ال�سبب.
وذكر غريه اأنَّ الأمر م�صرتك، وامل�صرتك حقيقة.  

�رشح الكوكب املنري 180/1، فواحت الرحموت 205/1 - 206، الإحكام   
امل�ست�سفى   ،122/1 اللمع  �رشح   ،6/2 العقول  مناهج   ،25  -  24/1
342/1، املح�سول 481/1، الإبهاج 320/1، املزهر 362/1، ميزان 
الأ�سول 368 - 372، امل�سودة 570، املعتمد 32/1، الفوائد الأ�سولية 
127، اإر�ساد الفحول �ض25، املحلى على جمع اجلوامع 323/1، الع�سد 

146/1، التح�سيل من املح�سول 239/1 - 241.
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9 - وتعرف اللغات)1( - فيما ل يقبل الت�سكيك)2( - بالتواتر، وفيما 
يقبله)3(  بالآحاد)4(.

)1( اللغ�ت: جمع لغوة على وزن »ُفْعَلة«. واأ�صله� من لغوت - اإذا تكلَّمت.
اإعالل  فيه�  ح�صل  به،  َم«  »َنغَّ اإذا  ب�صوته  الطري  »لغى«  من  لغية  اأ�صله�  وقيل:   

واإبدال.
وا�سطالحًا: اأ�سوات منتظمة من احلروف املوؤلفة امل�سموعة ليعرَبّ بها ُكّل قوم   

عن اأغرا�سهم.
َعت ملعان ليعرب بها ُكّل قوم عن اأغرا�سهم. وقيل: األفاظ ُو�سِ  

َع ملعنى. وقال ابن احلاجب: اللغة لفظ ُو�سِ  
فها بع�سهم، باأنَّها معرفة اأفراد الكلمة واأو�ساعها. وعرَّ  

امل�سباح املنري 555/2، مهمات التعاريف 631، �رشح الكوكب املنري 261/1،   
تعريفات اجلرجاين 192، بيان املخت�رش 150/1، الكليات 796، املزهر 57/1.

مثل الأر�ض وال�سماء، واحلر والربد. منه ح )3(.  )2(
)3(  مثل: اللغات الغريبة. منه ح )3(.

)4(  ذكر املوؤلِّف يف هذه اجلزئية الطرق التي تعرف به� اللغ�ت، وهو يرى اأنَّ معرفة اللغة 
تكون باأحد طريقني:

ل: التواتر، اأي اخلرب املتواتر باأّن العرب ت�سمى هذا امل�سمى بهذا  الطريق الأوَّ  
وال�سماء،  كالأر�ض  اللغة  من  الت�سكيك  يقبل  ل  فيما  يكون  وهذا  ال�سم، 
واحلر والربد، �رشورة اأنَّ هذه الأ�سياء ونحوها كانت يف زمن النبي �سلى الله 
عليه و�صلم م�صتعملة يف مع�نيه� ومل يثبت نقل ذلك، والأ�صل بق�ء م� ك�ن على 
ما كان، ولغات القراآن وال�سنة اأكرثها تثبت بهذا الطريق،وهو يفيد القطع وما 

كان ثابتًا بطريق الظن منهما وقع الإجماع على وجوب العمل به.
الطريق الثاين: طريق الآحاد، وبه يثبت ما يقبل الت�سكيك من اللغة كاللغات   
=
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بال  عاّمًا  اأو  كان  ًا  خا�سّ له،  املو�سوع  ثبوت  احلقيقة  وحكم   -  10
خالف بني اأرباب العموم.

و�صقوط املج�ز متى اأمكن العمل ب�حلقيقة)1(.

=
الغريبة التي مل ت�ستهر، وحتتاج يف معرفتها اإلى البحث يف معاجم اللغة، وهذا   

يفيد الظن وهو كاٍف يف اإثبات اللغة.
وهن�ك قول ث�لث: يرى اأنَّ اللغة تثبت ب�لعقل والنقل مع�ً، كم� اإذا نقل اأّن اجلمع   
معيار  ال�ستثناء  واأنَّ  ال�ستثناء،  يدخله  معهود  لغري  والالم«  »بالألف  املعرَّف 
العموم، فاإنَّ العقل حينئٍذ يحكم باأنَّ اجلمع املعرَّف بالألف والالم لغري معهود 

عام. 
اللغات و�سعية  اللغة، لأنَّ  ال�رِشْف املح�ض فال يجدي يف معرفة  العقل  ا  واأمَّ  

والأمور الو�سعية ل ي�ستقل العقل باإدراكها.
 ،197/1 احلاجب  ابن  خمت�رش   ،78/1 الإحكام   ،122/1 اللمع  �رشح   
�رشح الأ�سفهاين 286/1، التح�سيل من املح�سول 286/1، املزهر 57/1 
- 58، �رشح الإ�سنوي على املنهاج مع البدخ�سي 176/1 - 178، نهاية 
لأبي  الفقه  اأ�سول  املحيط 20/2 - 23،  البحر  بعدها.  فما  ال�سول 28/2 

النور زهري 199/2، امل�سودة �ض564
)1( ذكر املوؤلِّف يف هذه اجلزئية حكمني للحقيقة:

نهيًا،  اأم  اأمراً  َعاّمًا،  اأم  ًا  �سواء كان خا�سّ اللفظ  له  َع  ُو�سِ ما  الأول: وجود   
اللفظ  َع  ُو�سِ الذي  باملعنى  العتبار والعتداد  مبعنى  ينوه،  اأو مل  املتكلِّم  نواه 
مع  جتتمع  احلقيقة  لأنَّ  للقطع،  العام  باملعنى  قطعًا  حكمه  وثبوت  باإجزائه، 

اخلا�ض والعام، فاإنَّ قوله تعالى }گ  ڳ  ڳ  ڳ                                                            
                                    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں{ - احلج: 77 - وقوله  
=   
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ب - املجاز)1(:
التخاطب  َع له يف ا�سطالح  امل�ستعمل يف غري ما ُو�سِ اللفظ  1 - هو 

=
الركوع  وهو  الفعل  باعتبار  }ژ  ژ  ڑڑ{الإ�رشاء: 32 - خا�ض  تعالى:      
ما  منهما  واحٍد  لُكلِّ  فيثبت  املكلَّفون.  وهم  الفاعل،  باعتبار  وعام  والزنا، 
ا َمن مَل َيُقل به فالالزم  يخ�سه، وهذا ل خالف فيه بني القائلني بالعموم، اأمَّ

هو اخل�سو�ض.
مة على املج�ز يف العمل متى اأمكن ذلك، لأنَّه� اأ�صل،  الثاين: اأنَّ احلقيقة مقدَّ  
واملجاز فرع لها، فال يعار�سها، وهذا يف احلقيقة حكم ال�رشيح، �سواء كان 
هذه  على  ترتب  وقد  احلقيقة،  تقدم  التعار�ض  عند  لكن  جمازاً،  اأم  حقيقة 
اجلزئية - اأعني حكم احلقيقة - فروع فقهية. فانظرها يف: اأ�سول ال�رشخ�سي 
171/1، �رشح املنار لبن ملك 370، فتح الغفار 118/1، الك�سف للن�سفي 
226/1، �رشح �سم�ض الأ�سول �ض218، املحالوي ت�سهيل الو�سول 98 - 

100، تقنني الأ�سول 144 - 145.
ا من اجلواز الذي هو التعدي يف قولهم: »جزت  )1( هو يف اللغة: »ُمْفعل« وا�ستقاقه اإمَّ
مو�صع كذا« اإذا تعديته، اأو من اجلوازالذي هو نقي�ص الوجوب والمتن�ع، 
ل عند التحقيق، لأنَّ الذي ل يكون واجبًا، ول  وهو راجع اإلى املعنى الأوَّ
ممتنعًا، يكون مرتدداً بني الوجود والعدم، فكاأنَّه ينتقل من الوجود اإلى العدم اأو 
من العدم اإلى الوجود، فاللفظ امل�ستعمل يف غري مو�سوعه الأ�سلي �سبه باملنتقل 

فال َجَرَم �سمي جمازاً لذلك.
الطراز 63/1، املزهر 255/1، التلخي�ض 392 - 393.  
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َع له)2(. بالعالقة)1(، والقرينة املانعة من اإرادة ما ُو�سِ
عامي،  لغوي، و�رشعي، وعريف  اإلى:   - اأي�سًا)3(   - وينق�سم   - 2

وخا�سي)4(. ]4/اأ 

املعنى  يتعلَّق ويرتبط  بها  بذلك لأنَّ  َيت  الأف�سح، و�ُسمِّ العني على  بفتح  )1( هي 
ل. الثاين بالأوَّ

اللفظ باملو�سوع له، وهي  وهي يف ال�سطالح: ات�سال للمعنى امل�ستعمل فيه   
املجوزة لال�ستعمال.

والقرينة هي املوجبة للحمل على املعنى املجازي.  
ولبُدَّ من هذه الَعالقة - احرتازاً عن املنقول - وما ل ي�سح النقل من اأجله،   
اإرادة  الكن�ية  يجوز يف  ف�إنَّه   - الكن�ية  عن  احرتازاً   - امل�نعة  القرينة  وت�صرتط 
املعنى الأ�صلي ومن �رصط العالقة اأن تكون م�صهورة وخمت�صة، واإلَّ مل ي�صح 

ال�ستعمال. 
علوم البالغة لأحمد م�سلح املراغي �ض248، اإر�ساد الفحول �ض23، البحر   

املحيط 192/2.
)2( املغني للخبازي 131، احلدود للباجي 52، �رشح ابن ملك 370، التعريفات 
تنقيح   ،16  -  15/2 الرو�سة   ،62/1 الأ�رشار  ك�سف   ،204  -  203
وفيه:  الوجيز �ض8  النور زهري 258/1،  لأبي  الفقه  اأ�سول  الف�سول 42، 

»والقرينة املانعة عن احلقيقة« واملعنى واحد.
� ق�ل ذلك للتق�بل احل��صل بني احلقيقة واملج�ز، وهو مبني على اأنَّ املج�ز  اإنَّ  )3(

مو�سوع واأنَّه ينق�سم كما تنق�سم احلقيقة، البحر 180/2.
ال�صج�ع،  الرجل  يف  الأ�صد  لفظ  اللغة  اأهل  ك��صتعم�ل  ذلك،  على  الأمثلة   )4(
وا�ستعمال ال�سارع ال�سالة يف الدعاء، وا�ستعمال اأهل العرف العام الدابة مراداً 

بها جميع ما يدب على الأر�ض.
=  
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3 - وينق�سم املجاز اإلى املر�سل)1(، واإلى ال�ستعارة)2(، باعتبار كون 

=
العريف. وقوله: »عريف عامي  اللغوي دون  معناه  الرفع يف  النحاة  وا�ستعمال   
وخا�سي« هو كما يف الن�سخة املوجودة َلَدّي. ولو قال: »عام وخا�ض« لكان 
مفرد  اإلى  ينق�سم  املجاز  اإنَّ  ُثمَّ  �ض294  التلخي�ض  انظر:  اللب�ض.  عن  اأبعد 

ب، وم� ذكره املوؤلِّف هو املج�ز املفرد. املرجع ال�ص�بق 293. ومركَّ
علوم  املب�صوط يف  ة.  خ��صَّ بعالقة  التقييد  عن  واإطالقه  لإر�ص�له  بذلك  َي  �ُصمِّ  )1(
البالغة 243، علوم البالغة �ض249، معجم امل�سطلحات العربية يف الأدب 

والبالغة 334.
)2( لال�ستعارة اإطالقان:

الأول: باملعنى امل�سدري، وهو فعل املتكلِّم - اأعني - ا�ستعمال لفظ امل�سبه به   
يف امل�سبه بقرينٍة �سارفة عن احلقيقة.

والثاين: باملعنى ال�سمي: وهو اللفظ امل�ستعمل يف غري املعنى املو�سوع له ملنا�سبة   
بني املنقول عنه واملعنى امل�ستعمل فيه مع قرينة ت�رشف عن اإرادة املعنى الأ�سلي، 
واملق�سود باملنا�سبة - هنا - خ�سو�ض امل�سابهة وبهذا فارقت املجاز املر�سل عند 

اأهل البيان.
ا الأ�سوليون فيطلقون ال�ستعارة على ُكلِّ جماز.  واأمَّ  

املب�لغة دون املج�ز  اأنَّ ال�صتع�رة لبُدَّ فيه� من ق�صد  البي�نيني  و�صبب ذلك عند   
ة  الُعدَّ  ،17  -  16/1 املعتمد  املجاز:  على  الكالم  تف�سيل  يف  انظر  املر�سل، 
اخل�سائ�ض   ،341/1 امل�ست�سفى   ،17/1 ال�رشخ�سي  اأ�سول   ،172/1
442/2، ال�ساحبي 197، املح�سول 397/1، الإحكام لالآمدي 28/1، 
للبخاري  الأ�رشار  141/1، ك�سف  لالإ�سنوي  و�رشحه  احلاجب  ابن  خمت�رش 
62/1، نهاية ال�سول 247/1، �رصح اللمع ط.العمريني 119/1 - 124.
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العالقة غري امل�سابهة وامل�سابهة)1(.
ا م�رشحة)2( - اإذا ك�ن امل�رصح  4 - وال�ستعارة التي لعالقة امل�سابهة، اإمَّ

فيها ا�سم امل�سبه به.
ا مكنية)3( اإذا ك�ن املذكور فيه� ا�صم امل�صبه. واإمَّ

ا  واإمَّ اأو عقاًل،  معناه ح�ّسًا  اإن حتقق  ا حتقيقية)4( -  اإمَّ 5 - وامل�رشحة 

)1( الوجيز بتحقيق د. ال�سيد عبد اللطيف ك�ساب �ض8، وفتح الغفار 128/1.
)2( ال�ستعارة امل�رشحة اأو الت�رشيحية: هي التي �رُشِّح فيها بذكر امل�سبه به وحذف 

امل�سبه، ومثالها: قول املتنبي املتوفى �سنة 354
      فلم اأر قبلي من م�سى البحر دونه      ول رجاًل قامت تعانقه الأُ�ْسُد

فامل�سبه املحذوف »الرجل الكرمي«، وامل�سبه به املذكور البحر.  
لوازمه  من  ب�سيٍء  اإليه  ورمز  امل�سبه،  فيها  ُحِذَف  التي  املكنية: هي  ال�ستعارة   )3(

ومثالها اأي�سًا قول املتنبي:
املجد عويف اإذا عوفيت والكرم       وزال عنك اإلى اأعدائك الأمل

       ف� »املجد« املذكور م�سبه، واملمدوح املحذوف م�سبه به، و »عويف« �سيء من 
لوازمه. معجم امل�سطلحات يف اللغة والأدب �ض23 - 30.

)4( الت�رشيحية التحقيقية: هي ما كان امل�ستعار فيها حمققًا ِح�ّسًا اأو عقاًل، باأن كان 
اللفظ منقوًل اإلى اأمٍر معلوم ميكن الإ�سارة اإليه اإ�سارة ح�سية اأو عقلية.

فالأول: كقول زهري بن اأبي �سلمى:   
         لدى اأ�سد �ساكي ال�سالح  مقذف له لبد اأظفاره مَلْ ُتْقَلِم

والثاين: كقوله تعالى }ٹ   ٹ  ٹ{ الفاحتة: 6. فقد ا�ستعري الأول   
وهي  الإ�صالم،  مللة  ال�رصاط  والث�ين:  ِح�ّصً�.  ٌق  وهو حمقَّ ال�صج�ع،  للرجل 

حمققة عقاًل.
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ق)1(. تخييلية اإن مل يتحقَّ
6 - وتنق�سم ال�ستعارة باعتبار امل�ستعار منه اإلى: اأ�سلية)2( - اإن كان 

ا�سم جن�ض. واإلى تبعية)3( - اإن كان غري ا�سم جن�ض.
وبا�سم   اجل��زء،  با�سم  ال�سيء  َت�ْسِمَية  املر�سل)4(  املجاز  ومن   -  7

)1( ال�ستعارة امل�رشحة التخييلية: هي ما كان امل�ستعار فيها غري حمقق ل ِح�ّسًا، 
ولعقاًل، بل هو �سورة وهمية حم�سة، كقول الهذيل:  

     واإذا املنيُة اأن�صَبت اأظف�ره�    األفيت ُكلَّ متيمٍة ل تنَفُع
الطراز  �ض373،  لل�سكاكي  البالغة  علوم  مفتاح  �ض273،  البالغة  علوم   

228/1 فما بعدها.
)2( هي التي جتري يف الأ�سماء اجلامدة، وتكون ت�رشيحية ومكنية، ومثالها: اأ�سد 
للرجل ال�سجاع. وقتل لل�رشب ال�سديد، ونحو: حامت، وق�ض، من قولك: 
التي  الأعالم  من  �ساكلهما  وما  يخطب،  ق�سًا  و�سمعت  حامتًا،  اليوم  راأيت 

ا�ستهرت م�سمياتها بالو�سفية. املراجع ال�سابقة.
لأنَّ  بذلك  َيت  و�ُسمِّ واحلروف،  والأفعال،  امل�ستقات،  التي جتري يف  هي   )3(

اإجراءها تابع لإجرائها يف امل�سادر، ومثالها قول �سوقي:
اُت َقْلب املرء قائَلٌة َلُه    اإنَّ احَلَياَة َدَقائٌق َوَثواين       دقَّ

الوجيز �ض8 - 9، معجم امل�سطلحات العربية يف اللغة والأدب 28 - 29،   
التلويح على التو�سيح 61/1 - 62، 186/1

ا ال�سببية، اأو امل�سببية  )4( قال يف الوجيز للموؤلِّف �ض6: وعالقة املجاز املر�سل اإمَّ
بني املعنى احلقيقي واملجازي، اأو الكلية واجلزئية، اأو الإطالق والتقييد، اأو 
العموم واخل�سو�ض، اأو املجاورة، اأو احللول اأو البدلية، اأو اللزوم، اأو ات�سال 

املجازي باحلقيقي فيما كان اأو فيما يوؤول اإليه.
=  
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=
املوؤلِّفني  اأكرث  مع  يتفق  الذي  هو  املر�سل  املجاز  العنوان وهو: عالقات       وهذا 
ى ذلك اأق�ص�مً� للمج�ز املر�صل، املح�صول 1/ق449/1  واإن ك�ن بع�صهم �َصمَّ
الغف�ر  فتح  يف  جنيم  ابن  ق�ل  فقد  ُذِك��ر،  فيم�  تنح�رص  ل  املج�ز  وعالق�ت 
128/1: وقد ح�رش العلماء بال�ستقراء طريق الت�سال بني ال�سيئني يف خم�سة 

وع�رشين نوعًا. ثمَّ اختلف املحققون يف �سبطها:
عليه  والكون  والو�سف،  ال�سكل،  خم�سة:  يف  احلاجب  ابن  ف�سبطها   - اأ   

والأْول اإليه، واملجاورة.
ب - و�سبطها �سدر ال�رشيعة يف ت�سعة: الكون، والأْول، وال�ستعداد، واملقابلة،   
واجلزئية، واحللول، وال�سببية، وال�رشطية، والو�سفية، وبا�سم ال�سبب، وبا�سم 

امل�سبب، وبا�سم ما كان عليه، وبا�سم ملزومه، وبا�سم لزمه.
ج - و�سبطها فخر الإ�سالم يف �سيئني: ات�سال �سورة، وات�سال معنى. قال   
مِمَّ� ذكروا، ف�إنَّ  اإذ ل يك�د ي�صذ عنه �صيء  مِمَّ� ذكروا،  اأ�صبط  ابن جنيم: هو 
ا هو ال�سورة اأو املعنى ل ثالث لهما، فال يت�سور  ُكلَّ موجود من املاديات اإمنَّ

الت�سال بوجٍه ثالٍث. كذا يف التقرير 8/2 وفتح الغفار 128/1
اأكرث من ثالثني عالمة وردَّ بع�صه�، وق�ل: لو ك�نت  ال�صوك�ين منه�  وذكر   

هذه معتربة لكانت العالقات نحو اأربعني عالقة.
ل كما قال بع�سهم: اإنَّها ل تزيد على اإحدى ع�رش.  

وبع�سهم: ل تزيد على ع�رشين.  
وبع�سهم: ل تزيد على خم�ٍض وع�رشين. فتدبَّر.   

للن�سفي 246/1، ك�سف  الأ�رشار  الفحول �ض24 - 25، ك�سف  اإر�ساد   
بيان  اإل  العالقة  من  املق�سود  لي�ض  اأنَّه  اعلم:  ُثمَّ   110/2 للبخاري  الأ�رشار 
الرتب�ط. ف�لفطن اللبيب يعرف م� ين��صب ُكّل مق�م في�صح اأن يعترب يف اإطالق 

الَّ جماور للمدلول. الدال على املدلول عالقة املجاورة، باأن يتخيل اأنَّ الدَّ
=     
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الكل، اأو ت�سمية املقيد با�سم املطلق، وت�سمية اخلا�ض با�سم العام، والعام 
البدلني  اأحد  وت�سمية  يجاوره،  ما  با�سم  املجاور  وت�سمية  اخلا�ض،  با�سم 

بالآخر)1(.
=

يقولون:  املدلول، كما  الَّ حال على حمل  الدَّ اأنَّ  اإلى  نظراً  احلالية  اأو عالقة        
الألفاظ قوالب املعاين.

اأو عالقة ال�صببية وامل�صببية اأو نحو ذلك، بح�صب م� يهدي اإليه الذوق، وير�صد   
اإليه الوجدان ال�سادق. 

علوم البالغة لأحمد م�سطفى املراغي �ض254 - 255  
)1( اأمثلة هذه العالقات بدون �رشح هي:

ا�ستح�سان  نالت  كلمًة  اليوم  اخلطيب  قال  نحو:  اجلزء  با�سم  ال�سيء  ت�سمية   - اأ   
اجلميع.

ب - ت�سمية ال�سيء با�سم الكل نحو: �رشبت ماء النهر - اأي بع�سه.  
ج - ت�سمية ال�سيء با�سم �سببه نحو:  

        اإذا نزل ال�صم�ء ب�أر�ص قوم          رعين�ه واإن ك�نوا غ�ص�بً�
د - ت�سمية ال�سيء با�سم م�سببه نحو: تناولت كاأ�ض ال�سفاء، اأي الدواء، فاإنَّه   

�صبب لل�صف�ء ب�إذن الله تع�لى.
ه� - ت�سمية ال�سيء باعتبار ما كان عليه نحو: �رشبت بنًا، اأي قهوة.  

واأنت  اليوم �سجراً،  ما يكون عليه نحو: غر�ست  باعتبار  ال�سيء  ت�سمية  و -   
تغر�ض بذوراً.

ز - ت�سمية ال�سيء با�سم حمله نحو: حكمت املحكمة، اأي ق�ساتها.  
ح - ت�سمية ال�سيء با�سم حاله نحو: نزلت بالقوم فاأكرموين، اأي بدارهم.  
د خم�صة األ�صن، اأي لغ�ت. ط - ت�صمية ال�صيء ب��صم اآلته نحو: يتكلم حممَّ  

      ي - ت�سمية ال�سيء با�سم ملزومه نحو: دخلت ال�سم�ض من الكوة،اأي   �سوءها، 
=
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»اأمارات املجاز«:
8 - والأ�سوليون قالوا: يعرف املجاز:

=
      فاإنَّه لزم لها.

       ك - ت�سمية ال�سيء با�سم لزمه نحو: طلع ال�سوء، اأي ال�سم�ض.
اأي  غ�سبان  عليَّ  والنا�ض  اأ�سبحت  نحو:  املطلق  با�سم  املقيد  ت�سمية   - ل   

بع�سهم.
مطلق  وامل��راد  ھ{  ہ    ہ   }ہ   نحو:  العام  با�سم  اخلا�ض  ت�سمية   - م   

الأذى.
بن  نعيم  يعني  }ېئ  ېئ  ېئ  ىئ{  اخلا�ض نحو:  با�سم  العام  ت�سمية  ن -   

م�سعود ر�سي الله عنه.
�ض - ت�سمية املجاور با�سم مايجاوره نحو: اإطالق الراوية على وعاء املاء، وهو   

يف الأ�سل للبعري.
ع - ت�سمية اأحد البدلني با�سم الآخر نحو: ت�سمية الدية دمًا يف قوله �سلى الله   

عليه و�سلم )حتلفون خم�سني ميينًا ت�ستحقون دم �ساحبكم( اأي ديته.
ف - ت�سمية املطلق با�سم املقيد نحو: }ڈ  ڈ{ عند َمْن يقول املراد رقبة   

موؤمنة.
املخت�رش  بيان   ،133  -128/1 ار  الغفَّ فتح   ،81  -  73 التلويح  انظر:   
الأ���رشار  ك�سف   ،213  -  198/2 املحيط  البحر   ،188  -  186/1
111/1 - 116، تنقيح الف�سول 43 فما بعدها، �رشح اللمع 116/1 فما 
بعدها، املح�سول 1/ق449/1 - 454، املنهاج مع �رشح الإ�سنوي، �رشح 
الفحول  اإر�ساد  الناظر 272/1،  املنري 157/1 - 179، رو�سة  الكوكب 
24 - 25، املعتمد 16/1، اأ�سول الفقه لأبي النور زهري 62/2، التلخي�ض 
الأ�سول  قواعد  على  احل�سول  ت�سهيل  البالغة �ض296 - 299،  علوم  يف 

للدم�سقي 165 - 167، الطراز 69/1 - 73.
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اأ - بال�رشورة)1(، باأن ي�رشح با�سمه اأو حده اأو خا�سته)2(.  
ب - وبالنظر)3(بوجوه منها:

املعنى  عن  الأم��ر  نف�ض  يف  احلقيقي  املعنى  »ن��ف��ي«)4(  �سحة   )1

فواحت  بعدها،  فما   180/1 املنري  الكوكب  �رشح   ،98  -  90/1 الطراز   )1(
املخت�رش 194/1 -  بيان  الإحكام 30/1،  الرحموت 205/1 - 206، 
200، امل�سودة 151، املحلَّى على جمع اجلوامع 323/1، الع�سد على ابن 
احلاجب 246/1، اإر�ساد الفحول 20، القواعد والفوائد الأ�سولية 127، 
الرو�سة 23/2، املعتمد 32/1، �رشح اللمع 122/1 فما بعدها، امل�ست�سفى 
والتحبري  التقرير   ،320/1 الإبهاج  1/ق481/1،  املح�سول   ،342/1
الأ�سول 368  ميزان  املح�سول 238/1 - 241،  من  التح�سيل   ،19/2

.372 -
اأو  بالن�ض،  يقع  اأن  ا  اإمَّ واملجاز  احلقيقة  بني  الفرق  اأنَّ  اعلم  ال�سوكاين:  قال   )2(

ا النَّ�ض فمن وجهني: ال�ستدلل.اأمَّ
الأول: اأن يقول الوا�صع: هذا حقيقة، وذاك جم�ز.  

والثاين: اأن يذكر الوا�سع حد كل واحد منهما، باأن يقول: هذا م�ستعمل فيما   
َع له. ويقوم مق�م احلد ذكر خ��صة  َع له، وذاك م�صتعمل يف غري م� ُو�صِ ُو�صِ

كل واحد منهما.
ُثمَّ ق�ل: واأّم� ال�صتدلل فمن ثالثة وجوه، ُثمَّ ذكره�.  

اإر�ساد الفحول �ض25، الطراز 90/1 - 91، بيان املخت�رش 194/1  
ر يف ال�سيغة امل�ستعملة لتعرف كونها حقيقة  ل والتفكُّ )3( املراد بالنظر - هنا - التاأمُّ

اأو جمازاً.
)4( �سقط من الن�سخة التي لدّي. وهو موجود يف كتب الأ�سول.

انظر على �سبيل املثال: اإر�ساد الفحول �ض25  
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املجازي)1(.
2( ومنها: تبادر غري املعنى املجازي اإلى الفهم لول القرينة)2(.

3( ومنها عدم اطراد املجازي)3(.
4( ومنها: خمالفة �سيغة جمع املجاز ل�سيغة جمع احلقيقة حتى يجمع الأمر 
مبعنى »الفعل« جمازاً على اأمور، ل اأوامر، ومبعنى القول حقيقة على اأوامر)4(.

5( ومنه�: التزام تقييده، فال ي�صتعمل يف ذلك املعنى عند الإطالق)5(، 
نحو: نار احلرب.

بالآخر)6( تعلُّقه  على  متوقفًا  َيْيه  ُم�سمَّ لأحد  اإطالقه  كون  ومنها:   )6

)1( املراجع املذكورة يف اأول امل�ساألة.
)2( نحو: راأيت اليوم اأ�سداً على املنرب، فاإنَّه لول القرينة لكان املتبادر هو احليوان 

املفرت�ض.
)3( كما �سبق اأنَّه يطلق على الرجل الطويل »نخلة«، ولكنه ل يطرد، فال يقال لُكلِّ 

طويل »نخلة«.
)4( فواحت الرحموت 207/1.

ويف هذه الأمارة خالف يراجع يف امل�سادر املذكورة �سابقًا.  
)5( مثل: )جناح الذل، ونار احلرب( فاإنَّ »اجلناح« و »النار« ي�ستعمالن يف مدلولهما 
بالتزام تقييده دون بتقيده، لأنَّ امل�سرتك قد  ا قيل:  احلقيقي بدون تقييد، واإمنَّ

يقيد يف بع�ض ال�سور نحو: »عني جارية« لكنه مل يلتزم التقييد يف امل�سرتك 
�رشح الكوكب املنري 181/1، بيان املخت�رش199/1.  

ى  )6( اأقول: هذه العالمة فيها خالف، جلواز اأن يقال ابتداًء »خف مكر الله« وي�سمَّ
 ،177/1 املنري  الكوكب  �رشح  �ض69،  امل�سودة  انظر:  بامل�ساكلة.  اأي�سًا 

الطراز 71/1، الربهان 283/2.
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}ڀ  ڀ  ڀٺ{)1(، ول يقال: ]4/ب مكر الله  نحو:  
ابتداًء)2(.

9 - واملجاز ل ي�ستلزم احلقيقة، واإن ا�ستلزم املعنى احلقيقي.
وقال بع�ض الأ�سوليني: ي�ستلزم احلقيقة)3(.

)1( �سورة اآل عمران، الآية: 54.
)2( املراجع ال�سابقة. وقد اأ�ساف ابن النجار يف �رشحه على الكوكب املنري اأمارتني 

اأخريني وهما: 
اأ - اإ�سافة اإلى غري قابل نحو: �سال الوادي.  

ب - كونه ل يوؤكد بامل�سدر، فاإنَّ التاأكيد بامل�سدر نحو }ڃ  چ  چ     
املنري  الكوكب  املجاز.�رشح  احتمال  ينفي   -  164 الن�ساء:  چ{ 

.183/1
)3( املعتمد 35/1، الإحكام 34/1، بيان املخت�رش 201/1 - 207، املحلَّى 
الطراز 99/1،  بعدها،  فما  البناين 305/1  مع حا�سية  اجلوامع  على جمع 
التحرير 20/2، �رشح الكوكب  الع�سد على ابن احلاجب 153/1، تي�سري 

املنري 189/1، اإر�ساد الفحول 26، البحر املحيط 225/2 - 227
يت�سف بكونه حقيقة ول  قبل ال�ستعمال ل  اللفظ  اأن  امل�ساألة:  وخال�سة هذه   
اإذ ال�صتعم�ل  بكونه جم�زاً كم� �صبق، خلروجه عن حد ُكلِّ واحٍد منهم�، 

جزء مفهوم ُكّل واحد منهما، ول يوجد الكل بدون جزئه.
       كما اتفق اجلمهور على اأنَّ احلقيقة ل ت�ستلزم املجاز، جلواز اأن ي�ستعمل اللفظ 
َع  َع له، ول ي�ستعمل يف غري ما ُو�سِ َع له، ول ي�ستعمل يف غري ما ُو�سِ فيما ُو�سِ

له اأ�ساًل، ك� »الرائحة« فاإنَّه ل جماز لها.
لكن اختلفوا يف اأن املجاز هل من �رشطه اأن يكون م�سبوقًا با�ستعمال اللفظ فيما   

َع له، اأو ل؟ على قولني:  ُو�سِ
=       
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10 - واللفظ الدائر بني املجاز وامل�سرتك)1( على املجاز يحمل، لأنَّه 
اأغلب فهو اأقرب.

وقيل: على احلقيقة لتقدمها)2(.

 =
ل: وهو قول اجلمهور من الأ�سوليني - اأّن املجاز ل ي�ستلزم احلقيقة         القول الأوَّ

واإن ا�ستلزم الو�سع، فاإّن الو�سع غري احلقيقة.
القول الثاين: جلماعة من الأ�سوليني - اأّن املجاز ي�ستلزم احلقيقة، مبعنى �سبق   
وا�ستدل  له.  َع  ُو�سِ ما  ا�ستعماله يف غري  قبل  له،  َع  ُو�سِ فيما  اللفظ  ا�ستعمال 
الأول عن  الو�سع  املجاز احلقيقة خلال  ي�ستلزم  لو مل  باأنه  القول  اأ�سحاب هذا 
انح�سار  مبنع  واأجيب  الوا�سع.  على  جائز  وهو غري  عبثًا.  فيكون  الفائدة، 

الفائدة يف اإفادة املركبات،فاإّن التجوز به فائدة.
وا�ستدلَّ اجلمهور باأّنه لو ا�ستلزم احلقيقة لكان نحو »�سابت ملة الليل« و »قامت  

الأقوال،  لهذه  حقيقة  ل  اإذ  منتٍف،  والالزم  حقيقة،  �ص�ق«  على  احلرب   
على  تدل  ما�سية ول  اأفعال  فهي  »حبذا«  و  »نعم«  نحو  املدح  اأفعال  وكذلك 

الزمان املا�سي فهي جماز ول حقيقة لها.
ب يف ال�ستعارة: و�سبب اخلالف يرجع اإلى اإثبات املجاز املركَّ  

َفَمْن اأثبته يقول با�ستلزام املجاز احلقيقة.  
وَمْن نفاه يقول ل ي�ستلزم املجاز احلقيقة.  

ل امل�ساألة. املراجع ال�سابقة يف اأوَّ  
)1( �سياأتي تعريف امل�سرتك �ض285.

يكون  اأن  وبني  جمازاً  يكون  اأن  بني  الدائر  اللفظ  يف  العلماء  اختلف  اأقول:   )2(
م�صرتكً� على اأيهم� يحمل؟. وذكر املوؤلِّف - رحمه الله - يف ذلك قولني: 

        القول الأول: يحمل على املجاز.
=  
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11 - واملجاز واقع يف اللغة)1(.

=
      وا�ستدل له باأنَّ املجاز اأغلب يف اللغة، فيكون اأقرب اإلى مقا�سد اأهلها، لأن 

الكرثة لها مدخل يف الرتجيح عند التعار�ض.
عدم  وعند  القرينة،  مع  مطلقًا  به  معمول  املجاز  اأن  وهو  اآخر  دليل  وهناك   
القرينة، لأنَّه اإذا وجدت القرينة حمل اللفظ على املج�ز، واإن مل توجد ُحِمَل 
فاإنه ل  امل�سرتك،  به على ُكلِّ حاٍل، بخالف  على احلقيقة، فيكون معموًل 
يعمل به اإل اإذا وجدت القرينة - عند َمْن مل يقل بعمومه ويتوقَّف فيه - اإذا مل 

يتعني املراد منه.
احلقيقة، وهي  قبيل  امل�سرتك من  ال�سرتاك، لأن  الثاين: يحمل على  القول   
م عليه عند التعار�ض - تقدمي الأ�سل على  مة على املجاز يف الوجود، فتقدَّ متقدِّ

الفرع.
فالقول  احلقيقة،  ي�ستلزم  ل  املجاز  اأن  ال�سابقة  امل�ساألة  علمت يف  قد  واأقول:   

بالأ�سلية والفرعية غري لزمة.
وانظر تف�صيل ذلك يف املراجع الآتية: املح�صول 1/ق492/1، فواحت الرحموت   
اإر�ساد الفحول 27،  بيان املخت�رش 207/1 - 214،   ،262 - 261/1
للن�سفي 278/1، التح�سيل من املح�سول 243/1، اأ�سول  الأ�رشار  ك�سف 

الفقه لأبي النور زهري 268، الوجيز �ض7.
)1( هذا م� ذهب اإليه اجلمهور من الأ�صوليني. م�صتدلني على ذلك ب�لنقل املتواتر 
على          والبحر  ال�سجاع،  الرجل  على  الأ�سد  ا�سم  اإطالقهم  يف  اللغة  اأهل  عن 

الكرمي والع�مِل، وق�مت احلرب على �ص�ق، ونحو ذلك مِمَّ� ل ينح�رص.
الأ�صم�ء  هذه  يق�ل:  اأن  ف�إم�  ذلك  وعند  ينكر،  ل  مِمَّ�  الأ�صم�ء  هذه  واإطالق   

حقيقة يف هذه ال�سور، اأو جمازية، ل�ستحالة خلو الأ�سماء اللغوية عنها.
     ول جائز اأن تكون حقيقة فيها، لأنها حقيقة فيما �سواها بالتفاق، فاإن لفظ  
=
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خالفًا لأبي اإ�سحاق الإ�سفرائيني)1(.
ويف القراآن.

خالفًا للظاهرية)2()3(.
=

      الأ�سد حقيقة يف ال�ّسُبع، وكذا البحر حقيقة يف املاء املالح الكثري، ولو كانت 
حقيقة فيم� ذكر لك�ن اللفظ م�صرتكً�، ولو ك�ن م�صرتكً� مل تب�در اإلى الذهن 
ُثم  تكون جمازية  اأن  فتعني  بع�ض،  امل�سميات دون  بع�ض هذه  الإطالق  عند 
اإن اأهل الع�سور مل تزل تتناقل يف اأقوالها وكتبها عن اأهل الو�سع ت�سمية هذا 

حقيقة، وذاك جم�ز. الإحك�م لالآمدي 33/1.
)1( �سبقه يف اإنكار املجاز اأبو علي الفار�سي وغريه، ويف املقابل فاإن ابن جني قال: 

اإن اللغة كلها جماز.
واأبو اإ�سحاق هو: اإبراهيم بن حممد بن مهران، فقيه �سافعي اأ�سويل متكلِّم،   
ث، كان علمًا من الأعالم، وُعدَّ من املجتهدين يف املذهب ال�سافعي.  حمدِّ
تويف - رحمه الله - �سنة 418ه�. الفتح املبني 228/1 - 229، طبقات 

ال�سافعية الكربى 256/4، معجم املوؤلِّفني 83/1 .
)2( الظاهرية: ن�سبة اإلى حممد بن داود بن علي بن خلف الأ�سبهاين، اأبو بكر، ُولَِد 
وا بذلك لأخذهم بظواهر ن�سو�ض  �سنة 255ه�، وتويف �سنة 297ه�. و�ُسمُّ
اإلى علم  الو�سول  موؤلَّفاته:  بالقيا�ض. من  الحتجاج  وال�ُسّنة، وعدم  الكتاب 

الأ�سول، والإيجاز يف الفقه، واختالف م�سائل ال�سحابة، وغريها. 
انظر ترجمته يف: �سذرات الذهب 226/2، النجوم الزاهرة 171/3، املنتظم   

93/6، املح�سول 1/ق462/1
)3( هذه امل�ساألة فيها ثالثة اأقوال م�سهورة:

الأول: وقوع املجاز يف القراآن - كما وقع يف اللغة - وهو قول اجلمهور.  
=  
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=
املالكية، واحلنابلة،  للظاهرية، وبع�ض  القراآن، وهو  املجاز يف  منع  الثاين:       

والأدباء.
ذهب  واإليه  القراآن.  ومنعه يف  اللغة  ذلك يف  وهو جواز  التف�صيل،  الث�لث:   
جواز  »منع  اه  �سمَّ ًا  خا�سّ موؤلَّفًا  فيه  واألَّف  ال�سنقيطي،  الأمني  حممد  ال�سيخ 

ِل للتَعبُِّد والإعجاز«. املجاز يف املَُنزَّ
ويرى ابن تيمية وابن القيم اأنَّ هذا التق�سيم غري م�ستقيم، وهو مبتدع مل يعرف   

لة. يف الع�سور املف�سَّ
والذين منعوا املجاز على �سنفني:  

ال�سنف الأول: يقول بالتاأويل ولكنه ل ي�سميه جمازاً، بل يقول هذا اأ�سلوب   
واأرادت  القرية  واأطلقت  الذات،  واأرادت  الوجه  اأطلقت  فالعرب  عربي، 

ال�سكان، واخلالف بني هوؤلء واجلمهور خالف لفظي يف الت�سمية فقط.
ويحاولون  ظاهره،  على  اللفظ  يجرون  بل  يوؤولون،  ل  الآخر:  وال�سنف   
جاهدين اأن يبينوا ورود اللفظ يف اللغة باملعنى املراد فيقولون على �سبيل املثال: اإّن 
اجلناح يف اللغة »اليد«، واإّن القرية تطلق على امل�سكن وال�سكان، وهكذا... 

الخ، وقد و�سف ابن قدامة هوؤلء باملكابرة.
       واأّما املذهب الثالث: فوا�سح اأّن �سبب املنع فيه من باب �َسدِّ الذرائع.

و�َسدُّ الذرائع مقرر يف ال�رشيعة، لكنه غري م�ستدمي، مبعنى اأّنه متى زال ال�سبب   
زال حكمه يف الغالب.

فما   364/1 املزهر   ،147 امل�سودة   ،64 الناظر  رو�سة   ،29/1 املعتمد   
بعدها. الإحكام 37/1، فواحت الرحموت 211/1، اإر�ساد الفحول �ض25 
1/ق462/1،  املح�سول   ،236  -  232/1 املخت�رش  بيان  بعدها،  فما 

الفتاوى 400/20
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بة)1( كاملِ�ْسكاة)2(، رواه ابن عبا�ض)3(،  12 - ويف القراآن األفاٌظ ُمَعرَّ
وعكرمة)4( ر�سي الله عنهما)5(.

)1( املَُعرَّب هو: ما ا�ستعمله العرب من الألفاظ املو�سوعة ملعاٍن يف غري لغتها. 
العرب على منهاجها،  به  ه  تتفوَّ اأن  الأعجمي:  تعريب ال�سم  قال اجلوهري:   
 ،268/1 املزهر  ب(،  ر  )ع  مادة  واأعربته.ال�سحاح  العرب  بته  عرَّ تقول: 

اإر�ساد الفحول �ض32
)2( امل�سكاة: الكوة بلغة احلب�سة، الإتقان يف علوم القراآن 141/1، ويف رو�سة 
املزهر  املنري 194/1،  الكوكب  وانظر  »هندية«.  اإنَّها  قال:  الناظر 275/1 

268/1 - 269، معرتك الأقران 198/1، اجلواليقي �ض5
)3( ابن عبا�ض: هو ال�سحابي اجلليل، عبدالله بن عبا�ض بن عبداملطلب، اأبو العبا�ض 
القر�سي، الها�سمي، ابن عم الر�سول �سلى الله عليه و�سلم، ُولَِد قبل الهجرة 

بثالث �سنوات، وتويف يف الطائف عام 68ه�.
ترجمته يف: الإ�سابة 330/2، ال�ستيعاب 350/2، اأُ�ْسد الغابة 75/10،   

�سذرات الذهب 192/3
عبدالله،  اأبو  عنهما،  الله  ر�سي  عبا�ض  ابن  مولى  عبدالله،  بن  عكرمة  هو:   )4(
�سنة  املغرب، تويف  اأ�سله من  الأعالم،  التابعني  املكرمة من  فقهاء مكة  اأحد 

101ه�، وقيل غري ذلك.
الذهب  �سذرات   ،240/1 واللغات  الأ�سماء  تهذيب  يف:  ترجمته  انظر   

130/2، وفيات الأعيان 427/2
التمهيد لأبي  يعلى 707/3،  العدة لأبي  ابن عبا�ض وموله:  ينظر يف رواية   )5(
الُبلغة يف  الرو�سة 275/1،  الطربي يف تف�سريه 8/1،  اخلطاب 287/2، 

اأ�سول اللغة �ض175 فما بعدها.
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واإن نفاه الأكرثون)1(.
13 - واتَّفق الفقهاء)2( على جواز التجوز يف الألف�ظ ال�رصعية - اإذا 
وجدت بينها الت�سالت املعتربة بني املعنى احلقيقي واملجازي يف الألفاظ 

املو�سوعة)3(.

 ،39  -  38/1 الإحكام  عربية:  غري  األفاظ  على  القراآن  ا�ستمال  يف  ينظر   )1(
الع�سد على  الربهان 287/1،  الرحموت 212/1،  امل�سودة 157، فواحت 
املزهر   ،326/1 املحلى  �ض32،  الفحول  اإر�ساد   ،170/1 احلاجب  ابن 
 ،57 فار�ض  لبن  ال�ساحبي   ،95/1 الأقران  معرتك  بعدها،  فما   266/1

املعرب للجواليقي �ض40، �رشح الكوكب املنري 194/1 فما بعدها.
وال�صواب عندي يف ذلك  ق�ل:  اأنه  �صالم  بن  الق��صم  عبيد  اأبي  ُنِقَل عن  وقد   

مذهب فيه ت�سديق القولني جميعًا.
وذلك اأن هذه الأحرف - اأ�صوله� اأعجمية - كم� ق�ل الفقه�ء، لكنه� وقعت   
لتها عن األفاظ العجم اإلى األفاظها ف�سارت عربية.  بت باأل�سنتها، وحوَّ للعرب فعرَّ
ثم نزل القراآن وقد اختلطت هذه احلروف بكالم العرب، َفَمْن قال: اإنَّها عربية 

فهو �سادق. وَمْن قال: اإنها اأعجمية فهو �سادق. 
الإتقان 108/2، الربهان للزرك�سي 290/1، معرتك الأقران 198/1، مع   

املراجع ال�سابقة.
اأنها  العلماء  فباتفاق  الأعالم  اأما  الأعالم،  اإن هذا اخلالف يف غري  واأقــول:       
للعلمية  ال�رشف  من  منعها  على  الإجماع  وقع  ولهذا  القراآن.  يف  موجودة 

والعجمة. اإر�ساد الفحول �ض32.
)2( اأي الأحناف وَمْن وافقهم على ال�ستعارة يف الألفاظ ال�رشعية. كما �سياأتي 

يف املراجع.
)3( ينظر يف جريان ال�ستعارة يف الألفاظ ال�رشعية: ك�سف الأ�رشار للبخاري على 
=
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امللك  كات�سال   - بالعلة  احلكم  ات�سال  كان  اإن   - ال�سببي  فالت�سال 
الفرع مبا هو  بال�رشاء،يوجب ال�ستعارة من الطرفني)1(.واإن كان ات�سال 

=
       اأ�سول البزدوي 117/2 فما بعدها، ميزان الأ�سول 392 - 393، الك�سف 
التحرير  تي�سري  التلويح 77/1،  على  التو�سيح  بعدها،  فما  للن�سفي 249/1 
156/2، مراآة الأ�سول 115 فما بعدها، املنار وحوا�سيه 401 فما بعدها، 

املغني 131، فتح الغفار 128/1
قال يف امليزان لل�سمرقندي: ُثم املجاز يجري يف الألفاظ ال�رشعية من البيع،   

والِهبة، والنكاح، والطالق ونحوها، عند عامة الفقهاء.
وقال بع�ض الفقهاء: ل يجري، لأن هذه الألفاظ اإن�ساءات يف ال�رشع، واأنها   
�سائر  اأفعال  مبنزلة  احلروف  خمارج  وهي  )الل�سان(،  الكالم  جارحة  اأفعال 
اجلوارح. وَمْن فعل فعاًل حقيقة، واأراد اأن يكون فاعاًل فعاًل اآخر ل يكون، 

فكذلك اأفعال هذه اجلارحة.
والأمر  الإخبار  باب  ِمْن  التي هي  الألفاظ  واملجاز يف  ال�ستعارة  تدخل  واإمنا   

والنهي ونحو ذلك. 
مَلَّا و�سعت طريق ال�ستعارة   العرب  فاإن  العامة،  ال�سواب قول  قال: لكن  ُثّم   
منهم  اإذنً�  يكون  طريقه،  ب�لت�أمل  وعرف  كالمه�،  يف  املج�ز  وا�صتعملت 

بال�ستعارة لُكلِّ متكلِّم من جملتهم اأو من غريهم - ك�ساحب ال�رشع.
فمتى و�صع طريق التعليل ك�ن اإذنً� ب�لقي��ص لُِكلِّ َمن فهم ذلك الطريق، كذا   

هذا. ُثمَّ اأجاب عن اأدلة املانعني، فانظره يف �ض392 - 393
)1( ي�سري املوؤلف اإلى اأن الت�سالت املعتربة يف ال�ستعارة ق�سمان - كما �سبطها 

فخر الإ�سالم: 
الأول: الت�سال �سورة. وهو املجاز املر�سل عند اأهل البيان، كت�سمية ال�سماء   

مطراً.
=     
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=
ى  ال�سجاع، وهو امل�سمَّ والثاين: الت�سال معنى، كاإطالق ا�سم الأ�سد على       

عندهم بال�ستعارة.
ومبنى املجاز املرادف لال�ستعارة عند الأ�سوليني على وجود هذه العالقة املعترب   
نوعها، ل اأحادها عن العرب، فمتى ُوِجَدت هذه العالقة وهي اللزوم الَبنيِّ 
بني الت�رشفات ال�رشعية - اأي ال�سرتاك يف العلة الغائية - جاز اإطالق كل واحد 
والإرث،  والنكاح،  والهبة،  واحلوالة،  الكفالة،  مثل  الآخر،  على  منها 

والو�صية، ونحو ذلك.
مثال ال�ستعارة يف احلوالة والكفالة: اأن تقول مِلَن له دين على عمرو: كفلتك   
براءة  ا�صرتاط  براءة عمرو، فهذه كف�لة مبعنى احلوالة، والقرينة  ب�رصط  زيداً 

َع للتوثق. الأ�سيل، والعالقة اأنَّ ُكاًل منهما ُو�سِ
ومثال احلوالة مبعنى الكفالة: اأن تقول لعمرو يف املثال ال�سابق: اأحلتك على زيد   
على اأنَّ َلَك الرجوع اإذا مل يوفِّك َحقٌّك، فهذه حوالة مبعنى الكف�لة، والقرينة 

ا�صرتاط مط�لبة الأ�صيل.
نِّف فهو من ب�ب ات�ص�ل احلكم ب�ل�صبب ف�إن امللك  واأم� املث�ل الذي ذكره امل�صُ  
حكم، وال�رشاء �سبب، وي�سح ا�ستعارة كل واحد منهما لالآخر. والأ�سل فيه 
- اأي القاعدة - اأن املجاز مبني على اإطالق ا�سم امللزوم على الالزم، وامللزوم 
اأ�سل، والالزم فرع، فاإْن كان ات�سال ال�سيئني بحيث يكون منهما اأ�ساًل من 
وجه، وفرعًا من وجه جاز ا�ستعمال كل منهما يف الآخر جمازاً. واإل جاز 

ا�ستعمال الأ�سل يف الفرع دون عك�سه.
فالعلة اأ�سل من جهة احتياج املعلول اإليها وابتنائه عليها، واملعلول املق�سود اأ�سل   
من جهة كونه مبنزلة العلة الغائية. والغاية واإن كانت معلولة للفاعل متاأخرة عنه 
يف اخلارج اإل اأنها يف الذهن علة لفاعليته متقدمة عليها، ولذا قالوا: الأحكام 
م�آلية اأي يف امل�آل، والأ�صب�ب علل اآنية، وذلك لأن احتي�ج الن��ص ب�لذات اإن� 

هو اإلى الأحكام دون الأ�سباب. فتح الغفار 130/1.
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َعت له كات�سال زوال ملك املتعة باألفاظ العتق  �سبب حم�ض)1( لي�ض بعلة ُو�سِ
تبعًا لزوال ملك الرقبة)2( يوجب ا�ستعارة الأ�سل للفرع، وال�سبب للحكم 

بدون  الرمي  مثل:  تاأثري،  بال  اإليه  املف�سي  باحلكم  املتعلِّق  هو  املح�ض  ال�سبب   )1(
ق�صد، وكذلك م� ذكره املوؤلِّف.

فه يف تي�سري التحرير باأنه: ما ل ت�ساف العلة اإليه، فخرج ال�سبب يف معنى  وعرَّ  
العلة.

      فتح الغفار 131/1 - 132، تي�سري التحرير 158/2
)2( هذا هو النوع الثاين من الت�سال ال�سوري يف ال�رشعيات، وهو ات�سال ال�سبب 
امل�صبب، واملراد ال�صبب املح�ص - كم� ذكر املوؤلِّف - فلو ق�ل لأََمتِِه: »اأْنِت 
تبعًا، ول يحل    املتعة  الرقبة، وب�سبب زواله يزول ملك  به ملك  ة« يزول  ُحرَّ
ة« �سببًا لزوال ملك املتعة، لكونه  ال�ستمتاع اإل بالنكاح. فكان قوله: »اأْنِت ُحرَّ

مف�سيًا اإليه، ل علة لتخلل الوا�سطة، وهي زوال ملك الرقبة.
واإذا ثبت الت�ص�ل بني املعنيني ج�ز ا�صتع�رة لفظ اأحدهم� لالآخر ب�رصط النية،   
فم� ُذِكَر من تقدير حمذوف م�ص�ف يف الكالم - كم� يف املنت - وهو: »األف�ظ 

العتق« ل حاجة اإليه - كما يقول ابن جنيم يف فتح الغفار 131/1
وعلى ذلك ي�صح ا�صتع�رة ال�صبب للحكم فيقع الطالق بلفظ العتق، كم� لو   
قال لأمته: اأعتقُتِك، ونوى به طالقًا. اإطالقًا، ل�سم ال�سبب وهو العتق، على 
امل�صبب وهو زوال ملك املتعة ب�رصط النية، لأنَّ املحل غري متعني للمج�ز، بل 

هو حمل حلقيقة الو�سف باحلرية.
فلو قال: اإن ملكت فعبدي حر، فملك بطريق الهبة، فهل يعتق ما علَّق على   

امللك اأو ل؟
وانظر يف بقية الأمثلة: فتح الغفار 131/1.  

ويف الأمثلة مناق�سة تراجع يف: فتح الغفار 132/1، التلويح 81/1، ك�سف   
الأ�رشار للبخاري 117/2 - 125.
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دون العك�ض)1(.
ًا)2( كان اأو عاّمًا)3(. 14 - وحكم املجاز ثبوت ما اأريد به خا�سّ

)1( يريد املوؤلِّف بذلك ا�ستعارة احلكم لل�سبب، باأن يذكر ال�سبب ويراد به امل�سبب 
- وهذا ل يجوز عند احلنفية - لأنَّ �رصط جواز ال�صتع�رة الت�ص�ل، وهو 
بالفتقار، والفتقار ثابت من جهة امل�سبب، لكون احلكم مفتقراً اإلى ال�سبب. 
واأم� ال�صبب املح�ص فلي�ص مفتقراً اإلى احلكم، بل هو م�صتغٍن عنه يف ذاته لقي�مه 

بنف�سه.
من  هو  اإمنا  به،  امل�سبب  وثبوت  له،  َع  ُو�سِ الذي  الأ�سلي  حكمه  وح�سول   
الأمور التفاقية، اإل اأن يكون امل�سبب خمت�سًا بال�سبب، في�سري مبنزلة العلة، 

وال�ستعارة جائزة فيها من اجلانبني كما مر.
       وعلى هذه اجلزئية مناق�سات واعرتا�سات. تراجع يف املراجع ال�سابقة.

مبن�ه� على اأن ال�صتع�رة هل ي�صرتط فيه� اأن جتري من طرف واحد فقط؟ اأو   
جتوز من الطرفني َمتى ُوِجَدت العالقة بينهم�؟ واأنه ل ي�صرتط اأن يكون وجه 
ال�صبه دائمً� يف امل�صبه به اأقوى منه يف امل�صبه. وقد �صبق اأن اأ�رصت اإلى اأنه اإذا 
وجد نوع�ن من العالقة فلك اأن تعترب اأيهم� �صئت وبح�صب ذلك يتنوع املج�ز، 
مث�ل ذلك: اإطالق امل�صفر على �صفة الإن�ص�ن، اإن ك�ن ب�عتب�ر ت�صبيهه� به يف 
اللفظ فا�ستعارة. واإن كان باعتبار ا�ستعمال املقيد يف املطلق فمجاز مر�سل. 

فتح الغفار 133/1.
)2( مثل: قوله تعالى: }ې  ې  ې{ الن�ساء: 43 - فاإنه لفظ خا�ض اأُِريد به 
اجلماع عند احلنفية. وهو من قبيل املجاز، فيثبت به ما اأُِريَد منه دون حقيقته 

وهو اللم�ض باليد، خالفًا لل�سافعي رحمه الله.
تبيعوا  اأنه قال: »ل  الله عنهما  ابن عمر ر�سي  ال�ساع، يف حديث  )3( مثل: لفظ 
الدينار بالدينارين ول الدرهم بالدرهمني ول ال�ساع بال�ساعني«، اأخرجه اأحمد 
=
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خالفًا لبع�ض اأ�سحاب)1( ال�سافعي)2(.
=

       يف م�سنده 113/2. فاإنه لفظ عام عند احلنفية، اأُِريد به جميع ما يحله ويجاوره 
لأن حقيقته غري مرادة بالتفاق، فيحمل على ما يحل فيه، املغني �ض135.

)1( هذا القول ُيْن�َسب اإلى ال�سافعي - رحمه الله - تارة، واإلى اأ�سحابه تارة اأخرى. 
واإلى بع�ض احلنفية تارة ثالثة. انظر فتح الغفار 119/1 - 120.

)2( هو: اأبوعبدالله حممد بن اإدري�ض بن عبا�ض بن عثمان بن �سافع بن ال�سائب ُولَِد 
عام 150 ه� يف فل�سطني، ون�ساأ مبكة، وحفظ القراآن وهو ابن �سبع �سنوات. 
تويف - رحمه  التعريف.  غني عن  امل�سهور، وهو  الفقهي  املذهب  �ساحب 

الله - �سنة 204ه�. 
طبق�ت   انظر:  ذلك.  وغري  العلم،  وجم�ع  والأم،  الر�ص�لة،  موؤلف�ته:  من   
الأ�سوليني 133/1، مراآة اجلنان 13/2 -وامل�ص�ألة - كم� ذكر املوؤلف رحمه 

الله - فيها قولن، واإن كان القائل بعدم عموم املجاز غري معروف بعينه:
القول الأول: اأّن املجاز له عموم، لأنه اأحد نوعي الكالم، فكان مثل احلقيقة   
يف العموم والأحكام، غري اأن احلقيقة اأولى منه عند التعار�ض، لأّن الأ�سل 

اأحق من الطارئ.
ب�أن  ذلك،  على  زائدة  لدلئل  بل  لي�ص كونه� حقيقة،  احلقيقة  عموم  ولأّن   
اقرتن بها ما يدل على العموم، وما يدل على العموم من الأدوات لي�ض خمت�سًا 
القول  وجب  للعموم  ق�باًل  املحل  وك�ن  املج�ز،  على  دخل  ف�إذا  ب�حلقيقة، 

بعمومه.
عند عدم  اإليه  ُي�سار  لأنه �رشوري،  له،  املجاز ل عموم  اأّن  الثاين:  القول   
تندفع  وهي  ال�رشورة.  بقدر  ر  يتقدَّ فاإنه  �رشوريًا  كان  وما  احلقيقة،  اإمكان 

باإثبات اخل�سو�ض، فال حاجة اإلى القول بالتعميم.
ورد ذلك ب�أنه كيف يق�ل: ب�أّن املج�ز �رصوري مع وقوعه يف كالم الله تع�لى   
=
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ووجوب امل�سري اإليه متى كانت احلقيقة متعذرة)1( اأو مهجورة)2(.

=
      وكرثته فيه؟ فيكون القول بالعموم متى وجد املوجب له هو الراجح، �سواء 

كان حقيقة اأم جمازاً.
وم� ذكروا من املث�ل لي�ص فيه م� يدل على اأحد املذهبني، كم� يقول ابن جنيم   
- لأن عموم املجاز يجوز تخ�سي�سه عند القائل به. ك�سف الأ�رشار 75/2 
فما بعدها، ميزان الأ�سول 385، التلويح مع التو�سيح 86/1 فما بعدها، 
تي�سري التحرير 145/1 فما بعدها، الك�سف للن�سفي 228/1-229، املنار 
مع حوا�سيه 373-374، املغني 133، الوجيز بتحقيق الدكتور عبداللطيف 

�ض11.
)1( احلقيقة املتعذرة: هي ما ل يتو�سل اإليه اإل مب�سقة، كمن حلف ل ياأكل هذه 

النخلة، فاإنه يحنث باأكل ثمرها، لأن حقيقة اأكل النخلة متعذرة.
)2( احلقيقة املهجورة: هي ما يتي�رش الو�سول اإليه لكن النا�ض تركوه، كما لو حلف 

ل ي�سع قدمه يف دار فالن، فاإنه يحنث بالدخول.
وقيل: الفرق بني املتعذرة واملهجورة: اأن املتعذرة ل يتعلق بها حكم واإن حتقق.   

واملهجورة قد يثبت به احلكم اإذا �ص�ر فرداً من اأفراد املج�ز.
للن�سفي  الك�سف   ،160/2 الأ�رصار  ك�صف  يف:  ذلك  على  الأمثلة  وانظر   
للخبازي  133/1،املغني  الغفار  فتح   ،169/2 التحرير  تي�سري   ،256/1

137، املنار مع حوا�سيه 410، م�سلم الثبوت 221/1.
وقد اأحلقوا به املهجور �رشعًا، فقالوا: واملهجور �رشعًا كاملهجور عرفًا.

فيعمل  نية  له  لو ك�نت  اأم�  النية،  بعدم وجود  م�رصوط  الأمثلة  من  وم� ذكر   
بها. والدليل على اأنه ي�سار اإلى املجاز عند تعذر احلقيقة اأو هجرانها هو وجود 
املقت�سي، وهو الحرتاز عن الإلغاء وانتفاء املانع، وهو كون احلقيقة اأولى. 

فتح الغفار 133/1.
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15 - ومن حكمه اأنه خلف عن احلقيقة يف التكلُّم عند اأبي حنيفة)1( - 
رحمه الله - فت�سح ال�ستعارة، واإن مل ينعقد لإيجاب احلقيقة.

وعندهما)2( يف احلكم، فال ت�سح ال�ستعارة فيما ل ت�سح احلقيقة)3(.

)1( هو: النعمان بن ثابت التيمي، الكويف، اأبوحنيفة، �ساحب املذهب امل�سهور 
يف الفقه، ُولَِد بالكوفة �سنة 80ه�. ومن موؤلفاته: املخارج يف الفقه، والفقه 
الأكرب، وقال ال�سافعي يف حقه: النا�ض عياٌل على اأبي حنيفة، تويف رحمه الله 

�سنة 150 ه�. طبقات الأ�سوليني 106/1 فما بعدها.
اأبو يو�سف، وحممد بن احل�سن - رحمهما  اأبي حنيفة، وهما:  )2( اأي �ساحبي 

الله تعالى.
اأنَّ املجاز خلف عن  اأقول: اتفق العلماء القائلون بثبوت املجاز واحلقيقة على   )3(
احلقيقة، مبعنى اأنه� مقدمة عليه اإذا اأمكن ذلك، واأنه فرع له�، ثم اختلفوا يف 

جهة اخللفية:
فذهب الإمام اأبوحنيفة - رحمه الله - اإلى اأن اخللفية يف حق التكلم حتى يكفي   
اأو  معناه  �سواء �سح  العربية -  اللفظ من حيث  ال�ستعارة - �سحة  يف �سحة 

ل.
فمثاًل: قول القائل: »هذا ابني« لعبد معروف الن�سب جمازاً اتفاقًا اإن كان اأ�سغر   

منه �سنًا.
      واإن كان اأكرب منه فعنده جماز يثبت به العتق ل�سحة اللفظ يف العربية، واأنه جملة 

تامة املعنى، مو�سوع لالإيجاب بطبيعته.
اإذ ل ميكن اأن يكون م� هو  وعندهم�: يكون لغواً، ل�صتح�لة املعنى احلقيقي،   
اأكرب منه �صنً� ابنً� له حقيقة، ف�رصط ال�صتع�رة عندهم� اإمك�ن �صحة الأ�صل، وهو 
ال�سحة  لال�ستعارة  يكفي  وعنده  املجازي.  املعنى  ي�سح  حتى  احلقيقي،  املعنى 
اللغوية، وهي اإف�دة اللفظ معنى يح�صن ال�صكوت عليه، ثم ين�رصف ذلك اللفظ 
=



169حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

16 - ومن حكم احلقيقة واملجاز معًا: ا�ستحالة اجتماعهما ]5/اأ مرادين 
بلفٍظ واحٍد يف وقٍت واحٍد عندنا)1(، وعاّمة اأهل الأدب، واملحققني من 

اأ�سحاب ال�سافعي، وعاّمة املتكلِّمني)2(.

=
       اإلى معنى اآخر جمازي وهو: »هذا حر«، فيرتتب عليه حكمه وهو العتق.

تي�سري  التلويح 82/1 فما بعدها   ،166/2      راجع يف ذلك: ك�صف الأ�رصار 
بعدها،  فما   291/1 للن�سفي  الك�سف   ،225/2 البحر   ،159/2 التحرير 

املغني 138، املراآة 38-39، حوا�سي املنار 416.
)1( اأي عند احلنفية.

)2( انظر: ك�سف الأ�رشار على اأ�سول البزدوي 85/2 فما بعدها، التلويح على 
التو�سيح 87/1 فما بعدها، التحرير 147/2

املغني �ض134، فتح الغفار 121/1 فما بعدها، املنار مع حوا�سيه 378،   
الك�سف للن�سفي 235/1، م�سلم الثبوت 216/1، البحر 233/2، اإر�ساد 

الفحول 28، امل�سودة 149.
و�سورة امل�ساألة: اأن يقول: ل تقتل الأ�سد، اأو الأ�سود، ويريد ال�سبع والرجل   
ال�سجاع، اأحدهما من حيث اإنه مو�سوع له اللفظ، والآخر من حيث اإنه متعلق 

به بنوع عالقة.
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من  وعبداجلبار)2(  واجلبائي)1(،  احلديث  اأهل  وعاّمة  لل�سافعي  خالفًا 
املتكلِّمني ف�إنَّهم ذهبوا اإلى جوازه)3(.

)1( هو: حممد بن عبدالوهاب بن �سالم بن خالد اجلبائي، الب�رشي، املعتزيل، 
كنيته اأبوعلي، ُولَِد �سنة 235 ه� ب� )جب( بخوز�ستان. متكلم، ومف�رش واإليه 
اآثاره: تف�سري القراآن، تويف �سنة 303 ه�. انظر  تن�سب الطائفة اجلبائية. من 
يف ترجمته: فرق املعتزلة �ض85، الوايف بالوفيات 72/4، �سذرات الذهب 

.241/2
)2( هو: عبداجلبار بن اأحمد بن عبداجلبار الهمداين، اأبواحل�سني، �سيخ املعتزلة يف 
ع�رشه، وُيلقب بقا�سي الق�ساة، فقيه، اأ�سويل، متكلم. ُولَِد �سنة 359ه�، 
وتويف �سنة 415ه�، من موؤلفاته: املغني يف اأبواب العدل والتوحيد، املجموع 
امليزان  ل�سان   113/11 بغداد  تاريخ  يف:  ترجمة  له  بالتكليف،  املحيط 

386/3، معجم املوؤلفني 78/5.
)3( اأي مطلقًا، اإل اأن ل ميكن اجلمع بينهما ك� )افعل( اأمراً، وتهديداً، فاإن الأمر 
طلب الفعل، والتهديد يقت�سي الرتك للفعل، فال يجتمعان معًا. اإر�ساد الفحول 

.28
وخال�سة امل�ساألة: اأّن فيها ثالثة مذاهب:  

املعتزلة،  العربية، وجميع احلنفية، وجمع من  اأهل  الأول: مذهب جمهور   
املعنى  اللفظ يف  ي�صتعمل  ل  اأنه  اإلى  ذهبوا  وهوؤلء  ال�ص�فعية،  من  واملحققني 
احلقيقي واملجازي حال كونهما مق�سودين باحلكم، باأن يراد كل واحد منهما 

يف وقت واحد.
واأبي  عبداجلبار  املعتزلة - كالقا�سي  وبع�ض  ال�سافعية،  بع�ض  مذهب  الثاين:   
علي اجلب�ئي، وهوؤلء ذهبوا اإلى اجلواز مطلقً� ب�رصط اأن ميكن اجلمع بني املعنى 

احلقيقي واملعنى املجازي.
=     
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وما يظن من اجلمع بينهما فمن باب عموم املجاز، باأن يكون اللفظ 
جمازاً عن معنًى يكون املعنى احلقيقي واملعنى املجازي الآخر فرداً منه)1(.

=
      الثالث: قال الغزايل، واأبواحل�سني الب�رشي: اإنه ي�سح ا�ستعماله فيهما عقاًل ل 
لت�سمنه،  لغة  ا�ستعماله فيهما  املثنى واجلمع في�سح  اأما يف  املفرد -  لغة - يف 

كقولهم: القلم اأحد الل�سانني.
ح هذا التف�سيل ابن الهمام، وهو قوي، ودليله: اإنه قد وجد املقت�سى، وفقد  ورجَّ  

املانع، فال ميتنع عقاًل اإرادة غري املعنى احلقيقي مع املعنى احلقيقي باملتعدد.
      وا�ستدل املانعون مطلقًا باأن املعنى املجازي ي�ستلزم ما يخالف املعنى احلقيقي، 

وهو القرينة املانعة من اإرادة املعنى احلقيقي، في�ستحيل اجتماعهما.
وا�ستدلوا ثانيًا: باأنه كما ي�ستحيل اأن يكون الثوب الواحد ملكًا وعارية يف وقت   

واحد، كذلك ي�ستحيل اأن يكون اللفظ حقيقة وجمازاً يف وقت واحد.
والراجح: هو القول الأول، وهو امتناع اجلمع بينهما، لتبادر املعنى احلقيقي   
من اللفظ بدون القرينة عند الطالق، وهذا مبجرده مينع من اإرادة غري املعنى 

احلقيقي بذلك اللفظ مع املعنى احلقيقي.
ول يقال: اإن اللفظ يكون عند ق�سد اجلمع بينهما جمازاً لهما، لأن املفرو�ض   

اأن كل واحد منهما متعلق احلكم، ل جمموعهما.
اإر�ساد  الفحول �ض28، وما �سبق من  املراجع يف اأول امل�ساألة، وتي�سري التحرير 37/2،   

الوجيز �ض13.
)1( مث�ل ذلك: َمْن َحَلف اأن ل ي�صع قدمه يف دار فالن، ف�إنه يحنث اإذا دخله� م��صي�ً اأو 
راكباً حافياً اأو منتعاًل، والدخول حافياً هو املعنى احلقيقي، والباقي بطريق املجاز، 
فيحنث يف املوا�سع كلها لعموم املجاز، ل لعموم احلقيقة، ول للجمع بني احلقيقة 

واملجاز.
=   
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17 - ومن حكمهم� معً� اأنَّهم� اإذا ك�ن� يف ال�صتعم�ل �صواء، ف�لعربة 
للحقيقة باتفاق)1(.

)2( للحقيقة  العربة  حنيفة  اأبي  فعند  ا�ستعماًل  اأغلب  املجاز  كان  واإن 
وعندهما العربة للمجاز)3(. 

=
الغفار  فتح   ،167-166/1 التو�سيح   ،175-174/1 ال�رشخ�سي  اأ�سول     

.122/1
ق�ل يف التلويح: والتحقيق يف ذلك اأنه فرع ا�صتعم�ل امل�صرتك يف معنييه.  

مبنزلة  الو�سعني  اإلى  بالنظر  فهو  بالنوع،  املجازي  للمعنى  مو�سوع  اللفظ  فاإن   
ز هذا، وَمْن ل فال. ز ذلك َجوَّ امل�صرتك، َفَمن َجوَّ

ُثمَّ ذكر بع�ص الفروع املرتتبة على هذه امل�ص�ألة، ومنه� اأنه ل يراد غري اخلمر يف     
قوله �سلى الله عليه و�سلم )َمْن �رَشَِب اخَلْمَر َفاْجِلُدوه( رواه اأحمد 389/4.

