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  املدينةالعلمية
 أمري أهل السنة، العالمة     حمب أعلى حضرة، شيخ الطريقة،     "ِت إسالمي دعو" من مؤسس مجعية  

  :-دام ظلّه العايل-الرضوي الضيائي،  )١(أبو بالل حممد إلياس العطّار القادري موالنا
ام سـيدنا وموالنـا     احلمد هللا الذي أنزل القرآن، وعلّم البيان، والصالة والسالم على خير األن           

برمحتك يا أرحم   .  املصطفى أمحد اتىب وعلى آله الطيبني الطاهرين وصحبه الصديقني الصاحلني          نحممد
  :وبعد! ....الرامحني

لتبليـغ   "دعوِت إسـالمي  " غري الساسية  احلركة  مجعية الدعوة العاملية   -عزوجلّ-احلَمد هللا   
وإحياء السنة وإشاعة علم الشرائع يف العالَم، وألداء هـذه اُألمـور            القرآن والسنة تصمم لدعوة اخلير      

 - تبارك وتعاىل  -وحبمد هللا   ،  "املدينة العلمية " جملس: حبسن فعل وج متكامل أُقيمت االس، منها      
                                                

و بالل العالّمة موالنا حممد إلياس عطّـار القـادري   بقامع البدعة حامي السنة، شيخ الطريقة، أمري أهل السنة أ       ) ١(
  م العالية  -الرضويهــ املوافـق    ١٣٦٩املبارك عام    رمضان   ٢٦يف  " كراتشي " ولد يف مدينة   -دامت بركا

ى صلّ- وعشق احلبيب املصطفى -عز وجلَّ- اهللا شيةع، حياته املباركة مظهر خلعامل، عامل، تقي، وِر .م١٩٥٠
ِت دعو"وأمري ومؤسس جلمعية     داعية للعالَم اإلسالمي   ، مع كونه عابداً وزاهدا فإنه     -اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم    

املذاكرات : غري السياسية العاملية لتبليغ القرآن والسنة، حماوالته املخلصة املؤثّرة، من تصانيفه وتأليفاته           " إسالمي
واحملاضرات املليئة بالسنن النبوية، ورسائله اإلصالحية يف األردوية  )أسئلة حول أهم املسائل الدينية اليومية( املدنية

، "ضياء الصالة والسالم"، "مهوم امليت"، "عظام امللوك: "ه يترجم إىل اللغة العربية، منهاكثرية، ومن بعض رسائل
وأسلوب تربيته أدى إىل حصول انقالب يف حياة املاليني من املسلمني، خاصة الشباب، وأعطى هـذا املقـصد    

 :املدينّ بأنه
"العامل حماولة إصالح نفسي وإصالح نفوسعلي  "وجلَّإن شاء اهللا عز   

 بتاج العمائم اخلضر واملعطّرون املزينون ولتحقيق هذا املقصد انتشر الدعاة املستفيضون منه إىل أحناء العامل
للدعوة إىل ) -عز وجلّ-قوافل تسافر للدعوة إىل اهللا " (القوافل املدنية"يف ) السنن النبوية(" اإلنعامات املدنية"بـ

كثري الكرامة فهو نظري نفسه يف أداء األحكام اإلهلية واتباع السنة، إنه صورة  للشريعة فالشيخ مع كونه . الكتاب والسنة
والطريقة العملية والعلمية حيث مبظهره يذكّرنا بعهد السلف الصاحل، وتشرف باإلرادة من شيخ العرب والعجم ضياء الدين  

شريف " اهلند"، واملفيت وفقيه -رمحه اهللا-  القادري وقار الدينلمفيت األعظم لباكستان موالنال، واخلليفة -رمحه اهللا-املدين 
   أيضاً جـعله-رمحه اهللا-جمدي األاحلق 

خليفة له، وأخذ اخلالفة أيضاً من عدة من املشايخ من الطرق األخرى كالقادريـة واجلـشتية والـسهروردية                    
 نسأل اهللا عز وجلَّ أن يغفر     .  الطريقة القادرية فقط   والنقشبندية مع إجازات يف احلديث النبوي الشريف، لكنه يعطي        

  .آمني. لنا جباه هؤالء األولياء
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 إلشاعة   عزموا عزماً مصمماً   -كثَّرهم اهللا تعاىل  -ظام  رام واملفتيون العِ  العلماء الكِ : أركان هذا الس أي   
والتحقيقي اخلالصي ر العلْمياألم.  

  :فهي، ستة شعب  وأنشأوا لتحصيل هذه اُألمور
لكتب أعلى احلضرة، إمام أهل سنة، جمدد الدين وامللّة، حامي السنة، ماحي البدعة، عـامل                شعبة )١

 .-عليه رمحة الرمحن-  إمام أمحد رضا خانالشريعة،
 .للكتب اإلصالحية شعبة )٢
من األُردوية :أيضاً، مثالً" الباكستان"من الكُتب العربية إىل اُألردوية وعكسها، ومبوافق ألسنة (راجم الكتب لت شعبة )٣

 ).إىل الفارسية و السندية
 .للكتب الدراسية شعبة )٤
 .لتفتيش الكتب شعبة )٥
 .للتخريج شعبة )٦

الثمينة ألعلى حضرة، إمام أهل السنة، أن يقدم التصانيف اجلليلة ، "املدينة العلمية" ترجيحات جملس ن أوِلوِم
عظيم الربكة، عظيم املرتبة، جمدد الدين وامللّة، حامي السنة، ماحي البدعة، عامل الشريعة، شيخ الطريقة، العالمة، موالنا،                 

  .ديد بأساليب السهلة وفقاً لعصرنا اجل-عليه رمحة الرمحن- اإلمام أمحد رضا خاناحلاج، احلافظ، القاري، الشاه 
 وليعاونْ كلّ أحٍد من اإلخوة واألخوات يف هذه اُألمور املدينية ببساطه، وليطالع بنفسه الكُتب        

  .الّيت مطبوعة من الس ولريغّب اُألخر أيضاً
ارتقاءاً مـستمراً وجعـل      "املدينة العلمية "  االس األخرى ال سيما    - عزوجلّ -أعطا اهللا   

 الشهادةَ حتت القبة - عزوجلّ-وأعطانا اهللا . حبلْية اإلخالص ووسيلة خلير الدارين  أُمورنا يف الدين مزيناً     
روضة البقيع، واملـسكن يف      ، واملدفن يف  )من املسجد النبوي على صاحبها الصالة والسالم      (اخلضرآء  

  ".جنة الفردوس
  .آمني جباه النيب األمني صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم

                                                                                              
  )املدينة العلمية: تعريب(   
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  عملنا يف هذا الكتاب
  

 قد عرضنا الكتاب أمامكم على حنٍو ليسهل قراءتـه لطلبـة العلـم              -١
 اآليـات القرآنيـة،     والعلماء وميكن فهمه بغري الزلّة واخلطأ، وهكذا عرضـنا        

  .واآلحاديث النبوية ليسهل قراءما دون لَحنة وغَلطة
  وخرجنا آيات القرآن الكرمي واألحاديث املباركة من الكتب األحاديـث          -٢
  .الشريفة 

  .فلهذا أوضحنا اآليات القرآنية باألقواس املزهرة ﴿       ﴾
  . ½     ¼ الصغريينواألحاديث الشريفة بالقوسين

  .نسخ متعددة قد قابلنا متنه وشرحه مع -٢
  . على وفقه وأوقافاً قد التزمنا خط العريب اجلديد وأوردنا رموزاً-٣
  .رام سهالً جداً والتزمنا أن نسهل الكتاب إلخواننا الِك-٣
ت الفنيـة بـني      قد التزمنا تفسري بعض األلفاظ الصعبة واالصطالحا       -٤

  .بارةالسطور بألفاظ سهلة، ليسهل فهم الع
باهللا حسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حولَ وال قوة إالّ              

 حممد  وصلى اهللا تعاىل على حبيبنا، وشفعينا، وقرة عيوننا، سيدنا وموالنا         . العظيم
  .النيب املختار، وعلى آله األطهار األنوار، وأصحابه األكْبار األبرار

  !       آمني، يا رب العلمني
  

  لكتب الدراسية،ا شعبة :من أعضاء
  )دعوت إسالمي :ةمجعي(" املدينة العلمية" 





 

 )VI ( 

  ترمجة احملشي
علم علماء الزمـان    أهو جممع الفضل والكمال مرجع أرباب األفضال حمسود األقران          

  . سلمه اهللاحممد بركت اهللاموالنا احلافظ 
من اهلجرة النبوية )هـ١٢٩٦(والدته يف شعبان سنة سادس وتسعني بعد األلف واملئتني    

ـ         فتح بفتح الالم وسكون الكاف و    " لكنؤ"على صاحبها أفضل الصالة والتحية يف الوطن املشتهر ب
، وافتتح القرآن عند من له فضل من اهللا ذي          "اهلند"واو ساكنة بلد عظيمة من بالد       النون وآخره   

اجلود واجلاه عمه املالّ حممد فضل اهللا، مث شرع يف حتصيل اإلنكليزي وقدكان عمه املذكور مينعه                
 عيناه وذهب بصرمها فعاجلت األطباء وعجزوا فقـال    عنه ولكنه لَم يلتفت إىل قوله، فإذن رمدت       

ذلـك   وتعهد حلفظ القرآن فيربأ إن شاء اهللا تعاىل فقبل           إن تترك اللسان اإلنكليزية   : عمه املذكور 
عوام مثّ شـرع يف     أ ومنه وفضله فاشتغل يف حفظ القرآن وختمه يف أربعة           فشفاه اهللا تعاىل بكرمه   

  .التغزل اهلنديةواشتغل يف التغزل الفارسي مث  فضالء زمانه،تب على حتصيل العلوم العربية فقرأ الك
خصوصاً يف علم األدب فرتب ديوانني يف اهلندية وتلمذ عليه           وقد أعطاه اهللا فهماً لطيفاً    

يف التغزل كثري من الرجال فلما توجه إىل التصنيف والتأليف أحرق ديوانيه وأعرض عنـه؛ ألنـه           
  .لعلماءبايزري 

العلوم العربية جلماعة من الناس وأيضاً تلمذ عليه يف العلوم الفارسية مجاعة ال تعد وال               علّم  و
    .حتٰصى وبايع على يد أخيه موالنا احلاج الشيخ حممد عبد الرؤوف

املعـروف  " التحقيقات املنطقية علـي شـرح الشمـسية       : "وله تصانيف كثرية منها   
" رفع اإلشتباه عن شرح الـسلم حلمـد اهللا        "و" اشية للسيد التعليق األسعد علي احل   "و¼ قطيب½بـ
بركـت علـى    "و"  الفهوم على سلّم العلوم    إصعاد"و" حتقيق األتقن على شرح السلم لألحسن     "و

الترتيب القيومي على شرح "و" تنوير املصباح على مراح األرواح    "و" شرح هداية احلكمة للميبذي   
إزالـة  "و" إرشاد الطلباء علي إخوان الصفا    "و" ن احلاجب حلّ املطالب على الكافية الب    "و" اجلامي

أحوال الـشيخ   خلعة رمحاين يف    "و" تعليم العامي يف تشريح احلسامي    "و" اخلفاء عن تاريخ اخللفاء   
أنـوار  "رضي اهللا تعايل عنهما و    " بكاء العينني يف شهادة احلسنني    "و" اجليالين رضي اهللا تعاىل عنه    

منية الراغبني ترمجة غنية    "و" مرآة الواعظني ترمجة درة الناصحني    "و"  األولياء األتقياء ترمجة تذكرة  
أحـسن  "و" التعليق املنعوت على مسلّم الثبـوت     "و" أنوار اهلداية ترمجة شرح الوقاية    "و" الطالبني
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" ترمجة فصوص احلكم  "و" الزواهر العمدة ترمجة جواهر اخلمسة    "و" احلواشي على أصول الشاشي   
حـواٍش   ولـه .رسالة يف أحوال اخللفاء الراشدين   "و" والدة النيب صلى اهللا عليه وسلّم     رسالة يف   "و

" الـضريري "و" صرف مـري  "و" الزجناين"و" الزبدة" و "پنج گنج : "عديدة على أكثر الكتب منها    
" غنيـة املتملـي   "و" قـال أقـول   "و" أيـساغوجي "و" خمتصر امليزان "و" التهذيب"و" الكربى"و
وله شـرح كـبري     " نفخة اليمن "و" خمتصر املعاين "و" ألسباب والعالمات شرح ا "و" القدوري"و

وغري ذلك، وله تقاريظ على أكثر الكتـب العربيـة          " حاشية الرشيدية "و" لفصول األكربي "لـ
والفارسية واهلندية ال حتٰصى عددهم تركناها خوفاً من اإلطناب وأكثرها طُبع مرة بعـد أخـٰرى             

             .علمهوتصانيفه دالّة على تبحر 
ه واالجتناب عـن    التوسط يف مالبسه ومأكل   : منها، وله أخالق مرضية وأفعال حسنة    

يا الصادقة وعدم إضاعة املال يف املالهي والتواضع للمتواضعني وخدمة األعـزة  لباس الشهرة والرؤ 
  .ذاتهالكالم لضيق املقام يف توصيفه وما حرر يف شانه قليل عما هو يف  وغري ذلك وقد اقتصر

  

  لكتب الدراسيةاشعبة     
  )دعوت إسالمي :ةمجعي(" املدينة العلمية" 

  





  

 )١ ( 

  
رفـع درجـة    و)٢( خطابه الْمؤمنني بكرمي ى منـزلة   عل أ يالذ)١(هللا احلمد

   ٥(وثوابـه )٤(اإلصـابة  منـهم مبزيـد   )٣( املستنبطني العاملني مبعاين كتابه وخص( ،
  ......................................................  النيبىعل)٦(ةوالصال

                                                
 واحلمد هو الوصف باجلميل على اجلميل     ،ن بالتسمية حبمد اهللا سبحانه    بعد التيم بدأ  ] احلمد هللا  [:قوله  )١(

١٢. واالستغراقأ والالم فيه للجنس ، كصفات الباري تعاىل أو حكماً حقيقةًاالختياري   

 ﴾ وأَنتم اَألعلَـونَ   ﴿:قوله تعاىل والدليل عليه  ،¼ قطيفة دجر½اإلضافة من قبيل    ] بكرمي خطابه  [:قوله  )٢(
أجر ½ و¼رزق كرمي ½ و ¼كتاب كرمي ½ : يقال ،كثر خريه ونفعه   شيء   والكرمي كلّ  ،]١٣٩: آل عمران   [

 ]٢١: البقـرة   [﴾يا أَيها الناس  ﴿ :رة مثل قوله تعاىل   فَ صفة الكرمي إلخراج خطاب الكَ     وذكر، ¼كرمي
 كمـا يف    ،لبيان والتخصيص  إىل اخلاص ل   ما أضاف العام   وإن ،]١: الكافرون   [﴾يا أَيها الْكَاِفرونَ  و﴿
   ١٢.  من جنس اخلطاب¼ كرميشيء½ على معىن ¼ قطيفةدجر½ :قوهلم

وا طاقتهم يف استخراج املسائل من النـصوص بعبارـا          فراتهدين الذين ص  : أي] املستنبطني [:قوله  )٣(
  ١٢.  اقتضائها وبالقياس على مواضع النصوصووداللتها وإشارا 

 ؛ ألنّ م منهم بزيادة إصابة احلق    هخص: أي يمي واملزيد مصدر م   ،¼صخ½صلة  ] مبزيد اإلصابة  [:قوله  )٤(
تهدين من العلماءاخلطأ منهم نادر والغالب إصابة احلقخبالف غري ا ،١٢. هم ليسوا كك فإن  

اً واحداً عند   ين عند اإلصابة وأجر   ون األجر م يستحقّ ؛ ألنه بام بزيادة الثو  ه خص :أي] وثوابه [:قوله  )٥(
  ١٢ ."امللتقط"كذا يف ، اخلطأ

ن  املبـي   ألنـه  ؛]٥٦: األحزاب  [﴾ إِخل... صلُّوا علَيه  ﴿: قوله تعاىل  ب إنشاء امتثاالً ] والصالة [:قوله  )٦(
  لقواعد املسائل الشرعي   ما يصل إليه من النعم       مجيع إنّ ف ، للحمد  أو تكميالً  ،ةة ومعاقد األحكام الفقهي 

على الواسطة ليكون شكر اهللا  ذكر الصالة حلقيقينعم اا ذكر امل فلم ، وبركته عليه السالم   فهو بواسطته 
،  بكرامـات  خصين اهللا ½:  بقوله عليه السالم    أو عمالً  ،¼من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا      ½ ؛ ألنّ تعاىل
: فإن قلت، ]٤: الشرح  [﴾ورفَعنا لَك ِذكْرك﴿ : وهذا تأويل قوله تعاىل¼ معهذكرت ذُكر إذا:اإحداه

، ومل يذكر عليه السالم كما يف التسمية والتكبري والذبح وغريهـا           فيه اهللا تعاىل  كم من موضع يذكر     
  ١٢.  فال يفيد العموم،ة اجلزئية قضية مهملة يف قو¼ معهتإذا ذُكر ذكر½: قلت

 ١٢. اإلضافة بيانية ١٢. املخلصني إلميام

 ١٢. للسببيةالباء  ١٢. بلند كرد

 ١٢. إذ العلماء ورثة األنبياء

 ١٢. براعة تأخذ لفظ املخصوص كما يف لفظ رفع إىل رفع احلديث ١٢. بكسر الالم





 

   )٣(  

    يف 

)١( 
يف ٢(اخلاص(والعام)٣( :فلفظ اخلاص )مل)٥(وضع)٤ ىعىن معلوم أو ملـسم 

 كقولنا يف ختصيص الفرد زيد ويف ختصيص النوع رجل          ،نفرادعلى اال )٦(معلوم
   ...........................................................ويف ختصيص

                                                
والباقيـات  ، كامـل : وجه تقدمي هذا البحث أنّ الكتاب أصل مطلق أي        ] البحث األول : [قوله  )١(

ة لكون املوافأصول إضافية فيهما وإن كان حبسب التبيان كما يف قوله تعاىلقة مع الكتاب ضروري :
﴿ٍَء﴾     وياناً لِّكُلِّ شيِتب ابالِْكت كلَيا علْنزما مل يشتغل بتعريف الكتاب؛ ألنه      ، ]٨٩: النحل  [نوإن

  ١٢. أشهر من أن يعرف
صل ال الفصل يف اخلاص والعام فال يـستقيم         اخلاص والعام يف الف   : فإن قيل ] فصل يف اخلاص  : [قوله  )٢(

  ١٢. ¼زيد يف النعمة½: ة هلما اعتباري ال حقيقي كما يف قوهلمالظرفي: قيل، الظرفية
إمنا مجعهما يف فصل واحد الشتراكهما يف كون كلّ واحد منهما موضوعاً            ] يف اخلاص والعام  : [قوله  )٣(

،  منفرد عن األفـراد ويف العـام مـشتمل علـى األفـراد     لكن املعىن الواحد يف اخلاص  ، ملعىن واحد 
وقدم اخلـاص   ، والشتراكهما يف كون كلّ واحد منهما يوجب احلكم قطعاً خبالف املشترك واملؤول           

وألنّ حكمه متفق ، بزلة املفرد واملفرد مقدم على املركّ   ـزلة املركّب واخلاص مبن   ـعلى العام؛ ألنه مبن   
  ١٢. كم العام خمتلف فيهعليه بني اجلمهور وح

فال جيـب  ، ؛ ألنّ هذا تعريف مطلِق اخلاص ال خاص الكتاب ¼النظم½دون  ¼ اللفظ½ذكر  ] لفظ: [قوله  )٤(
  ١٢. ¼النظم½ذكر : رعاية األدب أي

 خيرج بـه    ¼وضع ملعىن ½: فقوله، زلة اجلنس والباقي كالفصل   ـ مبن ¼لفظ½: فقوله] إخل... وضع: [قوله  )٥(
وإن كان  ،  إن كان معناه معلوم املراد خيرج منه املشترك؛ ألنه غري معلوم املراد            ¼معلوم½ :وقوله، املهمل

؛ ألنّ معناه حينئذ أن يكون املعـىن        ¼على االنفراد ½: وخيرج من قوله  ، معناه معلوم البيان مل خيرج منه     
  ١٢. منفرداً عن األفراد وعن معىن آخر فيخرج عنه املشترك والعام مجيعاً

املسمى واملدلول واملفهوم واملعىن متحدة بالذات وهو أنّ اموع عبارة عما           ] أو ملسمى معلوم  : [قوله  )٦(
 ل ِمن حيث إنه وضع االسـم لـه يـسمى   ومتغائرة باالعتبار فإنّ ما حصل يف العق، حصل يف الذهن 

ـ       ¼ املسمى½بـ م من اللفظ يسمى ومن حيث إنه يفه¼ املدلول½ومن حيث إنه يدلّ عليه اللفظ يسمى ب
  ١٢. ¼املعىن½ومن حيث إنه يقصد من اللفظ يسمى بـ¼ املفهوم½بـ

 ١٢. يه فصولوف ١٢. قدمه لكونه أصال وقطعيا وحمفوظ النظم ومتلوا

 ١٢. خرج به املهمل

 ١٢. قولنا

 ١٢. قولنا



 

   )٤(  

    يف 

 : كقولنـا  ا لفظاً إم ،من األفراد )٣(مجعاً)٢( لفظ ينتظم  كلّ العامو .)١(اجلنس إنسان 
 من  اخلاصوحكم   ،¼ما½ و ¼من½ : كقولنا ا معىن  وإم ¼ونكمشر½ و ¼مسلمون½

فـإن  القيـاس   )٦(أو)٥(قابله خرب الواحد   ال حمالة فإن  )٤(العمل به  الكتاب وجوب 
   .................... يعملخلاصا يف حكم ـريأمكن اجلمع بينهما بدون تغي

                                                
فإنه حتته  ،  نظري خاص اجلنس فإنه مقول على كثريين خمتلفني باألغراض         ¼اإلنسان½اعلم أنّ   ] إنسان: [قوله  )١(

عـة  قصاص ومقيماً للجمشاهداً يف احلدود والو وإماماً لغرض من خلقة الرجل هو كونه نبيا   رجل وامرأة وا  
 ¼الرجـل ½و، رأة كوا مستفرشة آتية بالولد مدبرة حلوائج البيت وغري ذلكوالغرض من امل ، واألعياد وحنوه 

، فإنّ أفراد الرجل كلّهم سواء يف الغـرض       ،  فإنه مقول على كثريين متفقني باألغراض      ،نظري خاص النوع  
  ١٢. ل الشركة إالّ بتعدد األوضاع نظري خاص العني فإنه شخص معين ال حيتم¼زيد½و

بل حيتمل كلّ واحـد  ،  احتراز عن املشترك فإنه ال يشتمل معنيني أو أكثر   ،يشتمل: أي] ينتظم: [قوله  )٢(
  ١٢. منهما على السوية بطريق البدلية

ا ينتظم مجعـاً   وعن التثنية وامساء االعداد؛ أل   ،احتراز عن اخلاص فإنه ينتظم فرداً واحداً      ] مجعاً: [قوله  )٣(
  ١٢. أيضاً لكن من األجزاء ال من األفراد

هذا مذهب مشايخ العراق والقاضي أيب زيد والـشيخني ومـن           ، ال حمالة ] وجوب العمل به  : [قوله  )٤(
وقال مشايخ  ، تابعهم؛ ألنّ املقصود من وضع األلفاظ للمعاين أن تدلّ عليها وإالّ مل تكن للوضع فائدة              

ال يثبت احلكم به قطعاً؛ ألنّ كلّ لفظ حيتمل أن يراد           : شافعي رمحهم اهللا تعاىل   وأصحاب ال " مسر قند "
فمن قام ، أنّ هذا االحتمال مل ينشأ عن دليل فال يقدح يف القطع        : واجلواب منا ، به غري موضوعه جمازاً   

ـ حتت حائط ال ميل فيه ال يالم النتفاء دليل السقوط         ه يـالم   خبالف من قام حتته إذا كان فيه ميل فإن
  ١٢. لوجود دليل السقوط

وخرب ، املعارضة إيراد الدليلني املتعارضني املتساويني يف القوة      : فإن قيل ] فإن قابله خرب الواحد   : [قوله  )٥(
وأما يف اللغة فاملساواة ليست ، هذا يف االصطالح:  يقاللقياس ال يساويانه فكيف يعارضانه؟    الواحد وا 

  ١٢.  أو يراد باملعارضة املعارضة الصوريةلغوي،واملراد فيها املعىن ال، رطبش
القياس ال ميكن له تقابل اخلاص من الكتاب؛ ألنّ شـرط القيـاس أن ال     : فإن قيل ] أو القياس : [قوله  )٦(

   يكون يف الفرع نص ،   مل يبق قياساً فكيف يقابله؟      فإذا كان فيه نص إنّ املراد باملقابلة هي    :  يقال  خاص
  ١٢.  ال االصطالحية حىت يرد ما أورداملقابلة الصورية

 ١٢. أي مفرد

 ١٢. أي يشمل وضعا

 ١٢. تفسري االنتظام

  أي وضع للكثرة صيغة
 ١٢. وهو املراد باللفظ         

 ١٢. لشموهلما الواحد والكثري

 ١٢.  عارضه ١٢. أي نافاه عارضه ظاهرا ١٢. أي مبا حكم عليه وبه وإال ال عمل باملفرد

 ١٢. بوجه من الوجوه
 ١٢. قطعي ويقيينأي حكم وجوب العمل به 

 ١٢. ألن األصل يف الدالئل اإلعمال دون اإلمهال



 

   )٥(  

    يف 

يتربـصن  ﴿ : مثاله يف قوله تعـاىل     ،يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله    )١(ما وإالّ 
 يف تعريـف     لفظة الثالثة خـاص    فإنّ ]٢٢٨: البقرة[﴾ٍءقُرو)٢(ِبأَنفُِسِهن ثَالَثَةَ 

طهار كما ذهب إليه    اء على األ  قراألمحل   )٥(ولو ،العمل به )٤(معلوم فيجب )٣(عدد
ر دون احليض وقد ورد الكتـاب   الطهر مذكّ  باعتبار أنّ   عليه الرمحة  الشافعي

ر وهو الطهر لزم ترك العمـل      مجع املذكّ  هعلى أن )٦(يف اجلمع بلفظ التأنيث دلّ    
                                                

؛ ألنّ الكتاب أقوى منهما؛ ألنه قطعي ومها ظنيان؛ ألنّ يف اخلرب الواحـد   ]وإالّ يعمل بالكتاب  : [قوله  )١(
  ١٢. والقياس مبناه على الرأي وهو حيتمل الغلَطَ، شبهة االنقطاع عنه عليه السالم

فبعضهم أرادوا ا ، ولذلك اختلف فيه،  بني احليض والطهروهو مشترك ¼ قرء½مجع  ] ثلثة قروءٍ : [قوله  )٢(
الثلثة وكثري من الصحابة رضي اهللا تعاىل        كما هو مذهبنا وهو قول اخللفاء األربعة والعبادلة       ، ¼احليض½

ـ  : وقال أمحد عليه الرمحة   ، عنهم وبعضهم أرادوا ا   ، مثّ وقفت بقول األكابر    ¼األطهار½كنت أقول ب
ودالئل ، فثبت أنه مشترك  ، ذهب إليه الشافعي رمحه اهللا تعاىل وهم كانوا أهل اللسان         كما  ، ¼األطهار½