يراد  ل  وكذلك  له،  َعت  ُو�سِ ما  بها  اأريد  لأنه  �سويد،  بن  ب�رش  من حديث   
اللم�ض باليد يف قوله تعالى: }ې  ې  ې{ - الن�ساء: 43 - لأنه الوطء، 

وهو املجاز مراداً بالإجماع، التو�سيح 166-165/1.
التحرير  تي�سري   ،160/2 البزدوي  اأ�سول  على  للبخاري  الأ���رشار  ك�سف   )1(
163/2، فتح الغفار 135/1، الك�سف للن�سفي 260/1 فما بعدها، م�سلم 

الثبوت 220/1، البحر 229-227/2.
وهذه امل�ص�ألة �صبقت يف قوله: »واإذا اأمكن العمل ب�حلقيقة �صقط املج�ز«، ويف   

قوله: »واملجاز خلف عن احلقيقة«.
العدول  ي�سح  به ل  العمل  اأمكن  فمهما  اأ�سل،  احلقيقة  فاإن  بالأ�سل،  )2( عماًل 

عنه.
العمل      حنيفة:  اأبي  الإمام  �ساحبي  احل�سن  بن  وحممد  يو�سف  اأبي  وعند  اأي   )3(
=
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18 - ُثمَّ ما يرتك به احلقيقة اإلى املجاز خم�سة اأنواع)1(:
الأول: يف الزمان - فترتك بالعادة)2(. باأن يكون اللفظ كو�سع القدم - 

=
      باملجاز الغالب املتعارف يف ال�ستعمال اأولى من احلقيقة امل�ستعملة، للتبادر اإلى 
لأن  الأ�سالة،  تعار�سه  فال  ريب،  بال  التبادر  يوجب  التعارف  فاإن  الفهم، 
الأ�ص�لة اإن� تقت�صي احلمل على احلقيقة - اإذا مل مينع من ذلك م�نع، والتب�در 
انظر: م�سلم  امل�ساألة،  اأخرى لهذه  والتعارف مانعان قويان، وهناك تعليالت 
الثبوت 220/1. وم� ذكرن� من التعليل فهو الراجح، وقد بُنَي على اخلالف 
يف هذه امل�ساألة بع�ض الفروع منها: َمْن َحَلَف ل ي�رشب ِمَن الُفَرات، ول نية له 
ل يحنث عند اأبي حنيفة اإل بالكرع فيه، لأنه احلقيقة وهي ممكنة. وعندهما: 
بل  بت�سميته جمازاً،  ير�ض  مل  وبع�سهم  املتعارف.  لأنه  بالغرتاف،  يحنث 
-227/2 املحيط  البحر  انظر:  فيه.  يتوقف  القرينة  عدم  وعند  م�سرتكًا، 

.228
)1( هذا املبحث و�صعه املوؤلِّف - رحمه الله تع�لى - لبي�ن قرائن املج�ز، اإذ لبُدَّ 
اإرادة املعنى احلقيقي، �سواء جعلت داخلة يف مفهوم       فيه من قرينة مانعة عن 
املجاز، كما هو راأي علماء البيان، اأم جعلت �رشطًا ل�سحته واعتباره - كما 
هو راأي اأئمة الأ�سول، وهي قرائن للمجاز يف ال�رشعيات. ك�سف الأ�رشار 
175/2، التلويح 92/1، الك�سف للن�سفي 267/1 فما بعدها، فتح الغفار 

139/1، الوجيز �ض14، املغني 139-145، م�سلم الثبوت 221/1.
النفو�ض من الأمور املتكررة املعقولة عند الطباع  ا ي�ستقر يف  العادة: عبارة َعمَّ  )2(

ال�سليمة. وهي ثالثة اأنواع: 
اأ - العرفية العامة - كو�سع القدم.  

       ب - العرفية اخلا�سة - كا�سطالح كل طائفة خم�سو�سة.
=  
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بتعارف النا�ض ي�ستعمل ل�سيء - كاحلقيقة فيه، وفيما �سواه، لعدم العرف 
كاملجاز)1(.

الثاين: وبدللة معنى يرجع اإلى املتكلِّم - كما يف ميني الفور)2(.
لرتك  مقت�سية  لفظية  قرينة  بالتحاق  الكالم  �سياق  وبدللة  الثالث: 

حقيقته)3(.

=
العرفية ال�رشعية، وقد جمع فخر الإ�سالم بني ال�ستعمال والعادة نظراً       ج - 
الغفار  فتح  الفعل.  اإلى  راجعة  والعادة  القول،  اإلى  راجع  ال�ستعمال  اأنَّ  اإلى 

.139/1
)1( اإن حقيقة و�سع القدم: هو اإدخالها يف ال�سيء بدون وا�سطة. ويف العرف: عبارة 
عن الدخول مطلقًا. فَمْن َحَلَف ل ي�سع قدمه يف دار فالن، يحنث بالدخول 
اأو  اإما مرجوحة  اأم منتعاًل، لأن احلقيقة  اأم راكبًا، حافيًا  �سواء دخلها ما�سيًا 

م�ساوية للمجاز. وهذا عند عدم النية.
)2( هي اليمني املوؤكدة لفظً�، املوؤقتة معنى، والفور م�صدر ف�رت الِقْدر اإذا غلت. 

َيت به احلالة التي ل ريث فيها ول لبث.  ا�ستعري لل�رشعة، ثمَّ �ُسمِّ
      فقيل: رجع فالن من فوره اأي �ساعته، ومن قبل اأن ي�سكن.

      وحقيقته - دللة حالهما - ك� »اإْن َخَرْجِت َفَطالِق« عقيب تهيُّئها خلرجٍة فيها، 
ل يحنث بخروجها بعد �ساعة.

فتح الَغفار 140/1-141، معجم لغة الفقهاء �ض514. اأو هي: ُكلُّ ميني   
دلَّت القرائن على اأنَّه اأُريد بها احلال دون ال�ستقبال. كالتي تكون جوابًا ل�سوؤال 
ونحو ذلك. َفَمْن ق�لت له زوجته: »ُكْل« فق�ل: »والله ل اآكل« يعني والله ل 

اآكل الآن، ولي�ض ل اآُكل اأبداً. معجم لغة الفقهاء �ض514.
=
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و�سعًا  يتناوله  ما  ببع�ض  يخت�ض  باأن  نف�سه)1(،  اللفظ  وبدللة  الرابع: 
معنويً�، مب�آخذ ا�صتق�قه، ككونه منبئً� عن كم�ل ذلك البع�ص، فال يتن�ول 

الناق�ض.
اأو لكونه منبئًا عن النق�سان والتبعية - بح�سب ماأخذ ال�ستقاق)2( وبع�ض 

=
ي�سري  فال  رُجاًل«  ُكنَت  اإْن  زوجتي  »َطلِّْق  �سباقه - كقوله:  اأو  �سياقه  اإما يف   )3(
توكياًل ، لأنه �سار للتوبيخ بقرينة اأخرى، ومثله: اإن قدرت، وكذلك قوله: 

»ا�سنع يف مايل ما �سئت اإْن كنت رجاًل«. فتح الغفار 140/1.
ذا  يتن�ول  فال  ونق�ص،  كم�ل  فيه  مب�  فتخ�ص�ص  كم�ل  عن  امل�دة  اإنب�ء  اأي   )1(

كمال.
)كما( لو حلف: »ل ياأكل حلمًا« ول نية له، ل يدخل ال�سمك، لإنباء املادة   
عن ال�سدة بالدم، وقد يدخل بالعرف لو انفرد، ومل يعار�سه عرف اآخر، ولو 

م العرف على الإنباء لرجحان اعتباره. عار�ض الدللة املذكورة عرف ُقدِّ
واحلا�سل: اأنه ل يحنث باأكل ال�سمك للعرف ولدللة اللفظ.  

فلو وقع التعارف على اإطالق اللحم على ال�سمك يحنث عماًل بالعرف فقط   
اأما عند وجود النية املعممة فيحنث به.  والكالم عند عدم نية تعم ال�سمك، 
التحرير مع التقرير والتحبري 35/2، فتح الغفار 140/1. وكذلك لو قال: 

»ُكّل مملوك يل ُحّر« ل يتبادر ما هو ناق�ض، كاملكاتب واأم الولد.
)2( مثل: َمْن َحَلف: »ل ياأكل فاكهة« فال يحنث باأكل العنب والرمان والرطب 
عند اأبي حنيفة، لأّن تركيب الفاكهة دال على التبعية، والق�سور يف املق�سود 
ه بخالف زيادة الطرار  الأ�سلي، والزيادة فيها، وهو كونه غذاء مناٍف للتفكُّ
وهو الذي يقطع اجليوب وياأخذ املال منها، فاإنها زيادة غري منافية لل�رشقة، واإمنا 
َق بال�سارق دللًة كال�رشب وال�ستم املُْلَحَقنْي بالتاأفيف،  هي مكملة لها، فاأُحْلِ

بطريق دللة الن�ض.
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اه كامل، فال يتناول الكامل عند الإطالق. ]5/ب م�سمَّ
وعندهما ين�رشف اإلى الكامل عند الإطالق)1(.

اخل�م�ص: وبدللة حمل الكالم، اإذ مل يقبل احلقيقة، لتعذره�، كم� 
يف قوله: »ل اآكل من هذه النخلة«، فاإنَّه يقع ميينه على الثمر، والثمر جماز 

ر احلقيقة، ول يحنث باأكل عني النخلة)2(. لتعذُّ

)1( اأي اإذا ك�ن اللفظ منبئً� عن معنى الق�صور والتبعية، فعند الإطالق يتن�ول م� 
كان تابعًا من كّل وجه.

امل�صمى،  الك�مل يف  اإلى  ين�رصف  املطلق  اإذ  بوجه،  الأ�ص�لة  فيه جهة  ولي�ص   
وجهة الأ�سالة ثابتة يف هذه الأ�سياء فال يتناولها مطلق ال�سم. وقال اأبو يو�سف 
وحممد بن احل�صن: »يحنث ب�أكل هذه الأ�صي�ء - اأعني الرطب والعنب - اإذا 
م بغريها،  م بها فوق التنعُّ حلف ل ياأكل فاكهة«، لأنها اأعز الفاكهة. والتنعُّ

فيتناولها اللفظ عند الإطالق« الك�سف للن�سفي 173/2.
)2( املراجع ال�سابقة.
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2 - ال�رشيح والكناية
)ج( - ال�رشيح)1(.

1 - ما ظهر منه املراد ظهوراً تاّمًا بال�ستعمال)2(.
نحو: بعت، وا�سرتيت، ووهبت)3(.

2 - وحكمه: تعلُّق احلكم به بعني الكالم نف�سه، وقيامه مقام معناه، 

اللغة: الوا�سح اخلال�ض من ُكل �سائبة، من قولهم: »�رُشح احلق عن  )1( هو يف 
حم�سه« اأو »�رشَّح« ك� »خلَّ�ض« وزنًا ومعنًى، فعيل، مبعنى: فاعل، اأو من 
َي الق�رُص »�رَصْحً�« لظهوره وارتف�عه على �ص�ئر  »�رصَّحه« اإذا اأظهره، ومنه �ُصمِّ

الأبنية.
الكليات  التعاريف 485،  التوقيف على مهمات  العرب )�ض ر ح(،  ل�سان   
املوجز �ض157 وهذا  الغفار 41/2،  فتح  الأ�سول 393،  ميزان   ،562
منهم�    واحد  ُكلَّ  ف�إنَّ  واملج�ز،  للحقيقة  �ص�مل  املوؤلِّف  ذكره  الذي  التق�صيم 
ينق�صم اإلى ال�رصيح والكن�ية، ب�عتب�ر تب�در املراد عند الإطالق اإلى ذهن ال�ص�مع 

وعدم تبادره.
- ولكن املوؤلِّف َقيَّد ذلك ب�ل�صتعم�ل.  

كمعرفة  وغريه،  ال�ستعمال  ب�سبب  التبادر  ف�سمل  التبادر  اأطلق  وبع�سهم   -  
الو�سع والقرينة، تي�سري التحرير 262/2.

)2( يرى بع�ض الأ�سوليني القت�سار يف تعريف ال�رشيح على قوله: »ما تبادر خ�سو�ض 
مراده« ليعم التبادر ب�سبب غلبة ال�ستعمال وغريه، املرجع ال�سابق. ثم انظر يف 
تعريف ال�رشيح: ك�سف الأ�رشار 381/2 فما بعدها، ميزان الأ�سول 393-
فما  الغفار 41/1  فتح  التحرير 262/2،  تي�سري  التو�سيح 72/1،   ،394

بعدها، م�سلم الثبوت 226/1، اأ�سول ال�رشخ�سي 187/1.
)3( ك�سف الأ�رشار 281/2.
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حتى ا�ستغنى عن العزمية والنية)1( حقيقًة كان اأو جمازاً، لظهور املراد بني 
املحتمالت بال�ستعمال)2(.

د - والكناية)3(:

)1( هكذا يف الن�سخة. واأحدهما يغني عن الآخر.
)2( يعني اأنَّ �سبب الظهور يف ال�رشيح هو كرثة ال�ستعمال للكلمة �سواء كانت 

حقيقًة اأم جمازاً، فما كان ظهور معناه بغري ال�ستعمال فهو خارج عن ال�رشيح   
امل�سطلح عليه، كالظاهر ونحوه.

وعلى التعريف الآخر - يدخل الظ�هر يف ال�رصيح - لتب�در معن�ه اإلى ذهن ال�ص�مع.  
ا حكم ال�رشيح: فتعلق احلكم بعني الكالم، وقيامه مقام معناه حتى  ا�ستغنى          واأمَّ

عن النية.
فعلى اأي وجه اأُ�سيف اإلى املحل من نداء اأو و�سف كان موجبًا للحكم حتى   
« اأو »يا طالُِق« اأو »حررتك« اأو »َطلَّْقُتِك« يكون اإيقاعًا نوى اأو  لو قال: »يا ُحرُّ
« اأو »اأنِت َطالٌِق« لأن عينه قام مقام معناه يف  مل ينو، كما لو قال: »اأنَت ُحرٌّ

اإيجاب احلكم، لكونه �رشيحًا، فال يحتاج اإلى النية ق�ساًء.
اأحد  ا�ستهر يف  الذي  امل�سرتك  ال�رشيح  اأمثلة  التعريف الآخر يكون من       وعلى 
واحلقيقة  القرينة،  مع  واملجاز  فيه،  ُتُعوِرَف  فيما  املتعارف  واملجاز  معانيه، 

امل�ستعملة.
واأق�سام اللفظ باعتبار ظهور معناه هي: الظاهر، والن�ض، واملف�رش، واملحكم.  

تي�سري التحرير 176/2، الوجيز �ض16.  
ب�سيء وتريد غريه، ويقال: قد كنوت بكذا عن  تتكلَّم  اأن  اللغة:  الكناية يف   )3(

كذا، اأو كنيت، اإذا تركت الت�رصيح به، واأن�صد اجلوهري: 
اِرُح ال�سحاح مادة )ك ن  واأغرُب اأحيانًا بها واأُ�سَ واإيّن لأكنو عن قذور بغريها   

و( و)ك ن ي( ومادة )�ض ر ح(.
=    
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بق�سده  ال�ستتار  اأي ح�سول  بال�ستعمال)1(،  به  املراد  ا�سترت  ما   -  1
ال�ستتار، واإْن ظهر معناه لغًة)2(.

2 - وحكمها: اأن ل يجب العمل بها اإلَّ بالنية، اأو دللة احلال حقيقًة 
كانت اأو جمازاً، كمجاز غري متعارف)3(.

=
      الإي�ساح 318، التوقيف على مهمات التعاريف 610، الطراز 365/1، 
الأ���رشار  ك�سف   ،394 الأ���س��ول  ميزان   ،187 اجل��رج��اين  تعريفات 

.169/1
)1( املراجع التي ُذِكَر يف تعريف ال�رصيح مع املراجع اللغوية ال�ص�بقة.

فها اأهل البيان بقولهم: اأن يعرب عن ال�سيء بلفظ غري �رشيح يف الدللة  )2( ولهذا عرَّ
ف�ساحة،  لنوع  اأو  ال�سامع،  على  كالإبهام  الأغرا�ض،  من  لغر�ض  عليه، 
كقولهم: كثري الرماد. وقال اأهل الأ�سول: ما يدل على املراد بغريه ل بنف�سه.

)3( اأي اأنَّ حكم الكناية عدم وجوب العمل بها اإلَّ بالنية، اأو ما يقوم مقامها من  
دللة احل�ل، للرتدد يف املراد به�، فال يجب العمل به� م� مل يزل ذلك الرتدد 

لحتمال احلقيقة وغريها.
مثل:  بالكناية  الغ�سب  حال  زوجته يف  الزوج  يواجه  اأن  احلال:  دللة  ومثال   

»اأنِت برية« اأو »خلية«.
وقد َقيَّد املوؤلِّف �سبب ال�ستتار بال�ستعمال، واأطلق غريه فقال: الكناية ما مل   

يتبادر املراد منه.
اخلفي،  وهي:  اخلفاء  اأق�سام  الكناية،  اأمثلة  من  يكون  التعريف  هذا  وعلى   

وامل�سكل، واملجمل، واملت�سابه - كما �سياأتي.
ومن اأمثلتها - اأي�سًا - املجاز غري امل�سهور، وامل�سرتك الذي مل ي�ستهر يف اأحد   

مع�نيه. واحلقيقة املهجورة، ونحو ذلك.
التحرير مع التي�سري 176/2-177، الوجيز �ض17-16.  
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فالأ�سل يف الكالم ال�رشيح)1(.
ل�رشب ق�سور يف الكناية من حيث احلاجة اإلى النية.

وظهر التفاوت فيما يندرئ بال�سبهات)2(، فال ي�ستوجب العقوبة املقر 
باأ�سبابها املوجبة، كالقذف، و�رشب اخلمر، والزنا، ما مل يذكر اللفظ 

ال�رشيح)3(.

و�سار  املق�سود.  هذا  التام يف  هو  وال�رشيح  لالإفهام،  مو�سوع  الكالم  لأنَّ   )1(
عند  اإل  اإليها  يلجاأ  ول  بقدرها،  تقدر  التي  ال�رشورات  مبنزلة  الكناية  جن�ض 

ال�رشورة.
)2( الأمور التي تدراأ بال�سبهات هي: التي مل تعرف علتها بطريق يقيني، ويقال لها: 

توقيفية، مثل: احلدود والكفارات واملقدرات.
بالت�رشيح  اإل  القذف  يجب حد  البيان ل  عن  ق�سوراً  الكناية  ولأنَّ يف  اأي:   )3(
ببع�ض  نف�سه  على  الإق��رار  يف  وكذا  زاٍن«،  »اأنَت  اأو  »زنيت«  ك�  ب�سببه، 
الأ�صب�ب املوجبة للحد، ل ي�صتوجب العقوبة م� مل يذكر اللفظ ال�رصيح. ف�إذا 
اللفظ  يذكر  اأو »وطاأتها« ل يحد، حتى  »واقعتها«  اأو  قال: »جامعت فالنة« 

الذي ل يحتمل. ك�سف الأ�رشار للبخاري على اأ�سول البزدوي 390/2.
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املبحث الثاين
يف

1 - اخلا�ض، والعام
2 - املطلق، واملقيد
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اأ - اخلا�ش)1(:
د حم�سور، اأو غري حم�سور،  َع ملعلوٍم واحد، اأو متعدِّ 1 - )ما ُو�سِ

لكن غري م�ستغرق ملا ي�سلح له بو�سٍع واحٍد( )2(. 
)1( اخلا�ض يف اللغة: عبارة عن املنفرد. يقال: »فالٌن خا�ض فالن« اأي منفرد له. 

ويقال: »اخت�ضَّ فالٌن بكذا« اأي انفرد به.
ة: وهي احلاجة املوجبة لالنفراد عن املال وعن �ُسُبِل اأ�سبابه. ا�سَ ومنه اخَل�سَ  

� يوجب النفراد ويقطع ال�رصكة. ف�خل�صو�ص - اإذاً - عب�رة عمَّ  
الكليات 422، امل�سباح املنري 171، ميزان الأ�سول 397-398، اأ�سول   
للن�سفي 26/1،  الك�سف  بعدها،  فما  الأ�رشار 88/2  مع ك�سف  البزدوي 

اأ�سول ال�رشخ�سي 24/1.
)2( املراجع املذكورة يف املعنى اللغوي، وتي�سري التحرير 263/1، م�سلم 

الثبوت 255/1، فتح الغفار 17/1، اإر�ساد الفحول 18، التو�سيح مع 
التلويح 34/1، املغني 93.

ومفهوم اخلا�ض - عند املوؤلِّف - قريب من مفهومه عند جمهور الأ�سوليني 
َع له اإلى: خا�ض، وعام. والذين يق�سمون اللفظ باعتبار مدلوله الذي ُو�سِ

    - فهو عنده: »ما يدل على معلوٍم واحٍد«.
وخرج ب� »املعلوم« غري املعلوم، ك� »املجمل، واملوؤول« على قول.  

واأطلق الو�سف »بالواحد« ف�سمل وحدة اجلن�ض، مثل: »اإن�سان« ووحدة النوع،   
ك� »رجل«، ووحدة العني، ك� »زيد«.

َع ملعلوم متعدد حم�سور ب� »اللفظ« ك� »ع�رشة ومائة واألف«. اأو ما ُو�سِ  
وبهذا ظهر الفرق بني ال�سماوات، وبني »املائة ونحوها«. فاإنَّ ال�سماوات عام،   

واإن كان حم�سوراً يف الواقع - يف �سبع �سماوات.
اللفظ  ذات  من  للح�رص  كثرية،  اأع��داده  ك�نت  واإن   - خ��ص  والأل��ف   

املو�سوع.
=
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َع له قطعًا)1(، بحيث ل  2 - وحكمه: اأن يوجب تناول احلكم مبا ُو�سِ
=

د غري حم�صور من ذات اللفظ، لكنه غري م�صتغرق مِلَ� ي�صلح  َع ملتعدِّ       اأو م� ُو�صِ
له، ك� »اجلمع املنكر« فاإنه عنده من اخلا�ض لعدم ا�ستغراقه.

وبه يحرتز عن العام، فاإنه م�ستغرق ملا ي�سلح له.  
باأو�ساع متعددة  فاإنه مو�سوع  امل�سرتك،  به عن  وقوله: »بو�سع واحد« احرتز   

ملعان متعددة، مثل: العني، والقرء.
 � : اإنَّ َجْعَل اجلمع املنكر من اخل��ص مذهب َمْن ي�صرتط يف الع�م ال�صتغراق واأمَّ ثمَّ  

َمْن مل ي�سرتطه فيجعله من العام لنتظامه جمعًا من امل�سميات اأو الأ�سماء.
وهناك مذهب ثالث: يجعل اجلمع املنكر وا�سطة بني اخلا�ض والعام، لأنه يرى   
َع لواحد اأو متعدد حم�سور. واجلمع  اأن التعريف املختار للخا�ض هو: ما ُو�سِ

املنكر لي�ض كذلك.
ويرى اأنَّ التعريف املختار للعام هو: »لفظ ي�ستغرق ما ي�سلح له دفعة واحدة بال   

ح�رش«.
واجلمع املنكر بخالف ذلك، فيكون خ�رجً� عن اخل��ص والع�م، وك�أنَّ ذلك   

َجْمٌع بني املذهبني.
املراجع ال�سابقة.  

)1(  القطع مبعنى العلم واليقني، وهو ق�سمان:
ى علم  اأ - القطع باملعنى الأعم، وهو عدم الحتمال النا�سئ عن الدليل. وُي�سمَّ  

الطماأنينة، وهو املراد بالقطع هنا.
ى علم اليقني.  ب - القطع باملعنى الأخ�ض، وهو عدم الحتمال اأ�ساًل، وُي�سمَّ  

وهذا النوع يحتمله اخلا�ض، ولهذا يوؤكد.
قال تعالى: }ىت  يت  جثمث{ - البقرة: 196.  

وتقول: ج�ء زيٌد نف�صه. ف�إذا دخله التوكيد ارتفع اإلى املحكم.  
=
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يحتمل ]6/اأ زيادة البيان)1(  لعدم الحتمال النا�سئ عن الدليل)2(.
=

د عن العوار�ض واملوانع،         - وقد اختلف الأ�سوليون يف حكم اخلا�ض عند التجرُّ
كالقرينة ال�سارفة.

تناوله  ما  ثبوت  اأنَّ حكمه  تابعه:  وَمْن  زيد  اأبي  والقا�سي  العراق  م�سايخ  فعند   
الن�ض قطعًا.

- وعند م�سايخ �سمرقند واأ�سحاب ال�سافعي: ثبوت احلكم ظاهراً.  
- واعترب الفريق الأول ظاهر اللفظ املو�سوع، واخلا�ض مو�سوع مِلَا يتناوله لغًة   

بطريقة احلقيقة والكالم، حلقيقته، حتى يقوم دليل املجاز.
د«، وُكلَّ عام  - والفريق الثاين قالوا: اإنَّ ُكلَّ حقيقة حتتمل املجاز »عند التجرُّ  

يحتمل اخل�سو�ض، ومع الحتمال ل يت�سور القطع.
ميزان الأ�سول 301-300.  

القطع  نفي  عليه هو  ما دل  غاية  اأنَّ  الثاين:  الفريق  اأدلة  يجاب عن  اأن  وميكن   
ل. باملعنى اخلا�ض. وهذا ُم�َسلَّم عند الفريق الأوَّ

فقول املوؤلِّف: »اأن يوجب ما يتناوله احلكم مبا و�سع له... اإلخ«، بيان للمذهب   
ل. وهو املختار عنده. الأوَّ

وقوله: »ول يحتمل زيادة البيان«. حكٌم اآخر ُمَقوٍّ للحكم الأول، وفيه الرد   
د به اإلى التفريعات الآتية. على املخالف، وميهِّ

)1( البيان: هو اإظهار املراد من الن�ض، واملق�سود به - هنا - بيان التف�سري. وهو: 
والتغيري،  التقرير،  بيان  دون  ونحوهما  واملجمل  امل�سرتك  من  خفاء  فيه  ما 

والتبديل. فاإنَّ اخلا�ض يقبل هذه الأنواع - كما �سياأتي.
)2( اأي اإنَّ ال�سبب يف عدم قبول اخلا�ض زيادة البيان كونه بَيِّنًا يف نف�سه، وتبيني 

الَبنيِّ فيه اإثبات الثابت، وهو حمال.
       وهذا ل مينع من اأنَّ اخلا�ض قد يتغريَّ عن اأ�سل و�سعه عند قيام الدليل، لأنَّ 
=
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3 - فتحمل)1( )ثالثة قروء()2(  على احِلَي�ض عندنا، ل على الأطهار.
كما هو عند ال�سافعي، واإلَّ انتق�ض عن الثالثة اأو زاد عليها)3(.

=
      املنفي عنه هو عدم الحتمال النا�سئ عن الدليل، وهو القطع باملعنى الأعم.

�ض18،  الغفار  فتح  حا�سية   ،196/1 الأ�رشار  وك�سف  ال�سابقة.  املراجع   
حيث نقل عن اللقاين رفع اخلالف، والوجيز �ض18.

اأو خرب الآح�د، ومل ميكن اجلمع  اإذا ع�ر�صه قي��ص  اأنَّه  ومن اأحك�م اخل��ص:   
م عليهما. املراجع ال�سابقة. بينهما، يقدَّ

)1( هذا تفريع على قطعية اخلا�ض. فاإنَّ لفظ )ثالثة قروء( عدٌد خا�ض، فيتناول 
َع له اللفظ بطريق القطع عند القائلني بقطعية اخلا�ض.واملوؤلِّف تبع فخر  ما ُو�سِ

الإ�صالم يف تفريع ذلك على قطعية اخل��ص، وعدم احتم�له للبي�ن.
وخالف �سدر ال�رشيعة ففرعها على ما ياأتي يف باب البيان من اأنَّ الزيادة على   
فعله �سدر  وما  والقيا�ض.  الواحد  بخرب  يجوز  »ن�سخ« وهو ل  القطعي  الن�ض 

ال�رشيعة اأولى، لأنَّ الن�ض اأعم من اخلا�ض.
البقرة:   - }ڃ  ڃ     چ  چ  چچ{  تعالى:  قوله  اأي يف   )2(

.228
له ال�سافعي رحمه  ْهر. فاأوَّ )3( القروء: جمع )قرء( واأ�سله م�سرتك بني احلي�ض والطُّ

هر. الله - على الطُّ
ْهر لبطل موجب  له اأبوحنيفة - رحمه الله - على احلي�ض، لأن لو اأريد الطُّ واأوَّ  
 � اخل��ص، وهو »ثالثة«، لأنَّ امل�رصوع الطالق يف الطهر، ف�إذا ُطلَِّقت فيه، ف�إمَّ

هر. ة فيجب ثالثة اأطهار وبع�ض الطُّ اأن ل يحت�سب من الِعدَّ
هر، على          واإن احت�سب - كما هو مذهب ال�سافعي - يجب طهران وبع�ض الطُّ

هر ل�ض بطهر. واإل كان الثالث كذلك. اأنَّ بع�ض الطُّ
=  
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ب - العام)1(:
َع و�سعاً واحداً ملتعدد غري حم�سور م�ستغرق جلميع ما ي�سلح  1 - »ما ُو�سِ

له«)2(.

=
      هذا توجيه كالم املوؤلِّف.

ولُكلِّ مذهب اأدلة مذكورة يف كتب الفقه، وقد وافق احلنابلة احلنفية على اأنَّ   
املراأة ذات احلي�ص تعتد ب�حلي�ص، كم� وافق امل�لكية ال�ص�فعية. يف كونه� تعتد 

بالأطهار.
طرق ا�صتنب�ط الأحك�م من الن�صو�ص 15-23، فتح الغفار 21، الهداية مع   
فتح القدير 270/3-272، املهذب لل�سريازي 143/2، حا�سية الد�سوقي 
الن�سو�ض  تف�سري   ،453/7 قدامة  لبن  املغني   ،67/2 الكبري  ال�رشح  على 
ي�ستاأن�ض  مِمَّا  اخلا�ض  اأنَّ دللة  ح  ال�سالح 73/2-74، وقد رجَّ اأديب  ملحمد 
به يف هذه امل�ص�ألة، واإل فهو من ب�ب امل�صرتك. ثم الأمر بعد ذلك اأمر ترجيح 

بالقرائن على بيان املراد بالآية.
كلها.  لالأمكنة  �سامل  عام  مطر  يقال:  وامل�ستوعب،  ال�سامل  اللغة:  يف  هو   )1(
وخ�سب عام اأي عم الأعيان وو�سع البالد ونخلة عميمة اأي طويلة. والقرابة 

عت انتهت اإلى �صفة العمومة. اإذا تو�صَّ
ل�سان العرب مادة )ع م م(، الكليات 600، التوقيف 527، امل�سباح املنري   
ميزان   ،125/1 ال�رشخ�سي  اأ�سول   ،95-94/1 البزدوي  اأ�سول   ،430

الأ�سول 254-255، التعريفات 157، املعجم الو�سيط 629/2.
)2(  املراجع ال�سابقة، والك�سف للن�سفي 159/1، فتح الغفار 84/2، املغني للخبازي

 ،44 للباجي  احل���دود   ،38 الف�سول  تنقيح   ،32/1 التلويح   ،99    
                             ،140/1 يعلى  لأبي  ة  الُعدَّ 1/ق513/1،  املح�سول  الربهان318/1، 
=
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ة  تناوله قطعًا)1( عند عامَّ اأن يوجب احلكم يف ُكلِّ ما  2 - وحكمه: 
اأ�سحابنا.

=
     �رشح الكوكب املنري 101/3، الرو�سة 118/2، املعتمد 403/2، اإر�ساد 

الفحول 112.
ٍد« احرتاز عن  َع و�سعًا واحداً ملتعدِّ      - وقول املوؤلِّف يف تعريف العام: »ما ُو�سِ

دة. امل�سرتك، فاإنه مو�سوع باأو�ساع متعدِّ
- وقوله: »غري حم�سور« احرتاٌز عن اجلمع املنكر.  

- وقوله: »م�ستغرق« احرتاٌز عن النكرة يف �سياق الإثبات.  
وقد اختار بع�سهم تعريفًا للعام. فقال: العام كلمة ت�ستغرق ال�سالح لها دفعة   
تي�سري  �ض203،  ال�سنقيطي  الأمني  لل�سيخ  الفقه  اأ�سول  مذكرة  ح�رش.  بال 

الأ�سول �ض95.
)1( �سبق تف�سري القطع، واملراد به - هنا - املعنى الأعم - كما �سبق يف اخلا�ض. 

وهذا على مذهب احلنفية.
ا اجلمهور فال يطلقون على دللة العام لفظ القطع. واأمَّ   

     واأقول: اإنَّ اخلالف يف كون دللة العام قطعية اأو ظنية اإمنا ي�ستقيم على مذهب 
اأرباب العموم الذين اأثبتوا العام. وهذا هو احلق - اإْن �ساء الله - الذي ت�سانده 

الأدلة وموارد ال�ستدلل عند ال�سلف - ر�سي الله عنهم.
ا اأرباب اخل�سو�ض اأو الوقف، فال يت�سور منهم خالف يف دللة العام. واأمَّ  

لكن اأرباب العموم، اختلفت اأنظارهم - بعد اتفاقهم على وجوده - يف نوع   
لذلك  و�صي�أتي  املوؤلِّف.  ذكر  كم�  ظنية؟،  اأم  قطعية  اأهي  اأفراده  على  دللته 

تو�سيح.
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وعند ال�سافعي واأبي من�سور)1(. و�سائر م�سايخ �سمرقند ظّنًا)2(.

د بن حممود املاتريدي ال�سمرقندي، ُيّكنَّى باأبي من�سور،  د بن حممَّ )1( هو: حممَّ
لم، اأ�سويل. من موؤلِّفاته: كتاب التوحيد، تاأويالت اأهل ال�ُسنَّة، ماآخذ  متكِّ

ال�رشائع يف اأ�سول الفقه. تويف رحمه الله �سنة 333ه�.
انظر: اجلواهر امل�سيئة 130/2، الفوائد البهية 195، معجم املوؤلِّفني 301/1،   

الأعالم 19/7، طبقات الأ�سوليني 182/1 - 183.
)2( املراجع ال�سابقة.

على  تدل  قرينة  ت�سحبه  مل  الذي  املطلق،  العام  هو  النزاع  اإنَّ حمل  واأقــول:   
عمومه، ول قرينة تدل على خ�سو�سه.

كما اأنَّ العام الذي دخله التخ�سي�ض خارج عن حمل النزاع، لأنَّ دللته على   
اأفراده بعد التخ�صي�ص ظنية ب�تف�ق. ويجوز تخ�صي�صه بعد ذلك ب�لدليل الظني، 
ك� »خرب الواحد، والقيا�ض« بال خالف. تف�سري الن�سو�ض 106/2 وكذلك 
العام الذي دلَّت القرينة على عمومه، دللته قطعية باتفاق، مثل: قوله تعالى 

}چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ{ البقرة: 231 - وقوله تعالى: }ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ    پ  پ  ڀ{هود: 6. وكذا دللة العام على اأ�سل املعنى املو�سوع 
له اللفظ قطعية، وهو الواحد فيما كان لفظه مفرداً، ك� )من( واأقل اجلمع فيما 
كان لفظه )جمعًا( ك� )امل�سلمني(. وبذلك ينح�رش اخلالف يف العام املطلق.

ولهم فيه مذهبان، واإليهما اأ�سار املوؤلِّف رحمه الله:  
الأول: اأنَّ دللة العام »املطلق« على اأفراده قطعية ل ظنية، مبنزلة اخلا�ض على   
قبول حمله لذلك،  لعدم  اإجراوؤه على عمومه،  اإلَّ يف عام ل ميكن  معناه، 
كقوله تعالى: }چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ{ احل�رش 20. فاإنَّ موجبه 
وهو نفي امل�ص�واة من ُكلِّ وجه غري ممكن، فيكون اإذ ذاك ك�ملجمل يتوقَّف فيه 

حتى يرد البيان.
ُة م�ص�يخ العراق، ومنهم اأبو احل�صن الكرخي، واأبو       واإلى هذا املذهب ذهب ع�مَّ
=
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=
ة املتاأخرين، واملعتزلة، وال�ساطبي        بكر اجل�سا�ض، والقا�سي اأبو زيد، وعامَّ

من املالكية، وابن تيمية.
ذهب  واإليه  ظنية.  اأفراده  من  فرد  ُكلِّ  على  »املطلق«  الع�م  دللة  اأنَّ  والث�ين:   
اجلمهور من الفقهاء واملتكلِّمني. وهو مذهب ال�سافعية، واملالكية، واحلنابلة. 

ة م�ص�يخ �صمرقند.    واإليه ذهب اأبو من�صور امل�تريدي من احلنفية، وع�مَّ
َع ملعنًى  ل مبا �سبق يف اخلا�ض، من اأنَّ اللفظ متى ُو�سِ وقد ا�ستدل الفريق الأوَّ  

ك�ن ذلك املعنى ث�بتً� له. 
والأ�سل يف الكالم احلقيقة، حتى يرد الدليل ال�سارف عنها. ومادام اأنه مل يرد   

َع له، فالأ�سل بقاء ما كان على ما كان. ا ُو�سِ دليل ي�رشف العام عمَّ
وا�ستدل اجلمهور على اأنَّ دللة العام »املطلق« ظنية، باأنَّ العام قد كرث تخ�سي�سه   
كرثة اأورثت فيه �سبهة يف دللته، حتى �ساع قولهم: »ما من عام اإل وقد دخله 
التخ�سي�ض«. وهذا يجعل دللة العام املطلق على ُكلِّ فرد من اأفراده حمتملة، 

ومع الحتمال النا�سئ عن الدليل ل يثبت القطع.
فاإن قيل: اإنَّ تخ�سي�ض العام ل يكون اإلَّ بالدليل امل�ستقل املقارن للعام، امل�ساوي   

له يف دللته وثبوته. وذلك مل ي�صتهر.
اأفراده �صواء ك�ن ذلك  الع�م على بع�ص  اأنَّ املق�صود هو غلبة ق�رص  ف�جلواب:   

باملخ�س�ض امل�سطلح عليه عندكم اأم بغريه، لأنَّ العربة باملعاين ل بالأ�سماء.
فتح  ال�رشخ�سي 132/1،  اأ�سول  البزدوي 587/1،  الأ�رشار على  ك�سف   
للن�سفي  الك�سف  الأ�سول 289 - 290،  ميزان  بعدها،  فما  الغفار 86/1 
 ،126 الناظر  رو�سة   ،211/1 البنود  ن�رش   ،89/2 الإبهاج   ،161/1
بتعليق   165  -  164/3 املوافقات   ،287 ملك  ابن  على  الرهاوي  حا�سية 
�ض112،  املوجز  بعدها،  فما   106/2 الن�سو�ض  تف�سري  ح�سني،  اخل�رش 

م�سلم الثبوت 365/1، تلقيح الفهوم 181، تي�سري الأ�سول 104.
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الواحد والقيا�ض)3( ما مل  3 - فال)1( يجوز تخ�سي�سه)2(  عندنا بخرب 

)1( هذا تفريع على اخلالف يف دللة العام املطلق، وكونها قطعية اأو ظنية.
)2( اأي العام املطلق، لكون دللته قطعية ل يخ�ض بالدليل الظني.

)3( �سياأتي تعريف خرب الواحد والقيا�ض يف مو�سعهما.
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يخ�ض بقطعي)1(.وعندهم يجوز)2(،

)1( مفهوم التخ�سي�ض عند احلنفية يختلف عن مفهومه عند اجلمهور، فهو عندهم: 
دللته  يف  للعام  وم�ساٍو  مقارن«  م�ستقل  بدليل  اأفراده  بع�ض  على  العام  »ق�رش 

وثبوته يف ابتداء التخ�سي�ض.
ك�سف الأ�رشار 36/1، فتح الغفار 89/1، تي�سري الأ�سول �ض110، وهذا   

الدليل لبُدَّ اأن تتوفَّر فيه �رصوط عندهم منه�:
اأ -     اأن يكون قطعيً� يف ثبوته، وذلك ي�صمل اآي�ت القراآن الكرمي والأح�ديث   

الثابتة بطريق التواتر اأو ال�سهرة، والإجماع املنقول بطريق التواتر اأو ال�سهرة.
ب -اأن يكون قطعيًا يف دللته، حتى ميكن تعار�سه مع العام املطلق.  
     وذلك ك�لن�ص واملف�رص واملحكم ب�تف�ق. والظ�هر عند م�ص�يخ العراق.

ج -اأن يكون كالمًا م�ستقاًل باإفادة معناه، احرتاز عن التخ�سي�ض بغري الكالم،   
كالعقل. وعن املخ�س�ض املت�سل عند اجلمهور مثل: ال�ستثناء وال�سفة - كما 

�سياأتي.
د - اأن يكون مق�رنً� للع�م يف النزول اأو الورود. وذلك يف ابتداء التخ�صي�ص،   

كاأن يكونا يف اآية واحدة، اأو حديث يت�سل بع�سه ببع�ض، كقوله تعالى: }ۀ  
املكلَّفني،  فاإنَّه عاٌم يف جميع  البقرة 185 -  ہ  ہ  ہ   ہھ{ - 

�ض هذا العموم. ومن قوله تعالى: }ھ   ولكن ورد يف الآية نف�سها ما ُيَخ�سِّ
ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ{ البقرة نف�ض الآية - فكان 
للمري�ض وامل�سافر اأن يفطرا ويق�سيا بعد رم�سان. فهذا ما يطلق عليه التخ�سي�ض 

عند احلنفية. املراجع ال�سابقة.
ا مفهومه عند اجلمهور فهو بيان اأنَّ بع�ض اأفراد العام غري مق�سودة باحلكم.  واأمَّ  

اأو هو ق�رش العام على بع�ض اأفراده بدليل.
منتهى الو�سول والأمل 119، بيان املخت�رش 235/2، منهاج الو�سول 75/2   

مع الإ�سنوي، تي�سري الو�سول 105.
=



193حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

ذي  من  الولدة  غري  ال�سفر.وقرابة)1(  رخ�سة  كاملطيع يف  فالعا�سي   
رحم)2( حمرم كالولدة يف العتق)3( مبلك القريب)4(  املحرم عندنا، لعموم 

=
)2( اأي عند ال�سافعي وم�سايخ �سمرقند: يجوز تخ�سي�ض العام املطلق بخرب الواحد 

      والقيا�ض ابتداًء، ول ي�سرتطون يف تخ�سي�سه اأن يكون املخ�س�ض الأول قطعيًا، 
لأنَّ دللته عندهم ظنية فيت�ساوى مع خرب الواحد والقيا�ض.

)1( القرابة: الدنو يف الن�صب يق�ل: هم ذوو قرابتي، وذو قرابٍة مني. و�رصعً�: عند  
ذا  اأم ل؟ و�صواء ك�ن  يرثه  ن�صب - �صواء ك�ن  الآخر  بَْيَنه وبنَْيَ  َمْن  احلنفية: 

حمرم اأو ل. القامو�ض الفقهي 145، املعجم الو�سيط 723/2.
ِحم  اأْرَحام. والرَّ البطن. وجمعها  ِحم: مو�سع تكوين اجلنني ووعاوؤه يف  الرَّ  )2(

م: هو القريب الذي حرم نكاحه اأبداً. اأو القرابة التي �سببها الولدة. املَُحرِّ
القامو�ض الفقهي 145، معجم لغة الفقهاء 219 - 220.  

)3( الِعْتق: م�سدر )َعَتَق( مبعنى احلرية. وكذلك العتاق، والعتاقة.

ق. ويف املغرب: العتق: اخلروج من اململوكية، اأو هو زوال الرِّ  
معجم لغة الفقهاء 104، اأني�ض الفقهاء 169، القامو�ض الفقهي 241.  

وقرائب، خالف  وقريبة  واأقرباء  اأقارب  )ج(  َقَرابة  وبَْيَنه  بَْيَنك  َمْن  القريب:   )4(
اجلد،  الأب وولد  الولد. وولد  احلنابلة«:  »عند  ال�رشع:  البعيد. ويف عرف 

وولد جد الأب. املغني 355/6.
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الآية)1(، واحلديث)2(.
ل عنده)3( لتخ�سي�سه العام بالقيا�ض)4(.

)1( هي قوله تعالى: }ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب{ - 
الن�ساء: 101.

ة يف اإباحة ق�رش ال�سالة يف ال�سفر، فتتناول املطيع  وهذه الآية عند احلنفية عامَّ  
ولكن  عندهم.  العموم  هذا  �َض  ُيَخ�سِّ ما  يِرد  مل  حيث  والعا�سي،  ب�سفره 
ب�سفره،  املطيع  �سوا عمومها، وق�رشوها على  ال�سافعية خ�سَّ اجلمهور ومنهم 
َخ�ض مبنية على التي�سري والرفق. و�ساحب املع�سية لي�ض من اأهل التي�سري  لأن الرُّ

والرفق.
الأ�سول وال�سوابط 387، املجموع 493/1 - 494، 201/4.

(. رواه اأبو داود يف  )2( هو قوله �سلى الله عليه و�سلم )َمْن َمَلَك َذا حمَرم فهو ُحرٌّ
العتق، ب�ب فيمن ملك ذا رحم 26/4.

والرتمذي يف الأحك�م، ب�ب م� ج�ء فيمن َمَلَك ذا رحم حمرم 637/3.
وابن م�جه يف العتق، ب�ب يف من ملك ذا رحم فهو حر 843/2.
واأحمد يف م�سنده 15/5، 18. انظر: املغني للخبازي �ض104.

ا قال عنده، لأنَّ م�سايخ �سمرقند من احلنفية، واإن قالوا بظنية العام املطلق  )3( اإمنَّ
زون تخ�سي�سه بخرب الواحد والقيا�ض. واإن كان مقت�سى القول بالظن  ل يجوِّ

اجلواز.
     واأجاب عنه يف التحرير يف الباب الثاين يف الأحكام باأنَّ العام اأقوى من خرب 
العام من جهة  الثبوت، ويف  الواحد من جهة  ال�سبهة يف خرب  الواحد، لأنَّ 

الدللة، وال�سبهة يف الأ�سل اأقوى، فال ت�ساوَي، اأي بينهما. 
      فتح الغفار 86/1 فما بعدها.

�سوا الأخ بالقيا�ض على بني  )4( اأي اأنَّ احلنفية اأخذوا بعموم هذا احلديث ومل ُيَخ�سِّ
=
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4 - ف�إذا تع�ر�ص)1( اخلا�ض والعام يف قدر ما تناول)2(. فاإْن كان العام 
متاأخراً ين�سخ اخلا�ض)3(.

=
       الأعمام، فاإنَّهم ل يعتقون بالإجماع.

      وال�سافعي ملا كانت دللة العام املطلق عنده ظنية خ�س�ض عموم هذا احلديث 
َق الأخ ببني الأعمام، َفَمْن َمَلك اأخًا له ل يعتق عليه عند ال�سافعي  بالقيا�ض، واأحْلَ

قيا�سًا على بني الأعمام. املغني �ض104 - 105.
ة. )1( التََّعاُر�ض لغًة: التقابل على وجه التمانع وامل�سادَّ

وا�سطالحًا: هو التقابل على وجٍه ل ميكن فيه اجلمع بني مدلويل الأمارتني.  
املطلق، وهي:  العام  قطعية دللة  املرتتبة على اخلالف يف  الثانية  امل�ساألة  )2( هذه 

اإمكان وقوع التعار�ض بني اخلا�ض والعام املطلق.
ظنية،  دللته  املطلق  العام  لأنَّ  بينهما،  التعار�ض  يقع  ل  اجلمهور  فعند   - اأ   
العمل:  يف  م  فيقدَّ وقطعي،  ظني  بني  تعاُر�ض  ول  قطعية،  دللته  واخلا�ض 

اخلا�ض.
ب - وعند احلنفية القائلني بقطعية العام املطلق يقع التعار�ض بينهما، وحينئٍذ   

لبُدَّ ِمن اإزالة التع�ر�ص بينهم�، وهو على التف�صيل الذي ذكره املوؤلِّف.
)3( اأي بجملته، ومثاله: حديث العرنيني الذين اأمرهم النبي �سلى الله عليه و�سلم 
اأن ي�رشبوا من اأبوال الإبل، اإبل ال�سدقة، املفيد لطهارة بول ما يوؤكل حلمه. 
الَبْول(  من  )ا�ستنزهوا  و�سلم:  عليه  الله  �سلى  بقوله  وُن�ِسَخ  فاحلديث خا�ض، 
لَّى بالم اجلن�ض، فيكون متناوًل لكل بول،  املفيد لنجا�سته، فاإنَّه عام، لأنه حُمَ
فكان نا�سخًا لطهارة بَْول ما يوؤكل حلمه. فتح الغفار 87/1، ك�سف الأ�رشار 

على اأ�سول البزدوي 588/1، وفيه تخريج احلديثني.
لكن هذا احلديث يحتاج اإلى معرفة التاريخ. وهذه امل�ساألة فيها خالف يراجع   

يف كتب الفقه.
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واإن كان اخلا�ض متاأخراً، فاإْن كان مو�سوًل يخ�س�ض العام)1(.
العام  فيكون  القدر)3(.  ذلك  عندن� يف  ين�صخ  مف�سوًل)2(   كان  واإن 
قطعيًا يف الباقي، ل ظنيًا، كالعام املخ�سو�ض)4( فال)5( ي�سح تعليل املن�سوخ 

بالقيا�ض.
كما ي�سح تخ�سي�ض العام املخ�سو�ض به)6( بعد تخ�سي�سه بقطعي مثله 

)1( اخلا�ض املو�سول: هو املقرتن بالعام يف النزول اأو الورود، اأو كان بينهما وقت 
ل ميكن ت�صور الن�صخ فيه بعد اأن ي�صتويف �رصوط الن�صخ، اأو مذكور عقبه. 

)التحرير 375/1(.
)2( اخلا�ض املف�سول: هو الذي مل يقرتن بالعام يف النزول اأو الورود، فاإن كان 
متاأخراً زمنًا ميكن فيه العتقاد والعمل، اأو العتقاد ل غري ح�سب ما اختلف 
فيه ين�سخ من العام مبقدار ما تعار�ض فيه. )ميزان الأ�سول 323( ومعنى ذلك 

اأنه ين�سخ من العام بقدره.
العام من  ينقل دللة  الن�سخ ل  العام. ولكن هذا  اخلا�ض يطرح من  اأي قدر   )3(
القطعية اإلى الظنية. بل يبقى العام الذي ن�سخ بع�سه باخلا�ض املف�سول قطعيًا، 

لأنَّ الن�سخ ل يعلل فال يحتمل خروج بع�ض اأفراد العام بالقيا�ض.
)4( اأي الذي خ�ض باخلا�ض املو�سول، فاإنَّ دليل التخ�سي�ض قابل للتعليل.

)5( هذا تفريع على قوله: فيكون العام قطعيًا يف الباقي. وال�سبب اأنَّ دليل الن�سخ ل 
يقبل التعليل، لأنَّ التعليل يوؤدي اإلى اإثبات املعار�سة بني الن�ض والعلَّة امل�ستنبطة 

بالراأي. والراأي ل يكون معار�سًا للن�ض.
)التو�سيح 41/1-42، اأ�سول ال�رشخ�سي 149/1، الوجيز �ض20(.  

)6( اأي بالقيا�ض. ومعناه: ي�سح تخ�سي�ض العام املخ�سو�ض باخلا�ض املت�سل بالقيا�ض 
بعد تخ�صي�صه بقطعي مثله قبل ذلك. لأنَّه اأ�صبح ظنيً�، فيت�ص�وى مع القي��ص 
=
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عندنا)1(.
حكم  عندنا  ويثبت  املقارنة)3(.  على  يحمل  التاأريخ)2(  يعلم  مل  واإن 

التع�ر�ص يف ذلك القدر)4(.
وعند ال�سافعي ومالك)5(:

=
     يف دللته. ولأنَّ دليل التخ�سي�ض يقبل التعليل، فيجوز اأن يكون معّلاًل بعلَّة 

توجد يف اأفراد اأخرى من اأفراد العام فتخرج من العام بطريق القيا�ض.
)1( وكذا عند اجلمهور. لأنهم ل ي�سرتطون يف خم�س�ض العام القطع. وما اأ�سار 
هو  باخلا�ض،  املن�سوخ  والعام  املخ�سو�ض،  العام  بني  الفرق  من  املوؤلِّف  اإليه 
اأحد الفروق بني الن�سخ اجلزئي والتخ�سي�ض، حيث اأنَّ الن�سخ اجلزئي - عند 
ا التخ�سي�ض فيوؤثر عند احلنفية يف دللة العام  من اأثبته ل يغري دللة العام. واأمَّ

في�سبح ظنيًا بعد اأن كان قطعيًا، كما �سياأتي.
)2( اأي وكذا اإن كان بينهما زمان ل ي�سح فيه الن�سخ. ويف هذه احلال، وهي 

الثالثة يحمل على املقارنة، ويثبت التعار�ض بينهما يف قدر اخلا�ض.
)3( وفائدة حمله على املقارنة مع عدم احلكم بكونه تخ�سي�سًا منع كونه نا�سخًا لئال 

يلزم الرتجيح بدون مرجح. )فتح الغفار 89/1(.
)4( اأي ويتوقف فيه حتى يرد البيان عند اجلمهور من احلنفية، وعند م�سايخ �سمرقند 

يعمل بالعام، ويتوقف يف العتقاد. )ميزان الأ�سول 327-321(.
واإليه  الأربعة،  الأئمة  اأحد  الأ�سبحي،  مالك  بن  اأن�ض  بن  مالك  الإمام  هو   )5(
ٌث، اإمام دار الهجرة. وله:  ُتْن�َسب املالكية. ُولَِد باملدينة �سنة 93ه�، فقيٌه حمدِّ
املوطاأ، ور�سالة يف الأق�سية. ور�سالة يف اإجماع اأهل املدينة. تويف رحمه الله 

�سنة 179ه�. )طبقات الأ�سوليني 118/1(.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 198

اأو  الآخر  على  اأحدهما  تقدم  علم  �سواء  باخلا�ض)1(،  العام  يخ�س�ض 
جهل)2(.

)1( اأي عند تعار�سهما مطلقًا.
)2( وهو مذهب احلنابلة اأي�سًا، وامل�سهور عند جمهور الأ�سوليني.

التو�سيح  الأ�سول 327-323،  ميزان  الأ�رشار 603-602/1،  )ك�سف   
املوجز   ،168-161/1 للن�سفي  الك�سف  بعدها،  فما   42/1 التلويح  مع 

�ض113، تي�سري التحرير 376-375/1(.
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اأق�سام تخ�سي�ص العام
وحكم العام، وحكم العام املخ�سو�ص من حيث 

القطعية، والظنية، واحلقيقة، واملجاز.

اأ - الكالم امل�ستقل.
ب - امل�ستقل وهو غري الكالم.

ج - الكالم غري امل�ستقل.
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اأ - والعام املخ�سو�ص بالكالم)1(: ]6/ب
1 - ي�سري ظنيًا عندنا فيجوز تخ�سي�سه بخرب الواحد والقيا�ض، كما 
يجوز قبل التخ�سي�ض عند ال�سافعي)2(. 2 - وعند الكرخي)3(، وعي�سى 

بعد  بي�ن حكمه  الآن يف  َع  �رَصَ التخ�صي�ص،  قبل  املطلق  الع�م  ملّ� ذكر حكم   )1(
التخ�سي�ض. 

ا ل يفيد بنف�سه كاملخ�س�سات  - وقيَّد بالكالم امل�ستقل يف اإفادة معناه. احرتازاً عمَّ  
املت�سلة، مثل: ال�ستثناء وال�سفة، كما �سياأتي.

واحل�ض،  كالعقل،  الكالم،  بغري  التخ�سي�ض  يخرج  الكالم  ومفهوم   -  
والع�دة. واأطلق يف الكالم في�صمل - م� اإذا ك�ن املخ�ص�ص معلومً� اأو جمهوًل 
مثل: »اقتلوا امل�رشكني، ول تقتلوا اأهل الذمة«. »اقتلوا امل�رشكني، ول تقتلوا 

بع�سهم«.
وهذا مذهب جمهور احلنفية، لكن جمهور الفقهاء والأ�سوليني ي�سرتطون يف   

املخ�س�ض اأن يكون معلومًا للتم�سك بالعام.
فيجوز  واجلمهور،  ال�سافعي  عند  وبعده  التخ�سي�ض  قبل  الدللة  ظني  لأنه   )2(

تخ�سي�سه ابتداًء بالدليل الظني.
وهذا العام املخ�سو�ض مبعني عند اجلمهور، اأو مبعلوم اأو جمهول عند احلنفية   
املخ�سو�سة،  بالعمومات  ال�سلف  ل�ستدلل  به،  التم�سك  ي�سح  ظنية  حجة 
ولأّن تناول اللفظ لالأفراد قبل التخ�سي�ض وبعده �سواء. ولأّن احلكم ثابت فيه 

قبل التخ�سي�ض بيقني، فال يزول بال�سك بعد تخ�سي�سه ببع�ض اأفراده.
)3( هو: عبيد الله بن احل�سن بن دلل الكرخي، �سيخ احلنفية يف وقته، كان عاملًا، 
ورعًا، فقيهًا. ُولَِد عام 260 ه�، وتويف �سنة 340ه�. من موؤلفاته: اجلامع 

الكبري، واجلامع ال�سغري.
  له ترجمة يف: طبقات الفقهاء 242، �سذرات الذهب 358/2.
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اأبان)1( )من اأ�سحابنا(، واأبي ثور)2(  )من اأ�سحاب ال�سافعي( ل يبقى  بن 
حجة اأ�ساًل، ول يحتج به واإن علم املخ�سو�ض)3(. 

فيما  قطعية  حجة  يبقى  ُعِلَم  اإْن  لكن  كذلك)4(.  البع�ض  وعند   -  3

ه على حممد بن  )1( هو: عي�سى بن اأبان بن �سدقة القا�سي، ُيَكنَّى باأبي مو�سى. تفقَّ
احل�سن �ساحب اأبي حنيفة. تويف �سنة 221ه�.

انظر: )الفوائد البهية 151، العبادي 541(.  
)2( هو: اإبراهيم بن خالد بن اأبي اليمان الكلبي، البغدادي. اأخذ الفقه عن ال�سافعي، 

اأثنى عليه الإمام اأحمد. تويف �سنة 240ه�.
)ميزان العتدال 15/1، العبادي 22، تاريخ بغداد 65/6(.  

)3( هذا هو املذهب الثاين يف العام املخ�سو�ض بالكالم امل�ستقل عند احلنفية.
وهو عدم الحتج�ج به مطلقً�. وهو من�صوب اإلى َمْن ذكرهم املوؤلف.  

املت�سل،  املخ�س�ض  بني  التف�سيل  الكرخي  عن  ينقلون  الأ�سوليني  اأن  اإل   
واملخ�س�ض املنف�سل، فيكون حجة يف املت�سل دون املنف�سل عنده و�سواء كان 

ذلك املخ�ص�ص معلومً� اأو جمهوًل عند الكرخي وَمْن معه.
وحكمه عند هوؤلء وجوب التوقف فيه حتى يرد البي�ن، اإل اأنه اإذا ك�ن معلومً�   
للعام  واإبطاًل  ن�سخًا،  البع�ض  اإخراج  واإل كان  اخل�سو�ض.  اأخ�ض  به  يجب 
 625/1 الأ�رشار  ك�سف   ،)308/1 الثبوت  )م�سلم  تخ�سي�سًا.  ل  بالكلية 
امل�صتثنى،  يف  جه�لة  يورث  جمهوًل  ك�ن  اإذا  ف�إنه  ال�صتثن�ء،  على  له  قي��صً� 
الأ�صل يف  لأن  يعلل.  اأن  ي�صح  معلومً�  واإذا ك�ن  به.  الحتج�ج  ي�صح  فال 
الن�سو�ض التعليل، ول يدري اإلى اأي حد ينتهي التخ�سي�ض، فيتوقف فيه حتى 

يرد البيان.
العمومات  غالب  فاإّن  ال�رشعية،  العمومات  من  كثرياً  يبطل  املذهب  وهذا   

ال�رشعية دخلها التخ�سي�ض.
=
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وراءه كما كان)1(.
4 - وعند البع�ض - اإن كان املخ�سو�ض جمهوًل ي�سقط بنف�سه، كاأنَّه 

مل يرد ويبقى العام حجة قطعية كما قبل التخ�سي�ض)2(.
5 - واإن كان معلومًا: يبقى العام فيما وراء املخ�سو�ض قطعيًا كما 

كان )3(. 

=
)4( اأي كمذهب الكرخي وَمْن معه اأنه ل يبقى حجة اأ�ساًل.

ون�سبه يف الك�سف الن�سفي اإلى املعني يف طريقته، وابن برهان من ال�سافعية.  
اأ�سل دللته، وهي  العام عن  فاإنه ل يخرج  املعلوم،  له على ال�ستثناء  قيا�سًا   )1(

القطع عند احلنفية.
)2( هذا املذهب ُذِكَر يف التو�صيح وغريه، ومل يذكره ابن ملك.

اإن كان جمهوًل ي�سقط الحتجاج به، على ما قاله  اأنَّ دليل اخل�سو�ض  وهو   
الكرخي. واإن كان معلومًا فيقا�ض على ال�ستثناء وال�ستثناء ل يقبل التعليل، 
لأنه حكم العدم الأ�سلي والعدم الأ�سلي ل يعلل، فيبقى العام قطعيًا على ما 

كان. )الك�سف للن�سفي 176/1(.
)3( اأ�سحاب هذا القول يرون اأنَّ العام املخ�سو�ض مبعلوم يبقى قطعيًا كما كان قبل 

التخ�سي�ض عند احلنفية.
و�صبهوا ذلك التخ�صي�ص ب�لن�صخ اجلزئي فقط، من حيث ا�صتقالل ال�صيغة ومل   

يلتفتوا اإلى رعاية جانب ال�ستثناء قط.
فاإْن كان دليل اخل�سو�ض معلومًا فظاهره اأّن النا�سخ املعلوم ل يوؤثر يف تغيري ما   

بقي من اأفراد العام غري املن�سوخة.
واإن كان دليل التخ�سي�ض جمهوًل، فالنا�سخ املجهول ي�سقط بنف�سه، ول توؤثر   

جهالته يف تغيري ما قبله.
=  
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=
ت�صبيه لدليل  الت�صليم، وهذا  اأحدهم� قبل  ب�ع عبدين، وهلك  اإذا       ف�ص�ر كم� 
هذا املذهب مب�ص�ألة فقهية مذكورة. ف�إنه اإذا ب�ع عبدين بثمن واحد، ب�أْن ق�ل: 
بعتهما باألف، ومات اأحد العبدين قبل الت�سليم، يبقى البيع يف الآخر بح�سة 
من الألف، لأنه بيع باحل�سة، فكاأنه ن�سخ البيع يف العبد امليت بعد انعقاده وهو 

جائز.
وخال�سة املذاهب يف العام املخ�سو�ض: اأن التخ�سي�ض اإما اأن يكون مبعلوم اأو   
يبقى حجة، لأّن  العام ل  اأّن  فاإْن كان مبجهول، فاجلمهور على  مبجهول، 

اجلهالة يف دليل التخ�سي�ض تورث جهالة يف الأ�سل.
وعند عامة احلنفية اأنه يبقى حجة. وا�ستدلوا باأن ال�سلف ر�سي الله عنهم مت�سكوا   

بالعمومات املخ�سو�سة مبجهول.
الدالة  القرائن  الله عنهم، �ساهدوا  باأن ال�سحابة ر�سي  ولكن اأجاب اجلمهور   

على التم�سك بالعام.
واإن كان مبعلوم فقد اختلفوا فيه على اأقوال منها:  

1( اأنه حجة يف الب�قي. واإليه ذهب اجلمهور، واخت�ره الآمدي وابن احل�جب   
وال�سوكاين.

2( اأنه لي�ص بحجة يف الب�قي. واإليه ذهب عي�صى بن اأب�ن، واأبو ثور كم� حك�ه   
فخر الدين الرازي عنهم. وحكاه القفال ال�سا�سي عن اأهل العراق.

والغزايل عن القدرية، واإمام احلرمني عن كثري من الفقهاء ال�سافعية واملالكية   
اإذا خ�صت �ص�رت جمملة ول  »ال�صيغة  وق�ل:  وابنه،  واجلب�ئي،  واحلنفية، 
يجوز ال�ستدلل بها يف بقية امل�سميات اإل بدليل ك�سائر املجازات«. واإليه مال 

عي�سى بن اأبان. الربهان 410/2.
ُخ�صَّ  واإْن  بقي.  فيم�  فهو حجة  وال�صفة،  مبت�صل، ك�ل�رصط  ُخ�صَّ  اإْن   )3  
بن    الكرخي وحممد  من�سور عن  اأبو  ي�سري جمماًل. حكاه  بل  مبنف�سل فال، 
=
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ب - والعام املخ�سو�ص مب�ستقل)1(:
تعالى:  التخ�سي�ض)2(، كقوله  قبل  يبقى قطعيًا، كما كان  العقل  هو 

}ڌ  ڎ  ڎ{)3( فاإنه تعالى خم�سو�ض منه �رشورة)4(.

=
       �سجاع البلخي. وهناك اأقوال اأخرى يف امل�ساألة تراجع يف: )الك�سف للبخاري 
التقرير   ،313/1 التحرير  تي�سري   ،144/1 ال�رشخ�سي  اأ�سول   ،624/1
ال�سول  نهاية   ،252/2 الإحكام   ،43/1 التلويح   ،278/1 والتحبري 
400/2، الإبهاج 137/2، املنتهى �ض107، حا�سية البناين 7/2، املعتمد 
265/1، �رشح تنقيح الف�سول 227، رو�سة الناظر 208، امل�سودة 116، 
/1 املح�سول   ،175-168/1 للن�سفي  الك�سف   ،272-266/3 البحر 
التمهيد 142/2،  ة 532/1،  الُعدَّ الرحموت 308/1،  فواحت  ق22/3، 
الربهان   ،375-374 لالأ�سفهاين  املنهاج  �رشح  �ض137،  الفحول  اإر�ساد 
�ض108،  املغني   ،90/1 الغفار  فتح   ،327 الأ�سول  ميزان   ،410/1
البدائع  ف�سول  بعدها،  فما   86 الأ�سول  مراآة   ،371-370/1 التح�سيل 

55/2، املنار مع حوا�سيه 310-299(.
)1( املراد بامل�ستقل - هنا - ما ل يتوقف على العام يف اإفادة معناه، �سواء كان كالمًا 

اأو غريه، وقد �سبق التخ�سي�ض به بالكالم امل�ستقل. )التلويح 42/1(.
)2( لأنه يف حكم ال�ستثناء، لكنه حذف ال�ستثناء اعتماداً على العقل، وهو ل 

يقبل التعليل، فيكون الإخراج به من العام غري موؤثر يف دللة العام.
)3( الزمر: 62، وغافر: 62.

واأهل  الفقهاء  عامة  قال  وبه  للعام،  خم�س�سًا  ي�سلح  العقلي  الدليل  أقول:   )4(
الأ�سول.

- وذهب بع�صهم اإلى اأنه ل يجوز التخ�صي�ص ب�لعقل، ول يكون هذا تخ�صي�صً�   
=
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=
     للعام، بل يتعار�ض الدليالن، فيتوقف اإلى اأن يرد دليل �سمعي يخ�ض به.

ب�لدليل  يكون  والتخ�صي�ص  �ص�بق،  العقلي  الدليل  اأّن  ذلك:       - وحجتهم يف 
املقارن اأو املتاأخر على ما اختلفوا فيه.

- ولأنَّ الدليل العقلي قطعي، وال�سمعي قطعي، ولي�سا من باب الكالم حتى   
يجعل املراد من الع�م اخل��ص، فيجب التوقف يف ذلك.

بقوله  اأريدوا  ال�صبي�ن واملج�نني هل  ق�لوا:  ب�أن  اأج�ب اجلمهور عن ذلك  وقد   
تعالى: }ڱ  ڱ  ڱ   ں{ - البقرة: 43 ودخلوا حتت هذا اخلطاب 

اأو ل؟
وتكليف  يفهم،  َمْن ل  تكليف  وهو  عقاًل.  فهذا حمال  نعم،  قلتم:  فاإن   -  
فهذا  بالن�ض،  مرادين  كانوا  ما  اأنهم  بالعقل  وعرفنا  قلتم: ل،  واإن  العاجز. 
ن�سميه  فنحن  تخ�سي�سًا  ت�سمونه  ل  كنتم  واإن  عندنا،  التخ�سي�ض  تف�سري  هو 
تخ�سي�سًا. ومرادنا من التخ�سي�ض هذا: »اأّن الن�ض العام يراد به اخلا�ض، ول 
منازعة يف العبارة«. وحينئٍذ ل يجوز القول بالتوقف، لأنَّ العقل يقت�سي عدم 

دخولهم يف اخلطاب.
فًا للحكم  - وعن دليلهم العقلي قطعي وهو �سابق، نقول: الدليل ما يكون ُمَعرِّ  

املطلوب، �سواء كان متقدمًا اأو مقارنًا اأو متاأخراً.
ميزان الأ�سول 319-318.  

الرتاخي.  بعدم  املقيد  وهو  الن�سخ،  يقابل  ما  على  يطلق  التخ�سي�ض  فائدة:   
الن�سخ  يقال:  الرتاخي، ولهذا  بعدم  يقيد  الن�سخ، فال  يتناول  ما  ويطلق على 
ابتداء، واأم� بعد ذلك  التخ�صي�ص  املق�رنة هو  فيه  امل�صرتط  اأن  اأو  تخ�صي�ص. 
فال ي�صرتط فيه املق�رنة، للجمع بني قولهم: ي�صرتط يف التخ�صي�ص املق�رنة. 

وقولهم: تخ�صي�ص الكت�ب بخرب الواحد والإجم�ع والعرف ونحو ذلك.
التلويح �ض42.  
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نق�سان  اأو  العادة)2(،  اأو  احل�ض)1(،  هو  مب�ستقل  واملخ�سو�ض  والعام 
فيكون  الأفراد،  بع�ض  زيادة  اأو  بالكامل)3(،  اأولى  فيكون  الأفراد  بع�ض 
اأولى بالناق�ض)4(، ل يبقى قطعيًا، بل ي�سري دلياًل ظنيًا، كاملخ�س�ض بكالم 

م�ستقل عندنا)5(.
)1( كقوله تعالى: }ٻ  پ  پ  پ{ - النمل: 23 فاإنها مل ُتْعَط �سيئًا مما يف 

يد �سليمان عليه ال�سالم.
كان  واإن  املتعارف،  على  يحمل  فاإنه  راأ�سًا«.  ياأكل  »ل  حلف  لو  مثل:   )2(
الع�سافري  روؤو�ض  منه  َخ�ضَّ  العرف  لكن  الروؤو�ض،  على جميع  ُيْطَلق  الراأ�ض 

ونحوها.
فاإنه ل   ،» ُحرٌّ مملوك يل  »ُكلُّ  قال:  فلو  الأفراد،  بع�ض  املعنى يف  نق�ض  اأي   )3(
يدخل فيه املكاتب لنق�سان امللك فيه، لأنه مملوك رقبة ل يداً ولهذا كان اأحق 

بك�سبه من �سيده.
)4( اأي زيادة املعنى يف بع�ض الأفراد - كما لو حلف: »ل ياأكل فاكهة«، ومل 
ينو فاكهة معينة. فاإنه ل يحنث بالرطب والعنب والرمان عند اأبي حنيفة رحمه 
الله، لأنَّ كاًل منها واإن كان فاكهة لغة وعرفًا، اإل اأن فيه معنى زائداً على 
مطلق  عن  تخ�ض  الزيادة  فبهذه  البدن،  قوام  وهو  الغذائية،  وهو  ه،  التفكُّ

الفاكهة. )التو�سيح 43/1(.
عندهم.  ظنية  التخ�سي�ض  قبل  العام  دللة  لأّن  اجلمهور،  عند  وهو كذلك   )5(
العادات،  الأمور هو: اختالف  بهذه  املخ�سو�ض  العام  وال�سبب يف �سريورة 
وخفاء الزيادة والنق�سان، وعدم اطالع احل�ض على تفا�سيل الأ�سياء. اللهم اإل 

اأن يعلم القدر املخ�سو�ض قطعًا. )التلويح 45/1(.
ومع هذا الحتمال النا�سئ عن الدليل ل ميكن احلكم بالقطع.  

      واأي�صً� هذه الأحك�م تقبل التعليل، اأو اإذا ك�ن املخ�ص�ص للع�م ق�باًل للتعليل ف�إن 
العام ي�سري ظنيًا.
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لتعلُّقه  بنف�سه  تام  غري  بكالم  يتناوله  ما  بع�ض  على  املق�سور)1(  والعام   - ج 

العام على بع�ض الأفراد بالكالم  )1( هذا ا�سطالح للحنفية، حيث يطلقون ق�رش 
غري امل�ستقل بالإفادة بنف�سه »ق�رشاً« ول ي�سمونه تخ�سي�سًا - كما يقول اجلمهور 

الذين ل يفرقون بني التخ�سي�ض، والبيان، والق�رش.
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وبدل  والغاية)5(   وال�سفة)4(،  وال�رصط)3(،  ب�سدره)1(.كال�ستثناء)2(، 

)1( ف�رش هذا النوع باأنه كالم يتعلق ب�سدر اجلملة، ول يكون تامًا بنف�سه. واملراد 
ر. كر اأو اأُخِّ َم يف الذِّ ب�سدر الكالم: ما هو متقدم يف العتبار �سواء ُقدِّ

ار«. وال�صتثن�ء  فيدخل فيه ال�رصط املوؤخر، نحو: »اأنِت َط�لِق، اإن دَخْلِت الدَّ  
نحو: ما جاءين اإل زيداً، وكذلك الو�سف باجلمل، نحو: »ل تكرم رجاًل 
اأو ال�صتثن�ء بنحو: »لي�ص زيداً ول يكون زيداً« لأن كل ذلك  اأبوه ج�هل«. 

متقدم يف العتبار واإْن تاأخر لفظًا.
ولأن جملة الو�سف حتتاج اإلى �سمري راجع للمو�سوف. )التلويح 43/1(.  

)2( املراد به ال�ستثناء املت�سل، نحو قوله تعالى: }چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    
ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ{ - )النحل: 106(.

)3( املراد به ال�رصط اللغوي: وهو م� دخلت عليه )اإْن( ال�رصطية، اأو اأحد اأخواته� 
ق�رش  يوجب  وهو   .6 الطالق:   - ٺ{  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   }ڀ   نحو: 

�سدر الكالم على بع�ض التقادير، فالنفقة مق�سورة على حالة احلمل.
)4( اأي املعنوية - كما �سياأتي - نحو: )يف الغنم ال�سائمة الزكاة( - رواه البخاري 
مبعناه يف كتاب اأبي بكر بن حزم الذي بعثه به الر�سول �سلى الله عليه و�سلم 
اإلى اأهل اليمن )يف كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم 146/2(، ولفظه: »يف 
�صدقة الغنم يف �ص�ئمته� اإذا ك�نت اأربعني اإلى م�ئة وع�رصين �ص�ة«، كم� رواه 

اأبوداود، )كتاب الزكاة، باب يف زكاة ال�سائمة 358/1(.
الغنم  الزكاة يف  اأي جتب  ال�سفة  فيه  يوجد  ما  على  احلكم  ق�رش  توجب  وهي   

املت�سفة بال�سوم دون املعلوفة.
)5(  الغاية يف اللغة: طرف ال�سيء ومنتهاه.

وا�سطالحًا: مد احلكم باأحد احلرفني »اإلى« اأو »حتى«، اأو ما يقوم مقامها.  
وهي توجب ق�رش احلكم على البع�ض الذي جعلت الغاية حداً له، مثل قوله   

تعالى: }ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ{ - البقرة: 187.
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البع�ض)1( عند البع�ض، يبقى قطعيًا، كما كان قبل الق�رش، كاملخ�س�ض 
بالعقل)2(. ويكون حقيقة يف الباقي ل جمازاً)3(.

ا العام املخ�سو�ض مب�ستقل)4(، كالم اأو غري كالم)5(. 6 - واأمَّ

وقوله تعالى:}گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ{ - التوبة 29.  
)1( املراد به - هنا - بدل البع�ض من الكل، كقوله تعالى: }ھ  ھ  ے   ے  
احلكم  ق�رش  يوجب  اآل عمران:97. وهو   - ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ{ 
على البدل.ففي الآية الكرمية يكون احلج واجبًا على امل�ستطيع دون غريه. ويف 

ه من املخ�س�سات خالف. َعدِّ
=

=
)2( اأي اأن العام املق�سور على بع�ض اأفراده بهذه الأمور الأربعة مثل: العام املخ�سو�ض 
بالعقل، يبقى قطعيًا يف دللته، لعدم ما يورث ال�سبهة يف دللة العام، وهو اإّما 

جهالة  املخرج اأو قبوله للتعليل. )التلويح 45-44/1(.
الباقي  اأي�سًا حقيقة يف  فاإنه يكون  الدللة،  يبقى قطعيَّ  زيادة على كونه  اأي   )3(
ل جم�زاً، في�صح الحتج�ج به بدون قرينة اإذا ك�ن املخ�ص�ص معلومً�، عند 

اجلمهور، وعند بع�ض احلنفية، واإن كان املق�سور جمهوًل - كما �سبق.
)4( امل�ستقل من الكالم هو: الذي لو انفرد عن العام لأفاد فائدة تامة بنف�سه، ومل 

يحتج اإلى ذكر الع�م معه، مثل التخ�صي�ص ب�ل�صنة ونحوه�.
)5( امل�ستقل من غري الكالم - يراد به هنا - العقل، واحل�ض، والعادة، ونق�ض 
بع�ض اأفراد العام يف املعنى. وزيادة بع�ض اأفراده على بع�ض يف املعنى )التلويخ 

.)43/1
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اأ - فاإنَّه جماٌز من حيث اإطالق ا�سم الكل)1( على اجلزء)2(.
حقيقٌة من حيث اإنَّ لفظ العام ]7/اأ   متناول له، كذا قيل)3(.

ب - وقال اجلمهور العام املق�سور جماٌز يف الباقي)4(.
ج - وقال احلنابلة)5(: حقيقة فيه)6(.

د - وقال اأبوبكر الرازي)7(: حقيقة فيه اإْن مل ينح�رش، باأْن يتع�رشَّ العلم 

العام الذي  اللفظ  اأجزاء حم�سورة، ويراد به - هنا -  )1( ا�سم جلملة مركبة من 
َع و�سعًا واحداً لي�ستغرق ال�سالح له بال ح�رش. ُو�سِ

ُثمَّ اأريد به ما اأبقي بعد التخ�سي�ض. )التعريفات �ض186(.
)2( هو ما يرتكب ال�سيء منه ومن غريه. واملق�سود به - هنا - الأفراد التي ق�رش 

العام عليها. )التعريفات �ض74(.
)3( ف�سول البدائع يف اأ�سول ال�رشائع 51/2-52. وقال: وهو املختار عندنا.

حه ابن تيمية يف امل�سودة �ض104، ورو�سة  )4( وهو قول بع�ض احلنابلة، و�سحَّ
الناظر 154/2. وهو اختيار اأبي بكر الباقالين، واجلويني، واأبي علي اجلبائي، 
)املعتمد 282/1،  والبي�ساوي، وابن احلاجب.  واأبي ها�سم، والآمدي، 

الربهان 411/1، املح�سول 1/ق18/3، الإحكام 226/2(.
)5( هم اأتباع الإمام اأحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - يف مذهبه الفقهي، كاأبي 

يعلى وغريه.
ة 431/1، التمهيد 138/2، رو�سة الناظر 152/2، امل�سودة 104  )6( )الُعدَّ
اأ�صح�ب  وبع�ص  يعلى،  اأبي  الق��صي  �صيخه  اإلى  ذلك  ن�صب  التمهيد  ويف 

ال�سافعي(.
)7( هو اأحمد بن علي الرازي، املعروف ب� »اجل�سا�ض«، تتلمذ على الكرخي، 

هد. وانتهت اإليه رئا�سة املذهب احلنفي بعده، وكان م�سهوراً بالزُّ
      له م�سنفات عديدة منها: كتاب اأحكام القراآن، و�رشح خمت�رش الطحاوي،  
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بقدرها، واإن انح�رش فمجاز)1(.
ه� - وقال اأبواحل�سني)2(: حقيقة فيه اإْن كان املخ�س�ض غري م�ستقل، 

واإلَّ فمجاز)3(.
و - وقيل: حقيقة يف ال�رصط وال�صتثن�ء، واإلَّ فمج�ز)4(.

ز - وقيل: يف ال�رصط وال�صفة حقيقة، جم�ز يف غريهم�)5(.

والف�سول يف اأ�سول الفقه.كان مولده �سنة 305ه�، وتويف �سنة 370 ه�. 
انظر: )طبقات الفقهاء 144، طبقات املف�رشين 55/1، تاج الرتاجم �ض6، 

�سذرات الذهب 71/3، �رشح املنهاج 600/1(.
بعد  بقي  اإن  اأنه  الأحناف:  عنه  نقل  الذي  ولكن   .)52/2 البدائع  )ف�سول   )1(

التخ�سي�ض جمع فهو حقيقة. واإل فهو جماز. )التب�رشة 123(.
=

=
ُولَِد  املعتزلة.  اأئمة  من  اأبواحل�سني،  الب�رشي،  الطيب  علي  بن  حممد  هو:   )2(
القا�سي  على  در�ض  فيها.  و�سكن  بغداد  اإلى  رحل  ُثمَّ  بها،  ون�ساأ  بالب�رشة، 
عبداجلبار. من موؤلفاته: كتاب املعتمد، وت�سحيح الأدلة وغرر الأدلة. تويف 

�سنة 436ه�.
له ترجمة يف: طبقات الأ�سوليني 237/1، طبقات املعتزلة 387.

)3( املعتمد 285/1، الآمدي 277/2.
)4( ون�سبه يف ف�سول البدائع اإلى القا�سي اأبي بكر الباقالين 51/2-52، الآمدي 

226/2، وكذا يف فواحت الرحموت 312/1.
املعتمد 283/1،  القا�سي عبداجلبار 52/2،  اإلى  البدائع  )5( ون�سبه يف ف�سول 

وفواحت الرحموت 312/1.
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ح - وقيل: حقيقة اإْن ُخ�ضَّ بدليل لفظي، واإلَّ فمجاز)1(.
ط - وق�ل الإم�م)2(: حقيقة يف تناوله، جماز يف القت�سار عليه)3(.

)1( ذكره يف املعتمد 283/1، والآمدي 227/2، وميزان الأ�سول 289،ومل  
ين�سبوه. وكذلك مل ين�سبه الفناري يف ف�سول البدائع 52/2، وبع�سهم ين�سبه 

اإلى اأبي احل�سن الكرخي.
)2( هو: عبدامللك بن عبدالله بن يو�سف اجلويني، املَُكنَّى باأبي املعايل. ولقبه �سياء 
الدين، فقيه، اأ�سويل، �سافعي املذهب، متكلم. ُولَِد عام 419ه�، واأخذ 
عن والده، ثم اأ�سبح اإمامًا يف الأ�سول، وعلم الكالم. من موؤلفاته: الربهان 
يف اأ�سول الفقه، والنهاية يف الفقه، ومغيث اخللق يف ترجيح مذهب ال�سافعي. 
تويف �سنة 478ه�. )الوفيات 167/3، مراآة اجلنان 124/3، البداية والنهاية 

128/12، �رشح منهاج الأ�سول 290/1(.
)3( )الربهان 412/1، ف�سول البدائع 52/2(. وخال�سة الكالم يف هذه امل�ساألة 
اأن الأ�سوليني اختلفوا يف العام املخ�سو�ض، هل يبقى حقيقة اأو ي�سري جمازاً 

بعد تخ�سي�سه.
اإلى  الحتياج  دون  الباقي،  يف  بعمومه  ال�ستدلل  �سحة  اخلالف  وثمرة   -  

قرينة.
اإنه مبني على �رصط ال�صتغراق وال�صتيع�ب يف  � �صبب اخلالف فقيل:  واأمَّ  -  

حقيقة العام. اأو يكفي يف حتققه: الجتماع والنتظام جلمع من امل�سميات. 
اأ- َفَمْن �رَصَط ال�صتيع�ب يف حقيقة الع�م يقول: اإنَّه ي�صري جم�زاً.  

ب - وَمْن مَلْ ي�صرِتط ذلك يقول: اإنه يبقى حقيقة م� بقي منه اأقل اجلمع فيم�   
لفظه غري مفرد.

ب��صرتاط  الق�ئلني  اأكرث  لأنَّ  مبتداأ،  اخلالف  هذا  اأن  بع�صهم:  ح  و�صحَّ  -  
الفناري يف    اختاره  ما  التخ�سي�ض. وهذا  بعد  اإنه حقيقة  يقولون:  ال�ستيعاب 
اأ�سول البدائع، لكن عند احلنفية فيه تف�صيل: وهو اأن املخ�س�ض غري امل�ستقل 
واملرتاخي يكون الع�م بعده حقيقة مطلقً�، اإذ ل تخ�صي�ص فيهم� عند احلنفية.
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7 - والعموم من عوار�ض الألفاظ حقيقة بال خالف)1(.

ا املقارن: َفِمْن حيث التناول يكون حقيقة، ولهذا وجب العمل به. وِمْن  واأمَّ  
حيث اقت�ساره على الأفراد الباقية يكون جمازاً، من اإطالق الكل على اجلزء، 
لأن كاًل من الأفراد جزء للعام من حيث العموم، واإن كان جزئيًا من حيث 
=

=
      ماهيته. وهذا املذهب كمذهب اإمام احلرمني، لكن الفرق بينهما اأّن مذهب 
غري  لأن  احلنفية،  عند  بخالفه  واملرتاخي،  امل�ستقل  لغري  �سامل  احلرمني  اإمام 
امل�ستقل عندهم دافع، لأَن متام احلكم بقيوده، وامل�ستقل املرتاخي دافع - اأي�سًا 

- لتمام احلكم قبله، ل�ستقامته وتقرر متاميته للفعل.
ال�رشخ�سي  اأ�سول   ،52-51/2 ال�رشائع  اأ�سول  يف  البدائع  ف�سول  انظر:   
145/1، ميزان الأ�سول 274-278، التلويح 43/1 فما بعدها، الإحكام 
لالآمدي 247/2، نهاية ال�سول 294/2، الإبهاج 130/2، املعتمد 282/2 
فما   138/2 التمهيد   ،154 امل�سودة   ،152/2 الناظر  رو�سة  بعدها،  فما 
-622/1 للبخاري  الأ�رشار  ك�سف  1/ق22-18/3،  املح�سول  بعدها، 
التب�رشة   ،311/1 الرحموت  فواحت   ،136-135 الفحول  اإر�ساد   ،623

122، �رشح املنهاج لالأ�سفهاين 371/1.
الألفاظ حقيقة. واختلفوا يف  العموم من عوار�ض  اأن  الأ�سوليون على  اتَّفق   )1(

عرو�سه للمعاين على ثالثة اأقوال:
الأول: اأنه من عوار�ض املعاين حقيقة - اأي�سًا - وهو املختار عند املوؤلف.  

الثاين: اأنه من عوار�ض املعاين، لكن بطريق املجاز ل احلقيقة.  
الثالث: اأنه ل يو�سف به املعاين، ل حقيقًة ول جمازاً.  

ومن�ساأ اخلالف: اختالفهم يف معنى العموم، وهو �سمول الأمر الواحد ملتعدد،    
هل املعترب فيه الوحدة ال�سخ�سية اأو مع الوحدة النوعية - اأي�سًا -.

       - فمن اعترب وحدته ال�سخ�سية فقط، منع الإطالق احلقيقي على املعنى.
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ومن عوار�ض املعاين)1( - اأي�سًا - يف ال�سحيح.
وقيل: جماٌز)2(.

وقيل: ل اأ�ساًل)3(.

لي�ص مبتحقق يف  الذهني. وهو  املعنى  اإل  ال�صخ�صية،  ب�لوحدة  يت�صف  اإذ ل   
فخر   اختاره  كما   - جمازاً  بالعموم  املعني  و�سف  فكان  عندهم،  اخلارج 

الإ�سالم وغريه.
=      

=
    - ومن مل يظهر له وجه التجوز منع من اإطالق العموم على املعاين حقيقة اأو 

جمازاً.
اأجاز  والنوعي،  ال�سخ�سي  من  اأعم  الواحد  الأمر  اأن  اللغة  من  فهم  ومن   -      

الإطالق على املعنى حقيقة، كما هو حقيقة يف اللفظ.
      )ميزان الأ�سول 255، بيان املخت�رش 108/2 - 110، فتح الغفار 84/1-

85، البحر املحيط 18/3-24، رو�سة الناظر 118/2(.
باملفهوم، واملقت�سى، ل  َمثَّلوه  امل�ستقلة، ولهذا  املعاين  باملعاين -هنا-  املراد   )1(
املعاين التابعة لالألفاظ، فاإنها ل خالف يف عمومها، لأن لفظها عام. البحر 
ريا�سات  من  باأنها  امل�ساألة  هذه  وقد و�سف  الفحول 114.  اإر�ساد   ،14/3

العلم ل من �رشورياته.
)2( املراجع ال�سابقة، ومنها: البحر 14/3، واإر�ساد الفحول �ض114.

الأ�سولية،  امل�سائل  بع�ض  بالعموم  املعاين  ع على اخلالف يف و�سف  تفرَّ لقد   )3(
منها: 

اأ - اأن املفهوم ل عموم له عند الغزايل، لأنه لي�ض بلفظ.  
      ب - اأن دللة املقت�سى خمتلف فيها، هل هي عامة اأو ل. ومن ثم ينبغي تاأمل 
كالم ابن احلاجب يف اأن العموم من عوار�ض املعاين حقيقة، واأن املقت�سى ل 
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يف  جماز  فيه،  حقيقة  العموم  �سيغ  اأنَّ  على  والأكرثون   -  8
اخل�سو�ض)1(.

عموم له.
       ج - ومنها: الفعل هل يخت�ض.

د - ومنها: �سكوت النبي �سلى الله عليه و�سلم هل يكون دلياًل عاّمًا.  
=  

=
      ه� - ومنها: تخ�سي�ض العلة.

ميزان   ،203/1 برهان  لبن  الأ�سول  اإلى  الو�سول   ،14-13/3 البحر   
الأ�سول 255.

)1( هذا قول اجلمهور من الفقهاء والأ�سوليني. وهو ال�سحيح من مذهب ال�سافعية. 
وبه قال مالك واأ�سحابه، واأبوحنيفة واأ�سحابه. وداود الظاهري. وبه قال من 

املتكلمني اجلبائي وطائفة. وهو قول جمهور احلنابلة.
ميزان الأ�سول 277، بيان املخت�رش 111/2-113، البحر 17/3، اإر�ساد   
التمهيد 6/2، املعتمد  الرو�سة 709/2،  ة 338/1،  الُعدَّ الفحول 115، 
210/1، اأ�سول ال�رشخ�سي 151/1، الإحكام لالآمدي 200/2، الإحكام 
امل�سودة   ،178 الف�سول  تنقيح   ،516/2 املح�سول   ،388/1 حزم  لبن 

�ض89 فما بعدها، فواحت الرحموت 260/1.



217حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

وقيل: بالعك�ض)1(.وقال الأ�سعري)2(: بال�سرتاك والوقف)3(.
ابن  قال  وبه  العموم.  اخل�سو�ض، جماز يف  العموم حقيقة يف  اأن �سيغ  اأي   )1(

املنتاب من املالكية، وحممد بن �سجاع الثلجي من احلنفية.
قال يف املعتمد: »ي�سبه اأن يكونوا جعلوا لفظة )َمْن( حقيقة يف الواحد، جمازاً   
يف الُكل، وجعلوا بقية األفاظ العموم حقيقة يف جمع غري م�ستغرق، لأنه يبعد 
اأن يجعلوا األفاظ اجلمع املعرف باألف ولم - كامل�سلمني - حقيقة يف »الواحد« 

جمازاً يف »اجلمع«. ولفظ كّل وجميع اأبعد«. البحر 17/3.
)2( هو علي بن اإ�سماعيل بن اأبي ب�رش اإ�سحاق بن �سامل. ويكنى باأبي احل�سن. ولقبه 
الأ�سعري، ن�سبة اإلى اأبي مو�سى الأ�سعري ر�سي الله عنه. ُولَِد �سنة 260ه� يف 
ه على اأبي اإ�سحاق املروزي، وابن �رشيج، برع يف علمي الكالم  الب�رشة، وتفقَّ
واجلدل على طريقة العتزال حتى �سار راأ�سًا من روؤو�سهم، ثم ترك العتزال 
اإثبات القيا�ض، مقالت الإ�سالميني،  اأهل ال�سنة، من م�سنفاته:  اإلى  وان�سم 

وغريها. تويف �سنة 324ه�.
)تبيني كذب املفرتى 157، طبقات الأ�سوليني 174/1(.  

)3( نقل اإمام احلرمني عن الأ�سعري مذهبني:
اأحدهما: اأن احلكم يكون م�سرتكًا لفظيًا، بني الواحد اقت�ساراً عليه فيما يحتمل   

ذلك، ك� )َمْن(، وبني اأقل اجلمع وم� فوقه فيم� يكون لفظه غري مفرد.
اأدري لل�سيغ جمماًل ل  اأحكم بال�سرتاك، ول  اأنه كان يقول: ل  وثانيهما: 
 6/2 التمهيد   ،200/2 الآمدي   ،322/1 الربهان  م�سرتكًا،  ول  مف�ساًل 
ونقل الزرك�سي يف البحر عن الق�سريي اأنه قال: مل ي�سح عندنا اإنكار ال�سيخ 
معار�ساته  يف  قال  ولكن  ينكرها.  ل  اأنه  عنه  �سح  الذي  بل  العموم،  �سيغ 
لأ�سحاب الوعيد باإنكار ال�سيغ، ثم قال: �رِشُّ مذهبه اإنكار التعلق بالظواهر فيما 

يطلب فيه اليقني.
ثم قال الزرك�سي: وهذا هو احلق املبني، ومل مينع من العمل بالظواهر يف مظان 

الظنون. البحر 24/3-25، الو�سول اإلى الأ�سول 207-206/1.
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وقيل: بالوقف يف الأخبار دون الأمر والنهي)1(.
وقال القا�سي: ل ندري �سيئًا من احلقيقة، واملجاز، وال�سرتاك مع 

العلم بو�سعها له)2(.
)1( ذكر هذا الراأي دون ن�صبة لق�ئله الآمدي 201/2، و�ساحب فواحت الرحموت 
ذلك  اأن  ظن  رمب�  وق�ل:  الكرخي،  عن  الرازي  اأبوبكر  وحك�ه   .260/1
مذهب اأبي حنيفة، لأنه كان ل يقطع بوعيد اأهل الكبائر من امل�سلمني. ويجوز 
املوجبة  الأدلة  بل؛ لأن  ولي�ص ذلك مدركه،  الآخرة،  لهم يف  الله  يغفر  اأن 
خارج.  من  بدلئل  الكفار،  انته�ست يف حق  اإمنا  النار  بالتخليد يف  للوعيد 

البحر 22/3، اأ�سول اجل�سا�ض.
واأقول: اإن عدم احلكم على مرتكب الكبرية باخللود يف النار هو مذهب ال�سلف   
- ر�سي الله عنهم - لأن الوعيد ل يقت�سي اخللود، اإل عند عدم املوانع، ول 

يقطع بتحقق ذلك يف بع�ص الأفراد.
َع لها اأم ل. اأو  )2( قال الع�سد: وقال القا�سي بالوقف. اإما على اأّنا ل ندري اأُو�سِ

ندري اأنها و�سع لها ول ندري حقيقة منفرداً اأم م�سرتكًا اأم جمازاً.
الرحموت  فواحت   ،116-115 الفحول  اإر�ساد   ،102/2 الع�سد  �رشح   

.260/1
واأقول: اإن قوله: اأو ندري اأنها و�سع لها مع قوله: ل ندري ي�سبه التناق�ض، اإل   
اأن يحمل على اأنه اأراد مطلق الو�سع على ما يتناوله النوعي املحقق يف املجاز. 

الع�سد على ابن احلاجب 102/2.
       وخال�سة امل�ساألة اأن فيها ثالثة مذاهب م�سهورة:

يف  جم��اٌز  فيه،  حقيقٌة  العموم  �سيغ  اأن  وهو  العموم،  لأ�سحاب  األول:      
اخل�سو�ض.

ال�سيغ مو�سوعة لأخ�ض اخل�سو�ض.  اأن  الثاني: لأرباب اخل�سو�ض، وهو 
وهو الواحد فيما لفظه لفظ املفرد. واأقل اجلمع فيما كان لفظه غري مفرد جماز 
=
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=
فيم� فوق ذلك من املراتب.

يف  اختلف  وقد  وافقهم.  وَمْن  الأ�سعرية  وهم  الوقف،  لأرباب  الثالث:   
الزرك�صي يف  ذلك  ذكر  قولني،  على  �صفته  اأقوال، ويف  �صتة  على  تف�صريه 

البحر 24-22/3.
املخت�رش  بيان   ،277 الأ�سول  ميزان  ���ض116،  الفحول  اإر�ساد  وانظر:   

111/2-113، الرو�سة 125/2-128، التمهيد 6/2.
وهذا النزاع يف غري ال�سيغ املوؤكدة، مثل: »كل رجل، وجميع الرجال« فاإنه 

ل خالف يف اقت�سائها العموم.
البحر 24/3، فواحت الرحموت 260/1.
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َيغ العموم املتََّفق عليها عند املحقِّقني �صيِ
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9 - والألفاظ املو�سوعة له)1( عند املحققني:
باعتبار  واملاهية،  اجلن�ض،  بتعريف  فة  املعرَّ الأجنا�ض)2(  اأ�سماء   )1

)1( اأي للعموم. وهذه الألفاظ عندهم نوعان:
اأ - عام بنف�سه.  

ب - عام بغريه.  
وكل نوع على نوعني، ف�سارت الأنواع اأربعة:  

الأول: ما هو عام بنف�سه �سيغة ومعنى: اأي اأن اللفظ جمموع، واملعنى م�ستغرق،   
�سواء كان له واحد من لفظه ك� »الرجال« - اأو ل، ك� »الن�ساء«.

الثاين: ما هو عام بنف�سه معنى ل �سيغة، ك� »الإن�ض والقوم، والرهط«.  
الثالث: وهو الأول من العام بغريه، نحو: النكرة، فاإنها ت�سري عامة بان�سمام  

      غريها اإليها، ول عموم لها يف نف�سها.
وما،  »من،  مثل:  املبهمة  كالكلمات  بغريه،  العام  من  الثاين  وهو  الرابع:   

َيت بذلك، لأنها ل تفهم اإل مع غريها«. ونحوهما. و�ُسمِّ
ميزان الأ�سول 273، املغني للخبازي 113، اأ�سول ال�رشخ�سي 151/1.  

)2( ا�سم اجلن�ض: هو ال�سم املو�سوع للحقيقة ملغى فيه اعتبارية الفردية.
�رشح احلدود يف النحو للفاكهي �ض112.

و�سواء كان فرديًا ك� »املاء، والع�سل« اأو جمعيًا ك� »ترك، وروم«. فدللته 
على كل فرد من اأفراده ت�سمنية. املرجع ال�سابق.
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وجوده)1( يف �سمن جميع اأفرادها، نحو الرجل، والغالم)2(.
فة بتعريف الإ�سافة باعتبار وجود امل�ساف ]7/اأ   2( اأ�سماء الأجنا�ض املعرَّ

يف �سمن جميع اأفراده، نحو: غالمي)3(.

)1( اأي وجود اجلن�ض، نحو: قول الفقهاء: الرجل ي�سلح لالإمامة، والغالم يعق 
عنه، فاإن مرادهم جن�ض الرجل، ل رجل بعينه، وجن�ض الغالم ل غالم بعينه. 
واحرتز بتعريف املاهية اأو ال�ستغراقية عن تعريف احل�سة وتعريف العهد، نحو 
قوله تعالى: }ۇ   ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ{ املزمل: 15-

.16
اأو  اإذا دخلت على ا�صم مفرد  )2( املراد: م� دخلت عليه الالم ال�صتغراقية، ف�إنَّه� 
جمع ت�رشفه اإلى اجلن�ض عند عدم العهد. لأنها اآلة التعريف. ولهذا ل جتتمع 
مع غريها من املعّرفات، فلول �رشفها اإلى اجلن�ض يلزم اإلغاء حرف التعريف من 
ُكلِّ وجهة، ولو �رُشَِف اإلى اجلن�ض واأنه فرد من وجه وَجْمٌع ِمْن وجٍه ل يلزم 

اإلغاء ال�سيغة من كل وجٍه فكان اأولى. املغني �ض115.
- والدليل على عموم ما دخلته »الالم« ال�ستغراقية:   

3 - ال�رشع 2 - العرف    1 - اللغة      
       - فاإن اأبا بكر ر�سي الله عنه ا�ستدل على عموم ما دخلت عليه »األ« يف حديث: 

)الأئمة من قري�ض(. ومل ينكر عليه، فكان اإجماعًا.
واأهل اللغة يقولون: الأ�سد اأقوى من الذئب، ويق�سدون اجلن�ض.  

- وال�ستثناء من غري املح�سور، اأو ما هو يف حكمه معيار العموم. ما دخلت   
عليه »األ« ال�ستغراقية، ي�سح فيه ال�ستثناء، نحو قوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ{ الع�رش 1 - 3. 
)3( انظر الوجيز للموؤلِّف �ض24، حيث قال: والألفاظ املو�سوعة للعموم اأ�سماء 

الأجنا�ض املعرفَّة بتعريف الالم ال�ستغراقية، اأو بتعريف الإ�سافة ال�ستغراقية.
=  
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الذي،  نحو:  ال�ستغراق،  معنى  بها  اأُريد  التي  واملو�سولت   )3
والتي)1(.

�سمن جميع  وجودها يف  باعتبار  املاهية  تعريف  املعرفة  واجلموع   )4
الأفراد، نحو: الرجال، والعبيد)2(.

5( واجلموع امل�سافة كذلك، نحو: »عبيدي، ون�سائي«)3(.

=
    واأقول: مثل: قوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ { الع�رش: 1 - 2.

وقوله تعالى: }پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ{ اإبراهيم: 34 - وكذلك: لو   
اأو�سى بغالمه اأو مباله يف �سبيل الله ول نية له. يدخل جميع ما عنده من الغلمان 

وجميع ماله.
)1( يريد: اأن الأ�سماء املو�سولة تتبع ل�سلتها. فاإْن كانت ال�سلة عامة فهي عامة، 

ة. ة فهي خا�سَّ واإْن كانت ال�سلة خا�سَّ
مثال: ما تكون ال�سلة فيه عامة، قوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    
پ  پ   پ  پ    ڀڀ{ البقرة: 234 - ومثال ما فيه ال�سلة خا�سة، 

نحو: اأكرمُت الذي زارنا بالأم�ض.
)2( نحو قوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ{ الن�ساء: 34 - وقول الفقهاء: 

ت�سقط �سالة اجلمعة عن العبيد. فاإن مرادهم اجلن�ض ل فرداً بعينه.
قوله  نحو:  معهود  لغري  فيها  الإ�سافة  تكون  التي  هي  امل�سافة:  باجلموع  املراد   )3(

تعالى: }گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ{ الن�ساء: 11.
وكذلك لو قال: »ن�سائي طوالق، وعبيدي اأحرار« َتْطُلُق جميع ن�سائه، وَيْعُتُق   

جميع عبيده.
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و»ما«  العقالء،  يف  »َمْن«  نحو  وال�ستفهام)2(  ال�رصط)1(  واأ�صم�ء   )6
لغري العقالء)3(. وي�ستعار »ما« ل� »َمْن«)4(.

7( واأ�صم�ء ال�رصط نحو: »مهم�«، و»اأينم�«)5(.

)1( اأي امل�سرتكة بينهما، نحو: )َمْن( �رشطية وا�ستفهامية. و)ما( كذلك. و)اأي( 
كذلك.

والأمثلة على ذلك قوله تع�لى: }ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ{ البقرة: 185   
- ، وقوله تعالى: }ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى{ البقرة: 245، واحلديد: 

.11
تعالى:  النحل: 96، وقوله  }ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇ{  تعالى:  وقوله   

}ک  گ  گ  گ  گ  ڳ{ البقرة: 272.

)2( مثل: )متى( و)اأين( كقوله تعالى: }ائ  ەئ   ەئوئ{ البقرة: 214، وقوله تعالى: 
}ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ{ الن�ساء: 78.

)3( هذا مذهب اأهل اللغة: اأنَّ )َمْن( للعقالء، و)ما( لغري العقالء.
ولو قال: اإنَّ )َمْن( ملن يعلم لكان اأولى، لأنها ا�ستعملت مراداً بها الله تعالى،   
يف قوله تعالى: }ڀ  ٺ  ٺ  ٺ{ الرعد: 43، وهو �سبحانه وتعالى 

مو�سوٌف بالعلم دون العقل.
)4( نحو قوله تعالى: }ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ{ النحل: 17.

)5( كقوله تعالى:}ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ{
الن�ساء:  ۋ{  ۋ   ٴۇ   }ۈ    تعالى:  وكقوله   ،132 الأع��راف: 

.78
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8( وما هو مفرد اللفظ جمموع املعنى، ك� »الرهط)1(، والقوم«)2(.
الإثبات)3(.  »ما من رجٍل« دون  نحو  النفي،  �سياق  والنكرة يف   )9

خالفًا لل�سافعي)4(.

ْهُط: ا�سم مِلَا دون الع�رشة من الرجال لي�ض فيهم امراأة. )1( الرَّ
   خمتار ال�سحاح 259.

ة، ل واحد له من لفظه. قال زهري:  )2( الَقْوم: ا�سم جلماعة الرجال خا�سَّ
             وما اأدري ول�ست اإخال اأدري         اأقوٌم اآل ح�سن اأم ن�ساء

خمتار ال�سحاح 556.  
- وحقيقة هذا الق�سم اأن يكون اللفظ مفرداً، واملعنى م�ستغرقًا.  

واحلكم فيه يتعلَّق مبجموع اآحاده، ل بكل واحد على �سبيل النفراد.  
ا هو ب�سبب دخوله يف املجموع، حتى لو قال:  وحيث ثبت احلكم لالآحاد، فاإمنَّ  
الرهط، اأو القوم، الذي يدخل هذا احل�سن فله كذا، فدخل جماعة، كان 

النفل ملجموعهم، ل لكل واحد. ولو دخل وحده مل ي�ستحق �سيئًا.
مراآة الأ�سول 89 - 90.  

)3( اأي �سواء دخل النفي على الفعل الواقع على النكرة، نحو: ما راأيت رجاًل.
ار. اأو على ال�سم املنكر نحو: ل رُجَل يف الَدّ  

    - ولكن اإذا دخلت عليه )ِمْن( ظ�هرة اأو مقدرة، اأو ك�ن من�صوبً� ب� )ل( )الن�فية 
ًا يف العموم. للجن�ض( يكون ن�سّ

بخالف املرفوع ب� )ل( النافية، فاإنه يكون ظاهراً فيه.  
فقد  رجاًل.  راأيت  ما  قلت:  لو  لأنك  ال�رشورة،  النكرة  هذه  عموم  و�سبب   
اأخربت عن انتفاء روؤية واحد منكر. ومن �رشورة انتفاء رجل واحد غري معني 

انتف�ء روؤية جميع الرج�ل. اإذ لو راأيت رجاًل واحداً تكون ك�ذبً� يف خربك.
)4( قال الرازي يف املح�سول 564: النكرة يف �صي�ق الإثب�ت اإذا ك�نت خرباً ل      
=
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10( والنكرة يف �صي�ق ال�رصط املثبت، ف�إنَّه� ع�م يف طرف النفي، 
نحو: »اإْن �رشبت رجاًل«)1(. دون ال�رصط املنفي)2(.

=
      تقت�صي العموم، كقولك: »ج�ءين رجٌل«، واإذا ك�نت اأمراً، ف�لأكرثون على 

اأنه للعموم، كقوله: »اعتق رقبة«.
انظر: املح�سول 146، اأ�سول البزدوي 12/2، اأ�سول ال�رشخ�سي 159.  

اإذ   النزاع لفظي.  اأن هذا  اللقاين يف �رشح املغني )لوحة 53 ب(: واأظن  قال   
املطلق قد ي�سمى عامًا، وتقييده تخ�سي�سًا  الرقبة مطلقة، لكن  اأن  ل خالف 
بذلك  العام  لفظ   - الله  رحمه   - ال�سافعي  فاأطلق  ال�سطالح.  هذا  غري  يف 

ال�سطالح، فظن علماوؤنا اأنه اأراد به امل�سطلح الأ�سويل و�سنَّعوا عليه.
انظر: التلويح 56/1 - 57، املغني للخبازي 119.  

العام عمومه �سمويل، وعموم املطلق بديل. وبهذا  اأن  ال�سوكاين: اعلم  قال   
ي�سح الفرق بينهما.

اأن موارده غري منح�رشة،  اأطلق على املطلق ا�سم العموم فهو باعتبار  - فمن   
ف�سح اإطالق ا�سم العموم عليه باعتبار احليثية.

- والفرق بني عموم ال�سمول، وعموم البدل: اأن عموم ال�سمول ُكلِّي يحكم   
البدل كلي من حيث ل مينع ت�سور مفهومه من  على كل فرد فرد. وعموم 
وقوع ال�رشكة فيه، ولكن ل يحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فرد �سائع 
يف اأفراده. يتناولها على �سبيل البدل، ول يتناول اأكرث من واحد منها دفعة. 

اإر�ساد الفحول �ض114 - 115.
)1( اأي فعبده حر، اأو امراأته طالق، ونحوه.

)2( ال�رصط له حكم اليمني اأو هو ميني. وهي: اإم� للحمل على الفعل اأو للمنع منه.
»ل       كقوله:  فيكون  للمنع،  اليمني  ُحّر«  فعبدي  رجاًل  �رشبت  اإْن   « فقوله:       
=
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ة، نحو: ل اأجال�ض رجاًل اإل رجاًل  11( والنكرة املو�سوفة ب�سفة عامَّ
عاملًا. فله اأن يجال�ض كل عامل)1(.

=
      اأ�رصب رجاًل«، ف�رصط الرب اأن ل ي�رصب اأحداً من الرج�ل. وهذا �صلب كلي، 

فيكون عامًا يف طرف النفي.
- واإن� قيد بقوله يف �صي�ق ال�رصط املثبت، لأنه لو ك�ن ال�رصط منفيً� ل يكون   
عامًا، ك� »قوله«: »اإن مل اأ�رشب رجاًل فعبدي حر«، فاإن معناه اأ�رشب رجاًل  
مع  التو�سيح  اجلزئي.  لالإيجاب  فيكون  الرجال،  اأحد  ب�رشب  يتحقق  وهو 

التلويح 55/1.
)1( هذا ي�سبه اأن يكون ا�ستثناًء من قوله ال�سابق دون الإثبات. فكاأنه قال: النكرة يف 

فت ب�صفٍة ع�مة، ف�إنه� تعم. الإثب�ت تخ�ص اإل اإذا ُو�صِ
- ولكن هذا احلكم اأكرثي ل ُكلِّي، فقد تعم بدون ال�سفة، كقوله: »مترة   

خرٌي من جرادة«. رواه مالك يف املوطاأ، كتاب احلج 336.
وقوله تعالى }ڌ  ڎ  ڎ  ڈ{ التكوير: 14.   

وقد تخ�ض، كما لو قال: »لقيت رجاًل عاملًا«.  
فعلى هذا يكون عموم النكرة غري املنفية متوقفًا على القرينة.  

}ڎ  ڎ  ڈ    ڈ   النكرة املو�سوفة بقوله تعالى  - وقد ا�ستدل على عموم   
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   }ڭ   تعالى:  وقوله   ،221 البقرة:  ژ{ 

ۆ   ۈۈ{ البقرة: 263.
فاإنه يدل على العموم، واأنه يف معر�ض التعليل، كقوله تعالى: }ڄ  ڄ    

ڄ  ڄ  ڃڃ{ الآية 221 - البقرة.
حَّ التعليل. - وهذا احلكم عام، ولو مل تكن العلة املذكورة عامة مَلَا �سَ  

مل   اأو  معه  مو�صوفه  ذكر  �صواء  امل�صتق  ب�لو�صف  احلكم  تعليق  اأن  ث�نيً�  وا�صتدل   -  
يذكر،م�سعر باأن ماأخذ ا�ستقاق الو�سف علة لذلك احلكم، فيعم احلكم لعموم علَّته.
=     
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حر،  فهو  �رشبك  عبيدي  اأي  نحو:  بال�سفة،  تعم  نكرة  واأي   )12
ف�رشبوه َعَتُقوا)1(.

=
      - وهذا مراد من قال: ال�سفة واملو�سوف �سيء واحد، فعمومها عمومه. 

مبجال�سة  حنث  رجاًل  اإل  يجال�ض  ل  حلف  لو  اأنه  الأ�سل،  هذا  على  ويدل   
رجلني ولوحلف ل يجال�ض اإل رجاًل عاملًا حنث مبجال�سة رجلني اأو اأكرث.

      التلويح 56/1.
      - فاإْن قيل: النكرة املو�سوفة مقيدة، واملقيد من اخلا�ض. قيل: اإنها خا�سة من 
وجه، وعامة من وجه، اأي اأنها خا�سة بالن�سبة اإلى املطلق الذي ل يكون فيه 

ذلك القيد. وع�مة يف اأفراد م� يوجد فيه ذلك القيد.
تنقيح الف�سول �ض59.  

)1( وكذا قوله تعالى: }ڄ  ڄ   ڄ{ النمل: 38.
واملراد: فرٌد من اأفراد املخاطبني، بدليل قوله »ياأتيني« ومل يقل ياأتوين، مِلَا فيه   

فة بالإ�سافة. من الإبهام، واإْن كانت معرَّ
عامة  فتكون  ال�رشب،  وهو  عامة،  ب�سفٍة  َفت  ُو�سِ املذكور  املثال  ويف   -  
وال�رشب  العبيد  التنكري يف  لأن  فهو حر«  عبيدي �رشبته  »اأي  قوله:  بخالف 

�سفة ال�سارب لقيامه.
ا »اأي« فلم تو�سف بال�رشب، لأنه اأ�سنده اإلى املخاطب فيكون �سفة له لقيامه  اأمَّ  
ف�إذا  لتعميمه.  املوجب  لعدم   - ك�ن  كم�   - اخل�صو�ص  على  »اأي«  فبقى  به 
�رشبهم على الرتتيب عتق الأول، لأنه ل مزاحم له. واإْن �رشبهم جملة عتق 
واحد منهم واخليار فيه اإلى املولى ل اإلى ال�سارب. لأن العتق نزل من جهته، 

وكان التعيني اإليه. املغني 118/1 مع احلا�سية.
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والأ�سل يف النكرة اأن تكون خا�سة. وتكون مطلقة)1( يف الإن�ساء)2(، 
}ہ  ہ  ہھ{)3( - البقرة: 67 ويثبت بها واحد جمهول عند  نحو:  

ال�ص�مع اإذا ك�نت يف الإخب�ر، نحو: راأيت رجاًل)4(.
اأن تكون غري الأول)5(. واأن  اأعيدت نكرة،  اإذا  والأ�صل يف النكرة 

)1( �سياأتي تعريف املطلق يف �ض240 وهو مو�سعه ح�سب ترتيب املوؤلِّف.
من  قيد  بال  املاهية  على  تدل  الإن�ساء  يف  النكرة  لن  الإط��الق،  و�سبب   

قيودها.
)2( الإن�ساء يف اللغة ال�رشوع والبتداء يف الأمر.

وا�سطالحًا:  الكالم  الذي لي�ض لن�سبته خارج  تطابقه  اأو ل تطابقه.التعريفات  
38.والإن�ساء الطلبي يف علم املعاين: هو الذي ل يحتمل ال�سدق والكذب، 

ويطلب به ح�سول �سيء مل يكن حا�ساًل وقت الطلب.
َيغه: الأمر، والنهي، وال�ستفهام، والتمني، والنداء. و�سِ

وعند علم�ء البالغة: م� ل ي�صح اأن يق�ل لق�ئله: اإنه �ص�دق فيه اأو ك�ذب. 
معجم امل�سطلحات العربية يف اللغة والأدب 63.

)3( �سورة البقرة: 67.
)4( انظر يف عموم النكرة يف الإثبات. املح�سول 564 وفيه: اأنه� اإذا ك�نت خرباً 
ل تعم. واإذا ك�نت اأمراً ف�لأكرثون على اأنه� للعموم. و�صبق ذلك �ص155 

راجع: املنخول �ض146، اأ�سول ال�رشخ�سي 159/1.
وال�سبب يف عدم عمومها يف املثال املذكور اأن روؤية الإن�سان حم�سورة. وقد   

اأخرب عن �سيء تعلَّقت به الروؤية فيكون حم�سوراً.
هذه يف النكرة اإذا ك�نت خرباً. واأم� يف الإن�ص�ء ف�إنه� تكون مطلقة.  
واملطلق يخرج عن عهدة الأمر به بفرٍد من اأفراده ال�سائعة يف اجلن�ض.  
وقد �سبق اخلالف يف ت�سميته عامًا. وانظر: التلويح �ض56 - 57.  

)5( انظر: �رشح نور الأنوار على املنار �ض194.
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تكون الأول اإذا اأعيدت معرفة)1(. 
والأ�صل يف املعرفة اإذا اأعيدت معرفة اأن تكون عني الأول. واإذا اأعيدت 

ل)2(. نكرة اأن تكون غري الأوَّ
)1( امل�سدر ال�سابق.

)2( مثال هاتني القاعدتني قوله تعالى: }ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ{ �سورة 
الن�رشاح، الآيتان 5، 6.

فًا فيكون عني الأول. والي�رش اأعيد منكراً         - ووجه الدللة: اإن الُع�رش اأعيَد معرَّ
قول  معنى  وهو  ُي�رْشَين.  واحد  ع�رٍش  ُكلِّ  مع  اأن  فعلم  ل.  الأوَّ غري  فيكون 
ابن عبا�ض ر�سي الله عنهما مرفوعًا اإلى النبي �سلى الله عليه و�سلم )َلن يغلب 
ْين(. رواه مالك يف املوطاأ عن ابن عمر موقوفًا. )املقا�سد احل�سنة  ُع�رْشٌ ُي�رْشَ
جممع   ،197  -  195/2 اخلفاء  ك�سف   ،877 رقم   540  - �ض538 

الزوائد 142/7، ك�سف الأ�رشار 31/2 - 32(.
وقال ال�ساعر:   

ففكر يف }ۀ   ہ{ ت بك البلوى             اإذا ا�صتدَّ
اإذا فكرت���ه ف�ف��رح                  َفُع�ْص��ٌر بنَْيَ ُي�ْص��َرْين    

فاملذكور  فيهما.  املذكور  الأ�سل  خالف  على  واملعرفة  النكرة  تكون  وقد   
اأكرثي ل ُكلِّي )ح /7( ونور الأنوار 194/1.

النكرة  تعاد  فقد  واإل  القرائن،  عن  املقام  خلو  عند  املذكورة  القاعدة  واأي�سًا 
معرفة مع املغايرة، كقوله تعالى: }ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓ{ الأنعام: 

155، 156 - فالكتاُب الأول القراآن. والثاين التوراة والإجنيل.
}ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ   تعالى  املغايرة كقوله  النكرة مع عدم  تعاد  وقد 

ھ       ھے{ - الزخرف 84.
قد تعود النكرة مع املغايرة كقوله تعالى: }ڇ  ڇ ڇ   ڍ  ڍ      
=
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. وهما حمكمان)1( يف عموم ما دخال  13-14( وكل وجميع ]8/اأ 
عليه نحو)2(: بخالف �سائر اأدوات العموم)3(.

املعرفة  النكرة فلعموم الأفراد. واإن دخل على  فاإن دخلت كل على 
فلعموم الأجزاء)4(.

فاإن قال: كل َمْن دخل هذا احل�سن اأوًل فله كذا، فدخله ع�رشة معًا، 
ي�ستحق كل واحد نفاًل)5(. بخالف »َمْن دخل احل�سن اأوًل«)6(.

=
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ{ - املائدة 48.

مت{ىت  خت       حت     }جت   تعالى:  كقوله  املغايرة،  عدم  مع  نكرة  املعرفة  تعاد  وقد 
الكهف: 110، واأمث�ل ذلك.نور الأنوار 165/1.

)1( لي�ض املراد اأنهما ل يقبالن التخ�سي�ض اأ�ساًل، بل املراد اأنهما ل يقعان خا�سني.
)2( هكذا يف الن�سخة املوجودة لدي. وقد �سقط منها املثال.

)3( اأي اأن بقية اأدوات العموم تكون تارة عامة، وتارة خا�سة.
اِن  مَّ اٍن ماأكول. كان �سحيحًا. ولو قال: ُكلُّ الرُّ )4( ولهذا قالوا: َمْن قال: ُكلُّ ُرمَّ

ماأكوٌل. مل ي�سح، لأن بع�ض الرمان غري ماأكول. مثل ق�رشه ونحوه.
)5( النفل: الزيادة. واملق�سود - هنا -: ما يخ�ض به بع�ض اجلنود من الغنيمة.

وال�سبب يف هذا اأنه قد قطع النظر يف ُكّل فرد عن غريه من الداخلني، فُكّل   
واحد اأول بالن�سبة اإلى املتخلِّف عن الدخول.

واملراد بالأول ال�سابق غري امل�سبوق.  
)6( اأي لو قال: َمْن دخل هذا احل�سن اأوًل فله )األف( فدخله ع�رشة معًا، مل يكن 
النفراد،    �سبيل  على  لي�ض  )من(  عموم  لأن  �سيء.  منهم  لواحد  ول  لهم، 
ا�ستعارة عن        اأوًل. ومل يجعل  اأحد دخل  يتحقق  بل عموم اجلن�ض. وهنا مل 
=
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وجميع عمومه على �سبيل الجتماع، فاإن قال: »جميع َمْن دخل هذا 
احل�سن اأوًل، فله كذا«. فدخل ع�رشة فلهم نفل واحد. 

واإن دخلوا فرادى ي�ستحق الأول في�سري جميع م�ستعاراً لكل)1(.
=

      عموم الكل اأو اجلميع ليكون لكل واحد اأو جلموعهم نفل واحد، لأن عموم 
الكل على �سبيل النفراد، وعموم اجلميع على �سبيل الجتماع ق�سداً. وعموم 
»من« اإمنا ثبت �رشورة اإبهامه كالنكرة املنفية، فال م�ساركة ت�سحح ال�ستعارة. 

و�سياأتي اأن الراجح خالفه.
     وهنا فرق اآخر حا�سله: اأن الأول هو ال�سابق على جميع ما عداه. وهو بهذا  
املعنى ل  يتعدد، فعند اإ�سافة الُكل اإليه يجب اأن يكون جمازاً لل�سابق على الغري 
د،  مطلقا، �سواء كان جميع ما عداه اأو بع�سه - كاملتخلِّف ليجري فيه التعدُّ
فت�سح اإ�سافة الُكل الإفرادي اإليه. فعلى هذا يجب اأن تكون نكرة مو�سوفة، 
اإذ لو ك�نت مو�صولة وهي معرفة لك�ن كل �صمول الأجزاء مبعنى كل الرج�ل 
اأن يكون للمجموع نفل  اأوًل فلهم كذا، فيجب  الذي يدخلون هذا احل�سن 

واحد. ويف هذا الفرق نظر. التلويح )61/1(.
حترر هذه امل�ساألة على الأق�سام الت�سعة.  
)1( هكذا ذكره فخر الإ�صالم يف اأ�صوله.

وقال �سدر ال�رشيعة: يرد عليه اأنَّه يلزم اجلمع بني احلقيقة واملجاز.  
ل ميكن اأن يقال: اإن اتََّفَق الدخول على �سبيل الجتماع يحمل على احلقيقة.  
يراد  اأن  من  لبُدَّ  التكلُّم  لأنه يف حال  املجاز.  على  يحمل  فرادى  اتفق  واإن 
اأحدهما معينًا. واإرادة كل واحد منهما معينًا تنايف الآخر، فحينئٍذ يلزم اجلمع 

بني احلقيقة واملجاز.
اأمرين:  على  يدل  الإفرادي  الكل  اأن  لكل:  م�ستعار  قوله:  معنى  اإن  قال:  ُثمَّ   

اأحدهما: ا�ستحقاق الأول النفل - �سواء كان الأول واحداً اأم جمعًا.
=     
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15( و »كلما« وهو لتعميم ما دخلت عليه من الأفعال)1(.
16( و »متما« وهو لتعميم الأوقات)2(.

=
       وثانيهما: اأنه اإذا ك�ن الأول جمعً� ي�صتحق كل واحد منهم نفاًل ت�مً�. فههن� يراد 

الأمر الأول حتى ي�ستحق الأول النَّْفَل، �سواء كان واحداً اأم اأكرث.
ي�ستحق  جماعة  دخل  لو  حتى  الثاين،  الأمر  ول  احلقيقي.  املعنى  يراد  ول   
اجلميع نفاًل واحداً. وذلك لأن الكالم للتحري�ص واحلث على دخول احل�صن 

اأوًل،فيجب اأن ي�ستحق ال�سابق النفل �سواء كان منفرداً اأو جمتمعًا. 
الدخول فتخلف غريه عن  الأول على  اأقدم  اإذا  ي�صرتط الجتم�ع، لأنه       ول 
امل�سابقة ل يوجب حرمان الأول عن ا�ستحقاق النفل. فالقرينة تدل على عدم 
ا�صرتاط الجتم�ع، فال يرد املعنى احلقيقي. واأي�صً� ل دليل على اأنه اإذا دخل 

جماعة ي�ستحق كل واحد من اجلماعة نفاًل تامًا.
بل الكالم داٌل على اأن للمجموع نفاًل واحداً، ف�سار الكالم جمازاً عن قوله:   
اأم جمتمعً� - ف�إذا دخل منفرداً  »اإن ال�ص�بق ي�صتحق النفل - �صواء ك�ن منفرداً 
املعنى  لأنه  لي�ض،  جمتمعًا  فال�ستحقاق  املجاز.  لعموم  ي�ستحق  جمتمعًا  اأم 
احلقيقي، بل لدخوله حتت عموم املجاز. قال: وهذا بحث يف غاية التدقيق. 

التو�سيح 61/1.
وقال التفتازاين: لو حملوا الكالم على حقيقته وجعلوا ا�ستحقاق املنفرد كمال   

النفل ثابتًا بدللة الن�ض كفى. التلويح 62/1.
)1( نحو قوله تعالى: }ک   گ   گ  گ  گ  ڳ{ �سورة الن�ساء: 56.

ْجُت امراأة فهي َطالِق، تْطُلق يف ُكل مرة. اأ�سول ال�رشخ�سي  ولو قال: ُكلَّما تزوَّ
.158/1

)2( حتى لو قال: »متما، اأو متى �سئِت فاأنِت طالِق« مل يتوقف على املجل�ض. 
اأ�سول ال�رشخ�سي 157/1.
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)الأدلة على عموم الألفاظ ال�صابقة(
10 - والدليل على عموم م� ُذِكَر من الألف�ظ: 

ك بعمومها عند احلاجة.  اأ - هو التم�سُّ
ب - و�سحة ال�ستثناء املت�سل)3( منها)4(.

)3( ال�ستثناء املت�سل: هو ما كان امل�ستثنى من جن�ض امل�ستثنى منه، نحو:
ب اإل زيداً. معجم امل�سطلحات العربية 354. ح�رش الطالَّ  

)4( واأقول: اإنَّ املوؤلِّف - رحمه الله تعالى - بعد اأن انتهى من تعداد �سيغ العموم، 
ذكر الدليل على عموم تلك ال�صيغ، واقت�رص على دليلني منه�: 

ك بعموم تلك ال�سيغ عند احلاجة. الأول: التم�سُّ  
- فقد ا�ستدل اأبو بكر ال�سديق ر�سي الله عنه على انح�سار اخلالفة يف قري�ض   
بحديث )الأئمة من قري�ض( رواه احلافظ ابن حجر يف التلخي�ض احلبري، كما يف 
ه الكتاين يف نظم الدرر متواتراً،  ك�سف الأ�رشار 687/2 - 688. وقد َعدَّ

�ض104، وجممع الزوائد 195/5.
ال�ستدلل  �سحة  على  منهم  �سكوتيًا  اإجماعًا  فكان  اأحد،  عليه  ينكر  ومل   -  

بعموم ما دل عليه الألف والالم لغري معهود.
- وكذلك ا�ستدل على عدم اإرث فاطمة ر�سي الله عنها من )فدك( بحديث   

ث، ما تركناه �سدقة(. )نحن معا�رش الأنبياء ل نورَّ
الأ�سول 636/9 - 639،  انظر: جامع  وم�سلم وغريهما.  البخاري  رواه   

ك�سف الأ�رشار 611/1 - 612.
الثاني: �سحة ال�ستثناء املت�سل من تلك  ال�سيغ. وال�ستثناء من غري املح�سور   

معيار العموم نحو قوله تعالى }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ{ الع�رش: 1- 3. 

من    اأقوى  الأ�سد  يقولون:  اأهلها  فاإن  اللغة،  اأهل  اأي�سًا: عرف  الأدلة  ومن   -  
=
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)احلد الذي ينتهي اإليه تخ�سي�ص العام(
11 - وي�سح تخ�سي�ض اجلمع، وما يف معناه، ك� »الرهط، والقوم« 

اإلى ثالثة.
الواحد،  به  يراد  الذي  اجلمع  من  معناه  وما يف  املفرد  - وتخ�سي�ض 

ج الن�ساء( اإلى الواحد. نحو: الن�ساء يف: )ل اأتزوَّ
- والطائفة)1( ك� »املفرد«)2(.

=
       الذئب. واأهلك النا�ض الدرهم والدينار. ول يق�سدون فرداً معيَّنًا، بل اجلن�ض. 

ميزان الأ�سول 265 - 270.
)1( الطائفة: القطعة من ال�سيء. والطائفة من النا�ض اجلماعة، واأقلها ثالثة.

ورمبا اأُطِلَقت على الواحد، والثنني.  
فما  الواحد  والطائفة:  وفيه:   685  ،585 الكليات   ،382 املنري  امل�سباح   
فوق. ومفردات الراغب 311، اأحكام القراآن للج�سا�ض 162/3، ك�سف 

الأ�رشار على اأ�سول البزدوي 10/2 - 11.
)2( اأي يجوز تخ�سي�ض الطائفة اإلى الواحد، مثل املفرد وما يف معناه.
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- بناًء على اأن اأقلَّ اجلمع ثالثة، ل اثنان)1(، كما هو عند البع�ض)2(. 

)1( اأي اأن ال�سبب يف اخلالف يف تخ�سي�ض اجلمع وما يف معناه اإلى الثالثة. ويف 
املفرد وما يف معناه اإلى الواحد. هو اخلالف يف اأقل اجلمع.

- فمن يرى اأن اأقل اجلمع ثالثة جوز التخ�سي�ض اإليها.  
زه اإليه�، واإذا ك�ن لفظه مفرداً اأو هو يف معنى املفرد  - ومن يرى اأنه اثن�ن يجوِّ  

جاز تخ�سي�سه اإلى الواحد.
واأقول: اإن املوؤلف رحمه الله بني يف هذا املبحث احلد الذي ينتهي اإليه التخ�سي�ض   

يف العموم، وذلك نوع�ن:
ك�  معناه.  يف  وما  وامل�سلمني،  كالرجال،  ومعنى،  �سيغة  اجلمع  الأول:   
اإلى  )الرهط، والقوم(. وهذا النوع يجوز تخ�سي�سه عند املوؤلف ومن وافقه 

الثالثة.
والنوع الثاين: املفرد ب�صيغته، ك� )من( و )م�( وم� يف معنى ذلك من اجلمع   
الن�ساء(. وهذا النوع  ج  اأتزوَّ الذي يراد به الواحد، ك� )الن�ساء( يف قوله )ل 

يجوز تخ�سي�سه اإلى الواحد عند املوؤلف وَمْن وافقه، وكذا الطائفة.
- فلو قال: )والله ل اأتزوج الن�ساء(، يحنث بتزوجه واحدة عند عدم النية،   
لأن الن�ساء جمع يراد به الواحد. ول يحنث بتزوجه امراأتني على ال�سحيح. 

وعلى الآخر يحنث. فتح الغفار 108/1.
حيث  ال�ص�فعية،  وبع�ص  الله،  رحمه  اأن�ص  بن  م�لك  الإم�م  اإلى  ذلك  ن�صب   )2(
كً� بحديث  ذهبوا اإلى اأن اأقل اجلمع اثن�ن، فينتهي تخ�صي�ص العموم اإليه، مت�صُّ
ماجه يف  ابن  اأخرجه  مرفوعًا،  مو�سى  اأبو  رواه  فوقهما جماعة(  فما  )الثنان 

�سننه 312/1، والبيهقي 9/3، واملناوي يف في�ض القدير 148/1.
وانظر: رو�سة الناظر 690/2.  

واأج�ب اجلمهور ب�أنَّ ذلك حممول على ال�صالة، ويف ب�ب املواريث والو�ص�ي�.   
والكالم يف اأقل اجلمع يف اللغة والعرف. واأي�سًا لي�ض النزاع يف مادة )ج م ع( 
=
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=
      لغًة، ف�إن هذه امل�دة م�أخوذة من �صم ال�صيء اإلى �صيء اآخر، وهو متحقق يف 

الثنني وما فوقهما.
- ولي�ض النزاع يف ا�ستعمال اجلمع مراداً به الواحد اأو الثنني بطريق املجاز،   

ف�إنِّ ذلك ج�ئٌز اإذا ق�مت عليه القرينة. واإن� اخلالف يف اأقل اجلمع حقيقة.
التنقيح �سدر  البزدوي، و�ساحب  - وهذا املذهب هو اختيار فخر الإ�سالم   

ال�رشيعة، وهو �سعيف كما يقول ابن جنيم.
يف  كما  مطلقًا،  الواحد  اإلى  التخ�سي�ض  منتهى  اأن  هو  اجلمهور  عند  واملختار   -
 - باجلمع  الإ�سالم  فخر  مراد  باأن  التحرير  و�رشَّح يف  والك�سف.  التحرير، 
هنا - اجلمع املنكر، �رشَّح به، وباإرادة نحو الرجل والعبيد والن�ساء والطائفة 

واجلن�ض، وهو معظم العموم ال�ستغراقي. وفيه الكالم.
للبخاري  للن�سفي 196/1، ك�سف الأ�رشار  الغفار 109/1، الك�سف  فتح   

47/2 فما بعدها، نور الأنوار 196/1.
- وقال يف التلويح: اختلفوا يف منتهى التخ�سي�ض:

1 - فقيل: لبُدَّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العام.
2 - وقيل: يجوز اإلى الثالثة.

3 - وقيل: اإلى الثنني.
4  - وقيل: اإلى الواحد.

اأن العام اإن كان جمعًا مثل: رجال،  واملختار عند امل�سنِّف - يعني البزدوي -   
ون�ساء، اأو ما يف معناه كالرهط والقوم، يجوز تخ�سي�سه اإلى الثالثة تفريعًا على اأنها 

اأقل اجلمع. فالتخ�سي�ض اإلى ما دونها يخرج اللفظ عن الدللة في�سري ن�سخًا.
      - واإْن كان مفرداً - كالرجل اأو ما يف معناه - كالن�ساء يف قوله: )ل اأتزوج 
على   الدللة  بذلك عن  يخرج  لأنه ل  الواحد،  اإلى  تخ�سي�سه  يجوز  الن�ساء( 
املفرد على ظاهر اأ�سل و�سع املفرد. التلويح 51/1، التحرير 31/2 - 32 
=
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لإجماع اأهل اللغة يف اختالف و�سع الواحد والتثنية واجلمع)1(.

=
      ثم اإن الكالم لي�ض يف اأقل ما يطلق عليه اجلمع، واإمنا هو يف اأقل مرتبة يخ�ض 

اإليها العام.
)1( قد اختلف علماء اللغة والأ�سوليون يف اأقلِّ ما ُيْطَلق عليه لفظ اجلمع على مذاهب: 

الأول: اأن اأقل اجلمع واحد. وبه قال ابن فار�ض من علماء العربية.  
اإلى  اجلمع  لفظ  رد  ميتنع  ل  اأنه  اإلى  احلرمني  اإم�م  »وذهب  الآم��دي:  وق�ل   

الواحد«.
الله  الإمام مالك - رحمه  امل�سهور عن  املذهب  اثنان. وهذا  اأقله  اأن  الثاين:   
- وبع�ض ال�سافعية، واأهل الظاهر. واختاره الباجي. ونقله �ساحب امل�سادر 
عن اأبي يو�سف، وهو مروي عن عمر بن اخلطاب، وزيد بن ثابت من ال�سحابة - 

ر�سي الله عنهم.
الفقهاء  اأنه قول  ابن برهان  اأقلَّه ثالثة. وبه قال اجلمهور، وزعم  اأن  الثالث:   

قاطبة واأكرث املتكلمني.
       الرابع: الوقف. حكاه الأ�سفهاين يف �رشح املح�سول عن الآمدي. قال الزرك�سي: 
ويف ثبوته نظر. واإن� اأ�صعر به كالم الآمدي، ف�إنه ق�ل: واإذا علم م�أخذ اجلمع من 
اجلانبني فعلى الناظر الجتهاد والرتجيح. واإل فالوقف لزم، وجمرد هذا ل يكفي 

يف حكايته مذهبًا.
البحر )138/3(.  

وقد اختار املوؤلِّف - هنا - اأن اأقله ثالثة - كما هو مذهب اجلمهور. وا�ستدل   
على ذلك ب�إجم�ع اأهل اللغة على اختالف و�صع الواحد والتثنية واجلمع. حيث 

د مفرد، وحممدان مثنى، وحممدون جمع. قالوا: حممَّ
اإليهم: حممد �رشب، وحممدان �رشبا، وحممدون  ال�سمري  وقالوا يف عود   

�رشبوا.
=
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=
الو�سع للجمع، لأن  اثنني - حقيقة - ل�ستغنوا به عن  اأقلُّ اجلمع       فلو كان 

الوا�سع حكيم ل ي�سع �سيئًا بدون حاجة. والتاأكيد لي�ض من باب احلاجة. 
ح يف اأقل اجلمع لغة قول اجلمهور اإنه ثالثة. وبذلك يرتجَّ  

- ويف اأقلِّ ما ينتهي اإليه التخ�سي�ض اإلى الواحد، لأنَّه مبني على دليل التخ�سي�ض   
ل على اأقّل اجلمع.

البناين  الآمدي 242/2 - 247، حا�سية  الأ�رشار 50/1 - 51،  ك�سف 
419/1، الأحكام لبن حزم 413/1 - 418، رو�سة الناظر 154/2 - 
155، الك�سف للن�سفي 196/1 - 199، املعتمد 231/1 - 232، اأ�سول 
ال�رشخ�سي 151/1 - 152، امل�سودة 105، التح�سيل 356/1 - 359، 
ة  اإر�ساد الفحول 124، تي�سري التحرير 31/2 - 32، التمهيد 131/2، الُعدَّ

242/1، �رشح الكوكب املنري 181/1.
وهو قول احلنفية.

فواحت الرحموت 306/1، �رشح الع�سد 105/2، بيان املخت�رش 127/2. 
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)ال�سيغ املختلف يف عمومها(
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12 - واختلف يف اجلمع املنكر، نحو: رجال. وم�سلمني.
قال  عام.وبه  البع�ض)2(  وعند  عام)1(.-  اأنَّه غري  على  والأكرثون   -

)1( وهو قول اجلمهور من الأ�سوليني.
- وا�ستدلوا عليه باأن اجلمع املنكر ل يتبادر منه عند الإطالق عن قرينة العموم   

مثل: )راأيت رجاًل( ا�ستغراُق الرجال.
كما اأن رجاًل عند الإطالق ل يتبادر منه ال�ستغراق لأفراد مفهومه. فلو كان   

للعموم لتب�در منه ذلك. وحيث مل يتب�در منه ذلك يثبت اأنه لي�ص ع�ّمً�.
وابن  البزدوي،  واختاره  واملعتزلة.  حزم،  وابن  احلنفية  بع�ض  قول  وهو   )2(

ال�ساعاتي.
- وا�صتدلوا ب�أنَّه قد ثبت اإطالقه على كل مرتبة من مراتب اجلموع، ف�إذا حملن� 

على جميع املراتب فقد حملناه على حقائقه فكان اأولى.
- واأجيب عن ذلك ب�أن اإطالقه على جميع املراتب بطريق احلقيقة ممنوع، بل 

هو للقدر امل�سرتك بينها ول دللة له على اخل�سو�ض اأ�سال.
- و�صبب اخلالف هو ا�صرتاط ال�صتغراق يف حقيقة العموم وعدم ا�صرتاطه.

- فمن مل ي�سرتطه - ك� )فخر الإ�سالم( ي�سمي اجلمع املنكر عاّمًا، لنتظامه 
جمعًا من امل�سميات لفظًا اأو معنى.

ومن ي�صرتط يف حقيقة العموم ال�صتغراق ل ي�صميه ع�ّمً� لعدم ا�صتغراقه.
وميكن اأن يرفع اخلالف باأن َمن اأطلق عليه العموم اأراد عموم ال�سالحية، مثل 

عموم النكرة يف �سياق الإثبات وهي املطلق عندهم.
- ومن منع عمومه اأراد العموم ال�سمويل الذي هو ال�ستغراق ملا ي�سلح له اللفظ 

بال ح�رش يف كمية معينة من اللفظ.
م�سلم الثبوت 268/1، البحر 132/3 - 134، اإر�ساد الفحول 123، بيان 

املخت�رش 121/2، ف�سول البدائع 61/1.



ې   ۉ     ۉ   ۅ  ۅ      }ۋ   تعالى:  لقوله  تابعه.  ومن  اجلبائي)1(، 
ېې{ الأنبياء: 22.

- والنحويون حملوا )اإل( على غري)2(.
13 - والعطف على العام يوجب العموم يف املعطوف عند اأ�سحابنا)3( 

. ]8/ب
- خالفًا لل�سافعية)4(.

)1( �سبق التعريف به يف �ض104.
حَّ ال�ستثناء  )2( اأقول: اإن هذه الآية ل دليل فيها على مذهب املخالف حتى ولو �سَ

من النكرة املثبتة.
وم�ساألة  التف�سري.  علماء  بذلك  ه  ف�رشَّ كما  غري،  مبعنى   - هنا   - )اإل(  لأن   

ال�ستثناء من النكرة فيه خالف بني النحويني:
النكرة، لأنها مرتددة بني حمال كثرية غري  ز ال�ستثناء من  ا( فمنهم من جوَّ  
متناهية. فح�سن ال�ستثناء من اأجل عموم املحال. وعلى هذا يجوز اأن تقول: 

جاءين رجال اإل زيداً. 
2( ومنهم من منع ذلك، وهو ال�صحيح، لأن النكرة ل تتن�ول اأكرث من فرد   
لال�ستثناء.  للو�سف ل  منها حماًل. ولهذا كانت  الإخراج  فيكون  بلفظها، 

البحر املحيط 124/3.
)3( واختاره ابن احلاجب وابن ال�سمعاين من ال�سافعية.
البحر املحيط 229/3، بيان املخت�رش 196/2.  

)4( وهو قول اجلمهور من املالكية وال�سافعية واحلنابلة، كما �سياأتي.
واأقول: اختلف يف التعبري عن هذه امل�ساألة.  

واأح�سن ما قيل فيها: اإنه ل يجب اأن ي�سمر يف املعطوف جميع ما ميكن اإ�سماره   
ً� فهل يقت�صي تخ�صي�ص املعطوف  يف املعطوف عليه. واإذا ك�ن املعطوف خ��صّ
=
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=
       عليه؟ التمهيد 172/2، البحر 229/3.

تخ�صي�ص  يقت�صي  هل  ف�ختلفوا   �ً خ��صّ املعطوف  ك�ن  واإذا  ال�صوك�ين:  ق�ل   
املعطوف عليه اأو ل؟

اأ - فذهب اجلمهور اإلى اأنه ل يوجبه.  
ب - وقالت احلنفية: يوجبه.  

ج - وقيل: بالوقف.  
بكافر ول  يقتل م�سلم  الله عليه و�سلم: )ل  قوله �سلى  امل�ساألة:  - ومثال هذه 
ذو عهد يف عهده( - رواه الرتمذي 25/4، واأبو داود 2052/4، والإمام 

اأحمد 119/1 - بيان املخت�رش 196/2.
يقتل  )ل  و�سلم:  عليه  الله  �سلى  لقوله  بالذمي  امل�سلم  يقتل  ل  اجلمهور:  فقال   

م�سلم بكافر( وهو عام يف احلربي وغريه، لأنه نكرة يف �سياق النفي.
- وقالت احلنفية: بل هو خا�ض. واملراد به الكافر احلربي، بقرينة عطف اخلا�ض   
عليه. وهو قوله: )ول ذو عهد يف عهده( فيكون التقدير ول ذو عهد يف عهده 

بكافر.
ثم ق�لوا: والك�فر الذي ل يقتل به ذو العهد هو احلربي فقط ب�لإجم�ع، لأن   
املعاهد يقتل باملعاهد، فيجب تقدير هذا باخلا�ض يف املعطوف عليه، وهو قوله: 

)ل يقتل م�سلم بكافر( اأي حربي.
قال اجلمهور: هذا التقدير �سعيف لوجوه منها:  

ُكلِّ  من  عليه  واملعطوف  املعطوف  بني  ال�سرتاك  يقت�سي  ل  العطف  اأنَّ   )1  
وجه.

قوله  تقدير  اإلى  يحت�ج  فال  ت�م  ذو عهد يف عهده( كالم  )ول  قوله:  اأن    )2  
)بكافر( لأن الإ�سمار على خالف الأ�سل. واملراد حينئٍذ اأن العهد عا�سم من 

القتل يف مدته.
=
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14 - ونحو: }ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ  { املزمل: 1، ونحو: }ۇ      
ۇ  ۆ  ۆ{ الزمر: 65.