  ١٢. الفريقني يف املطوالت ال تسعها هذه الوريقات
  ١٢. وإنما يعمل ا إذا أريد ا احليض دون الطهر، وهي الثلثة الكوامل األفراد] عدد معلوم: [قوله  )٣(
وذلك إنمـا  ، وإذا ثبت أنه خاص فيجب العمل به    :  جواب الشرط أي   الفاء] فيجب العمل به  : [قوله  )٤(

فإذا طلّقها يف الطهر جيب     ، يتحقّق إذا محل األقراء على احليض؛ ألنّ طالق السنة إمنا يكون يف الطهر            
  .التربص بثلثة ِحيض فتصري العدة ثلثة قروء كوامل

 الطهر مذكر دون احليض وقد ورد الكتـاب يف           أنّ :وحمصول قوله ] إخل... ولو محل األقراء  : [قوله  )٥(
فإنّ التاء يف أمساء األعداد من الثلثة إىل العشرة         ، فعلم أنه مجع املذكّر وهو الطهر     ، اجلمع بلفظ التأنيث  

أنّ : واجلواب منها ، ¼ثلث نسوةٍ  ½:يف مجع املذكّر ويف مجع املؤنث     ¼ ثلثة رجال ½: يقال، عالمة التذكري 
أال ترى أنّ الـذهب     ، فمن تانيث أحدمها ال يلزم تانيث اآلخر      ،  للدم املخصوص  القرء واحليض امسان  

مذكّر وإن كان احلـيض     ¼ القرء½والعني امسان لشئ واحد مع أنّ أحدمها مذكر واآلخر مؤنث فكذا            
  ١٢. فال يدلّ على أنّ املراد ا األطهار، فإحلاق عالمة التذكري إنما كان لتذكري القرء، مؤنثاً

إذا أورد الكتاب يف اجلمع بلفظ التانيـث دلّ  : حيتمل أن يكون جواب شرط حمذوف أي     ] دلّ: [لهقو  )٦(
  ١٢. على أنه مجع املذكّر

 ١٢. من خرب الواحد والقياس

 ١٢. من زيادة ونقصان

 ١٢. يستقررن للعدة ١٢. أي اخلاص من الكتاب

  ال حيتمل الزيادة
 ١٢.      والنقصان

 ١٢. أي بذوان يف بيوت أزواجهن

 ١٢. شرط ١٢. مجع قرء ١٢. مجع طهر

 ١٢. منطوقةو

 ١٢. لمؤنثلوالتاء يف العدد تأيت يف التمييز للمذكر و ١٢.  العدد من الثالثةانتقص

 ١٢. الواو حالية ١٢.  ثالثة قروء تعاىلوهو قوله

 ١٢. جزاء لقوله ولو محل ١٢. ألن العدد على عكس غريه ١٢. أي التاء ١٢. أي بيان العدد



 

 

 من محله على الطهر ال يوجب ثالثة أطهار بـل طهـرين              ألنّ ؛اخلاصذا  
على هذا حكم الرجعـة  )٢(ج فيخر،ث وهو الذي وقع فيه الطالق  الثال)١(وبعض

يف احليضة الثالثة وزواله وتصحيح نكاح الغري وإبطالـه وحكـم احلـبس             
     ج الزوج بأختها وأربـع     واإلطالق واملسكن واإلنفاق واخللع والطالق وتزو

عِلمنـا  )٤(قَد﴿ : وكذلك قوله تعاىل  ،املرياث مع كثرة تعدادها   )٣(سواها وأحكام 
 ، خاص يف التقدير الشرعي    ]٥٠: األحزاب[﴾ِهمعلَيِهم ِفي أَزواجِ  )٥(ما فَرضنا 

                                                
الثالـث  : قيـل ، الطهر الذي وقع فيه الطالق أول فيكف مساه ثالثاً     : فإن قلت ] وبعض الثالث : [قوله  )١(

﴿لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُواْ ِإنَّ     : ىل قوله جلّ جالله   اليقتضي كونه متأخراً يف الوجود عن اإلثنني أال ترى إ         
على اجلاللة مع أنه تعاىل ليس مبتـأخر يف  ¼ الثالث½حيث أطلق اسم ، ]٧٣: املائدة [﴾ اللّه ثَاِلثُ ثَالَثَةٍ  

د الواح¼ الثالث½بل اهللا تعاىل سابق عليهما؛ وذالك ألنّ معىن ، الوجود عن مرمي وعيسى عليهما السالم
  ١٢. من الثلثة ال املتأخر من اإلثنني

فيجوز الرجعة يف الثالـث عنـدنا   ، يستنبط ويتفرع على هذا اخلالف    : أي] فيخرج على هذا  : [قوله  )٢(
وجيب على ، وجتلس حببس العدة عندنا العنده، ويصح فيه نكاح الغري عنده خلتم العدة العندنا، العنده

وكذا يصح إيقاع طالق آخر واخللع يف الثالث عندنا         ، ء العدة العنده  الزوج السكىن والنفقة عندنا لبقا    
وكذا تزوج أربع سـواها     ، وال جيوز فيه التزوج بأختها للزوم اجلمع بني األختني        ، لبقاء العدة ال عنده   

  ١٢. العدة عندنا ال عنده للزوم اخلمس بالنظر إىل
  ١٢. ملطلقة وبطل هلا الوصية عندنا ال عندهحليضة الثالثة ورثته االزوج يف افإذا مات ] وأحكام املرياث: [قوله  )٣(
ويف " الكشاف"كذا يف ، قد علم اهللا ماجيب فرضه على املؤمنني يف األزواج: أي] ﴾قَد عِلمنا﴿: [قوله  )٤(

  ١٢. مائهما أوجبنا من املهور يف أمتك يف أزواجهم ومن العوض يف إم: أي" التبيني"
 خاص يف التقدير الشرعي؛ ألنـه أضـاف         ]٥٠: األحزاب   [﴾ فَرضنا   ﴿: فقوله تعاىل ] ﴾ فَرضنا ما﴿: [قوله  )٥(

ـيني املقـدار         ،الفرض هو مبعىن التقدير     إىل نفسه فكان املهر مقدراًً شرعاً حبيث الجيوز النقصان عنه إالّ أنه يف تع
: ضي اهللا تعاىل عنه عن النيب عليه السالم أنه قـال     روى جابر بن عبد اهللا ر      وهي ما ، جممل فأحلقت السنة بياناً له    

وهو مذهب علي وابن    ¼ مهر ألقلّ من عشرة دراهم     اليزوج النساء إالّ األولياء وال يزوجن إالّ من األكفاء و ال          ½
      ï 

  )٦(  

    يف 

 ١٢. كاملني ١٢. يوجب ١٢. تداد املطلقة احلائضأي اع ١٢. كالشافعي رمحه اهللا

 ١٢. عندنا ١٢. أي بعض الثالث ١٢. الطهر

 ١٢. االختالف
 ١٢. أي زوال حكمها عنده

 ١٢. عنده

 ١٢. عندنا ١٢. خلتم العدة

 ١٢. عندنا ال عنده ١٢. عندنا

 ١٢. عندنا

 ١٢. يف الثالث عندنا ١٢. لبقاء العدة

 ١٢. عندنا

 ١٢ .ه ال جيوز للزوج مجع األختني عندنافإن

 ١٢. للزوم اخلمس بالنظر إىل العدة عندنا ال عنده

 ١٢. أي مثل لفظ ثالثة يف اآلية املذكورة لفظ الفرض

 ١٢ .أي قدرنا عندنا وأوجبنا عنده

 ١٢ .من املهور

 ١٢ .أي هو

 ١٢. النكاح

 ١٢. حكم ١٢. حكم



 

   )٧(  

    يف 

 فيعترب بالعقود املالية فيكون تقـدير       فال يترك العمل به باعتبار أنه عقد مايلّ       
ع فـر   و ، عليه الرمحة  املال فيه موكوال إىل رأي الزوجني كما ذكره الشافعي        

من االشتغال بالنكاح وأباح إبطاله     )١(ي لنفل العبادة أفضل    التخلّ على هذا أنّ  
 مجع وتفريق وأباح إرسال الـثالث مجلـةً       )٢(بالطالق كيف ماشاء الزوج من    

حتى ﴿ : وكذلك قوله تعاىل   ، للفسخ باخللع   وجعل عقد النكاح قابالً    واحدةً
  هرجاً غَيوز نِكحوجود النكاح من املرأة فال يترك )٣( خاص يف ]٢٣٠: البقرة[﴾ت

                                                
إذا روي من طرق مفرداـا      : قال العيين عليه الرمحة   ، عمر وعائشة وعامر وإبراهيم رضي اهللا تعاىل عنهم       

، صري حسناً وحيتج به عال أنّ اإلحتياط أيضاً يف مذهبنا وباقي األحاديث إما مؤولـة أو ضـعيفة                 ضعيفة ي 
والشافعي مل جيعله مقدراً بل جعله موكوالً إىل رأي الزوجني؛ ألنـه بـدل              ، فصارت العشرة تقديراً الزما   

ما يثبت علـى تراضـي   هوهو فيالبيع واإلجارة : املعقود عليه وهو البضع فصار كأعواض العقود املالية أي    
  ١٢. هذا ترك اخلاص من الكتاب فال يصح: لكنا نقول، املتبايعني فكذا هذا

وحنن نتمسك بسنته صلى اهللا تعـاىل       ، ألنّ النكاح من املعامالت كسائر العقود املالية      ] أفضل: [قوله  )١(
، د أمـر بالفـاظ خمتلفـة       بآك ي مع ما ورد منه احلثُّ عليه      عليه وآله وسلم حيث اختاره على التخلّ      

  ١٢. واإلعتصام ديه عليه السالم أوىل من اختيار سرية حيي ابن زكريا عليه السالم
، والتفريق أن يفرق الثلث يف ثلثة أطهار      ، فاجلمع أن يوقع ثلثاً يف طهر واحد      ] من مجع وتفريق  : [قوله  )٢(

وعندنا اجلمـع  ،  جاز فسخ البيع مطلقاًكما، دفعةً واحدةً وبلفظ واحد: ويباح إرسال الثلث مجلة أي  
 يتعلق  ه خمالف للسنة؛ ألنّ النكاح سنة     طلقتني أوالثلث يف طهر واحد أوكلمة واحدة بدعية؛ ألن        البني  

  ١٢. به املصاحل الدينية والدنيوية فيكره إبطاله إالّ على قدر احلاجة إىل اخلالص
وقـال  ، جيوز إنكاحها نفسها بالغة بغري ويل   : هللا تعاىل قال أبو حنيفة رمحه ا    ] يف وجود النكاح  : [قوله  )٣(

ال ينعقد إالّ بويلّ مث رجع وقال       : وعن أيب يوسف رمحه اهللا تعاىل     ، ينعقد موقوفاً : حممد رمحه اهللا تعاىل   
احلسن عن أيب حنيفة رضي اهللا       وروى، ويروى رجوع حممد رمحه اهللا تعاىل إىل قوهلما       ، ينعقد مطلقاً 

ومثله عن أيب يوسف عليه الرمحة وبه أخذ أكثر املشايخ وهـو      ، قد يف الكفو ال يف غريه     ينع: تعاىل عنه 
  ١٢. الينعقد بعبارن: والشافعي رمحهما اهللا تعاىل وقال مالك، املختار للفتوى

 ١٢ .أي النكاح

 ١٢ .الشافعي رمحه اهللا ١٢ .مفوضا من الوكالة

 ١٢ .أي النكاح ١٢ .خلوت گزيين

 ١٢. الطلقات ١٢ .الشافعي ١٢. بأن يفرق الثالث يف ثالث أطهار ١٢. كما جيوز يف األموال ١٢. بقائهاأي ب

 ١٢. دفعة
 ١٢. كما جيوز فسخ البيع بالكلية ١٢. الشافعي

 ١٢. بأن أوقع الثالث يف طهر

 ١٢. أي مثل قوله فرضنا

 ١٢. أي العقد ١٢.  له من بعده إخلفإن طلقها فال حتل

 ١٢ .الشافعي



 

   )٨(  

    يف 

ة نكحت نفسها بغري إذن     أامر)١(ماأي½ :العمل به مبا روي عن النيب عليه السالم       
ها فنكاحها باطل باطل باطل    ولي¼، ولزوم  ئع منه اخلالف يف حل الوط      ويتفر 

ى ما بعد الطلقات الثالث عل   )٢(املهر والنفقة والسكىن ووقوع الطالق والنكاح     
ـ  .اختاره املتأخرون منهم  )٣(ذهب إليه قدماء أصحابه خبالف ما      ٤(اوأم( العـام 

 الذي مل خيص    العام ف ، عام خص عنه البعض وعام مل خيص عنه شيء         :فنوعان
 وعلـى هـذا   ، لزوم العمل به ال حمالةحق)٥( يفاخلاصزلة ـفهو مبنعنه شيء   

                                                
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها ½من حديث عائشة مرفوعاً ويف آخره  هو] آه... ماـّأي: [قوله  )١(

أخرجه ¼ ن دخل ا فلها املهر مبا استحلّ من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ويلّ من الويلّ له               باطل فإ 
د والترمذي وحسنه ابن ماجه وابوعوانة والطحاوي و احلاكم وابن حبان وله            شافعي وأمحد وأبوداو  ال

  ١٢. ا فلريجع إىل املطوالتيضاً وجوه إن شئت االطّالع عليهولنا أ، وجوه أخر
إذا طلّق الزوج ثلثاً هذه املرأة اليت نكحت بغري اإلذن فيجوز نكاحها بعد الثلث              : أي] والنكاح: [ولهق  )٢(

  ١٢. كذا قيل، عند الشافعي رمحه اهللا تعاىل؛ ألنّ النكاح األول مل ينعقد عنده
اشتباه وقوعها على تقدير    فإم مل جيوزوا النكاح بعد الثلث احتياطاً نظراً إىل          ] ما اختاره املتأخرون  : [قوله  )٣(

  ١٢. ا أيضاً إحتياطاً يف حلّ الفرج وإن مل جيوزوه، وجلوازه أيضاً وجه هلا قوة ما،جواز هذا النكاح
، إعلم أنّ احلكم العام عند عامة األشاعرة التوقف حىت يقوم دليل عموم وخصوص            ] ا العام وأم: [قوله  )٤(

، ص كالواحد يف اجلنس والثلثة يف اجلمع والتوقّف فيما فوق ذالك وعند الثلجي واجلبائي اجلزم باخلصو    
خ العـراق وعامـة   ن األفراد قطعاً ويقيناً عند مـشاي وعند مجهور العلماء إثبات احلكم فيما يتناوله م     

 ¼مسرقنـد ½خ  و مذهب الشافعي املختار وعند مشاي     وظناً عند مجهور الفقهاء واملتكلّمني وه     ، املتأخرين
 .هذه،  ختصيص العام من الكتاب خبرب الواحد والقياس       ويصح، وجوب العمل دون االعتقاد   حىت يفيد   

  ١٢. متمسكات كلّ فريق يف املطوالتو
وقد شاع اإلحتجاج به    ، يتناوله ويتناوله حكماً كلُّ ما   ، وكذا لزوم العلم به   ] يف حق لزوم العمل به    : [قوله  )٥(

ظين اليعارض اخلاص بل خيص بـه؛  :  وقال الشافعي رمحه اهللا تعاىل،سلفاً وخلفاً من الصدر األول واآلخر   
  ١٢. "الفصول"كذا يف ، وهذه الكلية ممنوعة عندنا، إذ ما من عام إالّ وقد خص عنه البعض

 ١٢. ن عندهكاح ينعقد بعبارة النساء عندنا دوأي اخلالف املذكور من أن الن ١٢.  وأخيها وبنيهايهاكأب

 ١٢. فكلها عندنا ال عنده

 ١٢. أي الشوافع

 ١٢. أي الشافعي رمحه اهللا ١٢.  يف هذه الفصول موافقون لنا أحذا بااألحوطفهم

 ١٢. أي بعض األفراد ١٢. أحدمها

 ١٢. وثانيهما

 ١٢. من األفراد

 ١٢. أي أن العام يلزم العمل به قطعا



 

   )٩(  

    يف 

 ؛جيب عليه الضمان  )١(املسروق عنده ال  ما هلك     إذا قطع يد السارق بعد     :قلنا
تناول مجيع  ية  عام ¼ما½)٣( كلمة نّالسارق فإ )٢( القطع جزاء مجيع ما اكتسبه     ألنّ

 وبتقدير إجياب الضمان يكون اجلزاء هو امـوع وال          ،ما وجد من السارق   
 عامة مـا    ¼ما½ كلمة   على أنّ )٤( والدليل ، بالقياس على الغصب    به يترك العمل 

 فأنت  إن كان ما يف بطنك غالماً     ½ :ه حممد رمحه اهللا إذا قال املوىل جلاريته       ذكر
                                                

لك املـسروق عنـد   هفإنه إذا ، تفريع على أنّ العام يلزم العمل به قطعاً] الجيب عليه الضمان  : [قوله  )١(
وروى احلسن ، تلف مخراً وهو ظاهر املذهبأكما لو ، السارق بعد القطع أو قبله أو استهلك اليضمن  

يـضمن  : وقال الشافعي رمحه اهللا تعـاىل     ، أنه يضمن إذا استهلك   : عن أيب حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه      
الضمان؛ ألنه أتلف مال الغري السارق املسروق كما إذا غصب عيناً فهلك عند الغاصب فإنه جيب عليه 

 ]٣٨: املائدة  [﴾ فَاقْطَعواْ أَيِديهما جزاء ِبما كَسبا     ﴿: يف قوله تعاىل  ¼ما½ولنا أن كلمة    ، بغري إذنه فكذا ههنا   
وبتقـدير  ، موجبه أن يكون القطع جزاء مجيع ما وجد من السارق ومما وجد منه تلف العـني               ، عامة

جزاًء لبعض أفعاله فكان ترك العمل بالعام من الكتاب بالقياس وذالـك            إجياب الضمان يكون القطع     
  ١٢. "الفصول"كذا يف ، الجيوز

لـو وجـد منـه    ! نعم، ال نسلّم أنّ هالك املسروق مما اكتسبه السارق       : فإن قيل ] اكتسبهما  : [قوله  )٢(
م اليكون القطع جزاء    فل، االستهالك لكان من مكتسباته وقد وضع املسألة يف اهلالك دون االستهالك          

نه نّ اهلالك مضاف إىل فعل السرقة؛ ألبأ: السرقة والضمان جزاء امللك كما ذهب إليه الشافعي؟ أجيب
وهلذا جيب الضمان يف صورة ، ستهالك فإنه فعل زائد على فعل السرقةوجد بعده فكان فعله خبالف اال 

  ١٢. عنهمااالستهالك يف رواية احلسن عن أيب حنيفة رضي اهللا تعاىل 
 وبتقـديراجياب  ،]٣٨: املائـدة   [ ﴾ جزاء ِبما كَسبا﴿: يف قوله تعاىل : أي] عامة" ما"كلمة  : [قوله  )٣(

  ١٢. فكان ترك العمل بالعام عن الكتاب بالقياس وذا الجيوز، الضمان يكون القطع جزاء بعض أفعاله
 موضوعة للعموم وال حاجة إىل الدليل       ¼ما½ة  إنّ كلم : ولقائل أن يقول  ] إخل.....والدليل على : [قوله  )٤(

أجيب بأنّ كم مـن شـيء كـان         : يقول املصنف عليه الرمحة   ، يف املوضوعات فال حاجة إىل التاييد     
 وإمنا خص حممداً؛ ألنه ،موضوعاً مبعىن ولكن ذلك املعىن ال يكون مراداً عند الفقهاء فيحتاج إىل الدليل  

  ١٢. أمية اللغة أيضاًكما كان من أمية الفقهاء كان من 

 ١٢. أي السارق ١٢. أي السارق ١٢. مصدرية أي بعد هالك املسروق

 ١٢. يف قوله مبا كسبا ١٢. عقوبة

 ١٢.  ال القطع وحدهمن القطع والضمان ١٢. عليه ١٢. إضافة إىل املفعول ١٢. أي مجيع مكسوباته

 ١٢. عند الفقهاء ١٢. بعموم كلمة ما

 ١٢. من السرقة واهلالك



 

   )١٠(  

    يف 

 :ومبثلـه نقـول يف قولـه تعـاىل         ، تعتـق   ال  وجاريةً  فولدت غالماً  ¼حرة
ه عام يف مجيع ما تيسر مـن     فإن ]٢٠: املزمل[﴾ما تيسر ِمن الْقُرآنِ   )١(فَاقْرؤوا﴿

ف اجلواز على قراءة الفاحتة وجاء يف اخلرب أنه          توقّ  ومن ضرورته عدم   ،القرآن
 ال  ما علـى وجـهٍ    )٣( فعملنا ¼ بفاحتة الكتاب  صالة إالّ )٢(ال½ :عليه السالم  قال
ـّريتغ  يكون مطلق   نفي الكمال حىت  )٤( به حكم الكتاب بأن حنمل اخلرب على       ي

 وقلنا كذلك يف ، حبكم اخلرب   حبكم الكتاب وقراءة الفاحتة واجبةً     القراءة فرضاً 
                                                

 يف الصالة مجيع    واؤفاقر: اآلية وردت يف الصالة بداللة سياق الكالم أي       ] إخل... ﴾فَاقْرؤوا﴿: [قوله  )١(
عام من القـرآن     أن يكون املأمور به اجلزء ال      فيقتضي، قرآن فاحتة كانت أو غريها    آيات تيسرت من ال   
  ١٢.  كان جمزياص على أنَّ أي جزء قرأدلّ النفي، جزاء املأمور بهواألمر يدلّ على أ

رواه األمية الستة وغريهم من اجلماعة وبظاهره قال مالك والشافعي          ] ¼ال صالة إال بفاحتة الكتاب    ½: [قوله  )٢(
وقـال أبوحنيفـة    ،  وإا فرض تفسد بفوا الصالة     :رمحهما اهللا تعاىل وأمحد وإسحاق وأبو ثور وأبوداؤد       

يقرأها : وقال الطربي،  إن تركها عامداً وقرأ غريها أجزأته على اختالف عن األوزاعي        :والثوري واألوزاعي 
  ١٢". اإلستذكار"كذا يف ، يف كل ركعة وإالّ مل جيز إالّ مبثلها من القرآن عدد آياا وحروفها

ة كانـت أو     فاحت ، عامة يف مجيع ما تيسر     ¼ما½فإنّ اآلية وردت يف الصالة وكلمة       ] فعملنا ما : [قوله  )٣(
فدلّ ، غريها فيقتضي أن يكون املأمور به اجلزء العام من القرآن واألمر يدلّ على أجزاء الفعل املأمور به      

وقد جاء يف اخلرب ، ومن ضرورته عدم توقّف اجلواز على قرأة الفاحتة     ، على أنه أي جزء قرأه كان جمزياً      
 لنفي الوجود فيقتضي أن ال يوجـد  ¼ال½ و¼ة الكتابال صالة إالّ بفاحت ½: أنه عليه الصالة والسالم قال    

فإذا تقابال عملنا ما ، ومن ضرورته توقّف اجلواز على قرأة الفاحتة، الصالة شرعاً إالّ مع فاحتة الكتاب 
  الصالة كاملة إالّ   ½: ر به حكم الكتاب بأن حيمل اخلرب على نفي الكمال وجيعل معناه           على وجه اليتغي
وفيـه تقريـر    ، لكن يتمكّن فيها نقصان بترك الواجب     ، يجوز الصالة مبطلق القرأة   ف، ¼بفاحتة الكتاب 

  ١٢. فتدبر، باخلرب فرضية القرأة كما هو موجب الكتاب وإجياب الفاحتة عمالً
كمـا محـل    ،  بفاحتة الكتاب ال على نفي اجلواز       كاملة إال  ال صالة : أي] على نفي الكمال  : [قوله  )٤(

  ١٢. الشافعي رمحه اهللا تعاىل

 ١٢ .توامني ١٢ .اجلارية

 ١٢ .أي ما مر

 ١٢. ألن الشرط أن يكون مجيع ما وجد يف البطن غالما ومل يكن كذلك

 ١٢. ي كلفهو عموم انتشاري ال استغراق ١٢. كلهال أي أي شيء تيسر منه 

 ١٢. صوص املعنيوإال الحتمل اخل ١٢. أي عمومه

 ١٢. أي بالعام من الكتاب واخلرب

 ١٢. إخل... أي قوله ال صالة إال

 ١٢. يكون ١٢. احملتوية على الفاحتة وغريها
 

 ١٢. أي الشان

 ١٢. ما تيسر: قوله: أي
 



 

   )١١(  

    يف 

نـه  إ ]١٢١: األنعام[﴾تأْكُلُواْ ِمما لَم يذْكَِر اسم اللِّه علَيهِ      )١(والَ﴿ :قوله تعاىل 
يوجب حرمة متروك التسمية عامدا وجاء يف اخلرب أنه عليه السالم سئل عن             

ىء  امر  تسمية اهللا تعاىل يف قلب كلّ      كلوه فإنّ ½ : فقال متروك التسمية عامداً  
  لثبت احللّ   بتركها عامداً  احللّ)٣(لو ثبت )٢(ألنه ؛ فال ميكن التوفيق بينهما    ¼مسلم
   ...........................................................ناسياً)٤(بتركها

                                                
أكلُه بغري الـضرورة معـصية      : أي وإنه لفسق ] ﴾ والَ تأْكُلُواْ ِمما لَم يذْكَِر اسم اللِّه علَيهِ       ﴿: [قوله  )١(

وهم كـانوا يقولـون     ، فإنها نزلت مع آيات قبلها يف الكفّار      ، زيل كفر ـعلى إنكار التن   واستحالله
: أنتم فقيل للمسلمني   تل اهللا أحق أن تأكلوا مما قتلتم      إنكم تزعمون أنكم تعبدون اهللا فما ق      : للمسلمني

 ]١١٨: األنعام   [﴾﴿فَكُلُواْ ِمما ذُِكر اسم اللِّه علَيِه ِإن كُنتم ِبآياِتِه مؤِمِنني         إن كنتم متحققني باإلميان     
 ﴾ا لَم يـذْكَرِ   ِمم﴿ يف   ¼ما½فعلم أنّ كلمة    ، دون ما ذكر عليه اسم غريه من اآلهلة أو مات حتف أنفه           

أو بداللة أنّ مذكورة التسمية أو متروكها يقع على املـذكَّى يف       ، عبارة عن املذبوحات بداللة السياق    
وإنما بعمومها توجب حرمة متروك التسمية من ذبيحة املسلم والكافر وهلذا ترك مبقابلته خرب              ، التفاهم
  ١٢. "الفصول"كذا يف ، الواحد

فيلزم انتفاء احللّ بتركها عامداً     ،  إلنتفاء الشرط واجلزاء مجيعاً    ¼لو½كلمة  : فإن قيل ] إخل...ألنه: [قوله  )٢(
 :قيل، لرمحةبل احللّ بتركها ناسياً ثابت باإلتفاق بيننا وبني الشافعي عليه ا، وناسياً مجيعاً وليس كذالك

 كل تقدير على حنو قولـه   ههنا ليس النتفاء الشرط واجلزاء مجيعاً بل لثبوت اجلزاء على¼لو½ إن كلمة 
، أيضاً¼ خوف اهللا مل يعص½ وبتقدير ¼مل يعصه نعم العبد صهيب لو مل خيف اهللا½: عليه الصالة والسالم  
  ١٢. ¼لو كان اإلميان معلّقا بالثّريا لناله أبناء فارس½: وقوله عليه السالم