حنيفة  اأبي  عند  لالأمة  عام   - لنبيه   - تعالى  الله  من  خطاب  هو  مما 

=
      3( اإن حمل الكافر املذكور على احلربي ل يح�سن، لأن اإهدار دمه )احلربي( 

معلوٌم من الدين بال�رشورة، فال يتوهم اأحد قتل م�سلم به.
ُثم قال: وقد اأطال الأ�سوليون يف هذه امل�ساألة، ولي�ض هناك ما يقت�سي التطويل.   
لكنه اأج�ب عنه اعرتا�ص يرد على قول اجلمهور وهو بي�ن وجه الرتب�ط بني 
اجلملتني، اإذا جعلت الث�نية ت�مة، اإذ ل يظهر ارتب�ط بني قوله )ل يقتل م�صلم 
بك�فر( وقوله: )ول ذو عهد يف عهده(. ف�أج�ب عنه ال�صيخ اأبو اإ�صح�ق املروزي 
باأن عداوة ال�سحابة ر�سي الله عنهم للكفار �سديدة، فلما قال: )ل يقتل م�سلم 
بكافر( خ�سي اأن يتجرد هذا فتحملهم العداوة على قتل ُكل كافر من معاهد 

وغريه، فعقبه بقوله )ول ذو عهد يف عهده(.
جميع  يف  ي�سرتكان  عليه  واملعطوف  املعطوف  باأن  يقولون  ل  احلنفية  اإن  ُثمَّ   

الأحكام، بل ي�سرتكان يف املتعلقات التي ل يتم معنى املعطوف اإل بها.
- وقد ق�ل اجلمهور مبثل ذلك يف ب�ب ال�صتثن�ء يف عطف اجلملة على اجلملة،   
وحينئٍذ تكون هذه امل�ساألة مبنية على الدليل. ولي�ست قاعدة عامة، كما اأنها 
ي،  مِّ فرع فقهي عند احلنفية، خمرج على هذه القاعدة، وهو قتل امل�سلم بالذِّ
ً� هل يخ�ص�ص املعطوف  ولي�ص فيه من ب�ب العموم اإل اأن املعطوف اإذا ك�ن خ��صّ

عليه اأو ل؟ وذلك متوقف على القرينة.
بيان املخت�رش 196/2، الو�سول اإلى الأ�سول 77/1 فما بعدها، التقرير والتحبري   
232/1، املعتمد 308/1، البدخ�سي مع الإ�سنوي 135/2، البحر 226/3، 
م�سلم الثبوت 298/1، اإر�ساد الفحول 139، التمهيد 172/2، تي�سري التحرير 
363/1، املح�سول 1/ق205/3 - 208، الإحكام لالآمدي 99/2، الربهان 

.390/1
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واأحمد)1(. اإل بدليل تخ�سي�سه بذلك)2(.
ة اإل بدليل يدل على عمومه من  - وقال ال�سافعي ومالك: لي�ض بعام لالأُمَّ

قيا�ض اأو غريه)3(.

نَّة  ال�سُّ ال�ُسنَّة واجلماعة. نا�رش  اأهل  اإمام  ال�سيباين،  اأحمد بن حنبل  )1( هو الإمام 
�سنة  بغداد، وتويف  ُولَِد عام 164ه� يف  اأبو عبدالله،  البدعة. كنيته  وقامع 
241ه�، وهو اإمام املذهب احلنبلي، واإليه ين�سب. له موؤلَّفات عديدة منها: 

1 - امل�سند 2 - طاعة الر�سول �سلى الله عليه و�سلم 3 - الرد على الزنادقة.
مناقب  بغداد 412/4،  تاريخ  احلنابلة 204/1،  طبقات  ترجمته يف:  انظر   

الإمام اأحمد، املنهج الأحمد 50/1 - 55، التمهيد 6/1.
)2( وهو قول املالكية واأكرث اأ�سحاب اأحمد واحلنفية.

)3( وهو قول التميمي واأبي اخلّطاب من احلنابلة. ون�سبه ابن عبد ال�سكور للمالكية، 
وهو قول الأ�سعرية واملعتزلة.

- وحمل اخلالف يف هذه امل�ساألة، ما مل ترد قرينة تدل على اخت�سا�سه �سلى   
الأمة  يعم  فال  الخت�سا�ض  على  القرينة  قامت  لو  اأما  بذلك.  و�سلم  عليه  الله 

حينئٍذ باتفاق.
واأي�سًا - القائلون بالعموم ل يقولون: اإنه باللغة، بل بالعرف ال�رشعي يف مثله،   
حتى لو ق�م دليل على خروج النبي �صلى الله عليه و�صلم من ذلك ك�ن من ب�ب 
حمل  حينئٍذ  لأنه  اآخر،  بدليل  داخلون  اإنهم  يقولون  ول  املخ�سو�ض.  العام 

النزاع. فيتحد القولن.
الع�سد 122/2، فواحت الرحموت 281/1.  

ق�ل الطويف: وك�أن اخلالف لفظي، اإذ هوؤلء املتم�صكون ب�ملقت�صى اللغوي،   
والأولون بالواقع ال�رشعي.

خمت�رش الطويف 92، بيان املخت�رش 201/2 - 205، تي�سري التحرير 350/1  -   
=
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ة ب�سيغته)1(. ة ل يعم جميع الأُمَّ 15 - وخطاب ال�سارع لواحد من الأُمَّ
- خالفًا للحنابلة)2(.

=
       351، امل�ست�سفى 64/2، املح�سول 1/ق620/3، جمع اجلوامع 427/1، 
ة 318/1  الأحكام 260/2، الربهان 367/1، اإر�ساد الفحول 129، الُعدَّ
البعلي 114،  املنري 318/3 - 319، خمت�رش  الكوكب  - 324، �رشح 

نهاية ال�سول 88/2، خمت�رش ابن احلاجب 121/2.
)1( وهو قول اأكرث املالكية وال�سافعية واحلنفية.

وقالت احلنفية: اإمنا عم يف التي قبلها لفهم التباع - وهنا - اخلطاب منه لواحد   
ة، وهو لي�ض مبتَّبع. من الأُمَّ

)2( وهو - اأي�سًا - قول اإمام احلرمني. والراجح عند ال�سوكاين.
وحمل اخلالف اإذا مل يخ�ص ذلك الواحد ب�حلكم، اأم� لو �رصَّح بتخ�صي�صه به   

فال يتناول غريه، كما لو دل الدليل على دخول غريه ل نزاع فيه.
ة اأو ل؟ ا النزاع يف ال�سيغة اخلا�سة بالواحد هل تعم الأمَّ - واإمنَّ  

اأ - فاجلمهور قالوا: ل تعم اإل بدليل.  
ب - وبع�ض احلنفية قال: تعم.  

ومق�صودهم: اأنه� تعم �رصعً� ل لغة. واإذا انفكت اجلهة اأ�صبح اخلالف لفظيً� -   
كما يف امل�ساألة ال�سابقة.

وقيل: اإن اخلالف لي�ض لفظيًا، لأنا نقول: الأ�سل ما هو؟ هل هو مورد ال�رشع،   
اأو مقت�سى اللغة؟

قال الزرك�سي: واحلق اأن التعميم منتٍف لغًة، ثابت �رشعًا.  
واخلالف يف اأن العادة هل تق�سي بال�سرتاك، بحيث يتبادر فهم اأهل العرف   
اأو ل؟  - ف�أ�صح�بن� ال�ص�فعية يقولون ل ق�ص�ء للع�دة يف ذلك، كم� ل   اإليه� 
=
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ر)1( ال�سامل - ك� )امل�سلمني(، ونحو: )فعلوا( مِمَّا  16 - واجلمع املذكَّ
ر ل يدخل فيه الن�ساء ظاهراً)2(. يغلب فيه املذكَّ

=
       ق�ساء للغة.

       واخل�سم يقول: اإنها تق�سي بذلك.
ويوجبه  احلق،  يقت�سيه  ما  على  امل�ساألة  هذه  يف  »واحلا�سل  ال�سوكاين:  قال       
الإن�ساف، عدم التناول لغري املخاطب من حيث ال�سيغة، بل بالدليل اخلارجي، 
وقد ثبت عن ال�سحابة - ر�سي الله عنهم - فمن بعدهم ال�ستدلل باأق�سيته 
اأو اجلماعة املخ�سو�سة على ثبوت مثل  بالواحد  الله عليه و�سلم اخلا�سة  �سلى 
ذلك ل�ص�ئر الأمة، فك�ن هذا مع الأدلة الدالة على عموم الر�ص�لة وعلى ا�صتواء 
اأقدام هذه الأمة يف الأحك�م ال�رصعية مفيداً لإحل�ق غري ذلك املخ�طب به يف 

ذلك احلكم عند الإطالق، اإلى اأن يقوم الدليل على اخت�ص��صه بذلك.
فعرفت بهذا اأنَّ الراجح التعميم، حتى يقوم دليل التخ�سي�ض، ل كما قيل: اإن    

الراجح التخ�صي�ص حتى يقوم دليل التعميم، لأنه قد ق�م كم� ذكرن�ه.
   اإر�ساد الفحول �ض130.

 ،370/1 الربهان   ،262/2 الإحكام   ،429/1 اجلوامع  جمع  وانظر:   
فواحت  احلاجب 132/2،  ابن  الأ�سول 181، خمت�رش  الفروع على  تخريج 
 ،191  -  189/3 البحر   ،352/1 التحرير  تي�سري   ،280/1 الرحموت 

�رشح الكوكب املنري 225/3، خمت�رش ابن اللحام �ض114.
)1( يف الن�سخة التي عندي: »املذكور« وهو يحتاج اإلى زيادة ب� »بعالمة« اأو يحذف 

منه »الواو«.
)2( هو مذهب اجلمهور من الأ�سوليني، واأكرث ال�سافعية، واملالكية. واختاره اأبو 

اخلطاب وابن النجار وابن بدران من احلنابلة.
=  
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- خالفًا للحنابلة)1(.

=
       واأما احلنفية فالنقل عنهم فيه خالف.

الرازي،  �سليم  مثل:  كاحلنابلة،  بالتناول،  القول  اإليهم  ين�سبون  فاملتقدمون   
وابن ال�سمعاين، وابن ال�ساعاتي.

واملت�أخرون ينقلون اأن ذلك قول الأكرث بدون ن�صبة اإلى احلنفية مثل: ابن الهم�م،   
و�ساحب م�سلم الثبوت.

)1( وهو اختيار اأبي يعلى من احلنابلة. ون�سبه الآمدي اإلى ابن داود الظاهري.
ونقله القرايف يف �رشح التنقيح عن عبدالوهاب املالكي. وحكاه اأبو الطيب عن   
للحنابلة  ابن خويزمنداد، ون�سب  الباجي عن  الله. وحكاه  اأبي حنيفة رحمه 

والظاهرية.
»امل�سلم«  ك�  للنوعني،  �ساحلًا  مفرده  يكون  الذي  اجلمع  اخلالف:  وحمل 
فال  والذكور،  والكهول،  الرجال،  مثل:  للن�ساء  ي�سلح  ل  ما  اأما  ونحوه. 
ك�  الن�ساء،  بجمع  خمت�سًا  يكون  ما  وكذلك  اإجماعًا.  الن�ساء  فيه  يدخل 

»البنات، والعجائز، والإناث« ل يدخل فيه الرجال.
وكذلك ما يكون خمت�ساً بعالمة جمع املوؤنث ال�سامل ل يدخل فيه الرجال اإل   

بدليل.
التغليب جم�زاً، واإن�  اإطالق ذلك بطريق  لي�ص يف جواز  اأنَّ اخلالف  - كم�   

اخلالف يف كونه بطريق الو�سع اللغوي.
وم� ذهب اإليه اجلمهور ظ�هر من طريق اللغة. وم� ذهب اإليه الق��صي اأبو يعلى   
وَمن تبعه - اإن كان بطريق العرف ال�رشعي لكرثة ا�سرتاك اجلمعني يف الأحكام 

فيحتاج اإلى بيان �سهرته وت�سليم املخالف بذلك.
واإن ك�ن بطريق الو�صع اللغوي، ف�لظ�هر عدم وجود الدليل على اإثب�ت ذلك   

لغًة واخلالف اإمنا هو فيه.
=  
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17 - ومنها)1(: }ڱ  ڱ{ لي�ض خطابًا مِلَن بعدهم مِمَّن �سيوجد 
اإل بدليٍل اآخر)2(.

- خالفًا للحنابلة)3(.

=
       امل�ست�سفى 342، اإر�ساد الفحول 127، الإحكام لالآمدي 265/2، املنخول 
ة 351/2،  143، �رشح تنقيح الف�سول 198، املخت�رش للبعلي 114، الُعدَّ
�رشح الكوكب املنري 235/3، املدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد 241، 
الرو�سة 236/2، املعتمد 250/1، �رشح الع�سد 124/2 - 125، التقرير 
والتحبري 210/1 - 213، تي�سري التحرير 325/1 فما بعدها، البحر املحيط 
1/ق621/3،  املح�سول   ،273/1 الثبوت  م�سلم   ،181  -  178/3

الو�سول اإلى الأ�سول 212/1 - 213.
)1( اأي من �سيغ العموم املختلف فيها، واإمنا غري التعبري لختالف وقت التناول.

)2( املراد بالدليل الآخر مثل: الإجماع، اأو الن�ض، اأو القيا�ض.
بيان املخت�رش 226/2 فما بعدها.

)3( وهو قول جمع من احلنابلة واحلنفية.
�رشح الكوكب املنري 254/3.

واأقول: اخلطاب الوارد �سفاهًا يف ع�رش الر�سول �سلى الله عليه و�سلم نحو:  
}ڱ  ڱ{ و}ۇئ  ۇئ   ۆئ{ وي�سمى خطاب املواجهة. اختلف فيه 

الأ�سوليون هل ي�سمل غري املوجود وقت اخلطاب اأو الغائب اأو ل ي�سملهم؟
- وبع�سهم يعنون امل�ساألة بتعلُّق الأمر املعدوم.

ُثم اإن حمل اخلالف اإمنا هو يف كيفية تناول اخلطاب لغري املوجودين اأهو بطريق 
اللفظ - اأي الو�سع اللغوي - اأم بدليل اآخر؟

فذهب الأكرث اإلى اأنه بدليل.
=    
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=
قال ال�سيخ حممد الأمني ال�سنقيطي يف �رشحه على رو�سة الناظر: واعلم اأوًل:اأن 
اأن  العلماء مطبقون على  اخلالف يف هذا املبحث خالف لفظي، لأن جميع 

اأول هذه الأمة واآخرها اإلى يوم القيامة �سواء يف الأوامر والنواهي: 
املعدوم  بتكليف  يقولون  اخلطاب،  املعدوم يف  يدخل  يقولون: ل  والذين   -

وقت اخلطاب باأدلة منف�سلة كقوله تعالى }ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٿٹ{ الأنعام: 19.

واحتجوا باأن اخلطاب �سفة اإ�سافية ل تعقل بدون خماطب.
ب�صف�ت  مت�صفني  وجودهم  ب�رصط  اإليهم  متوجٌه  اخلط�ب  ب�أن  الآخرون  واأج�ب 

التكليف. وهذا ل اإ�سكال فيه.
ُثم قال - رحمه الله -: قد دلت الن�سو�ض ال�سحيحة على خطاب املعدومني من 
هذه الأمة تبعًا للموجودين، منها: قوله �سلى الله عليه و�سلم )تقاتلون اليهود(. 

احلديث رواه البخاري، كتاب اجلهاد 94.
وقوله: )تقاتلون قومًا نعالهم ال�سعر( احلديث: رواه الإمام اأحمد )300/2(.

وقوله يف ق�سة عي�سى عليه ال�سالم: )واإمامكم منكم( احلديث: رواه الرتمذي، 
فنت )9(، وابن ماجه، فنت )35(، والإمام اأحمد )389/5(.

هو  كما  نزاع.  بال   - يومئٍذ   - املعدومون  اخلطابات  تلك  بجميع  فاملق�سود 
ظاهر، واإمنا �ساغ خطابهم تبعًا لأ�سالفهم املوجودين وقت اخلطاب.

امل�ست�سفى   ،127/2 احلاجب  ابن  خمت�رش  ���ض200،  الفقه  اأ�سول  مذكرة 
81/1، نهاية ال�سول 88/2، تي�سري التحرير 356/1 - 357، خمت�رش الطويف 
62، 92، الرو�سة 213/2، جمع اجلوامع 427/1، املح�سول 1/ق430/2 
- 434، �رشح تنقيح الف�سول 188، فواحت الرحموت 278/1، اإر�ساد الفحول 
البحر   ،251  -  250/3  ،513/1 املنري  الكوكب  �رشح   ،129  -  128
184/3 - 186، التمهيد 107، الإحكام 247/2، م�سلم الثبوت 418/1.
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)امل�صائل التي اختلف يف دخول بع�ش 
اأفراد العام فيها(
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و}ڄ{   -21 البقرة:  ڱ{  }ڱ   ومثل)1(:   -  18
العنكبوت: 56- ي�سمل النبي �سلى الله عليه و�سلم - ولو مع )ُقْل( عند 

الأكرث)2(.
معه  يكون  اأن  اإل  ي�سمل  ال�سافعي:  اأ�سحاب  من  احلليمي)3(  وقال   -

)قل()4(.
)1( اإمنا غريَّ العبارة، لأن اخلالف - هنا - لي�ض يف �سيغة العموم. واإمنا يف الأفراد 

الداخلني حتتها.
1/ق200/3،  املح�سول   ،81/2 امل�ست�سفى   ،367  -  365/1 الربهان   )2(
تنقيح   ،89/2 ال�سول  نهاية   ،429/1 اجلوامع  جمع   ،272/2 الإحكام 
الف�سول 197، خمت�رش ابن احلاجب 126/2، فواحت الرحموت 277/1، 
 ،34  - �ض33  امل�سودة   ،129 الفحول  اإر�ساد   ،254/2 التحرير  تي�سري 

القواعد والفوائد لبن اللحام 207، �رشح الكوكب املنري 247/3.
)3( هو احل�سني بن احل�سن بن حممد بن حليم، اأبو عبدالله، فقيه �سافعي، كان 
رئي�ض اأهل احلديث فيما وراء النهر، ُولَِد �سنة 338ه�، وتويف �سنة 403ه�. 
انظر ترجمته يف: طبقات ال�سافعية لالإ�سنوي 404/2 - 405، طبقات ال�سافعية 

لل�سبكي 333/4 - 343، الأعالم 253/2.
املنري  الكوكب  �رشح  انظر:  ال�سرييف.  القول  هذا  على  احلليمي  وافق  قد   )4(

.247/3
ومث�ل ذلك قوله تع�لى: }ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ{ - 

الأعراف: 158.
واحتج الأكرث: باأن الر�سول �سلى الله عليه و�سلم من النا�ض، ومن العباد قطعًا. 

فيجب دخوله يف تلك العمومات املذكورة.
وباأنَّ ال�سحابة - ر�سي الله تعالى عنهم - فهموا دخول الر�سول �سلى الله عليه 
=
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=
و�صلم يف تلك العموم�ت، ولأنهم ك�نوا اإذا مل يفعل الر�صول �صلى الله عليه 
و�سلم ما تقت�سيه تلك العمومات بعد ورودها �ساألوه. وقالوا: مِلَ مَلْ تفعل كذا؟ 
و�سلم  عليه  الله  �سلى  الر�سول  يكن  مَلْ  فلو  التخ�سي�ض،  موجب  لهم  فيذكر 
موجب  اإلى  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الر�سول  َعَدَل  ومَلَا  فهموه.  ملا  فيها  داخاًل 

التخ�سي�ض، بل ينكر عليهم فهمهم ويقول: اإّن الآيات ل ت�سملني.
بخطاب  وُمَبلَّغًا  ومبلِّغًا  ماأموراً،  اآمراً  ال�سخ�ض  يكون  الآخر: ل  الفريق  وقال 

واحد.
نف�سه  من  اأعلى  ال�سخ�ض  يكون  ول  دونه.  هو  ممن  لالأعلى  الأمر  ولأن   -

ودونها.
وبجواز  ال�سالم.  عليه  جربيل  واملبلغ  تعالى،  الله  هو  الآمر  باأن  واأجيب   -

اجتم�ع الأمرية وامل�أمورية، ك�لطبيب اإذا ع�لج نف�صه.
)م�سلم الثبوت 278/2(.

وقالوا: ُخ�ضَّ الر�سول �سلى الله عليه و�سلم باأحكاٍم، كوجوب ركعتي الفجر 
حى، ونحو ذلك. وال�صُّ

ومل  الأحكام،  ببع�ض  منهما  واحد  كلُّ  ُخ�ضَّ  وامل�سافر  املري�ض  باأن  اأجيب: 
يخرجهم ذلك من الدخول يف تلك العموم�ت.
وباأن الأ�سل عدم التخ�سي�ض حتى ياأتي الدليل.

وتظهر ف�ئدة اخلالف فيم� اإذا فعل النبي �صلى الله عليه و�صلم م� يخ�لف ذلك 
اخلطاب هل يكون ن�سخًا اأو ل؟

- فمن ق�ل اإنه يعم الر�صول يكون ذلك ن�صخً� عنده بعد دخول وقت العمل لأّن 
�رصط الن�صخ ذلك.

ومن مل يقل بدخوله: ل يكون ذلك ن�صخً�.
وقيل: امل�سدر ب� )قل( يحتمل معنيني:

=
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19 - واملتكّلم داخل يف عموم متعّلق خطابه عند الأكرث)1(. اأمراً كان 
اخلطاب، اأو نهيًا، اأو خرباً)2(.

=
اأحدهما: اأن يكون املق�سود الأمر للمخاطب بالأمر لبني فالن مثاًل.

وحينئٍذ يكون املخاطب اآمراً حقيقة، وحينئٍذ ل يتناول املخاطب البتة.
       ثانيهما: اأن يكون املق�سود الأمر باحلكاية والكالم لغريه حقيقة، فحينئٍذ يتناول 
قطعًا، فاإنه لي�ض اآمراً حقيقة، بل هو ماأمور به مع غريه، لكن مع هذا ماأمور 
ب� )قل( ما يكون املق�سود منه  اأراد احلليمي بامل�سدر  فاإن  بحكاية هذا الأمر، 

الأول فمنع القائل يتجه، واإل فال.
م�سلم الثبوت 277/1، بيان املخت�رش 222/2-223، �رشح الكوكب املنري 
247/3-248، الع�سد 127/2، الإحكام 274/2، امل�ست�سفى 81/2، 

الربهان 265/1، فواحت الرحموت 278/1.
)1( ا�صرتط بع�صهم اأن يكون الكالم �ص�حلً� لدخوله. واحرتز به عن مثل حديث 
»اإن الله ينهاكم اأن حتلفوا باآبائكم« - رواه البخاري وم�سلم وغريهما يف مناقب 

الأن�سار 26، التوحيد 13، وم�سلم، كتاب الإميان )3(، اأحمد 7/3.
- وهذا قول اأكرث اأ�سحاب الإمام اأحمد، وبع�ض املالكية وال�سافعية. ون�سبه 
اأم  بع�سهم للجمهور. واأّن املخاطب يدخل يف عموم خطابه �سواء كان اأمراً 

نهيًا اأم خرباً. ول يخرج عنه اإل بدليل. اإر�ساد الفحول 130.
ومث�ل  اأكرمه.  اإذا  املتكلم  فيدخل  ف�أكرمه.  اإليك  اأح�صن  َمْن  الأمر:  مثال   )2(

النهي: َمْن اأح�سن اإليك فال تهنه، فيدخل املتكلم كذلك.
بذاته و�سفاته،  }وئ  وئ  ۇئ  ۇئ{ فهو عليم  تعالى:  قوله  ومثال اخلرب: 
والآية يف �سورة البقرة: 282، اآل عمران: 176، النور: 64، احلجرات: 

16، التغابن: 11.
=
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20 - والعام مبعنى املدح اأو الذم)1(. عام عند الأكرث)2(.

=
اأبو اخلطاب من احلنابلة، وبع�ض العلماء: اأن املتكلم  والقول الثاين: وبه قال 
يدخل اإل يف الأمر. لأن الأمر خطاب الأعلى ملن دونه ب�سيغة )افعل( ونحوها. 

والإن�سان ل يت�سور اأن يكون اأعلى من نف�سه.
      - ويف رواية لأحمد: ل يدخل اإل بدليل. واختارها ال�سافعي.

- وقيل: ل يدخل مطلقًا.
وا�ستدل اجلمهور على دخول املتكلم يف عموم كالمه، باأن اللفظ عام ومل مينع 

منه مانع فوجب القول مبوجب الدليل املقت�سي للتناول ال�سامل عن املعار�ض.
قيل: يلزم: }ک   ک  ک  گگ{ - الزمر 62.

واأُجيب: باأنه خ�ض بالعقل لمتناع كونه تعالى خملوقًا.
بدخوله  القائل  مراد  اإْن كان  يقال:  اأْن  اعتماده  ينبغي  والذي  ال�سوكاين:  قال 
له ك�ألف�ظ  الو�صع �ص�ماًل  اإذا دلَّ عليه دليل، وك�ن  اإنه ي�صمله حكمً� فم�صلَّم 

العموم.
اإر�ساد الفحول 130، الع�سد 128/2، املحلى 429/1، املنخول 143، 
تنقيح الف�سول 221، الإحكام 278/2، فواحت الرحموت 177/1، تي�سري 

التحرير 256/1، خمت�رش الطويف 105.
)1( كقوله تعالى: }ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ{  - النفطار: 13-
14 وكقوله تعالى: }ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ{ التوبة: 34.
)2( وهو مذهب الأئمة الأربعة - كما يقول ابن النجار وغريه - و�سححه الآمدي، 
عبدال�سكور  وابن  الهمام  ابن  ون�سب  احلاجب،  وابن  الرازي،  الدين  وفخر 

خمالفة ال�سافعي باإطالق.
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- وعند ال�سافعي خالفه)1(.
21 - واخلطاب ب� )النا�ض واملوؤمنني( ونحوهما ي�سمل العبيد عند

 الأكرث)2(.

)1( هذا قول بع�ض ال�سافعية، وبع�ض احلنفية كالكرخي، وبع�ض املالكية. وبني 
ابن ال�سبكي اأنه وجٌه �سعيٌف يف املذهب. واأّن ال�سحيح اأنه يعم، وهو الثابت 

عن ال�سافعي، وقال ال�سريازي عن القول بعدم العموم: وهذا خطاأ. 
فيحمل  العموم،  وبني  والذم  املدح  ق�سد  بني  التنايف  بعدم  اجلمهور  وا�ستدل 
اإذ ل  { على عمومه،  }ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  تعالى:  قوله 

�سارف له عنه. ووروده يف معر�ض الذم ل يقت�سي عدم عمومه.
- وا�صتدل املخ�لف: ب�أن وروده يف ذلك مينع عمومه لأنه ق�صد به املب�لغة يف 

احلث والزجر فلم يعم.
وُردَّ ب�أن العموم اأبلغ من ذلك، ول من�ف�ة.

ويف امل�ص�ألة قوٌل ث�لٌث ب�لتف�صيل، وهو اأنه للعموم اإل اإذا ع�ر�صه ع�م اآخر ل 
يق�سد به املدح اأو الذم، فيرتجح الذي مل ي�سق لذلك عليه.

 23 الن�ساء:   - ے{  }ھ  ھ   ے   تعالى:  قوله  عموم  قدم  ولذا 
على عموم قوله تعالى: }ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ{ الن�ساء: 3  - وانظر امل�ساألة يف: 
التب�رشة   ،129-128/2 احلاجب  ابن  خمت�رش  1/ق204/3،  املح�سول 
194، الإحكام لالآمدي 280/2، فواحت الرحموت 284/1، تي�سري التحرير 

257/1، اإر�ساد الفحول 133، بيان املخت�رش 134-133/2.
املنري  الكوكب  �رشح  يف  النجار  ابن  نقل  كما  الأربعة،  الأئمة  قول  وهو   )2(

.242/3
وا�ستدلوا: باأنهم يدخلون يف اخلرب، فكذا يف الأمر، وا�ستثناء ال�سارع لهم يف 

اجلمعة واجلهاد واحلج لأمر عار�ض. وهو فقره وا�ستغاله بخدمة �سيده.
ولأّن العبد من النا�ض واملوؤمنني قطعًا. فوجب دخوله.
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- وقال اأبو بكر الرازي)1(: اإْن كان اخلطاب حلق الله تعالى، ي�سملهم، 
واإل فال)2(.

22 - )َمْن( ال�رشطية ت�سمل املوؤنث، عند الأكرث)3(.

)1(  تقدمَّت ترجمته �ض149.
العبيد يف اخلطاب  التف�سيل. وهو دخول  الرازي -  بكر  اأبي  اأنَّ مذهب  اأي   )2(
الآدميني،  بحقوق  متعلقً�  اخلط�ب  ك�ن  اإذا  دخولهم  وعدم  للتعبد  املت�صمن 

وترتب على ذلك قبول �صه�دة العبد، ونحوه�.
- وا�ستدل املخالف، باأنه ثبت �رشف منافع العبد ل�سيده، فلو خوطب ب�رشفها 

اإلى غريه لتناق�ض.
فال  العب�دات،  ت�ص�يق  مل  م�  ل�صيده  من�فعه  ب�رصف  مط�لب  ب�أنه  ذلك  ورد   -

تناق�ض.
واجلمعة  واجلهاد  احلج  خطاب  من  خروجهم  ثبت  العبيد  باأنَّ  ثانيًا:  وا�ستدل 

وغريها.
 واأُجيب عن ذلك: ب�أنَّ هذه الأمور خرجت بدليل، كخروج املري�ص وامل�ص�فر. 

فال تدل على عدم دخولهم - اإذا مل يوجد الدليل املخ�ص�ص.
ونحوه  )النا�ض(  لفظ  يف  العبيد  دخول  بعدم  »القائلون  الهندي:  ال�سفي  قال 
اأخرجهم �رشعًا  قَّ  الرِّ اأنَّ  لغة فمكابرة. واإن زعموا  يتناولهم  اأنه ل  اإْن زعموا 

فباطل. لأنَّ الإجماع اأنهم مكلفون يف اجلملة«.
 ،276/1 الرحموت  فواحت   ،270/2 الإحكام  يف:  واأدلتها  الأقوال  انظر 
الأ�سولية 310،  والفوائد  القواعد  امل�سودة 34،  التحرير 253/1،  تي�سري 
الع�سد 135/2، اإر�ساد الفحول 128، الربهان 357/1، التمهيد لالأ�سنوي       
1/ق201/3،  املح�سول   ،248/2 ة  الُعدَّ  ،148/2 الرو�سة  �ض104، 
امل�ست�سفى 77/2، الو�سول اإلى الأ�سول 221/1، البحر 182-181/3.
=
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23 - ونفي امل�ساواة ل يقت�سي العموم عند اأبي حنيفة)1(.
- وقال ال�سافعي: يقت�سيه)2(.

=
)3( هذا هو قول اجلمهور، لقوله تعالى: }ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
تناول  على  يدل  والأنثى  بالذكر  التف�سري  فاإن   -  124 الن�ساء:   - ڎ{  ڌ  

الق�سمني.
البخاري 17/4،  اإليه« رواه  الله  ينظر  مْل  ثوبَُه خيالء  َجرَّ  »َمْن       - وحلديث: 

وم�سلم مع �رشح النووي 60/4.
ها  وقد قالت اأم �سلمة - ر�سي الله عنها - كيف ت�سنع الن�ساء بذيولهن؟ فاأقرَّ

الر�سول �سلى الله عليه و�سلم على فهم دخول الن�ساء يف )َمْن( ال�رشطية.
- ولأنه لو قال: )َمْن دخل داري فهو ُحّر( ثم دخلها الإماء ُعتِْقَن بالإجماع. 

انظر ذلك يف: املح�صول 1/ق622/2.
 قال ابن تيمية: هذا قول املحققني من اأهل الل�سان، والأ�سول، والفقه.

- وحكى عن بع�ض احلنفية عدم دخولهم.
َل دينه فاقتلوه( - رواه  - ومت�سكوا به يف م�ساألة املرتدة، وجعلوا قوله: )َمْن بَدَّ
البخاري 113/2-114 - ل يتن�ول الن�ص�ء. واأيدوا ذلك ب�أن راوي احلديث 
الله عنهما قد خالفه، وقال: )ل تقتل املراأة املرتدة(.  وهو ابن عبا�ض ر�سي 

فاعتربوا به خم�س�سًا للحديث. التمهيد 125.
انظر: املح�سول 1/ق622/2، امل�سودة 104-105، خمت�رش ابن احلاجب 
ال�سول 78/2،  نهاية  الربهان 360/1،  البعلي 115،  125/2، خمت�رش 
الأ�سول  اإلى  الو�سول   ،105 الفحول  اإر�ساد   ،296/2 لالآمدي  الإحكام 

.216/1
)1( وبه قال الرازي، والغزايل، والبي�ساوي، واملعتزلة.

=
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=
)2( خال�سة امل�ساألة: اأّن الأ�سوليني اختلفوا يف نفي امل�ساواة، نحو قوله تعالى: }چ  
احل�رش:  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ{ - 
20 - هل يدل على نفي جميع وجوه امل�ساواة اأو ل يدل اإل على نفي �سيء 

واحد؟
- وقد تبني من بحث امل�ساألة اتفاق الفريقني على تخ�سي�ض النفي يف مثل هذه 

الآية بالعقل.
واإن� اختلفوا بعد ذلك يف املراد منه ويف تطبيقه ووجود املخ�ص�ص.

اأنَّ املراد  - فاحلنفية ومن معهم - كالرازي والغزايل وبع�ض املعتزلة - يرون 
منه نفي امل�ص�واة يف الآخرة، بدليل قوله تع�لى بعد ذلك: }  ڌ  ڌ  ڎ  
الذمي، لعدم معار�سة هذه  بالكافر  امل�سلم  زوا قتل  ڎ{، ولذلك جوَّ

}ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   العامة، كقوله تعالى:  الق�سا�ض  الآيات لآيات 
ڭ{ - املائدة: 45.

وقال ال�سافعية واحلنابلة واملالكية: اأنَّ النفي يقت�سي العموم يف الدارين. فال يقتل 
م�صلم بك�فر، ولو ك�ن ذميً�، ومل يعتربوا م� ذيلت به الآية الكرمية قرينة �ص�رفة 

لها عن اأحكام الدنيا.
اأو  الت�سوية  اإما لعموم �سلب  اأنَّ �سيغة ال�ستواء  قال ال�سوكاين: وخال�سة هذا 

ل�سلب عموم الت�سوية. فعلى الأول ميتنع ثبوت �سيء من اأفرادها.
وعلى الثاين: ل ميتنع ثبوت البع�ض. وهذا يقت�سي ترجيح مذهب احلنفية لأنَّ 

�رشف النفي �سابق وهو يفيد �سلب العموم. ل عموم ال�سلب.
ا الآية التي وقع املثال بها فقد �رشَّح فيها مبا يدل على اأنَّ النفي باعتبار بع�ض  واأمَّ
الأمور وذلك يف قوله: }ڌ  ڌ  ڎ  ڎ{، ف�إنَّ ذلك يفيد اأنهم� 

ل ي�ستويان يف الفوز باجلنة.
ح ال�سفي الهندي اأنَّ نفي ال�ستواء من باب املجمل من املتواطئ، ل      وقد رجَّ
=
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24 - ول عموم للمقت�سى)1(.

=
مه اإلى ترجيح ذلك الكي� الطربي. من ب�ب الع�م. وتقدَّ

 ،78/2 ال�سول  نهاية   ،422/1 اجلوامع  جمع   ،122/1 الفحول  اإر�ساد 
الف�سول 186،  الإحكام 247/2، املح�سول 1/ق617/2، �رشح تنقيح 
احلاجب  ابن  خمت�رش   ،160 الأ�سنوي  على  الفروع  تخريج   ،68 التمهيد 
114/2 فواحت الرحموت 289/1، تي�سري التحرير 349/1، خمت�رش البعلي 
بيان   ،209-207/3 املنري  الكوكب  �رشح   ،106 امل�سودة  ���ض111، 

املخت�رش 173-169/2.
ي - بك�رش ال�ساد - هو اللفظ الطالب لالإ�سمار، مبعنى: اأن اللفظ ل  )1( املقت�سِ

ي�ستقيم معناه اإل باإ�سمار �سيء.
ى - ب�لفتح - هو ذلك ال�صيء امل�صمر ل�صتق�مة الكالم به. وهذا هو  واملقَت�صَ

املراد هنا.
- وقد عرف املقت�سى يف ال�سطالح بتعاريف منها:

اأ - ما يدل اللفظ عليه ول يكون ملفوظًا. لكن من �رشورة اللفظ اأعم من اأن 
يكون �رشعيًا اأو عقليًا.

ب - وقيل: هو جعل غري املنطوق منطوقًا لت�سحيح املنطوق.
�سحته  اأو  الكالم  �سدق  عليه  يتوقف  الذي  املقدر  باأنه  بع�سهم:  فه  وعرَّ  - ج 

ال�رشعية اأو العرفية.
التوقيف يف مهمات التعاريف 671، تعريفات اجلرجاين 244، التحرير لبن 

الكمال 181/1، رو�سة الناظر 770/2.
اإ�سمار �سيء يف  ال�رشع على  اأو  العقل  اأنه متى دلَّ  املقت�سى:  - ومعنى عموم 

كالم �سيانة له عن التكذيب ونحوه.
باأيها كان، فهل يقدر جميع ما يحتمله اللفظ      ة تقديرات ي�ستقيم الكالم  وَثمَّ
=
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يف  بعام  لي�ض  حر(  فعبدي  اأكلت  )اإن  اأو  )اآكل(  ل  ومثل:   -  25
واأبي  ال�سافعي  وعند  تخ�سي�سه.-  يقبل  فال  حنيفة  اأبي  عند  مفعولته، 

=
وي�صتقيم به، اأو ُيكتفى بتقدير واحد منه�. وذلك عند عدم وجود دليل يعني 
التقديرات  تلك  اأحد  يعني  الذي  الدليل  وجد  اإذا  اأم�  التقديرات.  تلك  اأحد 
فيجعل كاأنه ملفوٌظ به ويعامل ح�سب ما يقت�سيه اللفظ الظاهر، اإن كان عاّمًا 

ًا فهو خا�ض. فهو عام، واإن كان خا�سّ
- وقد اختلف الأ�سوليون يف حمل النزاع على قولني:

اأنه ل عموم للمقت�سى. قال ال�سوكاين: بل يقدر  وبه قال اجلمهور:  األول: 
منها ما يدل الدليل على اإرادته، فاإن مل يدل على اإرادة واحد منها بعينه كان 

جمماًل بينها.
وبع�ض  واملالكية  احلنابلة  اأكرث  قال  وبه  عموم،  له  املقت�سى  اأن  الثاني: 

ال�سافعية.
- و�سبب اخلالف يف عموم املقت�سى هل الإ�سمار واملقت�سى �سيء واحد، اأو 

خمتلفان:
- فالذين يرون اأن هناك فرقًا بني امل�سمر واملقت�سى جعلوا امل�سمر عاّمًا واملقت�سى 

لي�ض بعام.
للمقت�سى عمومًا. وحينئٍذ ت�سيق  اأنهما �سيء واحد يجعلون  - والذين يرون 

دائرة اخلالف بني الفريقني.
- وقد ا�ستدل كل فريق باأدلة مذكورة يف كتب الأ�سول فانظرها يف: اأ�سول 
تي�سري  بعدها،  فما  للبخاري 440/2  الأ�رشار  ال�رشخ�سي 245/1، ك�سف 
التلويح 137/1 -  الرحموت 294/1،  فواحت  التحرير 338/1 - 341، 
 ،111 املنتهى   ،270  -  268/2 الإحكام   ،61/2 امل�ست�سفى   ،141
�رشح الكوكب املنري 197/3، ميزان الأ�سول 370، 401، 405، بيان 

املخت�رش 174/2 - 178، البحر 160/3 - 162.
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يو�سف)1( عام يف مفعولته ويقبل تخ�سي�سه باأحدهما)2(.

ولقب  يو�سف،  باأبي  ويكنى  الأن�ساري.  حبيب  بن  حممد  بن  يعقوب  هو   )1(
بالقا�سي، وقا�سي الق�ساة. ُولَِد �سنة 113ه� بالكوفة، ون�ساأ بها فقرياً.

ه على اأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ف�سار فقيهاً مربزاً. وخالف �سيخه يف  وتفقَّ
بع�ض امل�سائل، لدليل ظهر له رجحانه، تولى الق�ساء يف عهد  اخلليفة  املهدي.

من موؤلفاته: كتاب اخلراج، وكتاب اجلامع. تويف �سنة 182ه�.
انظر: طبقات الأ�سوليني 207/1، الطبعة الثانية.

)2( هذه امل�ص�ألة على ق�صمني - كم� ذكر الزرك�صي يف البحر املحيط،وال�صوك�ين يف 
اإر�ساد الفحول:

، فهل يت�صمن ذلك امل�صدر فيكون نفيه  اأحدهما: اأن يكون الفعل لزمً� غري متعدٍّ
مب�سدره وهو نكرة يف �سياق النفي فيقت�سي العموم اأم ل؟ حكى القرايف عن ال�سافعية 

وامل�لكية اأنه يعم. واأّن الق��صي عبدالوه�ب يف »الإف�دة« ن�صَّ على ذلك.
ب�لفعل  ذلك  قيدوا  حيث  والهندي،  والآم��دي  احلرمني  اإم�م  كالم  وظ�هر 
املتعدي، اإذا نفي هل يعم مف�عيله؟ يقت�صي اأنَّ الالزم ل يعم نفيه، ول يكون 

نفيًا مل�سدره.
قال الأ�سفهاين: ل فرق بينهما، واخلالف فيهما �سواء بالن�سبة اإلى نفي امل�سدر 
فيهم�، فيكون نفي م�صدرهم� نفيً� لهم�، ول فرق يف ذلك بني نفي امل�صدر 

ونفي النكرة الواقعة يف �سياق النفي، لأن الأفعال من قبيل النكرات.
واأما فيما عدا امل�سدر فاإن الفعل املتعدي لبّد له من مفعول به، فحذفه م�سعر 

بالتعميم - كما عرف يف علم املعاين.
وبع�صهم جعل ذلك من قبيل املطلق، واأنه يعم على �صبيل البدل. 

كم�   - ال�رصط  اأو  النفي  �صي�ق  يف  ووقع  متعديً�،  الفعل  يكون  اأن  ثانيهما: 
مثل املوؤلف - ومل يذكر مفعوله، ومل تكن له دللة على مفعول واحد، ول 

اأكرث. فهل يكون عامًا فيها اأو ل؟
=
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=
اختلف الأ�صوليون يف ذلك:

من  يو�سف  واأبو  احلنابلة،  واأكرث  وال�سافعية  املالكية  من  اجلمهور  فذهب   )1
احلنفية: اإلى اأنه يعم.

2( وقال اأبوحنيفة: ل يعم، واختاره القرطبي من املالكية، والإمام الرازي من 
ال�سافعية.

وجعل القرطبي ذلك من ب�ب الأفع�ل الالزمة، نحو: يعطي ومينع، فال يدل 
على مفعول ل بالعموم ول باخل�سو�ض، لأن هذه الأفعال ملا مل تق�سد مفعولتها 
اأنه ق�سد بها ماهيات تلك الأفعال املجردة عن الوحدة والكرثة بل وعن  تبني 

القيود املكانية والإ�سافية.
ويف �رشح الكوكب املنري: اأن �سبب اخلالف، هل النفي لالأفراد؟ فيقبل اإرادة 
فال  فيها  تعدد  ول  املاهية،  لنفي  اأو  لعمومه،  مفعولته،  ببع�ض  التخ�سي�ض 

عموم. والأ�سح الأول.
وقال ال�سوكاين: وهوؤلء - يعني القائلني بالعموم - اأخذوا املاهية مقيدة. ول 

ينبغي لأبي حنيفة اأن ين�زع يف ذلك.
اآكل( ونحوه. يدل على نفي حقيقة الأكل  باأن قوله )ل  ا�ستدل اجلمهور  وقد 
الذي ت�سمنه الفعل، فيكون نفي الأكل متحققًا بالن�سبة اإلى كل ماأكول. لأنه لو 
مل ينتف ب�لن�صبة اإلى بع�ص امل�أكول مل تكن حقيقة الأكل منتفية، واإذا ك�ن نفي 
الأكل متحققً� ب�لن�صبة اإلى كل م�أكول، ك�ن ع�مً� اإذ ل معنى للعموم اإل ذلك.

- وا�ستدل احلنفية: باأنه لو كان عامًا، لعمَّ يف الزمان واملكان.
( يف املفاعيل.  واأجيب بالتزامه، اأي جنعله عامًا يف الزمان واملكان، كما )عمَّ
- وبالفرق بينهما، لأن )اأكلت( ل يعقل اإل مباأكول بخالف الزمان واملكان، 
الزم�ن  ل  الزم�ن  طريف  بهم�  ق�صد  اإذا  وخ��صة  بدونهم�،  الفعل  يعقل  فقد  

اخلا�ض، الذي هو لزم لكل فعل.
=
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اأنواع  فباقي  به،  املنطوق  �سوى  فيما  عام  املوافقة)1(  ومفهوم   -  26

=
وا�ستدلوا ثانيًا: باأن قوله )ل اآكل( و)اإْن اأكلت فعبدي حر( مطلق، فال ي�سح 

تف�سريه مبخ�س�ض، لأنه غريه.
اأجيب: باأن املراد املقيد املطابق للمطلق، ل�ستحالة وجود الكلي يف اخلارج واإل 

مل يحنث باملقيد.
- ويظهر اأن امل�ساألة مبنية على وجود احلقيقة يف اخلارج:

- فمن نفاها نفى عموم الفعل املنفي.
- ومن قال اإنها موجودة بوجود اأفرادها قال بالعموم.

يف  ذلك  ذكر  كم�  به�  اخل��ص  تعميم  اأو  ب�لنية  الع�م  تخ�صي�ص  م�ص�ألة  وهذه 
القواعد الفقهية وغريها.

اأنه  اجلميع  اتفق  التخ�سي�ض، حيث  قبوله  عليه، واخلالف يف  متفق  فالعموم 
لو قال: )اإن اأكلت فعبدي حر( اأو )فامراأتي طالِق( ثم اأكل نوعًا من الأكل، 
وادعى اأنه نوى غريه ل يقبل ق�ساء منه، فيعتق عبده وَتْطُلُق امراأته ويقبل ديانة 
عند احلنفية، لأن اللفظ عام فيقبل التخ�سي�ض، وعند احلنفية ل تعمل النية يف 
غري دللة املط�بقة. وم� ذكر من دللة اللتزام عندهم، فال يقبل التخ�صي�ص 

بالنية.
التحرير 250/1، الإبهاج 70/2، نهاية  تي�سري  فواحت الرحموت 286/1، 
ال�سول 70/2، جمع اجلوامع 442/1، امل�ست�سفى 62/2، الإحكام لالآمدي 
251/2، املح�سول 1/ق627/2، خمت�رش املنتهى 117/2، بيان املخت�رش 
-122/3 البحر  بعدها،  فما  الف�سول 184  تنقيح  �رشح   ،182-178/2
فتح  املنري 204-202/3،  الكوكب  �رشح  الفحول 128،  اإر�ساد   ،128

الغفار 50-49/2.
يف  للمنطوق  م�ساويًا  اأو  اأولى  عنه  امل�سكوت  يكون  اأن  هو  املوافقة:  مفهوم   )1(

احلكم. لجتماعهما يف العلة التي لأجلها كان احلكم يف املنطوق.
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الأذى حرام،ك�لت�أفيف املنطوق)1(.

)1( وهذا قول اجلمهور من العلماء.
تيمية،  وابن  ال�ص�فعية،  من  والغزايل، وجم�عة  اأبوبكر،  الق��صي  - وذهب 

وابن عقيل املقد�سي من احلنابلة: اإلى اأنه ل عموم له.
ابن  على  �رشحه  يف  الع�سد  قال  امل�ساألة،  هذه  يف  اخلالف  بع�سهم  ورفع   -
النزاع  فر�ص  اإن  لأنه  يتحقق خالف،  النزاع« مل  »واإذا حرر حمل  احل�جب: 
يف اأن مفهومي املوافقة واملخالفة يثبت بهما احلكم يف جميع ما �سوى املنطوق 
من ال�سور اأو ل؟ فاحلق النفي، وهو مراد الغزايل. وهم ل يخالفونه فيه. ول 

ثالث - ههنا - ميكن فر�سه حمل النزاع.
ي�ستغرق يف حمل  ما  باأنه  العام،  تف�سري  اإلى  يعود  لفظي  نزاع  اأنه  - واحلا�سل 

النطق، اأو ما ي�ستغرق يف اجلملة.
وق�ل الزرك�صي: م� ذكروه من عموم املفهوم حتى يعمل به فيم� عدا املنطوق 

يجب تاأويله على اأن املراد فيما كان املنطوق به جزئيًا.
وبيانه: الإجماع على اأن الثابت باملفهوم اإمنا هو نقي�ض املنطوق.

والإجماع على اأن نقي�ض الكلي املثبت جزئي �سالب.
كان  ما  اأن  يعلم  املقدمتني  هاتني  ومن  �سالب،  كلي  املثبت  اجلزئي  ونقي�ض 
منطوقه كليًا �سالبًا كان مفهومه جزئيًا مثبتًا، فيجب تاأويل قولهم: اإن املفهوم 

ً� لتجتمع اأطراف الكالم. ع�م على م� اإذا ك�ن املنطوق به خ��صّ
وأقول: اإّن املخالف يف هذه امل�ساألة من الذين اأنكروا و�سف املعنى بالعموم، 
كما �سبق. فاإْن كان مرادهم اأن العموم مل يثبت باملنطوق فقط. بل بوا�سطة، 
فهذا ل خالف فيه. لأن دللة املفهوم اختلف فيها هل هي و�سعية اأو التزامية، 

كما �سياأتي.
فوائد  عن  البحث  هل  هو؟  ما  املفهوم  م�ستند  اأن  على  اخلالف  بع�سهم  وبنى 
التخ�سي�ض - كما هو اختيار ال�سافعي - فال ي�سح اأن يكون له عموم. اأو اأنه 
=
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معلوفة  الزكاة عن كل  نفي  َفاإّن  عام)2(.  املخالفة)1(  ومفهوم   -  27
من الغنم مفهوم خمالفة ملنطوق قوله - عليه ال�سالم -: )يف �سائمة الغنم 

الزكاة()3(.
الله  �سلى  النَّبِيُّ  )�سلَّى  نحو:   - ال�سالم  عليه   - فعله  - وحكاية   28
)5( الفعل املحكي عنه يف معنى  عليه و�سلم يف الكعبة()4(.ل تعم.)لأنَّ

=
م�ستند اإلى عرف لغوي فيكون له عموم؟

اإر�ساد الفحول �ض132، البحر 166-163/3.
)1( هو ما كان امل�سكوت عنه خمالفًا يف حكمه للمنطوق به.

)2( اخلالف فيها واحد. ولهذا جمعهما بع�ض العلماء يف م�ساألة واحدة. وقد �سبق 
ذكر اخلالف.

)3( رواه البخاري 253/1. انظر �رشح الكوكب املنري 211/3 وانظر مناق�سة هذه 
امل�ساألة يف: الع�سد 120/2، جمع اجلوامع 416/1 وما بعدها، املح�سول 1/
ق654/2، �رشح تنقيح الف�سول 191-192، فواحت الرحموت 297/1، 
تي�سري التحرير 260/1، اللمع �ض18، اإر�ساد الفحول 131-132، البحر 

املحيط 163/3-166، بيان املخت�رش 195-194/2.
)4( روى البخاري وغريه عن عبدالله بن عمر - ر�سي الله عنهما - )اأن ر�سول 
بن طلحة  بن زيد وعثمان  واأ�سامة  الكعبة هو  الله عليه و�سلم دخل  الله �سلى 
وبالل ابن رباح فاأغلقها ومكث فيها. قال عبدالله بن عمر: ف�ساألت بالًل حني 
خرج ما �سنع ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم؟ فقال: جعل عموداً عن ي�ساره 
وعمودين عن ميينه، وثالثة اأعمدة وراءه. وكان البيت يومئٍذ على �ستة اأعمدة 

ثم �سلى(. رواه البخاري 98/1، 83/3، وم�سلم 966/2.
)5( زيادة من التو�سيح على التنقيح ل�سدر ال�رشيعة 62/1.
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بع�ض  ح  ترجَّ فاإْن  فيتاأمل.  والنفل(  للفر�ض  ال�سالة  لنق�سام  امل�سرتك، 
املعاين)1( فذاك)2(. واإْن ثبت الت�ساوي فاحلكم يثبت يف البع�ض بفعله ويف 

بع�ض اآخر بالقيا�ض)3(.

)1( قال �سدر ال�رشيعة بالراأي.
)2( اأي هو املطلوب.

)3( هذه امل�ص�ألة - ُتَعْنَون - يف بع�ص كتب الأ�صول ب� )الفعل املثبت( اإذا ك�ن له 
جهات واأق�سام، ل يعم جهاته واأق�سامه.

لأنَّ الفعل الواقع منها ل يكون اإل بع�ض هذه الأق�سام.
وعلَّل امل�سنِّف عدم العموم، باأن الفعل املحكي عنه �سلى الله عليه و�سلم يف 

معنى امل�سرتك، وامل�سرتك ل عموم له عند احلنفية.
له  ك�ن  اإذا  الفعل  بعموم  يقول  قد  امل�صرتك،  بعموم  يقول  من  اأن  منه  ويفهم 

جهات واأق�سام.
ق�ل ال�صوك�ين: الفعل اإذا ك�ن له جه�ت فلي�ص بع�م يف اأق�ص�مه. واأنه يقع على 

�سفة واحدة، فاإن عرف تعني، واإل كان جمماًل يتوقف فيه.
ُثمَّ َمثَّل ب�أمثلة منه� م� ذكره املوؤلف. وق�ل: ف�ل�صالة املذكورة ل تعم الفر�ص 
والنفل. لأنه اإخبار عن فعل، ومعلوم اأن الفاعل مل يفعل كل ما ا�ستمل عليه 
ذلك.  للعموم يف  معنى  فال  فعله،  ا�صتيع�ب  ميكن  ل  مم�  الفعل  ذلك  ت�صمية 

اإر�ساد الفحول �ض125.
واملوؤلف رحمه الله رتب على هذا اخلالف م�ساألة فقهية، اختلف العلماء فيها: 

وهي جواز ال�سالة داخل الكعبة.
- فاحلنفية يجوزون ال�سالة داخل الكعبة، �سواء كانت نفاًل اأو فر�سًا. لأن 
على  بالقيا�ض  ثبت  والآخر  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  النبي  بفعل  ثبت  اأحدهما 

فعله. واجلامع بينهما الت�ساوي يف اأمر القبلة حالة الختيار.
=
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وال�سافعي يحمل فعليه - عليه ال�سالم - على املتنفل ول يجوز الفر�ض 
يف الكعبة للزوم ا�ستدبار بع�ض اأجزاء الكعبة.

حال  القبلة  اأمر  يف  بينهما  للت�ساوي  بالنفل  الفر�ض  نقي�ض  ونحن 
الختيار.

ا نحو: )ق�سى بال�سفعة للجار()1(. و )نهى عن بيع الغرر()2(. 29 - واأمَّ

=
و�سلم على    عليه  الله  النبي �سلى  فعل  اأنه حمل  الله  ال�سافعي رحمه  ونقل عن 
النفل، ول يجوز عنده �سالة الفر�ض داخل الكعبة للزوم ا�ستدبار بع�ض اأجزاء 
ال�صالة  �صحة  �رصوط  ومن  للكعبة،  م�صتقباًل  يكون  ل  وحينئٍذ  اأي  الكعبة 

ا�ستقبال الكعبة.
وما نقل عن ال�سافعي خمالف ملا نقل غريه من اأن ال�سالة يف الكعبة �سحيحة 
�سواء كانت فري�سة اأم نافلة. فقد قال يف �رشح الوجيز يف فقه ال�سافعية: ال�سالة 
واأحمد يف  ملالك  نافلة. خالفًا  اأو  كانت  فري�سة  �سحيحة  الكعبة  يف جوف 

الفري�سة.
مع  التو�سيح  �ساحب  اأن  والعجب  قال:  التنقيح �ض27، حيث  تغيري  انظر: 
وقوفه على اأنه ل خالف لل�سافعي يف هذه امل�ساألة على ما اأف�سح عنه يف �رشحه 

للوقاية كيف ن�سب - ههنا - اخلالف اإليه.
البخاري عن جابر ر�سي  ال�ستة. والذي يف  الكتب  اللفظ مل يوجد يف  )1( هذا 
الله عنه قال: )ق�سى النبي �سلى الله عليه و�سلم بال�سفعة يف كل ما مل يق�سم( 
رقم 2257،  يق�سم، حديث  فيما مل  ال�سفعة  باب  �سفعة،  البخاري: 6   -
436/4. وانظر: الن�سائي، البيوع، ال�سفعة واأحكامها 321/7، عن جابر، 
ولفظه )ق�سى النبي �سلى الله عليه و�سلم بال�سفعة واجلوار(. والتحفة لبن كثري 

285، ورفع احلاجب لبن احلاجب 36/1/اأ.
=
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فمن قبيل نقل احلديث باملعنى)1(.
فيكون حكاية لقوله - عليه ال�سالم - ال�سفعة ثابتة للجار ل لفعل حتى 
يلزم اأن ل يعم. ولئن كانت حكاية فعل فاجلار عام، لأن الالم لال�ستغراق 

لعدم املعهود)2(.

=
)2( رواه م�سلم 21 كتاب البيع، باب بطالن بيع احل�ساة، والبيع الذي فيه غرر،  
عن اأبي هريرة قال: )نهى ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم عن بيع احل�ساة وعن 

بيع الغرر( حديث رقم 939، 153/4.
)1( انظر يف نقل احلديث باملعنى واخلالف فيه: رو�سة الناظر 422/2 فما بعدها.

له جهات خمتلفة، وبني حكاية  الذي  الفعل  املوؤلف بني م�ساألة  اأقول: جمع   )2(
العموم، وهما م�ساألتان عند الأ�سوليني، ولذلك ورد  ال�سحابي لفظًا ظاهره 
التلويح  التو�سيح مع  انظر:  امل�ساألة.  ال�رشيعة يف هذه  يرد على �سدر  ما  عليه 

62/1، حيث قال: قوله: »م�ساألة حكاية الفعل ل تعم«.
حترير حمل النزاع على م� �رصح به يف اأ�صول ال�ص�فعية، اأنه اإذا حكى ال�صح�بي 
فعاًل من اأفعال النبي �سلى الله عليه و�سلم بلفظ ظاهره العموم، مثل )نهى عن 

بيع الغرر( و)ق�سى بال�سفعة للجار( هل يكون عاّمًا اأو ل؟ 
اأ - فذهب بع�سهم اإلى عمومه، لأن الظاهر من حال ال�سحابي العدل العارف 

باللغة اأنه ل ينقل العموم اإل بعد علمه بتحققه.
ب - وذهب الأكرثون اإلى اأنه ل يعم، لأّن الحتج�ج اإن� هو ب�ملحكي، ل 

باحلكاية. والعموم اإمنا هو احلكاية ل املحكي �رشورة اأن الواقع ل يكون اإل 
ب�سفة معينة.

وامل�سنِّف رحمه الله - يعني �سدر ال�رشيعة - مثَّل لذلك بقول ال�سحابي: �سلى 
النبي �سلى الله عليه و�سلم يف الكعبة. ول يخفى اأنه ل يكون من حمل النزاع 
=
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=
ل     اأنه  وال�سحيح  والأزمان.  اجلهات  املثبت يف  الفعل  عموم  تقدير  على  اإل 
اإمنا  زمان معني، وغريه  معينة، ويف  ب�سفة  يكون  اإمنا  الواقع  له. لأن  عموم 

يلحق به بدليل من دللة ن�ص اأو قي��ص، اأو نحو ذلك.
يعم يف  ل  الذي  املحكي  للفعل  الأ�سوليني  متثيل  اأي   - لذلك  متثيلهم  رد  ثم 
جهاته واأق�سامه - مبثل: )ق�سى بال�سفعة للجار( باأنه لي�ض حكاية الفعل بل نقل 
احلديث مبعناه. ولو �سلم فلفظ اجلار عام، وفيه نظر. اأي يف هذا التمثيل والرد 
نظر، لأنه خارج عن حمل النزاع. انظره يف املرجع ال�سابق، وتغيري التنقيح 

�ض27.
واإمنا اأوردت هذا، لأن املوؤلف تابَع �سدر ال�رشيعة يف هذه امل�ساألة، فريد عليه ما 
ورد على �صدر ال�رصيعة، ولأن م� ذكر من الأمثلة لي�ص خ�رجً� عن احلك�ية. 
واأم� م�ص�ألة حك�ية ال�صح�بي فعاًل ظ�هره العموم ف�ختلف العلم�ء يف ذلك على 

قولني:
الأول: اأنه يفيد العموم بناء على عدالة ال�سحابي، ومعرفته باللغة ومواقع اللفظ 

مع وجوب اأن تكون الرواية على وفق ال�سماع من غري زيادة ول نق�سان.
والثاين: اأنه ل يعم لأن احلجة يف املحكي، ول عموم يف املحكي.

اأن  وهو  تف�سيل،  من  فيه  لبُدَّ  وهذا  العيد:  دقيق  ابن  الدين  تقي  ال�سيخ  قال 
املحكي )فعاًل( لو �سوهد مل يجز حمله على العموم فلذلك وجه. واإن كان 
فعاًل لو حكي لكان داًل على العموم، فعبارة ال�سحابي عنه يجب اأن تكون 
مِلَا تقدم من معرفته وعدالته ووجوب مطابقة الرواية للمعنى  مطابقة للمقول، 

امل�سموع. اأه�.
واختار القا�سي قريبًا من هذا. وي�سهد له بناء القرايف امل�ساألة على جواز رواية 
احلديث باملعنى وجعل بع�ض املتاأخرين اخلالف لفظيًا، من جهة اأن املانع للعموم 
يثبته  للعموم  ال�سيغ املذكورة، نحو: )نهى( و)ق�سى(. واملثبت  ينفي عموم 
=
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30 - واللفظ الذي ورد بعد �سوؤال، اأو حادثة)1( اإْن ا�ستقل وخرجخمرج 

=
بقوله: )حكمي   بها  التم�سك  ال�سلف على  اإجماع  فيها من دليل خارجي وهو 
على الواحد حكمي على اجلماعة(: »ل اأ�سل له بهذا اللفظ واإمنا ورد مبعناه. 
م�سند   ،22/5 الأحوذي  واحدة«. حتفة  امراأة كقويل لمراأه  مل�ئة  قويل  اإن� 

اأحمد 357/6.
قال الزرك�سي: والأقرب اأن التعميم فيها حا�سل بطريق القيا�ض ال�رشعي. كما 
ق�ل اأبوزيد الدبو�صي: »ف�إنَّ� اإذا راأين� النبي �صلى الله عليه و�صلم حكم بق�ص�ء يف 
واقعة معينة ثم ُوِجَدت لنا اأخرى مثلها، وجب اإحلاقها بها، لأن حكم املثلني 

واحد«.
 ،27 التنقيح  تغيري   ،190-188 الف�سول  تنقيح   ،171-166/3 البحر 
-213/3 املنري  الكوكب  �رشح   ،62/1 التلويح   ،115 الفحول  اإر�ساد 
الع�سد  �رشح   ،190-188/2 املخت�رش  بيان   ،252/2 الإحكام   ،215
118/2، جمع اجلوامع 425/1، رو�سة الناظر 145/2، فواحت الرحموت 
293/1، تي�سري التحرير 247/1، املح�سول 1/ق652/2، خمت�رش البعلي 

�ض111.
نه. قيل: يا  )1( مثل احلديث الذي رواه اأحمد، وقال: �سحيح. والرتمذي وح�سَّ
ر�سول الله اأنتو�ساأ من بئر ب�ساعة - وهي بئر تلقى فيها احلي�ض، والننت وحلم 

الكالب - فقال: )اإن املاء طهور ل ينج�سه �سيء(. 
اأحمد 235/1،  م�سند   ،204/1 الأحوذي  حتفة  داود 16-15/1،  اأبو   
تخريج   ،176/3 املنري  الكوكب  �رشح   ،172/6  ،31  ،16/3-285
خم�سو�ض  وهو   .12/1 احلبري  التلخي�ض   ،293 املنهاج  خمت�رش  اأحاديث 

بحديث الُقلَّتني.
ومثال احلادثة: ملا �ساهد من رمى �ساة ميتة فقال: )اأميا اإهاب ُدبَِغ فقد طهر( - 

م�سلم 167/1، البخاري 27/2، اأحاديث خمت�رش املنهاج 293.
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اجلواب قطعًا، نحو: )�صها ف�صجد()1(. )وزنى »ماعز«)2( فرجم()3(.
يت  اأو ظاهراً مع احتمال البتداء نحو: »تعال تغدَّ معي«، فقال: »اإْن تغدَّ

فكذا«)4( من غري زيادة.
- اأو مل ي�ستقل نحو: األي�ض يل عليك كذا؟ فيقول: »بلى«.

اأو كان يل عليك كذا فيقول: »نعم« يحمل على اجلواب)5(.

ال�سهو  �سجدتي  يف  الت�سهد  يف  جاء  ما  باب  ال�سالة،  يف  الرتمذي  اأخرجه   )1(
240/2-241، الن�سائي يف ال�صهو، ب�ب ذكر الختالف على اأبي هريرة يف 

ال�سجدتني 26/3، اأحمد يف م�سنده 447/2، املغني 178.
)2( �سقط من الن�سخة، وهو موجود يف التو�سيح وغريه.

وهو: ماعز بن مالك ال�سلمي. قال ابن حبان: له �سحبة. وهو الذي ُرِجَم يف 
عهد الر�سول �سلى الله عليه و�سلم تائبًا. وقال: اإنَّ ا�سمه غريب، وماعز لقب.

انظر الإ�سابة 337/3.
)3( حديث َرْجم ماعز ر�سي الله عنه بعد اإقراره بالزنا. �سحيح ثبت يف ال�سحيحني 
وغريهما، من حديث اأبي هريرة وغريه. انظر: نيل الأوطار 260/7، اللوؤلوؤ 
اأحمد  م�سند   ،314-308/3  ،74/4 الراية  ن�سب   ،215/2 واملرجان 

217/5، ال�سنن الكربى 83/6، املح�سول 200-199/2.
)4( اأي فعليَّ كذا، اأو يلزمني كذا.

)5( اأي ففي هذه الأحوال الثالثة يحمل على اجلوب اتفاقًا، ويكون تابعًا له اإن كان 
ًا فكذلك، اأي ي�ساويه - حتى لو قيل:  عاّمًا فهو عام اتفاقًا، واإن كان خا�سّ
هل يجوز الو�سوء مباء البحر؟ فقال: »نعم«، كان عاّمًا. ولو قيل هل يجوز يل 

ًا. الو�سوء مباء البحر؟ فقال: »نعم« يكون خا�سّ
فيه داًل على   ال�سافعي - حتى كان ترك اجلواب  وقيل: يعم اجلواب فيه عند 
=
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- واإن ا�ستقل، وكان الظاهر كونه ابتداء كالم مع احتمال اجلواب نحو: 
يت اليوم« مع زيادة على القدر الواجب،  »تعال تغدَّ معي« فقال: »اإْن تغدَّ

يحمل على البتداء / عندنا حماًل للزيادة ]9/ب على الإفادة)1(.
ق ديانًة)2(، ل ق�ساء)3(. دِّ ولو قال: عنيت اجلواب �سُ

وعند ال�سافعي يحمل على اجلواب)4(.
=

جواز التو�سوؤ مباء البحر لكل اأحد، لرتك ال�ستف�سال.
ولكن الراجح اأّن ال�سافعي اإمنا اأراد بقوله: »ترك ال�ستف�سال« مع قيام الحتمال 

ينزل منزلة العموم يف املقال: اجلواب امل�ستقل.
التقرير والتحبري 234/1.

)1( اأي ول يكون تابعًا لل�سبب حتى يحنث اإن تغدَّ عند غريه يف هذا اليوم اإل اأن 
يخ�سه العرف.

)2( اأي لأنه نوى ما يحتمله اللفظ. والنية فيما يحتمله اللفظ مقبولة.
)3( لأنه خالف الظاهر مع اأن فيه تخفيفًا عليه. التلويح 63/1.

احلنفية،  واأكرث  اأ�سحابهما،  واأكرث  وال�سافعي  اأحمد  قول  هو  املذهب  وهذا 
واملالكية، والأ�سعرية.

امل�ست�سفى 60/2، 114، خمت�رش ابن احلاجب 110/2، الإحكام 274/2، 
الرو�سة 233/2، الفوائد الأ�سولية 240، التمهيد 134. وهو الراجح.

)4( على ما نقله الآمدي وابن احلاجب وغريهما اعتماداً على قول اإمام احلرمني يف 
الربهان اأنه الذي �سحَّ عندي من مذهب ال�سافعي.

لكنه مردود كما قال الإ�سنوي بن�سه يف الأم: على اأنَّ ال�سبب ل ي�سنع �سيئًا اإمنا 
ي�سنعه الألفاظ. وم�سى عليه اأكرث اأ�سحابه.

وبني الفخر الرازي يف مناقبه وهم نقل الأول عنه مبا يعرف ثمة.
=
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وهذا ما قيل: اإن العربة لعموم اللفظ، ل خل�سو�ض ال�سبب، لتم�سك 
ال�سحابة - ر�سي الله عنهم - ومن بعدهم بالعمومات الواردة يف حوادث 

ة)1(. خا�سّ
وعند ال�سافعي: ل عربة لعموم اللفظ، اإّن املُْعَترَب خ�سو�ض ال�سبب.

  

=
وروي عن م�لك، وذهب بع�ص العلم�ء ك�أبي الفرج، وابن اجلوزي اإليه ان 
 ،235/1 التقرير  حادثة.  وقوع  كان  اإن  العموم  واإلى  �سائل.  �سوؤال  كان 

�رشح الكوكب املنري 178/3.
وكذلك هو قول يف مذهب احلنابلة. انظر: �رشح الكوكب املنري 178/3.

)1( ومل ينكر فكان اإجماعًا منهم على اأنه ل يقت�رش به على ال�سبب. ولأنَّ اللفظ 
عام، ومل يوجد املانع، وال�سبب ل ي�سح مانعًا، فوجب العمل لوجود املقت�سى 

وانتفاء املانع.



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 280

وهو قول مالك)1(، واملزين)2(، واأبي ثور - اأي�سًا)3(.

)1( نقل القرايف يف تنقيح الف�سول �ض216 روايتني عن مالك.
وقال اأكرث املالكية على اأّن العربة بعموم اللفظ ل بخ�سو�ض ال�سبب. التمهيد 

لأبي اخلّطاب 162/2.
)2( اإ�سماعيل بن يحيى بن اإ�سماعيل، اأبو اإبراهيم املزين، �ساحب الإمام ال�سافعي. 
الأعيان  وفيات  ترجمة يف:  له  احلجة.  قوي  عاملًا، جمتهداً،  زاهداً،  كان 
71/1، ال�سوء الالمع 308/2، �رشح املنهاج لالأ�سفهاين 756/2، التمهيد 

لأبي اخلطاب 162/2، فواحت الرحموت 290/1.
 ،216 الف�سول  تنقيح  �رشح   ،159/2 ال�سول  نهاية  يراجع:  للتف�سيل   )3(
املح�سول 1/ق189/3، املحلى على جمع اجلوامع 38/2، فواحت الرحموت 
290/1، نزهة اخلاطر 141/2، الع�سد 110/2، بيان املخت�رش 148/2               
فما بعدها، اإر�ساد الفحول 134، تخريج الفروع على الأ�سول 193، البحر 

198/3-210، تغيري التنقيح 27.
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مباحث الأدلة التي يخ�س�ص
بع�صها بع�صًا

1 - القراآن بالقراآن.
نَّة. نَّة بال�سُّ 2 - ال�سُّ

نَّة املتواترة. 3 - عموم القراآن بال�سُّ
4 - عموم القراآن بخرب الواحد.

نَّة بالقراآن. 5 - عموم ال�سُّ
نَّة بالإجماع. 6 - تخ�سي�ض الكتاب وال�سُّ

عليه    الله  �سلى  الر�سول  بفعل  التخ�سي�ض   -  7
و�سلم.

8 - التخ�سي�ض بالإقرار.
9 - التخ�سي�ض مبذهب ال�سحابي.
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1 - واعلم اأنَّ جواز تخ�سي�ض الكتاب بالكتاب.
نَّة )متفٌق عليه()1(. نَّة بال�سُّ 2 - وال�سُّ

واإن خالف فيهما طائفة)2(. كم� مرَّ ذكره)3()4(.

)1(  مل يرد يف الن�سخة املوجودة عندي. ويف الوجيز �ض30: ويجوز تخ�سي�ض 
نَّة، واإن خالف فيهما طائفة. نَّة بال�سُّ الكتاب بالكتاب. وال�سُّ

)2( املراد بالطائفة املخالفة - هنا - بع�ض الظاهرية، ومنهم داود الظاهري.
اإر�ساد الفحول 158، �رشح  الكوكب  املنري 366/3، الوجيز �ض30 للموؤلِّف.

)3( مرَّ ذلك يف اأول ب�ب التخ�صي�ص �ص123.
�رصوط  يف  اختلفوا  واإن  الأ�صوليني،  جمهور  مذهب  هو  القول  هذا   )4(
التخ�سي�ض بالتقدمي والتاأخري، اأو القرتان، اأو ال�ستقالل، اأو الت�سال، اأو 

الرتاخي.
�صواء ك�نت   - نَّة  ب�ل�صُّ نَّة  ال�صُّ اأو  ب�لكت�ب،  الكت�ب  لتخ�صي�ص  ب�لن�صبة  وذلك 
اأحادية مبثلها اأو متواترة مبثلها اأو اأحادية مبتواترة، فاإنه متى اتفق اجلن�ض وكان 

�ض اأو اأقوى منه جاز باتفاق عند اجلمهور. �ُض يف قوة املَُخ�سِّ املَُخ�سِّ
- ولكن مذهب احلنفية يخالف مذهب اجلمهور يف معنى التخ�سي�ض، ويف 

�رشوطه كما �سبق �ض123.
الكتاب  تخ�سي�ض  ز  ُيَجوِّ فلم  الظاهرية،  بع�ض  امل�ساألتني  يف  خالف  وكذلك 

بالكتاب، ومت�سكوا بقوله تعالى: }ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ{ النحل: 44.
نَّة لالآية ال�سابقة. - وقالوا: اإن التخ�سي�ض بيان للمراد باللفظ، وهو ل يكون اإل بال�سُّ
ي�صتلزم  ل  مبيِّنً�  و�صلم  عليه  الله  �صلى  الر�صول  كون  ب�أن  ذلك:  عن  واأُجيب 
اأخ�ص  والوقوع  فعاًل.  ذلك  وقع  وقد  ب�لكت�ب.  الكت�ب  بي�ن  يح�صل  اأن ل 

}ڃ  ڃ     چ  چ   تعالى:  قوله  اأمثلته:  ومن  اجلواز.  من 
چچ{ البقرة: 228 - وهذا يعم احلوامل وغري احلوامل. ثم خ�ّص ذلك بقوله        
=
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3 - وجواز تخ�سي�ض عموم القراآن باخلرب املتواتر وفاقًا)1(.

=
خ�ض  كما   -  4 الطالق:  وئۇئ{  وئ   ەئ   ەئ   ائ   }ائ   تعالى: 
}ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ{  تعالى:  بقوله  بها  الدخول  قبل  املطلقة  منه 

الأحزاب: 49.
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   }ڦ   تعالى:  بقوله  معار�ض  هو  وكذلك   -

ڄ{ النحل: 89.
و�سلم،  عليه  الله  �سلى  الر�سول  من  يح�سل  البيان  اأن  الآيتني  بني  واجلمع   -

وذلك اأعم من اأن يكون منه اأو على ل�ص�نه. البحر 361/3.
نَّة خالف فيه بع�ض الظاهرية. وقد نقل ال�سيخ اأبو  نَّة بال�سُّ وكذلك تخ�سي�ض ال�سُّ
ح�مد الإ�صفرائيني - كم� ذكر الزرك�سي يف البحر عن داود اأنهما يتعار�سان ل 

ينبئ اأحدهما عن الآخر.
نَّة، لأن الله تعالى جعله  نَّة بال�سُّ - وقال القا�سي عبدالوهاب: منع قوٌم تخ�سي�ض ال�سُّ
البحر 361/3 - وقال  اإليه معنى.  للرد  البيان مل يكن  اإلى  فلو احتاجت  مبينًا، 
نَّة املتواترة، وهو جممٌع عليه. ثم  نَّة املتواترة بال�سُّ ال�سوكاين: يجوز تخ�سي�ض ال�سُّ

نقل اخلالف الذي مر عن اأبي حامد الإ�سفرائيني، وقال بعده: ول وجه له.
ومثاله: )يف اأربعني �ساة �ساة( بحديث )يف �سائمة الغنم الزكاة(.

الرحموت  فواحت   ،26/2 اجلوامع  جمع  1/ق117/3،  املح�سول  انظر: 
345/1، تنقيح الف�سول 202، املعتمد 274/1، مناهج العقول 143/2، 
خمت�رش ابن احلاجب 147/2، بيان املخت�رش 310/2، اإر�ساد الفحول 158، 

�رشح الكوكب املنري 366/3، الإحكام 321/3، امل�ست�سفى 141/2.
)1( هذا ي�سري اإلى اأن ما �سبق من امل�ساألتني خمالف حلكم هذه امل�ساألة، وما فوق 

التفاق اإل الإجماع.
بالإجماع، يعني جواز تخ�سي�ض عموم  قال يف البحر 362/3: قوًل واحداً 
=
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4 - اأ - وبخرب الواحد قول الأئمة)1( الأربعة)2(.

=
القراآن باخلرب املتواتر جائز قوًل واحداً بالإجماع. 

القائلني  للعموم  املثبتني  عند  ومق�سوده  خالفًا:  فيه  اأعرف  ل  الآمدي:  وقال 
بجواز تخ�سي�سه.

نَّة الفعلية خالفًا. - ولكن حكى بع�سهم يف ال�سُّ
وق�ل ال�صيخ اأبو ح�مد الإ�صفرائيني: ل خالف يف ذلك اإل م� يحكى عن داود 

يف اإحدى الروايتني.
وقال ابن كج: ل �سك يف اجلواز، لأن اخلرب املتواتر يوجب العلم. كما اأن 

ظاهر الكتاب يوجبه.
- واأحلق بذلك الأخبار التي يقطع ب�سحتها - كتخ�سي�ض اآية املواريث بحديث 
 ،472-471/2 املنتقى  امل�سِلَم(.  الكافُر  ول  الكاِفَر،  امل�سلُم  يرث  )ل 

التلخي�ض احلبري 265/2 وهو متفق عليه كما يقول.
}ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        تعالى:  قوله  الفعلية  ومثال  القولية،  نَّة  لل�سُّ مثال  وهذا 
تواتر من رجم  مبا  الآية خم�سو�سة  فاإن هذه  النور: 2-  ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ{ 

املح�سن.
 ،29 الغليل  �سفاء   ،251-245  ،137-128 لل�سافعي  الر�سالة  انظر: 

التف�سري الكبري للرازي 212/6.
اإذا ك�ن فيه احتم�ل  اإل  القراآن  نَّة ل تخ�ص�ص  ال�صُّ اأن  ال�ص�فعي  اإلى  ُن�ِصَب  وقد 

التخ�سي�ض بالقراآن. البحر 362/3، اإر�ساد الفحول 158-157.
النعمان،  حنيفة  اأبو  الإمام  وهم:  الفقه،  يف  امل�سهورون  الأئمة  بهم:  املراد   )1(

والإمام مالك، والإمام ال�سافعي، والإمام اأحمد بن حنبل - رحمهم الله.
عند       امل�صهور  هو   - واأحمد  وال�ص�فعي  م�لك  الثالثة:  الأئمة  اإلى  ذلك  ن�صبة   )2(
=
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ب - وقال عي�سى بن اأبان: اإْن خ�ضَّ عموم القراآن بقطعي جاز تخ�سي�سه 
بخرب الواحد واإلَّ فال)1(.

=
      الأ�سوليني.

واأما النقل عن اأبي حنيفة فينكره الأحناف، واإن �رشح به ابن احلاجب وغريه 
من الأ�سوليني.

     - لأن العام قطعي الدللة قبل التخ�سي�ض، وخرب الواحد ظني فال يخ�س�ض 
عموم القراآن الذي هو قطعي.

انظر: الإبهاج 171/2، نهاية ال�سول 108/2، الإحكام 312/2، ك�سف 
بيان  الف�سول 208،  تنقيح  الرحموت 349/1،  فواحت  الأ�رشار 294/1، 
لأبي  التمهيد   ،114/2 امل�ست�سفى   ،132 التب�رشة   ،376/3 املخت�رش 
املنري 359/3،  الكوكب  الفحول 158، �رشح  اإر�ساد  اخلطاب 105/2، 

املح�سول 1/ق131/3، �رشح املنهاج لالأ�سفهاين 412-411/1.
)1( اأي اأن عي�صى بن اأب�ن ا�صرتط جلواز تخ�صي�ص ع�م القراآن بخرب الواحد اأن ي�صبق 
ذلك تخ�صي�ص عموم القراآن بقطعي. واأطلق ف�صمل املخ�ص�ص املت�صل اأو املنف�صل، 
 - املجاز  اإلى  اأخرجه  �سواء  العام  دللة  ي�سعف  ما  على  عنده  اجلواز  مدار  لأن 

كالتخ�سي�ض بالعقل اأو ل - كالتخ�سي�ض بالن�سو�ض القطعية مت�سلة اأم منف�سلة.
ونقل عنه جواز التخ�سي�ض باخلرب الأحادي. اإر�ساد الفحول �ض158.

يعني  امل�سهور،  هو  وهذا   :294/1 الك�سف  يف  البخاري  عبدالعزيز  قال 
اأن ي�صبق ذلك بتخ�صي�ص  ا�صرتاط جواز تخ�صي�ص العموم ب�خلرب الأح�دي - 

العام بقطعي - من مذهب علمائنا.
ونقل عن اأبي بكر اجل�سا�ض وابن اأبان، وهو قول اأكرث اأ�سحاب اأبي حنيفة وهو 
قول بع�ض اأ�سحاب ال�سافعي - اأي�سًا. انظر: اأ�سول ال�رشخ�سي 142-141/1، 

تي�سري التحرير 267/1، حا�سية التفتازاين على �رشح الع�سد 149/2.
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ج - وقال الكرخي: اإْن خ�ضَّ مبتَّ�سٍل جاز واإل فال)1(.
د - وقال القا�سي اأبو بكر: ل اأدري يجوز اأم ل؟)2(.

)1( أقول: اإن مذهب الكرخي مقابل ملذهب ابن اأبان، وكالهما من احلنفية الذين 
ي�سرتطون يف تخ�سي�ض عام القراآن ابتداًء اأن يكون بقطعي.

والفرق بينهم� اأن الكرخي ي�صرتط لتخ�صي�ص ع�م القراآن بخرب الواحد اأن يخرج 
املت�صل  املخ�ص�ص  هو  اإن�  ذلك  اإلى  يخرجه  والذي  املج�ز.  اإلى  احلقيقة  من 
وهو  احلنفية  عند  امل�سهور  هو  بالظني  مراده  لكن  ظنيًا.  اأم  قطعيًا  كان  �سواء 
اخلرب الذي روي اأحاداً يف الع�رش ثم تواتر يف الع�رشين الثاين والثالث، فمدار 
مذهبه - كم� ذكر - على اإخراج الع�م اإلى املج�ز. لأن ن�صبته حينئٍذ اإلى جميع 
مراتب التجوز على ال�سواء. فال ميكن اأن يكون قطعيا ف�سعف، وحينئٍذ ميكن 

تخ�سي�سه بخرب الآحاد.
قال العطار يف حا�سيته على جمع اجلوامع: واعلم اأن كالم ابن اأبان والكرخي 
- هنا - اإمنا هو يف جواز التخ�سي�ض وعدمه، واإن كان العام املخ�سو�ض لي�ض 
بحجة عند الأول مطلقًا. وعند الثاين اإمنا يكون حجة اإن ُخ�ضَّ مبت�سل كما يف 

املنهاج وغريه 64/2، املنهاج 171/2.
وانظر امل�ساألة فيما �سبق يف حجية العام املخ�سو�ض �ض132.

)2( وُحِكَي عنه اأنه قال: يجوز التعبُّد بوروده، ويجوز اأن يرد لكنه مل يقع.
وُحِكَي عنه - اأي�سًا اأنه مل يرد، بل ورد املنع. وحكى الرازي اأن الذي اختاره 

لنف�سه هو الوقف.
لكن الذي نقله ال�سيخ اإمام احلرمني عن �سيخه هو الوقف يف قدر التعار�ض. 

اإليه  ذهب  م�  عن  وق�ل  يتن�وله.  م�  بقية  يف  الكت�ب  من  الع�م  اللفظ  واإجراء 
الكتاب بخرب  القطع بتخ�سي�ض  العقل. واختار  اإنه متجه يف م�سلك  الباقالين 
الواحد. الو�سول اإلى الأ�سول 260/1، الربهان 426/1-427، املح�سول 

1/ق131/3.
=
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نَّة بالقراآن)1(. 5 - ويجوز تخ�سي�ض ال�سُّ
خالفًا لبع�ض)2(.

=
- ويف امل�ساألة مذهب خام�ض باملنع مطلقًا. وبه قال بع�ض احلنابلة - كما حكاه 
اأبو اخلطاب - ونقله الغزايل يف املنخول عن املعتزلة، لأن خرب الواحد ل يقطع 
والفقهاء.  املتكلمني  من  طائفة  برهان عن  ابن  ونقله  القراآن.  بخالف  باأ�سله 
ونقله اأبو احل�سني بن القطان عن طائفة من اأهل العراق. ولأجله منعوا احلكم 

بالقرعة وال�ساهد واليمني.
البحر 365/3، اإر�ساد الفحول �ض158، الو�سول اإلى الأ�سول 260/1.

فانظره  القا�سي  قول  على  عًا  متفرِّ بالوقف  �ساد�سًا  مذهبًا  الزرك�سي  ونقل   -
367/3 وما بعدها.

كان  واإن  القراآن  عام  لأن  امل�ساألة،  هذه  اجلمهور يف  مذهب  الراجح  اإن  ثم 
قطعي الثبوت فهو ظني الدللة بدون القرينة، وخرب الواحد، واإن كان ظني 
الثبوت فقد يكون قطعي الدللة فيتعادلن، ويجمع بينهما بطريق البيان، لأن 

العمل بالدليل مهما اأمكن خري من اإهماله بالكلية.
ثم اإن العموم مع خرب الواحد له مراتب، فالبُدَّ من مراع�ة ذلك، فقد يكون 
العموم اأقوى فيقدم. وقد يكون خرب الواحد اأقوى فيقدم، اأو يت�ساويان فيجمع 

بينهما بالتخ�سي�ض. املراجع ال�سابقة.
نة  )1( هذا قول اجلمهور من العلماء، اإل اأن بع�سهم �رشح يف عنوان امل�ساألة بال�سُّ
يف  يجوز  اأن  اأولى  ب�ب  فمن  املتواترة  نَّة  ال�صُّ يف  ذلك  ج�ز  واإذا  املتواترة، 
الأحادية البحر 362/3-363، اإر�ساد الفحول 157، التمهيد لأبي اخلطاب 

113/2، الإحكام 321/2، �رشح الع�سد 149/2.
)2( هذا القول رواية لالإمام اأحمد - رحمه الله - وبع�ض ال�سافعية. قال ابن برهان: 
=
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نَّة بالإجماع)1(. 6 - ويجوز تخ�سي�ض الكتاب وال�سُّ

=
      وهو قول بع�ض املالكية.

نَّة تق�سي على الكتاب، والكتاب ل  وقال مكحول، ويحيي بن اأبي كثري: ال�سُّ
نَّة ل تن�سخ القراآن   نَّة. و�سياأتي عن ال�سافعي - رحمه الله- اأن ال�سُّ يق�سي على ال�سُّ
اأيدين�.  عن  نَّة  ال�صُّ خرجت  واإل  من�صوخة،  اأنه�  تبني  �ُصنَّة  معه�  ك�ن  اإذا  اإل 
فيحتمل اأن ي�صرتط ال�ص�فعي - هن� - هذا ال�رصط ويحتمل خالفه. والفرق اأن 

النَّ�ْسَخ رفع فهو اأقوى من التخ�سي�ض.
 ،217/2 املخت�رش  بيان   ،363-362/3 البحر  وخا�سة  ال�سابقة  املراجع 
ومثاله: تخ�سي�ض قوله ]: )البكر بالبكر( بقوله تعالى: }ہ  ہ{. قال 

}ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   تعالى:  بقوله  ا�ستدلوا  فاإن  للمنع.  ال�سوكاين: ول وجه 
ڤ{ النحل: 44- فقد عرفت عدم دللته على املطلوب مع كونه معار�سًا مبا 
هو اأو�سح دللة كما تقدم. اإر�ساد الفحول 157، املح�سول 1/ق124/3، 

التمهيد لأبي اخلطاب 113/2.
)1( هذا قول اجلمهور. قال الآمدي: ل اأعرف فيه خالفًا.

وكذلك حكى الإجم�ع على جواز التخ�صي�ص ب�لإجم�ع الأ�صت�ذ اأبو من�صور.
وقال: معناه: اأن يعلم بالإجماع اأن املراد باللفظ العام بع�ض ما يقت�سيه ظاهره. 

ويف احلقيقة يكون التخ�سي�ض بدليل الإجماع، ل بنف�ض الإجماع. 
- وقال ابن الق�سريي: َمْن خالف يف التخ�سي�ض بالعقل يخالف - هنا-.

- وقال القرايف: الإجماع اأقوى من الن�ض اخلا�ض، لأن الن�ض اخلا�ض يحتمل 
الن�سخ، والإجماع ل ين�سخ، لأنه اإمنا ينعقد بعد انقطاع الوحي.

ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   }ٱ   تعالى:  قوله  اأمثلته:  من  ال�سرييف  وجعل   -
قال:      ٺٺ{ اجلمعة: 9 -  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ       پ   پ   پ  
=
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وال�سافعية،  عندنا -  العموم  يخ�س�ض  ال�سالم -  عليه  وفعله -   - 7
واحلنابلة)1(.

=
واأجمعوا على اأنه ل جمعة على عبٍد ول امراأة.

املعتمد   ،117/2 التمهيد   ،161-160 الفحول  اإر�ساد   ،363/3 البحر 
ة 474/1، امل�ست�سفى 102/2، املح�سول 124/3، �رشح  161/1، الُعدَّ
الع�سد 150/2،رو�سة الناظر 224/2، امل�سّودة �ض126، �رشح الكوكب 
بيان  �ض202،  الف�سول  تنقيح   ،352/1 الرحموت  فواحت   ،369/3 املنري 

املخت�رش 325-324/2.
)1( قيَّد ذلك ابن النج�ر يف �رصح الكوكب املنري ب�أن يكون العموم �ص�ماًل له.

ويف اإر�ص�د الفحول - اإذا مل يدل دليل على اخت�ص��صه به.
وامل�ساألة مبنية على حجية فعل الر�سول �سلى الله عليه و�سلم فمن يقول بحجية 

فعله يخ�س�ض به العموم.
- وَمن ل يرى حجية فعله �سلى الله عليه و�سلم اأو يف�سل يف حجية الفعل ل 

يرى التخ�سي�ض به فيما مل يره حجة.
- ولذلك قيده يف م�سلم الثبوت باملقارنة.

}ھ  ھ  ے  ےۓ{  تعالى:  قوله  الله -  اأحمد - رحمه  الإمام  وخ�ض 
البقرة: 222- بفعل الر�سول �سلى الله عليه و�سلم. قال يف رواية �سالح: مِلَا 
ائتزرت  اإذا ح��صت  اإحدان�  )ك�نت  عنهم�:  الله  ر�صي  وميمونة  ع�ئ�صة  ق�لت 
ودخلت مع ر�سول الله �سلى عليه و�سلم يف �سعاره( دلَّ على اأنه اأراد اجلماع، 
فخ�ض العموم بفعل الر�سول �سلى الله عليه و�سلم. واحلديث اأخرجه البخاري 

403/1، وم�سلم 242/1.
وانظر امل�ساألة يف: امل�ست�سفى 106/2، جمع اجلوامع 31/2، خمت�رش ابن 
البحر  الفحول 158،  اإر�ساد  احلاجب 151/2، املح�سول 1/ق125/3، 

املحيط 387/3-389، بيان املخت�رش 326/2-329، امل�سودة 113.
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- ونفاه الكرخي - كما لو قال - عليه ال�سالم »ك�سف العورة حرام. 
ُثمَّ فعل ك�سف العورة«)1(.

)1( قال يف املنتهى: م�ساألة فعله �سلى الله عليه و�سلم يخ�س�ض العموم، كما لو قال 
عليه ال�سالة وال�سالم الو�سال اأو ال�ستقبال، اأو ك�سف الفخذ حرام على ُكلِّ 
فاملختار  بعام  ثبت  واإن  فن�سخ،  بخا�ض  الإتباع  ثبت  فاإن  فعل،  ثم  م�سلٍم. 

تخ�سي�سه بالأول. وقيل: العمل مبوافق الفعل. وقيل بالوقف.
لنا: التخ�سي�ض اأولى للجمع.
قالوا: الفعل اأولى خل�سو�سه.

قلت: الكالم يف العمومني. املخت�رش 151/2.
وقد ُروي عن ابن جريج عن حبيب بن اأبي ثابت عن عا�سم بن �سمرة عن علي 
قال: قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: )ل تربز فخذك ول تنظر اإلى فخذ 
حي ول ميت( - رواه اأبو داود يف كتاب احلمام، باب النهي عن التعري، 

رقم: 4015، 40/4، وقال: فيه نكارة.
قال الزرك�سي يف املعترب 60/1: وزعم ابن حزم اأن ابن جريج مل ي�سمعه من 

حبيب، ولي�ض كما قال.
الله  ر�سول  )كان  قالت:  عنها  الله  ر�سي  عائ�سة  عن  م�سلم  فروى  فعله  واأما 
�صلى الله عليه و�صلم م�صطجعً� يف بيته ك��صفً� عن فخذه اأو �ص�قيه، ف��صت�أذن 
ث، ثم ا�صت�أذن عمر ف�أذن له وهو  اأبو بكر ف�أذن له وهو على تلك احل�ل، فتحدَّ
ث، ثم ا�صت�أذن عثم�ن فجل�ص ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم  كذلك فتحدَّ
ى ثيابه، قال: فدخل فتحدث، فلما خرج قالت: عائ�سة: دخل اأبو بكر  و�سوَّ
فلم تباله، ثم دخل عمر فلم تباله، ثم عثمان فجل�ست، و�سويت عليك ثيابك 

فقال: األ اأ�ستحي من رجل ت�ستحي منه املالئكة(.
انظر: م�سلم 44، ف�سائل ال�سحابة، 3- باب من ف�سائل عثمان رقم )36( 

1866/4، بيان املخت�رش 328/3.
ثم انظر اخلالف يف ك�سف العورة اأو الفخذ يف: بداية املجتهد 114/1.
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خمالٌف  ته  اأمَّ من  واحد  لفعل   - ال�سالم  عليه   - اإنكاره  وعدم   -  8
الع�م  ذلك  بني  من  للف�عل  تخ�صي�صً�  كان)1(   - عليه  القدرة  مع  للعموم 

عنداجلمهور)2(.
. ولو عربَّ بامل�سارع لكان اأولى. )1( هكذا يف الن�سخة التي لديَّ

)2( هذه امل�ساألة ُتْعَرف باإقرار الر�سول �سلى الله عليه و�سلم لأحد املكلفني على فعٍل 
يخالف العموم، هل يخ�س�ض العام اأو ل؟

اأ - فذهب اجلمهور اإلى اأن ذلك يكون تخ�صي�صً� للف�عل من ذلك الع�م.
ثم اإن كان الفعل معلَّاًل يلحق به ما وجدت فيه العلة بالقيا�ض. اأو مبا روي اأنه 

قال: )حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة( لأن معنى احلديث ثابت.
- واإن مل يكن معلاًل فالراجح عدم اإحلاق غريه به، ويكون الفاعل خم�سو�سًا 

من العموم.
كان  واإن  نا�سخًا،  يكون  العموم  عن  الفعل  تاأخر  اإْن  بع�سهم:  وقال   - ب 

مو�سوًل به يكون خم�س�سًا.
 ،331/3 الإحكام   ،354/1 الرحموت  فواحت  يف:  لة  مف�سَّ امل�ساألة  انظر 
امل�ست�سفى 109/2، جمع اجلوامع، مناهج العقول 154/2، تنقيح الف�سول 
بيان   ،159 الفحول  اإر�ساد   ،573/2 الُعدة   ،248/2 الرو�سة   ،210

املخت�رش 329/2-331، البحر 390-389/3.
�ص نف�ص تقريره �صلى الله عليه و�صلم  ثم اإذا ج�ز التخ�صي�ص ب�لتقرير فهل املخ�صِّ
اأو ما ت�سمنه التقرير من �سبق قول به التخ�سي�ض، فيكون م�ستدًل بتقريره على 
اأنه قد خ�ص بقول �ص�بق، اإذ ل يجوز لهم اأن يفعلوا م� فيه خم�لفة للع�م اإل ب�إذن 
�رصيح، فتقريره دليل ذلك؟ فيه وجه�ن للحن�بلة، وكذلك لل�ص�فعية ق�ل ابن 

فورك والطربي: الظاهر الأول.
املراجع ال�سابقة، و�رشح الكوكب املنري 375/3، البحر 390-389/3.

ومن اأمثلة التخ�سي�ض بالتقرير: ترك اأخذ الزكاة من اخل�رشوات وتركه الزكاة 
=
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واإن  واحلنابلة،  عندنا  للعموم  خم�س�ض  ال�سحابي)1(   ومذهب   -  9
. كان هو الراوي لذلك العام.]10/اأ 
واجلمهور على اأنَّه ل يخ�س�سه)2(.

=
يف النوا�سح. واإقراره �سلى الله عليه و�سلم ترك الو�سوء من النوم قاعداً.

البحر املحيط 389/3.
)1( ال�سحابي: َمْن لقي النبي �سلى الله عليه و�سلم موؤمنًا به ومات على الإ�سالم.

للع�م  خم�ص�صً�  مذهبه  يكون  الذي  ال�صح�بي  مفهوم  يف  ي�صرتط  من  وهن�ك 
ًة ي�سح معها اأن يطلق عليه  �رشوطًا منها: اأن يالزم النبي �سلى الله عليه و�سلم ُمدَّ

ا�سم ال�ساحب عرفًا.
)2( مذهب ال�صح�بي: فعله اأو قوله اأو فتواه اإذا ك�ن ذلك خم�لفً� للعموم.

للعموم،  خم�لفً�  ك�ن  اإذا  ال�صح�بي  مذهب  يف  الأ�صوليون  اختلف  وقد   -
و�سواء كان هو الراوي للعام اأو ل، هل يخ�س�ض العام اأو ل؟

اأ - فذهب املالكية وال�سافعية اإلى اأنه ل يخ�س�ض العموم مطلقًا.
ب - وذهب احلنفية واحلن�بلة اإلى اأنه يخ�ص�ص الع�م.

وقد �رشح ابن عبدال�سكور بذلك فقال: »فعل ال�سحابي العدل العامل خم�س�ض 
عند احلنفية واحلنابلة«.

بخالف حمله احلديث اأو الآية على اأحد املحامل، فاإنه لي�ض بحجة عند اأكرث 
م�سايخ احلنفية.

وقال ابن النجار: »ويجوز تخ�سي�ض اللفظ العام - اأي�سًا - مبذهب ال�سحابي 
عند َمن يقول اإنه حجة«.

ك�سف الأ�رشار 355/1، �رشح الكوكب املنري 375/1.
ج - وهناك قول بالتف�سيل بني اأن يكون راويًا للحديث فيخ�س�ض، اأو ل يكون 
=
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=
راويًا له فال يخ�س�ض مبذهبه.

و�سبب اخلالف يف امل�ساألة هو الختالف يف حجية مذهب ال�سحابي.
فَمن يرى اأنه حجة يخ�س�ض به العام عند التعار�ض جمعًا بني الأدلة ال�رشعية لأن 

اأدلة ال�رشع ل تتناق�ض.
ومذهب     العام حجة،  لأن  العام،  به  يخ�س�ض  ل  لي�ض حجة  اأنه  يرى  وَمن 

ال�سحابي لي�ض بحجة، فال يتعار�ض مع العام.
ول  مذهبه،  من  حجة  يراه  مبا  يخ�س�ض  ال�سحابي  مذهب  يف  ل  ُيَف�سِّ وَمن 
مذهب  على  الكالم  تعالى  الله  �ساء  اإن  و�سياأتي  حجة،  يراه  ل  مبا  يخ�س�ض 

ال�سحابي �ض.
- وقد مثل لهذه امل�ساألة مبذهب اأبي هريرة ر�سي الله عنه يف ولوغ الكلب يف 
الإن�ء، ف�إنه خم�لف مل� رواه من قوله �صلى الله عليه و�صلم: )اإذا َوَلَغ الكلُب يف 
اإناء اأحدكم فليغ�سله �سبعًا اإحداُهن بالرتاب(. رواه البخاري: )اإذا �رصب الكلب 
اأحدكم فليغ�سله �سبعًا( 172-274/1 باب املاء الذي يغ�سل به �سعر  اإناء  يف 

الإن�سان.
- فهل يخ�س�ض هذا العموم مبذهب ال�سحابي الذي روى العام، ويقت�رش يف 
الغ�سالت على ثالث، كما هو مذهب اأبي هريرة ر�سي الله عنه؟ اأو ل يقت�رش 

على ذلك ويتبع لفظ احلديث الع�م؟
الف�سول  تنقيح   ،125 التمهيد   ،579/2 ة  الُعدَّ يف:  واملناق�سة  الأدلة  انظر 
219، امل�ست�سفى 112/2، خمت�رش ابن احلاجب 151/2، املح�سول 1/
ق191/3، الإحكام لالآمدي 333/3، املحلى على جمع اجلوامع 33/2، 
املخت�رش  بيان   ،402-398/3 البحر   ،123/2 الرو�سة   ،127 امل�سودة 

331/3، معاين الآثار 23/1.
املالكية وال�سافعية وكثري من احلنابلة وبع�ض احلنفية   اإن اجلمهور من  وأقول: 
=
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10 - والعادة امل�ستمرة)1( يف تناول بع�ض خا�ض من عام، ورد خطاب 
ال�سارع بتحرميه تخ�سي�ض احلرمة بذلك البع�ض اخلا�ض منه، ول تعم احلرمة 

جميع اأفراده عندنا)2(.
خالفًا للجمهور)3(.

=
الع�م مبذهب ال�صح�بي الذي خ�لف فيه غريه،  اإلى عدم تخ�صي�ص  قد ذهبوا 

وللراأي فيه جمال.
واأم� حتقيق مذهب ال�ص�فعي رحمه الله - يف ذلك فينظر يف: اأثر الأدلة املختلف 

فيها للدكتور م�سطفى البغا �ض347 فما بعدها، والتب�رشة �ض149.

)1( ما ا�ستمر النا�ض عليه على حكم املعقول، وعادوا اإليه مرة بعد اأخرى.
وق�ل اأبو البق�ء: الع�دة: كل اأمر تكرر، وا�صتق�قه� من )ع�َد، يعوُد( اإذا رجع. 
د( �ض524،  و  )ع  مادة  للراغب،  املفردات  التعريفات �ض149-146، 
التعاريف  مهمات   ،216/3 الكليات  ���ض521،  د(  و  )ع  املنري  امل�سباح 

�ض495.
)2( م�سلم الثبوت 345/1، التحرير 317/1.

)3( خمت�رش املنتهى 152/2، بيان املخت�رش 333/2، املح�سول 1/ق198/3-
199، التمهيد لأبي اخلطاب 159-158/2.

قال ال�سوكاين: امل�ساألة ال�ساد�سة والع�رشون يف التخ�سي�ض بالعادة: 
اأ - ذهب اجلمهور اإلى عدم التخ�صي�ص به�.

ب - وذهب احلنفية اإلى جواز التخ�صي�ص به�.
ونقل القرايف عن املالكية التخ�سي�ض بالعوائد، وابن احلاجب نقل عن اجلمهور 

املنع.
قال ال�سفي الهندي: وهذا يحتمل وجهني:

=
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=
م �سيئًا بلفظ عام.  اأحدهما: اأن يكون النبي �سلى الله عليه و�سلم اأوجب اأو حرَّ
ثم راأينا العادة جارية برتك بع�سه اأو بفعل بع�سه، فهل توؤثر تلك العادة - حتى 
اأو  الع�دة برتكه  الذي جرت  البع�ص  م� عدا ذلك  الع�م  املراد من ذلك  ُيَق�ل: 
البع�ص  لذلك  متن�ول  عمومه  على  ب�ٍق  هو  بل  ذلك،  توؤثر يف  ل  اأو  بفعله، 

وغريه.
وثانيهما: اأن تكون العادة جارية بفعل معني، كاأكل طعام معني مثاًل.

نف، اإنه عليه ال�سالم نهاهم عن تناوله بلفظ عام له         وهذا ما يدل عليه كالم امل�سِّ
ولغريه، كما لو قال: نهيتكم عن اأكل الطعام. فهل يكون النهي خمت�رشاً على 

ذلك الطع�م بخ�صو�صه اأو ل؟ بل يجري على عمومه ول توؤثر ع�دتهم.
عام،  وهو  ال�سارع  لفظ  يف  احلجة  لأن  بها،  يخ�س�ض  ل  اأنها  واحلق  قال: 

والعادة لي�ست بحجة حتى تكون معار�سة له.
واختلف الأ�سوليون، فبع�سهم تكلم عن احلال الأولى كالرازي واأتباعه.

وبع�سهم تكلم عن احلال الثانية، كالآمدي وابن احلاجب.
وهم� م�ص�ألت�ن كم� ذكر الزرك�صي:

قال ال�سوكاين: اإن تلك العادة اإن كانت م�ستهرة يف زمن النبوة بحيث يعلم اأن 
اللفظ اإذا اأطلق ك�ن املراد م� جرت عليه دون غريه فهي خم�ص�صة، لأن النبي 
�سلى الله عليه و�سلم اإمنا يخاطب النا�ض مبا يفهمون، وهم ل يفهمون اإل ما 

جرى عليه التعارف بينهم.
واإن مل تكن كذلك فال حكم لها، ول التفات اإليها.اإر�ساد الفحول 161.

املقارنة  الغالبة  العادة  اأن  على  الفريقان  ويتفق  لفظيًا.  اخلالف  يكون  وحينئٍذ   -
لل�رشع تخ�س�ض العام �سواء كانت قوًل اأم فعاًل. واإن كان فر�ض امل�ساألة يف العرف 

العملي.
واإن كانت العادة لي�ست غالبة، اأو طراأت على ال�رشع بعد انق�ساء زمن النبوة 
=
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11 - واإذا وافق اخل��صُّ الع�مَّ يف احلكم ل يخ�ص�ُص اخل��صُّ الع�مَّ عند 
اجلمهور)1(.

=
فال تخ�س�سه اتفاقًا. 

- واإن جه��ل  حاله��ا، واحتمل��ت الأمرين، ف��ال يجوز القط��ع بذلك والله 
اأعلم.

املح�سول 1/ق198/3-199، التمهيد 158/2-159، الإحكام 334/2، 
 ،317/1 التحرير  تي�سري   ،396 وخا�سة   397-391/3 املحيط  البحر 
امل�سودة 124، املعتمد 301/1، خمت�رش البعلي 124، �رشح تنقيح الف�سول 
211،جمع اجلوامع 34/2، نهاية ال�سول 155/2، مناهج العقول 154/2، 

ة 593/2، الربهان 146/1. الُعدَّ
املعتاد كثري  العمل  على  ق�رشه  مبعنى  بالعادة  العموم  تخ�سي�ض  تيمية:  ابن  قال 
التكلُّم.  فيها زمن  الفعل معتاداً  التي كان  الأعيان  املنفعة. وكذا ق�رشه على 

امل�سودة �ض125.
)1( ق�ل ال�صوك�ين: ذكر بع�ص اأفراد الع�م املوافق له يف احلكم ل يقت�صي التخ�صي�ص 

عند اجلمهور. 
- واحل��صل اأنه اإذا وافق اخل��ص الع�م يف احلكم، ف�إن ك�ن مبفهومه ينفي احلكم 
عن غريه، فمن اأخذ مبثل ذلك املفهوم خ�ص�ص به واأم� اإذا مل يكن له مفهوم 

فال يخ�س�ض به.
مث�ل ذلك: قوله �صلى الله عليه و�صلم )اأمي� اإه�ب ُدبَِغ فقد طهر( - رواه م�صلم 
278/1. مع قوله �سلى الله عليه و�سلم يف �ساة ميمونة ر�سي الله عنها: )دباغها 
طهورها( - رواه م�سلم 277/1 - لأنه تن�سي�ض على بع�ض اأفراد العام بلفظ ل 

مفهوم له اإل جمرد اللقب:
�َض به. اأ - فمن اأخذ به - يعني مفهوم اللقب - َخ�سَّ

=
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=
�ض به.- واحتج اجلمهور على عدم التخ�سي�ض  ب - ومن مل ياأخذ به مل ُيَخ�سِّ
ب�أنه موافق للع�م. وذكر احلكم على بع�ص الأفراد التي �صمله� الع�م لي�ص مبن�ٍف 

فال يكون ذكره خم�ص�صً�. 
اأبو ثور: باأن تخ�سي�ض ال�ساة بالذكر يدل مبفهومه على نفي احلكم عما  واحتج 

عداه.
واأنه يجوز تخ�سي�ض املنطوق باملفهوم عند اجلمهور.

      ورد اجلمهور عليه: باأن هذا مفهوم لقب، ولي�ض بحجة.
وقد اأنكر بع�ض العلماء وقوع اخلالف يف هذه امل�ساألة. وقال: مَلَّا كان اأبو ثور 

مِمَّن يقول مبفهوم اللقب ظن اأنه يقول بالتخ�سي�ض، ولي�ض كذلك.
قال الزرك�سي: فاإْن قلت: فعلى قول اجلمهور ما فائدة هذا اخلا�ض مع دخوله 

يف العام؟
قلت: يجوز اأن تكون فائدته عدم جواز تخ�سي�سه، اأو التفخيم له، اأو اإثبات 

املزية له على غريه من الأفراد، اأو اخت�سا�سه ب�رشب من التاأكيد. 
املعتمد 311/1، املح�سول 1/ق195/3، الإحكام 335/1.

قال ابن دقيق العيد: اإن كان اأبو ثور ن�ض على هذه القاعدة فذاك، واإن كان 
اأخذه� بطريق ال�صتنب�ط من مذهبه يف مفهوم اللقب فال يدل على ذلك. انظر: 

البحر املحيط 255-220/3.
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خالفًا لأبي ثور)1(، واأ�سحاب ال�سافعي)2(.
الأربعة)3(،  الأئمة  عن  املنقول  احلاجب:  ابن  خمت�رش  ويف   -  12

بيان   ،135 الفحول  اإر�ساد  �ض129-128،  وامل�سودة  ال�سابقة،  املراجع   )1(
املخت�رش 336/2-337، م�سلم الثبوت 355/1-356، البحر 220/3-
احلاجب  لبن  املخت�رش  املنري 386/3،  الكوكب  �رشح   ،405/3 ،225
-256 الأ�سول  يف  النظر  بذل   ،24-23/2 التحرير  تي�سري   ،152/2

.257
واملراد - هنا - هو ق�رش العام على الفرد املتعارف. اأو ق�رش احلكم على متعلق 
للعام  ق�رش  لأنه  املعروف،  التخ�سي�ض  عن  يختلف  وهو  التخ�سي�ض.  دليل 
على املحل الذي مل يتناوله املخ�س�ض - وهنا - ق�رش للعام على حمل الدليل 

املخ�س�ض.
وحينئٍذ فقولنا عام خم�سو�ض يحتمل معنيني:

اأحدهما: ق�رش العام على غري حمل املخ�س�ض.
وثانيهما: ق�رشه على حمل الدليل املخ�س�ض.

)2( مل اأجد من �رشَّح بذلك، وميكن اأن تكون الواو حمرفة عن )من(.
واإن كان من اأ�سحاب ال�سافعي َمن يقول بحجية مفهوم اللقب كالدقاق.
)3( هم: اأبو حنيفة النعمان بن ثابت - رحمه الله - �ساحب املذهب امل�سهور.

والإمام مالك بن اأن�ض - رحمه الله - �ساحب املذهب امل�سهور.
والإمام حممد بن اإدري�ض ال�سافعي - رحمه الله - �ساحب املذهب امل�سهور.

والإمام اأحمد بن حنبل - رحمه الله - �ساحب املذهب امل�سهور.
ويف النقل عن الإمام اأبي حنيفة نظر.

اأبي  مذهب  ذلك  »ولي�ص  168/اأ:  ورق  للمخت�رش،  �رشحه  البابرتي يف  قال 
حنيفة، بل املنقول عنه هو ما اأخذ به عي�سى بن اأبان، وهو جوازه اإْن كان العام 
=
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الكتاب  الب�رشي: جواز تخ�سي�ض ُكلٍّ من  والأ�سعري)1(، واأبي احل�سني 
نَّة بالقيا�ض)2(. وال�سُّ

=
خم�س�سًا قبله. بيان املخت�رش 341/2.

ويف ميزان الأ�سول: قال م�سايخ العراق ل يجوز، لأن العام عندهم موجب 
للعلم قطعًا.

والقيا�ض ال�رشعي فيه احتمال، فال ي�سلح خم�س�سًا.
حا�سية   ،294/1 للبخاري  الك�سف   ،133/1 ال�رشخ�سي  اأ�سول  وانظر: 
التفتازاين على الع�سد 149/2، مراآة الأ�سول 158، التب�رشة 139-138، 
تي�سري التحرير 321/1، املغني للخبازي 119، ميزان الأ�سول 321-320.

)1( هو علي بن اإ�سماعيل بن اإ�سحاق، متكلِّم، فقيه، اأ�سويل، ُولَِد �سنة 260ه� 
منها:  موؤلفات عديدة   له  واأنكره.  عنه  ُثم رجع  املعتزلة.  على مذهب  وكان 
الإبانة يف اأ�سول الديانة، ومقالت الإ�سالميني. تويف �سنة 324ه� يف بغداد.

وفيات  الذهب 303/2،  �سذرات  بغداد 346/11،  تاريخ  ترجمة يف:  له 
الأعيان 384/3، النجوم الزاهرة 259/3، �رشح الأ�سفهاين 226/1.

)2( الذي يف املخت�رش 153/2: م�ساألة: الأئمة الأربعة والأ�سعري واأبو ها�سم واأبو 
احل�سني رحمهم الله: جواز تخ�سي�ض العموم بالقيا�ض.

ابن �رشيج: اإْن كان جليًا.
ابن اأبان: اإن كان العام خم�س�سًا.

وقيل: اإْن كان الأ�سل خمرجًا.
اجلبائي: يقدم العام مطلقًا.

والإمام والقا�سي: التوقف.
- املختار اإن ثبتت العلة بن�ض اأو اإجماع، اأو كان الأ�سل خم�س�سًا به خ�ض  
=
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=
به، واإل فاملعترب القرائن يف الوقائع، فاإْن ظهر ترجح خا�ض فالقيا�ض، واإل 

فعموم اخلرب.
     قال عالء الدين البخاري يف ك�سف الأ�رشار على اأ�سول البزدوي 294/1: 
نَّة املتواترة ل يحتمل اخل�سو�ض، اأي ل يجوز تخ�سي�سه  العام من الكتاب وال�سُّ
بخرب الواحد والقيا�ض، لأنهما ظنيان، فال يجوز تخ�سي�ض القطعي بهما، لأن 
التخ�صي�ص بطريق املع�ر�صة، والظني ل يع�ر�ص القطعي، هذا اأي م� ذكرن� 

من عدم جواز التخ�سي�ض بهما هو امل�سهور عن علمائنا.
ونقل ذلك عن اأبي بكر اجل�ص��ص، وعي�صى بن اأب�ن، وهو قول اأكرث اأ�صح�ب 

ابي حنيفة، وقول بع�ض اأ�سحاب ال�سافعي.
نَّة. اأقول: واملوؤلِّف قد اأطلق يف التخ�سي�ض بالقيا�ض، وكذلك ال�سُّ

وامل�ساألة فيها تف�سيل:
فاإن القيا�ض القطعي يخ�س�ض العام باتفاق عند َمن يقول بحجية القيا�ض.

امل�ساألة،  من  اإخراجهما  يجب  الأحادية  نة  ال�سُّ وعام  الظني  القيا�ض  وكذلك 
غري  القيا�ض  يف  اخلالف  واإمنا  بالآخر.  اأحدهما  بيان  فيجوز  ظنيان،  لأنهما 

نة املتواترة اأو ل؟ اجللي هل يخ�س�ض عام الكتاب وال�سُّ
وامل�ساألة فيها اأقوال:

الأول: اجلواز مطلقًا. وهو للجمهور عدا احلنفية.
الثاين: املنع مطلقًا. وبه قال اأبو علي اجلبائي، وابن اأبي ها�سم. ثم رجع عنه 

ووافق اجلمهور. وهو رواية لالإمام اأحمد.
اإليه التخ�سي�ض بدليل قطعي خ�ض به، واإل فال. وبه قال  اإن تطرق  الثالث: 

عي�سى بن اأبان، وهو مذهب اأكرث احلنفية.
الرابع: اإن تطرق اإليه التخ�سي�ض مبت�سل جاز واإل فال. قاله الكرخي.

اخلام�ش: اإن كان القيا�ض جليًا جاز التخ�سي�ض به. واإن كان قيا�ض �سبه اأو علة 
=
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البحث  قبل  بالعموم  العمل  امتناع  على  الأ�سوليون  واأجمع   -  13
�ض)1(. والفح�ض عن املَخ�سِّ

=
فال. وبه قال ال�سطخري من ال�سافعية.

ال�صاد�ش: اإن تفاوت العام والقيا�ض يف غلبة الظن رجح الأقوى. وهو مذهب 
الغزايل.

ال�صابع: الوقف يف القدر الذي تعار�سا فيه، والرجوع اإلى دليل اآخر �سواهما. 
واختاره اإمام احلرمني والغزايل يف املنخول.

الثامن: اإن كانت العلة من�سو�سة اأو جممعًا عليها جاز التخ�سي�ض به واإل فال. 
قاله الآمدي.

التا�صع: اإن كان الأ�سل املقي�ض عليه خمرجًا من عام جاز التخ�سي�ض به واإل 
فال. ذكره يف البحر املحيط ومل ين�صبه.

العا�رص: اإن ك�ن الأ�صل املقي�ص عليه خمرجً� من غري ذلك الع�م ج�ز التخ�صي�ص 
به واإل فال. وهذا يخرج من كالم اإمام احلرمني يف النهاية.

قال �سليم الرازي: ل يت�سور التخ�سي�ض على مذهب الأ�سعرية، لأّن اللفظ غري 
مو�سوع للعموم، واإمنا هو م�سرتك - كما تقرر.

ف�إذا دل الدليل على اأنه اأريد به اأحد اأمرين مل يكن تخ�صي�صً�، واإن� هو بي�ن م� 
اأريد به اللفظ. البحر 370-369/3.

وانظر امل�ساألة يف: الو�سول اإلى الأ�سول 266/1-272، الإحكام 159/2 
 ،249/2 الناظر  رو�سة   ،428/1 الربهان  1/ق148/3،  املح�سول 
امل�ست�سفى 352/2، تنقيح الف�سول 203، اإر�ساد الفحول 159، ك�سف 
الأ�رشار 594/1، نهاية ال�سول 125/2، �رشح الكوكب املنري 377/3 فما 
ة 559/2، بيان املخت�رش 374/3 فما بعدها، اأ�سول الفقه لأبي  بعدها، الُعدَّ

النور زهري 487/2-491، التمهيد لأبي اخلطاب 120/2 فما بعدها.
=



303حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

=
)1( نقل الإجماع يف هذه امل�ساألة عن الأ�سوليني. فيه نظر. فقد خالف فيها احلنفية، 
وال�سرييف، والبي�ساوي، والأرموي. كما يلوح اآثار ر�سا �ساحب املح�سول بذلك.

       وهو اأي�سًا قول القا�سي اأبي يعلى وغريه من احلنابلة.
انظر: حا�سية التفتازاين على �رشح الع�سد 188/2، فواحت الرحموت 267/1، 
 ،86/1 الغفار  فتح   ،109 امل�سودة   ،242/2 الرو�سة   ،425/1 ة  الُعدَّ

اأ�سول ال�رشخ�سي 132/1، �سلم الو�سول على نهاية ال�سول 403/2.
واأم� م� ذكره امل�صنِّف - رحمه الله - فهو قول الغزايل والآمدي وابن احل�جب 

- كم� ذكر ذلك ال�صوك�ين.
الأحكام   ،157/2 امل�ست�سفى  م�سلَّم.  غري  الإجماع  باأن  عليه:  واعرت�ض 
46/3، املخت�رش 188/2، بيان املخت�رش 412/2، اإر�ساد الفحول 139-

.140
مه يف العتقاد  - وقد خ�ض املوؤلِّف اخلالف يف امل�ساألة بالعمل. وبع�سهم عمَّ
والعمل - كما يف اللمع �ض15، والتب�رشة �ض119، والتمهيد لأبي اخلطاب 

65/2-66، والبحر 55-36/3.
- والذي يتح�سل من اخلالف يف هذه امل�ساألة بعد حترير حمل النزاع فيها اأن 

الأ�صوليني اختلفوا يف ذلك على قولني:
الأول: وجوب اعتقاد العموم والعمل به حال �سماعه من ال�سارع.

الثاين: اأنه ل يجب اعتق�د العموم ول العمل به اإل بعد البحث والفح�ص، ف�إذا 
مل يوجد اأو غلب على ظن املجتهد اأنه ل يوجد خم�س�ض للعام، فحينئٍذ يجب 

اعتقاد العموم والعمل به.
اأو ظنية؟ واأي�سًا هل  اأفراده قطعية  العام على  - و�سبب اخلالف هو هل دللة 

املخ�ص�ص م�نع من العمل ب�لع�م. اأو عدمه �رصط يف العمل ب�لع�م.
- وهناك َمن يفرق بني زمن الوحي وغريه.

=
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فذهب الأكرثون اإلى اأن غلبة الظن بانتفاء املخ�س�ض تكفي يف البحث 
عنه والعمل به.

- وقال القا�سي اأبوبكر: لبُدَّ من القطع بانتفائه.
وكذلك اخلالف يف ُكلِّ دليل مع معار�سه)1(.

=
ففي زمن الوحي يجب العمل بالعام واعتقاده قبل البحث عن املخ�س�ض لعمل 

ال�سحابة ر�سي الله عنهم، وعدم الإنكار من الر�سول �سلى الله عليه و�سلم.
العمومات  الهجوم على  يجوز  يقال: ل  فقد  الوحي،  انق�ساء زمن  بعد  واأما       
والعمل بها دون الرتوي والبحث عن املخ�س�سات، لأن ال�رشع قد تقرر وفيه 

النا�سخ واملن�سوخ، والعام واملخ�س�ض.
التخ�سي�ض،  عدم  والأ�سل  حينئٍذ.  املجتهد  حق  يف  مفرو�سة  امل�ساألة  وهذه 
املجتهدين  بالعام ملن كان من  التم�سك  فيجوز  العمومات  غالبًا يف  واإْن كان 
نة، فاإن عدم وجود املخ�س�ض ملن كان كذلك  املمار�سني لأدلة الكتاب وال�سُّ

ي�سوغ له التم�سك بالعام. بل هو فر�سه الذي تعبده الله به.
ول ين�يف ذلك تقدير وجود املخ�ص�ص، ف�إن جمرد هذا التقدير ل ي�صقط قي�م 
�ساأنه كما  ملن كان  الوجود وظهوره  اأ�سالة عدم  يعار�ض  بالعام. ول  احلجة 

ذكرن�.
- واأما مقدار زمن البحث عن املخ�س�ض فلي�ض له زمن حمدد ويختلف باختالف 

املجتهدين. والعمومات يف ظهورها وخفائها. والله اأعلم.
)1( اأي وكذلك احلال يف ُكلِّ دليل اأمكن اأن يعار�سه دليل اآخر يجري فيه اخلالف 

يف تخ�سي�ض العام.
قال الغزايل يف امل�ست�سفى 157/2-158: وكذلك ُكل دليل ميكن اأن يعار�سه 
دليل فهو دليل ب�رصط ال�صالمة عن املع�ر�ص. وكذلك اجلمع بني الأ�صل والفرع 
=
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=
لعلة خميلة ب�رصط اأن ل ينقدح فرق، فعليه البحث عن الفوارق جهده، ونفيه� 
ثم احلكم ب�لقي��ص. وكذلك ال�صت�صح�ب، وُكل م� هو م�رصوط بنفي دليل 

اآخر. البحر 54/3.
وانظر التف�سيل يف هذه امل�ساألة يف املراجع التالية:

التمهيد 65/2-66، رو�سة  امل�ست�سفى 158-157/2،  ة 425/2،  الُعدَّ
بعدها،  فما   412/2 املخت�رش  بيان   ،46/3 الإحكام   ،157/2 الناظر 
اإر�ساد  املحيط 55-36/3،  البحر  ال�سول 403/2،  نهاية  امل�سودة 109، 

الفحول 140-139.
عن  البحث  الظن يف  غلبة  يكفي  اأنه  راأوا  الذين  اجلمهور  باأن  نقول:  اأن  بقي 

املخ�س�ض للعمل بالعام واعتقاد وجوبه، قد ا�ستدلوا باأدلة منها:
والت�يل  به�  املعمول  العموم�ت  ب�أكرث  العمل  لبطل  القطع  ا�صرتط  لو  اأنه   )1

باطل.
بيان املالزمة اأن ال�ستقراء لأكرث العمومات املعمول بها مِمَّا ل يقطع العقل بانتفاء 
خم�س�سه، بل غايته عدم الوجدان بعد البحث، وعدم الوجدان ل يفيد القطع 

بانتفائه.
فيه  البحث  ما كرث  لأن  املخ�س�ض ممكن،  بانتفاء  القطع  باأن  القا�سي  واحتج 
بني العلماء، ومل يطلع على املخ�س�ض تفيد العادة فيه القطع بعدم املخ�س�ض، 
واإل - اأي واإن مل يكرث فيه البحث بني العلماء - فبحث املجتهد يفيد القطع 
لع عليه املجتهد  بالعموم - اخل�سو�ض - لطَّ اأريد  بانتفاء املخ�س�ض، لأنه لو 
عند البحث ل�ستحالة اأن ين�سب الله تعالى دلياًل، واأن ل يبلغه اإلى املكلف. 

واإل لك�ن ن�صب الدليل عبثً� - تع�لى الله عن ذلك.
ومنع باأنا ل ن�سلم اأن ما كرث فيه البحث بني العلماء يفيد القطع بالعادة، واأي�سًا: 

ل ن�سلم اأن بحث املجتهد يفيد القطع.
=



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 306

=
و�سند املنع اأن املجتهد قد يجد من املخ�س�سات ما يرجع به عن احلكم بالعموم، 

ولو كان القطع حا�ساًل ملا رجع.
بيان املخت�رش 414/2.

ثم اإن هذا اخلالف لي�ض خا�سًا بالعام مع املخ�س�ض، بل هو جار بني كل دليلني 
يحتمل التعار�ض بينهما، فاإنه ل يجب اعتقاد ما دّل عليه والعمل به قبل البحث 

عما ميكن اأن يعار�سه.
وعند اجلمهور: يكفي غلبة الظن. وعند القا�سي اأبي بكر لبُدَّ من العلم بعدم 

وجود املعار�ض. املراجع ال�سابقة.
وانظر: فواحت الرحموت 267/1 فاإنه قد اأفاد يف هذه امل�ساألة.

من  اعتق�ده  ووجب  به،  عمل  ب�لع�م  العمل  بعد  املخ�ص�ص  وجود  ظهر  واإذا 
وقت ظهوره، كاأنه ن�ٌض جديٌد يف حق هذا املجتهد - كما يف حكم النا�سخ 
مع املن�سوخ- فاإنه ل يجب العمل به قبل و�سوله اإلى املكلف، فاإن كان الن�ض 
املخ�س�ض ظاهراً ول يخفى مثله على املجتهدين، وقد حكم املجتهد بخالفه 

فهل ينق�ض حكمه اأو ل؟
الراجح: اأنه ينق�ص، وقد ي�صمن م� ف�ت به اإذا ك�ن مفرطً�، اأم� اإذا ك�نت دللته 
حمل اجتهاد فال ينق�ض. وهذا معنى القاعدة امل�سهورة، ل ينق�ض الجتهاد 
ب�لجته�د. وقول عمر بن اخلط�ب ر�صي الله عنه ذاك على م� ق�صين�، وهذا 

على ما نق�سي.
النا�سخ  معرفة  فاإن  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  بعد  نظر  وفيه  تيمية:  ابن  قال 

واملن�سوخ متقدمة على الفتوى.
امل�سودة �ض99-100، وينظر �ض102-101.
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ج - املطلق

1 - تعريفه: اأ - يف اللغة:
ب - يف ال�سطالح.

2 - حكمه:
اإذا ك�ن مل يرد مقيداً يف مو�صٍع اآخر.
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ج - واملطلق)1(:
1 - وهو �سفة)2(، اأو ا�سم جن�ض)3( اأريد به امل�سمى بال قيد)4(، ك� )رقبة(.

)1( املطلق يف اللغة ا�صم مفعول من اأطلقت القول: اإذا�صلته من غري قيد ول �رصط. 
وا�ستقاقه من مادة يدور معناها على التخلية والإر�سال واحلل.

يق�ل: اأطلقت الأ�صري، اإذا حللت اإ�ص�ره وخليت عنه. واأطلقت الطري اإذا فتحت 
قف�صه. واأْطَلَق القوم دوابهم، اإذا تركوه� ترعى يف الفالة.

امل�سباح املنري 375/2، معجم مقايي�ض اللغة 420/3، املجمل يف اللغة 586/2، 
اأ�سا�ض البالغة 394، ال�ساحبي 316، 318، �رشح الكوكب املنري 392/3.

)2( املق�سود بال�سفة - هنا - املعنى احلا�سل يف الذهن من حيث و�سع باإزائها اللفظ. 
فاإن ال�سورة احلا�سلة يف العقل من حيث اإنها تق�سد باللفظ ت�سمى معنى. ومن 
ى ماهية. ومن حيث ثبوتها يف اخلارج  حيث اأنها مقولة يف جواب ما هو، ت�سمَّ
على  التوقيف  هوية.  ى  ُت�َسمَّ الأعيان  من  امتيازها  حيث  ومن  حقيقة.  ى  ُت�َسمَّ
مهمات التعاريف 664-665، ل�سان العرب مادة )م - ع، ن - ي(، تعريفات 

اجلرجاين 235، تعريفات ابن الكمال 176، البحر املحيط 413/3.
)3( �سبق تعريفه �ض151.

)4( مهمات التعاريف 663، تعريفات ابن الكمال 174.
املطلق  تعريف  لالأ�صوليني يف  اجت�هني  اأحد  هو  املوؤلف  اإليه  الذي ذهب  وهذا 

ا�سطالحًا: وهو النظر اإليه باعتبار ح�سوله يف الذهن جمرداً عن القرائن.
والجتاه الآخر يف تعريف املطلق: 

النظر اإليه ب�عتب�ر ح�صوله يف فرد �ص�ئٍع يف جن�صه، لأن امل�هية بال �رصط موجودة 
يف اخلارج �سمن فرد من اأفرادها.

وعرَّف اأ�سحاب هذا الجتاه املطلق بتعاريف متعددة منها:
املطلق: اللفظ الدال على املاهية بدون قيد يقلِّل من �سيوعه.

=      
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2 - وحكمه: اأن يجري على اإطالقه)1(.

=
      - اأو هو ما دلَّ على �سائع يف نف�سه.

- اأو املتناول لواحد ل بعينه باعتبار حقيقة �ساملة جلن�سه.
رو�سة الناظر 191/2، م�سلم الثبوت 360/1، مراآة الأ�سول 338/3، اإر�ساد 
الفحول 153، خمت�رش املنتهى ب�رشح الع�سد 284/2، تف�سري الن�سو�ض 186/2-

.187
)1( هذا حكم املطلق اإذا مل يرد م� يقيده.

البحث عن املخ�س�ض  العام مع اخلا�ض يف وجوب  امل�ساألة ت�سبه م�ساألة  وهذه 
العام  يف  ُيْذَكر  فما  واخلا�ض.  بالعام  �سبيهان  واملقيد  املطلق  لأن  وعدمه. 
واخل��ص ُيْذَكر فيهم�. ويزيد املطلق واملقيد على ذلك الأحك�م الث�بتة يف املنت. 

التو�سيح 117/1، تف�سري الن�سو�ض 192/2.
قال �ساحب خال�سة املاأخذ: اختيار م�سايخ خرا�سان وما وراء النهر اأن املطلق 

ث�بت يف الأذه�ن دون الأعي�ن. 
وحكمه: حكم العام اإلى قيام دليل التعيني.

البحر املحيط 415/3.
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د - املقيد:
1 - تعريفه:
اأ - يف اللغة.

ب - يف ال�سطالح.
2 - حكمه إذا كان مجردًا.

 - املقيدات املتصلة:
اأ - ال�ستثناء.
ب - القرينة.
ج - ال�رصط.

د - الغاية.
ه� - بدل البع�ض.

3 - املقيدات املنفصلة:
اأ - الدليل العقلي.

ب - الدليل النقلي.



د - واملقيد)1(:

من  مينع  قيداً  فيه  جعل  اإذا  الأم��ر(  )قيَّد  من  مفعول  ا�صم  اللغة:  يف  املقيد   )1(
انت�ساره.

والأ�سل يف القيد اأنه احلبل الذي يربط به احليوان ملنعه من احلركة الكثرية. 
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1 - �سفة اأو جن�ض اأريد منه امل�سمى مع قيد، ك�}ٺ  ٺ{ )1(.
خا�سان  لأنهما  تقييده)2(،  على  يجري  اأن   - اأي�سًا   - وحكمه   -  2

ن�سان قطعيان يف مدلولهما)3(.
)4( قريبان من العام واخلا�ض)5(. ]وهما

ة )ق و د(. خمتار ال�سحاح 559، امل�سباح املنري 521، ل�سان العرب، مادَّ
)1( الإحكام لالآمدي 403/3، اإر�ساد الفحول 164، رو�سة الناظر 191/2، 
خمت�رش املنتهى 284/2، م�سلم الثبوت 361/1، تف�سري الن�سو�ض 188/2-

189 وقد اختار �ساحب تف�سري الن�سو�ض يف تعريف املقيد اأن يقال: 
»هو اللفظ الذي يدل على املاهية بقيد يقلِّل من �سيوعه«.

وقيل: املقيد: »ما قّيد ببع�ض �سفاته«.
مهمات التعاريف 671، التعريفات للجرجاين �ض225.

)2( اأي هذا حكم املقيد الذي مل يرد يف مو�سٍع اآخر مطلقًا، اأو مل يقم دليل على 
اأن ما قيد به من قيد ل اعتبار له. البحر 434/3.

)3( وهذا مذهب احلنفية يف كونهما من اخلا�ض القطعي الدللة.
واأما عند اجلمهور فاملطلق من العام البديل. واملقيد من اخلا�ض.

انظر: ت�سهيل احل�سول على قواعد الأ�سول 83، تف�سري الن�سو�ض 198/2، 
اإر�ساد الفحول 164.

)4( زيادة من �رشح الع�سد.
)5( قال يف �رشح الع�سد على املخت�رش: »ومن اأق�سام املنت: املطلق، واملقيد وهما 
=

=
      قريبان من اخلا�ض والعام، فذكرهما عقيبهما.
وحد املطلق: باأنه ما دلَّ على �سائٍع يف جن�سه.
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- ومعنى ذلك: كونه ح�صة حمتملة حل�ص�ص كثرية مم� يندرج حتت اأمر م�صرتك 
من غري تعيني.

فتخرج املعارف كلها ملا فيها من التعيني �سخ�سًا، نحو: زيد وهذا. اأو حقيقة، 
نحو: الرجل، واأ�سامة.

اأو ح�سة، نحو قوله تعالى: }ٴۇ  ۋ  ۋ{ املزمل: 16.
وا�ستغراقًا، نحو: الرجال.

وكذلك كل عام ولو نكرة نحو: كل رجل، ول رجل، لأنه مبا ان�سم اإليه من 
، والنفي �ص�ر لال�صتغراق. واأنه ين�يف ال�صيوع مب� ذكرن� من التف�صري �رصح  ُكلِّ

الع�سد 155/2.
واأما املقيد: فحده بخالف حد املطلق فهو: ما يدل ل على �سائع يف جن�سه فتدخل 

املعارف، والعمومات كلها.
- وقد يطلق على معنى اآخر وهو »ما اأخرج من �سياع بوجٍه من الوجوه«.

مثل: رقبة موؤمنة، فاإنها واإن كانت �سائعة بني الرقاب املوؤمنات، فقد اأخرجت 
من ال�سياع بوجه ما، حيث كانت �سائعة بني املوؤمنة وغري املوؤمنة، فاأزيل بذلك 
ال�سياع عنه، وقّيد باملوؤمنة فكان مطلقًا من وجه، ومقيداً من وجه. ثم قال: 
واعلم اأن جميع م� ذكر يف تخ�صي�ص الع�م من متفق عليه وخمتلف فيه وخمت�ر 

يجري مثله يف تقييد املطلق.
ويزيد يف تقييد املطلق م�ساألة وهي هذه )يريد امل�ساألة التالية يف حكم املقيد(.

انظر: الإحكام 3/3، املح�سول 1/ق521/2، ك�سف الأ�رشار 286/2، �رشح 
الكوكب املنري 395/3، ن�رش البنود 166/1، اإر�ساد الفحول 167، امل�سودة 

.147
=

=
الذهني،  املعهود  املقيد يف  النقل لأهميته، واأي�سًا يكون  اأطلت يف هذا  واإمنا 

نحو: ا�سرت اللحم اإل الغنم.
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وتقييد املطلق �سبيه بتخ�سي�ض العام.

3 - فيجوز تقييد املطلق باملت�سل)1(.
ا�ستثناًء كان اأو �سفًة، اأو �رشطًا، اأو غايًة، اأو بدل بع�ض)2(.

َوَدع مِلَا َكاَن �ِسَواه َتْقَتِدي �ُض الُْعُموَم َقيِّدِ          مِبَا ُيَخ�سِّ
)1( �سبق تعريف �ض124.

باملت�سل  بناًء على مذهب اجلمهور. واأما عند احلنفية فال ي�سمون الق�رش  )2( هذا 
تخ�سي�سًا ول تقييداً، لعدم املعار�سة.

واأقول: اإن هذا الكالم املنقول يف ت�سبيه املطلق بالعام واملقيد باخلا�ض، وتقييد 
املطلق بتخ�سي�ض العام. ومن ثم اإجراء الأحكام ال�سابقة يف العام على املطلق 
واملقيد، وتقييد املطلق مبخ�س�سات العام. لي�ض على اإطالقه، لأن هناك مميزات 
وخ�سائ�ض يختلف بها املطلق عن العام. ولهذا لي�ض كل ما يخ�س�ض العام يقيد 

املطلق.
مقيدات  من  يكونا  اأن  ميكن  ل  الكل،  من  البع�ض  وبدل  ال�ستثناء،  فمثاًل: 

املطلق.
اأما ال�ستثناء فالأنه معيار العموم الذي يخترب به عموم اللفظ. فكل لفظ �سح 

ال�ستثناء منه لي�ض حم�سوراً بذات اللفظ، فهو عام، ولي�ض مبطلق.
واأي�سًا حقيقة ال�ستثناء على الراجح، فاإنها اإخراج ما لوله لوجب دخوله يف 

اللفظ امل�ستثنى منه.
من  كثري  عند  الإثبات  �سياق  يف  النكرة  املطلق  لأن  كذلك،  لي�ض  واملطلق 
زيداً« مل    اإل  »اأكرم رجاًل  قال:  لو  ولهذا  م�ستغرقة.  الأ�سوليني، وهي غري 
=

=
ي�سح ال�ستثناء، لأن زيداً مل يتعني دخوله يف مفهوم لفظ رجال، حتى يكون 
اإخراجه منهم تقييداً من الأول نقول: هذا مع العرتاف بجواز ال�ستثناء من 



زبدة الأ�صول اإلى عمدة علم الأ�صول ـ تاأليف:  يو�صف بن ح�صني الكراما�صتي 316

النكرة اإذا ك�نت ج�رية جمرى العموم، نحو: ا�صرتيت عبداً اإل ن�صفه. وداراً 
اإل �سقفها.

- لكن ا�ستثناء ن�سف العبد، و�سقف الدار لي�ض بتقييد للمطلق. لأنهما اأجزاء 
من ُكل. واملطلق اإمنا هو كلي يقيد بجزئيه لبجزئه.

تنقيح الف�سول �ض27، التمهيد الأ�سنوي 83.
واأما بدل البع�ض من الكل: ف�سبب عدم كونه من مقيدات املطلق وجهان: الأول: اأن 

بدل البع�ض ل يكون اإل من كل، واملطلق كلي ولي�ض بكل عند بع�ض العلماء.
ثلثه هو جزء من كل  الرغيف  اأكلت  الكل نحو:  البع�ض من  اأن بدل  الثاين: 
من  البع�ض  بدل  يكون  ل  فلهذا  بجزئه.  ل  بجزئيه  اإل  يكون  ل  املطلق  وتقييد 

مقيدات املطلق.
انظر: املطلق واملقيد واأثرهما يف اختالف الفقهاء �ض396.

بها  والتقييد  رقبة.  اأعتق  قوله:  بعد  موؤمنة«  رقبة  »اأعتق  بال�سفة:  التقييد  ومثال 
متفق عليه.

والغاية لغة: نهاية ال�سيء وطرفه، املقت�سية خمالفة حكم ما بعدها ملا قبلها، كما 
يف ل�سان العرب.

ولها لفظان: )حتى( و )اإلى(.
وتقييد املطلق به� مت�صور، وذلك اإذا ك�ن الإطالق يف ج�نب الأفع�ل نحو: 
)�رش حتى الكوفة( و )ُكْل حتى طلوع الفجر( و )اكتب اإلى من اأحبك( فاإن 
كل فعل من هذه الأفعال يقدر مب�سدره فيكون نكرة يف �سياق الإثبات، وهي 

حقيقة املطلق. وقد ُقيَِّد يف الأمثلة ال�سابقة بالغاية.
- ومث�ل التقييد ب�ل�رصط قولك: )اأعتق رقبة اإن ك�نت موؤمنة(. والتقييد به معترب 
=

=
عند جميع العلماء، لأن املكلف املاأمور بالإعتاق يف املثال ال�سابق، لو اأعتق 
رقبة غري موؤمنة مل يخرج عن عهدة الأمر بالتفاق. ولو اأعتق رقبة موؤمنة خرج 
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4 - وباملنف�سل)1( عقاًل، اأو نقاًل. كتابًا اأو �سنًة، متواتراً ]10/ب ، 
اأو غري متواتر، اأو قيا�سًا عند بع�ض يف الأخريين)2( )3(.

عن عهدة الأمر بالتفاق، فكان تقييد الرقبة بالإميان متفقًا عليه.
)1( �سبق تعريف املخ�س�ض املنف�سل �ض148.
)2( املراد بالأخريين: خرب الآحاد، والقيا�ض.

)3( قال ابن النجار يف �رشح الكوكب املنري: »وهما - اأي املطلق واملقيد - كعامٍّ 
فيه وخمت�ر  متفق عليه وخمتلف  العموم من  فيم� ذكر من تخ�صي�ص  وخ��صٍّ 
بال�سنة  ال�سنة  وتقييد  وال�سنة،  بالكتاب  الكتاب  تقييد  فيجوز  اخلالف،  من 
املوافقة  ومفهوم  وبالقيا�ض،  بالإجماع،  وال�سنة  الكتاب  وتقييد  وبالكتاب. 
ال�سحابي،  ومذهب  وتقريره  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  وفعل  واملخالفة، 

ونحو ذلك على الأ�صح يف اجلميع«.
�رشح الكوكب املنري 395/3.

ويف جمع اجلوامع: م�ساألة: املطلق واملقيد، كالعام واخلا�ض. فما جاز تخ�سي�ض 
بالكتاب  الكتاب  تقييد  تقييد املطلق به، وما ل فال. فيجوز  به يجوز  العموم 
وبال�سنة. وال�سنة بال�سنة وبالكتاب. وتقييدهما بالقيا�ض، وباملفهومني، وفعل 
النبي �سلى الله عليه و�صلم، وتقريره، بخالف مذهب الراوي. وذكر بع�ص 

جزئيات املطلق على الأ�سح يف اجلميع«.
البنود 266/1،  ن�رش  البناين 48/2،  مع حا�سية  اجلوامع  املحلى على جمع 

الإحكام لالآمدي 318/2، اإر�ساد الفحول 157.
- وهنا ن�سري اإلى خال�سة الآراء يف تقييد املطلق، وبيان حمل التفاق والختالف 
=

=
- كما �سبق - يف تخ�سي�ض العام، فنقول: 

اأ - املقيد للمطلق عند احلنفية: هو املخ�س�ض للعام. و�سبق اأنهم ي�سرتطون فيه 
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املق�رنة وال�صتقالل، وامل�ص�واة يف ذلك يف ابتداء التخ�صي�ص. وكذا يف تقييد 
املطلق ابتداًء ي�صرتطون هذه ال�رصوط.