ان الكتاب متروكاً يف حق بعض األفراد       لو ثبت احللّ يف العمد لك     : معناه] إخل... ألنه لو ثبت  : [قوله  )٣(
 بالكلّية ذا اخلرب؛ ألنّ ثبوت احللّ يف العمد يستلزم ثبوته يف            بفكيف وأنه نسخ الكتا   ، وهو غري جائز  

فإذا خصا ، والكتاب اليتناول إالّ القبيلتني العامد والناسي، فيثبت احللّ يف الصورتني ذا اخلرب   ، النسيان
  ١٢. وذا الجيوز، ت الكتاب فرد فريتفع حينئٍذ حكم الكتاب خبرب الواحدمنه مجيعاً اليبقى حت

ذا اخلرب بطريق األوىل؛ ألنّ عذر الناسي دون عذر العامد؛ ألنّ النـسيان منـسوب إىل                ] بتركها ناسياً : [قوله  )٤(
  ١٢. ¼اء والنسيانرفع عن أميت اخلط½: قال عليه الصالة والسالم، فال ميكن اإلحتراز عن وقوعه، صاحب الشرع

 ١٢.  اليتأي من الذبائح
 

 ١٢. عمداً
 

 ١٢. ألن النهى دال عليه
 

 ١٢. أي ما ترك على ذحبه البسلمة
 

 ١٢. ال عما يفهم من املتروك أي التاركح
 

 ١٢. الواحد
 

 ١٢. الصالة
 

 ١٢. عليه السالم
 

 ١٢. واملرأة مسلمة
 

 ١٢. من اآلية واخلرب
 

 ١٢. أي حل الذبيحة

 ١٢. أي البسلمة

 ١٢. أي البسلمة

 ١٢. ذا اخلرب



 

 

 :كـذلك قولـه تعـاىل     و ،حكم الكتـاب فيتـرك اخلـرب      )١( يرتفع فحينئٍذ
﴿كُماتهأُمالالَّ)٢(و كُمنعضيقتضي بعمومه حرمة نكـاح      ]٢٣: النساء[﴾ِتي أَر 

تان وال اإلمالجـة وال     ة وال املـص   املص)٣(مال حتر ½ املرضعة وقد جاء يف اخلرب    
ـ  . ميكن التوفيق بينهما فيترك اخلـرب       فلم .¼اإلمالجتان ا  وأم الـذي   العـام 

قام  حتمال فإذا اال)٥(البعض فحكمه أنه جيب العمل به يف الباقي مع        عنه  )٤(خص
                                                

وهو أنّ الناسي خص من هـذا       : هذا إشارة إىل جواب اعتراض اخلصم     ] يرتفع حكم الكتاب  : [قوله  )١(
النص فجاز ختصيص الباقي باخلرب؛ ألنّ العام املخصوص البعض جـاز أن يعارضـه خـرب الواحـد                  

فع حكم الكتاب بالكلية    بأنه إذا خص منه العامد تر     : فأجاب، متروك التسمية عامداً  : بالتخصيص أي 
وذا ،  حتته أو يف ما يطلق عليه اسم العام كيال يكون نسخاً وإنما جيوز التخصيص إىل أن يبقى،ملا قررنا 

  ١٢. الجيوز خبرب الواحد كما تقرر يف حملّه
عن " املؤطّا"ورواه حممد يف    ، قليل الرضاع وكثريه سواه عندنا يف التحرمي      ] آه... ﴾أُمهاتكُم﴿: [قوله  )٢(

عن " املغين"وقال ابن قدامة يف     ، وكذلك مروي عن مجيع الصحابة    ، ¼ولو مصة واحدة  ½: ابن املسيب 
أمجع املسلمون على أنّ قليل الرضاع وكثريه حيرم يف املهد كما يفطر الصائم وهو قول              : الليث أنه قال  

وبه قال أمحد عليـه     ، مخس رضعات ال يثبت التحرمي بال     : وقال الشافعي عليه الرمحة   ، مالك يف رواية  
ظاهر املـذهب وجهـان     : وقيل، ثلث وعنه واحدة  : وعن أمحد ، وإسحاق" ظاهر الرواية "الرمحة يف   
ثلث رضعات واختاره مشاخيه وهو قول زيد ابن ثابت رضي اهللا           : والثاين، كقول أيب حنيفة  : أحدمها

  ١٢". احلصول"كذا يف ، تعاىل عنه
ورواه مسلم عن عائشة    ، رواه ابن حبان يف صحيحه ذا اللفظ حديثاً واحداً        ] هآ... ¼ال حترم ½: [قوله  )٣(

ال حتـرم  ½:  اهللا تعاىل عنـها وعن أم الفضل رضي، ¼ال حترم املصة وال املصتان½: رضي اهللا تعاىل عنها  
  ١٢ .¼الحترم الرضعة أو الرضعتان أو املصة أو املصتان½وأيضاً عنها ، ¼اإلمالجة وال اإلمالجتان

واصطالحاً قصر العام علـى     ، التخصيص لغةً متييز بعض عن اجلملة حبكم      ] خص عنه البعض  : [قوله  )٤(
: وبقولنا، عن الصفة واإلستثناء والغاية   ¼ مستقل½: واحترز بقولنا ، بعض أفراده بدليل مستقلّ مقارن له     

  ١٢. عن النسخ¼ مقارن½
  ، يف باقي األفراد سواء كان املخصص معلوماً أو جمهوالًمبع احتمال التخصيص: أي] مع اإلحتمال: [قوله  )٥(

      ï 

  )١٢(  

    يف 

 ١٢.  اخلرب مبقابلة العامأي مثل ما تركنا ١٢. يف حق امليتة أو ما ذبح لغري اهللا تعاىل ١٢. أي حني ثبوت أكل بتركها عامدا وناسيا

 ١٢. بيان أو تعليل لقوله تعاىل

 ١٢. بيك كش ونه دو كش
 ١٢. أي الكتاب واخلرب ١٢. پستان در دهن صيب دادن فهو فعل املرضعة كما أن املص فعله

 ١٢. ملعارضة الكتاب
 ١٢. أي بعض أفراده

 ١٢. الذي مل خيص ١٢. أي العام املخصوص عنه البعض

١٢. ال التخصيص يف باقي األفرادأي احتم  

 ١٢. كمحرمت عليأي 

 ١٢. وجدهأي 



 

 

أو القياس إىل أن يبقى    )١(الدليل على ختصيص الباقي جيوز ختصيصه خبرب الواحد       
املخصص )٣( ألنّ ؛ما جاز ذلك   وإن ،فيجب العمل به  )٢(بعد ذلك ال جيوز   وث  الثال

                                                
؟  مثّ اعلم أم اختلفوا يف أنّ العام الذي خص عنه البعض هل يبقى حجـة بعـد التخـصيص أم ال                    

فمذهب الشيخ أيب احلسن الكرخي رمحه اهللا تعاىل و أيب عبد اهللا اجلرجاين رمحه اهللا تعاىل وغريمها أنه                  
اقتلـوا  ½: التخصيص بل جيب التوقُّف فيه سواء كان املخصوص معلوماً كما يقال          ال يبقى حجة بعد     

 إالّ أنـه  ¼اقتلوا املشركني وال تقتلوا بعضهم½: ، أو جمهوالً كما لو قيل¼املشركني وال تقتلوا أهل الذمة  
 إن كان املخصص جمهوالً يسقط حكم العموم      : وقال عامتهم ، جيب أخص اخلصوص إذا كان معلوماً     

العام فيما ورائه على ما كـان  ٠وإن كان معلوماً يبقى   ، ويتوقّف إىل البيان   حىت اليبقى حجة فيما بقي    
  ١٢. "الفصول"كذا يف ، اعتباراً باستثناء اهول واملعلوم

فيجوز : هذا الكالم ال يكاد يصح ظاهراً بل حق القول أن يقول: ولقائل أن يقول] خبرب الواحد: [قوله  )١(
إنّ خرب الواحد أو القياس  : اللّهم إالّ أن يقال   ، ص الباقي خبرب الواحد أو القياس إىل أن يبقى الثلث         ختصي

واملعىن فإذا قام الدليل الظني من خرب الواحد أوالقيـاس علـى            ، من باب وضع املظهر موضع املضمر     
  ١٢. ختصيص الباقي جيوز ختصيصه

فلو ، اجلمع الثلثة بإمجاع أهل اللغة وأدىن، جيوز به النسخ إالّ مباختصيصه؛ ألنه ال جيوز ] ال جيوز: [قوله  )٢(
ونسخ العام مـن خـرب      ، بقي حتت العام واحد أو اثنان ال يبقي العام حقيقةً بل يصري نسخاً وإبطاالً             

قد جاء ختصيص اجلمع إىل الواحـد       : ولقائل أن يقول  . "الفصول"كذا يف   ، الواحد أو القياس ال جيوز    
ـ   ]٣٩ :آل عمران  [﴾فَنادته الْمآلِئكَةُ ﴿  : ىلبقوله تعا  ، جربئيل عليه الـسالم   ¼ املالئكة½ حيث أريد ب
: كيف يصح قوله  : فإن قيل ، بأنّ إرادة الواحد واالثنني من باب ااز ال من باب التخصيص          : وأجيب

 ¼من½و¼  بعد النفيالنكرة الواقعة½و¼ الم اجلنس½ وقد جوز التخصيص املعرف بـ¼وبعد ذلك ال جيوز   ½
بأنّ كالم الشيخ حممول على العام الذي هو مجع صيغةً ومعـىن            : أجيب،  الواحد  إىل أن يبقى   ¼ما½و  
  ١٢. ¼الرهط½ و¼القوم½ـأو معىن فقط ك، ¼املشركني½ و¼املسلمني½ـك

اقتلوا بـين  ½: مريأنّ املخصوص من العام إذا كان بعضاً جمهوالً كقول األ       : بيانه] ألنّ املخصص : [قوله  )٣(
 احتمل كلّ فرد معين أن يكون باقياً حتت العام وأن يكون داخالً حتت دليـل           ¼فالٍن والتقتلوا بعضهم  

وإذا ، فإذا قام الدليل على أنه من مجلة ما دخل حتت دليل اخلصوص ترجح جانب ختصيصه      ، اخلصوص
وتلك العلّة احتملـت أن     ، لنصوص التعليل كان بعضاً معلوماً فالظاهرأنه معلول بعلّة؛ ألنّ األصل يف ا         

فإذا قام الدليل على وجود تلك العلّة       ، فثبت االحتمال يف كل فرد معين     ، يوجد يف بعض األفراد الباقية    
      ï 

  )١٣(  

    يف 

 ١٢. أي ذلك الفرد

 ١٢. أي ثالثة أفراد

 ١٢. أي التخصيص إىل بقاء ثالثة أفراد

 ١٢. وإال كان نسخا

  أي ختصيص العام خبرب الواحد والقياس
 ١٢.  بعد ختصيصه بدليل قطعي            

  أي الدليل املخصص من آية
 ١٢. أو حديث مشهور أو إمجاع



 

   )١٤(  

    يف 

 كلّ يثبت االحتمال يف جمهوالً)١(الذي أخرج البعض عن اجلملة لو أخرج بعضاً 
 از أن يكون باقيا حتت حكم       ن فج فرد معيحتـت   وجاز أن يكون داخالً    العام 

 دليل اخلصوص فاستوى الطرفان يف حق٢( فإذا،ن املعي(على قام الدليل الشرعي 
        ح جانب خنصيصه وإن كـان      أنه من مجلة ما دخل حتت دليل اخلصوص ترج

موجودةلة   عن اجلملة جاز أن يكون معلوال بع        معلوماً ص أخرج بعضاً  املخص 
  العلّة يف غـري     على وجود تلك    فإذا قام الدليل الشرعي    ،ن الفرد املعي  يف هذا 

ح جهة ختصيصه فيعمل به مع وجود االحتمالهذا الفرد املعني ترج.  

                                                
فثبت أنّ العام دخل فيه االحتمال على التقديرين فجاز ختصيصه          ، يف هذا الفرد ترجح جانب ختصيصه     

  ١٢. "الفصول"كذا يف ، باآلحاد والقياس
: فإنّ قوله تعاىل  ، ]٢٧٥: البقرة   [﴾وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا    ﴿  : كقوله تعاىل ] ًبعضاً جمهوال : [قوله  )١(

ونفس الفضل  ،  ﴾ خمصوص جمهول قبل البيان باألشياء الستة؛ ألنّ الربا يف اللغة الفضل             وحرم الربا  ﴿
كذا ، هو الشرعي وكان جمهوالً¼ الربا½فاملراد من ، ماشرع إالّ لالسترباحغري مراد باإلمجاع؛ ألنّ البيع   

  ١٢. "املعدن"يف 
ـ   ] فإذا قام الدليل الشرعي   : [قوله  )٢( أنّ الربا ملا   : بيانه، يف صورة الربا  ¼ حديث احلنطة ½وإن كان ظنياً ك

فقبـل بيـان   ، ¼إخل... حلنطهاحلنطة با½: كان جمهوالً فسر الشارع يف األشياء الستة بقوله عليه السالم     
الشارع يثبت االحتمال يف كلّ فرد من أفراد البيع الحتمال أن يكون داخالً حتت العـام وأن يكـون     

سـوى األشـياء     ولكن ال يعلم حال ما    ، داخالً حتت دليل اخلصوص فاستوى الطرفان يف حق املعين        
:  أي ¼يه السالم عنا ومل يبين لنا أبواب الربا       خرج النيب عل  ½: الستة، وهلذا قال عمر رضي اهللا تعاىل عنه       

فعلّل أبو حنيفة رمحه اهللا تعـاىل عليـه بالقـدر           ، فاحتاج العلماء إىل التعليل واإلستنباط    ، بياناً شافياً 
ومالك رمحه اهللا تعـاىل عليـه باإلقتيـات         ، والشافعي رمحه اهللا تعاىل عليه بالطعم والثمنية      ، واجلنس

إن ¼ باب القيـاس  ½ مبقتضى تعليله يف حترمي أشياء و حتليل أشياء على ما يأيت يف              واالدخار، فعمل كلّ  
  ١٢.  وغريه"املعدن"كذا يف ، شاء اهللا تعاىل

 ١٢. بعض أفرادهأي 

 ١٢. غري معني ١٢. أي عن مجلة أفراد العام

 ١٢. من أفراد العام

 ١٢. بيان االحتمال أو تعليل أي ألنه جاز
 ١٢. أي وجد ١٢. أي معني كان ١٢. دخوال وخروجا ١٢. فيكون خارجا عن احلكم العام

 ١٢. فيبقي خارجا عن حكمه ١٢. أي الفرد املعني

 ١٢. ذلك البعض املخرج ١٢. أي جمموع أفراده ١٢. خصصأي الدليل امل

 ١٢. وجد

  اليت تكون يف األفراد
 ١٢.  املخصوصة         

 ١٢. ذلك ١٢. الباقييف 

 ١٢. ذلك الفرد

 ١٢. عن حكمه



 

 

  قوامل)١( يف املطلقاملطلق من كتـاب اهللا  ذهب أصحابنا إىل أنّ :دي 
 ،الواحد والقياس ال جيـوز    )٢(تعاىل إذا أمكن العمل بإطالقه فالزيادة عليه خبرب       

 فاملـأمور بـه هـو       ]٦: املائدة[﴾فاغِْسلُواْ وجوهكُم ﴿ :مثاله يف قوله تعاىل   
زاد عليه شرط النية والترتيب واملواالة والتسمية       فال ي )٤(على اإلطالق )٣(الغسل
ـّ ال يتغ  ولكن يعمل باخلرب على وجهٍ     ،)٥(باخلرب  :ر به حكم الكتاب فيقـال     ي

                                                
املراد به احلصة الشائعة يف أفراد املاهية من غري مالحظة خصوص كمال أو نقـصان أو                ] يف املطلق : [قوله  )١(

وقد يفسر مبا يتعـرض لـنفس الـذات دون          ، مطلقاً اهية والفرد املنتشر منها فيه سيان يسمى      فامل، وصف
فعندنا املطلق جيري على إطالقه وال يتقيد بوصف أو قيد من ِقبل الـرأى والـسمع وال             ، خصوص صفاا 

  ١٢". احلصول" كذا يف ،وعند الشافعي عليه الرمحة حيمل عليه، يحمل على املقيد أيضاً إالّ إذا تعذر اجلمع

  ورفعاً والزيادة عليه تكون نسخاً، اإلطالق وصف مقصود يف كالمهم ألنّ]إخل ...لواحدخبرب ا: [قوله  )٢(
اب قطعـي    الكت ؛ ألنّ وبالقياسأ فال جيوز نسخ الكتاب أصله أو وصفه خبرب الواحد           ،بوصف اإلطالق 

ز الزيادة خبرب الواحـد والقيـاس       ه جيو عاىل فإن  للشافعي رمحه اهللا ت     خالفاً ،وخرب الواحد والقياس ظين   
ة  البيـان يقتـضي سـابقي    إنّ: قلنا، املطلق حيتمل التقييد بالبيان ؛ ألنّ ق من الكتاب   للمطل وجيعل بياناً 

   ١٢. "الفصول" كذا يف ،مكان العمل بهاإلمجال وال إمجال يف املطلق إل

: فإنه ينافيه قوله تعاىل   ،  املأمور به هو الغسل على اإلطالق      النسلّم أنّ : فإن قلت ]  إخل ...هو الغسل : [قوله  )٣(
اشتراط النية يقتضي أن    : قلت، فيكون النية ثابتاً بالكتاب   ، ]٦: املائدة  [﴾  ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالِة فاغِْسلُواْ    ﴿  

فإنه ، ]٤٨: الفرقان  [﴾   ماًء طَهوراً  أَنزلْنا ِمن السماءِ  ﴿: وقد قال اهللا تعاىل   ، ال يكون املاء طهوراً بدون النية     
واشتراط النية يقتضي أن ال يكون مطهـراً بـدون      ، يقتضي أن يكون املاء طهوراً بدون النية على اإلطالق        

  ١٢. كذا يف كتب األصول، وفيه إبطال هذا املنطوق وهو أقوى من احملذوف، النية

 فلو ، بدوا ومع الترتيب أو بدونه وكذا سائر السننن مع النية أوا سواء ك:أي] على اإلطالق: [قوله  )٤(
            سل ويكـون نـسخ     شرط شيء من النية والترتيب وحنومها لإلختيار الواردة فيها ال يكون مطلق الغ

  ١٢. "املعدن" كذا يف ، وذا الجيوز،طالق الكتاب بأخبار اآلحادإ

الْأَعمالُ ِبالنياِت وِإنما ِلكُلِّ امِرٍئ ما نوى فَمـن         ِإنما  ½: قوله عليه السالم  وهو يف النية    ] باخلرب: [قوله  )٥(
كَانت ِهجرته ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه فَِهجرته ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه ومن كَانت ِهجرته ِلدنيا يـِصيبها أَو امـرأٍَة              

      ï 

  )١٥(  

    يف 

 ١٢. وكذا عن السنة القولية ١٢. احلنفية ١٢. بقيد خمصوص

 ١٢. أي املطلق من كتاب اهللا تعاىل وتقييد إطالقه ١٢. من غري ضرورة إىل تقييده

 ١٢. يف اآلية ١٢. أي املطلق من الكتاب لفظ الغسل يف قوله تعاىل

 ١٢. شرط ١٢. شرط ١٢. شرط ١٢. أي الغسل ١٢. ترتيب والتسميةعن قيد النية وال

 ١٢. وال وصف كاإلطالق ١٢.  الوجهأي بذلك

 ١٢. إخل... أي قوله فاغسلوا



 

 

      قلنـا يف   )١(وكذلك ،ة حبكم اخلرب  الغسل املطلق فرض حبكم الكتاب والنية سن
 ]٢: النور[﴾ ِمئَةَ جلْدةٍ   منهما  واِحدٍ والزاِني فَاجِلدوا كل  )٢(الزاِنيةُ﴿ :قوله تعاىل 

 للزنا فال يزاد عليه التغريب حدا لقوله عليه       )٣(ئة حداً الكتاب جعل جلد امل    إنّ
بل يعمل باخلرب على وجه ال       ¼عام)٥(ئة وتغريب جلد م )٤(البكر بالبكر ½ :السالم

                                                
ِكحني    اجا هِإلَى م هترا فَِهجهِ هِإلَي وكان  ¼ به إالّ اليقبل اهللا الصالة     هذا وضوء ½ ويف الترتيب حديث     ¼ر 
قدمه ملعة بإعـادة     يف    صلّى و  م رجالً مره صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّ      أة حديث و   يف املواال  و،مرتباً

 رواه أبو    ¼للَِّه علَيهِ  اسم ا  وضوَء ِلمن لَم يذْكُرِ   لَا½ ويف التسمية حديث     ،د رواه أبو داو   الوضو والصالة 
  ١٢ ."احلسامي" كذا يف شروح ،داؤد وأمحد وغريمها

 وتركنا اخلرب مبقابلة مطلق الكتاب      ،طالقهاالغسل واملسح على إ    أجرينا  مثل ما  :أي] وكذلك: [قوله  )١(
  ١٢. ]٢: النور [ ﴾إخل ...الزاِنيةُ والزاِني ﴿: قوله تعاىلقلنا يف 

:  ألنّ حكمها ثابت بقولـه تعـاىل       ؛غري احملصنة وغري احملصن   : الالم للعهد أي  ] ة والزاين الزاني: [قوله  )٢(
ما قدم الزانيـة علـى    وإن،أو احلديث أو اإلمجاع، ¼ من اهللا  الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها نكاالً     ½

 ألنّ السرقة من    ؛ةوقدم السارق على السارق   ، فرأو يف النساء    عث من الشهوة وهي   الزاين؛ ألنّ الزنا ينب   
  ١٢. اجلرأة وهي يف الرجال أكثر

 وهو عقوبة   ¼الزانية والزاين إذا زنيا فاجلدوا    ½ إذ تقديره    ؛اء اجلزاء ف بـ مقرون  ألنه ]حداً للزنا : [قوله  )٣(
 د جمزياً ل أن يكون اجل   ضي فإذا كان اجللد حداً وهو مطلق يقت       ، هو العقوبة   احلد ؛ ألنّ زاجرة فكان حدا  

 فلو جعل التغريب حداً باخلرب ال يكون اجللـد  ،ب أو بدونهير سواء كان مع التغ  شرعاً اًزاجر يف كونه 
 فإذا ، هو الزاجر واحلد فال يكون بعضه زاجراً    ،موعهو ا  ينئٍذح  الزاجر ؛ ألنّ عن التغريب حداً   اخلايل

  ١٢.  فافهم، كما مر يف املثال السابق، لإلطالق كان ذلك نسخاًمل يكن اجللد حداً

يت مل   الّ يتزوج باألنثى  الذكر الذي مل     :أي عقوبة زناء البكر بالبكر      :أي] ¼آه... البكر بالبكر ½: [قوله  )٤(
واملراد بالبكر غري احملصن    ،جتزو ،  فلو  ،ياً منهما ليس احتراز    وقيد البكارة يف كلّ    ،ه الرجم  فاحملصن حد

  ١٢. رجمجلد واحملصن يي فالبكر  أو امرأة واآلخر حمصناً رجالًأحدمها بكراً

 اجللـد   :ن املذكوران أعين  جيوز يف عقوبة اجلناية األمرا    : أي سنة واحدة    :أي] ¼وتغريب عامٍ ½: [قوله  )٥(
 ،كتفـاء بأحـدمها   فال جيوز اال  ، ن اموع حداً  ود يقتضي ك  ل فعطف التغريب على اجل    ،وتغريب عام 

      ï 

  )١٦(  

    يف 

 ١٢. عن كل قيد

 ١٢. وكذا املسح

 ١٢. يقال ١٢. املذكور

 ١٢. سوط ١٢. الزاين والزانية ١٢. أيها الوالة واحلكام

 ١٢. وهو النفي عن بيته إىل موضع آخر ١٢. ة قلنامقول

 ١٢. وهو الذي مل يتزوج امرأة أو امرأة مل تزوج رجال ومل يدخل ا

 ١٢. أي عقوبة زناءه ا

 ١٢. أي سنة واحدة

 ١٢ .باملذكور احملتوي على التغري



 

   )١٧(  

    يف 

تغريـب   به حكم الكتاب فيكون اجللد حدا شرعيا حبكم الكتاب وال      ـّريتغي
ولْيطَّوفُـوا  ﴿ :وكـذلك قولـه تعـاىل      ،مشروعا سياسة حبكـم اخلـرب     

   فـال يـزاد     ،اف بالبيت  الطو مسمى)٢( مطلق يف  ]٢٩: احلج[﴾الْعِتيِق)١(ِبالْبيِت
 به حكم الكتاب ـّر ال يتغيبل يعمل به على وجهٍ )٤(الوضوء باخلرب )٣(عليه شرط 

   حبكم الكتاب والوضوء واجبا حبكم اخلـرب       اف فرضا   بأن يكون مطلق الطو
                                                

 وهو ما  إصطالحاًاً وبقي التغريب جائز،فرضاً  القرآن يقتضي كفاية اجللد وحده فصار هو جائزاًنصو
  ١٢. هه وتركُاستوى فعلُ

مساه قدمياً؛ ألنه أول بيت  ، قدمي: القدمي من مخر عتيق أي    : أي] ﴿بالبيت العتيق﴾ : [قوله  )١(
أو عن ، أو عتيق عن أيدي اجلبابرة أال ترى كيف فعل الرب بأصحاب الفيل، وضع للناس

    ة؛ ألنه شديد البناء أو ألمنه عن التخريب         عتيق الطري إذا قوي ووصكذا ، ف البيت بالقو
  ١٢. قالوا

ء كان مع الوضـوء           ] يف مسمى الطواف  : [قوله  )٢( إذ الطواف هو الدوران حول البيت سوا
آليت مبطلق الطواف آتياً باملأمور به فال يزاد عليـه شـرط               ، أو بدونه  فيقتضي أن يكون ا

الْبيِت صال   ½: عليه الصالة والسالم  الوضوء خبرب الواحد وهو قوله       كـذا  ، ¼ ةٌ الطَّواف ِب
  ١٢. "املعدن"يف 

إنّ الطهارة يف الطواف مستفادة من داللة النص؛ ألنّ قولـه           : يقولولقائل أن   ] ءشرط الوضو : [قوله  )٣(
 ويف ، تعظـيم البيـت  علّة الطـواف : يفهم منه أي  ،]٢٩: احلج  [ ﴾ولْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيقِ  ﴿: تعاىل

إلزام على  ه  نإ :منا قلنا  ولئن سلّ  ،م ذلك سلّا الن  بأن : أجيب ،الطواف حالة احلدث واجلنابة إهانة البيت     
 كـذا  ،ة أجبناه جبواب آخرلن متسك بالدالزعم اخلصم حيث متسك الشتراط الطهارة خبرب الواحد وإ       

  ١٢". املنار"يف شروح 

الطواف بالبيت صـالة ، إال أن اهللا        ½ه ابن حبان يف صحيحه      وهو حديث روا  ] باخلرب: [قوله  )٤(
وأخرجه احلاكم أيضاً يف مستدركه وسكت ¼ أحل فيه النطق ، فمن نطق فيه فال ينطق إال خبري

ثْـلُ       ½وأخرجه الترمذي أيضاً بلفظ     ، عنه والطرباين والبيهقي عنه    الطَّواف حولَ الْبيـِت ِم
  ١٢. "احلصول"كذا يف ، ¼الصالِة