ب - واجلمهور يرون اأن املطلق ي�سبه العام يف دللته، ومقيداته، فيجري عليه 
ما يجري على تخ�سي�ض العام اإل ما �سبق من ال�ستثناء. وحينئٍذ ميكن اأن نق�سم 

املطلق مع املقيد يف نظر اجلمهور اإلى احلالت التالية: 
1( املتفق عليه.

2( ما فيه خالف غري م�سهور.
3( ما فيه خالف م�سهور.

وهذا تو�سيح لكل حالة:
اأوًل: املتفق عليه:

اأ - تقييد املطلق من الكتاب باملقيد من الكتاب.
ب - تقييد املطلق من ال�سنة املتواترة باملقيد منها. 

ج - تقييد املطلق من ال�سنة الأحادية مبثلها.
د - تقييد املطلق من ال�سنة الأحادية بال�سنة املتواترة.

وال�صبب يف ذلك اأنه متى اتفق اجلن�ص، وك�ن املقيد يف قوة املطلق ثبوتً� ودللة، 
اأو كان اأقوى من املطلق جاز التقييد باتفاق.

ثانيًا: ما فيه خالف غري م�سهور، وهو: 
اأ - تقييد الكتاب بال�سنة.

ب - تقييد ال�سنة بالكتاب.
ج - التقييد بالإجماع.

د - التقييد بالعقل.
=

=
- اأما اخلالف يف الأمرين الأوليني، فالأنه قد اختلف اجلن�ض. واملخالف فيه 

يف الأمر الأول بع�ض الظاهرية. ويف الثاين بع�ض ال�سافعية واحلنابلة.
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- واأما اخلالف يف التقييد بالإجماع والعقل: ففي كيفية التخ�سي�ض بهما فقط. 
وهل املخ�س�ض نف�ض الإجماع اأو دليله؟ واخلالف يكاد يكون لفظيًا.

ثالثًا: ما فيه خالف م�سهور، وهو: 
1( التقييد ملطلق الكتاب وال�سنة املتواترة بخرب الآحاد.

2( التقييد ملطلق الكتاب وال�سنة املتواترة بالقيا�ض.
اأو الدللة. فاإن القراآن  وال�سبب يف هذين الأمرين عدم الت�ساوي يف الثبوت 
فهما  والقيا�ض  الآحاد  خرب  واأما  به،  مقطوع  بطريق  ثبتا  قد  املتواترة  وال�سنة 
من قبيل املظنون. اأما خرب الآحاد فالظن يف �سنده اأحيانًا، ويف دللته اأحيانًا 
اأخرى، اأو هما معًا. واأما القيا�ض ففي دللته اأحيانًا، ويف اأ�سله اأحيانًا اأخرى، 

اأو هما معًا.
3( التقييد بفعل الر�سول �سلى الله عليه و�سلم وتقريره.

4( التقييد مبذهب ال�سحابي.
5( التقييد بالعادات.

6( التقييد مبفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة.
7( التقييد ب�مل�ص�لح املر�صلة، ونحو ذلك.

وال�سبب يف هذا اخلالف هو ال�سبب يف حجية هذه الدلئل. 
- فمن يرى اأنها حجة يخ�س�ض بها العام ويقيد بها املطلق.

ومن ل يرى حجيتها فاإنه ل يخ�س�ض بها العام ول يقيد بها املطلق.
ومن يف�صل يف ذلك ف�إنه يخ�ص�ص الع�م اأو يقيد املطلق فيم� ترجح عنده حجيته، 

ول يخ�س�ض ول يقيد مبا مل يرتجح حجيته.
وقد �سبق مناق�سة هذه الأمور يف تخ�سي�ض العام، فالراجح هناك هو الراجح 

هنا، فيما عدا ما يخالف فيه املطلق العام، والله اأعلم.
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فاإن اختلف حكمهما فال يحمل)2(  املطلق واملقيد،  ف�إذا ورد)1(   - 1
املطلق على املقيد اتفاقًا)3(.

)1( هذه امل�ساألة التي يزيد بها املطلق واملقيد عن العام واخلا�ض. كما �سبقت الإ�سارة 
اإلى ذلك.

)2( معنى حمل املطلق على املقيد: هو بيان اأن املرد من املطلق ابتداًء هو احلكم الذي 
دلَّ عليه املقيد ب�رصط اأن ل يت�أخر ذلك عن وقت احل�جة، لأن البي�ن �رصطه 

ذلك.
)3( هذه احلال الأولى من حالت ورود املطلق واملقيد يف الكتاب وال�سنة. وهي 
اإذا اختلف حكمهم�. ومث�ل ذلك: اأن تقول: )اك�ص يتيمً�( ثم تقول: )اأطعم 
يتيمًا عاملًا(. فال خالف يف اأنه ل يحمل اأحدهما على الآخر بوجٍه من الوجوه. 

�سواء كانا مثبتني اأو منفيني اأو خمتلفني، احتد �سببهما اأو اختلف.
- وقد حكى الإجم�ع على ذلك جم�عة من املحققني اآخرهم ابن احل�جب - 

كما يقول ال�سوكاين )166(.
- وال�صبب يف ذلك: اأن املق�صود من حمل املطلق على املقيد هو اجلمع بينهم� 

يف احلكم، ف�إذا ك�ن احلكم خمتلفً� ب�لن�ص فال �صبيل اإلى احت�ده.
/1 املح�سول   ،266/2 الناظر  رو�سة   ،636/2 ة  الُعدَّ  ،212 التب�رشة 
 ،140/2 ال�سول  نهاية   ،280 اللحام  لبن  الأ�سولية  الفوائد  ق214/3، 
�رشح الكوكب املنري 395/3-396، م�سلم الثبوت 361/1، اإر�ساد الفحول 

166، الوجيز للموؤلف 35، البحر املحيط 417/3.
وقد اأ�سار يف البحر اإلى وجود خالف اإن قيل: اإن حمل املطلق بطريق اللفظ. 
وهذه امل�ص�ألة قد مر يف الع�م م� ي�ص�بهه�، وهو اإذا وافق اخل��ص الع�م يف احلكم، 
فاإن اخلا�ض ل يخ�س�ض العام. لكن مَلَّا كان احلكم - هنا - خمالفًا مِلَا هناك مع 

زيادة تفا�سيل، اأورد هذه امل�ساألة.
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اإل يف مثل قوله: »اأعتق عني رقبة« ول متلكني رقبة كافرة)1(.
2 - واإن احتد حكمهما)2(. فاإن اختلفت احلادثة ك� »كفارة اليمني، 

وكفارة القتل«)3(.

اإذا اختلف  اأن املطلق ل يحمل على املقيد  ا�صتثن�ء من هذه احل�ل، وهو  )1( هذا 
حكمهما اإل يف ُكلِّ مو�سٍع يكون احلكمان فيه خمتلفني. لكن ي�ستلزم اأحدهما 
حكمًا غري مذكور يوجب تقييد الآخر، كاملثال املذكور، فاإن اأحد احلكمني 

اإيجاب الإعتاق. والثاين: نفي متليك الكافرة.
وهما حكمان خمتلفان، لكن نفي متليك الكافرة ي�ستلزم نفي اإعتاقها �رشورة 
اأن اإيجاب الإعتاق ي�ستلزم اإيجاب التمليك. ونفي الالزم ي�ستلزم نفي امللزوم. 
اأي  الأول  تقييد  اأوجب  هذا  ثم  رقبة كافرة.  عني  تعتق  قال: ل  كاأنه  ف�سار 

اإيجاب الإعتاق بالرقبة املوؤمنة.
املطلق  باب  من  ولي�ست  واخلا�ض،  العام  من  امل�ساألة  تكون  حينئٍذ  وأقول: 

واملقيد، لأن املطلق النكرة يف �سياق الإثبات ل النكرة املنفية فاإنها عامة.
البحر املحيط 416/3، التو�سيح على التنقيح 63/1، �رشح الكوكب املنري 
العقول على منهاج الأ�سول 142/2، املحلى على جمع  401/3، مناهج 

اجلوامع 51/2.
)2( هذه احلال الثانية من حالت ورود املطلق واملقيد.

وهي: اإذا احتدا حكمً� واختلفت احل�دثة.
)3( ورد يف كفارة اليمني ن�ض مطلق، وهو 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{ املائدة: 89.

وورد يف كفارة القتل اخلطاأ ن�ض مقيد وهو قوله تعالى: }ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ{ الن�ساء: 92.
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ل يحمل املطلق على املقيد عندنا. وعند ال�سافعية يحمل)1(.

)1( وبعد اأن عرفنا مثال هذه احلال، نقول: اإن لها �سوراً ثالثًا:
احلادثة يف  باختالف   - املوؤلف  عنه  عرب  كما   - ال�سبب  يختلف  اأن  الأولى: 

كفارة اليمني وكفارة القتل.
- ف�إن احلكم فيهم� واحد، وهو وجوب حترير الرقبة. وال�صبب خمتلف، اإذ 

هو يف كفارة اليمني: احلنث. ويف كفارة القتل اخلطاأ: القتل خطاأ.
- وقد اختلف الأ�سوليون يف حمل املطلق على املقيد يف هذه احلال على قولني 

م�سهورين:
القول الأول: ذهب ك�فة احلنفية اإلى اأنه ل يحمل املطلق على املقيد.

وحكاه القا�سي عبدالوهاب عن اأكرث املالكية.
القول الثاين: ذهب جمهور ال�ص�فعية واحلن�بلة اإلى اأنه يحمل. ولكن اختلفوا 
يف طريقة حمله، هل ذلك من طريق اللغة اأو القي��ص؟ فذهب املحققون منهم 
عي  عي وجوب هذا احلمل، بل يدَّ اإلى جواز حمله بطريق القيا�ض، ولكن ل يدَّ

اأنه اإن ح�سل القيا�ض ال�سحيح ثبت التقييد به واإل فال.
وابن  الآمدي،  قال  وبه  املعتدل.  القول  اإنه  وقال:  الرازي  الفخر  واختاره 

احلاجب، والباقالين. ون�سبه للمحققني، ورجحه ال�سوكاين.
وال�سبب يف هذا الختالف. اأن احتاد احلكم هل يكفي حلمل املطلق على املقيد 

اأو ل يكفي؟
- ف�ل�ص�فعية وَمن معهم راأوا كف�ية احت�د احلكم يف حمل املطلق على املقيد اإذا 

اقت�ساه القيا�ض.
- واحلنفية على اأنه ل يكفي احتاد احلكم، بل لبُدَّ من احتاد ال�سبب معه حلمل 

املطلق على املقيد، لأن الأ�سباب املختلفة توجب اأحكامًا خمتلفة عادًة.
اإر�ساد الفحول 165، اأ�سول الفقه ملحمد �سالم مدكور �ض215.

ويف امل�ساألة اأقوال اأخرى �سعيفة تنظر يف: اأ�سول ال�رشخ�سي 167/1، التلويح 
=
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واإن احتدت احلادثة)1( ك� »�سدقة الفطر« فاإن دخال على ال�سبب نحو: 
وا عن كل ُحرٍّ وعبٍد من امل�سلمني«)2()3(. وا عن ُكلِّ ُحٌر وعبٍد«، »واأدُّ »اأدُّ

=
على التو�سيح 63/1، ك�سف الأ�رشار 287/2، فواحت الرحموت 365/1، 
ن�رش البنود 368/1، الإ�سارة للباجي 41، املح�سول 1/ق218/3، الآمدي 
25/3، خمت�رش ابن احلاجب 156/2، املعتمد 313/1، املحلى على جمع 
اجلوامع 51/2، التمهيد لالأ�سنوي �ض128، الآيات البينات 97/3، تنقيح 
ة للقا�سي اأبي يعلى 638/2، رو�سة الناظر 261/2،  الف�سول 267، الُعدَّ

�رشح الكوكب املنري 403-402/3.
اإر�ساد الفحول �ض165، البحر 417/3.

)1( اأي مع احتاد احلكم. ودخل الإطالُق والتقييد على ال�سبب.
وا  )2( روى ابن م�سعود ر�سي الله عنه اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم قال: )اأدُّ
�ساعًا من بُرِّ اأو قمٍح عن ُكلِّ ُحرِّ وعبٍد، �سغرياً اأو كبرياً( فجاء لفظ حر وعبد 
ُحرِّ  ُكلِّ  عن  وا  )اأدُّ اأخرى:  روايٍة  بينما جاء يف  بالإ�سالم.  التقييد  عن  مطلقًا 

َوَعْبٍد من امل�سلمني(.
 ،286/1 الأ���رشار  ك�سف   ،368/5 الأم   ،251/4 الأوط��ار  نيل  انظر:   )3(
وا �ساعًا  309/1، ورواه اأحمد 432/5 عن عبدالله بن ثعلبة بن �سعري بلفظ: )اأدُّ
من بُرٍّ اأو قمٍح بني اثنني، اأو �ساعاً من متٍر اأو �ساعاً من �سعرٍي على ُكلِّ ُحرٍّ وعبٍد، 

�سغرياً  اأو كبرياً(.
        واأبو داود 116/2-117 رقم احلديث 1619، 1620 عنه بلفظ: )�ساع من 
وا(. بُّر اأو قمح على كل اثنني �سغرياً اأو كبرياً... الخ( ولي�ض فيه قوله: )اأدُّ

النهاية  اأحاديث  تخريج  يف  الدراية  والطرباين.  والدارقطني  احلاكم  ورواه 
219/1، وكذا ال�سياء املقد�سي: الفتح الكبري 60/1.
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مل يحمل املطلق على املقيد عندنا)1(. بل يجب العمل بكل واحد منهما 
لإمكان تعدد ال�سبب، ويحمل عنده)2(.

- واإن دخال)3( على احلكم نحو: }حب  خب  مب{ )4(مع قراءة ابن 

)1( اأي عند احلنفية. انظر: التلويح 63/1-64، اإر�ساد الفحول 165.
)2( انظر: املرجعني ال�سابقني. مع اأ�سول الفقه ملحمد �سالم مدكور 213.

واأقول: هذه ال�سورة الثانية، وهي: احتاد احلكم واملو�سوع، ودخول الإطالق 
والتقييد على ال�سبب، فاحلكم فيهما واحد، وهو الأمر باأداء �سدقة الفطر، 

واملو�سوع واحد وهو �سدقة الفطر.
وقد دخال الإطالق والتقييد على ال�سبب الذي هو الراأ�ض الذي ميونه ال�سخ�ض 

وتلزمه نفقته. ففي الرواية الأولى جاء مطلقًا عن قيد الإ�سالم.
ويف الرواية الثانية جاء مقّيداً بالإ�سالم.

ومذهب احلنفية اأنه ل يحمل، بل يجب العمل بكل واحد من احلديثني، اإذ ل 
تنايف يف الأ�سباب، بل ميكن اأن يكون املطلق �سببًا، واملقيد �سببًا.

اأن يوؤدي زكاة الفظر عمن ميونه وتلزمه نفقته، �سواء  - ويجب على امل�سلم 
كان م�سلمًا اأم غري م�سلم.

اأن املطلق يحمل على املقيد، ول جتب  اإلى  ال�ص�فعية  وذهب اجلمهور ومنهم 
�سدقة الفطر على ال�سخ�ض اإل عن من ميونه وتلزمه نفقته من امل�سلمني، اكتفاًء 

باحتاد احلكم الذي يقت�سي ح�سول التنا�سب بينهما بجهة احلمل.
�سالم  ملحمد  الفقه  اأ�سول   ،165 الفحول  اإر�ساد   ،64-63/1 التو�سيح 

مدكور 213.
)3( اأي املطلق واملقيد.

)4( البقرة: 196.
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م�سعود)1( ر�سي الله عنه وهي: )ثالثة اأيام متتابعات()2(.
املطلق  فاإن  بينهما،  اجلمع  لمتناع  اتفاقًا،  املقيد  على  املطلق  يحمل 

يوجب اإجزاء غري املتتابع، واملقيد يوجب عدم اإجزائه)3(.

)1( هو: اأبو عبدالرحمن عبدالله بن م�سعود الهذيل، من كبار ال�سحابة - ر�سي الله 
عنهم - �ساحب �سواك النبي �سلى الله عليه و�سلم وطهوره ونعليه، �ساد�ض َمن 
ل َمْن جهر بالقراآن واأ�سمعه قري�سًا. نال الهجرتني احلب�سة واملدينة،  اأ�سلم، واأوَّ
ه عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه على الكوفة، و�سهد بدراً  و�سلَّى القبلتني. اأقرَّ

وما بعدها من امل�ساهد كلها، تويف �سنة 32ه�
�سذرات   ،289 التهذيب  تقريب   ،988/3 ال�ستيعاب  يف:  ترجمته  انظر 

الذهب 38/1-39، الأعالم 137/4.
)2( حيث  قراأ  ابن م�سعود ر�سي  الله  عنه )فمن مل يجد ف�سيام ثالثة اأيام متتابعات(.- 
انظر: اأحكام القراآن للج�سا�ض 461/2، فتح القدير لل�سوكاين 72/2، اأحكام 
الأوطار  نيل   ،186/3 املنري  الكوكب  �رشح   ،654/2 العربي  لبن  القراآن 

.286/8
)3( هذه هي ال�صورة الث�لثة: وهي اإذا احتد احلكم وال�صبب ودخل الإطالق والتقييد 

على احلكم.
- فاإن قراءة اجلمهور وجوب �سوم ثالثة اأيام من غري تقييد بالتتابع.

- وقراءة ابن م�سعود ر�سي الله عنه توجب �سيام ثالثة اأيام متتابعات.
بينهما  اجلمع  لمتناع  اتفاقًا  املقيد  على  املطلق  حمل  يجب  احلال:  هذه  ويف 
�رشورة اأن املطلق يوجب اإجزاء غري املتتابع ملوافقة املاأمور به. واملقيد يوجب 

عدم اإجزائه ملخالفته املاأمور به.
- ويف هذا املثال اأ�سار اإلى اجلواب عما يرد على احلنفية، حيث اأنكم حملتم 
وهي     اأخرى  حادثة  ورد يف  الذي  املقيد  على  اليمني،  كفارة  وهو  املطلق، 
=
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=
كفارة القتل والظهار، حيث �رشطتم التتابع يف ال�سوم.

فقال: اإمنا حملناه على مقيد وارد يف هذه احلادثة، وهي قراءة ابن م�سعود فاإنها 
م�سهورة، ومبثلها يزاد على الكتاب.

وال�ص�فعي - رحمه الله - اإن� مل ي�صرتط التت�بع يف كف�رة اليمني، لأنه ل عمل 
عنده اإل بالقراءة املتواترة، �سواء كانت م�سهورة اأم غري م�سهورة.

       - واملثال املتفق عليه: قوله �سلى الله عليه و�سلم يف حديث الأعرابي الذي 
ْم �سهرين متتابعني( - رواه  جامع يف نهار رم�سان )�سم �سهرين( وُروَي: )�سُ
 ،331/1 البخاري  انظر  عنه.  الله  ر�سي  هريرة  اأبي  عن  وم�سلم  البخاري 
وم�سلم 781/2، تخريج اأحاديث خمت�رش املنهاج �ض304، و�رشح الكوكب 

املنري 176-175/3.
    قال ابن النجار يف هذه احلال: اأي احتاد احلكم وال�سبب وجريان الإطالق 
والتقييد يف احلكم، وكانا مثبتني: حمل كل منهما مطلقًا ولو تواتراً على مقيٍد 

ولو اآحاداً عند الأئمة الأربعة وغريهم.
وذكره املجد اإجم�عً�. وحكى فيه خالف عن احلنفية وامل�لكية.

امل�سودة  يف  املجد  لقول  دقيقة  غري  املجد  عن  الإجماع  حكاية  حمققه:  قال 
�ض146: »فاإن كان املطلق واملقيد مع احتاد ال�سبب واحلكم يف �سيء واحد 
- كم� لو ق�ل: )اإذا حنثتم فعليكم عتق رقبة( وق�ل يف مو�صع اآخر: )اإذا حنثتم 
فعليكم عتق رقبة  موؤمنة( فهذا ل خالف فيه، واأنه يحمل املطلق على املقيد، 
اللهمَّ اإّل اأن يكون املقيد اآحاداً، واملطلق متواتراً فيبني على م�ساألة الزيادة على 

الن�ض هل هي ن�سخ، وعلى الن�سخ للمتواتر بالآحاد، واملنع قول احلنفية«.
ويف قوله: »وحكى فيه خالف عن احلنفية واملالكية« قال حمقق �رشح الكوكب 
املنري عن راأي احلنفية: »وال�سواب اأن راأي احلنفية موافق يف اجلملة ملذهب اجلمهور 

يف حمل املطلق على املقيد اإذا احتد احلكم وال�صبب وك�ن احلكم مثبتً�« .
=
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هذا اإن كان احلكم مثبتًا، فاإن كان منفيًا نحو: »ل تعتق رقبة«، و »ل 
تعتق رقبة كافرة« مل يحمل اتفاقًا)1(.

=
وفيه  امل�ساألة:  هذه  املالكية يف  نقل خالف  َمْن  على  الرد  ال�سوكاين يف  وقال 
القا�سي  املقيد  على  املطلق  حمل  على  التفاق  نقل  من  جملة  من  فاإنَّ  نظر. 
اخلالف  وقع  واإمنا  وغريهم.  الطربي،  والكيا  فورك،  وابن  عبدالوهاب، 

بينهم يف املراد باحلمل - هنا.
اأن  اأنَّ هذا احلمل هو بيان للمطلق، اأي دال على  ح ابن احلاجب وغريه  فرجَّ

املراد من املطلق هو املقيد.
املخت�رص  املقيد.  ت�أخر  اإن  ن�صخ  وقيل:  بقوله:  ذلك  احل�جب  ابن  قيد  وقد 

.156/2
ورجح الزرك�صي اأنه يتجه اإذا ت�أخر عن العمل 419/3.

ق بني العام واخلا�ض، واملطلق مع املقيد، واختار اأنه يحمل املطلق على  ُثمَّ فرَّ
املقيد بكل ح�ل، و�صّحح نقل الإجم�ع يف ذلك.

وظاهره اأنه ل فرق يف هذا الق�سم بني اأن يكون املطلق متقدمًا اأو متاأخراً، اأو 
جهل التاريخ، فاإنه يتعني احلمل، كما حكاه الزرك�سي.

اإر�ساد الفحول 164-165، البحر 419/3، �رشح الكوكب املنري 396/3-
397، جمع اجلوامع مع البناين 48/2، ك�سف الأ�رشار 526/2، �سمت 
الأ�سول 257-258، اأ�سول ال�رشخ�سي 289/1، الإ�سارات للباجي 42، 
املغني   ،66/7 لل�سافعي  الأم   ،283/6 القرطبي   ،98/2 كثري  ابن  تف�سري 

لبن قدامة 752/8، بداية املجتهد 418/1.
)1( هذا التفاق غري م�سلم. انظر: البحر 430/3.
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 فال يعتق اأ�ساًل)1(.

)1( قال يف التلويح: لإمكان اجلمع بينهما باأن ل يعتق اأ�ساًل. ول يخفى اأنَّ هذا من 
باب العام مع اخلا�ض، ل من املطلق مع املقيد. التلويح 64/1.

وقال ابن النجار: »واإن كان املطلق واملقيد نهيني نحو: ل تعتق مكاتبًا، ل تعتق 
مكاتبًا كافراً. اأو ل تكفر بعتق كافر. قيد املطلق مبفهوم املقيد على ال�سحيح 

من كون املفهوم حجة، لأنَّ املقيد دل باملفهوم«.
قال القرايف: فالقائل اإن املفهوم حجة يقيد قوله: »ل تعتق مكاتبًا« مبفهوم قوله: 

»ل تعتق مكاتبًا كافراً« فيجوز اإعتاق املكاتب امل�سلم.
وبهذا �رشَّح الفخر الرازي يف املنتخب، وهو مقت�سى كالم املح�سول. وَمْن 
قال  وبهذا  مطلقًا.  املكاتب  اإعتاق  ومينع  بالإطالق،  يعمل  باملفهوم  يقول  ل 

الآمدي، وابن احلاجب.
املح�سول 1/ق217/3، الإحكام 5/3، ابن احلاجب 156/2، ومثل النهي 

النفي كما يف �رشح الكوكب املنري 400/3.
املحيط  البحر  يف  املقيد  على  املطلق  حمل  �رصوط  من  الث�لث  ال�رصط  وانظر 

.430/3
الفحول  اإر�ساد   ،361/1 الرحموت  فواحت  امل�ساألة:  هذه  يف  املراجع  ومن 
املحلي على جمع  الع�سد 157/2،  البينات 94/3، �رشح  الآيات   ،166

اجلوامع 50/2.
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املبحث الثالث
يف 

1 - امل�سرتك.  
ل. 2 - املوؤَوَّ  
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امل�صتك:
)1( - تعريفه.

د عن القرائن. 2 - حكمه اإذا جترَّ
3 - اأحوال امل�سرتك واإطالقاته: 

اأ - اإطالقه على ُكلٍّ من معنييه اأو معانيه بطريق البدل.
ب - اإطالقه على اأحد معانيه من غري تعيني.

ب من املعنيني. ج - اإطالقه على املجموع املركَّ
د - اإطالقه على ُكّل واحد منهم�. ب�أن يراد به يف اإطالق واحد هذا وذاك.
4 - حمل النزاع من الأحوال ال�سابقة - وهو الرابع - واملذاهب فيها.

1( املنع مطلقًا ل حقيقة ول جمازاً.
2( ي�سح لغة اإن �سح اجتماعهما وهو ظاهر فيهما.

3( ي�سح لغة اإن �سح اجتماعهما وهو غري ظاهر فيهما.
4( ي�سح عقاًل ل لغة.

زاً. 5( ميتنع عقاًل ول ي�سح حقيقة ول جتوُّ
6( يجوز يف النفي دون الإثبات.

7( ل يجوز يف املفرد ويجوز يف اجلمع.
5 - الأكرث على اأنَّ اخلالف يف اجلمع مبني على اخلالف يف املفرد.(
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»اأوًل«: امل�صتك)1(:
1 - ما و�سع ملتعدد و�سعًا متعدداً على ال�سوية)2(.

ل ليظهر  2 - وحكمه: التوقف اإلى دليل يعني بع�ص مع�نيه، ب�رصط الت�أمُّ
ا به)3(. املراد، لكونه مرجوَّ

ا.  مَّ اأمٍر  يف  الت�ساوي  وهو  ال�سرتاك،  من  مفعول  ا�سم  اللغة:  يف  امل�سرتك   )1(
م�سرتكًا، لنطالقه  ي�سمى  البدل  على  امل�سميات  تناول  املت�ساوي يف  فال�سم 
يتهاياآن  كال�رشيكني  اأُخرى.  حاٍل  يف  الآخرين  وعلى  حاٍل.  يف  هذا  على 

النتفاع بامل�سرتك.
انظر: الل�سان، مادة )�ض ر ك(، تعريفات اجلرجاين 274، معيار العلم 81، 
الفقهاء  لغة  معجم   ،171 الكمال  ابن  تعريفات   ،380 اغب  الرَّ مفردات 
430، التوقيف على مهمات التعاريف 657، ميزان الأ�سول 340، ك�سف 

الأ�رشار على اأ�سول البزدوي 105/1.
)2( اأقول: هذا اأحد تعاريف امل�سرتك ا�سطالحًا. وهناك تعاريف اأقرب منها: 

اأ - كل لفظ ي�سرتك فيه معاٍن اأو اأ�ساٍم ل على �سبيل النتظام، بل على احتمال 
اأن يكون كل واحد هو املراد به على النفراد. واإذا تعني الواحد مراداً به انتفى 

الآخر. اأ�سول البزدوي 126/1.
ب - امل�سرتك: ما و�سع ملعنًى كثري بو�سع كثري. التو�سيح 32/1.

ومن اأمثلة امل�سرتك اللفظي: القرء، العني، ال�سفق. فاإن كل واحد منها مو�سوع 
باأو�ساع متعددة ملعان متعددة.

انظر يف تعريف امل�سرتك واأمثلته: ك�سف الأ�رشار على املنار 199/1، تنقيح 
الرحموت  فواحت   ،59/2 ال�سول  نهاية   ،248/1 الإبهاج   ،29 الف�سول 
واملناظرة  البحث  البنود 124/1،  ن�رش  البناين 275/1،  198/1، حا�سية 

19/1، فتح الغفار 109/1، ر�سالة �سمت الأ�سول 185.
=
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3 - ول نزاع يف اإطالق امل�سرتك على ُكلٍّ من معنييه على �سبيل البدل، 
وكونه حقيقة)1(.

=
)3( هذا حكم امل�سرتك املجردَّ عن القرائن. وهو التوقف فيه اإلى دليل يعني املراد منه 
ل يف ال�سيغة ليظهر املراد. فاإنه مرجو الظهور بالتاأمل فيها. واملق�سود  مع التاأمُّ
عن  د  جترَّ اإذا  حمتمل  ف�إنه  ب�ملراد.  ب�لقطع  احلكم  ل  ب�للفظ  العمل  ل  الت�أمُّ من 

القرينة.
فواحت الرحموت 208/1، تي�سري الأ�سول 116-117، ك�سف الأ�رشار

 104/1، التو�سيح 66/1، املغني �ض122، الك�سف للن�سفي مع حا�سية 
ار 111-110/1. نور الأنوار 201/1، فتح الغفَّ

د عن القرائن حمله على ما يقت�سيه ال�سرتاك  وقال ال�سافعي: حكم امل�سرتك املجرَّ
من املعاين ما مل تكن مت�سادة.

الإحكام، خمت�رش  امل�ست�سفى 72/2،  التب�رشة 184،  الربهان 243/1، 
املنتهى 111/2، اإر�ساد الفحول 19، �رشح الكوكب املنري 141-140/1، 

تي�سري الأ�سول 116-115.
)1( ك�سف الأ�رشار 109/1-110، حا�سية ال�سعد على �رشح الع�سد 112/2 

�رشح الكوكب املنري 189/3.
ا اإرادة املتكلِّم باللفظ امل�سرتك اأحد معانيه اأو معنييه، فهو جائز قطعًا،  وفيه: واأمَّ

وحقيقة، لأنه ا�ستعمال اللفظ فيما و�سع له.
- وكالم املوؤلف - رحمه الله - منقول من حا�سية ال�سعد حيث قال: »وللم�سرتك 
اأحوال: اأ - اإطالقه على كل من املعنيني على �سبيل البدل، باأن يطلق تارة ويراد 
�صحته، ويف كونه  نزاع يف  ول  ذلك.  ويراد  اأخرى  ت�رة  ويطلق  هذا،  به 

حقيقة«. حا�سية ال�سعد 112/2.
ب - اإطالقه على اأحد املعنيني ل على التعيني باأن يراد به يف اإطالق واحد هذا 
=
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4 - واإطالقه على اأحد املعنيني غري معني يف اإطالق واحد جمرد عن 
القرائن املخت�سة حقيقة على اإ�سارة املفتاح)1(.

ب من املعنيني/ باأن يكون كل ]11/اأ   - واإطالقه على املجموع املركَّ
واحد داخاًل يف من�ط احلكم مم� ل نزاع يف امتن�عه حقيقة. وجوازه جم�زاً 

اإن وجدت عالقة م�سححة)2(.
منهما  واحد  كل  يكون  باأن  معًا.  معنييه  من  كل  على  واإطالقه   -
قيا�ض اجلمع بني احلقيقة  املتنازع فيه. وعلى هذا  هو  مناطًا للحكم ق�سداً 

=
اأو حي�صً�. )وليكن ثوبك جونً�( اأي  ي ُقْرءاً( اأي طهراً  اأو ذاك. مثل: )َتَربَّ�صِ

اأبي�ض اأو اأ�سود.
ولي�ص يف كالم القوم م� ي�صعر ب�إثب�ت ذلك اأو نفيه اإل م� ي�صري اإليه كالم املفت�ح 

من اأن ذلك حقيقة امل�صرتك عند التجرد عن القرائن.
انظر: حا�سية ال�سعد 112/2، وفيه اأنه حينئٍذ م�صرتك معنوي ل لفظي، اإذ املراد 

به واحد ل بعينه. والكالم يف امل�سرتك اللفظي. تقرير ال�رشبيني 294/1.
)1( املفتاح �ض358. وهو كتاب يف علوم البالغة لأبي يعقوب يو�سف بن اأبي بكر 

حممد بن علي ال�سكاكي )ت656ه�(.
)2( حا�سية ال�سعد 112/2 وهذه احلال التالية.

ج - قال يف املرجع ال�سابق: الثالث: اإطالقه على جمموع املعنيني، باأْن ُيراد به 
ب من املعنيني، ب�أن ل يقيد اأنَّ كاًل منهم� من�ط  يف اإطالق واحد املجموع املركَّ
احلكم. ول نزاع يف امتن�ع ذلك حقيقًة. ويف جوازه جم�زاً اإن وجدت عالقة 

حة. فاإن قيل: عالقة اجلزء والكل متحققة قطعًا. م�سحَّ
قلنا: لي�ض ُكلُّ ما يعترب جزءاً من جمموع ي�سح اإطالق ا�سمه عليه للقطع بامتناع 

اإطالق الأر�ض على جمموع ال�سماء والأر�ض بناء على اأنها جزء.
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واملجاز)1(.
- و�سبط املذاهب يف املتنازع فيه:

اأ - اأن ل)2( ي�سح مطلقًا حقيقة، بل جمازاً. وهو مذهبنا، فال عموم 
للم�سرتك عندنا)3(.

)1( حا�سية ال�سعد على �رشح الع�سد 112/2.
اأقول: وهذه احلال الرابعة من اأحوال امل�سرتك عند ال�سعد:

د - حيث قال: ورابعها: اإطالقه على ُكلِّ منهما )باأن يراد به يف اإطالق واحد 
هذا وذاك على اأن يكون كل منهم�( من�ط احلكم ومتعلق الإثب�ت والنفي.

وهو املتنازع فيه. وعلى هذا قيا�ض احلقيقة واملجاز. املرجع ال�سابق 112/2
قلت: اإنَّ املوؤلِّف يف م�ساألة اجلمع بني احلقيقة واملجاز - كما �سبق - قد اختار 

املنع. وقال: اإنَّ ما يظهر فيه اأنه جمع بينهما فهو من عموم املجاز.
- فاحلنفية يقولون بعموم املجاز.

- وال�ص�فعية واحلن�بلة يقولون بعموم امل�صرتك ب�رصوط. وحينئٍذ يكون اخلالف 
لفظيًا. لأن م�ساألة اجلمع بني احلقيقة واملجاز مفرعة على م�ساألة عموم امل�سرتك 
ز هذا، ومن ل فال. التلويح على  ز ذلك جوَّ - كم� يقول التفت�زاين، فمن جوَّ

التو�سيح 87/1.
)2( هكذا يف الن�سخة املوجودة لديَّ وتكون )اأن( خمففة من الثقيلة وا�سمها �سمري 

ال�ساأن. والذي يف حا�سية ال�سعد )اأنَّه(.
)3( مذهب احلنفية: اإنَّه ل ي�سح حقيقًة ول جمازاً.

انظر: الك�سف 110/1، واإر�ساد الفحول 17.
ولعلَّ يف هذه الن�سخة �سقطًا، تقديره: بل ول جمازاً.

القيم.  وابن  واأبواخلّطاب،  القا�سي،  اأ�سحابنا  من  واختاره  النجار:  ابن  قال 
وحك�ه عن الأكرثين. واإليه ذهب اأبوه��صم اجلب�ئي، واأبوعبدالله الب�رصي من 
=
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ب - واأن ي�سح حقيقة لغة فيما �سح اجتماعهما. واأن يظهر فيهما عند 

=
املعتزلة. وفخر الدين الرازي، والغزايل، واإمام احلرمني. ونقله القرايف عن 

مالك واأبي حنيفة.
ويف قول عند احلنفية: اإّن حكم امل�سرتك الوقف.

اأنَّ لأبي ه��صم راأيً� اآخر، وهو جواز عموم امل�صرتك، ذكر  وذكر يف البحر 
ذلك يف البغدادي�ت )130/3(.

- وحترير حمل النزاع يف عموم امل�سرتك كما نقل الإ�سنوي وغريه، بني ال�سافعي 
وَمْن خالفه يف ا�ستعمال اللفظ يف معانيه.

- اإمنا هو يف الكلي العددي، كما قاله يف التح�سيل. اأي يف كل فرد فرد. 
وذلك ب�أن يجعله يدل على كل واحد منهم� على حدته ب�ملط�بقة يف احل�ل التي 

يدل على املعنى الآخر بها.
ولي�ض املراد الكلي املجموعي. وهو اأن يجعل جمموع املعنيني مدلوًل مطابقًا، 

كدللة الع�رشة على اآحادها.
على  مطابقًا  مدلوًل  منهما  واحد  كل  يجعل  اأن  وهو  البديل،  الكلي  ول 

البدل.
اأ�سول   ،112/2 ال�سعد  حا�سية   ،193-192/3 املنري  الكوكب  �رشح 
ال�رشخ�سي 126/1-127، تي�سري التحرير 235/1، ك�سف الأ�رشار 39/1 
وما بعدها. ويف ن�سخة 33/2، التب�رشة 184، املعتمد 334/1، امل�ست�سفى 
 ،230 الأ�سولية  القواعد  يف  الختالف  اأثر   ،242/2 الإحكام   ،72/2
التمهيد لالأ�سنوي 42، امل�سودة �ض168، بيان املخت�رش 161/2، املنخول 

للغزايل �ض147.
ومثال ما ي�سح اجتماعهما بح�سب احلكم: القرء: للطهر واحلي�ض. واجلون: 

لالأبي�ض والأ�سود. مثل: القرء من �سفات الن�ساء. واجلون ج�سم.
ال�سعد 112/2.
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ة اإل بقرينة. د عن القرائن، ول يحمل على اأحدهما خا�سّ التجرُّ
وهو مذهب ال�سافعي)1(.

عنده  والعام  معينًا.  اأحدهما  قرينة  عدم  عند  فيهما  عام  هو  قال: 
ق�سمان:

1( ق�سم متفق احلقيقة.
2( وق�سم خمتلف احلقيقة)2(.

بينهما)3( بال ظهور)4(.  اإن �سحَّ اجلمع  لغة،  ج - واأن ي�سح حقيقة 
)1( حا�سية ال�سعد 112/2، �رشح الع�سد 111/2.

)2( املرجعان ال�سابقان.
)3( قال ابن النجار: وهو ال�سحيح وعليه اأكرث الأ�سحاب، وقطع به الباقالين ونقله 

اإمام احلرمني عن مذهب املحققني، وجماهري الفقهاء.
فيكون اإطالقه على معانيه اأو معنييه جمازاً، ل حقيقًة. نقله �ساحب التلخي�ض 
عن ال�سافعي، واإليه ميل اإمام احلرمني، واختاره ابن احلاجب، وتبعه يف جمع 
 ،111/2 احلاجب  ابن  خمت�رش   ،294/1 اجلوامع  جمع  انظر:  اجلوامع. 

التب�رشة 184، الربهان 344/1، تي�سري التحرير 235/1.
املعتزلة  بع�ض  عن  الكتاب  يف  املذكور  وهو  اجلمع.  �سح  اإْن  حقيقًة  وقيل: 

والباقالين. فيكون ا�سرتاطهم لإطالقه حقيقة ل جمازاً.
�رشح الكوكب املنري 191-190/3.

اإذا  فيهم� جم�زاً  ا�صتعم�له  اخت�را  وال�صهروردي  احل�جب  ابن  اأنَّ  البحر:  ويف 
ات�سلت به قرينة م�سعرة بذلك. البحر 131/2.

)4( فيه اإ�سارة اإلى الفرق بني مذهب ال�سافعي وغريه، كبع�ض املعتزلة، والباقالين. 
لأن ال�سافعي - رحمه الله - يقول: اإنَّ امل�سرتك عند عدم القرينة و�سحة اجتماع 
املعنيني يكون اللفظ ظاهراً فيهما، ول يحمل على اأحدهما اإل بقرينة تخ�سه، 
=
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مذهب  من  اأعم  فمذهبهما  الباقالين  والقا�سي  املعتزلة  بع�ض  مذهب  وهو 
ال�سافعي)1(.

احل�سني،   )2( ]بن  مذهب  وهو  لغة.  ل  عقاًل،  ي�سح  واأْن   - د 
والغزايل)3()4(.

=
       مبعنى اأنه ي�سح للمتكلم ا�ستعماله فيهما لغة، ويجب على ال�سامع حمله عليهما  
عند الإطالق. وهذا اأخ�ض من مذهب القا�سي وبع�ض املعتزلة، ومَلَّا كانت 
ال�صحة مذهب ال�ص�فعي ويراد به� اللغوية. ف�إذاً يتميز مذهبه اأي�صً� عن مذهب 
اأبي احل�صني والغزايل، اإذ ال�صحة عندهم� عقلية، مبعنى اأنه ل دليل على امتن�عه 

�سوى منع اأهل اللغة.
حا�سية ال�سعد 112/2.

)1( اأي اأنَّ الباقالين وبع�ض املعتزلة ل يقولون اإنه ظاهر فيهما، بل هما عند التجرد 
مذهب  بني  الفرق  هو  وهذا  احتياطًا.  به  والعمل  جمماًل،  فيكون  �سيان، 
موؤيداً  العطار  حا�سية  على  ال�رشبيني  قال  املعتزلة.  وبع�ض  والباقالين  ال�سافعي 
لهذا الفرق. ولي�ض خمتار ال�سافعي اأخ�ض من خمتار القا�سي خالفًا لل�سعد يف 

حوا�سي الع�سد 296/1.

)2( يف املراجع: اأبي احل�سني.
)3( هو حممد بن حممد بن اأحمد الطو�سي، ال�سافعي، اأبو حامد، حجة الإ�سالم، 
ُولَِد  املتنوعة.  الفنون  الكثرية يف  الت�سانيف  العلوم، و�ساحب  اأ�ستات  جامع 

عام 450 ه� يف طو�ض، وتويف �سنة 505ه�.
الفتح املبني 8/2، وفيات الأعيان 416/4، �سذرات الذهب 10/4، النجوم 

الزاهرة 203/5، �رشح املنهاج 80-79/1.
)4( �رشح الع�سد 112/2، حا�سية ال�سعد 112/2، البحر 131/3.
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ه� - واأن ميتنع عقاًل، ول ي�سح حقيقة، ول جتوزاً)1(.
النفي،  يف  تعم  كالنكرة  الإثبات،  دون  النفي  يف  يجوز  واأن   - و 

وتخ�ض يف الإثبات)2(.
ز - واأن ل يجوز يف املفرد، ويجوز يف اجلمع)3(.

)1( ذكره ابن احل�جب و�ص�رحه الع�صد بدون ن�صبة 112/2، واملعتمد 326/1، 
لكن  بو�سٍع جديٍد.  ا�ستعماله  ي�سح  ال�ساد�ض:  املذهب  فيه:  النجار  ابن  وقال 

لي�ض من اللغة، فاإنَّ اللغة منعت منه 192/3.
)2( �رشح الكوكب املنري 191/3، الع�سد 112/2، خمت�رش البعلي 111، اأثر 

الختالف يف القواعد الأ�سولية 230، امل�سودة 168.
ويف البحر: اأنه ظاهر كالم احلنفية، ووجه لل�سافعية 131/2.

- لكن هناك فرق بني عموم النكرة املنفية وعموم امل�سرتك.
انظر: ك�سف الأ�رشار 112/1، تقرير ال�رشبيني على حا�سية العطار 194/1 

فما بعدها.
)3( وهذا وجه لأ�سحاب ال�سافعي - كما يف البحر 131/2-132. ومث�ل ذلك: 

)اعتدي بالأقراء اأو بقرءين( ي�سح )وبقرء( ل ي�سح.
خمت�رش البعلي �ض111، امل�سودة 168، �رشح الع�سد 112/2، بيان املخت�رش 

.161/2
وذكر يف �رصح الكوكب املنري مذهبني اآخرين:

اأحدهم�: ي�صح بقرينة مت�صلة. مثل: )راأيت عينً� ذهبً� وم�ًء(.
وهذا ظاهر كالم اإمام احلرمني. البحر املحيط 131/2.

باليد  اللم�ض  مثل:  بالآخر،  املعنيني  اأحد  تعلق  اإْن  ا�ستعماله  �سحة  وثانيهما: 
والبحر   ،191/3 لالآخر  والوطء لزم  ب�ليد  اللم�ص  من  ف�إنَّ كاًل  والوطء، 

130/3، ون�سبه اإلى اأبي احل�سن بن ال�سائغ النحوي يف �رشح اجلمل.
واأقول: اإنه مل يظهر يل وجه التالزم بني اللم�ص والوطء.
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يف  اخلالف  على  مبني  اجلمع  يف  اخلالف  اأن  على  والأكرثون   -5
املفرد.

ف��اإن ج��از يف املف��رد ج��از يف اجلم��ع. واإْن مل يج��ز في��ه مل يج��ز يف 
اجلمع)1(.

الإحكام 242/2،  ال�سعد،  حا�سية  مع  احلاجب 113/2  ابن  على  الع�سد   )1(
�رشح الكوكب املنري 194/3.

وقد نقل ابن النج�ر اأنَّ احلريري ا�صتعمل ذلك يف مق�م�ته يف قوله: »ف�نثنى بال 
عينني« يريد البا�رشة والذهب.

ثمَّ قال: وهذا قول الأكرث.
قلت: ا�ستعمال احلريري، واإن كان اأحد اأئمة اللغة والأدب، لكنه متاأخر عن 

زمان ال�ست�سهاد.
ثم اإن ال�سبب يف هذا املو�سوع يرجع اإلى الختالف يف حقيقة الو�سع.

- فمن يقول اإن الو�سع عبارة عن تخ�سي�ض اللفظ باملعنى، اأي جعله بحيث 
يقت�رص على ذلك املعنى ل يتج�وزه، ول يراد به غريه عند ال�صتعم�ل، منع من 

الإطالق على �سبيل احلقيقة.
امل�سرتك على  اإطالق  اأجاز  التعيني واجلعل ل احل�رش،  الو�سع:  - ومن جعل 

جميع مع�نيه بطريق احلقيقة، لأنه ل م�نع من ذلك. 
- ثم اإن القول باأنه جماز م�سكل، مع العرتاف باأنه قد و�سع لكل واحد على 
حدته، فاإنَّ جمموع املعنيني احلقيقيني - حقيقيان، ول يوؤثر جمعهما يف حقيقة 

الأمر.
- واإن قيل: اإن املجموع �سيء اآخر، فاإما اأن يكون مو�سوعًا له اللفظ، اأو غري 

مو�سوع. فاإْن كان مو�سوعًا له اللفظ وقد ا�ستعمل فيه فهو حقيقة.
اللفظ مو�سوعًا له ل بطريق الو�سع ال�سخ�سي، ول بطريق      واإن مل يكن 
الو�سع النوعي فهو مهمل. واإن كان مو�سوعا له بطريق الو�سع النوعي فينبني 
=
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=
على ا�صرتاط �صبق احلقيقة يف الو�صع النوعي حتى يكون جم�زاً.

- ثم اإن ال�سبب الذي مينع من ا�ستعمال امل�سرتك يف معنييه اأو معانيه خمتلف 
فيه:

معنيني  ب�إرادة واحدة  ال�صخ�ص  يق�صد  اأن  يت�صور  اإذ ل  الق�صد،  اإنه  فقيل:   -
خمتلفني.

- وقيل: �سببه الو�سع احلقيقي، اأي اأن الوا�سع مل ي�سع اللفظ امل�سرتك لهما 
على اجلمع، بل على البدل، فال ي�سح اإطالقه بطريق احلقيقة على اجلميع. ول 

يلزم من و�سع اللفظ ملعنيني على البدل اأن يكون مو�سوعًا لهما على اجلمع.
البحر 130/2 فما بعدها.

اللفظ  ا�ستعمال  اأن  البناين:  حا�سية  على  حوا�سيه  يف  ال�رشبيني  اختار  وقد   -
امل�سرتك يف معنييه اأو معانيه بطريق احلقيقة كما هو مذهب الإمام ال�سافعي.

ق�ئال: الوجه اأنه حقيقة، اإذ املعنى املو�صوع له اللفظ امل�صتعمل فيه هو كل من 
املعنيني، ل ب�رصط اأن يكون وحده، ول ب�رصط اأن يكون ل وحده على م� 
امل�هية ل ب�رصط �صيء. وهو متحقق يف ح�ل النفراد عن الآخر،  هو �ص�أن 
والجتماع معه. ولي�ض النفراد قيداً فيه. فالقول باأن ا�ستعماله لذلك جماٌز بناًء 
على جعل النفراد قيداً فيه وهم. نبَّه على جميع ذلك ال�صعد. وبه تعلم �صحة 

قول ال�سافعي دون غريه.
- وحا�سل الفرق بني خمتار البيانيني وال�سافعي:

اأنَّ البيانيني اعتربوا اأن تكون اإرادة املعنى جارية على قانون الو�سع له. وقانون 
اأنه  اإرادتهما عقاًل. وفيه  املعنيني. نعم، ل مانع من  اأحد  يراد  اأن ل  الو�سع 
يخ�لف  فلم  اإرادته.  مع  �ص�دق  وذلك  الآخر،  اإرادة  ب�رصط  ل  لكل  و�صع 

قانون الو�سع. فلذلك مل يعتربه ال�سافعي.
البحر 128/2-  الأ�سول 346-345،  وميزان  ال�رشبيني 194/2،  تقرير 
=
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=
134، ك�سف الأ�رشار 160/2-161، اأ�سول ال�رشخ�سي 162/1، �رشح 

�سمت الأ�سول 186-187، �رشح ابن ملك 339 فما بعدها.
وينظر يف اأثر اخلالف يف هذه امل�ساألة: اأثر اخلالف يف القواعد الأ�سولية 230 

فما بعدها، ن�رش البنود 124/1 فما بعدها.
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ثانيًا: املوؤول
1 - تعريفه.
2 - اأمثلته.

3 - حكمه.
4 - لو ترجح بع�ض وجوه امل�سرتك بقطعي فهو مف�رش 

ل موؤول.
5 - ما يدخل فيه من الأق�سام.
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»ثانيًا«: واملوؤول)1(:
1 - ما ترجح من امل�سرتك بع�ض وجوهه بغالب الراأي)2(.

2 - كذكر البائن واأخواته، حالة مذاكرة الطالق. يوقف بها على 
اإرادة الطالق ف�سار موؤوًل)3(. ]11/ب .

العمل  لوجوب  ي�سدق  مل  احل�سية  البينونة  اأردت  قال:  فلو   -  3
باملوؤول)4(.

ى مف�رشاً)6(  ل  ي�سمَّ بقطعي)5(  امل�سرتك  بع�ض وجوه  واإن ترجح   - 4

لته اإذا رجعته و�رصفته، لأنك  )1( املوؤول لغًة: ا�صم مفعول، من اآَل: اإذا رجع. واأوَّ
لته  اأوَّ فقد  اخلا�سة،  املعاين  بع�ض  اإلى  اللفظ  اللفظ ف�رشفت  تاأملت مو�سع  مَلَّا 

اإليه، ف�ص�ر ذلك ع�قبة الحتم�ل ب�لراأي.
 ،130 ال�سحاح  خمتار   ،118/1 البزدوي  اأ�سول   ،120 املنري  امل�سباح 

معجم لغة الفقهاء 396، ميزان الأ�سول 348.
)2( املغني �ض122، �سمت الأ�سول 668/1، اأ�سول ال�رشخ�سي 127/1، فتح 
الغفار 111/1، ك�سف الأ�رشار للن�سفي 204/1، اأ�سول البزدوي مع �رشحه 

للبخاري 43/1، ت�سهيل الو�سول �ض82.
مبعنى  الطالق،  واأخواته: كنايات  بالبائن  واملراد  للخبازي �ض122.  املغني   )3(
اأنه لو تذاكر الزوج مع زوجته الطالق فق�ل له�: اأنِت ب�ئن، يحمل ذلك على 

الطالق، ول يقبل قوله: اأنه اأراد البينونة احل�سية وهي النف�سال باجل�سم.
)4( اأي املقرتن مبا يف�رشه، حتى لو خال عن هذه القرينة قبل تف�سريه. املرجع ال�سابق 

�ض123.
)5( �سبق املراد بالدليل القطعي �ض117.

)6( �سياأتي تف�سريه يف املبحث اخلا�ض به �ض333.
=
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موؤوًل.
5 - واملوؤول - كما يكون من امل�سرتك - يكون من اخلفي، وامل�سكل، 

واملجمل)1(. اإذ حلقهم� البي�ن)2(. بدليل ظني - كخرب الواحد)3()4(.

=
- وقد اختلف الذين كتبوا يف اأ�سول الفقه يف حقيقة املوؤول:

اأ - فهو من اأق�سام اللفظ املو�سوع عند فخر الإ�سالم.
ب - ونوٌع خا�ضٌّ من امل�سرتك على طريقة �سدر ال�رشيعة. واملوؤلف.

عن  املوؤول  واأ�سقط  اأنواع،  ثالثة  املو�سوع  اللفظ  ال�رشيعة  �سدر  جعل  حيث 
درجة العتبار، لأنه لي�ض باعتبار اللفظ، بل براأي املجتهد.

اللفظ  اأي  ال�صيغة -  ب�لنظر يف  مع�نيه  اأحد  اإذا حمل على  ب�أنه  عنه  واأج�بوا   -
املو�سوع مل يخرج عن اأق�سام النظم - �سيغًة ولغًة اأي و�سعًا.

- ويرى ابن جنيم اأنَّ ما �سلكه فخر الإ�سالم اأولى.
    انظر: فتح الغفار على املنار 111/1.

)1( �سيذكر املوؤلف تعريف هذه امل�سطلحات يف مكانها - كما �سياأتي.
)2( �سيذكره املوؤلف يف مبحث م�ستقل.

)3( �سيذكره املوؤلف يف مبحث م�ستقل. و�سياأتي الكالم اإن �ساء الله على ظنية خرب 
الواحد. ويفهم من كالم املوؤلف اأنَّ املق�سود بغالب الراأي. هو الدليل الظني 

- اأعم من اأن يكون راأيًا، اأو خرباً. وامل�سرتك يراد منه امل�سرتك اللفظي.
�سمت الو�سول 188، املوجز يف اأ�سول الفقه �ض124، نور الأنوار 85، 

التو�سيح 88/1، ميزان الأ�سول 348.
ل يف: الوجيز �ض39، ك�سف الأ�رشار  )4( انظر ما يرد على تعريف املوؤلِّف للموؤوَّ
للبخاري 44/1. حيث اإنَّ هذا التعريف للموؤول  قا�رش على نوع من امل�سرتك. 
وهناك موؤولت لي�ست من امل�سرتك اللفظي. فتكون خارجة عن تعريفه، فال 
=
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=
      يكون جامعًا للمعرف. �رشح ابن ملك �ض96-97، فتح الغفار 111/1.

- واأي�سًا: املوؤلِّف مل ُي�رشح بحكم املوؤول.
الغلط   احتمال  به على  العمل  اأنَّ حكمه: وجوب  احلنفية  والذي يف كتب   -
وال�سهو،كمن وجد ماء فغلب على ظنه طهارته يلزمه التو�سوؤ به على احتمال 
الغلط حتى لو تبني بعد ذلك جن��صته لزمه اإع�دة ال�صالة. لأنَّ الت�أويل اإن ثبت 
الواحد، فيكون  اإ�سابة احلق حقيقًة. واإن ثبت بخرب  بالراأي، فالحظَّ له يف 

الثابت ظنيًا ل قطعيًا.
�رشح ابن ملك �ض97، اأ�سول ال�رشخ�سي 163/1، الوجيز �ض40-39، 

ك�سف الأ�رشار للبخاري على اأ�سول البزدوي 117/1.
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املبحث الرابع 
يف:

1 - العبارة.
2 - والإ�سارة.
3 - والدللة.

4 - والقت�ساء.





353حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

املبحث الرابع:
يف العبارة، والإ�سارة، والدللة، والقت�ساء)1(.

اأ - الثابت بعبارة الن�ض)2(.

وذلك  املو�صوع.  لِلَّفظ  الرابع  التق�صيم  وهو  ب�حلنفية،  خ��ص  التق�صيم  هذا   )1(
التق�سيم بح�سب كيفية الوقوف على املعنى املو�سوع له اللفظ.

ووجه احل�رص يف الأق�ص�م الأربعة، م� ذكره التفت�زاين وغريه اأن احلكم امل�صتف�د 
من النظم اإما اأْن يكون ثابتًا بنف�ض النظم اأو ل.

والأول: اإن كان النظم م�سوقًا له: فهو العبارة، واإل فهو الإ�سارة.
والثاين: اإْن كان احلكم مفهومًا لغة، فهو الدللة. اأو �رشعًا فهو القت�ساء.

التلويح على التو�سيح 129/1.
وعند اجلمهور يذكر هذا التق�سيم حتت عنوان املنطوق واملفهوم.

واملنطوق ينق�سم اإلى �رشيح وغري �رشيح.
واملفهوم ينق�سم اإلى مفهوم موافقة، ومفهوم خمالفة.

)2( الإ�سافة - هنا - يف عبارة الن�ض مبعنى الن�ض نف�سه. مثلها يف: )جميع القوم، 
وكل الدراهم(.

وؤيا،  الرُّ البيان. يقال: »عربَّ  التف�سري، ومبعنى  تاأتي مبعنى  اللغة  - والعبارة يف 
ها. وعربَّ عن فالن تكلَّم عنه«. وعربها عرباً وتعبرياً وِعبارة: ف�رشَّ

- واأعرب عما يف �سمريه، وعرب عنه: اأي بينه.
ا�سترت  ما  وتبني  تف�رش  لأنها  عبارات،  املعاين  على  الدالة  الألفاظ  َيت  و�سمِّ  -
العبارة  ح�سن  هو  ويقال:  والعبارة.  العربة،  وال�سم  ال�سمري.  يف  وخفي 
ال�سحاح  خمتار   ،655 الكليات   ،390-389 املنري  امل�سباح  البيان.  اأي 

.409-408/1
واأما الن�ض فله معاٍن �ستاأتي يف مبحثه - اإن �ساء الله تعالى - واملراد به - هنا - 

اللفظ املو�سوع، ل امل�سطلح.
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به ق�سداً. �سواء كان نف�َض  1 - ما ثبت ب�سوق الكالم له، واإرادته 
املو�سوع له. اأو جزءه، اأو لزمه املتاأخر)1(.

)1( التو�سيح 129/1، ك�سف الأ�رشار 67/1-68، الإبهاج 214/1، املغني 
149، اأ�سول ال�رشخ�سي 136/1، فتح الغفار 44/2.

- وقد اختلف يف تعريف عبارة الن�ض، بناًء على اأن املعترب فيها ال�سوق الأ�سلي 
وحده. فرتادف الن�ض باملعنى ال�سطالحي.

اأو اأن العتبار مبا ق�سد اأ�سالة اأو تبعًا من الن�ض معًا. فتكون مركبة من دللة 
الظاهر والن�ض معًا.

على  اللفظ  »ب�أنه� دللة  الث�ين، وعرفوه�:  العتب�ر  اإلى  الأكرثون  اأ - ذهب 
املعنى اأو احلكم املق�سود من �سوقه اأو ت�رشيعه اأ�سالة اأو تبعًا«.

ل. وزاد بع�سهم بدون تاأمُّ
فواحت الرحموت 407/1، املوجز يف الأ�سول 160.

واملق�سود اأ�سالة هو الغر�ض الأول من الكالم. واملق�سود تبعًا غر�ض ثاٍن يدل 
مدكور  �سالم  ملحمد  الفقه  بدونه.اأ�سول  الأول  حتقيق  وميكن  اللفظ،  عليه 

�ض293.
ب - واجته بع�ض املتاأخرين اإلى اعتبار املعنى التبعي من دللة الإ�سارة، ولكن 

مون يرونه من دللة العبارة، لأنها �رشيحة فيه. املتقدِّ
�رشح املرقاة 160/1-161، تف�سري الن�سو�ض 469/1، اأ�سول الفقه ملحمد 

�سالم مدكور �ض292-291.
وخال�صة ذلك: اأن عب�رة الن�ص عند جمهور احلنفية هي عمل املجتهدين بظ�هر 
ما �سيق لأجله الكالم. اأعم من اأن يكون م�سوقًا له بالذات اأو بالعر�ض، باأن 

يتوقف عليه امل�سوق له. فال�ستدلل بقوله تعالى: }ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گگ{ الن�ساء: 3.

يكن      مل  واإن  به.  �رشحوا  كما   - الن�ض  بعبارة  ا�ستدلل  النكاح  اإباحة  على 
=
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ب - والثابت باإ�سارة الن�ض)1(.
1 - ما ثبت بنظمه، مثل: الأول)2(  بدون �سوق الكالم له)3(.

=
م�سوقًا لها، لأن الآية �سيقت لبيان العدد اجلائز فيه اجلمع.

الك�سف للبخاري 210/2، �رشح ابن ملك 520، نور الأنوار 374/1، 
فتح الغفار 44/2، اأ�سول ال�رشخ�سي 236/1.

ج - وقول املوؤلف �سواء كان نف�ض املو�سوع له، اأو جزءه، اأو لزمه املتاأخر.
معناه: اأي �سواء كانت دللة اللفظ على املعنى بطريق املطابقة اأو الت�سمن، اأو 

اللتزام املتاأخر، بعد اأن يكون م�سوقًا له الكالم.
- حيث ي�سرتكان يف اأن ُكاًل منهما ي�ساق له الكالم، ويق�سد لأجله، ولكنهما 

يفرتقان.
- يف اأن الن�ض ي�ساق لأجله الكالم اأ�سالة فقط.

وعبارة الن�ض ي�ساق لها الكالم اأ�سالة اأو تبعًا، فهي اأعم.
تف�سري الن�سو�ض 471/1، نور الأنوار 382/1، املوجز يف الأ�سول 161، 

ك�سف الأ�رشار للبخاري 68/1، 393/2.
ة. املعجم الو�سيط 499/1. )1( الإ�سارة يف اللغة: الإمياء باليد خا�سَّ

احتادهما يف  له  الدللة  هذه  مبثلية  املتقدمة،ويراد  الن�ض  عبارة  بالأول:  املراد   )2(
الثبوت بالنظم.

ال�رشخ�سي  اأ�سول   ،44/2 املنار  �رشح  الغفار  فتح   ،149 املغني  انظر:   )3(
236/1، ن�سمات الأ�سحار �ض145.

- قال البزدوي: »هو العمل مبا ثبت بنظمه لغًة، لكنه غري مق�سود، ول �سيق 
له الكالم، ولي�ض بظاهر من ُكل وجه«.

وقد نظر له ال�سارح عالء الدين البخاري - من املح�سو�ض برجل، ينظر بب�رشه 
=
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ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   }ۓ   تعالى:  قوله  يف  كما   -  2
ۇ  ۇ{ - جزء من الآية 8 من �سورة احل�رش - �سيق الكالم 

لبيان اإيجاب �سهم من الغنيمة لهم. وفيه اإ�سارة اإلى زوال اأمالكهم)1(.
وال�سافعي مل يعمل بهذه الإ�سارة قائاًل ببقاء اأمالكهم)2(.

=
اإلى �صيء ويدرك مع ذلك غريه ب�إ�ص�رته مينة اأو ي�رصة.

َيت هذه الدللة: بدللة الإ�سارة، لأن ال�سامع يكون غافاًل عن املعنى  - و�ُسمِّ
امل�سمون يف الن�ض لإقباله على ما دل عليه ظاهر الكالم. والن�ض ي�سري اإليه. 
يف  املوجز   ،143-142 الو�سول  تي�سري   ،68/1 الأ�رشار  ك�سف  راجع: 

الأ�سول �ض162-161.
- وقد خالف يف كون دللة الإ�سارة غري مق�سودة �سدر ال�رشيعة احلنفي حيث 
ذهب اإلى اأن املعنى يف دللة الإ�ص�رة مق�صود تبعً�، ولي�ص لزمً� للمعنى املق�صود 
من اللفظ لزومً� عقليً� اأو ع�ديً� - كم� يرى جمهور احلنفية - معلاًل ذلك ب�أنه ل 

يعقل اأن تكون الأحكام عن طريق غري مق�سود لل�سارع اأ�ساًل ول تبعًا.
الأ�سول  تي�سري  املراآة 160/1،  املال خ�رشو يف  التو�سيح 130/1، ووافقه 

.142
لكن اجلمهور يرون اأن اللزوم الذاتي اأعم من املق�سود اأ�سالة اأو تبعًا.

)1( اإذ الفقري َمن ل م�ل له، ل من بعدت يده عنه.
ميزان الأ�سول 397-398، املغني للخبازي 149.

)2( اأي قال ال�سافعية: اأن ملكيتهم باقية، وو�سفهم بالفقراء من قبيل املجاز باعتبار 
اأطماعهم عن  باأموالهم، و�ِسدة حاجتهم وانقطاع  العودة لالنتفاع  ياأ�سهم من 
اأموالهم بالكلية بقرينة قوله تعالى: }ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ{ 
الديار       اإ�سافة  وبقرينة  احل�سّي،  ل  ال�رشعي  ال�سبيل  به  واملراد   141 الن�ساء: 
=
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عند  اإل  احلكم  اإيجاب  يف  �سواء  والإ�سارة  بالعبارة  والثابت   -  3
التعار�ض، فيكون الثابت بالعبارة اأحق من الثابت بالإ�سارة حينئٍذ، لكون 

الثابت بالعبارة اأقوى بال�سوق من الإ�سارة)1(.

=
       والأموال اإليهم، وهي تفيد امللك.

نفي  الآية:  ومعنى  احلقيقة.  الإطالق  يف  الأ�سل  باأن  احلنفية:  اأجاب  وقد   -
ال�سبيل عن اأنف�ض املوؤمنني حتى ل ميلكونهم بال�ستيالء ل عن اأموالهم.

- والإ�ص�فة ل ت�صلح قرينة مل� ذكر، لأن غ�ية م� يلزم من ذلك اأن تكون الدي�ر 
ا�ستحقاقهم  حال  فقرهم  ينايف  ل  وهو  اإخراجهم.  حال  لهم  ملكًا  والأموال 

�سهمًا من الغنيمة وهو املطلوب. املراآة 162/1.
قال البخاري يف ك�سف الأ�رشار: اإن هذه من الإ�سارات الظاهرة التي تعرف 
ل. اإل اأن ال�سافعي مل يعمل بها. واأطال يف بيان وجهة نظره والرد  باأدنى تاأمُّ

عليها. الك�سف 175/1 فما بعدها.
وق�ل الأ�صت�ذ حممد �صالم مدكور: وميكن جعل هذه الدللة من قبيل القت�ص�ء، 
بل هو اأقرب، لأن املعنى الالزم يف دللة الإ�سارة يكون متاأخراً ول يتوقف 
عليه �سدق الكالم. بينما هو يف دللة القت�ساء ينبغي اأن يكون متقدمًا، ول 
اإل  فقراء  املهاجرين  اعتبار  ي�سح  امللك - هنا - متقدم، ول  اأن زوال  �سك 

ح اأنه من قبيل دللة القت�ساء. �ض296. بتقديره. قال: لذا فاأنا اأَُرجِّ
)1( هذا الذي ذهب اإليه املوؤلف - رحمه الله - من ا�صتواء دللة الإ�ص�رة والعب�رة 

يف اإيجاب احلكم اإل عند التعار�ض - اختاره املال خ�رشو. وبه قال الن�سفي.
املراآة 162/1، فتح الغفار 52/1، الك�سف للن�سفي 381/1-382، نور 

الأنوار 381/1-382، اأ�سول ال�رشخ�سي 236/1.
- وذهب اأبو زيد وال�رصخ�صي والبخ�ري �ص�حب ك�صف الأ�رصار اإلى تق�صيم 
=
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=
دللة الإ�سارة اإلى ق�سمني:

دللة  وي�سمى  العبارة،  مبنزلة  وهذا  قطعًا.  للعلم  موجبًا  يكون  ما  الأول: 
ظاهرة.

والثاين: م� ل يكون موجبً� له، وذلك عند ا�صرتاك معنى احلقيقة واملج�ز يف 
احتمال الإرادة بالكالم. وي�سمى اإ�سارة خفية اأو غام�سة.

ك�سف الأ�رشار 68/1-69، ط2: 293/2 فما بعدها، اأ�سول ال�رشخ�سي 
.237-236/1

قال ابن جنيم: »احلق اأنهما - اأي دللة العبارة والإ�سارة - قد يكونان قطعيني 
وظنيني ومتعاك�سني«.

- لكن الدكتور حممد اأديب ال�سالح جعل عبارة الن�ض قطعية لعدم الحتمال 
النا�سئ عن الدليل.

واإ�سارة الن�ض قد تكون قطعية، وقد تكون ظنية، لأن مرادهم باحلكم بالقطعية 
والظنية احلكم بالدللة من حيث هي، ل بالنظر اإلى غريها.

تف�سري الن�سو�ض 497-496/1.
عند  الأعم  معناه  على  القطع  بحمل  الأقوال،  بني هذه  اجلمع  واأقول: ميكن 

املجوز، وعلى معناه الأخ�ض عند الباقي - كما �سبق.املراآة 162/1.
وانظر اأمثلة تعار�ض الدللتني يف املراجع ال�سابقة - اجلزء وال�سفحة - واملراآة 

195/1 فما بعدها.
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ج - والثابت بدللة)1( الن�ض:1 - ما ثبت مبعنى النظم لغًة ل ا�ستنباطًا 
بالراأي)2(.

2 - كما يف قوله تعالى: }ہ  ہ  ہ   ھ{)3( من حرمة ال�رشب 
ل والجتهاد)4(. امل�ستفاد من النهي عن التاأفيف من غري وا�سطة التاأمُّ

)1( الدللة يف اللغة: مبعنى الهداية والإر�ساد.
      وا�سطالحًا: كون ال�سيء متى فهم، فهم غريه. فاإْن كان التالزم بينهما بعلة 
الو�سع فو�سعية، اأو العقل فعقلية. راجع فتح الغفار 44/2، تي�سري الأ�سول 

�ض145، �رشح ابن ملك 525-526، املغني �ض154.
)2( اأ�سول ال�رشخ�سي 241/1، ك�سف الأ�رشار 73/1، التو�سيح 131/1.

)3( بع�ض الآية 23 من �سورة الإ�رشاء.
ر. ومعنى اأُّف: كلمة ت�سجُّ

من  املنطوق  غري  فهم  هي  الن�ض  »دللة  للبخاري:  الأ�رشار  ك�سف  يف  قال   )4(
املنطوق ب�سياقه ومق�سوده«.

- واملق�سود واملعنى يف تعريف املوؤلِّف ُيَراد بهما ِعلة احلكم املنطوق.
ل  الالزم  على  دل  فما  بدللته  الدال  »واأما  املرقاة:  �رشح  املراآة  يف  وقال   -
ب�لذات، بل مبن�ط حكمه املفهوم مبجرد العلم ب�للغة، ل ب�لراأي املوقوف على 

الجتهاد - كما يف القيا�ض«.
وعب�رة »مبن�ط حكمه« تخرج دللة العب�رة والإ�ص�رة والقت�ص�ء. لأن الالزم 

م. يف كل من الأولني ذاتي. ويف الث�لث متقدِّ
املرقاة 163، اأ�سول الفقه ملحمد �سالم مدكور �ض298.

به  املنطوق  حكم  ثبوت  على  اللفظ  دللة  اأنها  الن�ض:  دللة  معنى  وخال�سة 
للم�سكوت عنه ل�سرتاكهما يف علة احلكم - التي ميكن لُكل من له معرفة باللغة 
تبني ت�ساوي احلكمني فيها، اأواأن ظهورها يف امل�سكوت عنه اأقوى. املرجع 

ال�سابق �ض298.
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3 - وهو مثل: الثابت بالإ�سارة حتى ي�سح اإثبات احلدود والكفارات 
به)1(. اإل اأن الثابت به دون الثابت بالإ�سارة عند التعار�ض)2(. ]12/اأ  .

)1( احلد يف اللغة معناه املنع وال�رشف والفا�سل بني ال�سيئني.
رة على جنايات معلومة. و�رشعًا: عقوبة مقدَّ

امل�سباح املنري 124/1، معجم لغة الفقهاء 176.
والكفارات: جمع كفارة، وهي يف اللغة: التغطية وال�سرت.