 ١٢. بذلك الوجه

 ١٢. يكون ١٢. املقتصر على حكم اجللد فقط

 ١٢. ي اإلماممفوضا إىل رأ

 ١٢. أي مثل اجللد يف اآلية املذكورة لفظ الطواف يف قوله تعاىل

  أي طواف الزيارة
 ١٢. أي الكعبة زادها شرفا ١٢.  وهو يف احلج الفرض

 ١٢. أي حكمه ووجوبه

 ١٢. أي معناه وهو الدوران حوله

 ١٢. إخل... وهو وليطوفوا ١٢. أي اخلرب ١٢. أي على إطالقه

 ١٢. لوجهبذلك ا

 ١٢. الزانية إخلهو و ١٢. قلنا يف

 ١٢. يف موقعها لكمال الزجر

 ١٢. إنه

 ١٢. يكون



 

   )١٨(  

    يف 

 : وكذلك قولـه تعـاىل  ،فيجرب النقصان الالزم بترك الوضوء الواجب بالدم      
﴿  اِكِعنيالر عواْ مكَعار٤٣: البقرة[﴾و[   فال يـزاد    ،الركوع)١(ىمطلق يف مسم 

بـه  ر  ـّ ال يتغي  عليه شرط التعديل حبكم اخلرب ولكن يعمل باخلرب على وجهٍ         
والتعديل واجبـا     حبكم الكتاب  فيكون مطلق الركوع فرضاً    حكم الكتاب 

 ماء خالطـه    كلّي مباء الزعفران وب   جيوز التوض  : وعلى هذا قلنا   ،حبكم اخلرب 
م عدم مطلق املـاء  شرط املصري إىل التيم)٢( ألنّ؛ أحد أوصافه   طاهر فغير  شيء

                                                
 إذا  ¼لةخركعت الن ½: ستواء مبا يقع اسم اإلستواء يقال     وهو امليالن عن اال   ] ى الركوع يف مسم : [قوله  )١(

ا اهللا تعاىل باخلرب    م يوسف والشافعي رمحه   ط التعديل كما زاد أبو     فال يزاد عليه شر    ،مالت إىل األرض  
 ¼نك مل تصل فإقم فصلّ½ :سجودألعرايب خفف الركوع وال قوله صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم      وهو

 فإن ، مبطلق اخلرب والتعديل واجباً الكتاب حبكم فيجعل مطلق الركوع فرضاً    خ الزيادة نس  ملا قلنا من أنّ   
¼ مـع ½ كلمـة  ؛ ألنّ يقتضي فرضـية اجلماعـة  ]٤٣: البقرة  [ ﴾إخل... ﴿واركَعوا :قلت قوله تعاىل  

 فرضية اجلماعة : قيل، باجلماعةإالّعني وذا اليتصور  للراكلمصاحبة فتقضي أن يكون الركوع مصاحباًل
  ،﴾الَ يكَلِّف اللّه نفْساً ِإالَّ وسعها القدرة على الغري فالتكليف ا تكليف مبا ليس يف وسعه و﴿يؤدي إىل

  ١٢.  وغريه"مرآة األصول" كذا يف ، على اإلستحبابفيكون قيد املصاحبة حمموالً

 له   املطلق وخمرجاً   ملعىن اًن مغري  باإلضافة أو التوصيف قد يكو      التقييد اعلم أنّ ] آه. .. شرط ألنّ: [قوله  )٢(
 وقـد  ،هلاا ومث¼ماء الشجر½ و¼ماء الورد½ و ¼ظلمة الكفر ½ و ¼نور اإلميان ½ـعن نفس طبعية األصلية ك    

مـاء  ½ و ¼ماء البئر ½ و ¼غالم زيد ½ـ ك  ذلك املطلق على طبعه وحقيقته     صوص فيه باقياً  خل يكون مفيدا 
 خالطه ء من هذا القبيل كما¼األشنان¼ و¼الصابون½ و¼ماء الزعفران½ و¼املاء السخني ½ و ¼السماء والعني 

 علـى إطـالق      مطلق مل خيرج عن إطالقه وطبعه فهو باقٍ        التراب عند الشافعي رمحه اهللا تعاىل أيضاً      
ل من فهو على صفة املنـز ،]٤٨: الفرقان [ ﴾وأَنزلْنا ِمن السماِء ماًء طَهوراً﴿ :املستفاد من قوله تعاىل

 ولذا  ، الشيء ال إطالق الشيء املطلق      املراد بإطالقه إطالق مطلق     مثّ ، إطالقه  والتقييد مل ينافِ   ،السماء
 ،ينايف اخلصوص والتقييـد   فهذا العموم واإلطالق ال،عبر عنه املصنف رمحه اهللا تعاىل بعدم مطلق املاء      

  ١٢". احلصول"كذا يف 

 ١٢. الفاء جزائية أي إذا ثبت أن الوضوء واجب فيجرب

 ١٢. أي يكمل نقصه

 ١٢. بذبح الشاة يف الواجب والبدنة يف الفرض ١٢. كسجدة السهو

 ١٢. أي مثل لفظ الطواف

 ١٢. واألوىل فيه قوله تعاىل واركعوا واسجدوا

 ١٢. وهو االحنناء

 ١٢. وهو الطمانينة يف األركان

 ١٢.  قوله تعاىل واركعوا مع الراكعنيوهو

 ١٢. أي أن املطلق جيري على إطالقه

 ١٢. كالصابون واألشنان والتراب والرمل

 ١٢. الرجوع ١٢. املاءأي  ١٢. ذلك الشيء الطاهر

 ١٢. يكون

 ١٢. وهو الطمانينة يف الركوع



 

 

ره قـر  بل)٢(افة ما أزال عنه اسم املاء      قيد اإلض   فإنّ بقي ماء مطلقاً  )١(وهذا قد 
ـ            ل مـن   زـفيدخل حتت حكم مطلق املاء وكان شرط بقائه على صفة املن

 وبه خيرج حكم ماء الزعفران والصابون واألشنان        ، هلذا املطلق  السماء قيداً 
ـ  ﴿ :عن هذه القضية املاء النجس بقوله تعاىل      )٣( وخرج ،وأمثاله د ولَـِكن يِري
طَهِليكُمـذه اإلشـارة علـم       ، والنجس ال يفيد الطهارة    ]٦: املائدة[﴾رو 
وجود احلدث  )٥( حتصيل الطهارة بدون   احلدث شرط لوجوب الوضوء فإنّ    )٤(أنّ

                                                
 وهذه امليـاه    ،¼املاء½ عند إطالق لفظ     فهام ألنّ املاء املطلق مايسبق إىل األ      ]قد بقي ماء مطلقاً   : [قوله  )١(

 الورد وماء املـرق  خيطأ لغةً خبالف ماء  اء الزعفران ال   فجاء املخاطبة مب   ¼هات املاء ½ : فإذا قيل  ،كذلك
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،وماء الباقلى

د فال   ماء الزعفران وأمثاله ماء مقي      من أنّ  :ا قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل     ب عم جوا] اسم املاء : [قوله  )٢(
 فال بد من أن يكون املاء باقيـاً        ،]٦: املائدة  [ إخل﴾...  فَلَم تِجدواْ  ﴿ : حتت قوله تعاىل   يكون داخالً 

  ؛ ألنه مفهـوم  اء قيد اإلضافة ما زال عنه اسم امل  أنّ : وحمصول اجلواب  ،ل من السماء  على صفة املنـز
لو جاء مباء  خبالف ما ،خيطأ لغةً  فجاء مباء الزعفران ال¼هات املاء½ : فإنه إذا قيل، املاء عند إطالق لفظ  

خيرج عن مطلـق   ه ال الزعفران كاإلضافة إىل البئر فإنإىل فصار إضافته ، فإنه خيطأالورد أو ماء الباقلى  
 وشرط بقائه ، بهالتوضي   إىل الزعفران فيجوز     املاء بإضافته كذا ال خيرج عن مطلق       ف ،املاء ذه اإلضافة  
١٢. "الفصول" كذا يف ، للكتاب وذلك غري جائزاً تقييدكانل من السماءعلى صفة املنـز  

 املاء النجس داخل يف املاء املطلق أيضاً فلم جيـز            من أنّ  :عليناا يرد   جواب عم ] إخل... وخرج: [قوله  )٣(
ولَــِكن  ﴿ما هو الطهارة كما قال اهللا تعاىل        إنالتوضي   املقصود ب  أنّ: واب اجل  وخالصةُ ،بهالتوضي  

 طَهِلي ِريديكُمحتت قوله تعاىل   واملاء النجس ال يفيد الطهارة فلم يكن داخالً        ،]٦: املائدة  [ ﴾ر : ﴿  فَلَم
  ١٢. ب األصول كذا يف كت، يف املاء الطاهرفكان النص مطلقاً ،]٦: املائدة [﴾  تِجدواْ ماًء

ى صـالته ومل يلحقـه      د على املتوضي الّذي أ    ال جيب الوضوء  : أي] إخل ... احلدث شرط  نّأ: [قوله  )٤(
١٢. خرى جاء وقت صالة أحدث حىت  

  جتديد الوضوء: قيل، هذا يشكل بتجديد الوضوء على الوضوء: فإن قيل] بدون وجود احلدث حمالٌ: [قوله  )٥(
      ï 

  )١٩(  

    يف 

 ١٢. أي ماء الزعفران وأمثاله ١٢. نافية

 ١٢. ألن وجود املقيد يلزمه وجود مطلقه

 ١٢. أي مبا ذكرنا ١٢. هريوهو األصل يف باب التط

 ١٢. مما خالطه ومل يزل عنه الرقة والسيالن ١٢. أي يعلم ويعرف

 ١٢. أي احلكم
 ١٢. أي بإشارة هذا النص وهو قوله تعاىل ليطهركم

 ١٢. أي املاء

 ١٢. أي اسم املاء

 ١٢. ماء الزعفران وأمثاله

 ١٢. احلكم



 

 

 املظاهر إذا جـامع امرأتـه يف خـالل          :قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه      ،حمال
إلطعام فـال يـزاد    ا  الكتاب مطلق يف حق     ألنّ ؛يستأنف اإلطعام )١(اإلطعام ال 

على الصوم بل املطلق جيري على إطالقـه        )٢(عليه شرط عدم املسيس بالقياس    
ارة الظهار واليمني مطلقة فال    الرقبة يف كفّ   :قلنا)٣(وكذلك ،د على تقييده  واملقي

 الكتـاب يف  نّإ :إن قيل ف،ارة القتل ط اإلميان بالقياس على كفّ    ريزاد عليه ش  
   .......الناصية)٤(موه مبقدارب مسح مطلق البعض وقد قيدتمسح الرأس يوج

                                                
أو نقول، لتحصيل الطهارة  ما هو لزيادة الفضيلة ال    إن :م واإلمث وهو ه من باب الطهارة عن دنس إناللَم 
 صالة وإن كان علـى     يتوضأ بكلّ  أن    املستحب :"ةشرح السن " ويؤيده ما ذكره يف      ،نـزلة النجاسة مب

ع  لرففينبغي أن يتجدد الوضوء  ، ذب أو غيبة أو شيء مبا يأمث به       ما جرى على لسانه كِ     رب ؛ ألنه الطهارة
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،ذلك احلدث كما يتوضأ لرفع احلدث الظاهر

يـستأنف  : هذا عندنا، وقال مالك والشافعي وأمحد رضي اهللا تعاىل عنـهم          ] ال يستأنف اإلطعام  : [قوله  )١(
قيده يف القرآن بعدم املسيس يف التحرير والصوم ال يف اإلطعام وقد كرره يف الصوم            : قلت، واعتربوا بالصوم 

سيس ألعاده يف اإلطعام أيضاً، ولو كان ذكر عدم امل         بعد ذكره يف التحرير، فلو كان يف اإلطعام مراداً أيضاً         
  ١٢. "الفصول"كذا يف ،  يف اإلطعام مل يعد به يف الصوم أيضاًتهراديف التحرير مفيداً وكافياً إل

امع يف خالل اإلطعام يبطل     إذا ج  : حيث قال   عليه الرمحة  لك كما زاد ما   ]بالقياس على الصوم  : [قوله  )٢(
  يف اإلطعام مطلقـاً     النص  أنّ : ولنا ،له اجلماع نف الصوم إذا ختلّ    ويستأنف اإلطعام كما يستأ    ما مضى 
 فلو شرط عدم املسيس فيه بالقياس على الصوم يلزم تقييد املطلق من الكتاب ،له اجلماع أو ال  سواء ختلّ 

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،بالقياس وذا ال جيوز

 اليمني مطلقة عن قيـد      كفّارة الظهار وكذلك يف     كفّارة الرقبة يف    ، فإنّ ]إخل... وكذلك قلنا : [قوله  )٣(
 كفّـارة  باإلميـان يف  د الرقبة فقاس الشافعي رمحه اهللا وقي  ،قيد اإلميان ب القتل مقيدة    كفّارةاإلميان ويف   

املطلق جيري على إطالقه وال يقيـد       ½ : وحنن نقول  ،ها جنس واحد  ارات كلّ  الكفّ ؛ ألنّ الظهار واليمني 
  ١٢. "الفصول" كذا يف ، فال جيوز يف الكتاب بالقياس، الزيادة نسخ؛ ألنّ¼بقيد اإلميان

  ىأت أنّ النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم½: وهو ما روي عن املغرية بن شعبة] إخل... مبقدار: [قوله  )٤(
      ï 

  )٢٠(  

    يف 

 ١٢. أي يف أثنائه ١٢. فإنه حتصيل احلاصل

 ١٢. وهو قوله تعاىل فإطعام ستني مسكينا ١٢. يف قول علمائنا

 ١٢. أي اجلماع ١٢. اإلطعامأي  ١٢. مقيد بعدم املسيس حيث مل يقل من قبل أن يتماساأي غري 

 ١٢. عن قيد اإلميان ١٢. كفارة ١٢. جيري ١٢. الواجبة ١٢. أي مثل اإلطعام

 ١٢. أي الرقبة

   تعاىل هو قولهو ١٢.  التقييداإذ فيه ١٢. أي كون الرقبة مؤمنة ١٢. كما زاده الشافعي رمحه اهللا
 ١٢. وامسحوا برؤسكم

 ١٢. وهو ربع الرأس ١٢. املطلق أي بعض الرأس ١٢.  املطلقأي الكتاب



 

   )٢١(  

    يف 

والكتاب مطلق يف انتهاء احلرمة الغليظة بالنكـاح وقـد قيـدمتوه            )١(باخلرب
 إن الكتاب ليس مبطلق يف باب املـسح         :قلنا ،امرأة رفاعة )٢(بالدخول حبديث 

 أمور به واآليت بـأي    بامل)٣( فرد كان آتياً    حكم املطلق أن يكون اآليت بأي      فإنّ
       مسح على النـصف أو علـى       و  ه ل بعض كان ههنا ليس بآت باملأمور به فإن

  ......................................... وبه ، فرضاًكلّالثلثني ال يكون ال

                                                
  وعن أنس مرفوعـاً    ، رواه مسلم  ¼وعلى العمامة سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه         

  ١٢.  أخرجه أبو داود واحلاكم¼فمسح مقدم رأسه½

؛ ألنّ  عن نوع مساحمةسحه عليه السالم والتحية ال خيلوإطالق لفظ اخلرب على م    ] إخل... باخلرب: [قوله  )١(
 على  ماداًتعالقة معنوية اع   واملراد بالتسامح استعمال اللفظ يف غري حقيقة بال          ، والسنة فعلي  اخلرب قويل 

 كذا  ، على األعم  طالق األخص  املراد باخلرب السنة من قبيل إ       بأنّ : وأجيب ،ظهور الفهم يف ذلك املقام    
  ١٢. "املنار"يف شروح 

  كنت : قالت امرأة رفاعة   :رواه اجلماعة عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها       ] حبديث امرأة رفاعة  : [قوله  )٢(
هدبة ثويب  ـ كجت بعده عبد الرمحن بن الزبري فلم أجد معه إالّ       فتزو ،قين ثالثاً طلّعند رفاعة القرظي ف   

 تـذوقي مـن     ال حىت ½ : فقال ! نعم : فقالت ¼أتريدين أن تعودي إىل رفاعة    ½ : فقال عليه السالم   ،هذا
 وقوع التطليقات الثالث :أحدها، فاد من احلديث أحكاميست:  أقول،¼ ويذوق هو من عسيلتِكعسيلته

 ثبـوت احلرمـة   :ايه وثان،خدمةذكر املال وال   من غري    ¼طلقين ثالثا ½ :غريه حيث قالت   و  مبال طلقاًم
 ل قبل دخول الزوج الثاين     لحت ال   الغليظة حىتالغليظة بدخول الثاين حيث     انتهاء احلرمة : وثالثها،  لألو 

 عدم اشتراط : ورابعها،غيا حكم الغاية خيالف حكم امل ألنّ ؛¼إخل... ال حىت تذوقي    ½ :قال عليه السالم  
 وكذا التصغري إشـارة إىل أن       ،شبع وهو اإلنزال ليس بشرط    الإشارة إىل أنّ    ¼ وتذوقي½ مطلقاً   اإلنزال

  ١٢. "احلصول" كذا يف ،القدر القليل كاٍف

ـ   عالمة املطلق أن يصدق حكمه على كلّ      حاصله أنّ ]  باملامور به  آتياً: [قوله  )٣(  ،سوية فرد منه علـى ال
 منها  لكان كلّ وإالّ¼الثلثني½ و¼النصف½ـ بعض ككم هاهنا وهو الفرض ال يصدق على أداء كلّ   واحل
  ١٢.  ضرورة صدقه عليهفرضاً

 ١٢. وهو قوله تعاىل حىت تنكح زوجا غريه

  أي النكاح املطلق
 ١٢. يف اجلواب عن النقض األول ١٢. ويقال له حديث العسيلة ١٢.  أو الكتاب املطلق    

 ١٢. د الفرد يستلزم وجود املطلقألن وجو ١٢. من املطلق
 ١٢. أي يف باب املسح

 ١٢ .أي مكمل املمسوح ١٢. رابع واخلمس وغريهاعلى وكذا 

 ١٢ .أي ذا الوجه من الفرق

 ١٢. أي قوله تعاىل وامسحوا إخل

 ١٢. مسح



 

   )٢٢(  

    يف 

  النكاح يف النص   نّإ :ا قيد الدخول فقد قال البعض     وأم ،املطلق امل )١(فارق
 ،إذ العقد مستفاد من لفظ الزوج وذا يـزول الـسؤال           ؛ئلوطمحل على ا  

اخلرب وجعلوه من املشاهري فـال يلـزمهم    ب قيد الدخول ثبت     :)٢(وقال البعض 
  .تقييد الكتاب خبرب الواحد

                                                
 للسنة بأن يكون     حيتمل أن يكون فعله عليه الصالة والسالم بياناً        :فإن قيل ] ملاملطلق  فارق ا : [قوله  )١(

لوكان مقدار الناصية سـنة     :  قيل ،فروِضيان للمقدار امل   دليل حيمل على أنه ب      فبأي مقدار الناصية سنةً  
  ١٢.  فافهم، ذلكو مرتني للجواز ومل يرلتركه

 قيد الدخول يثبت باخلرب:  قال بعض أصحابنا   :أيهذا جواب آخر للنقض الثاين      ] وقال البعض : [قوله  )٢(
  ١٢. شهور ال يلزم تقييد الكتاب خبرب الواحد بل باخلرب املوهو من املشاهري فحينئٍذ

 ١٢. أي مجاع الزوج الثاين

 ١٢. أي بعض أصحابنا ١٢. هذا جواب عن النقض الثاين

 ١٢. ألنه الضم وهو يف املواقعة

 ١٢. دون العقد

 ١٢. إذ ال يطلق على الزاين

 ١٢. مل النكاح يف النص على الوطيحبأي 

 ١٢. أي بعض أصحابنا وهو مذهب اجلمهور

 ١٢. أي مجاع الزوج الثاين

 ١٢. لكثرة طرقه وهو يف الصحيحني ١٢. أي اخلرب

 ١٢. وجيوز الزيادة على الكتاب باخلرب املشهور

 ١٢. بل باخلرب املشهور

 ١٢. رب امرأة رفاعةاملذكور وهو خ



 

 

  ١( يف املشترك(املشترك ما وضع ملعنيني    :لواملؤو)خمتلفني أو ملعان   )٢
 ¼الـسفينة ½ و ¼األمـة ½ها تتنـاول     فإن ¼جارية½ : مثاله قولنا  ،خمتلفة احلقائق 

 هنإ ف ¼ئناب½ :وقولنا ه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء       فإن ¼املشتري½و
  .......... ........حدان الوترك أنه إذا تعياملش)٣( وحكم،حيتمل البني والبيان

                                                
 أحد معانيـه    املؤول قسم من املشترك حبسب الظاهر؛ إذ هو املشترك املصروف إىل          ]  آه ...املشترك: [قوله  )١(

والفرق يف جلي النظـر     ، ولعلّ التحقيق أنه قسيم له    ، املرجح إرادته بنحو من التأويل وضرب من االجتهاد       
أو من حيث االشتراك وتساويها وضعاً      ، فاللفظ الواحد قبل الترجح مشترك وبعده مؤول      ، حبسب االعتبار 

 زمان أيضاً كما اجتمعا علـى األول يف         فيجتمعان يف ، مشترك ومن حيث صرفه وتأويله إىل أحدها مؤول       
لفظ وحمل واحد ويف دقيق النظر حبسب الذات؛ إذ املشترك أمر كلّي ومفهوم عام يعرض األلفاظ اخلاصـة           

وهذان املفهومان متبائنان طبعاً وحقيقةً؛ إذ طبعية أحدمها مغائرة بالذات للطبعية اآلخر إن مل              ، وكذا املؤول 
ـ        يكونا متبائنني بالذا   ¼ الكاتـب ½و¼ الضاحك½ت كالعرضيات مع املعروضات أو مع العرضيات اآلخر ك

ـ  ، ¼اإلنسان½و ليس على ظاهره بل مراده ما أطلق أو استعمل يف عرف بـه             ¼ إخل... ما وضع ½مثّ تعريفه ب
ين شياً من تعدد وضعه أو كانا متحـد مرادين منه سواء كان اختالفهما نا     : التخاطب يف معنيني خمتلفني أي    

أو كانا خمتلفني باختالف االحتمالني يف      ،  خمتلفني يف عدم اجتماعهما يف اإلرادة      ، مفهوم هو املوضوع له    يف
ومن هاهنا يظهـر أنـه   ، ¼بتة½و¼ بائن½مدلوله املقصود منه وإن كان معناه واحداً كما يف كنايات الطالق      

،  املعترب فيه تعدد الوضع األصـلي ليس مشترك األصويل ما هو املشهور يف العرف واللغة والصناعات اآلخر    
  ١٢". احلصول"كذا يف ،وقد يستبني هذا من األمثلة اآلتية أيضاً

ـ     : أي] إخل... معنيني: [قوله  )٢( أو عرضـني   ، ¼املـشتري ½و¼ اجلارية½املفهومني خمتلفَني سواء كانا عينني ك
إلزالة ¼ الشراء½و،زالة الثمن بإزالة املبيع إلزالة ملك املبيع مبقابلة الثمن وإ¼ البيع½للري والعطش و¼ النهل½كـ

  ١٢. كذا قيل، حيتمل الفصل والظهور¼ البائن½و، ملك الثمن مبقابلة املبيع وإزالة ملك املبيع مبقابلة الثمن

ضاع وهي خمتلفة متبائنة فال يتصور اعتبار ما هي باألو إرادة املعاين إن ألنّوذلك] حكم املشترك: [قوله  )٣(
نه غري  إ:  واألوىل أن يقال   ،¼التلويح½م عليه التفتازاين يف      وقد تكلّ  ،لفظ واحد يف قصد واحد     يف   مجيعاً

ما يكون د القضاء املالحظة إن وتعد، واحد إىلت إالّ الذهن ال يلتف    على أنّ  واقع حبسب االستعمال بناءً   
والوصلة وهي اللفظ   د الذريعة بتعد ،  فعند توح   ـ   اإلرادةالزمـان ال ختتلـف      د  ده مع توح ر  وال تتكثّ

  ومنها الظـن   داتهجاال بالقرينة و   أو تأويالً   إىل تبني املراد تصرحياً    فكامه التوقّ  من أح   وأيضاً ،املالحظة
      ï 

  )٢٣(  

    يف 

 ١٢. لفظ ١٢. اد من االشتراك هو االصطالحياملر

 ١٢. على سبيل االنتظامال 

 ١٢. يف احلقيقة

 ١٢. وضع
 ١٢. أي املشترك

 ١٢.  مشهورستارهنام  ١٢. هذان املثاالن من قبيل املشترك بني األعيان

  هذا مثال املشترك 
 ١٢. أي الفرقة ١٢. بني املعاين      

 ١٢. الظهورأي 

 ١٢. الضمري الشان



 

   )٢٤(  

    يف 

  وهلذا أمجع العلماء رمحهم اهللا تعاىل على أنّ،اعتبار إرادة غريه)١(سقط  به مراداً
        على احليض كمـا هـو      )٢(الفظ القروء املذكور يف كتاب اهللا تعاىل حممول إم

إذا  :يه الرمحة  عل حممد)٣(وقال ،مذهبنا أو على الطهر كما هو مذهب الشافعي       
أوصى ملوايل بين فالن ولبين فالن موال من أعلى وموال من أسفل فمـات              

الستحالة الفريقنيبطلت الوصية يف حق ..................................   
                                                

  احلكم يضاف إليه ال إىل التأويل كما يف حكم املهمل بعد البيـان غـري أنّ                 لكن ،حبكمه بعد التأويل  
  ١٢. "األصول"كذا يف  ،لتصريحم ا لعدالكتاب فهو ظينإىل احلكم وإن أضيف 

ني على وجه االشتراك املعنوي أو بتأويل  املعنيختالف يف جواز إرادة معىن يعم  ا ال]  آه ...سقط: [قوله  )١(
از مسمازي وهو عموم امـوع مـن حيـث    ،ى اللفظ على منط اإلطالق اوال يف جواز إرادة ا 

 منها والواحد معـني منـهما        مغائر لكلّ  ؛ ألنه وحدانيةن اعتبار اجلزء الصوري والصورة ال     ماموع  
 عدم جواز إرادة أحدمها مـن        وال يف  ،ةية واجلزئي ز بعالقة الكلّ   فيجوز على التجو   وملرتبة الكثرة أيضاً  

ع بني  ؛ ألنه مج  ه يناسبه فهو فيه جماز    نإرادة اآلخر من حيث إ    وظ فيه حقيقة    ه موضوع له فاللف   نحيث إ 
  ١٢. "الفصول" كذا يف ،ين كالطهر واحليض وال يف عدم جواز املتضاد،احلقيقة وااز

ني مع إمكان    ملا أمجعوا على محله على أحد املعني        ألنه ]إخل... كما هو مذهبنا   ا على احليض  إم: [قوله  )٢(
      محله على كال املعنيني بأن يكون العد ة مبضي  كال املعن   إرادة  على أنّ   وثلث أطهار دلّ   ٍض ثلث حي ني ي

 فكـذلك هـذا     ، ما عداها باطل    منهم على أنّ    على أقوال كان إمجاعاً    ت إذا اختلف  ؛ ألنّ األمة  باطل
 ،هر يف حملّ  هم ملا تقر  ال يعدو   احلق ؛ ألنّ  إرادما من لفظ القرء باطل بإمجاعهم       على أنّ  االختالف يدلّ 

مستعمالً هلما معاً ملا  لو كان ؛ ألنهلمعنينيل املشترك ال يستعمل  أنّ علىفهذه الصورة من اإلمجاع تدلّ 
 والباب باب االحتياط فال سبيل      ،ل كيف مدلول اللفظ مع املعىن األو    هجروا املعىن الثاين بعد إن كان       

  ١٢. "الشرح" كذا يف ، وهذا هو معىن داللة اإلمجاع،إىل ترك أحدمها

 ويف ، وهلذا قال حممـد رمحـه اهللا  :أي ¼أمجع½ :عطف على قوله ]إخل... وقال حممد رمحه اهللا : [قوله  )٣(
 هـذا    لبيـان أنّ   م جواز عموم املشترك أو استينافاً      على عد  بعض النسخ وقع بغري الواو فيكون تعليالً      

 رمحه اهللا مع أنه قـول أيب         حممداً  وإمنا خص  ، مبسائلهم األصل مذهب أصحابنا رمحهم اهللا استشهاداً     
  . عنه؛ ألنه راٍوحنيفة رمحه اهللا أيضاً

 ١٢. من الصدر األول ومن بعدهم ١٢. أي بدليل من الدالئل

 ١٢. ءيف قوله تعاىل ثالثة قرو

 ١٢. أي احلنفية

 ١٢. وهو املعتق بالفتح

 ١٢. املوصي قبل البيان
 ١٢. أي املوىل األعلى واملوىل األسفل

 ١٢. حال

 ١٢. رمحه اهللا

 ١٢. وهو املعتق بالكسر



 

   )٢٥(  

    يف 

 إذا قـال    : عليـه الرمحـة    وقال أبو حنيفة   ،الرجحان)٢(وعدم)١(اجلمع بينهما 
اللفـظ مـشترك بـني      )٣( ألنّ ؛ي ال يكون مظاهراً    مثل أم   أنت علي  :لزوجته

       جيب )٤( ال :وعلى هذا قلنا   ،ةالكرامة واحلرمة فال يترجح جهة احلرمة إال بالني
: املائـدة [﴾ مثْلُ ما قَتلَ ِمن النعِمفَجزاٌء﴿ :النظري يف جزاء الصيد لقوله تعاىل    

 وهو القيمة وقد أريد املثل معىن  وبني    املثل مشترك بني املثل صورةً      ألنّ ؛]٩٥
احلمام والعصفور وحنومها باالتفـاق     ل   يف قت  ل من حيث املعىن ذا النص     املث

 فيسقط اعتبار    إذ ال عموم للمشترك أصالً     ؛فال يزاد املثل من حيث الصورة     
   ........................ح بعض وجوهمث إذا ترج ،الصورة الستحالة اجلمع
                                                

  ١٢.  املشترك ال عموم له؛ ألنّ املوىل األعلى واألسفل:أي  )١(

 اً فمنهم من يقصد األعلى جمازاة إلنعامه وشكرقاصد الناس خمتلفة  ألنّ م  ]إخل... م الرجحان عد[: قوله  )٢(
 ومنهم من يقـصد األسـفل   ،¼من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا½ : قال عليه السالم والتحية  ،إلحسانه
  ١٢. حسان فلذلك بطلت الوصية لإلتتميماً

 وضع ملعـىن    ؛ ألنه  مشترك بل هو خاص    ¼املثل½ لفظ   م أنّ  ال نسلّ  :فإن قيل ] إخل...  اللفظ ألنّ: [قوله  )٣(
 :أيزلة املـشترك    ـ مبن ¼املثل½ لفظ    أراد أنّ  : قيل ، واختالف جهة املماثلة ال يوجب االشتراك      ،واحد

؛  لعدم جواز عموم املشترك وهذا تاييد تام،ة يف مثل شيء جهيت املماثلة يف استحالة إراد مشترك حكماً 
  ١٢.  ملا مل جيز اجلمع يف ما هو يف حكم املشترك ففي املشترك احلقيقي أوىلألنه

افعي رمحه اهللا ومالك وأمحد رمحهمـا اهللا        خلقةً وقد قال بوجوبه الش    : أي] إخل... ال جيب النظري  : [قوله  )٤(
¼ الظيب½جيب النظري فيما له نظري يف اخللقة ففي : وغريهم وحممد بن احلسن رمحه اهللا من أصحابنا حيث قالوا

إذا قتل احملرم   : وبيانه، وعند إمامنا األعظم رمحه اهللا جيب املثل معىن و هي القيمة          ، عناق¼ األرنب½يف  وشاة  
مثّ ، أن يقوم الصيد يف املكان الذي قتل فيه أو يف أقرب املواضع إذا كان يف برٍّ فيقومه ذوا عدلصيداً فجزاؤه 

وإن شاء اشترى ا طعاماً ويتصدق على كل مسكني     ، اع ا هدياً وذحبه إن بلغت هدياً      تهو خيري إن شاء اب    
  ١٢. ر يف موضعهوإن شاء صام على ما ذك، من متٍر أوشعري نصف صاع من بر أو صاعاً

 ١٢. رجل ١٢. ألحدمها على اآلخر ١٢. املعِتق واملعتقأي 

 ١٢. ذلك الرجل

 ١٢. بدون النية

١٢.  مثل أميوهو أنت علي 

 ١٢. أي أن املشترك ال عموم له ١٢. ةة الكراهجهعلى  ١٢. أي أنت كرمية على مثل أمي

 ١٢. قتل ١٢. من حيث اخللقة

 ١٢. أي يف اجلسم واجلثة أو اليسرة

 ١٢. كبوتر ١٢. املذكور ١٢. وهو القيمة ١٢. أي من حيث املالية

 ١٢. كنجشك
 ١٢. أي وقت ١٢. وهو قول األكثر

 ١٢. أي بعض معانيه ١٢. يف املثل

 ١٢. بدل أو عطف بيان لقوله جزاء



 

   )٢٦(  

    يف 

ل وجـوب العمـل بـه        وحكم املؤو  ،الًومؤ)٢(الرأي يصري )١(شترك بغالب امل
 إذا أطلق الثمن يف البيع كان :له يف احلكميات ما قلناامث و،أاحتمال اخلط)٣(مع

لفـة  ولو كانـت النقـود خمت      بطريق التأويل )٤(على غالب نقد البلد وذلك    
        النكـاح يف  محـل   و قراء علـى احلـيض    األ)٧( ومحل ،)٦(البيع ملا ذكرنا  )٥(فسد

                                                
ا  وأم، احلاصل بالقياس أو خرب الواحد أو القرائن األخرى يف النصوص        الظن :أي] يبغالب الرأ : [قوله  )١(

   ات فمبين على ما عرفت من أنّمثال النقود يف احلكميد الوضع املشترك ال جيب تعد، د  بل يكفيه تعـد
واملـراد  ، غريمهـا ارد أو   ر املو صاديق أو تكثّ   ولو يف معىن واحد من جهة اختالف امل        املختلفات أيضاً 

رجح على غريه من األمثـان      ج فيه واأل   ما هو األرو   )بلد البائع ال املتبايعني   (: أي¼ غالب نقد البلد  ½بـ
ا فيكون كالقياس واخلرب يف إيراث الظن           بالتعارف ومزيد االستعمال وهو إحدى قرائن اإلرادة وأمار، 
  ١٢. "اهلداية" كذا يف ، واملراد به أن يكون الكل سواء يف الرواج،لفة املالية خمت:أي ¼خمتلفة½ :وقوله

رفته؛ ألنك مىت   ص إذا رجعته و   ¼أولته½إذا رجع و  ¼ آل يؤول ½خوذ من   املؤول مأ ] إخل... يصري مؤوال : [قوله  )٢(
  ١٢. فافهم، ؤول مطلقاًواملراد به هاهنا هو املؤول من املشترك ال امل، تأملت يف اللفظ فقد رجعته إليه

يف تأويله؛ ألنّ التأويل ال يكون إال بأمر ظين وهو يستلزم احتمال الغلـط؛              : أي] مع احتمال اخلطأ  : [قوله  )٣(
¼ مـع ½لكن يكون على حينئٍذ مبعىن      ¼ مع½بدل  ¼ على½ويف بعض النسخ لفظة     ، ألنّ اتهد خيطئ ويصيب   

  ١٢. مع صغر سنه: أي¼ هفالن حبر يف العلوم على صغرسن½: كما يقال

  ١٢.  تعيني غالب نقد البلد:أي  )٤(

أحدمها فحينئذ ترتفع اجلهالـة     ن   إذا بي  الستحالة اجلمع وعدم الرجحان إالّ    ] إخل... فسد البيع : [قوله  )٥(
  ١٢. ما كان ألجلهاإنـزاع والفساد ضية إىل الناملف

)٦(  ١٢. م الرجحانمن استحالة اجلمع وعد  

 ومحل ، على احليض بداللة لفظ الثالثةمحل األقراء: فإن قيل] إخل...  على احليض ل األقراء ومح: [قوله  )٧(
 تفسري  ،]٢٣٠: البقرة   [ اآلية ﴾ حتى تنِكح زوجاً غَيره     ﴿ :هذا النكاح على الوطي بداللة قوله تعاىل      

؛ إذ لو ما حلقهما البيان القطعي   أم   ال نسلّ  : قيل ،بل املتكلم  من قِ  تأويل حيث حلقهما البيان القطعي     ال
ال ¼ الثالثـة ½كان كذلك ملا اختلف العلماء فيهما على أنّ االختالف املعترب أورث الشبهة وألن لفظ               

 بل يقتضي أن يراد منه ثلثة أقرٍء سواء كانت من احلـيض أو              ،يقتضي أن يراد من القرء احليض حتماً      
  ١٢". الشرح" كذا يف ،األطهار

 ١٢. كوجوبه بظاهر النص ١٢. فهو قسم من مطلق املشترك ١٢. أي ظن الغالب

 ١٢. بأن بني القدر دون الصفة ١٢. أي املؤول ١٢. يف تأويله

 ١٢. وكان يف البلد نقود
 ١٢. يف البلد ١٢. الثمن

  دون يف املالية 
 ١٢. الرواج      

  املشترك بني العقد
 ١٢.       والوطي

 ١٢. مبتدا



 

 

اآلية على الوطىء ومحل الكنايات حال مذاكرة الطالق على الطالق من هذا      
املـالني  )٣( الدين املانع من الزكاة يصرف إىل أيسر       :قلنا)٢( وعلى هذا  ،)١(القبيل

ج امرأة على    إذا تزو  : على هذا فقال   عليه الرمحة  دع حمم فر  و ،قضاء للدين 
الدين إىل الدراهم   )٤(ه نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف       نصاب ول 

يف )٥(حىت لو حال عليهما احلول جتب الزكاة عنده يف نصاب الغنم وال جتـب             
 ،مفسراً)٦(جوه املشترك ببيان من قبل املتكلم كان      ح بعض و   ولو ترج  ،الدراهم

                                                
¼ النكـاح ½و، مشترك بني احليض والطهر   ¼ القرء½وذلك ألنّ    من قبيل التأويل؛  : أي] من هذا القبيل  [: قوله  )١(

أو مـن  ¼ البيان½مثالً مشترك حيتمل أن يكون من ¼ البائن½وألفاظ الكنايات كـ، مشترك بني الوطي والعقد  
ق حال مذاكرة الطـالق     وكنايات الطال ، على الوطئ ¼ النكاح½على احليض و  ¼ االقروء½فإذا محل   ، ¼البني½

  ١٢. كذا يف الشروح، على أنّ املراد ا االنقطاع عن وصلة النكاح وكان ذلك تأويالً

 كمـا يف    ،يه بدليل يفيد غلبة الظن    صرف إىل أحد حمتملَ    احملتمل للشيئني ي    أنّ :أي] وعلى هذا : [قوله  )٢(
  ١٢. األلفاظ املشتركة

 والعروض والسوائم وعليـه     ب من الدراهم والدنانري   صان لرجل ن   إذا ك  :أي] إىل أيسر املالني  : [قوله  )٣(
دين    أ قضاء الدين    نّ؛ أل قود إىل الن  الً يستغرق بعضه يصرف أومنها لعدم االحتياج فيه إىل البيع مثّ       يسر  

 كدار   إىل املشغول حباجةٍ   ا فاضلة عن احلاجة مثّ    ؛ ألنه  إىل السوائم   مثّ عرضت للبيع ا  ؛ ألنه إىل العروض 
  ١٢.  الركوب وعبيد اخلدمة وغريهاببدن ودواالسكىن وثياب ال

 قضاء للدين لعدم االحتياج فيها إىل البيع خبالف الغنم           أيسر ا ألنه ]صرف الدين إىل الدراهم   ي: [قوله  )٤(
   ١٢. أو البقر مثالً

 الزكاة وهو نـص   املشغول به مينع وجوب      و ،را مشغولة بدين امله    ألنه ]وال جتب يف الدراهم   : [قوله  )٥(
  ١٢. الً كان أو مؤجالً دين املهر مينعه معجعلى أنّ

إذ التفـسري هـو     املشترك عرف بدليل قـاطٍع؛  ترجيح بعض وجوهألنّمسي به   ]راًسكان مف : [قوله  )٦(
 اً منتشر إذا أضاء فظهر ظهوراً¼أسفر الصبح½ :خوذ من قوهلم هو مأ مثّ، الذي ال شبهة فيه التامالكشف

كالمنا يف بيان أقسام    :  فإن قلت  ، عرف بدليل قاطع   ؛ ألنه ر وهذا املعىن موجود يف املفس     ،بهة فيه ال ش 
      ï 

  )٢٧(  

    يف 

 ١٢.  حىت تنكح زوجا غريهأي قوله

 ١٢. من الطالق

 ١٢. بأن سألت طالقها أو طالق غريها

 ١٢. بني الزوجني

. هلذا القرينة فهي التأويل
١٢ 

 ١٢. أي التأويل

 ١٢. أي أن احملتمل يصرف أىل أحد حمتمليه

 ١٢. أوال

 ١٢. أي على أن الدين املانع يصرف إىل أيسر املالني

 ١٢. أي للمتزوج

 ١٢. هم من نصب الزكاةمب

 ١٢. واألبل مثالأأو البقر  ١٢. كأربعني

 ١٢. املئتني كا

 ١٢. إىل دين املهر

  ألا أيسر قضاء
 ١٢. السنة ١٢. مضى ١٢.  من الغنم   

 ١٢. أي على نصاب الغنم والدراهم

 ١٢.  رمحه اهللاأي عند حممد

 ١٢. لكوا مستغرقة بالدين
 ١٢.  بأن املراد هذابأن صرح ١٢. الزكاة

 ١٢. املشترك حينئذ

 ١٢. خرب

 ١٢. رجل



 

   )٢٨(  

    يف 

 عـشرة دراهـم   لفالن علي  :قال مثاله إذا  ،وحكمه أنه جيب العمل به يقينا     
اً  تفسري له فلوال ذلك لكان منصرف      "اخبار" من نقد    : فقوله ¼"اخبار"نقد  )١(من½

  .ر فال جيب نقد البلدح املفسترجإىل غالب نقد البلد بطريق التأويل في

                                                
ميز عـن   تل وي ن املؤو تبيي ذكره ل  : قلنا ، والتفسري من أقسام البيان فما وجه ذكره هاهنا        ،الصيغة واللغة 

املفس زاًر متي وهو أنّ  اً تام  املؤو   ح من املشترك بعض وجوهه      ل ما ترج  بغالب الرأي حىت  ح بدليل   لو ترج
  ١٢. راًس بل كان مفالً مل يكن مؤوقاطٍع

 والدراهم مطلق   ،رسفر املشترك ال يف مطلق امل      كالمنا يف مفس   :لقائل أن يقول  و] من نقد خبارا  : [قوله  )١(
 الدراهم  نّ بأ : أجيب ، له بطريق املثال ملا حنن فيه       تفسرياً ¼من نقد خبارا  ½ : فكيف يكون قوله   ،كمشترال

 يف حكـم    ¼من نقد خبارا  ½ :يف حكم املشترك الحتمال النقود املختلفة كاحتمال املشترك فيكون قوله         
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،التفسري

 ١٢. لعدم احتمال خالفه ١٢. املفسرأي 

 ١٢. أي املفسر
 ١٢. أي املقر ١٢. بلد ١٢. أي قوله من نقد خبارا

 ١٢. أي املذكور من الدراهم
 ١٢. أي أكثر رواجا

 ١٢. لفالن علي عشرة دراهمقوله 

 ١٢.  نقد خبارابل جيب ١٢. على املقر ١٢. على املؤول

 ١٢. أي املفسر

 ١٢. رجل



 

 

  ١( يف احلقيقة(ازلفظ كلّ :وا )وضعه واضع اللغة بـإزاء شـيء      )٢
 مث احلقيقـة مـع      ، ال حقيقة  حقيقة له ولو استعمل يف غريه يكون جمازاً       )٣(فهو

ا أريد  م لَ :قلنا)٥( وهلذا ،رادة من لفظ واحد يف حالة واحدة      إ)٤(ااز ال جيتمعان  
 الـدرهم بالـدرمهني وال    )٦(ال تبيعوا ½ :ما يدخل يف الصاع بقوله عليه السالم      

                                                
حققت ½ا مبعىن مفعول من موإ، إذا ثبت¼  الشيءحق½ا فعيل مبعىن فاعل من وهي إم] يف احلقيقة: [قوله  )١(

ة  والتاء على هذا للنقل من الوصفي، فيكون معناها الثابتة أو املثبتة يف موضعها األصلي ، إذا أثبته  ¼الشيء
١٢. للتانيث" املفتاح"، وعند صاحب ¼ة األصولأمر½ كذا وجدته يف ،ةإىل االمسي   

 عليه بنفسه بال واسـطة      والوضع تعيني اللفظ بإزاء املعىن بنفسه ليدلّ      ] إخل... هع لفظ وض  كلّ: [قوله  )٢(
 يه عند اإلطالق بال انضمام قرينـة       عل يث يدلّ فإنه موضوع للهيكل املخصوص حب    ¼ األسد½ـقرينة ك 

  ١٢. ل يف الرجل الشجاع كان جمازاً ولو استعم، فيهفكان حقيقةً

  ١٢. ا كائنة ال حمالةحلاقة؛ ألإذا ثبت ومنه أ¼  الشيءحق½من ] فهو حقيقة له: [قوله  )٣(

، ألنّ أهل اللغة مل يستعملوا اللفظ الواحد يف املعىن احلقيقي واازي معاً أصـالً              ] جيتمعان ال: [قوله  )٤(
ائي ار واجلبوالشافعي رمحه اهللا ومن املعتزلة عبد اجلب    ،  فال جيوز  فكان استعماله فيهما خارجاً عن لغتهم     

ا جند يف أنفسنا     فإن ، املعنيني املختلفني مجيعاً    من إرادة  ذهبوا إىل أنهما جيتمعان واستدلّوا فيه بأن ال مانع        
 مـا    تنكح ال½ : أنه لو قال   أال ترى ، نكر ذلك فقد أنكر البداهة     ومن أ  ،إرادة املعنيني من إرادة واحدة    

 عن   القرينة الصارفة  نّ إ : وقال أصحابنا  ،ه صحيح من غري استحالة     وأراد الوطي والعقد فإن    ¼نكح أبوك 
 خلف عنها واخللـف ال  ؛ ألنه املعىن احلقيقي مع تلك القرينة حمالفإرادة، املعىن احلقيقي شرط للمجاز   

 والـشيء   ،ه وااز متجاوز عنـه     يف حملّ  ة احلقيقة مستقر  نّأ  وأيضاً ، بعد فوت األصل عقالً    يثبت إالّ 
   أن  كمـا اسـتحال  ،ستحال اجلمعه ويتجاوز عنه يف حالة واحدة فا يف حملّالواحد يستحيل أن يستقر 

  ١٢. "املعدن" كذا يف ، وعاريةً ملكاًيكون الثوب الواحد على الالبس

و هو اخلشبة املنقورة جاز بيعه اع   نفس الص   أنّ ألجل أنهما ال جيتمعان أمجعوا على     : أي] وهلذا: [قوله  )٥(
ال تبيعـوا الـدرهم   ½ : جبنسه لعدم دخوله حتت النهي وهو قوله عليـه الـصالة والـسالم           متفاضالً
  ١٢. احلديث¼ ...بالدرمهني

 لكن مل جنده ذا اللفظ عن ابن عمر         ،"خمتصر املنار "ورده القاري يف    أكذا  ] ¼ آه ...ال تبيعوا ½: [قوله  )٦(
ينار  تِبيعوا الـد   ال½ : الطحاوي عن عثمان رضي اهللا تعاىل عنه مرفوعاً         لكن روى  ، عنه رضي اهللا تعاىل  

      ï 

  )٢٩(  

    يف 

 ١٢. أي عليه

 ١٢. أو الشرع أو العرف العام أو اخلاص

 ١٢.  لهأي ذلك اللفظ املوضوع

 ١٢. أي لذلك الشيء

 ١٢. أي غري ما وضع له

 ١٢ .أي المتناع اجتماعهما ١٢ .أي ال يرادان معا

 ١٢ .بإمجاع العلماء

 ١٢. تبيعوا ١٢ .أي ما حيله

 ١٢. أي ذلك اللفظ





 

   )٣١(  

    يف 

وعلى هذا   ،ات اجلد يف حق  مان األ هام ال يثبت  استأمنوا على أم  )١( ولو اآلمان
 الوصية)٣(يف حكم  املصابة بالفجور )٢(بين فالن ال تدخل    بكار إذا أوصى أل   :قلنا

 ،بين بنيه )٤(ولو أوصى لبين فالن وله بنون وبنو بنيه كانت الوصية لبنيه دون           
العقـد  )٥( لو حلف ال ينكح فالنة وهي أجنبية كان ذلك على          :قال أصحابنا 

                                                
بين ½ و ¼اسرائيلبين  ½ و ¼بين آدم ½ كما يف     ظاهر االسم يشملهم عرفاً     ألنّ  بل ،عاًيألنّ األبناء يشملهم مج   

 وهو بالفروع    فيدخلون تبعاً  ،ه كفت يف حقن الدم وحفظ     عرفاًشبهة بشمول ظاهر االسم     فال، ¼هاشم
  ١٢. م أصول اآلباء؛ ألنهبع الفرع وهو يتبعه فال تدخل األجداد األصل ال يتأليق؛ إذ

 :ة وللجد¼أب½ ما يقال للجد وإن، حقيقة يف الوالد والوالدة اسم األب واألم   ألن ]ولو استأمنوا : [قوله  )١(
ات هات يف االستيمان عليهم فال يكون األجداد واجلـد         وقد أريد اآلباء واألم    ،از على سبيل ا   ¼مأ½

  ١٢.  اجلمع بني احلقيقة واازلئالّ يلزم مرادةً

ا ؛ ألنه كراً بالزنا بِ  ي املصابة ما مس  وإن ، غري املصابة  كر حقيقةً  البِ  ألنّ ] بالفجور ال تدخل املصابة  : [قوله  )٢(
 جمل تزو، وإن  ـ تدما قي  وحنوها  ؛ ألنها لو زالت بكارا بوثبة أو حيضة أو تعنيس جراحة          ¼الفجور½ ب

هةتدخل يف الوصي١٢. ا بكر حقيقةً؛ ألن  

  ١٢. ق بالزنا اخنر وقد، ما يف باطن فرجها من نسج،حقيقة البكر يف املرأة ألنّ  )٣(

 يـدخل يف  ،نون وبنو بنيـه وله ب،  أحد ألبناء زيد مثالًىإذا أوص: أي] دون بين بنيه : [قوله  )٤(
حقيقة يف االبن وجماز يف ابن االبن ¼ االبن½الوصية األبناُء وال يدخل فيه أبناء األبناء؛ ألنّ لفظ 

يدخل أبناء األبناء أيضاً؛ ألنّ اللفظ يطلق عليهم فيتناوهلم باعتبار : وقاال، فال جيتمع مع احلقيقة
  ١٢". نور األنوار"كذا يف ، الظاهر

: قوله تعـاىل   ملا سبق منه من محل النكاح على الوطي يف            هذا منافٍ  :قلت] إخل... على العقد [: قوله  )٥(
﴿     هرجاً غَيوز نِكحت ىت٢٣٠: البقرة  [ ﴾ح[ ،    منا يف قوله تعاىلكُم  ﴿  : وملا قداؤآب كَحا نم ﴾  ]   ٢٢: النـساء[، 

حىت أورد بعض الفضالء بأنّ    ولذا ، وأمته املوطوءة أيضاً    له بمنا مزنية األ   حر املقد  ة م احلقيقة الـشرعي
  شـرعياً   هذا وإن كان جمـازاً     : قلنا ،على اللغوية ال العكس وال حاجة يف اآلية إىل محله على الوطي           

ا كما ال خيفـى علـى       كثري يف النصوص شائع ومستفيض فيه     وحقيقة لغوية فهو جماز متعارف وهو       
  ١٢. "الفصول" كذا يف ،واز إرادة العقد أيضاً فيمكن إرادته عند ج،نالفاحص املتفطّ

 ١٢. ألن مل يلدم لبطون حقيقة ١٢. أي يف أمان آبائهم

  أي على أن احلقيقة 
 ١٢. رجل ١٢.  وااز ال جيتمعان

 ١٢. أي اليت زالت بكارا

 ١٢. أي بالزنا

 ١٢. حفادهأي أ ١٢. المتناع اجتماعهما ١٢. رجل

 ١٢. رمحهم اهللا

 ١٢. حالية

 ١٢. وقع

 ١٢. أي قوله ال ينكح

 ١٢. دون الوطي



 

   )٣٢(  

    يف 

ه يف دار فـالن     حلف ال يضع قدم   )٢( إذا :قال)١(ولئن ، لو زنا ا ال حينث     حتى
 وكذلك لو حلـف ال يـسكن        ،ال أو راكبا  لو دخلها حافيا أو متنع    )٣(حينث
يـة  رو عا أ لفالن أو كانـت بـأجرة         ملكا فالن حينث لو كانت الدار    )٤(دار

 ¼ يوم يقدم فالن   عبده حر ½ :وكذلك لو قال   ،ع بني احلقيقة وااز   مج)٥(وذلك
 عن الـدخول     وضع القدم صار جمازاً    :قلنا ،)٦(فقدم فالن ليال أو ارا حينث     

 يف الفصلني ودار فالن صـار جمـازاً       )٨( والدخول ال يتفاوت   ،)٧(حبكم العرف 
                                                

 شرع يف   ، اجلمع بني احلقيقة وااز مستحيل     ا فرغ عن بيان األصل وهو أنّ      ـّمل] إخل... ولئن: [قوله  )١(
  ١٢. بيان النقوض الواردة على هذا األصل

؛ ألنّ حقيقة وضـع     وجود اجلمع بينهما عندكم يف هذه األمثلة      : الحاصل السؤ ] إخل... إذا حلف : [قوله  )٢(
أنه لـيس  : وحاصل اجلواب، وحقيقة إضافة الدار إىل فالن كوا ملكاً له      ، القدم يف دخوهلا حافياً ال راكباً     

  ١٢. "الفصول"كذا يف ، مجعاً بينهما بل هو عموم ااز لقرينة العرف القاضي على اللغة فافهم

ولو نوى حني حلَف أن ال يضع قدمه فيها حافيـاً          ، يكن له نية  هذا إذا مل    ] إخل... حينث لو دخلها حافياً   : [قوله  )٣(
  ١٢. فدخلها راكباً مل حينث ويصدق ديانةً وقضاًء؛ ألنه نوى حقيقة كالمه وهذه حقيقة مستعملة غري مهجورة

ة غريه جماز لصح  ب و ،ا مبعىن الالم وهي للملك    ؛ ألنه إلضافة إىل فالن بامللك حقيقةً    وا] دار فالن : [قوله  )٤(
  ١٢.  وهو من أمارات ااز،النفي

  وكون الدار ملكاً، أو راكباًكون احلنث يف الدخول حافياً: أي] وذلك مجع بني احلقيقة وااز: [قوله  )٥(
  ١٢.  أو إجارةًأو عاريةً