و�رصعً�: ت�رصُّف اأوجبه ال�ص�رع ملحو ذنب معني. املرجع ال�ص�بق �ص282.
ق�ل يف املرق�ة: » ول نفهم من�ط احلكم بدون الراأي تثبت بدللة الن�ص احلدود 
هي  التي  اجلنايات  على  وجزاء  عقوبة،  �رُشَِعت  احلدود  لأن  والكفارات. 

اأ�سبابها. وفيها معنى الطهارة.
والكفارات �رُشَِعت ماحية لالآثام، وفيها معنى العقوبة. ول مدخل للراأي يف 
معرفة اجلرائم واآثامها. ومعرفة ما ي�سلح جزاًء لها، وزاجراً عنها، وما يح�سل 
اإثباتها بالقيا�ض املبني على الراأي  اآثامها ومقاديرها. ولذا فاإنه ل ميكن  اإزالة  به 

بخالف دللة الن�ض«.
املرقاة 163/1-164، اأ�سول الفقه ملحمد �سالم مدكور �ض300.

)2( اأي اأن احلكم الثابت بدللة الن�ض مثل احلكم الثابت باإ�سارة الن�ض - يف كونه 
قطعيًا م�ستنداً اإلى النظم، ل�ستناده اإلى املعنى املفهوم من النظم لغًة.

َيت بدللة الن�ض، فيقدم على خرب الواحد والقيا�ض. - ولهذا �ُسمِّ
يقبله. وكذا  بالدللة ل  الثابت  التخ�سي�ض فال مماثلة، لأن  قبول  واأما يف   -

الثابت بالإ�سارة عند بع�ض.
والأ�سح اأنه يقبله. �رشح بذلك ال�رشخ�سي.

بالعبارة،  الدال  يقدم  اأنه  معناه  التعار�ض:  عند  بالإ�سارة  الثابت  دون  وقوله: 
النظم  فيهما  لأن  الن�ض،  بدللة  الدال  على  التعار�ض  عند  بالإ�سارة  والدال 

واملعنى اللغوي. ويف الدللة املعنى فقط.
=
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4 - ولبُدَّ يف ثبوت احلكم بدللة الن�ض من معرفة املعنى املق�سود من 
احلكم املن�سو�ض عليه)1(.

يتفق على �سحة  ال�رشع. ومل  قبل  ثابت  والقيا�ض نظري)2(. وغري   - 5
الحتجاج به.

=
التلويح 136/1، اأ�سول الفقه ملحمد �سالم مدكور �ض301.

وهذا حكم دللة الن�ض مع قطع النظر عن العوار�ض اخلارجية حيث اإنها مل تفد 
اإلى املعنى املفهوم من النظم  القطع على ما هو ال�سحيح، ل�ستناد الثابت بها 

لغة.
ولهذا قدم العمل مبقت�ساها على العمل الثابت بخرب الآحاد والقيا�ض.

- وقيل: اإن املق�سود املن�سو�ض اإْن كان معلومًا قطعًا كاآية التاأفيف، فالدللة 
قطعية، واإل فظنية. كاإيجاب الكفارة على املفطر بالأكل يف نهار رم�سان. 

املراآة 166-165.
واأم� اخلالف يف قبوله� للتخ�صي�ص وعدمه، ف�ختلف يف �صبب ذلك:

اأ - قيل: لعدم عمومه�. اإذ العموم واخل�صو�ص من عوار�ص اللف�ظ.
وهي مفقودة يف الدللة واملفهوم.

ب - وقيل: لأنه اإذا ثبت معنى الن�ص ِعّلًة للحكم، ف�إنه ل يحتمل اأن ل يكون 
ذلك املعنى علة له يف بع�ص ال�صور. لأن املعنى �صيء واحد ل تتعدد فيه اأ�صاًل. 
فلو قلنا بالتخ�سي�ض ل يكون علة لهذا احلكم يف بع�ض ال�سور، وهو باطل. 

املرجع ال�سابق �ض167 مع �سيء من الت�رشُّف.
م�  بعلة  معلاًل  املن�صو�ص  احلكم  يكون  اأن  وهو  الن�ص،  دللة  �رصط  هو  هذا   )1(

وتكون تلك العلة موجودة يف حمل اآخر بطريق الت�ساوي اأو الأولوية.
)2( احلكم النظري: ما يحتاج اإلى اإعمال الفكر والتاأمل وال�ستدلل.

وال�رصوري اأو م� هو مبنزلته: م� ل يحت�ج اإلى ذلك.
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على  متفقون  القيا�ض  ونفاة  مبنزلته،  اأو  �رشوري،  الن�ض  ودللة   -
�سحة الحتجاج به. وثابتة قبل ال�رشع، فلي�ض هي به)1(.

)1( يف هذه اجلزئية من بحث دللة الن�ص ذكر املوؤلف - رحمه الله - الفروق بني 
دللة الن�ض والقيا�ض. وهي من ثالثة اأوجه:

اأو  القيا�ض حكم نظري بخالف دللة الن�ض فهي حكم �رشوري  اأن  الأول: 
مبنزلة ال�رشوري.

الثاني: اأن القيا�ض متوقف على ال�رشع، وغري ثابت بدونه. ودللة الن�ض ثابتة 
قبل ال�رشع ول تتوقف على وروده.

على  متفق  الن�ض  ودلل��ة  به.  الحتجاج  يف  خمتلف  القيا�ض  اأن  الثالث: 
الحتجاج بها. فاإن الظاهرية املنكرين للقيا�ض يقولون بحجية مفهوم املوافقة اأو 

دللة الن�ض، مع اإنكارهم حجية القيا�ض.
املن�صو�ص يف  اأن  منه�:  وغريه،  املال خ�رصو  ذكره�  اأخرى  فروق  وهن�ك   -
دللة الن�ص قد يكون جزءاً من الفرع، كم� لو ق�ل لعبده: ل تعط زيداً ذرة، 

فاإنه يدل 
على منع اإعطاء ما فوق الذرة مع اأنها جزء منه. بخالف القيا�ض، فاإن الأ�سل 

فيه ل يكون جزءاً من الفرع اإجماعًا.
املرقاة 164/1، اأ�سول الفقه ملحمد �سالم مدكور �ض298.

وقد اختلف يف دللة الن�ض هل هي قيا�ض اأو ل؟
قال يف ك�سف الأ�رشار: »وملا توقف ثبوت احلكم بالدللة على معرفة املعنى. 
ولبُد يف معرفته من نوع نظر، ظن بع�ض اأ�سحابنا وبع�ض اأ�سحاب ال�سافعي 
اإل ذلك. ولظهوره  للقي��ص  معنى  اإذ ل  قي��ص جلي،  الدللة  اأن  وغريهم - 

ي جلّيًا. 74-73/1. �ُسمِّ
وبع�ض  احلنفية،  من  اأ�سحابنا  بع�ض  قال  الذي  والقول  خ�رشو:  املال  وقال 
اأ�صح�ب ال�ص�فعي ب�أن دللة الن�ص قي��ص جلي... الخ ف��صد. ثم ذكر الفروق         
=
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د - والثابت بالقت�ساء)1(:
املو�سوع  على  م  املتقدِّ الالزم  من  اإليه  الكالم  باحتياج  ثبت  ما   -  1

له)2(.

=
ال�سابقة بينهما.

ويف فتح الغفار -46/2- بعد اأن نقل عن �ساحب التلويح اأن النزاع لفظي - 
قال: واحلق اأن مفهوم املوافقة امل�سمى عندنا بدللة الن�ض لي�ض من ق�سم القيا�ض 
اأ�ساًل، ملا يف التحرير من بحث القيا�ض لو اعترب ق�سمًا بطل ا�سرتاطهم عدم دليل 

حكم الأ�سل �ساماًل حلكم الفرع.
- وقال يف التو�سيح: وهي - اأي دللة الن�ض - فوق القيا�ض.
الك�سف 412/2 فما بعدها، وميزان الأ�سول 401-398.

القطعية  حيث  من  الن�ض  دللة  باأن  الأقوال،  هذه  بني  اجلمع  ميكن  واأقول: 
والظنية ق�سمان: 

الأول: ما يكون معلومًا ومقطوعًا به - كما يف اآية التاأفيف ونحوها. 
وهذا لي�ض من القيا�ض الأ�سويل يف �سيء.

الكفارة على من  اإيجاب  ما مل يكن معلومًا ول مقطوعًا. كما يف  والثاين: 
اأفطر يف نهار رم�سان بالأكل. وهذا يت�ساوى مع القيا�ض لحتياجه اإلى تاأمل 

واجتهاد، ولأن علته مظنونة. ولهذا اختلف العلماء يف وجودها.
انظر: تف�سري الن�سو�ض 525-534، ك�سف الأ�رشار 73/1، التحرير مع التقرير 

والتحبري 113/1-115، املناهج الأ�سولية لفتحي الدريني �ض336-335.
)1( القت�ساء: م�سدر مبعنى الطلب والدعاء.

)2( �رشح املنار لبن ملك �ض533 وفيه: اأن الدال بالقت�ساء: »ما مل يعمل الن�ض 
اإل ب�رصط تقدمه عليه«.

=
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=
وتعريف البزدوي يتفق متامًا مع هذا التعريف. وهما يدلن على املعنى الظاهر 

من تعريف املوؤلف.
       ويف ك�سف الأ�رشار 75/1 ذكر عبدالعزيز البخ�ري تعريفً� للث�بت ب�لقت�ص�ء، 

وهو: )ما اأ�سمر يف الكالم �رشورة �سدق املتكلم(.
واأح�صن تعريف له� م� ذكره املتقدمون من احلنفية وال�ص�فعية وهو: )اأنه� دللة 

على لزم متقدم يتوقف عليه �سدق الكالم اأو �سحته �رشعًا اأو عقاًل(.
الوجيز �ض45

العبارة  يف  يكون  فاإنه  املتاأخر.  الالزم  لإخراج  املتقدم  بالالزم  والتقييد   -
والإ�سارة - كما تقدم.

ويتبني من هذا التعريف اأن الالزم الذي يتوقف على تقديره �سدق الكالم اأو 
�سحته ثالثة اأق�سام:

تي اخلطاأ  الأول: ما يتوقف عليه �سدق الكالم. كما يف حديث )ُرِفَع عن اأُمَّ
والن�سيان( فاإن �سدق الكالم يتوقف على تقدير حكم اخلطاأ، لوقوع الن�سيان 

واخلطاأ من الأمة كثرياً.
الثاين: ما يتوقف عليه ال�سحة العقلية، وميثلون له بقوله تعالى: }ڱ  ڱ  

ڱ   ڱ  ں{ يو�سف: 82.
فاإن �سوؤال القرية ممتنع عقاًل، فاملراد اأهلها.

الثالث: م� يتوقف على تقديره �صحة الكالم �رصعً�. ومث�له: م� ذكره املوؤلف، 
فاإن �سحة الإعتاق من املاأمور عن الآمر تتوقف على تقدم ملك الآمر للعبد، 
حلديث: )لِعْتق اإل فيما ميلك ابن اآدم( - رواه: الرتمذي حديث رقم )1181( 
واأبو داود حديث رقم 2190. واأحمد 190/2 من حديث عمرو بن �سعيب 

عن اأبيه عن جده.
فيلزم لت�سحيح الكالم �رشعًا تقدير لزم متقدم. وهو البيع بقرينة قوله: )اأعتق عبدك 
=
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2 - كالبيع الثابت بنحو: )اأعتق عبدك عني باألف( لأنه �رشورة �سحة 
املُْعَتق، كاأنه قال: )بِْع عبدك عليَّ باألف( و )كن وكيلي يف الإعتاق(. 

فثبت البيع بقدر ال�رشورة.
3 - ول يكون كامللفوظ في�سقط القبول - هنا - كما ي�سقط يف الهبة 

القب�ض عند اأبي يو�سف.
الآمر وت�ستغنى  ي�سح عن  فاإنه  بغري �سيء(  )اأعتق عبدك عني  قال:  لو 

الهبة عن القب�ض)1(.

=
عني باألف( ف�سار كاأنه قال: )بع عبدك مني باألف( و )كن( وكيلي يف اإعتاقه. 
الأق�سام   هذه  اإن  يقول:  من  مذهب  على  وهذا  التوكيل.  دليل  )عن(  ولفظ 

الثالثة من القت�ساء.
- ومن الأ�سوليني من ق�رش القت�ساء على ما اأ�سمر ل�سحة الكالم �رشعًا.

ى حمذوفًا، وم�سمراً. ويرى اأن ما عداه ُي�َسمَّ
الك�سف للبخاري 76/1، املراآة 73/1، اأ�سول الفقه ملحمد �سالم مدكور 

�ض320.
يرى  املوؤلٍّف  اأن  على  يدل  م�  قريبً�  و�صي�أتي  ذلك،  على  الكالم  �صبق  وقد 

ذلك.
)1( التو�سيح 137/1.

وقد اأج�ب عم� ذهب اإليه اأبويو�صف ب�أن الذي ي�صقط م� يحتمل ال�صقوط.
امللك  توجب  هبة  توجد  ال�صقوط، حيث ل  يحتمل  مِمَّ� ل  الهبة  والقب�ص يف 

بدون القب�ض.
ا قوله: »فيثبت البيع بقدر ال�رشورة، ول يكون كامللفوظ فمعناه: اأنَّ البيع يف  واأمَّ
ال�سورة املذكورة يثبت مع اأركانه و�رشوطه ال�رشورية التي ل ت�سقط بحال. فال 
=
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- وعند اأبي حنيفة وحممد، الفعل احل�سي - كالقب�ض ل يثبت بطريق 
القت�ساء يف �سمن القول يف قوله: )اأعتق عبدك عني بغري �سيء( حتى لو 
اأعتق ل يقع عن الآمر، بل يقع عن املاأمور، لأن الفعل احل�سي ل ي�سلح 

تبعًا للقول)1(.
عند  اإل  الن�ض)2(.  بدللة  الثابت  يعدل  بالقت�ساء  والثابت   -  4

املعار�سة، فاإن الثابت بدللة الن�ض اأقوى من الثابت بالقت�ساء)3(.

=
لي�صت �رصورية ل حتتمل  لأنه�  والعيب  الروؤية  يثبت خي�ر  القبول، ول  ي�صرتط 

ال�صقوط.
نعم: يعترب يف الآمر اأهلية  الإعت�ق، حتى لو ك�ن  �صبي�ً، ع�قاًل، قد  اأذن له الويل

يف الت�رشفات، مل يثبت منه البيع بهذا الكالم. ولهذا قال يف البديع: املقت�سى 
- بالفتح. 

- يثبت ب�رصوط م� توقَّف عليه، ل ب�رصوط نف�صه. لأنه ت�بع. 
ال�سورة  يف  البيع  اأي  انعقاده،  فجاز  بيعه  ي�سح  مل  واإن  الآبق  اإعتاق  و�سحَّ 
بطريق  ذلك  ك�ن  ومل�  ونحوه.  القبول  عن  املجرد  الأمر  ب�صيغة  املذكورة، 
ال�رشورة وهي تقدر بقدرها خالف امللفوظ، فاإنه لو �رشح بلفظ البيع ل ي�سح 
اإل بالقبول، وهذا معنى قوله: ول يكون كامللفوظ. التو�سيح 137/1، فتح 

الغفار 49/2، املراآة 68/1.
)1( �رشح ابن ملك مع حوا�سيه �ض539، املراآة 196/1.

)2( اأي يف كونه م�سافًا اإلى الن�ض، ومقدمًا على القيا�ض الأ�سويل. 
بال  اللغوي  باملعنى  ثابت  املعار�سة'لأنه  عند  اأولى  بالدللة  الثابت  يكون  اأي   )3(

�رشورة.
- والثابت باملقت�سى �رشوري، ثبت لت�سحيح الكالم �رشعًا للحاجة اإلى اإثبات 
=
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5 - والثابت باملقت�سى ل عموم له عندنا، خالفًا لل�سافعي، حتى اإْن 
كان املعنى املقت�سي معنى حلقه يف اأفراد ل يجب اأن يثبت جميعها)1(.وقال 

=
احلكم وهو غري ثابت فيما وراء ال�رشورة، فيكون الأول اأقوى.

- وما وجد لتعار�ض الدللة والقت�ساء مثال، ول حاجة اإليه، لأنَّ اإيراد املثال 
للمبالغة يف الإي�ساح، كذا قال �ساحب التحقيق، ومتحل بع�سهم لذلك مثاًل 

وعليه مناق�سة فانظرها يف �رشح ابن ملك �ض540.
- ق�ل الره�وي: واإذا قدم العمل ب�لدللة على العمل ب�لقت�ص�ء، قدم العمل 

بالعبارة والإ�سارة من باب اأولى. 
- ُثمَّ ق�ل: ولق�ئل اأن يقول: اإنَّ املقت�صى لزم للن�ص، وقد يكون ذلك عب�رة 

فرتجيح الدللة اأو الإ�سارة ترجيح على العبارة.
- واجلواب اأنَّ ذلك يلزم �صمنً�. وال�صمني�ت ل تدخل حتت القواعد. ح��صية 

الرهاوي 540.
)1( علَّل عدم عموم املقت�سى باأمرين:

الأول: اأنَّ الثابت باملقت�سى �رشوري، والثابت لل�رشورة يقدر بقدرها، فال 
حاجة اإلى اإثبات �سفة العموم.

فيه  يثبت  فال  مبلفوظ،  لي�ض  واملقت�سى  اللفظ،  اأو�ساف  من  العموم  اأنَّ  الثاين: 
العموم.

بهم يف التحرير: باأنَّ منع عمومه - هنا - لعدم كونه لفظًا لي�ض ب�سيء،  - وتعقَّ
اإلى  �رشورة  »ل  قولهم:  ي�سح  ل  واأي�سًا  تعني  وقد  كامللفوظ،  املقدر  لأنَّ 
العموم، لأن الكالم فيم� اإذا فر�ص توقف الكالم على ع�م،فهو �رصوري. 
واإل فغري املفرو�ص. ف�حلق اأنه اإذا توقف على خ��ص اأو ع�م لزم، واإذا توقف 
على اأحد الأفراد فقط، فاإنه ل يقدر ما يعمها، بل اإن اختلفت اأحكامها ول 
معني كان جمماًل. واإن مل تختلف قدر الأحد الدائر، لأن اإ�سمار الكل بال 
=
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=
مقت�سى ل يجوز، ففي حديث )ُرِفَع عن اأمتي اخلطاأ والن�سيان( - رواه: ابن 
ك�سف   ،281/1 احلبري  التلخي�ض  وانظر:  و�سع(.  الله  )اإن  بلفظ:  ماجة 

الأ�رشار 192-191/1.
املقت�سى  عموم  من  املراد  ولأنَّ  الدارين.  حكم  يعم  ومطلقه  حكمهما  اأريد 
اأفراده، كاحلكم يف احلديث ال�سابق. ولي�ض املراد به تقدير  تقدير كلمة تعم 
عدة  الن�ص  احتمل  اإذا  مبفرده�  املعنى  لت�صحيح  اإ�صم�ره�،  ي�صح  كلمة  كل 
اأخذت حتى ترد( -  اليد ما  تقديرات، كاحلفظ وال�سمان يف حديث )على 
نه 566/3 برقم 1266، ك�سف الأ�رشار 229/1. قال  رواه الرتمذي وح�سَّ
قوله:  يف  كما  عاّمًا  يكون  اأن  يجوز  املقت�سى  قيل:  فاإن  ملك:  ابن  �رشح  يف 
)اأعتق عبيدك عني بكذا( اأُجيب باأنَّ هذا لي�ض من عموم املقت�سى، لأن املقت�سى 
فيه هو البيع امل�ساف اإلى العبيد، والبيع واحد ثابت بقدر ما ي�سح اإعتاقهم. 
وغري ث�بت ب�لن�صبة اإلى غريه من الأحك�م، من خي�ر الروؤية، والعيب وا�صرتاط 

القبول، كاأكل امليتة للم�سطر؛ فاإنه يباح له مقدار ما يندفع به الهالك.
ق�ل عزمي يف تو�صيح  ذلك: بل العموم ل�صيغة العبيد وهي مذكورة، واملقت�صى 

هو البيع امل�ساف اإلى العبيد... اإلخ.
ق�ل اللق�ين: وحتقيق ذلك هو اأنَّ املراد من انتف�ء عموم املقت�صى عندن� لي�ص انتف�ء 
�سيغة العموم عنه، بل املراد منه اأنه لو كان مذكوراً يكون ثابتًا من كل وجه، 

ف�إذا ثبت بطريق القت�ص�ء يكون ث�بتً� على الإطالق يف حق جميع اأحك�مه:
اأ - من �سحة الإعتاق.

ب - وثبوت خيار الروؤية، والعيب، ونحوها.
- واإذا ثبت مقت�صى يكون ث�بتً� يف حق �صحة الإعت�ق ل غري، فتبني بهذا اأنه 
لو احتاج اإلى اإثبات �سيغة العموم لي�سح املذكور، يجوز اإثباته، بل يجب واإل 
يكون عموم        ذلك، ول  وراء  فيم�  اخلالف  لكن  الكالم �صحيحً�.  يكن  مل 
=
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ال�سافعي يقبل العموم بها)1(.
]12/ب  يقبل  ل  وكذلك  عندنا.  التخ�سي�ض  بالقت�ساء  الثابت  يقبل  فال 
فاإنه  الن�ض،  باإ�سارة  الثابت  بخالف  الن�ض)2(.  بدللة  الثابت  التخ�سي�ض 
الكالم،  ب�سيغة  ثابت  لأنه  الأ�سح،  يكون عامًا، يخ�ض يف  اأن  يحتمل 

والعموم باعتبار ال�سيغة.
- وعند بع�ض م�سايخنا، كالإمام اأبي زيد)3( ل يحتمل التخ�سي�ض اأي�سًا)4(.

=
الفهم. حا�سية عزمي  اأويل  بينهما عند  العموم مقت�سى، والفرق  بل  املقت�سى 

.543-542
)1( انظر: �ض321، حيث ذكر ال�صبب يف عدم قبول دللة الن�ص للعموم.

وقارن ب�رشح ابن ملك 533، واأ�سول ال�رشخ�سي 254/1، واملراآة 163/1.
)2( يف ح��صية املخطوط )12/ب( ق�ل: هكذا ذكره الإم�م �صم�ص الأئمة، والإم�م 

اأبوزيد، والإمام اأبوالقا�سم �سدر ال�رشيعة اأبوالي�رش، وغريهم.
)3( هو عبدالله بن عمر بن عي�سى القا�سي، كنيته اأبوزيد، ون�سبته اإلى دبو�سية - قرية 
بني بخارى و�سمرقند - من موؤلفاته: تاأ�سي�ض النظر، وتقومي الأدلة، والأ�رشار 

يف الأ�سول والفروع. تويف �سنة 430ه�. طبقات الأ�سوليني )236/1(.
)4( اإمنا قال اأي�سًا، لأنه عطف على دللة الن�ض. ويف الوجيز �ض46-47: بخالف 

الثابت باإ�سارة الن�ض فاإنه يحتملهما يف الأ�سح عند الإمام اأبي زيد فليحرر.
      قال يف املراآة: )وله - اأي الدال بالإ�سارة - عموم كالأول يف الأ�سح، حتى 
ا  يحتمل التخ�سي�ض. لأنَّ معنى العموم فيما يكون �سياق الكالم لأجله، فاأمَّ
ما تقع الإ�سارة اإليه من غري اأْن يكون �سياق الكالم له فهو زيادة على املطلوب 
بالن�ض، ومثل هذا ل يقع فيه معنى العموم حتى يكون حمتماًل للتخ�سي�ض(. 
ك�لث�بت     ب�لإ�ص�رة  الث�بت  لأن  ذلك،  يحتمل  اأنه  عندي  )والأ�صح  ق�ل:  ُثمَّ 
=
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- ومما يت�سل باملقت�سى املحذوف، وهو ما يغري اإثباته املنطوق)1(.
العموم  فيه  فيجري  لغة،  ثابتًا  املحذوف  فيكون  املقت�سى،  بخالف 

واخل�سو�ض.
- واملقت�سى غري ثابت لغة، فال يجري فيه العموم واخل�سو�ض، نحو: 

}ڱ  ڱ {)2(اأي اأهلها)3(.

=
      بالعبارة من حيث اإنه ثابت ب�سيغة الكالم. والعموم باعتبار ال�سيغة، فكما اأنَّ 
الثابت بعبارته يحتمل التخ�سي�ض، فكذا الثابت باإ�سارته، ولهذا قلنا: يف قوله 
تع�لى: ب�لعموم حتى خ�ص منه� اإب�حة وطء الأب ج�رية ابنه. واإن ك�ن الالم 
ي�ستلزم اأن يكون الولد واأمواله ملكًا لالأب باإ�سارته(. املراآة 163/1، اأ�سول 

ال�رشخ�سي 254/1، فتح الغفار 45/2، املغني 149 فما بعدها.
الغفار 48/2،  فتح  التلويح 146/1،  الوجيز �ض47،  املغني �ض158،   )1(
ك�سف الأ�رشار 76/1، اأ�سول ال�رشخ�سي 251/1، م�سلم الثبوت 412/1، 

�رشح املنار �ض535 فما بعدها.
)2( يو�سف: 82.

)3( الفروق بني املقت�سى واملحذوف �سبقت �ض
وهنا نقول:

ُة احلنفية من املتقدمني م� خال الدبو�صي اإلى اأنَّ املقت�صى »م� اأ�صمر  اأ - ذهب ع�مَّ
�رشعًا.  اأو  عقاًل،  اأو �سحته  �سدقه  اللفظ( �رشورة  )اأي  املنطوق«  لت�سحيح 

وهو راأي كافة اأهل الأ�سول.
وعامة  الإ�سالم  و�سدر  وال�رشخ�سي  البزدوي  الإ�سالم  فخر  وخالفهم   - ب 
اأ�سمر ل�سحة الكالم �رشعًا«. وما  املقت�سى: »ما  املتاأخرين من احلنفية فقالوا: 
     ،76/1 الأ�رشار  ك�سف   ،48/2 الغفار  فتح  م�سمر.  اأو  حمذوف  عداه 
=
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=
اأ�سول ال�رشخ�سي 251/1، م�سلم الثبوت 412/1.

ق بع�صهم بني املقت�صى واملحذوف بن�ًء على اأنَّ املحذوف اإذا اأظهر  ج - وفرَّ
يف الكالم يغري الإعراب،كالأهل يف قوله تعالى: }ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
ں{  واملحبة يف قوله تعالى: }ى  ى  ائ  ائ{ فاإنَّ القرية 
والعجل املن�سوبتني قبل الإظهار ي�سريان بعده جمرورتني. واملقت�سى بخالف 

ذلك.راجع املغني 158.
- ولكن التفتازاين اأنكر اطراد هذه العبارة كقوله تعالى: }ڇ  ڇ  ڇ  
ڍڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈڈ{ فالتقدير: ف�رشب بع�ساه احلجر، ومل 

يوجب الفرق يف الإعراب. التلويح 146/1.
واملقت�سى  لغًة،  ثابت  املحذوف  باأنَّ  بينهما،  البخاري  الدين  عالء  ق  وفرَّ  -
-148 الأ�سول  تي�سري   ،68 احل�سامي  �رشح  التحقيق  لغة.  ل  �رشعًا  ثابت 
واملقت�سى  املحذوف  بني  يفرقوا  الذين مل  اإن  ثم  امل�سنف.  149، وكذلك 

قالوا بجواز عمومه.
ق بينهما من املتاأخرين قال بعموم املحذوف دون املقت�سى اإل �سدر  - وَمْن فرَّ

الإ�سالم، فاإنه مل يجوز عموم املحذوف اأي�سًا.
اأن املقت�سى له عموم.  - ومذهب عامة احلنابلة واملالكية وبع�ض ال�سافعية هو 

�رشح الكوكب املنري 197، ن�رش البنود 226/1.
- ون�سب الزجناين القول بعموم املقت�سى اإلى ال�سافعي - رحمه الله - وُكُتب 

ال�سافعية مل تذكره.
التح�سيل  1/ق626/2،  املح�سول   ،279 الأ�سول  على  الفروع  تخريج 
360/1، امل�ست�سفى 62/2، جمع اجلوامع 420/1-424، تي�سري الأ�سول 

149. وانظر ما مرًّ �ض.
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املبحث اخلام�ش
يف

 
الظاهر، والن�ض، واملف�رش، واملحكم، ومقابالتها
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املبحث اخلام�ش:
يف الظاهر، والن�ض، واملف�رش، واملحكم ومقابالتها)1(

اأ - الظاهر)2(:
ل، �سواء �سيق الكالم  1 - لفظ ظهر املراد منه بنف�ض ال�سيغة من غري تاأُمّ

له اأو ل)3(.

ظهور  باعتبار  املو�سوع  للفظ  تق�سيم  وهو  احلنفية.  عند  الثاين  التق�سيم  ]هذا   )1(
املعنى وخفائه.

       - ووجه احل�رش يف الأق�سام املذكورة:
       اأن اللفظ املو�سوع للمعنى، اإما اأن يحتمل التاأويل اأول.

       والأول: اإن ظهر املراد منه بنف�سه فالظاهر، واإل فالن�ض.
       والثاين: اإن قبل الن�سخ يف زمان الر�سالة فهو املف�رش، واإل فاملحكم.

       ولهذه الأربعة اأربعة اأخرى تقابلها.
       لأن املعنى اإن خفي لغري ال�سيغة فاخلفي.

       واإن كان اخلفاء لنف�ض ال�سيغة فاإن اأمكن اإدراكه بالتاأّمل فامل�سكل، واإل فاإن 
كان البيان مرجواً فاملجمل، واإل فاملت�سابه.

      ت�سهيل احل�سول على قواعد الأ�سول 138، التلويح 124/1، فتح الغفار 
. 112/1

)2( الظاهر يف اللغة خالف الباطن، وهو الوا�سح - اأي�سًا - م�ستق من الظهور وهو 
الو�سوح والنك�ساف. ويطلق على ال�سيء ال�ساخ�ض املرتفع.

ل�سان العرب 523/4-524، مادة )ظهر(، معجم مقايي�ض اللغة 471/3،   
مفردات الراغب 473، امل�سباح املنري 387، ميزان الأ�سول 349، التوقيف 
الرحموت  فواحت  اجلرجاين 143،  تعريفات  التعاريف 489،  مهمات  على 

19/2، الك�سف للن�سفي 205/1.
=
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العريف، ويحتمل  اأو  الأ�سلي  بالو�سع  معنى  ما دلَّ على  2 - وقيل: 
غريه احتماًل مرجوحًا)1(.

3 - وقيل: هو ما ل يفتقر يف اإفادة معناه اإلى غريه)2(.

=
)3( اأ�سول ال�رشخ�سي 164/1، ك�سف الأ�رشار للبخاري 46/1، تي�سري التحرير 

.137-136/1
التقرير والتحبري 146/1، �رشح املنار لبن ملك 349 فما بعدها، ت�سهيل    )1(

احل�سول على قواعد الأ�سول 138.
فون الظاهر  وهذا التعريف اأقرب اإلى تعريف اجلمهور من غري احلنفية، حيث يعرِّ  
باأنه: ما يحتمل اأمرين فاأكرث هو يف اأحدهما اأرجح من الآخر اأو ما تكون دللته 

على معناه ظنية.
الربهان 416/1، احلدود للباجي 43، امل�ست�سفى 384/1، بيان املخت�رش   
اإر�ساد   ،459/3 املنري  الكوكب  �رشح   ،168/2 الع�سد  �رشح   ،415/2

الفحول 175.
)2( املراجع ال�سابقة.

احلنفية  من  املتاأخرين  راأي  هو  للظاهر،  املوؤلِّف  قّدمه  الذي  التعريف  واأقول:   
الذين ي�سرتطون ال�سوق يف الظاهر، للفرق بينه وبني الن�ض.

التاأويل  احتمال  مع  ال�سيغة  مبجرد  املعنى  على  دل  ما  باأن  بينهما  قوا  وفرَّ   -
والتخ�سي�ض والن�سخ فهو الظاهر.

وما دلَّ على املعنى بال�سيغة و�سعًا مع قرينة زائدة على الو�سع الأ�سلي،    -
الن�ض،  الر�سالة، فهو  التاأويل والن�سخ يف زمن  تكون من املتكلِّم، واحتمل 

فالفرق بينهما اأن الن�ض معه قرينة زائدة على الو�سع الأ�سلي.
راجع ك�سف الأ�رشار 46/1، اأ�سول ال�رشخ�سي 164/1، فتح الغفار 113/1.
=
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ب - والنَّ�ش)1(:
مق�سوداً  املراد  يكون  باأْن   - الظاهر  على  و�سوحًا  ازداد  لفظ   -  1

بال�سوق)2(.

=
طًا فقال:  وقد اختار له يف تف�سري الن�سو�ض تعريفًا مب�سَّ

هو اللفظ الذي يدل على معناه ب�سيغته من غري توقف على قرينة خارجية مع 
احتمال التخ�سي�ض، والتاأويل، وقبول الن�سخ، تف�سري الن�سو�ض 143/1.

وعرَّف التخ�سي�ض باأنه: ق�رش العام على بع�ض اأفراده بدليل م�ستقل مقرتن.
ف التاأويل باأنه: اإخراج اللفظ عن ظاهر معناه اإلى معنى اآخر يحتمله بدليل  وعرَّ
فيكون عطف  التخ�سي�ض،  ي�سمل  فيما  عند كثريين  ي�سمل  وهذا  قرينة.  اأو 

التاأويل على التخ�سي�ض من باب عطف العام على بع�ض اأفراده.
ال�سابق  املرجع  عنه.  مرتاٍخ  بدليٍل  �رشعيًا  ال�سارع حكمًا  رفع  فهو  الن�سخ  اأما 

.143/1
)1( الن�صُّ لغًة: رفع ال�صيء؛ من ن�ص احلديث اإذا رفعه اإلى ق�ئله، وُكل م� اأظهر 
ة - بك�رش امليم - وهي �رشير العرو�ض لظهورها  َيت امْلَِن�سَّ فقد ن�ض. ومنه �ُسمِّ

عليه، وقد قال ال�ساعر: 
ِل ْت��ُه ول مبعطَّ مِي لي�َص بَِف�ِح�ٍص          اإذا ِهَي َن�صَّ         وجيٍد كجيِد الرِّ

 561/2 الن�ظر  ورو�صة  )ظهر(،  م�دة  املحيط،  الق�مو�ص  اأظهرته.  اإذا  اأي   
بتحقيق الدكتور عبدالكرمي النملة.

الظاهر  على  و�سوحًا  ازداد  ما  الن�ض  قال:  للخبازي �ض125، حيث  املغني   )2(
مبعنى من املتكلم.

     وقال البزدوي مبينًا مورد الزيادة يف الو�سوح: »الن�ض ما ازداد و�سوحًا على 
الظاهر مبعنًى من املتكلم ل من نف�ض ال�سيغة«.

=
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2 - نحو قوله تعالى: }ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گگ{)1(؛ فاإنَّه ظاهر يف اإطالق)2( النكاح، ن�ضٌّ يف بيان العدد)3(.

=
اأ�سول البزدوي 46/1، �رشح ابن ملك 350، التو�سيح 125-124/1، 
واأما ال�رشخ�سي فقال: »واأما الن�ض فما يزداد و�سوحًا بقرينة تقرتن باللفظ من 
القرينة«.اأ�صول  تلك  بدون  ظ�هراً  ذلك  يوجب  م�  اللفظ  يف  لي�ص  املتكلم، 

ال�رشخ�سي 164/1.
- وعماد التفريق يف الن�ض اإثبات اأن هناك زيادة يف الظهور والو�سوح مل تكن 
من ال�سيغة، بل من املتكلِّم حيث تفهم تلك القرينة من �سياق اأو �سباق. تف�سري 

الن�سو�ض 148/1.
تي�سري   ،112/1 الغفار  فتح   ،206/1 للن�صفي  الك�صف  ذلك:  يف  راجع 

الأ�سول �ض121.
)1( بع�ض الآية 3 من �سورة الن�ساء.

ى مطلقًا، واإطالقًا؛ لعدم املنع منه. )2( اأي اإباحة النكاح، لأن املباح ُي�َسمَّ
بني  اجلمع  حال  وعدم جماوزته يف  عليه  القت�سار  للم�سلم  يجوز  الذي  اأي   )3(
الذي  العدد  لبي�ن  �صيقت  الآية  اأن  ذلك  وبي�ن  ن�صوة.  اأربع  وهو  الن�ص�ء، 
يجوز اجلمع فيه بني الن�ص�ء يف ال�رصع، وفهم منه اإب�حة النك�ح واأنه اإذا خيف 
اجلور، فالواجب القت�سار على واحدة اأو ما ملكت اليمني. تف�سري الن�سو�ض 

144/1، الوجيز 48.
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ج - واملف�رص)1(:
احتمال  فيه  يبقى  ل  وجٍه  على  الن�ضِّ  على  و�سوحًا  ازداد  لفظ   -  1

ًا)2(. التخ�سي�ض - اإْن كان عاّمًا - ول التاأويل - اإن كان خا�سّ
2 - نحو: }ېئ  ېئ  ېئ   ىئ{)3(.

3 - وحكمه: اإيجاب احلكم قطعًا، بال احتمال تخ�سي�ض، ول تاأويل 
ويحتمل الن�سخ يف غري اخلرب)4(.

)1( هو يف اللغة املك�صوف واملظهر، م�أخوذ من الف�رص، وهو الك�صف والظهور، 
يق�ل: �صفرت املراأة عن وجهه�؛ اإذا ك�صفته واأظهرته. ويف املثل: )اأ�صفر ال�صبح 
 ،351 الأ�سول  ميزان  ر(،  �ض  )ف  مادة  املحيط  القامو�ض  عينني(.  لذي 

امل�سباح املنري 472، خمتار ال�سحاح 503.
)2( ك�سف الأ�رشار 48/1-49، اأ�سول ال�رشخ�سي 165/1، املغني 126-125، 
تي�سري الأ�سول 122، تف�سري الن�سو�ض 165/1، املراآة �رشح املرقاة 103/1، 

ت�سهيل احل�سول على قواعد الأ�سول 141، �رشح ابن ملك 353 فما بعدها.
)3( �سورة احلجر: 30.

الن�ض،  ازداد و�سوحًا على  ما  املف�رش  اأن  املف�رش:  الآية من  ووجه كون هذه   
والن�ض ما ازداد و�سوحًا على الظاهر. وبهذا كان املف�رش فوق الظاهر والن�ض 
و�سوحًا، لأن احتمال التخ�سي�ض والتاأويل قائم فيهما، اأما املف�رش فال يحتمل 

�صيئً� من ذلك.
لَّى باأل، فيكون ظاهراً  ففي الآية التي ذكره� املوؤلِّف }  ېئ  { جمٌع عام حُمَ  
يف العموم حمتمل للتخ�سي�ض، باأن يكون املراد منهم الأكرثون، فان�سدَّ باب 
التخ�سي�ض بذكر )كل( التي تفيد التاأكيد وتنفي املجاز، لكن بقي احتمال التفرُّق 

ب�أن يكونوا �صجدوا متفرقني، فقطع ذلك بقوله تع�لى }   ىئ{ ف�سار مف�رّشاً.
اأ�سول البزدوي مع �رشحه 50/1، ت�سهيل احل�سول 141.

=    
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د - واملحكم)1(:
1 - لفظ ازداد و�سوحه على املف�رش قوة. واأحكم املراد به عن احتمال 

التبديل والن�سخ)2(.

=
)4( اأي اأن املف�رش يحتمل الن�سخ يف زمن الر�سالة، ولكن هذه الآية ل حتتمل الن�سخ 
لكونها خرباً، واخلرب ل يدخله الن�سخ ما مل يكن م�ستماًل على حكٍم �رشعيٍّ قابٍل 

للن�سخ.
تف�سري الن�سو�ض 167/1.

)1( املحكم يف اللغة: ا�سم مفعول من الإحكام. وهو الإتقان. يقال: بناٌء حمكٌم 
اأي م�أمون النق�ص��ص. وقيل: هو من قول الق�ئل: اأحكمت فالنً� عن كذا اإذا 

رددته ومنعته، ومنه قول ال�ساعر:
اإين اأخاف عليكم اأن اأغ�سبا             اأبني حنيفة اأحكموا �سفهاَءُكم 

اللجام  الفر�ض( وهي حديدة يف  امنعوا وردوا �سفهاءكم، ومنه )َحَكَمة  اأي 
َيت بذلك لأنها  تو�سع على اأنف الفر�ض وحنكه متنعه من خمالفة راكبه، �ُسمِّ

متنع الفر�ض من اجلماح وتذللها لراكبها.
خمتار ال�سحاح، مادة )ح ك م( �ض148، امل�سباح املنري 145، النهاية يف 
غريب احلديث 264/1، القامو�ض املحيط 1415، ميزان الأ�سول 352-

.353
احتمال  عن  بخلوه  املف�رّش  على  قوة  ازداد  فما  املحكم  »واأما  املراآة:  يف  قال   )2(

الن�سخ«.
يفيد.  ل  الن�سخ  منع  لأن  الأول؛  واملختار  عليه،  و�سوحًا  ازداد  ما  وقيل:       

الو�سوح 104/1.
وهكذا قال غريه: »اإن ازدياد الو�سوح يقف عند املف�رش«.

=    
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2 - كقوله تعالى: }حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب  خب  {)1(.
وقوله �سلى الله عليه و�سلم: »اجلهاُد ما�ٍض اإلى يوم القيامة«)2(. 

3 - واملف�رش واملحكم يوجب احلكم قطعًا بال خالف)3(. ]13/اأ  

=
الن�سخ  احتمال  عن  به  امل��راد  اأحكم  فما  املحكم  »واأم��ا  الغفار:  فتح  ويف 

والتبديل«.
فاملعنى ما امتنع معناه عن الن�سخ - يعني يف زمانه - �سلى الله عليه و�سلم - 
واأّما لفظه فاإنه يحتمل الن�سخ يف زمانه باأن ل يتعلق به جواز ال�سالة، ول حرمة 
القراءة على اجلنب واحلائ�ض، وما وقع يف بع�ض ال�رشوح من تف�سري املحكم 
لعينه ولغريه انقطاع الوحي بعد وفاته �سلى الله عليه و�سلم فغري �سحيح، لأن 
املحكم لغريه خارج عن املبحث، لأن القراآن بعد انقطاع الوحي كله حمكم 

لغريه.
الوجيز   ،165/1 ال�رشخ�سي  اأ�سول   ،126 املغني   ،113/1 الغفار  فتح 
للن�سفي  الك�سف   ،125/1 التو�سيح   ،51/1 الأ�رشار  59-60، ك�سف 

209/1، �رشح ابن ملك 355.
)1( الآية 75 من �سورة الأنفال. ووردت يف موا�سع اأخرى من القراآن.

)2( اأخرجه اأبو داود من حديث اأن�ض بن مالك، اجلهاد 33، واأحمد من رواية ابنه 
عبدالله )63/4، 375/5(، وانظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 225/7، 
الكتب  دار  خمطوطة   7 لوحة  قطلوبغا  بن  للقا�سم  البزدوي  اأحاديث  تخريج 

امل�رشية، تف�سري الن�سو�ض 173/1.
)3( جمع بني اأحكام هذه الأق�سام من اأجل املقارنة، حيث اإن املف�رش حكمه وجوب 
العمل به قطعًا على احتمال الن�سخ،  واملحكم حكمه وجوب العمل به من غري 
احتمال التخ�سي�ض والتاأويل والن�سخ، لأنه يكون يف اأمهات الف�سائل التي ل     
=
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احل�سن  كاأبي  العراقيني،  م�سايخنا  عند  قطعًا  يوجبه  والظاهر  والنَّ�ضُّ 
اأبوزيد  الإمام  ومنهم  املتاأخرين؟  وعامة  اجل�سا�ض،  بكر  واأبي  الكرخي، 

حتى �سحَّ اإثبات احلدود والكفارات بالظاهر، و�سح بغريه.
- وقال بع�ض م�سايخنا، ومنهم اأبو من�سور وَمْن تابعه: حكم الظاهر 

َع له اللفظ ظاهراً ل قطعًا. والنَّ�ض وجوب العمل مبا ُو�سِ
اأكرث  مذهب  وهو  منه،  تعالى  الله  اأراد  ما  حقيقة  اعتقاد  ووجوب 

اأ�سحاب ال�سافعي، وبع�ض املعتزلة، واأهل احلديث)1(.
ح الن�ض عليه. وعند وجود التعار�ض بني الن�ض والظاهر يرجَّ

ح املحكم على املف�رصَّ اإذا  ح املف�رصَّ عليهم� عند تع�ر�صه�، ويرجَّ ويرجَّ
تعار�سا)2(.

=
املوؤبدة،  الأحكام  ويف  الوالدين،  وبر  والعدل،  كال�سدق،  الن�سخ،  تقبل      

والق�سايا الكونية التي ل تتغري بحال.
 ،142-141 الأ�سول  قواعد  على  احل�سول  ت�سهيل   ،113/1 الغفار  فتح   
للبخاري  الك�سف   ،175/1 الن�سو�ض  تف�سري   ،351/1 �رشوحه  مع  املراآة 

51/1، التو�سيح 126/1.
ال�سابقة يف  املراجع  العام �ض122. وانظر  امل�ساألة يف دللة  )1( �سبق بحث هذه 
الغفار 112/1 وقال فيه:  تعريف كل منهما، وميزان الأ�سول 360، فتح 
وينبغي اأن يكون حمل اخلالف الظاهر العام، اأما اخلا�ض فال خالف يف قطعيته 

مبعنى عدم الحتمال النا�سئ عن الدليل.
وقال �سدر ال�رشيعة: »واحلق اأنَّ ُكاًل منهما قد يفيد القطع وهو الأ�سل، وقد   
التو�صيح  دليل«.  يع�صده  املراد مم�  احتم�ل غري  اإذا ك�ن  م�  الظن، وهو  يفيد 

.126/1
=    



383حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

=
على  الن�ض  فيقدم  التعار�ض،  عند  التفاوت  يظهر  اأنه  »اإل  التلويح:  يف  قال   )2(
الظاهر، واملف�رش عليهما، واملحكم على الكل؛ لأن العمل بالأو�سح والأقوى 
اأولى واأحرى،ولأن فيه جمعًا بني الدليلني بحمل الظاهر - مثاًل - على احتماله 
الآخر املوافق للن�ض، مثاله قوله تعالى: }ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ{ ظاهر يف 
حل ما فوق الأربع من غري املحرمات. وقوله تعالى: }ک  ک  گگ{ ن�ضٌّ 

يف وجوب القت�سار على الأربع، فيعمل به.
الأوطار    )نيل  �سالة(  لكل  تتو�ساأ  )امل�ستحا�سة  و�سلم:  عليه  الله  �سلى  وقوله   
299/1(، ن�ٌضّ يف مدلوله يحتمل التاأويل، بحمل الالم على اأنها للتوقيت،وقوله 
الأوطار  )نيل  �سالة(  كل  لوقت  تتو�ساأ  )امل�ستحا�سة  و�سلم:  عليه  الله  �سلى 
228/1( مف�رش فيعمل به، ويراجع يف احلديثني: تف�سري الن�سو�ض 187/1-
193، فتح القدير 125/1، غري اأن الزيلعي يف ن�سب الراية 204/1 قال عن 

الثاين: غريب جداً، والأول رواه البخاري وم�سلم واأحمد.
ج امراأة اإلى        ويف فتح الغف�ر ذكر مثل الكالم ال�ص�بق، وق�ل: »حتى قلن�: اإذا تزوَّ

�سهر اأنه يكون متعة«.
ومثال تعار�ض الن�ض واملف�رش من امل�سائل، قوله: )تزوجت( فاإنه ن�ض يف النكاح   
الت�أقيت،  يقبل  ل  النك�ح  اإذ  له�؛  مف�رص  �صهر(  )اإلى  وقوله:  للمتعة.  حمتمل 

فريجح على الن�ض.
فتح الغفار 115-114/1.  

واملق�سود يف املثال التو�سيح، واإن كان بع�ض الأمثلة عليه مناق�سة.
الن�سو�ض  تف�سري  فيها  ينظر  الأق�سام  هذه  مع  الظاهر  تعار�ض  على  والأمثلة   

179/1-195، واملناهج الأ�سولية لفتحي الدريني 48/1.
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1 - و�سد)1( الظاهر: اخلفي)2(:
اأ - وهو ما خفي املراد منه بعار�ض غري ال�سيغة، ل ينال اإل بطلب)3(. 

)1( اإطالق ا�سم ال�سد على اخلفي، بناًء على ا�سطالح الأ�سوليني الذين يرون اأنه ما 
يقابل ال�سيء ويكون بينهما نهاية اخلالف، �سواء كانا وجوديني، اأو اأحدهما 
وجودي والآخر عدمي، ل على ا�سطالح اأهل املعقول الذين يرون اأنهما الأمران 

الوجوديان املتعاقبان على مو�سوٍع واحٍد.
انظر: فتح الغفار 115/1.

)2( اخلفي يف اللغة: خالف الظ�هر، م�أخوٌذ من اخلف�ء الذي هو ال�صتت�ر، لأنه 
للنحا�ض، فيكون اخلمر  للخمر، والقطر  العقار  عبارة عن لفظ غريٍب نحو: 
ا�سمًا ظاهراً والعقار ا�سمًا خفيًا. جاء يف القامو�ض املحيط )خفي - كر�سى-  

�ه هو واأخف�ه: �صرته وكتمه.  خف�ًء، فهو خ�ٍف، وخفي اإذا مل يظهر. وخفَّ
      واخلافية �سد العالنية، فهو عدم الظهور وال�سرت والكتمان«.

القامو�ض )خ ف ي(، مفردات الراغب 219، امل�سباح املنري �ض176، خمتار 
تعريفات اجلرجاين  التعاريف 320،  التوقيف على مهمات  ال�سحاح 183، 

100، ميزان الأ�سول 353، تف�سري الن�سو�ض 320/1.
ابن ملك 359،  الغفار 115/1، �رشح  ال�رشخ�سي 167/1، فتح  اأ�سول   )3(
للبخاري  الأ�رشار  ك�سف   ،128 املغني   ،126/1 التلويح  مع  التو�سيح 

52/1، التعريفات 53.
البديعة، وغرائب الكلمات  وقد جعل ال�سمرقندي املجاز الدقيق وال�ستعارة 

كلها من اخلفي، خالفًا جلمهور احلنفية.
راجع ميزان الأ�سول �ض353، تي�سري الأ�سول 125 واملراد بالطلب الذي 
ينال به اخلفي طلب دليل اآخر يعرف به املراد، فاخلفي دللته على معناه ظاهرة 
و�سعًا. لكن يف انطباق معناه على بع�ض اأفراده غمو�ض يحتاج اإلى �سيء من     
=
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ار)2(، والنَّبَّا�ض)3(، لخت�سا�سهما  رَّ كاآية ال�رشقة)1(، فاإنها خفية يف حق الطَّ

=
اإلى تلك الأفراد، كما يف الآية التي  البحث عن دليل يزيل الغمو�ض بالن�سبة 
اإلى  يحت�ج  غمو�صً�  والنَّبَّ��ص  ار  الطرَّ على  انطب�قه�  يف  ف�إنَّ  املوؤلف،  ذكره� 

الجتهاد والطلب.
من   38 الآية   - ٿ{  ٺ    ٺ   }ٺ   تعالى:  قوله  هي   )1(

�سورة املائدة - فاإنها ظاهرة يف كل �سارق مل يعرف با�سم اآخر.
ار والنبَّا�ض لعار�ٍض، وهو اخت�سا�سهما با�سٍم يعرفان به،  رَّ ولكنها خفية يف الطَّ

ولأنَّ تغاير الأ�سماء يوجب التغاير يف احلكم.
تي�سري الأ�سول 126 -  املراآة 105/1،  الن�سو�ض 231-230/1،  تف�سري 
فاإن قيل: ينبغي اأن يكون اخلفي ما خفي املراد منه بنف�ض ال�سيغة، حتى ي�سح 

مقابلته للظاهر، الذي ظهر املراد منه بنف�ض ال�سيغة.
اأجيب: باأنَّ اخلفاء بنف�ض ال�سيغة فوق اخلفاء بعار�ض، فلو كان اخلفي ما كان 
ل مراتب اخلفاء، فلم يكن مقاباًل للظاهر،  خفاوؤه بنف�ض اللفظ مل يكن يف اأوَّ
وذلك لأنَّ هذه الأق�ص�م مرتبة ح�صب قوة اخلف�ء على ترتيب الأق�ص�م الأربعة 

ال�سابقة يف الظهور، املراآة 106/1، الك�سف للن�سفي 214/1.
ار: َمْن يقطع النفقة وي�أخذه� غفلة على اأهله�، م�أخوٌذ من طررته طّراً اإذا  رَّ )2( الطَّ

ة ونحوها. �سققته، فالطرُّ القطُع باآلة حادَّ
مهمات التعاريف 480، امل�سباح املنري 370، خمتار ال�سحاح 389، ك�سف 
الأ�رشار 138/2 بتعليق اأبي املعت�سم، معجم لغة الفقهاء 289، ت�سهيل احل�سول 

على قواعد الأ�سول 144.
)3( قال يف امل�سباح: ونب�سه نب�سًا من باب قتل: ا�ستخرجه من الأر�ض. ونب�ست الأر�ض 
نب�سًا: ك�سفتها. ومنه »نب�ض الرجُل القرَب« والفاعل )َنبَّا�ض( للمبالغة. فالنَّبَّا�ض الذي ينب�ض 

القبور لي�ستخرج منها اأكفان املوتى. امل�سباح املنري 590، خمتار ال�سحاح 643.
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با�سٍم يعرفان به.
ار، اأو  رَّ ب - وحكمه: اأن ينظر فيه ليعلم اأنَّ خفاءه ملزية فيقطع، كالطَّ

نق�سان فال ُيْقَطع كالنَّبَّا�ض)1(.
: املُ�ْصَكل)2(: دُّ النَّ�ضِّ 2 - و�سِ

ل بعد الطلب)3(. اأ - وهو: ما ل ينال املراد منه اإل بالتاأمُّ

)1( اأي اأنَّ حكم اخلفي النظر فيه من اأهل الجتهاد ليعلموا هل اخت�سا�ض الفرد با�سم 
ال�سارق  معنى  فيه  فاإنَّ  ار،  الطرَّ ال�رشقة يف  املعنى. كمعنى  لزيادة يف  خا�ض 
وزيادة، فيلحق بال�سارق من باب اأولى، اأو يكون اخت�سا�سه با�سٍم خا�ضٍّ به 
لنق�ٍض يف املعنى الذي كانت الت�سمية من اأجله، كمعنى ال�رشقة يف النَّبا�ض، 
فال يلحق به لعدم توفر �رصوط ال�رصقة فيه، بل يعزر وتكون له عقوبة من��صبة 

جلرميته، اإذ اأدى الجته�د اإلى اإخراجه عن معنى ال�ص�رق.
تق�سري  للكراما�ستي 51،  الوجيز  املغني 128،  للن�سفي 215/1،  الك�سف 
الن�سو�ض 233/1-252، فواحت الرحموت 20/2، التلويح على التو�سيح 

131/1، فتح الغفار 115/1.
)2( امل�صكل م�أخوذ من قولهم: اأ�صكل الأمر اإذا دخل يف اأ�صك�له واأمث�له، بحيث ل 
يعرف اإل بدليل يتميز به، وذلك كقولهم: اأحرم اأي دخل يف احلرم، واأ�صتى 

اأي دخل يف ال�ستاء.
التوقيف على مهمات  ال�سحاح 345-344،  املنري 321، خمتار  امل�سباح       
التعاريف 436، تف�سري الن�سو�ض 253/1، اأ�سول البزدوي 52/1، ومع 

تعليق اأبي املعت�سم 140/1.
)3( ت�سهيل الو�سول اإلى قواعد علم الأ�سول 145-146، تي�سري الأ�سول 126، 
اأ�سول   ،128 املغني   ،88 الو�سول  ت�سهيل   ،168/1 ال�رشخ�سي  اأ�سول 

ال�سا�سي 81، فتح الغفار 115/1.
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ل بعد الطلب)1(. ب - وحكمه: التاأمُّ

ل - يعني اخلفي  )1( قال يف الك�سف للبخاري: وهذا - اأي امل�سكل - فوق الأوَّ
- فال ينال بالطلب بل بالتاأمل بعد الطلب، ليتميز عن اأ�سكاله، وهذا لغمو�ض 
عن  اغرتب  رجل  مثل:  غريبً�،  ي�صمى  وذاك  بديعة،  ا�صتع�رة  اأو  املعنى  يف 
وطنه فاختلط باأ�سكاله من النا�ض، ف�سار خفيًا مبعنى زائد على الأول، اأ�سول 

البزدوي مع ك�سف الأ�رشار 54-52/1.
قال �سارحه: »واعلم اأن معنى الطلب والتاأمل، اأن ينظر اأوًل يف مفهومات 

اللفظ جميعً� في�صبطه�، ثم يت�أمل يف ا�صتخراج املراد منه�، كم� اإذا نظر يف 
كلمة )اأنَّى( فوجدها م�سرتكة بني معنيني ل ثالث لهما، فهذا هو الطلب. ثم 
تاأمل فيها فوجدها مبعنى كيف يف هذا املو�سع دون )اأين( فح�سل املق�سود. 

املرجع ال�سابق، وبتعليق اأبي املعت�سم 143/1.
وذكر الدكتور م�صطفى �صعيد اخلن يف تعليقه على ت�صهيل احل�صول على قواعد 
الأ�سول 146 اأنَّ �ص�حب الق�مو�ص ذكر ل� )اأنَّى( ثالثة مع�ٍن: مبعنى )حيث، 

وكيف، واأين(.
ويف حا�سية املغني: و)اأنَّى( يف�رش بتقدير كيف ول يف�رشَّ من )اأين( لأنَّه ل يجوز 

بالإجماع.
وقال يف فتح الغفار: وحا�سله - كما يف التحرير - يعني امل�سكل: )اأنَّه لفظ 
وجتويزها  معني.  ول  بال�سرتاك.  العلم  مع  ال�ستعمالية  املعاين  فيه  دت  تعدَّ
ل، ول ي�سكل ل�سدقه على امل�سرتك - كما  جمازية اأو بع�سها يحتاج اإلى التاأمُّ
اإلى  )اأين، وكيف(  }  ې  ې  ې  ېى{ ل�ستعماله، ك�  تعالى  قوله  يف 
التحرير   ،115/1 اه�  الأذى(.  بقرينة احلرث وحترمي  الث�ين  توؤمل فظهر  اأن 

159/1 مع هام�ض نهاية ال�سول.
اإلى  الو�سول  طريق  ال�سامع  على  اأ�سكل  الذي  هو  »امل�سكل  التقومي:  ويف    -  
املعنى الذي و�سع له وا�سع اللغة ال�سم، اأو اإرادة امل�ستعري لدقة املعنى يف نف�سه     
=
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ج - كقوله تعالى: }  ې  ې  ې  ېى{)1(.
: املجمل)2(: 3 - و�سد املف�رشَّ

=
بعار�ض �سيغة حيلة،  الذي  بعار�ض �سيغة حيلة، فكان هذا اخلفاء فوق        ل 
الفرق  اإلى  يهتدون  العلماء ل  باملجمل، وكثرٌي من  يلتحق  امل�سكل  حتى كاد 

بينهما«.
ويف تف�سري اجلاللني: }  ې  ې  { اأي حمله، وهو الُقُبل }  ې { كيف   -  

�سئتم، من قيام وقعود وا�سطجاع واإقبال واإدبار. فتح الغفار 116/1.
}ٿ  ٿ  ٿ   نحو  املعنى،  لغمو�ض يف  اإما  »وامل�سكل  التنقيح:  ويف    -  
فوقع  �ساقط،  باطنه  وغ�سل  واجب،  البدن  ظاهر  غ�سل  فاإنَّ  ٹٹ{ 
الإ�سكال يف الفهم؛ فاإنه باطن من وجه حتى ل يف�سد ال�سوم بابتالع الريق، 
وظاهر من وجه، حتى ل يف�سد بدخول ال�سيء يف الفم، فاعتربنا الوجهني. 
ل�ستعارة  اأو  ال�سغرى،  يف  وبالباطن  الكربى،  الطهارة  يف  بالظاهر  فاأحلق 
بديعة، نحو: }ہ  ہ  ہ{ لأن القارورة تكون من الزجاج ل من الف�سة، 
ل ظهر اأن �سفاءها �سفاء الزجاج، وبيا�سها بيا�ض الف�سة. التو�سيح  فبعد التاأمُّ

على التنقيح 127-126/1.
)1( البقرة 223.

)2( املجمل يف اللغة: املجموع، واملختلط، واملبهم، ا�سم مفعول من الإجمال، 
مبعنى الإبه�م. يق�ل: )اأجمل الأمر اإذا اأبهمه( واأجمل احل�ص�ب اإذا جمعه وجعله 

جملة.
وا�سطالحًا - عند اجلمهور -: ما احتمل اأمرين اأو اأكرث على ال�سواء.

الإحكام 166/2، �رشح الكوكب املنري 414/3، مفتاح الأ�سول �ض54، 
رو�سة الناظر 159/2، الإبهاج 215/1، تي�سري الأ�سول �ض36.

=    
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اأ - وهو ما ازدحمت فيه املعاين فا�ستبه املراد منه ا�ستباهًا ل يدرك اإل 
ببيان من جهة املجمل)1(.

د، كالعني.  ب - واملجمل ]منه )2( ما معناه معلوم لغًة، لكنه متعدِّ
واملراد منه واحد منها.

=
باأي �سبب كان، في�سمل امل�سرتك، واخلفي،  - ويطلق على ما خفي مراده 
وامل�سكل، واملت�سابه، عند احلنفية، ويقال: ملا كان هذا �ساأنه اإنه جممل،ولذلك 

فه ابن احلاجب باأنه: »ما مل تت�سح دللته«. عرَّ
املخت�رش 158/2، جمع اجلوامع 58/2، ن�رش البنود 273/1.

 ،129-128 املغني   ،168/1 ال�رشخ�سي  اأ�سول   ،116/1 الغفار  فتح   )1(
اإفا�سة الأنوار للح�سكفي 95، تي�سري الأ�سول 128. 

قال البزدوي: »ثم املجمل: وهو ما ازدحمت فيه املعاين وا�ستبهت ا�ستباهًا ل 
يدرك بنف�ض العبارة، بل بالرجوع اإلى ال�ستف�سار ثمَّ الطلب ثم التاأمل. فالبد 
له بعد الطلبني من الت�أمل للتعيني، مثل امل�صرتك - اإذا ان�صد ب�ب الرتجيح فيه، 

اأو باعتبار غرابة اللفظ - كالهلوع - قبل بيانه تعالى له بقوله تعالى: }ڇ  ڇ  
ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ{ - املعارج: 21-20.

ولهذا يختلف عن اخلفي الذي يدرك مبجرد الطلب، وعن امل�سكل الذي يدرك 
ل بعد الطلب؛ حيث اإن املجمل فيه ثالث طلبات: ال�ستف�سار من املجمل  بالتاأمُّ

اأوًل، ثم الطلب فيما و�سع له اللفظ. ثم التاأمل للتعيني.
اأ�سول البزدوي 54/1-55، ت�سهيل احل�سول 48.

- ولكن لي�ص معنى هذا اأن كل جممل يحت�ج اإلى ذلك؛ ف�إنَّ بي�ن املجمل قد 
ل وطلب. كم� اإذا بني بق�طع. يكون �ص�فيً�، فال يحت�ج اإلى ت�أمُّ

)2( �سقط من الن�سخة التي لدي.
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- ومنه ما معناه معلوم لغة، لكنه لي�ض مبراد، كالربا)1(، وال�سالة)2(. - 
ومنه ما معناه ل يفهم لغة - كالهلوع)3(  - / قبل ]13/ب  التف�سري)4(.

ياأتيه  اأن  اإلى  املراد  حقية  اعتقاد  على  فيه  التوقُّف  وحكمه:   - ج 
البيان)5(.

)1( الربا لغًة: الزيادة والتاأجيل. و�رشعًا: زيادة خم�سو�سة يف اأ�سياء خم�سو�سة، 
اأو تاأجيل ب�سبب منفعة.

خمتار ال�سحاح، مادة )ر ب و(، معجم لغة الفقهاء �ض218.
)2( ال�سالة لغًة: الدعاء. و�رشعًا: اأقوال واأفعال خم�سو�سة مفتتحة بالتكبري خمتتمة  

بالت�سليم.
       خمتار ال�سحاح مادة )د ع و(، معجم لغة الفقهاء �ض275.

ه اخلري ك�ن منوعً�،  ه ال�رصُّ ك�ن جزوعً�، واإذا َم�صَّ )3( الهلوع: هو الذي اإذا م�صَّ
كما يف الآية الكرمية.

)4( هذه ال�سور الثالث - اأنواع املجمل؛ لأنه:
اأ - اإما اأن يكون بني حقيقتني لغويتني، كما يف امل�سرتك الذي مل ت�سحبه قرينة   

تعني املراد منه.
ب - اأو بني حقيقة لغوية و�رشعية، كما يف الربا، وال�سالة.  

ج - اأو ب�سبب غرابة اللفظ وقلة ا�ستعماله، حيث يحتاج اإلى مراجعة يف كتب    
اللغة.

-  قال يف التلويح 127/1: قوله: »واملجمل« وهو ما خفي املراد منه بنف�ض   
اللفظ خف�ًء ل يدرك اإلَّ ببي�ن من املجمل، �صواء ك�ن ذلك: 

اأ - لتزاحم املعاين املت�ساوية الأقدام، كامل�سرتك.   
ب - اأو لغرابة اللفظ، كالهلوع.  

ج - اأو لنتقاله من معناه الظاهر اإلى ما هو غري معلوم، كال�سالة والزكاة والربا.  
=
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4 - و�سد املحكم: املت�صابه)1(:
اأ - وهو ما ل طريق لدركه اأ�ساًل، حتى �سقط طلبه)2(.

=
)5( اأي من جهة املجمل، والبيان الالحق للمجمل قد يكون �سافيًا وي�سري املجمل 
به مف�رشاً كال�سالة ونحوها. وقد  يكون بيانًا غري �ساٍف، وي�سري املجمل به 
موؤوًل، كبيان الربا باحلديث الوارد يف الأ�سياء ال�ستة، ولهذا قال عمر ر�سي 
الله عنه: )خرج ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم من الدنيا ومل يبنيِّ لنا اأبواب 

الربا(.
     ك�سف الأ�رشار 54/1، فتح الغفار 116/1، رو�سة الناظر 45/2 مع ال�رشح، 

املراآة 107/1، تف�سري الن�سو�ض 310-276/1.
)1( املت�ص�به يف اللغة: م�أخوذ من ا�صتبهت الأمور، وت�ص�بهت، اأي: التب�صت ل�صتب�ه 

بع�سها بع�سًا. و�َسبََّه عليه الأمر: ُلبِّ�َض.
فاملت�سابه: املبهم واملختلط واملتماثل. التوقيف على مهمات التعاريف 423، 

املفردات 373.
)2( اأ�سول ال�رشخ�سي 169/1، فتح الغفار 116/1، ن�سمات الأ�سحار 960، 
اإفا�سة الأنوار 96، �رشح ابن ملك 367، تي�سري التحرير 163/1، املغني 
املعت�سم  اأبي  وب�رشح   ،55/1 الأ�رشار  ك�سف  مع  البزدوي  اأ�سول   ،129

148/1 فما بعدها. وهذا مذهب احلنفية يف املت�سابه.
قوله  يف  اختالفهم  ب�سبب  ا�سطالحًا،  تعريفه  يف  اختلفوا  فقد  اجلمهور  واأما 

ۉ   ۅ   ۅ        ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   ۆ   ۇۆ    ۇ   ڭ   ڭ   }ڭ   تعالى 
ۉې{ - اآل عمران: 7.

- َفَمن جعل »الواو« عاطفة، قال: الرا�سخون يف العلم يعلمون تاأويل املت�سابه،   
معرفته        وميكن  دللته،  تت�سح  مل  الذي  املجمل  قبيل  من  عندهم  فاملت�سابه 
=
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ب - مثل: اليد، والوجه، والعني، والقدم، والإتيان، واملجيء، 

=
ل والطلب.       بال�ستف�سار والتاأمُّ

وَمْن قال: اإنَّ »الواو« م�ستاأنفة قال: اإن املت�سابهات هي التي ا�ستاأثر الله تعالى    -  
بعلمها.

فاملت�سابه عند هوؤلء من قبيل ما ل قدرة للمجتهد على درك معناه كيفية.
-  ومِمَّن قال باأنَّ الواو عاطفة: اأبو الفرج ابن اجلوزي، قال: لو كان املت�سابه   

غري معلوم خلال اإنزاله عن الفائدة. وهذا حمال.
       راجع: جمال�ض ابن اجلوزي يف املت�سابه 13.

اإ�سحاق ال�سريازي، واأبي احل�سن الأ�سعري، والنووي  اأبي  وهو املختار عند 
وغريهم. زاد امل�سري 354/1، ن�رش البنود 275/1، ملحات يف علوم القراآن 

ملحمد ال�سباغ 103، تاأويل م�سكل القراآن 101-98.
ونقل ابن تيمية عن الإمام اأحمد - رحمه الله - اأنه قال: »املت�سابه الذي يكون 
يف مو�سع كذا، ويف مو�سع كذا«. ومل يقل فيه اإنه ما ل يعلم تف�سريه ومعناه 

اإل الله«.
جمموع الفتاوى 275/13، امل�سودة 144.

ل  -وقال القا�سي اأبويعلى: »املت�سابه هو املحتمل الذي يحتاج يف معرفته اإلى تاأمُّ
وفكر وتدبُّر وقرائن تبينه وتزيل اإ�سكاله«. العدة 152/1.

وهو راأي ابن عقيل من احلنابلة، واأبي الوليد الباجي من املالكية. 
-684/2 للقا�سي  ة  الُعدَّ  ،47 للباجي  احل��دود   ،37-36/1 الوا�سح 

.695
- ومِمَّن قال اإنَّ الواو م�ستاأنفة: كافة احلنفية، حيث قال ال�رشخ�سي يف تعريفه: 
»املت�سابه ا�سم مِلَا انقطع رجاء معرفة املراد منه«. واختاره الن�سفي و�رشَّاح كتابه. 

وهو قول اخلبازي، والبزدوي، وعبدالعزيز البخاري واآخرين.
املراجع ال�ص�بقة يف التعريف الذي ذكره املوؤلف، واملغني 129.
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وال�ستواء على العر�ض. وكاملقطعات يف اأوائل ال�سور)1(.

ال�سفات  اآيات  لأنَّ  اإطالقه،  على  لي�ض  للمت�سابه  املوؤلِّف  من  التمثيل  هذا  اإنَّ   )1(
معناها يف اللغة معلوم، واإمنا الكيفية اأو التكيُّف بها هو املجهول لنا.

قال ال�سيخ عثمان بن علي بن ح�سن يف ر�سالته )منهج ال�ستدلل على م�سائل 
العتقاد عند اأهل ال�سنة واجلماعة( 488/2-490 حتت عنوان: هل الأ�سماء 
وال�سفات ون�سو�ض املعاد من املت�سابه؟ ما ن�سه: »واأما من اأطلق املت�سابه على 
قد  فهذا  عليها،  هي  التي  وكيفياتها  حقائقها  بذلك  مريداً  ال�سفات  ن�سو�ض 
ي�سوغ، لأنَّ حقائق الأ�سماء وال�سفات وما هي عليه من كيفيات ل يعلمه اإل 
وب�سري،  �سميع،  معنى  فنعلم  وال�سفة،  ال�سم  معنى  نعلم  لكننا  تعالى.  الله 
وعينني،  يدين،  له  اأنَّ  ونعلم  والعلم.  والب�رش،  ال�سمع  ومعنى  وعليم، 
ووجهً�، ُكلُّ ذلك ونحوه نعلم معن�ه مبقت�صى لغة التخ�طب. ول يقت�صي علمن� 
اأن تكون مثل ما يف ال�ساهد من �سمع املخلوق وب�رشه  مبعاين هذه الن�سو�ض 
املخلوق،  �سفات  بني  الذي  التباين  من  بينهما  بل  ووجهه،  ويديه  وعلمه، 
و�سفات اخلالق كالتباين الذي بني الذاتني، ولهذا يح�سن اأن يقال ملن �ساأل عن 

كيفية �سفاته: كيف هو �سبحانه؟ 
اللفظ واحلرف والر�سم  فالقدر امل�سرتك  الذي بني ال�سفتني، ويكون يف   -  

واملعنى العام الكلي هو الذي يجعلنا نفهم معنى اخلطاب.
والقدر املميز هو ما اخت�ض الله بعلمه، وهو املت�سابه الذي ل يعلم معناه اإل الله،   -  
لكن ل ينبغي اإطالق لفظ املت�سابه على �سفات الله تعالى لأجل هذا الإجمال. 

ولهذا مل يوؤثر عن ال�سلف - ر�سي الله عنهم - اإطالقه على ال�سفات.
املرجع ال�سابق 490/2، منهج ودرا�سات لآيات الأ�سماء وال�سفات لل�سيخ 
حممد الأمني ال�سنقيطي - رحمه الله - �ض23-24، مذكرة اأ�سول الفقه له 
اأي�سًا على رو�سة الناظر �ض65. وقد اأحال على تف�سريه اأ�سواء البيان يف اأول 

�سورة اآل عمران.
=
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ج - وحكمه: التوقُّف فيه اأبداً على اعتقاد حقيقة املراد)1(.

=
الن�صو�ص  ال�صيخ عثم�ن بن ح�صن هذا املبحث حتت ق�عدة ظواهر  وقد ذكر 
مفهومه لدى املخاطبني 437/2 القاعدة الثامنة، واأثناء القاعدة التا�سعة: الإميان 

باملت�سابه والعمل باملحكم 471/2.
عنه،  واجلواب  للقاعدة  املخالفني  مذهب  اجلزء  نف�ض  من  �ض448  وانظر 
الفتاوى 442/16، 358/17،  ال�سواعق 81/1-82، جمموع  خمت�رش 

درء تعار�ض العقل والنقل 16-15/1.
ا احلروف املقطعة يف اأوائل ال�سور: فقد اختلف العلماء يف املراد منها على  واأمَّ

اأقوال، ومن تلك الأقوال: 
اأنها اأنزلت لإعجاز العرب، وكون القراآن مل يخرج عن كالمهم، ومع    -  
ذلك مل ي�صتطيعوا مع�ر�صته مع بذلهم اأق�صى م� ي�صتطيعون. ولذا جتد اأنَّ ال�صور 
التي تبداأ بهذه احلروف يذكر فيها الكتاب كثرياً، كاأنه ي�سري اإلى اأنَّ هذا الكتاب 
موؤلف من احلروف التي يعرفونه�. ومع ذلك عجزمت عن جم�راته، وبذلك 
قامت عليهم احلجة يف اأنه معجز، ولن ي�ستطيع الب�رش اأن ياأتوا مبثله. وحينئٍذ ل 

تكون هذه احلروف من املت�سابه الذي ا�ستاأثر الله تعالى بعلمه.
)1( هذا حكمه عند احلنفية القائلني باعتقاد حقيته وعدم اإدراكه قبل يوم القيامة.

ل  ا عند من يقول: اإنَّ املت�سابه ميكن للعلماء اإدراكه يف الدنيا فحكمه التاأمُّ واأمَّ  -      
من  املجتهد  يراه  مبا  العمل  اأو  لإ�سكاله  الدافعة  القرائن  اإلى  واللتجاء  ر  والتفكُّ

تاأويله، لأنه من قبيل املجمالت التي ميكن دركها.
تي�سري   ،51 اجلدل  يف  الكافية   ،106/1 امل�ست�سفى   ،224/1 الربهان 

الأ�سول 130-131، تف�سري الن�سو�ض 311/1 فما بعدها.
      وملزيد من الكالم عن موقف امل�سلم من املت�سابه يراجع اجلزء الثاين من ر�سالة      
ل يف ذلك تف�صياًل ح�صنً�  ال�سيخ عثمان بن ح�سن �ض491 فم� بعده�، فقد ف�صَّ

- جزاه الله خرياً.
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املبحث ال�صاد�ش
يف البيان
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املبحث ال�صاد�ش: يف البيان)1(:
1 - وهو اإظهار املراد)2(.

)1(  البي�ن يف اللغة م�صدر، اأو ا�صم م�صدر. من ب�ن الأمر بي�نً� اإذا ظهر وات�صح.
اأو من اأب�نه اإذا اأظهره وك�صفه. فهو يف اللغة: اإظه�ر املق�صود ب�أبلغ م� ميكن.

- وقد اختلف الأ�سوليون يف املق�سود من البيان هل هو الظهور اأو الإظهار، 
واأكرث م� يطلق على املعنى الث�ين. وهو من الفهم وذك�ء القلب. وهو ا�صم 

لكل ما ك�سف عن معنى الكالم واأظهره.
- قال اجلاحظ يف البيان والتبيني: »البيان ا�سٌم جامٌع لكلِّ �سيٍء ك�َسَف لك قناع 

املعنى وهتك احلجاب دون ال�سمري«.
البيان والتبيني 76/1، الكليات 30، امل�سباح املنري 70.

عندهم:  فهو  للبيان  تعريفهم  يف  اللغوي  املعنى  عن  الأ�سوليون  يبتعد  ومل   -
ا ت�سرت به«. »اإظهار املعنى واإي�ساحه للمخاطب منف�ساًل عمَّ

ال�سافعي - رحمه  الإمام  عليه  ما جرى  هو  الظهور  الإظهار دون  واعتبار   -
الله. واأكرث علماء الأ�سول من احلنفية، وعلى راأ�سهم فخر الإ�سالم البزدوي 
الذي قرر ذلك بقوله: »واملراد به - اأي البي�ن - يف هذا الب�ب عندن� الإظه�ر 

دون الظهور«.
التوقيف   ،384/3 الأ�رشار  ك�سف  مع  البزدوي  اأ�سول   ،21/1 الر�سالة 

148، ل�سان العرب، مادة )ب ي ن(، تف�سري الن�سو�ض 24-23/1.
)2( التلويح 17/2، املراآة 182، املغني 237.

قال ابن جنيم: ُثمَّ هو يطلق على فعل املبني - كال�سالم - والكالم. وعلى ما 
ح�سل به التبيني كالدليل، وعلى متعلق التبيني وحمله. وهو العلم، وبالنظر 
اإلى هذه الإطالقات قيل: هو اإي�ساح املق�سود، وقيل: الدليل. وقيل: العلم عن 

الدليل.
فه يف التلويح: ب� »اإظهار املراد بعد �سبق كالم له تعلُّق به يف اجلملة،في�سمل  وعرَّ
=
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يلحق املحكم، واملت�سابه، �سواء  2 - ويلحق م� ذكر كله)1(. ول 
كان من القراآن اأو ال�سنة.

نة من املتواتر، وامل�سهور، والآحاد)2(. ويلحق اأنواع ال�سُّ

=
الن�سخ دون الن�سو�ض الواردة لبيان الأحكام ابتداًء«.

فتح الغفار 119/2.
- وعند اجلمهور الذين يريدون به بيان املجمل: هو اإخراج ال�سيء من الإ�سكال 

اإلى الو�سوح.
الرو�سة لبن قدامة 52/2، ن�رش البنود 277/1، �رشح املنهاج لالأ�سفهاين 

444/1، مذكرة اأ�سول الفقه لالأمني ال�سنقيطي �ض183.
)1( اأي من اخلا�ض والعام،واحلقيقة،واملجاز،والظاهر،والن�ض،واملف�رش،  

وامل�سرتك، ومقابالتها، دون املحكم واملت�سابه.
نَّة الثالثة - عند احلنفية. وكذلك عند اجلمهور،  )2( اأي اأنَّ البيان يلحق اأنواع ال�سُّ

لكن اأنواع ال�ُسنَّة عندهم نوعان فقط: املتواتر والآحاد.
ق�ل يف املراآة: »ومن املب�حث امل�صرتكة بني الكت�ب وال�ُصنَّة - البي�ن، ثمَّ ذكر 
واأبوعبدالله  قَّاق،  الدَّ العلم -  اأي  الثالث -  املا�سية. وقال: واختار  اإطالقاته 
اأن  اإل  اأ�سحابنا،  اأكرث  والأول  واملتكلمني.  الفقهاء  اأكرث  والثاين  الب�رشي. 
الق�سمة - واأخرج  اأربعة - كما هو داأبه يف تربيع  اأق�سامه  اأبازيد جعل  الإمام 
بيان ال�رشورة، والن�سخ من البيان. و�سم�ض الأئمة جعل ال�ستثناء بيان تغيري. 

والتعليق بيان تبديل. ومل يجعل الن�سخ من اأق�سام البيان«.
وقال »البيان لإظهار احلكم، والن�سخ لرفعه«.

- وفخر الإ�سالم ومن تبعه اعتربوا كونه اإظهاراً لنتهاء مدة احلكم ال�رشعي. 
فالن�سخ    املق�سود  اإظهار  بالبيان جمرد  اأريد  اإن  اأنه  التلويح: »ل يخفى  قال يف 
=
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3 - وهو)1( خم�سة:

=
بيان، وكذا غريه من الن�سو�ض الواردة لبيان الأحكام ابتداًء«.

- واإن اأريد اإظهار املراد من كالم �سابق فلي�ض ببيان، وينبغي اأن يراد اإظهار 
الن�سو�ض  دون  الن�سخ  لي�سمل  اجلملة،  يف  به  تعلُّق  له  كالم  �سبق  بعد  املراد 

الواردة لبيان الأحكام ابتداًء.
- ويوؤيد هذا ال�رصط اأمران: 

الأول: قول فخر الإ�سالم وغريه من امل�سايخ: اأنَّ هذه احلجج بجملتها حتتمل 
يلحق  الذي  البيان  هو  املعرف  اأنَّ  منه  املتبادر  فاإنَّ  بها.  اإحلاقه  فوجب  البيان 

نة. الكتاب وال�سُّ
الثاين: ح�رشهم البيان يف اخلم�سة اأو الأربعة، فاإنه لو اأريد املعنى ال�سامل لبيان 

الأحكام ابتداًء ملا �سحَّ احل�رش.
لكن ال�سابق ل يجب اأن يكون كالمًا، واإل خلرج بع�ض اأق�سام بيان ال�رشورة 

ك�سكوت ال�سارع عن تغيري فعل يعاينه، و�سكوت ال�سفيع، واملولى.
ق�ل �ص�حب املراآة - بعد اأن ذكر الأمرين ال�ص�بقني - ولهذا قلت يف تعريفه: 
اأو ال�سكوت، بعد ما له تعلُّق به«.  اأو الفعل  »اإظهار املراد �سواء كان بالقول 
املراآة 182-183، التلويح 17/1، اأ�سول البزدوي 384/3، فتح الغفار 

.119/2
ا قوله: ل يلحق املحكم واملت�سابه. فهذا بناًء على راأي احلنفية فيهما. - واأمَّ

واأّما اجلمهور فقد �سبقت الإ�سارة اإلى اأنَّ البيان ممكن اأن يلحق لفظ املحكم يف 
زمان الر�سالة وبع�ض اأنواع املت�سابه.

)1( اأي البيان اأنواع خم�سة. على ما اختاره املحققون. املراآة 184.
وهي كما �سياأتي: - بيان تقرير - بيان تف�سري - بيان تغيري - بيان تبديل - بيان 

�رشورة.
=
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اأ - بيان تقرير:
1 - وهو توكيد الكالم مبا يقطع احتمال املجاز، اأو اخل�سو�ض)1(.

=
- واإ�سافة البيان اإلى الأربعة الأولى من قبيل اإ�سافة العام اإلى اخلا�ض.

واإلى اخلام�ض من اإ�سافة ال�سيء اإلى �سببه - اأي بيان يح�سل ب�سبب ال�رشورة.
- ووجه احل�رش وال�سبط يف تلك الأق�سام: اأنَّ البيان اإما ملنطوق اأو غريه. 

والثاين بيان ال�رشورة.
ة. والأول: اإما اأن يكون بيانًا ملعنى الكالم اأو الالزم له، كاملُدَّ

والثاين: بيان تبديل.
والأول: اإما اأن يكون معنى الكالم معلومًا.

واملجمل  كامل�سرتك  جمهوًل،  اأو  الحتمال،  يقطع  مبا  اأكده  الثاين  لكن 
ونحوهما. فالثاين: بيان تف�سري. والأول: بيان تقرير. فاإن قيل: ي�سكل احل�رش 
بيان جممل غري �ساٍف، فاإنه خارج عن الأق�سام - اللهمَّ اإل اأن يراد بالتف�سري 
معنًى اأعّم مِمَّا مرَّ يف املف�رش، فحينئٍذ يدخل البيان غري ال�سايف يف بيان التف�سري. 

املراآة 184.
)1( التلويح 18/2، املغني 237، فتح الغفار 119/2.

املوؤكد  الكالم  كان  اإن   - املجاز  احتمال  يقطع  مبا  الكالم  توكيد  وقوله:   -
حقيقة، نحو قوله تعالى: }  ڃ  ڃ    چ  چ{، فاإن الطائر ي�ستعمل يف 
غري معناه، يقال للربيد طائر لإ�رشاعه. ويقال: فالن يطري بهمته. فلما قال:    

}  چ{ قطع احتمال املجاز.
وقوله: اأو اخل�صو�ص: اإذا ك�ن الكالم املوؤكد ع�ّمً�. نحو قوله تع�لى: }ېئ  
ېئ  ېئ   ىئ{، فاإن املالئكة حتتمل اخل�سو�ض فقرره بذكر الكل. 

وقطع احتمال اخل�سو�ض. املرجع ال�سابق.
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2 - وي�سح مو�سوًل، ومف�سوًل اتفاقًا)1(.
3 - مثل قول الرجل )لمراأته( بعد قوله: )اأنِت طالق( عنيت به رفع قيد 

النكاح. وهو حقيقًة �رشعًا وعرفًا.
ويحتمل رفع كل قيد لغة، واإن مل ي�سدق فيه لو نواه اإل ديانة)2(.

اأي بني ال�سافعي واحلنفية.  )1(
       املغني 238، التلويح 18/2.

اإلى  يفتقر  فال  له  وموافق  للظاهر  مقرر  لأنه  وغريهم،  عندهم  بالتفاق  وقيل: 
التاأكيد.

وقت  عن  يتاأخر  مل  ما  ومرتاخياً،  مت�ساًل،  اأي  ومف�سوًل،  مو�سوًل  وقوله: 
احلاجة.

ت�سهيل الو�سول 118، تي�سري الأ�سول 205، حا�سية الرهاوي على ابن ملك 689.
)2( اأي لو نوى بقوله )اأنت طالق( الطالق من قيد مل ي�سدق؛ لأن النية ل تعمل يف 
ال�رشيح. وللحديث )ثالث جّدُهنَّ جد، وهزلهنَّ جد: الطالق، والعتاق، 
-265/2 داود  واأبو   ،1184 رقم   490/3 الرتمذي  رواه:  والرجعة(. 
الأ�رشار  وك�سف   ،2039 رقم   658/1 ماجه  وابن   ،2194 رقم   266

.234/2
زوجته،  مع  بقى  فلو  الق�ساء،  فيه  يتدخل  ل  فهذا  الله  وبني  بينه  فيما  واأما 
ومل ترفع الق�سية اإلى القا�سي، فالله يحا�سبه على نيته، ولكن الق�ساء يحا�سبه 

ح�سب الظاهر.
ووجه البيان يف هذا املثال الفرعي: اأنه كان يحتمل املعنى اللغوي. فلما قال: 
)عنيت به رفع قيد النكاح( انقطع هذا الحتمال. ومن اأجل الحتمال لو نوى 
رفع القيد اللغوي ي�سدق ديانة. اإل اأْن ي�سهد على اإرادته قبل التلفُّظ، فيقبل 

ق�ساًء، كما بينه يف املنظومة لبن ال�ّسْحنة.
فتح الغفار 119/2.
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ب - بيان تف�سري:
1 - وهو بيان ملعنى الكالم - جمهوًل - باملنطوق بال تغيري، وهو ما 

فيه خفاٌء من امل�سرتك، واملجمل، وامل�سكل، واخلفي)1(.
تعالى:  قوله   - وبالفعل  بالقول  و�سلم  عليه  الله  �سلى  )بيانه  ك�   -  2

}ڱ  ڱ  {)2(. 
ع�رش  ربع  )هاتوا  ال�سالم:  عليه  قال  حيث  ں{)3(،  ڱ    و}  

اأموالكم()4(.
3 - وهو - اأي�سًا - ي�سح مو�سوًل، ومرتاخيًا اتفاقًا)5(.

فتح  ال�رشخ�سي 28/2،  اأ�سول  الوجيز 54،  املغني 238،  املراآة 185،   )1(
على  الأ�رشار  ك�سف   ،111/2 للن�سفي  الأ�رشار  ك�سف   ،119/2 الغفار 

البزدوي للبخاري 107/3.
)2( �سورة البقرة - الآية: 43.

�سلى  وبالفعل. حيث  بالقول،  ال�سالة  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبي  بني  وقد 
لِّي( عن مالك بن احلويرث  لُّوا كما راأيُتُموين اأُ�سَ ال�سالة املاأمور بها وقال: )�سَ
 ،465/1 وم�سلم   ،107/1 البخاري  اأخرجه  مرفوعًا،  عنه  الله  ر�سي 

والرتمذي 609/1، وانظر: التلخي�ض احلبري 217/1.
- وعلم الأعرابي الذي اأ�ص�ء يف �صالته كيفية ال�صالة ب�لقول، فق�ل له: )اإذا 
...( احلديث: اأخرجه البخ�ري، كت�ب الأذان 95،  الة فكربِّ ُقْمَت اإلى ال�صَّ

122، وم�سلم، ال�سالة 45.
)3( �سورة البقرة - الآية: 43 وغريها.

)4( احلديث رواه: اأبو داود عن علي بن اأبي طالب ر�سي الله عنه 102-101/2 
رقم 1572، وبنحوه الرتمذي يف الزكاة 16/3 رقم 620.

=



403حتقيق : د.حمد بن حمدي ال�صاعدي

4 - وهذان البيانان)1( يجوزان للكتاب بخرب الواحد، دون بيان التغيري، 
لأنه دونه فال يغري به)2(، فال يجوز التخ�سي�ض بخرب الواحد عندنا)3(.

5 - ول يجوز تاأخري البيان عن وقت احلاجة اإلى الفعل بالتفاق اإل عند 
ز تكليف ما ل يطاق)4(. من ُيَجوِّ

لأنَّ  الفقهاء،  ة  عامَّ عند  جائز  الفعل  اإلى  احلاجة  وقت  اإلى  وتاأخريه 
اخلطاب  باملجمل �سحيح قبل البيان لالبتالء باعتقاد حقيته فيما هو املراد يف 

=
)5( اأ�سول ال�رشخ�سي 28/2، �رشح ابن ملك 689.

وهذا راي اجلمهور من الفقه�ء ب�رصط اأن ل يت�أخر عن وقت احل�جة. 
انظر: حا�سية الرهاوي مع �رشح ابن ملك �ض689.

)1( هما: بيان التقرير، وبيان التف�سري.
)2( اأي بيان التغيري ل ي�سح يف الكتاب بخرب الواحد؛ لأن خرب الواحد دون الكتاب 

يف طريق ثبوته، فال يغري الكتاب الثابت بطريق قطعي.
)3( يف احلا�سية )13/ب( لأن التخ�سي�ض بطريق املعار�سة، ول معار�سة بينهما. 

وانظر: التو�سيح على التنقيح مع التلويح 18/2.
- وهذا على مذهب احلنفية الذين يرون اأن التخ�سي�ض املتاأخر ن�سخ، والن�سخ 

للكتاب بخرب الواحد غري جائز. فتح الغفار 120-119/2.
بخرب  املطلق  وتقييد  العام  تخ�سي�ض  يف  مذهبهم  �سبق  فقد  اجلمهور  واأما   -

الواحد، فال نعيده.
اجلمهور،  عند  البيان  اأق�سام  من  والتقييد  التخ�سي�ض  اأن  اإلى  ن�سري  ولكن   -
فيجوزان بكل دليل �رصعي؛ لأن ذلك من ب�ب اجلمع بني الأدلة. ولي�ص من 

باب التعار�ض.
اأنه  )4( كالأ�سعري. حا�سية الرهاوي مع �رشح ابن ملك 689 واإن كان مذهبه 

مل يقع.
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احلال،وانتظار البيان للعمل به)1(.

)1( خال�صة م� ذكره املوؤلِّف - رحمه الله - اأن هن� م�ص�ألتني: 
الأولى: حكم تاأخري البيان عن وقت احلاجة اإلى الفعل. و�سورة هذه امل�ساألة 
اأن يقول مثاًل: عند الفجر اأوجبت عليكم �سالة عند الزوال، ول يبني كيفية 
تلك ال�سالة. ُثمَّ ياأتي الزوال وينتهي دون بيان لهذه ال�سالة التي اأوجبها عند 
الفجر. فهذا غري جائز عند عامة الفقهاء؛ لأنه من باب التكليف مبا ل يطاق. 
وهو غري جائز �رشعًا؛ لقوله تعالى: }ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ{ البقرة: 

.286
ز التكليف مبا ل يطاق - عقاًل، ل �رشعاً -: اإنه جائز، ولكنه مل  - وقال من يجوِّ

يقع، ون�صب ذلك اإلى الأ�صعري.
- ويف امل�ساألة مذهب ثالث: اإنه جائز، ويكون من باب الن�سخ قبل العمل، وبه 

قال ابن العربي املالكي )املح�سول يف اأ�سول الفقه �ض49(.
وامل�ساألة الثانية: حكم تاأخري البيان عن وقت اخلطاب اإلى وقت احلاجة، و�سورة 
هذه امل�ساألة: اأن يقول عند الفجر: اأوجبت عليكم �سالة عند الزوال، ثم قبل 
لفعلها  يت�سع  ما  منه  وبقي  دخوله  بعد  اأو  عنده  ال�سالة  اأوجبت  الذي  الزوال 
يقول: ال�سالة التي اأوجبت عليكم عند الزوال هي اأربع ركعات )مثاًل( ويذكر 

م� ي�صرتط لهذه ال�صالة وم� ت�صح به.
ة اأقوال: وهذه امل�ساألة اختلف الأ�سوليون فيها على ِعدَّ

الأول: اأن ذلك ج�ئز وواقع، وبه ق�ل ع�مة الفقه�ء. انظر: التلويح 18/2.
بع�ض  قال  وبه  اخلطاب،  وقت  تاأخريه عن  يجوز  ل  املجمل  بيان  اأن  الثاين: 

املتكلِّمني وبع�ض املعتزلة والظاهرية وبع�ض احلنابلة.
الثالث: يجوز تاأخري بيان ما له ظاهر ي�سح العمل به - كالعام واملطلق.

احل�سني  اأبو  قال  وبه  الإجمايل،  دون  التف�سيلي  البيان  تاأخري  يجوز  الرابع: 
الب�رشي، واختاره ابن الهمام من احلنفية.

=
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=
وهناك اأقواٌل  اأخرى يف امل�ساألتني فانظرها يف: تي�سري التحرير 174/3، فواحت 
الأ�رشار  ك�سف   ،689 ملك  ابن  مع  الرهاوي  حا�سية   ،49/2 الرحموت 

 ،107/3
ن�رش البنود 280/1-283، بيان املخت�رش 392/2-394، تنقيح  الف�سول 
282 فما بعدها، الربهان 166/1، امل�ست�سفى 368/1، الإحكام لالآمدي 
الناظر 62-57/2،  التمهيد 290/2، رو�سة  ة 610/2،  الُعدَّ  ،280/3

امل�سودة 160-161، املعتمد 342/1، اإر�ساد الفحول 175-173.
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ج - بيان التغيري:

1 - تعريفه.
2 - اأمثلته.

3 - �رشطه.

4 - حكمه.
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ج - بيان التغيري)1(:
1 - وهو: اإظهار ملعنى الكالم باملنطوق مع تغيريه)2(.

2 - ك�ل�صتثن�ء، وال�رصط، وال�صفة، والغ�ية)3(

)1( قال يف املراآة: والثالث بيان التغيري: وهو تغيري موجب ال�سدر، اأي �سدر الكالم 
»ب�إظه�ر املراد« من ذلك ال�صدر.

اأن  لفظه. فوجب  يتناوله  ما  بع�ض  يتناول  ال�سدر ل  اأن حكم  بيان  وحقيقته: 
يلزم  لئال  اآخره، حتى ي�سري املجموع كالمًا واحداً  الكالم على  اأول  يتوقف 

التناق�ض. املراآة 185.
اللفظ  تغيري  بيان  وهو  وفيه:   207 الأ�سول  تي�سري   ،119 الو�سول  ت�سهيل   )2(
اأي احلنفية -  اإلى غريه، وذلك يح�صل عند جمهورهم -  الظ�هر  املعنى  من 

بال�ستثناء، والتعليق.
- وذكر ابن الهم�م منه تخ�صي�ص الع�م وتقييد املطلق.

قلت: اأي املتاأخر، واأما املقارن فاإنه بيان تف�سري.
- وعند اأبي زيد الدبو�سي وال�رشخ�سي: بيان التغيري هو ال�ستثناء.

والتعليق عندهما بيان تبديل، وعند غريهما بيان التبديل هو الن�سخ.
اأ�سول ال�رشخ�سي 35/2، التحرير 376، تي�سري التحرير 172/3، التقرير 

والتحبري 36/3.
)3( �سبق الكالم يف هذه املخ�س�سات غري امل�ستقلة يف تخ�سي�ض العام، وبع�سهم 

ل يذكرها جميعًا، بل يقت�رش على ال�ستثناء والتعليق.
املغني 241، التو�سيح 42/1.

قال يف فتح الغفار: »ومل يذكر املوؤلِّف - يعني ابن ملك - ال�سفة والغاية من 
التحرير الأربعة يف  التو�صيح، وذكر املحقق يف  التغيري، وذكرهم� يف  بي�ن 
تخ�سي�ض ي�سري م�ستقاًل، وزاد خام�سًا وهو بدل البع�ض، نحو: اأكرم الرجال 

العلماء منهم«. فتح الغفار 120/2، التو�سيح 42/1، التحرير 385/1.
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ابن  عند  اإل  مف�سوًل  ي�سح  ول  الو�صل)1(.  ب�رصط  ي�صح   � واإنَّ  -  3
عبا�ض - ر�سي الله عنهما - فاإنه قال: ب�سحة ال�ستثناء منف�ساًل عن امل�ستثنى 

منه واإن طال الزمان)2(.
اإن كان بغري م�ستقل،  التغيري  بيان  اأن  اأي  امل�ستقل،  التغيري بغري  بيان  به  املراد   )1(
كال�ستثناء ونحوه ل ي�سح اإل مو�سوًل، بحيث ل يعد يف العرف منف�ساًل، حتى 

ل ي�رش قطعه بتنف�ض و�سعال ونحوهما، التو�سيح 18/2.
)2( اأي ذهب ابن عب��ص - ر�صي الله عنهم� - اإلى جواز ت�أخري بي�ن التغيري الذي 

منه ال�ستثناء.
)َمْن  و�سلم  عليه  الله  بقوله �سلى  تاأخريه  من  املانعون  اجلمهور  ا�ستدل  وقد   -
حلف على مينٍي فراأى غريها خرياً منها فليكّفر عن ميينه ولياأِت الذي هو خري( 

رواه: م�سلم 1271/4 رقم 1650، وجامع الأ�سول 668-667/1.
- ووجه ال�ستدلل به: اأنه لو �سح ال�ستثناء منف�ساًل مَلَا اأوجب النبيُّ �سلى الله 
ر، لكنه مل يخري، فثبت  عليه و�سلم التكفري معينًا، ولقال: »فلي�ْسَتْثن اأو ُيَكفِّ

بذلك عدم �سحة النف�سال. �رشح ابن ملك 235.
- وا�ستدل ابن عبا�ض - ر�سي الله عنهما - مبا روي اأن النبي �سلى الله عليه 
تعالى(.  الله  �ساء  اإْن  قال:  ثم  و�سكت  قري�سًا.  لأغزون  )والله  قال:  و�سلم 

واأي�سًا �ساأله اليهود عن مدة بقاء اأ�سحاب الكهف فقال: 
}ڱ   تعالى:  قوله  نزل  ثم  يومًا،  ب�سعة ع�رش  الوحي  فتاأخر   - )اأجيبكم غداً 
�ساء  )اإن  فقال:  ۀہ{  ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ    ڱ  

الله(. فقد �سحَّ انف�سال ال�ستثناء يف قوله: )اأجيبكم غداً( باأيام.
- واأج�ب اجلمهور عن الأول: ب�أن ال�صكوت الع�ر�ص يحمل على م� ذكر من 

�ض و�ُسعال، جمعًا بني الأدلة. نحو: تنفُّ
- وعن الثاين باأن قوله �سلىالله عليه و�سلم )اإن �ساء الله( ل يلزم اأن يعود اإلى 
قوله: )اأجيبكم غداً( بل معن�ه: اأفعل ذلك، اأي اأُعلِّق كل م� اأقول له اإين ف�عل 
=
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4 - ول يجوز تخ�سي�ض العام غري املخ�سو�ض بالكالم امل�ستقل مرتاخيًا 
عندنا. وبه قال اأ�سحاب ال�سافعي)1(.

ة  وعامَّ والأ�سعرية،  اأ�سحابه،  واأكرث  ال�سافعي  عند  ويجوز   -
=

ذلك غداً مب�صيئة الله، وعلى هذا يحمل قول ابن عب��ص - ر�صي الله عنهم� - 
على اأن مراده اأنه ي�سح دعوى نية ال�ستثناء فيه، ولو بعد �سهر.

على م� ذهب اإليه بع�ص العلم�ء من جواز ات�ص�ل )اإل( ال�صتثن�ئية واإن مل يقع 
ظًا. التو�سيح 18/2، الوجيز 56-55. تلفُّ

ويف التنقيح: وطريقه اأنه ملا جاء يف كتاب الله تعالى، وجب حمله على وجٍه 
ل يلزم منه التن�ق�ص، فقلن�: الكالم اإذا تعقبه م� يغريه توقف على الأخري في�صري 
املجموع كالمً� واحداً، كم� ذكر يف ال�رصط اأي يف ف�صل مفهوم املخ�لفة اأن 
ال�رصط واجلزاء كالم واحد وجب احلكم على تقدير وهو �ص�كت عن غريه.

التو�سيح 18/2-19، فتح الغفار 120/2 ومتامه يف التلويح 19-18/2، 
�رشح ابن ملك 690 فما بعدها، �رشح الكوكب املنري 297/3.

اأنه  للمغني 4/2ب: وهذا اخلالف مبني على  الهندي يف �رشحه  اج  ال�رشِّ )1( قال 
مبني  الو�صل، وذلك  في�صرتط  تغيري  بي�ن  اأو  الو�صل.  ي�صرتط  فال  تقرير  بي�ن 
التخ�سي�ض  قبل  العام عندنا  فلما كان  اأو ظني،  العام قطعي  اأن موجب  على 
قطعيً�، وبعده ظنيً�، ك�ن التخ�صي�ص بي�ن تغيري في�صرتط الو�صل، ك�ل�رصط 

وال�ستثناء.
البع�ض  اإرادة  التخ�سي�ض لحتمال  قبل  ملا كان موجبه ظنيًا  ال�سافعي  - وعند 
ي�سح  في�سح مرتاخيًا كما  تقرير  بيان  التخ�سي�ض  بعده - كان  كما هو ظني 

مت�ساًل. وبه قال بع�ض اأ�سحابنا اأي�سًا.
املغني 238-239 حا�سية )د(، امل�ست�سفى 118/2.

وقد �سبقت الأقوال يف حكم تاأخري البيان عن وقت اخلطاب �ض363، وذكر 
اأن من املانعني بع�ض ال�سافعية.
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املعتزلة)1(.
- ومبنى اخلالف كون موجب العام ظّنيًا عنده. قطعيًا عندنا    

كاخلا�ض)2(.
)1( قال الرهاوي بعد هذه اجلملة يف �رشح املنار: »واعلم اأن التخ�سي�ض اأي�سًا من 

َر ذكره مِل� فيه من البحث والتف�صيل: بي�ن التغيري، اإل اأنه اأخَّ
دليل  اأن  مبعنى  مرتاخيًا.  يقع  ل  ال�سافعي:  اأ�سحاب  بع�ض  وعند  فعندنا   - اأ 
اخل�صو�ص اإذا ورد مرتاخيً� ل يكون بي�نً�، لكون املراد من الع�م بع�صه ابتداًء، 
بل يكون ن�سخًا للحكم مقت�رشاً على احلال، في�ستمر اأن العام ل ي�سري به ظنيًا، 
لأن �سريورته ظنيًا، اإمنا هو باعتبار احتمال خروج اأفراد عنه بالتعليل، ودليل 

الن�سخ ل يقبل التعليل.
ب - وعند ال�سافعي واأكرث اأ�سحابه وبع�ض اأ�سحابنا والأ�سعرية واملعتزلة: يجوز 
حا�سية  للعام،  تف�سري  بيان  اأنه  مبعنى  فوراً.  يجوز  كما  مرتاخيًا،  اخل�سو�ض 

الرهاوي 691-692، املغني 239-238.
)2( قال يف التلويح 19/2: قوله: واختلف يف التخ�سي�ض بالكالم املت�سل اأنه هل 
لأن  التقييد،  دون  والتو�صيح  للتحقيق  امل�صتقل  وذكر  ل؟  اأم  مرتاخيً�  ي�صح 
التخ�سي�ض بالكالم ل يكون اإل بامل�ستقل، ولي�ض اخلالف يف جواز ق�رش العام 
على بع�ض ما يتناوله بكالم مرتاٍخ عنه، واإمنا اخلالف يف اأنه تخ�سي�ض حتى ي�سري 
العام يف الباقي ظنيًا،اأو ن�سخ حتى يبقى قطعيًا - بناًء على اأن دليل الن�سخ ل يقبل 
ا�صطالح مع  واملق�رنة جمرد  ال�صتقالل  ا�صرتاط  اأن  نبَّهت على  التعليل. وقد 
اأن العمدة يف التخ�صي�ص عند اجلمهور اإن� هي: ال�صتثن�ء وال�رصط، وال�صفة، 
ال�سطالح؛  هذا  على  اجلري  لهم  ي�ستمر  ل  اأنه  على  البع�ض،  وبدل  والغاية 
لت�رصيحهم ب�أن الع�م اإذا خ�ّص منه البع�ص �ص�ر ظنيً� يجوز تخ�صي�صه بخرب الواحد 

والقيا�ض. ول يخفى اأن التخ�سي�ض بكالم م�ستقل مقارن يف غاية الندرة.
   - ثم اخلالف يف جواز الرتاخي جاٍر يف ُكلِّ ظاهٍر ي�ستعمل يف خالف ظاهره  
=
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 =
بق�سة  ال�سافعية  ا�ستدلل  ، ولهذا �سحَّ  املعنيَّ والنكرة يف  املقيد.      كاملطلق يف 

البقرة، لأنها نكرة يف �سياق الإثبات، فال تكون من العام امل�سطلح.
التلويح 19/2، فتح الغفار 121/2 وفيه: اأن الأوجه - كما قال يف التحرير 

- ا�صرتاط املق�رنة لُكّل خم�ص�ص.
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1- ال�صتثناء:
اأ - تعريفه.

ب - �رشطه.

ج - حكمه.
د - ا�ستعماله. 

ه� - ما يجوز فيه ال�ستثناء.
و - متى يكون حقيقة.

ز - حكم ال�ستثناء امل�ستغرق.
ح - حكم ا�ستثناء الأكرث وامل�ساوي.

ط - ال�صتثن�ء بعد جمل متع�طفة ب�لواو.
ي - ال�ستثناء من الإثبات.

ك - ال�ستثناء من النفي.
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1 - وال�صتثناء)1(:
اأ - هو املنع عن دخول بع�ض ما يتناوله �سدر الكالم يف حكمه باإّل غري 

ال�سفة واأخواتها)2(.
ب - و�رشطه:

1 - اأن يت�سل مبا ي�ستثنى منه لفظًا اأو ما يف حكمه)3(.

)1( ال�صتثن�ء يف اللغة: م�صتق من الثني، وهو العطف. تقول: ثنيت احلبل اأثنيه اإذا 
عطفت بع�سه على بع�ض.

- وقيل: من ثنيته عن ال�صيء اإذا �رصفته عنه. يق�ل: ثنى عن�ن فر�صه، اإذا منعه 
عن ال�سوب الذي هو متوجه اإليه. فكاأنَّ امل�ستثنى يف الكالم يرد ويعطف اآخر 

الكالم على اأوله.
)امل�سباح املنري 85/1، ومعجم لغة الفقهاء 58(.

)2( التلويح على التو�سيح 20/2، الإحكام لالآمدي 121/2، احلدود يف النحو 
240، الوجيز 56، تي�سري الأ�سول 207.

واملراد باأخوات )اإل( غري ال�سفة، هي اأدوات ال�ستثناء املعروفة يف النحو مثل: 
غري، و�سوى - بلغاتها - وخال، وعدا، وحا�سا - بلغاتها - ولي�ض، ول 

يكون. احلدود يف النحو 240.
- ثم اإن ال�ستثناء ينق�سم اإلى ق�سمني: مت�سل، ومنقطع.

واملراد هنا املت�سل، وهو: ما كان امل�ستثنى من جن�ض امل�ستثنى منه، مثل: ح�رش 
الُب اإل زيداً. واملنقطع بخالفه، مثل: ح�رش الطالب اإل جماًل. الطُّ

د باإل اأو اإحدى  ويف عدول املوؤلِّف عن التعريف املتعارف وهو الإخراج من متعدِّ
اأخواتها، اإلى املنع عن دخول بع�ض ما يتناوله �سدر الكالم يف حكمه.

انظر: التلويح 20/2، فتح الغفار 122/2، �رشح املنار مع حوا�سيه 693.
)3( مثال الت�سال لفظًا اأن تقول: خرج املجاهدون اإل زيداً.

=
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2 - دخول امل�ستثنى يف �سدر الكالم)1(.
3 - اأن ل يكون م�ستغرقًا)2(.

ج - وهو مينع التكلم بحكمه بقدر امل�ستثنى، فيكون تكلمًا بالباقي بعد 
ال�ستثناء.

- وينعدم احلكم يف امل�ستثنى لعدم الدليل عند اأ�سحابنا)3(.
- وعند ال�سافعي: هو مينع احلكم يف امل�ستثنى بطريق املعار�سة، فامتناع 

احلكم فيه لوجود املعار�ض)4(.

=
اأن يتخلل بني  اأي ما يف حكم املت�سل لفظًا، مثل:  واملق�سود مبا يف حكمه: 
امل�ستثنى منه وامل�ستثنى بع�ض ال�سكوت الذي ل يعد - عرفًا - قاطعًا - كالتنف�ض 

ونحوه.
)1( املق�سود بدخوله: تناول �سدر الكالم له من حيث الو�سع.

)2( هو ما يكون امل�ستثنى متناوًل للم�ستثنى منه بتمامه، مثل: له عليَّ مائة اإل مائة، 
ف�إن ذلك ب�طل، ويلزمه م�ئة، لأنه اإنك�ر بعد الإقرار فال يقبل.

انظر: �رصوط ال�صتثن�ء يف �رصح الكوكب املنري 297/3.
)3( اأي اأن مذهب احلنفية يف ال�ستثناء اأنه مينع دخول امل�ستثنى يف امل�ستثنى منه، 
ومينع - اأي�صً� - احلكم على امل�صتثنى، فيبقى خ�ليً� عن احلكم، ف�إذا ورد دليل 

اآخر بحكم امل�ستثنى اأخذ به، واإل يبقى على الرباءة الأ�سلية.
فتح الغفار 123/2، �رشح املنار 693-694، اأ�سول ال�رشخ�سي 36/2.

)4( خال�سة مذهب ال�سافعي ومن معه: اأن ال�ستثناء مينع احلكم يف امل�ستثنى بطريق 
فيت�ساقطان،  ينفيه،  له احلكم وال�ستثناء  يثبت  الكالم  املعار�سة، لأن �سدر 
ويثبت احلكم يف ال�سدر ال�سامل عن املعار�سة، فمثاًل يف قوله: له عليَّ ع�رشة 
=
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فقول الرجل: لفالن عليَّ األف اإل مائًة، كقوله ابتداًء: له عليَّ ت�سعمائة 
عندنا. ]14/ب .

. وعنده كقوله ابتداًء: اإل مائة فاإنها لي�ست عليَّ
د - وامل�ستثنى منه م�ستعمل فيما عدا امل�ستثنى جمازاً بطريق اإطالق ا�سم 

الكل على جزئه. فهو قول الأكرثين. واإليه ذهب ال�ص�فعي)1(.
2 - وقال القا�سي اأبوبكر: اأريد مبجموع امل�ستثنى وامل�ستثنى منه ما عدا 

امل�ستثنى و�سعًا.
3 - وقال اآخرون: املراد بامل�ستثنى منه معناه قبل دخول ال�ستثناء لكن 

احلكم عليه بعد اإخراج امل�ستثنى. وهذا هو ال�سحيح.
بعده)2(،  بالباقي  تكلمًا  ال�ستثناء  يكون  الأخريين  املذهبني  فعلى   -

واملذهب الثاين هو امل�سهور عن علمائنا.
وميل بع�ض م�سايخنا)3(  اإلى املذهب الثالث يف ال�ستثناء غري العددي. 

=
ال�سافعي        اإل ثالثة، �سدر الكالم يثبت الثالثة، وال�ستثناء ينفيها، فيجعلها 
يف  احلكم  في�سقط  مرجح  ول  مدلولهما،  جزء  يف  تعار�سا  قد  دليلني  مبنزلة 
هذا اجلزء الذي تعار�سا فيه، ويبقى احلكم يف املدلول ال�سامل عن املعار�سة، 
لعدم  ال�ستثناء  اأن  بينهما  الفرق  لكن  امل�ستقل،  بالدليل  التخ�سي�ض  مبنزلة  فهو 

ا�ستقالله يجب فيه الت�سال. املراجع ال�سابقة.
)1( تي�سري التحرير 84/1، اإر�ساد الفحول 146، التو�سيح 20/2، الوجيز 57.

)2( اأي بعد ال�ستثناء.
)3( يف حا�سية )14/ب(: منهم فخر الإ�سالم، واأبو زيد، و�سم�ض الأئمة.

وانظر: التو�سيح 26/2.
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ويف العددي اإلى الثاين)1(.

)1( قال يف �رشح الكوكب املنري 289/3: اختلف النا�ض يف تقدير دللة ال�ستثناء 
على مذاهب:

اأ - فعندنا وعند الأكرث: اأن )اإل( قرينة خم�س�سة.
- ومن�ص�أ اخلالف: الإ�صك�ل يف معقولية ال�صتثن�ء، ف�إنك اإذا قلت: ق�م القوم 

اإل زيداً، فاإن مل يكن زيد دخل فيهم فكيف اأخرج؟
- هذا وقد اتفق اأهل العربية على اأنه اإخراج.

- واإن كان دخل فقد تناق�ض اأول الكالم واآخره.
       خمت�رش ابن احلاجب 135/2.

- وكذا قوله: عليَّ ع�رشة اإل درهمًا، بل اأبلغ؛ لأن العدد ن�ض يف مدلوله، 
وذلك يوؤدي اإلى نفي ال�صتثن�ء من كالم العرب؛ لأنه كذب على هذا التقدير 

يف اأحد الطرفني.
الباطل من بني يديه ول من  ياأتيه  القراآن الذي ل  - ولكن وقع ال�ستثناء يف 

خلفه، 
فتكون )اإل( قرينة بينت اأن الكل امل�ستعمل واأريد به اجلزء جمازاً.

- وعلى هذا فال�ستثناء مبني لغر�ض املتكلِّم به بامل�ستثنى منه.
- ف�إذا ق�ل »له عليَّ ع�رصة، ك�ن ظ�هراً، ويحتمل اإرادة بع�صه� جم�زاً.

�ص�ئر  فقط، كم� يف  �صبعة  ب�لع�رصة  مراده  اأن  تبني  فقد  ثالثة«  »اإل  ق�ل:  ف�إذا 
املخ�س�سات.

�رشح الع�سد على ابن احلاجب 135/2، تخريج الفروع على الأ�سول 68، 
التمهيد لالإ�سنوي 116.

به  يرد  مل  اأنه  ليبني  منه  امل�ستثنى  تناوله  ما  اإخ��راج  ال�ستثناء  مفلح:  ابن  قال 
كالتخ�سي�ض عند القا�سي وغريه.

الأول،         وم��راده  كالتخ�سي�ض،  اللفظ  يف  لدخل  لوله  ما  التمهيد:  ويف 
=
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=
الربهان 401/1  لبيب.  يعتقده  املعايل هذا املذهب، وقال: ل  اأبو  وا�ستنكر 

اإر�ساد الفحول 147.
مدلوله  ثالثة،  اإل  ع�رشة  نحو:  اإن  الباقالين:  قال  وبه  الثاين:  املذهب   - ب 
�سبعة. لكن له لفظان: اأحدهما مركب وهو ع�رشة اإل ثالثة. واللفظ الآخر 

�سبعة.
ق بني التخ�سي�ض بدليل مت�سل، فيكون الباقي فيه حقيقة،  وق�سد بذلك اأن يفرِّ

ومبنف�سل فيكون تناول اللفظ للباقي جمازاً.
مبعنى: اإن ال�ستثناء لي�ض بتخ�سي�ض على راأي اأبي بكر الباقالين.

واختار هذا املذهب اإمام احلرمني 400/1، خمت�رش ابن احلاجب 134/2-
الرحموت  فواحت   ،117 البعلي  خمت�رش   ،147 الفحول  اإر�ساد   ،135

320/1، تي�سري التحرير 291/1، تنقيح الف�سول 231.
ج - املذهب الثالث: واختاره ابن احلاجب وغريه: اأن املراد بالع�رشة ع�رشة، 

باعتبار اإقراره، لكن ل يحكم مبا اأ�سند اإليها اإل بعد اإخراج الثالثة منها.
- ففي اللفظ اأ�سند احلكم اإلى ع�رشة، ويف املعنى اإلى �سبعة.

ووافقه على هذا الراأي ابن ال�سبكي، وال�سفي الهندي.
للمراد من الأول، بل يح�سل الإخراج،  فلي�ض ال�ستثناء مبينًا  - وعلى هذا 

ولي�ض هناك اإل الإثبات. ول نفي اأ�ساًل، فال تناق�ض.
- فال�ستثناء على قول الباقالين لي�ض بتخ�سي�ض، لأن التخ�سي�ض ق�رش العام 

على بع�ض اأفراده. وهنا مل يرد بالعام بع�ض اأفراده، بل املجموع املركب.
ب�سع  على  اللفظ  ق�رش  من  فيه  مِلَ��ا  تخ�سي�ض  الأكرثين  قول  على  واأن��ه   -

م�سمياته.
واأما على املذهب الثالث فيحتمل اأن يكون تخ�سي�سًا نظراً اإلى كون احلكم يف 

الظاهر للعام واملراد اخل�سو�ض.
= 
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ه� - ول يجوز ال�ستثناء اإل مما اأوجبته ال�سيغة ق�سداً، ل مما ثبت �سمنًا 
فال يجوز ا�ستثناء الإقرار من التوكيل باخل�سومة؛ لعدم ثبوته بها ق�سداً عند 

اأبي يو�سف.
- ويجوز عند حممد؛ لكونها مبعنى اجلواب جمازاً)1(.

=
ويحتمل اأن ل يكون تخ�سي�سًا، نظراً اإلى اأنه اأريد بامل�ستثنى منه متام م�سماه.

ح ال�سوكاين مذهب اجلمهور فانظر: اإر�ساد الفحول 147. - وقد رجَّ
- وقد بنَيَّ املوؤلِّف اأن املذهب امل�سهور عند احلنفية هو مذهب اأبي بكر الباقالين، 
الدبو�سي، و�سم�ض  واأبي زيد  الإ�سالم،  احلنفية، كفخر  م�سايخ  بع�ض  واأن 

الأئمة قالوا بالتف�سيل.
- حيث اختاروا مذهب ابن احلاجب يف ال�ستثناء من غري العدد، ويف ال�ستثناء 

من العدد اختاروا املذهب الثاين.
وال�صبب يف ذلك اأن العدد ن�ص يف مدلوله، فال يحتمل الإخراج منه، وغري 
العدد يحتمل، وذكر يف التو�صيح مع التلويح اأنه مبني على العرف يف مثله. 
وقد ا�ستخرجه من قولهم: »اإن دللة كلمة التوحيد على اإثبات الإله بالإ�سارة 

دون العبارة«. التو�سيح 26/2 فما بعدها.
)1( اأي جمازاً �رشعيًا. قال يف التلويح 28/2: �رصط ال�صتثن�ء اأن يكون امل�صتثنى منه 
بحيث يدخل يف امل�ستثنى ق�سداً وحقيقة على تقدير ال�سكوت عن ال�ستثناء، 
ل تبعًا؛ لأن ال�ستثناء ت�رشف لفظي فيقت�رش عمله على ما يتناوله اللفظ، ول 

يعمل فيما ثبت حكمًا.
- فلو وكل رجاًل باخل�سومة وا�ستثنى الإقرار ل يجوز عند اأبي يو�سف - رحمه 
اإخراجه  ي�سح  وو�سعًا، حتى  ق�سداً  اخل�سومة  يدخل يف  الإقرار  لأن  الله - 

منها، فال ي�سح ا�ستثناوؤه ول اإبطاله بطريق املعار�سة اإل بنق�ض الوكالة.
=
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و - وال�ستثناء فيما يكون امل�ستثنى بع�ض امل�ستثنى منه حقيقًة. وفيما ل 
يكون بع�سه. وهو املنقطع.

- قيل: حقيقة. - وقيل: جماز.
- وعلى القول باأنه حقيقة، فقد قيل: باأنَّه م�سرتك بني املت�سل واملنقطع 

معنًى، كالإن�سان.
- وقيل: لفظًا، كالعني)1(.

=
- وي�سح عند حممد - رحمه الله - بوجهني:

الأول: اأن اخل�سومة ملا كانت مهجورة �رشعًا �سار التوكيل باخل�سومة توكياًل 
ف�سح  »�رشعيًا«  ق�سداً  والإنكار  الإقرار  فيها  فدخل  باملجاز،  عماًل  باجلواب 

ا�ستثناء الإقرار مو�سوًل؛ لأنه بيان تغيري.
هو  الذي  اللغوي  معناها  باخل�سومة  اأراد  اأنه  يفيد  لأنه  تقرير؛  بيان  اأنه  الثاين: 
اخل�سومة، ل ال�رشعي الذي هو مطلق اجلواب. في�سح مو�سوًل ومف�سوًل. 

ويف امل�ساألة مزيد من املناق�سة والأمثلة تراجع يف املرجع ال�سابق.
)1( معنى كالم املوؤِّلف - رحمه الله -: اأن ال�ستثناء املت�سل: وهو ما يكون امل�ستثنى 

بع�ض امل�ستثنى منه، مثل: ح�رش الُطالب اإل جماًل. ي�سمى حقيقة اتفاقًا.
امل�ستثنى منه،  امل�ستثنى بع�سًا من  املنقطع: وهو ما ل يكون  - واأما ال�ستثناء 

مثل: ح�رش الطالب اإل جماًل. فهذا النوع قد اختلف فيه:
ب - وقيل جماز. اأ - فقيل: حقيقة.  

- وعلى القول باأنه حقيقة قد اختلف - اأي�سًا - يف نوع هذه احلقيقة:
اأفراده،  على  الإن�ص�ن  دللة  مثل  املعنوي،  ال�صرتاك  بطريق  ذلك  اإن  فقيل:   )1

وي�سمى متواطئ.
2( وقيل: اإنه بطريق ال�سرتاك اللفظي، ك� )ا�سرتاك( لفظ العني يف م�سمياتها.

=
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=
قال الع�سد يف �رشحه على ابن احلاجب: »امل�ستثنى - اإْن كان بع�ض امل�ستثنى 

منه، فال�ستثناء مت�سل، واإل فمنقطع.
واملنقطع قد علمت اأنه ل مدخل له يف التخ�سي�ض. فاإن قولك: جاءين القوم 
واإمنا  لغًة  نعرف خالفًا يف �سحته  ى، ول  امل�سمَّ بع�ض  اإل حماراً، ل يخرج 

اخلالف يف كونه حقيقة اأو جمازاً.
- فقيل: حقيقة. وقيل: جماز.

وعلى القول باأنه حقيقة فقد قيل: اإنه متواطئ - اأي مقول على املت�سل واملنقطع 
باعتبار اأمر م�سرتك بينهما.

- وقيل: ل بل هو م�سرتك بينهما بال�سرتاك اللفظي. )132/2(.
ثم قال: واعلم اأنه لبد ل�سحة ال�ستثناء املنقطع من خمالفة بوجٍه من الوجوه.

نحو:  منه  للم�ستثنى  ثبت  الذي  احلكم  امل�ستثنى  عن  ينفي  باأن  يكون  وقد   -
جاءين القوم اإل حماراً. فقد نفينا املجئ عن احلمار بعدما اأثبتناه للقوم.

- وقد يكون باأن يكون امل�ستثنى نف�سه حكمًا اآخر خمالفًا للم�ستثنى منه بوجٍه 
مثل: ما زاد اإل ما نق�ض. فاإن النق�سان حكم خمالف للزيادة.

- ول يق�ل: م� ج�ءين زيد اإل اأن اجلوهر الفرد حق. اإذ ل خم�لفة بينهم� ب�أحد 
الوجهني.

ما  مثل:  اإما حتقيقًا  فيه خمالفة،  )لكن( فكما يجب  ب�  فاإنه مقدر  - وباجلملة 
لكن  زيد  �رشبني  ما  مثل:  تقديراً،  واإما  عمرو.  �رشبني  لكن  زيد  �رشبني 

اأكرمني، فكذا ههنا.
- ثم رجح اأن ال�ستثناء يف املت�سل حقيقة لظهوره، جماز يف املنقطع. ولذلك 
عدلوا  ل - حتى  املتَّ�سِ ر  تعذُّ عند  اإل  املنف�سل  على  الأم�سار  علماء  يحمله  مل 

للحمل على املت�سل عن الظاهر وخالفوه.
- ومن ثم قالوا يف قوله: »له عندي مائة درهم اإل ثوبًا«. و »له علي اإبل اإل 
=
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ز - وال�ستثناء امل�ستغرق باطل)1(.
اإل  اأحرار  عبيدي  نحو:  ي�ساويه،  مبا  اأو  بلفظه  قيَّدوه  واأ�سحابنا   -

عبيدي، اأو اإل مماليكي)2(.
- ويجوز ا�ستثناء الأخ�ض مفهومًا، واإن �ساواه وجوداً، نحو: عبيدي 

اأحرار اإل هوؤلء. ول عبيد �سواهم)3(.

=
اأو قيمة �ساة. فريتكبون الإ�سمار، وهو خالف  اإل قيمة ثوب  �ساة«. معناه 
الظاهر لي�سري مت�ساًل. ولو كان ال�ستثناء يف املنقطع ظاهراً مل يرتكبوا خمالفة 

الظاهر حذراً عنه.
املنري  الكوكب  �رشح   ،246/2 املخت�رش  بيان   ،132/2 ال�سابق  املرجع 
286/3-289، جمع اجلوامع 12/2، ك�سف الأ�رشار 121/3، التو�سيح 

مع التلويح 28/2 فما بعدها.
)1( اأ�سول ال�رشخ�سي 39/2، التو�سيح 29/2، فتح الغفار 122/2، املخت�رش 

لبن احلاجب 138/2، بيان املخت�رش 271/2.
)2( اأي اأن احلنفية قيدوا ال�ستثناء الباطل مبا يكون بلفظ امل�ستثنى منه اأو مبا ي�ساويه 

يف املفهوم، كما مثل املوؤلف لذلك.
اإل �ساملًا ورا�سداً، ونحوهما مما يتوهم فيه بقاء �سيء من امل�ستثنى  )3( مثله قوله: 
منه، ويفهم اأنه اإذا ك�ن اأعم مفهومً� ل ي�صح. مثل: مدبري ومك�تبي اأحرار 

اإل مماليكي اأو عبيدي.
       - وقد علل ال�رشخ�سي بطالن ال�ستثناء امل�ستغرق باأن ال�ستثناء عبارة عن التكلم 

ب�لب�قي بعد الثني�، ف�إذا مل يبق �صيء يكون ال�صتثن�ء عب�رة عنه بطل.
      - وبيان هذا اأنه لو قال: عبيدي اأحرار اإل عبيدي، مل ي�سح ال�ستثناء.

وراء        �سيء  بقاء  يتوهم  لأنه  �سح.  �سواهم  له  ولي�ض  هوؤلء.  اإل  قال:  ولو       
=
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ح - ويجوز ا�ستثناء الأكرث وامل�ساوي عند الأكرثين.
- خالفًا لبع�سهم/ وللقا�سي اأبي بكر يف اأحد قوليه)1(. ]15/اأ  .

- ولزفر يف الأكرث)2(، وللقا�سي اأبي بكر يف قوله الآخر. واحلنابلة 
فيهما)3(.

=
       امل�ستثنى، يجعل الكالم عبارة عنه. ول توهم ملثله يف الأول.

       ثم قال: ول يجوز اأن يقال: اإن ا�ستثناء الكل اإمنا ل ي�سح، لأنه رجوع - اأي 
اأي�سًا -  بعد الإقرار - فاإن ما ي�سح فيه الرجوع ل ي�سح فيه ا�ستثناء الكل - 
حتى لو قال: »اأو�سيت لفالن بثلث مايل اإل ثلث مايل« كان ال�ستثناء باطاًل، 

والرجوع يف الو�سية ي�سح.
       واإمنا بطل ال�ستثناء هنا، لأنه ل يتوهم وراء امل�ستثنى �سيء يكون الكالم عبارة 
ك�سف   ،308/3 املنري  الكوكب  �رشح   ،39/2 ال�رشخ�سي  اأ�سول  عنه. 

الأ�رشار على اأ�سول البزدوي 122/3.
)1( �رشح الع�سد على خمت�رش ابن احلاجب 138/2، ويف اإر�ساد الفحول �ض149: 
هو  ا�ستثناوؤه  يجوز  الذي  القليل  قال:  فاإنه  قتيبة،  ابن  امل�ساوي:  املانعني  ومن 

الثلث فما دونه.
)2( الوجيز 59.

)3( املراجع ال�سابقة.
- واأما مذهب احلنابلة فقد قال ابن النجار يف �رشح التحرير: »وي�سح ا�ستثناء 
الن�سف يف اأحد الوجهني لأ�سحابنا. قال يف الإن�ساف: وهو املذهب. �رشح 

الكوكب املنري 306/3، الإن�ساف 172/12.
قال حمقق �رشح التحرير: وهو - اأي جواز ا�ستثناء امل�ساوي - راأي اجلمهور 

من ال�سافعية واملالكية واحلنفية. والراجح عند احلنابلة.
=
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- وقيل: اإن� ل يجوز ا�صتثن�ء الأكرث اإذا ك�ن العدد �رصيحً�، ف�إْن مل 
يكن �رشيحًا جاز)1(.

=
املرجع ال�سابق 306/3 احلا�سية رقم )3(.

واأما مذهب احلنابلة يف جواز ا�ستثناء الأكرث فقد قال فيه: اإنه ل ي�سح ا�ستثناء 
اأكرث من الن�سف من عدد م�سمى كقوله: له علي ع�رشة اإل �ستة.

- وحينئٍذ يظهر اأن مذهب احلنابلة ل يبتعد كثرياً عن راأي اجلمهور يف هذه 
امل�ساألة. املرجع ال�سابق 308/3، التمهيد 77/2 لكنه َقّيده من اجلملة احرتازاً 

عن العدد ال�رشيح. وانظر: امل�سودة �ض154.
بطالن  اأنه ل خالف يف  نقل  اأن  بعد   - الك�سف 122/3  البخاري يف  قال   )1(
ال�ستثناء امل�ستغرق: »واإمنا اخلالف يف ال�ستثناء امل�ساوي والأكرث، نحو قوله: 

)عليَّ ع�رشة اإل خم�سة، اأو اإل �ستة، اإلى ت�سعة(.
اأ - فذهب العامة اإلى جوازهما.

ب - وذهبت احلنفية والق��صي اأبو بكر اإلى منعهم�.
العرب  الأكرث خ��صة، لأن  املنع يف  اإلى  در�صتويه  وابن  الفراء  ج - وذهب 
اإل ت�سعمائة وت�سعة  األفًا  القائل: راأيت  ت�ستقبح ا�ستثناء الأكرث وت�ستهجن قول 

وت�صعني، واإذا ثبت كراهتهم وا�صتقب�حهم ثبت اأنه لي�ص من كالمهم.
- واحتجت العامة بقوله تعالى: }ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

ڻ  ڻ  ۀ{ احلجر: 42.
}خب  مب  ىب  يب   جت   وجّل  عّز  قوله  بدليل  الأكرث  ا�ستثناء  وهذا 

حت{ يو�سف: 103.
وقوله تعالى: }ک  گ  گ   گ{ الأعراف: 17.

وقوله تعالى: }ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ{ الرعد: 1.
وبقوله تعالى: }ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ{ املزمل: 2.

=
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ط - وال�صتثن�ء بعد جمل متع�طفة ب�لواو)1(:

=
وملا جاز ا�ستثناء الن�سف جاز ا�ستثناء الأكرث - اأي�سًا - لأنه ل فرق بينهما يف 

اأن كل واحٍد منهما لي�ض باأقل.
وقولهم: م�ستقبح ممنوع. بل ا�ستثقال ولي�ض با�ستقباح.

ولئن �سلم ال�ستقباح فال مينع من ال�سحة، كقولهم: عليَّ ع�رشة اإل ت�سع اإل 
ربع اإل �سد�ض درهم، فاإنه مع كونه يف غاية ال�ستقباح ي�سح.

التمهيد  فانظرها يف  مناق�سة طويلة  ال�ستدلل  هذا  اخلطاب  اأبو  ناق�ض  وقد   -
77/2 فما بعدها.

- وقال ال�سوكاين - بعد مناق�سة اأدلة هذه الأقوال -: واحلق اأنه ل وجه للمنع، 
ل من جهة اللغة، ول من جهة ال�رشع، ول من جهة العقل.

الرحموت 424-423/1،  فواحت  التحرير 410/1،  تي�سري  ينظر:  وللمزيد 
مناهج   ،263/1 املعتمد   ،396/1 الربهان   ،244 الف�سول  تنقيح  �رشح 
العقول 116/2، التب�رشة 168، املح�سول 1/ق53/3، الإحكام لالآمدي 
297/2، جمع اجلوامع 14/2-15، خمت�رش ابن احلاجب 138/2، بيان 

املخت�رش 271/2، فما بعدها.
)1( ا�صرتط بع�صهم اأن يكون العطف ب�لواو خ��صة، ف�إن ك�ن ب� )ثم( اأو )الف�ء(  اأو  

غريهما ، فيخت�ض بالأخرية. �رشح الكوكب املنري 312/3.
ثم. ولكن  اأو  الفاء،  اأو  بالواو،  العطف  يكون  اأن  يجوز  النجار:  ابن  وقال 

ا�صرتط يف هذا العطف �رصوط ومنه�:
اأ - اأن يكون �ساحلًا لعوده اإلى كل جملة.

ب - اأن ل يكون هناك ما مينع من عوده اإلى اجلميع.
وحرر التفت�زاين حمل اخلالف فق�ل: »اإذا ورد ال�صتثن�ء عقيب جمل معطوف 
بع�سها على بع�ض بالواو، فال خالف يف جواز رده اإلى اجلميع، واإلى الأخرية 
=
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1 - يرجع اإلى اجلملة الأخرية عند اأبي حنيفة)1(.
2 - وعند ال�سافعي يرجع اإلى اجلميع)2(.
فا)3(. 3 - والغزايل والقا�سي اأبي بكر توقَّ

=
خا�سة.

- واإمنا اخلالف يف الظهور عند الإطالق.
1( فذهب ال�سافعي - رحمه الله تعالى - اإلى اأنه ظاهر يف العود اإلى اجلميع.

2( وذهب بع�صهم اإلى التوقف، وبع�صهم اإلى التف�صيل.
3( ومذهب اأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - اأنه ظاهر يف العود اإلى الأخرية 

لوجهني:
الأول: اأن اجلملة الأخرية قريبة من ال�ستثناء، مت�سلة به، منقطعة عما �سبقها 

من اجلمل نظراً حلكمها.
والثاين: اأن عود ال�ستثناء اإلى ما قبله اإمنا هو �رشورة عدم ا�ستقالله، وال�رشورة 
فال �رشورة يف  بالتفاق،  الأخرية  اإلى  عاد  وقد  واحدة،  اإلى  بالعود  تندفع 

العود اإلى غريها.
)1( وقد اختار هذا املذهب الرازي يف املعامل، وتوقف يف املح�سول.

ونقله اأبو احل�سني الب�رشي يف املعتمد عن الظاهرية، ويف �رشح الكوكب املنري 
اإنه مذهب املجد.

)2( وهو قول الأئمة الثالثة، واأكرث اأ�سحابهم، والباقالين - كما يقول ابن النجار 
يف �رشح الكوكب املنري 313/3.

)3( وهو قول الأ�سعرية، ومنهم الغزايل والباقالين، لتعار�ض الأدلة، ولأنه جاء 
عوده اإلى الأخرية واإلى اجلميع، ف�إذا ورد ول معني وجب التوقف لئال يلزم 

الرتجيح بدون مرجح.
=
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4 - وقال املرت�سى)1( بال�سرتاك)2(.
5 - وقال اأبواحل�سني: اإن تبني ا�ستقالل الثانية يرجع اإليها، واإل يرجع 

اإلى اجلميع)3(.

=
- وقيل: اإن التوقف عندهم مبعنى ل ندري اأنه حقيقة يف اأيهما.

      �رشح الع�سد 139/2.
علم  يف  مربزاً  اإمامًا  كان  الطالبيني،  نقيب  احل�سني،  بن  اأحمد  بن  علي  هو   )1(
التف�سري والكالم والأدب. وله ت�سانيف على مذهب ال�سيعة، ومقالة يف اأ�سول 

الدين واأ�سول الفقه. تويف �سنة 355ه�.
       انظر: املعترب 120/1، معجم املوؤلِّفني 81/7، طبقات املعتزلة 383، طبقات 

ال�سافعية لبن قا�سي �سهبة 164/1.
)2( اأي اللفظي، ف�إذا مل ت�صحبه قرينة تعنّي املراد منه يكون جمماًل ويجب التوقف 
وهذان - يعني مذهب املرت�سى، والغزايل والقا�سي اأبي بكر - موافقان للحنفية 
يف احلكم، واإن خالفا يف املاأخذ؛ لأنه يرجع اإلى اجلملة الأخرية فيثبت حكمه 
تناولها،  ظهور  لعدم  هوؤلء  لكن   - - كاحلنفية  غريها  يثبت يف  ول  فيها، 

واحلنفية لظهور عدم تناولها، �رشح الع�سد 139/2.
)3( اأي قال اأبو احل�سني اإن تبني ا�ستقالل اجلملة الثانية عن الأولى، بالإ�رشاب عن  
الأولى، فال�ستثناء يكون بالأخرية، واإل يظهر ا�ستقالل الثانية عن الأولى، 
فيعود اإلى اجلميع. والإ�رشاب اأن تختلف اجلملتان اأو اجلمل نوعًا اأو ا�سمًا اأو 

حكمًا، ا�سرتكت اجلملتان يف غر�ٍض واحٍد اأو ل؟
       وملعرفة الغر�ض وا�سرتاك اجلمل فيه: 

        انظر تو�صيح ذلك والأمثلة والبي�ن يف: �رصح الع�صد 140/2، اإر�ساد الفحول 
151، تنقيح الف�سول 149، وقال ابن احلاجب: اإْن ظهر بقرينة اأن اجلملة 
=
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ي - وال�ستثناء من الإثبات نفي اتفاقًا)1(.
- لكن عنده)2( مدلول الن�ض حكم �رشعي.

وعندنا)3( عدم اأ�سلي ل حكم �رشعي)4(.

=
       الأخرية منقطعة عما قبلها فلالأخرية، واإْن ظهر اأنها مت�سلة مبا قبلها فللجميع، 
لأن  الوقف،  اإلى  املذهب  هذا  ومرجع  فالوقف.  منهما  �سيء  يظهر  واإن مل 

القائل به يقول به عند عدم القرينة، �رشح الع�سد 140/2.
      - وق�ل ال�صوك�ين: والذي ل ينبغي العدول عنه اأن القيد الواقع بعد جمل اإذا 
مل مينع مانع من عوده اإلى جميعها ل من نف�ض اللفظ ول من خارج عنه، فهو 

عائد اإلى جميعها.
املنري  الكوكب  �رشح   ،332/1 الرحموت  فواحت   ،152 الفحول  اإر�ساد      

.315/3
)1( اأي عند احلنفية وال�سافعية، لأن الكالم معقود يف املقارنة بني املذهبني، واإن 

وافقهما غريهما من املذاهب الأخرى.
ثبت عنهم من  ملا  مطابقًا  لي�ض  التفاق  نقل  اأن  من  ياأتي �ض392  ما  وانظر:       

اخلالف يف الوجهني.
)2( اأي عند الإمام ال�سافعي - رحمه الله تعالى.

)3( اأي معا�رش احلنفية رحمهم الله تعالى.
)4( بي�ن ذلك اأن احلنفية ق�لوا يف قوله: »له عليَّ ع�رصة اإل درهمً�«: يلزمه ت�صعة، 
بالأ�سالة ل من  الدرهم املخرج منفي  اإن  كما يقول غريهم. لكن من حيث 
حيث اإن ال�ستثناء من الإثبات نفي. ول يوجبون يف قوله: »لي�ض له عليَّ �سيء 
اإل درهمً� �صيئً�؛ اإذ املراد: اإل درهمً�، ف�إين ل اأحكم عليه ب�صيء. ول اإقرار اإل 

مع حكم ثابت.
=
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ك - وال�ستثناء من النفي لي�ض اإثباتًا عندنا)1(.
- وعنده)2( اإثبات مدلول للن�ض)3(.

=
فتح   ،327/1 الرحموت  فواحت   ،140/2 العقول  مناهج   ،118 التمهيد 

الغفار 124/2، �رشح الكوكب املنري 328/3.
- من اأ�صب�ب ذلك اأن احلنفية عندهم وا�صطة بني النفي والإثب�ت، وهي: 
عدم احلكم، وعدم احلكم اأعم من اأن يكون لعدم دليله اأو لدليل العدم.

لل�سور  الو�سع هل هو  الختالف يف  اإلى  يعود  ال�سبب  اإن  قال:  وبع�سهم   -
مذهب  هو  كما  اخلارجية  لالأفراد  اأو  حنيفة،  اأبي  راأي  هو  كما  الذهنية، 

ال�سافعي.
تقرير ال�رشبيني على جمع اجلوامع.

- وميكن اأن يقال: باأن نفي احلكم ال�رشعي امل�ستفاد من اإثبات احلكم ال�رشعي 
هل هو مقيد، كما اأن الإثبات مقيد، اأو هو مطلق؟ لأن معنى الإثبات ال�رشعي 

يقابله النفي ال�رشعي، ل النفي مطلقًا.
)1( �سبق بيان املراد منه.
)2( �سبق بيان املراد منه.

النقل عن    للمخت�رش، ورقة 1/160: يف �سحة هذا  البابرتي يف �رشحه  قال   )3(
اأبي حنيفة نظر، فاإن املنقول عنه اأنه من الإثبات نفي، ومن النفي اإثبات، لكنه 

باإ�سارته ل بعبارته.
- وقال ال�سيخ جنيب املطيعي يف حا�سية نهاية ال�سول 421/2:

اأقول: جمهور ال�سافعية واملالكية واحلنابلة، وطائفة من احلنفية، ومنهم فخر 
املحققني  من  وغريهم  زيد  اأبو  والقا�سي  الأئمة،  �سم�ض  والإمام  الإ�سالم، 

قائلون: اإن ال�ستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي اإثبات.
=
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=
. َعتق، لأن ال�ستثناء من النفي اإثبات على  - ويف الهداية قال: ما اأنت اإل ُحرٌّ

وجه التاأكيد.
- واأكرث احلنفية على اأنه ل حكم فيه، ل نفيًا ول اإثباتًا، بل هو م�سكوت. 

واإمنا هو لبيان اأن حكم ال�سدر على ما عداه من متناولته.
- فما نقله ال�سافعية من اأن خالف احلنفية يف كونه يف النفي اإثباتًا فقط.

واأما كونه من الإثبات نفيًا فمتفق عليه، لي�ض مطابقًا ملا ثبت عنهم من اخلالف 
يف الوجهني.

ولذلك قال يف جمع اجلوامع: ال�ستثناء من النفي اإثبات، وبالعك�ض، خالفًا 
لأبي حنيفة - قال �سارحه: فيهما. وقيل: يف الأول فقط.

املنري 328/3  الكوكب  املخت�رش 292/2، حا�سية )1(، �رشح  بيان  انظر: 
وفيه: وخالف احلنفية يف كون امل�ستثنى من الإثبات نفي، ومن النفي اإثبات. 

وذكر م� �صبق �ص391 من التوجيه وبيان ال�سبب.
وراجع يف امل�ساألة: م�سلم الثبوت 326/1-327، املح�سول 1/ق56/3، 
اإر�ساد   ،308/2 الإحكام  البناين،  حا�سية  مع   16-15/2 اجلوامع  جمع 
الفحول 150، تقرير ال�رشبيني على جمع اجلوامع 15/2، ت�سهيل احل�سول 

على قواعد الأ�سول 116-115.
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9
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