  ١٢. لليل جمازللنهار حقيقة و¼ اليوم½؛ ألنّ  مجع بينهماوهذا أيضاً] حينث: [قوله  )٦(

 وضع القـدم سـبب   ؛ ألنّب بطريق إطالق اسم السبب على املسب  :أي] إخل... لعرفحبكم ا : [قوله  )٧(
 مقصود احلالف االمتناع عن الدخول ال عن      ؛ ألنّ ما تركت حقيقة بداللة العرف والعادة      وإن ،للدخول

منفس وضع القد،ه قال فكأن: ½١٢. ¼ل دار فالٍنال أدخ  

ال ، فيعم احلنث بعمـوم اـاز     ، د حافياً و متنعالً و راكباً     سواء كان يوج  ] إخل... ال يتفاوت : [قوله  )٨(
  ١٢. بطريق اجلمع بني احلقيقة وااز

 ١٢. إيراد على األصل املذكور ١٢ .ة الوطي بالنكاحلعدم إراد ١٢. احلالف

 ١٢. إيراد ثان ١٢. أي الدار ١٢. ألن حقيقته مهجورة

 ١٢.  إىل فالن لو كانتسكونته أو دخوله يف الدار املضافةب

 ١٢.  املذكورةاحلنث يف هذه الصور

 ١٢. ليس مجعا باإلرادة بالذات بل بعموم ااز

 ١٢. إيراد ثالث

 ١٢. أي يعتق عبده

 ١٢.  اجلواب عن اإليراد األوليف

 ١٢. يراد به عن الدخول

 ١٢. يف الدار ١٢. بالتعارف العام

 ١٢. بني الدخول حافيا أو غريه ١٢. يف الدار ١٢. فكأنه قال ال يدخل

 ١٢. جواب عن اإليراد الثاين

 ١٢. احلالفاليت فيها 

 ١٢. قدم



 

   )٣٣(  

    يف 

 له أو كانت بأجرة     دار مسكونة له وذلك ال يتفاوت بني أن يكون ملكاً         )١(عن
يف  اليوم إذا أض    ألنّ ؛)٢(لة القدوم عبارة عن مطلق الوقت     ئواليوم يف مس   ،له

مطلق الوقت كما عرف فكان احلنث ذا       )٣(إىل فعل ال ميتد يكون عبارة عن      
 متعـذرة  :احلقيقة أنواع ثالثة)٤( مث،الطريق ال بطريق اجلمع بني احلقيقة وااز     

 ونظـري  ،فاقويف القسمني األولني يصار إىل ااز باالت   ،ومهجورة ومستعملة 
                                                

ق  بل مطلق التعلّ   ، اإلضافة ال يستلزم امللك     بأنّ :وميكن اجلواب أيضاً  ] إخل... عن دار مسكونة  : [قوله  )١(
 كذا  ، وغري ذلك  ¼بيت عائشة ½ : ويف أمثال الدار والكتاب وغريمها مطلق القبض كما يقال         ،واملالبسة

  ١٢. "الفصول"يف 

 فـإذا  ،ل املقترن به اليوم لظرفية الفع ذكر؛ ألنّ كان أو اراًوهو اجلزء من الزمان ليالً    ] الوقت: [قوله  )٢(
  والوقت كما يطلق علـى  ، كالدخول واخلروج يكفي له نفس الظرف هو مطلق الوقت   كان غري ممتد 

  ١٢. النهار يطلق على الليل

 :ه يقـال   فإن ، كاللبس والركوب وحنومها    إذا نسب إىل فعل ممتد      ما خبالف] عن مطلق الوقت  : [قوله  )٣(
  عبارة عن بياض النهار رعايـةً ¼اليوم½ فحينئذ يكون ¼ أو يومني يوماًركبت½ و¼ أو يومنيلبست يوماً ½

  ١٢.  يف النهار امتداد الركوب واللبس فيهما امتداد كذلك فكما أنّ،ظروفللتناسب بني الظرف وامل

 جتـر   مل: أي ا أن ال يكون مستعمالً     املعىن احلقيقي إم   وجه احلصر أنّ  ]  احلقيقة أنواع ثالثةٌ   مثّ: [قوله  )٤(
ار ذلك منشأ لترك إرادتـه مـن    فص، واالستعمال باستعماله يف نفسهة أهل العرفاشية لعامالعادة الف 

وكلّ منهما إما مطلقاً    ،  كحلف وضع القدم    يف نفسه   أو باستعماله من لفظه ال     ،ةلفظه كأكل الشجر  
 ،كما يف اإلثبات   مادته    حيث يراد احلقيقة يف غري     ،فة الكالم كما يف احللَ     خصوص ماد  عموماً أو يف  

  عادياً  احلقيقي امتناعاً  ا أن ميتنع إرادة   ل إم  وعلى األو  ، فعلى الثاين احلقيقة مستعملة    ،أو يكون مستعمالً  
ال ميتنع وال   أو أو يف اإلرادة من اللفظ عموماً أو خصوصاً يف مادة الكالما يف نفسهر إمعسوالتأبالتعذر 

ـ    مثّ ، وعلى الثاين مهجورة   ،رةل متعذّ  فعلى األو  ،يقع بالنظر إىل العرف بالفعل     نـادرة   ا املستعملة إم 
 ،فاقـاً رة واملهجورة ات يف املتعذّةن لإلراد فااز هو الراجح املتعي،شائعة وفاشيةاالستعمال قليلة وااز  

  واحلقيقة هي املقد ا مستعملةً   مة املتعيفاشياً  استعماالً نة عند كو  فاقاً ات، ة درة الشاذّما اخلالف يف النا   وإن
  ١٢.  وعندمها ااز أوىل، فعنده احلقيقة أوىل،مع كون ااز متعارفاً

 ١٢. الدار ١٢. أي لفالن

 ١٢. أي لفالن

 ١٢.  تقييد باالمتدادمن غري ١٢. جواب عن اإليراد الثالث

 ١٢.  أو ار أو ليلأي ساعة
 ١٢. كالدخول واخلروج

 ١٢. ةفص ١٢. موصوف

 ١٢. يف هذه املسائل ١٢. من غري تقييد ١٢. اليوم

 ١٢. األول ١٢. أي املعىن احلقيقي ١٢. حىت يرد علينا ما أوردمت ١٢. أي عموم ااز

 ١٢. والعادةيف العرف  ١٢. الثالث ١٢. الثاين

 ١٢.  مل ينو به احلقيقة اإذ ١٢. أي املتعذرة واملهجورة

 ١٢. أي لفالن

 ١٢. مومالع

 ١٢. متروكة ممكنة اإلرادة نادرا بالعادتني



 

   )٣٤(  

    يف 

در فـإن أكـل      يأكل من هذه الشجرة أو من هذه القِ        رة إذا حلف ال   املتعذّ
 يف  فينصرف ذلك إىل مثرة الشجرة وإىل مـا حيـلّ         )١(درمتعذروالِقأالشجرة  

 ،حينث ف الدر بنوع تكلّ لو أكل من عني الشجرة أو من عني القِ حتى)٢(درالِق
 ذلـك إىل  )٤( إذا حلف ال يشرب من هذه الـبري ينـصرف          :هذا قلنا )٣(وعلى

ونظري  ،فاق لو فرضنا أنه لو كرع بنوع تكلف ال حينث باالت          حتى)٥(االغتراف
إرادة وضـع القـدم     )٦( فـإنّ  ،املهجورة لو حلف ال يضع قدمه يف دار فالن        

   ..................بنفس اخلصومة)٨( التوكيل:وعلى هذا قلنا ،عادةً)٧(مهجورة
                                                

  ١٢. ةمشقّكلفة و بالّإر الوصول إليه تيسال يألنه   )١(

  ١٢. تفريع على ترك احلقيقة والصرف إىل ااز  )٢(

  ١٢.  فيهما إىل ااز يصاراملهجورةورة  املتعذّ على أنّ:أي  )٣(

 هو  وإن كان حقيقة الشرب   ، بفمهدون الكرع وهو تناول املاء      ] إىل االغتراف  ينصرف ذلك : [قوله  )٤(
ع إالّ بـالكَر   وذلك ال يتأتى،ن ابتداء شربه من البري     فيقتضي أن يكو   ، الغاية البتداء¼ من½ ؛ ألنّ الكرع
 فرياد به االغتراف أو الـشرب       ،حينث ة ال  لو كرع بنوع مشقّ    ترك احلقيقة حىت  ير ف ه متعذّ  لكن ،خاصةً

  ١٢.  فيحنث بوجود أحدمها،باإلناء جمازاً

  ١٢.  واجلامع وجود أخذ املاء فيهما،ااز وهو االغتراف  )٥(

  ال يف العمل حىت    ما يعترب يف اإلرادة    إن اهلجران فيه إشاره إىل أنّ   ] إخل...  إرادة وضع القدم   فإنّ: [قوله  )٦(
  ١٢.  يف العمل ال يستقيم إيراد وضع القدم يف مثاهلا إلمكان وضع القدم يف الدارلو كان معترباً

ضع القـدم   و: فإن قيل ، حتى لو وضع القدم من غري دخول ال حينث        ] مهجورة عادةً : [قوله  )٧(
هو مهجور بالنسبة إىل أحد جزئيه      : قلت، حقيقة مستعملة فكيف أورده عن أمثلة املهجورة      

فيحنث كيف ، وهو وضع القدم الّذي حيصل بال دخول ال مطلق وضع القدم فإنه غري مهجور
  ١٢. ما دخل حافياً أو متنعالً

 وكيلـي   أنـت ½ : أو قـال   ،¼خلصومةك با تلوكّ½ :لرجلبأن قال   ] التوكيل بنفس اخلصومة  : [قوله  )٨(
  ١٢.  وحنومها،¼باخلصومة يف هذه الدعوى

 ١٢.  إليهااملشار

 ١٢. أي عني القدر ١٢. أي عينها

 ١٢. عادة ولو أمكن عقال

 ١٢. ف ال يأكلحل

 ١٢. أكل ١٢. أكل

 ١٢. المتناع إرادا ١٢. أي جرمها ١٢. أكل ١٢. من اللحم وغريه

 ١٢. أي حلفه ١٢. أيضا ١٢. أي من مائها

 ١٢. جمازا

 ١٢. الكرع تناول املاء بالفم

 ١٢. لعدم وجود شرط احلنث وهو الشرب ١٢. بعد الدخول فيها

 ١٢. األصل وهو أن احلقيقة املهجورة متروكة

 ١٢. املشار إليها



 

   )٣٥(  

    يف 

ـ      حىتإىل مطلق جواب اخلصم     )١(ينصرف    ¼نعـم ½ـ يسع للوكيل أن جييب ب
 شـرعاً )٣( التوكيل بنفس اخلصومة مهجور     ألنّ ؛¼ال½ـأن جييب ب  )٢(كما يسعه 

 مل يكن هلا جماز متعارف فاحلقيقة أوىل)٤(ولو كانت احلقيقة مستعملة فإن ،وعادة
عليـه  )٦( أيب حنيفة  عندفاحلقيقة أوىل   )٥(إن كان هلا جماز متعارف    و ،بال خالف 

                                                
والَ ﴿:جمازاً فإنّ اخلصومة نفساً مهجورة شرعاً قال اهللا تعـاىل         ] ينصرف إىل مطلق جواب اخلصم    : [قوله  )١(

ميتنعوا عـن   واملهجور شرعاًكاملهجور عادةً؛ ألنّ الظاهر من حال املسلمني أن          ، ]٤٦: األنفال  [ ﴾تنازعواْ
 فالتوكيل بنفس اخلصومة ينصرف إىل مطلق اجلواب احملتوي على الـرد          ، مهجور الشرع لديانتهم وعقلهم   

  ١٢. خالفاً للشافعي رمحه اهللا وزفر رمحه اهللا من أصحابنا، كله بشيء جازحىت لو أقر على مو، واإلقرار

ـ    : [قوله  )٢( فإنّ حقيقة اخلصومة وهي اإلنكار     ،  اخلصم بإنكار ما ادعاه  : أي] ¼ال½كما يسعه أن جييب ب
  ١٢. حمقّاً كان املدعي أو مبطالً حرام شرعاً

 ثاًه منقوض بكونه حان    فإن ¼إذا حلف ال يأكل حلماً    ½ : يرد عليه قوله   :فإن قلت ] مهجور شرعاً  [:قوله  )٣(
ام ه يتناول األي فإن¼ صوم هذه السنة علىهللا½:  وكذا قوله، شرعاً  أكله مهجور  بأكل حلم اآلدمي مع أنّ    

  مل حينث بأكل    كاملهجور عادةً   فلو كان املهجور شرعاً    ،ية حيث جيب قضاؤها على ما يف الفروع       املنِه
ما هـو   م اآلدمي إن  على حل  انعقاد اليمني     أنّ : واجلواب ،ةام املنهي ب عليه قضاء األي   حلم اآلدمي ومل جي   

ن مطلق اللحم املذكور يف اليمني إياه فصالتضماًر ضمني،وكذا حال األي ها داخلة يف ضمن ام املنهية فإن
  ١٢.  فافهم، ويثبت ضمناً فكم من شيء ال يعترب قصداً، ال يلتقت إليهها والضمين؛ ألا جزئالسنة

أغلب وأكثـر اسـتعماالً يف      : فإن مل يكن للحقيقة جماز متعارف أي      : أي] إخل... فإن مل يكن هلا   : [قوله  )٤(
أو كانت احلقيقة أكثر استعماالً من ااز       ،  كانت احلقيقة وااز كالمها مستعملني على السواء       بل، التفاهم

  ١٢. يعارضه فوجب العمل به بالخالٍف ومل يوجد ما، فاحلقيقة أوىل؛ ألنّ األصل يف الكالم احلقيقةُ

 وقال مشائخ ،تعارف بالتعامل املراد به ال: قال مشايخ بلخ،اختلفوا يف تفسري املتعارف] متعارف: [قوله  )٥(
 ما قاله مشايخ العراق قول أيب حنيفة        نّ إ : وقال مشائخ ما وراء النهر     ، املراد بالتعارف التفاهم   :العراق

 فأكـل حلـم اآلدمـي أو     بدليل ما إذا حلف ال يأكل حلماً ، وما قاله مشايخ بلخ قوهلما     ،رمحهم اهللا 
ـ  وال حينث عندمها،ى حلماً يسمإنهيقع عليه ف  التفاهم   ألنّ؛  زير حنث عنده  ـاخلن ع ؛ ألنّ التعامل ال يق

  ١٢. ا ال يؤكل عادةًهم حلم؛ ألنّعليهما

  ١٢.  بدليلإالّ فال يصار إىل اخللف عند وجوده ، العمل باألصل ممكن ألنّ]أيب حنيفة: [قوله  )٦(

 ١٢. عن قيد الرد واالعتراف ١٢. أي خصم مؤكل الوكيل

 ١٢. جيوز

 ١٢. خصم مؤكله

 ١٢. لأي كما جيوز للوكي

 ١٢. خصم مؤكله

 ١٢. حمقا كان املدعي أو مبطال

 ١٢. فيما وضع له وضع  اللغة ١٢. أي أغلب وأكثر

 ١٢،  ممكن باألصلألن العمل

 ١٢. أي احلقيقة ١٢. من ااز

 ١٢. أي املذكور من احلقيقة املستعملة وااز املتعارف ١٢. أي احلقيقة



 

   )٣٦(  

    يف 

 مثاله لو حلف ال يأكل من هـذه         ،)١(وعندمها العمل بعموم ااز أوىل     الرمحة
 لو أكل من اخلبز احلاصل منها ال        حىتعنده  )٣(ذلك إىل عينها  )٢(احلنطة ينصرف 

 وعندمها ينصرف إىل ما تتضمنه احلنطة بطريق عمـوم اـاز            ،حينث عنده 
حلف ال يـشرب مـن   لو )٤( وكذا،فيحنث بأكلها وبأكل اخلبز احلاصل منها  

  .............. ...............عنده)٥(رات ينصرف إىل الشرب منها كرعاالفُ
                                                

ل لدخول حكـم احلقيقـة    أمش؛ ألنه هاهنا أرجحي واملعىن ااز، املقصود هو املعىن  ألنّ ]أوىل: [قوله  )١(
  ١٢. حتت عمومه وكان أوىل

وعلـى  ،  األميان على العرف عند علمائنا     قد تقرر أنّ مبىن   : ولقائل أن يقول  ] إخل... ينصرف ذلك : [قوله  )٢(
فكيف ينصرف اليمني يف مسئلة احلنطة والفرات إىل احلقيقة عند اإلمام أيب            ، احلقيقة عند الشافعي رمحه اهللا    

إنّ القرينة الصارفة عن احلقيقة فيمـا إذا كانـت   : وأيضاً له أن يقول   ، ه اهللا وما هذا إالّ متناقضاً     حنيفة رمح 
فإن كانت قائمة وجب أن يعمل بااز باالتفاق وإن مل تكـن  ، احلقيقة مستعملة وااز متعارفاً قائمة أو ال 

إنّ ½: بأنّ املراد من قوهلم: أن جياب عنهوميكن  ، قائمة وجب أن يعمل باحلقيقة باالتفاق فما موضع اخلالف        
، املستعمل يف التفاهم يف هاتني املسئلتني احلقيقة وااز كالمها مستعمالن بالتفاهم     ¼  األميان على العرف   مبىن

لكن ااز أغلب وأكثر استعماالً يف التفاهم وكثرة استعمال ااز ليس بقرينة صارفة عن احلقيقة عنده ملـا                
وعندمها هي قرينة صارفة عن احلقيقة؛      ، علّة ال تتـرجح بزيادة من جنسها فيقع اليمني على احلقيقة         مر أنّ ال  

  ١٢. فاندفعت االعتراضات بأصلها، ألنّ املرجوح يف مقابلة الراجح ساقط

 وهذا املعىن احلقيقي مستعمل يف العرف؛       حقيقته أن يأكل من عني هذه احلنطة      فإنّ  ] إىل عينها : [قوله  )٣(
خذ منها غالب االسـتعمال يف   املتلكن املعىن اازي هو أكل اخلبزو، نها تغلى وتقلى وتؤكل قصماً أل

 أو بأكل اخلبز وعني احلنطة      ،وعندمها حينث بأكل اخلبز   ، فعنده ال حينث بغري أكل عني احلنطة      ، ةالعاد
  ١٢. على سبيل عموم ااز

  ١٢. احلقيقة وااز يف مسئلة الشرب، ملتعارف يف املسئلة السابقةمثل احلقيقة وااز ا: أي] وكذا: [قوله  )٤(

 ، أهل البوادي والقرى يـشربون كـذلك       ؛ ألنّ فهذه احلقيقة مستعملة وإن كان قليالً     ] عاًركَ: [قوله  )٥(
هل عندكم ماء بات يف شـن وإالّ        ½ : وقد روي عنه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم        ،صرف اللفظ إليه  ينف

  ١٢. "املعدن"يف كذا ، ¼كرعنا

 ١٢. احلقيقةمن العمل ب

 ١٢. أي احلنطة ١٢. احلالف ١٢. أي أيب حنيفة ١٢. أي احلنطة ١٢. هأي حلف

 ١٢. حلفه ١٢. أي الصاحبني ١٢. ةألنه ليس بأكل احلنطة حقيق

 ١٢. أي احلنطة ١٢. أي احلنطة

 ١٢. هو عادة عوام األعراب كالبهائم ١٢. هي ر

 ١٢. وهو تناول املاء بالفم من موضعه

 ١٢. أيب حنيفةأي 

 ١٢. أي أيب حنيفة رمحه اهللا



 

   )٣٧(  

    يف 

 عنـد )٢(مث ااز ، طريق كانااز املتعارف وهو شرب مائها بأي)١(وعندمها إىل 
اللفظ وعندمها خلف عـن     )٣( خلف عن احلقيقة يف حق      عليه الرمحة  أيب حنيفة 

 أنه امتنـع     لو كانت احلقيقة ممكنة يف نفسها إال       حىت ، احلكم حقة يف   احلقيق
وعنده يصار إىل اـاز      العمل ا ملانع يصار إىل ااز وإال صار الكالم لغوا         

 :مثاله إذا قال لعبده وهو أكرب سنا منه        ،وإن مل تكن احلقيقة ممكنة يف نفسها      
                                                

و فالن يشرب من الـوادي ومـن   بن½ : هو املتعارف من الكالم يقال  ؛ ألنه ]فإىل ااز املعتار  : [قوله  )١(
 فيحمل عليه   ،غتراف أو باإلناء  ى اإلطالق سواء كان بالكَرع أو اال      شرب مائها عل  به    ويراد    ¼الفرات

  ١٢. "املعدن" كذا يف ، للحقيقه بعمومهلداللة العرف ولكونه متناوالً

 يف أنّ ااز خلف عن احلقيقة بدليل أنه ال يثبت إالّ عنـد              اعلم أنه ال خالف   ] إخل...  ااز مثّ: [قوله  )٢(
 احلقيقـة    ويف أنّ  ،ر األصل  لثبوت اخللف من تصو     ويف أنه ال بد    ،ر العمل ا   معىن احلقيقة وتعذّ   فوت

احلقيقة لفظ استعمل يف كذا وااز لفظ   ½ :ذا قالوا  وهل ،وااز من أوصاف اللفظ ال من أوصاف املعىن       
 للشجاع خلف عن    ¼هذا أسد ½ :م بقوله التكلّ عند أيب حنيفة رمحه اهللا        توضيحه أنّ  ،¼استعمل يف كذا  

  مثّ ،لهيكل املعلوم من غري نظر يف ثبوت اخللفية إىل احلكم وهو الـشجاعة            ل¼ أسدهذا  ½ :م بقوله التكلّ
    ة التكلّ يثبت احلكم بناء على صح      هذا أسـد  ½ : وعندمها ،مة التكلّ م كما يثبت احلقيقة بناء على صح ¼

 هذا هو املراد من     ،سديةللهيكل يف إثبات األ   ¼ هذا أسد ½: قوله عن   للشجاع خلف يف إثبات الشجاعة    
خلفي        از عن حكم احلقيقة عندمها ملا تقرة حكم ا هما من أوصاف اللفظ ال من أوصاف املعـىن         ر أن
قون يف تفـسري     هذا ما اختاره احملقّ    ، شجاعة الشجاع خلف عن أسدية اهليكل       وليس املراد أنّ   ،اًفاقات

صالة فيما هـو    ية واإل ففاعتبار اخلل  احلكم هو املقصود ال نفس العبارة         أنّ : هلما ،اخللفية على القولني  
 ،األلفاظ بإمجاع أهل اللغة احلقيقة وااز من جنس  أنّ: وأليب حنيفة،املقصود أوىل من اعتباره يف غريه

إمكان احلقيقة    أنه يشترط لثبوت ااز     ويظهر مثرة اخلالف يف    ، عن لفظ احلقيقة   اًفكان لفظ ااز خلف   
 وعنده يصار إىل اـاز    ،  وصار الكالم لغواً   صار إىل ااز  يال   لو مل تكن ممكنة       نفسها عندمها حىت   يف

  ١٢. "الفصول" كذا يف ،وإن مل تكن احلقيقة ممكنة يف نفسها

يعين ترتب حكم ااز يقتضي صحة الكالم حبسب العربية من االشتمال على املبتدأ             ] يف حق اللفظ  : [قوله  )٣(
  ١٢. واخلرب والتوافق تذكرياً وتانيثاً وإفراداً وتعدداً مع قطع النظر عن إمكان ترتب حكم احلقيقة فيه

 ١٢. فيما بني العامة ١٢. ينصرف

 ١٢. أي ااز املتعارف

 ١٢. سواء شرب بالكرع أو باالغتراف أو باإلناء ١٢. أي الفرات

 ١٢ .أي الصاحبني ١٢ .أي تلفظه ١٢. أي بدل أو نائب

 ١٢. حكمه عن حكمهاأي 

 ١٢. حبنيتفريع على مذهب الصا

 ١٢. أي باعتبار ذاا

 ١٢. أي وإن مل تكن احلقيقة ممكنة ١٢. رجعي ١٢. أي احلقيقة

 ١٢. الذي هو خلفها
 ١٢. حالية ١٢. املوىل ١٢. املذكورأي 

 ١٢. أي العبد

 ١٢. أي املوىل



 

   )٣٨(  

    يف 

    وعنـده يـصار إىل       الستحالة احلقيقـة   ال يصار إىل ااز عندمها    )١(هذا ابين 
 له علي ألف أو على     :وعلى هذا خيرج احلكم يف قوله      ،العبد)٢( يعتق حتىااز  
 : وال يلزم على هذا إذا قال المرأته       ، عبدي أو محاري حر    :اجلدار وقوله )٣(هذا
ذلـك  وال جيعل     وهلا نسب معروف من غريه حيث الحترم عليه        ¼هذه ابنيت ½

هـذا  )٤( ألن ؛ منه أو كـربى     سناً ى عن الطالق سواء كانت املرأة صغر      جمازاً
                                                

مراداً بـه   ¼ هذا ابين ½مراداً به احلرية خلف عن      ¼ هذا ابين ½: هفقول] إخل... قوله ابين : [قوله  )١(
فيعتق العبد عنده؛ ألنه قد وجد ما يصح االستعارة ذا الكالم و هو استقامة األصل               ، البنوة

من حيث العربية؛ ألنّ هذا الكالم صحيح بعبارة من حيث كونه مبتدأً وخرباً موضوعاً إلثبات 
فتعين اـاز   ، حبقيقته الستحالة أن يكون الولد أكرب سناً من والده        وقد تعذّر العمل    ، احلكم

ااز خلف عن احلقيقة يف حـق       : وعندمها، فرياد به العتق بطريق ذكر امللزوم وإرادة الالزم       
فينبغي أن يكون ، مراداً به احلرية خلف عن حكمه مراداً به البنوة¼ هذا ابين½حكم : احلكم أي

ولكن تعذّر العمل به بعارض فيصار ، صحيحاً موجباً للحكم على االحتمالاألصل يف موضعه 
ال يعتق به العبد؛ ألنّ إمكان املعىن احلقيقي الذي شـرط            فعندمها هذا الكالم لغو   ، إىل ااز 

فال حيمل ، لصحة ااز ال يوجد يف هذا الكالم؛ ألنّ األكرب سناً ال ميكن أن يكون إبناً لألصغر
١٢. فتذكّر، از الذي هو العتقعلى ا  

كالم صحيح موضـوع    ¼ هذا ابين ½: وقوله، ؛ ألنّ ااز خلف منها يف التكلّم      ]يعتق العبد : [قوله  )٢(
لثبوت املعىن بصيغة وهو البنوة إالّ أنه امتنع احلقيقة هاهنا فيصار إىل ااز وهو العتق؛ ألنـه الزم           

  ١٢. البنوة فيعتق

 حقيقة الكالم لزوم األلف على أحدمها بـال         ؛ ألنّ فعندمها يصري الكالم لغواً   ] جلدارعلى هذا ا  : [قوله  )٣(
و  أحدمها ليس مبحلّ   ؛ ألنّ ن وهو غري ممكنة يف نفسها     تعي از وأن يراد به ما حيتملـه         عنده يصار إىل ا
١٢. ية ولزوم األلفاحلر  

 ال ميكن أن جيعل ¼ ابنيت هذة½ : قوله  أنّ :وله وحمص ،جواب عن اإليراد املذكور   ] إخل...  هذا ألنّ: [قوله  )٤(
 وهو الطالق فال يـراد       منافية للنكاح فكانت منافية حلكمه أيضاً      بنتية حقيقة ال  ؛ ألنّ  عن الطالق  جمازاً

  ١٢. بذكرها الطالق للتنايف بينهما

 ١٢. العبد

 ١٢. بل يلغو الكالم وال تثبت احلرية

 ١٢. أي الصاحبني

 ١٢. فإن األكرب ال يكون ولدا لألصغر

 ١٢.  أيب حنيفةأي
 ١٢. تق بطريق ذكر امللزوم وإرادة الالزموهو الع

 ١٢. بناء على صحة ااز

 ١٢. لفالنأي  ١٢. أي األصل املذكور

 ١٢. الزوج ١٢. اإليراد

 ١٢. أي المرأته

 ١٢. ألنه إذا كانت جمهولة النسب يثبت النسب منه وحترم عليه ١٢. حالية

 ١٢. االمرأة ١٢. أي الزوج

 ١٢. أي الزوج

  عل قول املوىل لعبده األكربكما ج
 ١٢.  هذا ابين جمازا عن العتق

 ١٢. أي قوله هذه بنيت

  متعلق بقوله وال يلزم  ١٢. أي الزوج ١٢. اليت قال هلا الزوج هذه ابنيت
 إخل...       على هذا

 ١٢. مقولة قال



 

   )٣٩(  

    يف 

  هو الطالق ومعناه لكان منافيا للنكاح فيكون منافيا حلكمه        )١(اللفظ لو صح، 
 فإن البنوة ال تنـايف      ¼هذا ابين ½ :قوله)٢(خبالف وال استعارة مع وجود التنايف    

  .تق عليهثبوت امللك لألب بل يثبت امللك له مث يع
  

                                                
ـ    :أي بل هو مبعىن الثبوت      ،ة هاهنا ما يقابل الفساد    ليس املراد بالصح  ] لو صح : [قوله  )١( ده  لو ثبت مؤي

 ةوهو البنتي، ة مبعىن الثبوت جاءت يف لغة العرب كما قال الشاعر          والصح: ½ عنـد النـاس أين      صـح 
  : ومتامه،¼عاشق

 يا صبيح    البـدن  الوجه يا رطـب   
عاشـق   عنـد النـاس أينّ     صح   

  روحه روحي وروحـي روحـه     
  

   العهد من شرب اللـنب     يا قريب   
  غري أن مل يعرفـوا عـشقي ملـن        

ـ  رمن رأى    ال يف البـدن وحني ح
  

  

كمـا أنّ   ، يرد عليه بأنّ البنوة مناٍف للملك فيكون منافياً حلكمه وهو العتـق           ] إخل... خبالف: [قوله  )٢(
 :ة للعتـق يف قولـه   البنو استعارة فكيف يصح، وهو الطالقالبنتية مناٍف للنكاح فيكون منافياً حلكمه   

  ١٢. ¼إخل... خبالف هذا½ : فأجاب بقوله،¼هذا ابين½

 ١٢. ألن البنتية تنايف النكاح ١٢. ذلك اللفظ ١٢. أي هذه ابنيت

 ١٢. احأي النك ١٢. ذلك اللفظ

 ١٢. أي حكم النكاح

 ١٢. بني البنتية والطالق ١٢ .وهي أن يذكر البنتية ويراد ا الطالق

 ١٢. أي لألب ١٢. يف االبن

 ١٢. يف االبن

 ١٢. أي على األب

 ١٢. فال تكون منافية للعتق فتصح استعارا للعتق فالفرق ظاهر

 ١٢. أي املوىل لعبده األكرب



 

   )٤٠(  

    يف 

)االسـتعارة يف أحكـام      اعلم أنّ : )٢(يف تعريف طريق االستعارة   )١ 
الثـاين  و صال بني العلة واحلكـم أحدمها لوجود االت  ردة بطريقني الشرع مطّ 
 احملض واحلكم السبب  )٣(صال بني لوجود االت، فاألو     ة ل منهما يوجـب صـح

                                                
فصل يف تعريـف طريـق      ½: فقال، رع يف بيان عالقات ااز    لَما فرغ املصنف عن التفريعات ش     ]  آه ...فصل: [قوله  )١(

وعند أهل البيان قسم من ااز فإنّ ااز عندهم إن كانـت فيـه              ، وهو يف عرف األصوليني يرادف ااز     ¼ االستعارة
 الـسببية   :وإن كانت فيه عالقة غري التشبيه من عالقات اخلمس والعشرين مثل          ، عالقة التشبيه يسمى استعارةً بأقسامها    

   ١٢". نور األنوار"كذا يف ، واملسببية واحلال واحملل والالزم وامللزوم وغريها يسمى جمازاً مرسالً

 ،صال ومناسبة بني احلقيقـة واـاز      االستعارة استعمال اللفظ للمعىن اازي الت     ] ةاالستعار: [قوله  )٢(
 لألسـد وهـو      لوجود املعىن اخلاص   ى أسداً  يسم ¼الشجاع½ـواملناسبة قد يكون من حيث املعىن ك      

 والغائط يف كالم العـرب املكـان   ،ى احلدث غائطاً وقد يكون من حيث الذات كما يسم   ،الشجاعة
املطمئن  كلّ؛ ألنّصال من حيث الذات من األرض ولكن بينهما ات ن أراد احلدث خيتار مكاناً ماً مطمئن 
فيسماز على نوعني لغوي وعقلي االستعارةمثّ ،هما جماورةيصال ذاتى باسم الغائط التوا :أم ا اللغوي 

أنبت الربيع ½ : كما يقال، والعقلي هو نسبة احلكم إىل غري من هي له،فهو استعمال يف غري ما وضع له
 استعمال اللفظ إىل غري ما وضع له لعالقة         :املستعارف ، مستعار ومرسل  : اللغوي على نوعني    مثّ ،¼البقل
 ، املستعار على أربعة أوجه     مثّ ، استعمال اللفظ يف غري املوضوع له لعالقة غري التشبيه         :رسل وامل ،التشبيه

)١ (حةمصر:   به ه وهي ذكر املشب   و، أسد يف احلمام   : حنو ،ه وإرادة املشب ) وهي أن يـذكر  :كناية) ٢ 
ـ :ختييلية) ٣ ( و،حة عكس املصر:أياملشبه ويراد به املشبه به   شبه بـه املتـروك    وهي إثبات الزم امل

  : مثال هذه الثالثة يف قول الشاعر، منهملستعار وهي ذكر مالئم ا:ةترشيحي و) ٤( ،للمشبه املذكور
  ت أظفارهــاوإذا املنيــة أنــشب

  

  مــة مل ينفــعيألفيــت كــلّ مت  
  

 ¼النشب½ذكر  و وذكر اللوازم وهي األلفاظ مثال التخييلية     ،  الكناية  مثال ¼السبع½ وإرادة¼ املنية½فذكر  
   ١٢. وهو املالئم مثال الترشيحية

 : مثل، له إىل احلكم يف اجلملة بدون أن يكون موضوعاًهو ما يكون مفضياً] بني السبب احملض : [قوله  )٣(
 لهه يفضي إىل ثبوت ملك املتعة إذا صادف اجلواري وإن مل يكن موضوعاً       البيع فإن ،ه  ومثل اإلعتاق فإن

  ألن؛¼احملض½وأكّد السبب بـ، ادف اجلواري وإن مل يكن موضوعاً لهيفضي إىل إزالة ملك املتعة إذا ص
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، الشراء سبب للملك والنكاح سبب للحلّ: يقال، السبب قد يطلق على العلّة جمازاً

 ١٢. أي الطريق املوصل إىل صحة االستعارة

 ١٢. الطريق ١٢. املوضوعة بالذات ١٢. أي الطريقني

 ١٢. أي الطريقني

 ١٢.  العلة واحلكماالتصال بنيأي 



 

   )٤١(  

    يف 

 )٢(طـرفني وهـو   والثاين يوجب صحتها من أحـد ال       الطرفني)١(االستعارة من 
  إن ملكت عبدا فهو حـر      :ل فيما إذا قال   مثال األو  ،استعارة األصل للفرع  

مل جيتمع يف ملكه )٣( إذ؛فملك نصف العبد فباعه مث ملك النصف اآلخر مل يعتق      
  فاشترى نصف العبد فباعه مث      إن اشتريت عبدا فهو حر     :ولو قال  ، العبد كلّ

 بالشراءولو عىن بامللك الشراء أو     النصف الثاين )٤(اشترى النصف اآلخر عتق   
                                                

ة وإراده احلكم وأن يذكر احلكم وتراد بـه          جاز ذكر العلّ    من اجلانبني حىت   :أي] من الطرفني : [قوله  )١(
  إليها وتابعـاً اً فيكون مضاف،ة بالعلّإالّ احلكم ال يثبت ل واحد منهما مفتقر إىل اآلخر؛ إذ ك؛ ألنّ ةالعلّ

ر شـرع  تـصو  ال ي يف حملّ ال تكون مشروعةً حلكمها حىتإالّة مل تشرع   والعلّ ،وجودهلا من حيث ال   
 وإذا  ، له من حيث الفـرض     عةً إىل احلكم تاب    بيع اخلمر ونكاح احملارم فكانت مفتقرةً      : حنو ،احلكم فيه 

صال كلّكان كذلك استوى ات١٢.  جواز االستعارة من اجلانبني واحد منهما باآلخر فيعم  

 ويريد  ¼ة حر أنِت½ : بأن يقول  ، السبب للحكم دون عكسه    :أي] وهو استعارة األصل للفرع   : [قوله  )٢(
ويريد ¼ أنت طالق ½ :جيوز أن يقول   وال   ، وتريد به النكاح   ¼بعت نفسي منك  ½ : أو تقول  ، طالق به أنتِ 

 املسبب حمتاج إىل الـسبب مـن حيـث      ؛ ألنّ ¼بعتِك½ويريد   ¼نكحتِك½: ، وأن يقول  ¼أنت حرة ½به  
 ، ألجل زوال ملك الرقبـة إالّ العتاق مل يشرع ؛ ألنّ  والسبب ال حيتاج إليه من حيث الشرعية       ،الثبوت

   يانح يف بعض األ   ما حصل معه اتفاقاً   وزوال ملك املتعة إن،   ما شرع مللك الرقبة وحـلّ      وكذا البيع إن 
 الوطي إن   فال جيوز أن يذكر املسبب   ، أمةً  فيما إذا كان املبيع    :أي يف بعض األحوال     فاقاًما حصل معه ات 

يوسف [﴾ِإني أَراِني أَعِصر خمراً   ﴿:  كقوله تعاىل  ، بالسبب اً إذا كان املسبب خمتص    إالّويراد به السبب    
  ١٢. "نور األنوار" كذا يف ، االفتقار من اجلانبني من العنب فيجيءإالّ اخلمر ال يكون  فإنّ،]٣٦: 

 : وال يقال، بعد ملك النصف اآلخر ال يوصف مبلك العبد؛ ألنه العبديف ملكه كلّ]  مل جيتمع إذ: [قوله  )٣(
ه ملكها وزيادة    ولعلّ ¼ئيت درهم قطّ  واهللا ما ملكت م   ½ : يقول  الرجل  أال ترى أنّ    عرفاً ¼نه مالك العبد  إ½

١٢. "املعدن" كذا يف ،هم يكون صادقاًدر لكن ملا مل جيتمع يف ملكه مئتا ،قةمتفر  

ر يف الشرع وهو    ومدار الفرق بني هاتني املسئلتني على أصل متقر       ] إخل... عتق النصف الثاين  : [قوله  )٤(
فمطلق امللك يتقيـد    ، م يتقيد بنقد البلد   أنّ املطلق قد يتقيد بداللة العرف والعادة أيضاً كمطلق اسم الدره          

  ١٢. فافهم، ويف الشراء مل يوجد مثل هذا العرف فيبقى على إطالقه، باإلمجاع حبكم العرف أيضاً

 ١٢. أي االستعارة ١٢. أي االتصال بني السبب واحلكم

 ١٢. أي العبد ١٢.  واحلكمأي االتصال بني العلة ١٢. أي السبب للحكم

 ١٢. القائل ١٢. القائل

 ١٢. أي العبد

 ١٢. من العبد املذكور ١٢. القائل

 ١٢. عبدال

 ١٢. القائل

 ١٢. يف وقت واحد

 ١٢. منه

 ١٢. إخل... يف قوله ملكت عبدا ١٢. من العبد

  يف قوله إن
 ١٢.  اشتريت عبدا

 ١٢. أي العبد



 

 

 از   امللك صحالشراء علّ   ألنّ ؛ت نيته بطريق ا     ت ة امللك وامللك حكمه فعم
ه ال  نه فيما يكون ختفيفا يف حقّ     أ إال االستعارة بني العلة واملعلول من الطرفني     

ومثـال   ،ة االستعارة  القضاء خاصة ملعىن التهمة ال لعدم صح       يف حق )١(يصدق
التحريـر  )٢( ألنّ ؛ه الطالق يـصح    ونوى ب  ¼رتكحر½ :الثاين إذا قال المرأته   

 يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبه فكان سببا حمضا            ةحبقيق
 أن يستعار عن الطالق الذي هو مزيل مللك املتعـة         )٣(لزوال ملك املتعة فجاز   

 لوجب أن يكون الطالق الواقع بـه        ازا عن الطالق   لو جعل جم   :)٤(وال يقال 
                                                

إن كان  وعى خالف الظاهر وهو     دا وألنه   ؛يف دعوى االستعارة ملا فيه ختفيف عليه      ] قال يصد : [قوله  )١(
ير ر هو على تقدر؛ ألنّ البحث فيما يتضم فيهمتهه مع هذا    لكن ،ن مقبول القول يف إظهار أمر مبط      أميناً

  ١٢. م غري مقبولته وقول امل،إبقاء اللفظ على احلقيقة

أنّ التحرير حبقيقة يوجب زوال ملك الرقبة وبواسـطة         : يعين] إخل... ألنّ التحرير حبقيقة  : [قوله  )٢(
باً حمضاً لزوال ملك املتعة لكونه مفـضياً  فكان التحرير سب، زوال الرقبة يوجب زوال ملك البضع   

إليه ال علة له؛ ألنّ العلّة هي اليت ال يتخلّل بينها وبني احلكم واسطة وألنّ العلّة ال تنفـك عـن                     
، والتحرير قد يوجد بدون زوال ملك املتعة كتحرير العبد واألخت من الرضاعه وحنومها            ، احلكم

  ١٢. "املعدن"كذا يف 

ما حيتـاج إىل   املسبب وإنق ذكر السبب وإرادةعلى طري] إخل... ن يستعار عن الطالقفجاز أ : [قوله  )٣(
 ، ااز حقيقة وصف اخلدمة إىل النية لتعين     ن هلذا ااز فهو حيتمل     املضاف إليه غري متعي     احمللّ ؛ ألنّ النية

 وكذا استعارة ، على النكاح إالّ   ة ال تدلّ   إضافتها إىل احلر    فإنّ ،خبالف استعارة ألفاظ التمليك للنكاح    
  ١٢. ية على احلرإالّ  إضافته إىل العبد ال تدلّ؛ ألنّ¼هذا ابين½

 للطـالق فيكـون     استعارة¼ ِكرتحر½: قوله: أيم أنه   حاصل اإليراد هو توه   ] إخل... ال يقال : [قوله  )٤(
 والنائب له حكم املنوب عنه وهو الطالق الـصريح          ¼قتِكطلّ½ مناب    نائباً ¼حررتك½ : قوله :أياللفظ  

 املـسبب    أنّ : وحمصول اجلواب  ، الرجعة مع أا ال تصح      فيلزم أن يصح   ،وبه يقع الرجعي دون البائن    
معىن املزيـل    عن   بل زوال ملك املتعة فيكون استعارة      ، يقع به الرجعي   حىتليس هو الطالق الصريح     

      ï 

  )٤٢(  

    يف 

 ١٢. وهي الشراء

 ١٢. وهو امللك

 ١٢. أي الشراء ١٢. وضع إلثباته

 ١٢. أي القائل
 ١٢. يف ترك احلقيقة

 ١٢. القائل

 ١٢. أنه ادعى خالف الظاهر

 ١٢. فيصدق ديانة ال قضاء ١٢. ملا فيه ختفيف عليه

 ١٢. أي االستعارة بني السبب واحلكم

 ١٢. أي بقوله حررتك الزوج

 ١٢ .أي معناه الوضعي احلقيقي

 ١٢. أي التحرير ١٢. أي املتعة

 ١٢. ي عضو أريد به الكله

 ١٢. لكونه مفضيا إليه

 ١٢. علتهال 

 ١٢. التحرير ١٢. سبببطريق ذكر السبب وإرادة امل

 ١٢. لفظ حررتك

 ١٢.  حررتكبقولهأي 

 ١٢. وجالز



 

   )٤٣(  

    يف 

ا نقول ال جنعله جمازا عن الطالق بل عن املزيـل           ألن ؛ كصريح الطالق  رجعيا
ولو قـال    ،لرجعي ال يزيل ملك املتعة عندنا     ا إذ   ؛مللك املتعة وذلك يف البائن    

 أن يثبت بـه      األصل جاز   ألنّ ؛ ونوى به التحرير ال يصح     ¼قتكطلّ½ :ألمته
 ينعقـد   : وعلى هذا نقـول    ،ا الفرع فال جيوز أن يثبت به األصل       الفرع وأم

 اهلبة حبقيقتها توجب ملك الرقبـة        ألنّ ؛والبيع)١(النكاح بلفظ اهلبة والتمليك   
 لثبـوت  اهلبة سببا حمـضاً )٢(ماء فكانتلك الرقبة يوجب ملك املتعة يف األ      وم

                                                
 ¼حررتـكِ ½ : قولـه  :ل األمر إىل أنه أي    قه إمنا هو الطالق البائن فيؤو     نه مصدا أ وال خيفى ، مللك املتعة 

  مل يـصح   إالّ ال يزيل ملك املتعة للـزوج و       هو املزيل مللك املتعة ال الرجعي؛ ألنه       ؛ ألنه مستعار للبائن 
  ١٢. "الفصول" كذا يف ،ما هو مبين عليه فمنشأ االشتباه فاسد فكذا ،جعة لهالر

احلسن بن صاحل ومالك وأبو ثور وأبو      وبه قال جماهد والثوري     وهذا مذهبنا   ]  إخل ...والتمليك: [قوله  )١(
وهو قول أمحد وسعيد بن املسيب وعطاء       ¼ ال جيوز إالّ بلفظ النكاح والتزويج     ½: الشافعي وقال   ،عبيد

، لوكهو الضم وال ازدواج بني املالك واملم      أنّ التزويج هو التلفيق والنكاح      : منها، والزهري هلم وجوه  
ولذا لو ملك أحد الزوجني اآلخر فسد النكـاح ولـو مل          ، أنّ النكاح مناٍف للتمليك فال يراد     : ومنها

إنّ التمليك واهلبة وأمثاهلما سبب مللك املتعة يف : ما قاله املصنف: منها، ولنا أيضاً وجوه، ينافه لتاكّد به
 ال يستعار   ؛ ألنه بية طريق ااز وال يعكس    سبال بالنكاح و  وملك املتعة يثبت  ، حملّها بواسطة ملك الرقبة   

ب للسبباسم املسب،والفساد إمنا هو لعدم احلاجة ،ية ظاهر بني املالك ومملوكه بالوطي عند احمللّ والضم 
أو لتنـايف   ، يف الفروج  إذ األصل احلرمة     ؛ والنكاح إمنا شرع للحاجة فهو ضروري      ،أو قلب املوضوع  

 أو يف   ، وغريها من احلقوق للنكـاح     العزل والقسم  والسكىن ومنع    واجب من وجوب املهر والنفقة    ال
 وجيب ، وال تشريف يف تعيني اللفظ عال أنه غري ثابت بالنص،والتعاكسأ أو البعض فقط     مملوكية الكلّ 

 ر والقرينة أو لفظ خارج أو أنه ال جيب النية عند ذكر املهر أو             على املراد بالتعذّ  الع املشهور   عندنا إطّ 
 ،الع كما ال جيب علم العاقد مبضمون اللفظ عندنا فقد سقط وجوههم أو ال جيب اإلطّ  مطلقاً ال جيب 
  ١٢. "الفصول"كذا يف 

  ١٢. ¼إخل... كانت اهلبة سببا حمضا½فإذا كان موجب اهلبة هكذا فال جرم ] إخل... فكانت اهلبة: [قوله  )٢(

 ١٢. أي عن لفظ الطالق الصريح ١٢. يكون رجعيا

 ١٢. دون الرجعي

 ١٢. الطالق ١٢. الطالق

 ١٢. أي التحرير

 ١٢. خالفا للشافعي

 ١٢. يه الرجعة بدون النكاح لبقاء ملك املتعةففإنه ميلك 

 ١٢. أي إزالته ١٢. املوىل

 ١٢. املوىل

 ١٢. أي الفرع وهو احلكم ١٢. أي احلكم ١٢.  احلكموهو ١٢. وهو هاهنا السبب ١٢. بطلقتكأي 

 ١٢. ةأي أن استعارة السبب للحكم صحيح ١٢. أي السبب
١٢. كقوهلا وهبت نفسي لك فقال قبلت  ١٢. باعتبار ذاا 

 ١٢.  نفسي لك فقال قبلتكقوهلا بعت أو ملكت ١٢. للموهوب ١٢. يف املوهوب

 ١٢. مجع أمة

أراد به ذات املوهوب وعينه
 .

١٢
 



 

 

ال ولفظ التمليك والبيـع  )١(وكذلك ،ر عن النكاح ملك املتعة فجاز أن يستعا    
 موضع يكـون    كلّيف  )٢(مث ، ال ينعقد البيع واهلبة بلفظ النكاح      حتىينعكس  

ا كان إمكان   م ولَ : ال يقال  ،)٤(فيه إىل النية  )٣( لنوع من ااز ال حيتاج      متعيناً احمللّ
يف صورة النكـاح    كيف يصار إىل ااز       لصحة ااز عندمها   احلقيقة شرطاً 

   .....................األن ؛)٥(بلفظ اهلبة مع أن متليك احلرة بالبيع واهلبة حمال
                                                

 ملك  : فإن قلت  ،جاز أن يستعار عن النكاح    سبب مللك املتعة ف   ] وكذلك لفظ التمليك والبيع   : [قوله  )١(
ية الطالق واإليالء والظهـار      به يثبت حملّ    فإنّ ، غري ملك املتعة الثابت يف ملك اليمني       احاملتعة يف النك  

:  قلت ، هلذا النوع من ملك املتعة      وذلك ال يقبل الطالق فلم يكن ألفاظ التمليك سبباً         ،واخللع واللعان 
 وتغـاير  ، االنتفاع والوطي وهو ال خيتلف يف ملك النكاح وملك الـيمني       عن ملك   عبارة امللك املتعة 

  ١٢. قصداً ويف ملك اليمني يثبت تبعاًه يف باب النكاح يثبت  فإن، ال ذاتاًاألحكام لتغايرمها حاالً

ين ملّكـي ½: ة األجنبيـة  يكون احملل متعيناً لنوع من ااز كما إذا قال للحر         ] مثّ يف كلّ موضع   : [قوله  )٢(
فإنّ النية لتعـيني    ، ناًينعقد النكاح وال حاجة فيه إىل النية لكون ااز متعي         ¼ ِكملكت½: فقالت¼ نفسِك

ر ك بدون النية؛ ألنه تعذّي بلفظ اهلبة والتمل واحلاصل أنه ينعقد النكاح،أحد احملتملني وال احتمال هاهنا 
  ١٢. اء عن اإللغن ملك املتعة حذراً ع فصار جمازاً،ة وهو ملك الرقبة يف احلرإثبات احلقيقة

 ينبغي ¼هذا ابين½ : إذا قال لعبده: فإن قيل، نية ااز بل يثبت بال نية:أي] ال حيتاج فيه إىل النية : [قوله  )٣(
هذا ½ :ة يف قوهلم معىن التكرمي وإظهار الشفق؛ ألنّ الناس تعارفوا إرادةأن ال يتعني العتق وحيتاج إىل النية

:  إذ هي جامعة للمعنيني أعـين      ؛ية جمازاً ة ال ينايف إرادة احلر     معىن التكرمي وإظهار الشفق    : قيل ،¼ولدي
  ١٢. ة والتكرمياحلرية للشفق

ن ة األجنبية تعـي بل يثبت بال نية كما إذا أضاف ألفاظ التمليك إىل احلر] ال حيتاج فيه إىل النية : [قوله  )٤(
ة املنكوحة حيث ال يتعني اـاز وهـو         لفاظ العتق إىل احلر    خبالف ما إذا أضاف أ     ،ااز وهو املختار  

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،الطالق الحتمال إرادة احلقيقة وهو العتق عن اخلدمة فيحتاج إىل النية

 واحلـال  ، كيف يراد به النكاح جمازاً مثالً¼ نفسي لك  وهبت½ : قوهلا وحاصل اإليراد أنّ  ] حمال: [قوله  )٥(
 ؛ ألنّة بالبيع واهلبة ال ميكن واحلقيقة هاهنا وهي متليك احلر، شرط إمكان احلقيقة بوجه لصحة ااز أنّ
ليس مبال وحملّاحلر ما هو املال العقود إن،ا حرفحقيقة ، باهلبة أو البيع عن أن تكون مملوكةًيأىب ةً فكو 

      ï 

  )٤٤(  

    يف 

 ١٢. بأن يراد باهلبة النكاح ١٢. لفظ اهلبة

 ١٢. ألن استعارة الفرع لألصل ال جيوز كما  مر

 ١٢. أي ذلك املوضع

 ١٢. أي نية ااز
 ١٢. أي الصاحبني ١٢. إرادة

 ١٢. ما تقدم يف مسئلة هذا ابين

 ١٢. ألن احلر ليس مبال وهو حمل العقود ١٢. ةصدر مبين املمفعول أي كوا مملكامل

 ١٢. بيان إمكان متليك بالبيع واهلبة



 

   )٤٥(  

    يف 

 ،ممكن يف اجلملة بأن ارتدت وحلقت بدار احلـرب مث سـبيت           )١( ذلك :نقول
  .خواتهأ السماء وهذا نظري مس)٢(وصار

                                                
½وهبت  أو   ¼ نفسي لك ½وملّ بعت ـازي  فال، متعذّرة غري ممكنة ،  ¼لك نفسي   كتإرادة معناه ا يصح 

بـأن  ½ة باهلبة أو البيع ممكن       أن متليك احلر   : واجلواب ، احلقيقة وهو النكاح النتفاء الشرط وهو إمكان     
ارتدوحلقَت ١٢. "الشرح" كذا يف ،¼إخل...  بدار احلربت  

 عن احلقيقـة إىل  م أن اإلمكان يف اجلملة شرط املصري   ال نسلّ  :فإن قلت ] ممكن يف اجلملة  ذلك  : [قوله  )١(
 احلكـم املقـصود      إنّ : قيل ،رتب عليه هو احلكم    هذا اإلمكان يف اجلملة أمر موهوم ال يت        ؛ ألنّ ااز

 مسئلة مـس  ½كما يف   ، خللف فيترتب عليه   وإذا كان املقصود فيه ا     ،بالذات ال يترتب على أمر موهوم     
  ١٢.  املذكورة يف املنت¼السماء

فإنه ، ذهباً  هذا احلجر   أو ليقلنب   السماءَ  إذا حلف ليمسن   :بيانه]  السماء هذا نظري مس   وصار[: قوله  )٢(
 وكان  ، وهو مستحيل عادةً    عن الرب  خلفاً إالّ ال جتب    جتب الكفّارة ذين اليمينني وإن كانت الكفّارة      

 تنعقد   فإنه ال  ،لثبوت اخللف كما يف اليمني الغموس     ر األصل    تصو كفّارة الشتراط ينبغي أن ال جتب ال    
 لألولياء انتقل احلايل والعادي  هاهنا من املمكنات كرامةً لكن ملا كان الربر الرباره لعدم تصو للكفّسبباً

  ١٢. "الفصول" كذا يف ،ارإىل الكفّ

 ١٢.  كان يف وجود الشرط للصحةواإلمكان يف اجلملة ١٢. أي متليك احلرة بالبيع أو اهلبة

  أي احلرة املرتدة و ١٢. احلرة املرتدة ١٢. احلرة
 ١٢.     صارت مملوكة

 ١٢. كالطريان يف اهلواء وقلب احلجر ذهبا



 

 

   الصريح لفظ يكون املراد بـه ظـاهراً        ، يف الصريح والكناية، 
 طريـق  ثبوت معناه بأي)١(وحكمه أنه يوجب ، واشتريت وأمثاله بعت :كقوله

 وعلـى   ،النية)٣(حكمه أنه يستغين عن   )٢(ومن ،كان من إخبار أو نعت أو نداء      
 يقـع  ¼يـا طـالق  ½ أو ¼قتكطلّ½ أو ¼أنت طالق ½ :إذا قال المرأته   :هذا قلنا 

 أو  ¼أنـت حـر   ½ : وكذا لو قال لعبـده     ،الطالق نوى به الطالق أو مل ينو      
 قولـه    ألنّ ؛ إن التيمم يفيد الطهارة    :وعلى هذا قلنا   ،¼يا حر ½ أو   ¼حررتك½

 ،يف حصول الطهارة به   )٤(صريح ]٦: املائدة[﴾ِليطَهركُمولَـِكن يِريد   ﴿ :تعاىل
 انـه  :واآلخر)٥( أنه طهارة ضرورية   :أحدمها : فيه قوالن   الرمحة  عليه وللشافعي

                                                
احلقيقة ليست بقسيم   : قيل، هذا احلكم يوجد يف احلقيقة أيضاً     : فإن قلت ] يوجب ثبوت معناه  : [قوله  )١(

   ١٢. للصريح فال ينايف وجود حكمها
؛ ألنّ عني لفظه قائم مقام معناه يف إجياب احلكم فال حاجة إىل      ]إخل... ومن حكمه أنه يستغين   : [قوله  )٢(

فإذا نوى  ،  أراد أن يصرف الكالم عن موجبه إىل حمتمله فله ذلك فيما بينه وبني اهللا تعاىل               أما لو ، النية
رفع القيد من األلفاظ الصرحية يف التعليق أو نوى احلرية من العمل من األلفاظ الـصرحية يف التحريـر       

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، صدق ديانةً ال قضاًء
أنِت ½فجرى على لسانه  ¼ احلمد هللا ½: وعزمية حىت لو قصد أن يقول     فيثبت بغري قصد    ] عن النية : [قوله  )٣(

  ١٢". التعليق احلامي"كذا يف ، يقع الطالق بغري قصده¼ طالق
موضوع إلزالة ، ]٦: املائدة  [﴾ركُمِليطَه﴿: ؛ ألن لفظ التطهري املستفاد من قوله تعاىل     ]صريح: [قوله  )٤(

فعلى : فإن قلت ،  بصرحيه أن يكون التيمم مطهِّراً على اإلطالق       فيفيد النص ، النجاسة وإثبات الطهارة  
اشـتراط  : قيل، هذا كان ينبغي أن ال تشترط النية يف التيمم قياساً على الوضوء وهو خالف املذهب              
  ١٢. النية مع التيمم حلصول التيمم وبعد ما حصل ال حيتاج إىل النية حلصول الطهارة بالتيمم

والضرورة ترتفع بفرض واحد وللفرض اآلخر ضرورة       ، مشروعة جلهة الضرورة  : أي] ضرورية: [قوله  )٥(
فَلَـم  ﴿: ولنا إطالق قوله تعـاىل ،  والسنن والنوافل تبع للفرض ، وال ضرورة قبل الوقت أيضاً     ،أخرى

      ï 

  )٤٦(  

    يف 

 ١٢. لك اللفظبذ ١٢. ة إىل اآلخرسبا بالنماحد منهووإمنا مجعهما يف فصل تسمية كل 

 ١٢. أي كل واحد منهما

 ١٢. الصريحأي 

 ١٢. ريبوأمثلة الكل سيأيت عن ق

 ١٢. الصريحأي 

 ١٢. أي استغناء عن النية

 ١٢. أي أن الصريح معمول به بال تأويل وصرف

 ١٢.  النداءمثال ١٢. مثال اإلخبار ١٢. مثال النعت ١٢. الزوج

 ١٢. املوىل ١٢. مثال النعت ١٢. أي بقوله أنت طالق وغريه
 ١٢. مثال اإلخبار

 ١٢. مثال النداء

 ١٢. أي أن الصريح ظاهر املراد ويثبت معناه بأي طريق كان ١٢. عتق

 ١٢. التيممأي 

 ١٢. أي التيمم

 ١٢. أي القولني

 ١٢. أي التيمم

 ١٢. التيمم ١٢. القول

 ١٢. بعده ال وليست قبل الوقت وهاقدر بقدرفيت

 ١٢. الصريح أي



 

   )٤٧(  

    يف 

 ج املسائل على مذهبني من وعلى هذا خير،هو ساتر للحدث)١(ليس بطهارة بل 
 للمتوضـئني   ممامة املتيم إوالفرضني بتيمم واحد    )٢(داءوأقت  جوازه قبل الو  

 )٤(للعيـد )٣(وجوازه بدون خوف تلف النفس أو العضو بالوضـوء وجـوازه          
 والكناية هي ما استتر معناه وااز قبـل أن          ،واجلنازة وجوازه بنية الطهارة   

   ............................................،زلة الكنايةـيصري متعارفا مبن
                                                

جـوداً   وحكم اخللف حكم األصل و     ،وألنه خلف عن املاء   ، ]٦: املائدة  [﴾ اآلية   تِجدواْ ماء فَتيممواْ  
الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عشر سنني ما مل جيد ½: ولقوله صلى اهللا تعاىل عليه وسلم، وعدماً
  رمحهـم اهللا    الترمذي واحلاكم  حه وصح ،احلديث رواه ابن حبان يف صحيحه وأصحاب السنن       ¼ املاء

١٢ ."الفصول"كذا يف ¼ طهور املسلم½ ويف رواية أليب داود والترمذي ،وعن أيب ذر  
وهلذا يعود حكم احلدث السابق إذا رأى املاء مع أن رؤيته           ، ال رافع له  ] بل هو ساتر للحدث   : [قوله  )١(

فلو كان التيمم طهارةً مطلقةً ورافعاً للحدث السابق ملا عاد برؤيته املاء؛ ألنّ             ، املاء ليس بنجس خارج   
 وجعل الشارع   ،ة مع احلدث للضرورة   فعلم أنّ احلدث األول باٍق لكن أبيحت الصال       ، الزائل ال يعود  

ـ ﴿: إنه طهارة مطلقة بصريح النص وهو قوله تعاىل       : وحنن نقول ، استعماله ستراً للحدث   طَهِليكُمر﴾ 
وإنما عاد احلدث السابق برؤيته املـاء؛       ، فكان خالفه خالف النص الصريح وهو قبيح      ، ]٦: املائدة  [

فعند القدرة على استعماله    ،  وجود اعتبار التيمم ابتداًء وبقاء     ألنّ عدم القدرة على استعمال املاء شرط      
  ١٢. يرتفع التيمم لعدم الشرط فيعود احلدث السابق

قيدنا به؛ ألنّ  أداء مطلق الفرضـني كـالركوع          ، الصالتني املفروضتني : أي] وأداء الفرضني : [قوله  )٢(
  ١٢. والسجود جائز عنده أيضاً

 لعدم الضرورة؛ ،فعندنا جيوز وعنده ال، لصالته بناء أو ابتداء إذا خاف فوا: يأ]  للعيدجوازه: [قوله  )٣(
  ١٢. ألنه ليس بفرض

لنا ما رواه ابن عدي يف كامله وابن أيب شيبة يف مصنفه والطحـاوي يف معـاين         ]  آه ...للعيد: [قوله  )٤(
قال ابن عدي   ، ¼تيمم وصلّ  اجلنازة وأنت على غري وضوء ف      جئتكافإذا  ½: اآلثار عن ابن عباس مرفوعاً    

أخرجـه  ¼  عليها  جبنازة وهو على غري وضوء فتيمم وصلّى       أنه أيت ½: وعن ابن عمر  ، واب موقوف الص
  ١٢. تباعه لألثر يرفعه إىل حكم الرفعوشدة ا، الدار قطين

 ١٢. مذهبنا ومذهبه ١٢. االختالف ١٢. أي التيمم ١٢. أي التيمم

 ١٢. ألنه حمدث حقيقة عنده يف حقهم أوله طهارة قاصرة ١٢. عندنا ال عنده ١٢. عندنا ال عنده

 ١٢. عندنا ال عنده
 ١٢. عندنا ال عنده

 ١٢. عندنا ال عنده

 يممأي الت

 ١٢. مبتداء
 ١٢. الستتارة باحلاجة أي القرينة ١٢. شائعا ١٢. خرب

 ١٢. لوجود معىن التردد فيه

 ١٢. أي التيمم ١٢. عندنا ال عنده

 ١٢. عندنا ال عنده



 

   )٤٨(  

    يف 

  له إذ ال بد ؛ احلال بداللةوجود النية أو    )٢(عند الكناية ثبوت احلكم ا   )١(وحكم
        لفـظ   يا املعىن مس   وهلذ ،جوهمن دليل يزول به التردد ويترجح به بعض الو 

أنـه  )٤(يف باب الطالق ملعىن التردد واستتار املراد ال       )٣(البينونة والتحرمي كناية  
 ايات يف حق عدم والية الرجعـة       ويتفرع منه حكم الكن    ،يعمل عمل الطالق  

  ........................... .....ولوجود معىن التردد يف الكناية ال يقام ا
                                                

  :كما قال¼ كنوت½أو ¼ كنيت½: خوذ من قوهلممأ] الكناية: [قوله  )١(
  كْنو عن قَذُوٍر ِبغيِرهـا    وِإني ألَ 

  

  خب أَحيانا ِبهـا فَأُصـارِ     وأُعِر  
  

  

بأن علم السامع أنّ املتكلّم نوى من كالمه أحد معانيه بأن           ] عند وجود النية أو بداللة احلال     : [قوله  )٢(
فإنه ، لطالقأو علم بداللة احلال ككنايات الطالق حال مذاكرة ا        ، ¼أردت به كذا  ½أو  ¼ نويت½: قال

 خبالف الصريح فإنّ املتكلم وإن مل   ،¼ال أنوي به الطالق   ½ وإن قال املتكلّم     احلاليقع ا الطالق بداللة     
، فإنّ لفظه قائم مقام معناه فال حاجة إىل النية        ، مثالً يثبت معناه ويقع الطالق    ¼ الطالق½ينِو معىن بلفظ    

  ١٢. يارية وهي كلّها صادرة باإلرادةبل النية موجودة؛ ألن التلفّظ من األمور االخت
أنـت  ½: إنما كانت كناية يف باب الطالق مع أنها ظاهرة املراد يف نفسها؛ ألنه إذا قيل              ] كناية: [قوله  )٣(

حصل فيه التردد واالستتار؛ ألن البينونة يف حقّها حتتمل أن تكون من وصلة النكاح              ¼ حرام½أو  ¼ بائن
وكذا احلرمة حتتمل أن تكون ،  أو عن أمثاهلا يف الشرف واحلسن والورعأو عن املعصية أو عن اخلريات

حراماً على الزوج أو على غريه من الرجال وأن تكون ممنوعة عن املعاصي أو عن اخلـريات أو عـن                   
أنت ½: فإذا ثبت االحتمال فيها من وجوه استتر مراده من قوله مثالً          ، الوالدين أو عن اخلروج والربوز    

  ١٢. يف باب الطالق: فلذا مسي كنايةً هاهنا أي، ¼رامح½أو ¼ بائن
لو كانـت هـذه     : إشارة إىل جواب إشكال مقدر وهو أن يقال       ] ال أنه يعمل عمل الطالق    : [قوله  )٤(

           كما قال الشافعي   ، األلفاظ كنايات عن الطالق لكانت عاملة عمل الطالق يف وقوع الطالق الرجعي
والواقع ا عنـدكم البـائن      ،  بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنهم      رمحه اهللا وهو مذهب عمر وعبد اهللا      

أنّ هلذه األلفاظ حقـائق مـن البينونـة      : تقرير اجلواب ، فأشكل األمر وهو أنها كنايات عن الطالق      
وإنما يسمى كنايات الحتماهلا وجوهاً كسائر األلفاظ املـشتركة فاسـتتر           ، واحلرمة فتعمل مبوجباا  

  ١٢. "املعدن"كذا يف ،  الكنايات ال أنها تكىن ا عن صريح الطالقمرادها كاستتارة يف

 ١٢. كمذاكرة الطالق أو قرينة أخرى ١٢. أي الكناية

 ١٢. صفت دليل

 ١٢. أي الدليل

 ١٢. ر املرادأي استتا ١٢. على بعض آخر ١٢. أي الدليل ١٢. الثابت يف الكناية

 ١٢. بائننت كأ

 ١٢. نت حرام أو مثله كانت بتةكأ

 ١٢. من احتمال الوجوه

 ١٢. ا ذكرنا أن موجب هذه األلفاظ قطع النكاحممأي 

 ١٢. أي الكناية

 ١٢. من حمتمالته



 

   )٤٩(  

    يف 

نفسه يف باب الزنا والسرقة ال يقام عليه احلد ما            لو أقر على   حتى)١(العقوبات
 ام احلد على األخـرس باإلشـارة       املعىن ال يق    وهلذا ،الصريح)٢(مل يذكر اللفظ  

 الحتمـال    عليـه  احلد)٣( ال جيب  ¼صدقت½ :قذف رجال بالزنا فقال اآلخر    ولو  
  .صديق له يف غريهالت

                                                
ويف الكنايات شـبهة    ، كحد الزنا وحد القذف؛ ألا تندرئ بالشهبات باحلديث       ] العقوبات: [قوله  )١(

   ١٢. وقصور يف ثبوت موجبة لالستتار املذكور
هو التام يف هذا املقـصود والكنايـة        والصريح  ، ألنّ الكالم موضوع لإلفهام   ] اللفظ الصريح : [قوله  )٢(

فظهر هذا التفاوت فيما يدرأ بالـشبهات  ،  يف هذا املعىن لتوقّف حصول املقصود فيها على النية  ةقاصر
كما إذا أقر على نفسه بأني جامعت فالنةً مجاعـاً          ، فإنها ال تثبت بالكناية   ، وهي احلدود والكفّارات  

  ١٢. حراماً ال جيب عليه حد الزنا
لكن التصديق ملا احتمـل وجوهـاً   ، ألنّ تصديق القاذف قذف كناية] ال جيب احلد عليه : [قوله  )٣(

 أو صدقت يف غريه فلـم       ، كذبت اآلن  م قبل هذا فلِ   فيحتمل أنك صدقت  ، فلم جيب احلد  خمتلفة  
  ١٢. يكن تصرحياً يف القذف

 ١٢. بطريق الكناية

 ١٢. بأن قال أخذت مال فالن

 ١٢. حد الزنا والسرقة

 ١٢. ل فالنكزنيت ا أو سرقت ما ١٢. املقر على نفسه

 ١٢. لعدم التصريح ١٢. بأن قال جامعت فالنة

 ١٢. املقر بالزنا والسرقة

 ١٢. الترددأي 
 ١٢. إخل... عطف على قوله ال يقام أي وهلذا املعىن لو قذف

 ١٢. أي الثابت وهو غري املقذوف

 ١٢. أي تصديق اآلخر وهو الثالث

 ١٢. أي القاذف

 ١٢. أي اآلخر وهو الثالث



 

   )٥٠(  

    يف 

  ا ن)١( يف املتقابالت الظاهر و :عىن ر والنصواحملكم مع مـا  املفس 
 كالم ظهـر  كلفالظاهر اسم ل ،يقابلها من اخلفي واملشكل وامل واملتشابه     

 مـا سـيق الكـالم       والنص ،ل تأم من غري )٢(املراد به للسامع بنفس السماع    
 ]٢٧٥: البقرة[﴾ الْبيع وحرم الربا   أَحلَّ اهللا و﴿ : ومثاله يف قوله تعاىل    ،)٣(ألجله

عاه الكفار من التسوية    اد)٤(فاآلية سيقت لبيان التفرقة بني البيع والربا ردا ملا        
 وقد علم حل البيع   ]٢٧٥: البقرة[﴾ما الْبيع ِمثْلُ الربا   ِإن﴿ :بينهما حيث قالوا  

 يف حل البيـع     يف التفرقة ظاهراً  وحرمة الربا بنفس السماع فصار ذلك نصا        
                                                

، املتضادات إشارة إىل أن املتضادات واملتقابالت عند أهل األصول شيء واحد          : أي] يف املتقابالت : [قوله  )١(
خبالف أهل املعقـول فـإنّ      ، يف زمان واحٍد من جهٍة واحدةٍ      وهو عدم اجتماع األمرين يف حملّ واحٍد و       

  ١٢. رة عن عدم اجتماع األمرين الوجوديني مع باقي القيود املذكورة يف املعقولالتقابل عندهم عبا

 كونـه   املعترب يف النص كما أنّ،ال  له أو مبجرد مساعها سواء كان مسوقاً   :أي] بنفس السماع : [قوله  )٢(
لتأويل ر عدم احتمال التخصيص وا     ويف املفس  ،ال  للمراد سواء احتمل التخصيص أو التأويل أو       مسوقاً

 فعلى هذه تكون األقسام متداخلة      ،كم عدم احتمال شيء من ذلك      ويف احمل  ،ال سواء احتمل النسخ أو   
ـ  ، هذا على رأي املتقدمني    ،ةيايزة حبسب املفهوم واعبتار احليث     متم ،حبسب الوجود  ا علـى رأي     وأم

املتأخ   للمعىن الذي جيعل نه مسوقاً نه يشترط يف الظاهر عدم كو     ا أقسام متبائنة وأ   رين فاملشهور بينهم أ 
ر عدم احتماهلا مع وجـود       ويف املفس  ،سوق مع احتمال التأويل والتخصيص    ويف النص ال  ،  فيها ظاهراً

   ١٢. "مرأة األصول" كذا يف ،كم عدمه أيضاًاحتمال النسخ ويف احمل

ظهـور الشـتراك     إىل الكالم فيزداد ال     ألجل موجبه والسوق يعرف بقرينة تضم      :أي] ألجله: [قوله  )٣(
 و يف أصل الظهور     الظاهر والنص    واحلاصل أنّ  ،بالقرينة يزداد الظهور يف النص  ظاهر يف نفـسه      النص 

  ١٢. وبالسوق يزداد الظهور على الظاهر

 حىت شـبهوا  ون بني البيع والربا يف احللّ الربا ويسوار يعتقدون حلّ الكفّ  ألنّ ]ارعاه الكفّ ملا إد : [قوله  )٤(
وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم    ﴿ كيف يكون : اهللا تعاىل عليهم وقال     فرد .¼ِإنما الْبيع ِمثْلُ الربا   ½ :الوابالبيع فق 

  ١٢. ]٢٧٥: البقرة [ ﴾الربا

 ١٢. شرع يف تفصيلها بعد البيان إمجاال ١٢. املتقابالتأي 

 ١٢. خرج به اخلفي واملشكل  وغريمها فمرادمها يظهر بالتأمل

 ١٢. جردهمبأي 

 ١٢. أي املذكور من النص والظاهر ١٢. أي قصد له
 ١٢. مفعول له ١٢. بيان املثال

 ١٢. فيه

 ١٢. يف قوهلم

 ١٢. بالنظر إىل نفسي الصيغة ١٢. الكفارأي  ١٢. ي البيع والرباأ
 ١٢. بيانية

 ١٢. يف إفادة الفضل ١٢. للكالم

 ١٢. بني البيع والربا

 ١٢. أي يف أقسام الظهور واخلفاء

 ١٢. اآلية



 

 

ب لَكُم مـن النـساء      طَا)١(فَانِكحواْ ما ﴿ :وكذلك قوله تعاىل   ،وحرمة الربا 
اإلطالق علم )٣( سيق الكالم لبيان العدد وقد]٣: النساء[﴾وثُالَثَ ورباع)٢(مثْٰىن

بيـان  يف  اإلطـالق نـصا   حقيف )٤(واإلجازة بنفس السماع فصار ذلك ظاهرا 
الَّ جناح علَيكُم ِإن طَلَّقْتم النساء ما لَم تمسوهن         ﴿ : وكذلك قوله تعاىل   ،العدد
واْ أَوفِْرض٥( ت( ًةفَِريض ن٢٣٦: البقرة[﴾لَه[ نص )٦(    هلـا املهـر     يف حكم من مل يسم

                                                
 ،م كالاليت يف آية التحـرمي      ما حر   منهن ؛ ألنّ  لكم من النساء    ما حلّ  :أي] ﴾ما طاب لكم  ﴿: [قوله  )١(

  نكـاحهن   من الرجال ومع ذلك مل حيلّ      تطيبهن من النساء يس    كثرياً  بأنّ :اندفع ما قيل  ذا التفسري   و
 ،جه ما قيل يت دون الطبعي حىت،ة الطيبة الشرعي وهو احللّ   ب فإن املراد من الطي    ،كالآليت يف آية التحرمي   

م من يمِشي علَـى  فَِمنه﴿: قوله تعاىل واحد منهما موضع األخرى ك تقع كلّ ¼ما½ و ¼من½ اعلم أن    مثّ
  ١٢. ]٤٥: النور [  اآلية﴾بطِْنِه وِمنهم من يمِشي علَى ِرجلَيِن

اقتسموا هذا املـال    ½ : كما تقول  ، اثنني اثنني وثالثة ثالثة وأربعة أربعة      :أي] إخل... ﴾مثىن﴿: [قوله  )٢(
اخلطاب للجماعة فصار املعـىن      ؛ ألنّ لو أفرد مل يكن له معىن صحيح      و ،¼درمهني درمهني وثالثة ثالثة   

ثـنني  اإل يوجب اشتراك اجلميـع يف نكـاح   ؛ ألنهلينكح مجيعكم اثنني وثالثة وأربعة وال معىن لذلك   
  ١٢. والثالثة واألربعة وهو ممنوع يف الدين

 من كان من    ؛ ألنّ ه ا ملرء من النساء    ب نكاح ما يستطي   إباحة: أي] وقد علم اإلطالق واإلجازة   : [قوله  )٣(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ، درجات األمر اإلباحة؛ ألنّ أدىناللسان يفهم ذلك مبجرد السماعأهل 

 تكـون اآليـة     إذ ليس األمر للوجوب حىت     ؛ النكاح  ظاهر يف حلّ   ¼أنكحوا½فإن لفظ   ] ظاهراً: [قوله  )٤(
  ١٢. ه يف وجوب النكاح ال يف حلّظاهراً

: كما يف قوله تعاىل،  أو حىت تفرضوا هلنن فريضةإال أن تفرضو هل: أي] إخل... ﴾ لَهنأَو تفِْرضواْ﴿: [قوله  )٥(
﴿ِهملَيع وبتي ٌء أَويِر شاَألم ِمن لَك سيتوب:  أي]١٢٨: آل عمران [﴾ لَي ١٢. إالّ أن يتوب أو حىت  

  وختيري الزوج، املهرنص يف جواز التطليق قبل الوطي وقبل تسمية: أي] إخل... نص يف حكم من: [قوله  )٦(
:  وظاهر يف جواز النكاح بدون تسمية املهر من قوله    ،واستبداده واستقالله فيه؛ ألنه املقصود من إيراده      

فهذا الظاهر مقارن إلشـارة     ، فإنّ الطالق متفرع على صحة النكاح     ، مل تفرضوا : ﴾ أي أَو تفِْرضواْ ﴿
      ï 

  )٥١(  

    يف 

 ١٢. يف قلوبكم ١٢. يف النص والظاهر

 ١٢. أي عدد الزوجات

 ١٢. أي مساع هذه اآلية ١٢. وإباحته يف النكاح

 ١٢. من غري تأمل

 ١٢. أي يف إباحة ما يتطيبه  املرء من النساء ١٢. تعاىل فانكحواأي قوله 

 ١٢. أي مثل حتديد عددهن
 ١٢. أي مهرا مقدرا

 ١٢. لعله معرب گناه

 ١٢. مل جتامعوهنأي 

 ١٢. النساءأي 



 

   )٥٢(  

    يف 

ون ذكر املهـر     النكاح بد  إىل أنّ )١(وظاهر يف استبداد الزوج بالطالق وإشارة     
٢(¼ ذا رحم حمرم منه عتق عليه      من ملك ½ : وكذلك قوله عليه السالم    ،يصح( 

الظـاهر  )٣( وحكم ،وظاهر يف ثبوت امللك له     لقريبانص يف استحقاق العتق     
 )٤(ني مع احتمال إرادة الغـري      وجوب العمل ما عامني كانا أو خاص       النصو

 عتق حتى إذا اشترى قريبه   :قلنا لى هذا  وع ،ااز مع احلقيقة  )٥(زلةـوذلك مبن 

                                                
 وإباحة هذا النحـو  ، املتعة يف الصورتني فهو نص فيهبل الظاهر أنه مسوق لبيان، النص واقع يف ضمنه 
  ١٢. من الطالق ظاهر

 ال يف  البحث يف ذكر الظاهر والنصألنّد؛ ما ذكر اإلشارة بطريق االستطرا  وإن] إخل... وإشارة: [قوله  )١(
  ١٢. ه عليه أن النص ملا أفاد هذا احلكم بطريق اإلشاره نبإالّ شارةاإل

بكونه قريباً وبكونه   : مبجرد شراه فالعتق يتعلّق بكال الوصفَني أي      : بال صنع منه أي   ] هعتق علي : [قوله  )٢(
وكذا لو ملك أخته من الرضاعة ال تعتـق  ، ابن العم ال يعتق لعدم احملرميه  حمرماً فلو ملك بنت العم أو     

  ١٢. لعدم القرابة

فعند بعضهم منهم   ، هر والنص مذهبني  اعلم أنّ للمشايخ يف حكم الظا     ] إخل... وحكم الظاهر : [قوله  )٣(
ظناً ال قطعاً :  أنّ حكم الظاهر وجوب العمل مبا وضع له اللفظ ظاهراً أي:الشيخ أبو املنصور املاتريدي

وبه قال أصحاب احلديث وهذا مذهب مـشايخ        ، ووجوب االعتقاد حبقيقة ما أراد اهللا تعاىل يف ذلك        
صاص والقاضي أبو  منهم الكرخي رمحه اهللا واجل    " عراقال"يخ  وقال مشا ، ديارنا وهو قول بعض املعتزلة    

أنّ الظاهر من الكتاب والسنة املتواترة يوجب العلم والعمل قطعاً وبه قال عامة املعتزلـة وهـذا          : زيد
فمن اعترب هذا االحتمال ال     ، اخلالف مبين على أنّ كلّ حقيقة حتتمل ااز وكلّ عاٍم حيتمل اخلصوص           

طع ومن مل يعترب لبعده وعدم نشوه عن دليل يثبت ما القطع على ما سبق إليه اإلشارة                 يثبت ما الق  
١٢. "الفصول"كذا يف ، يف حبث اخلاص  

  ١٢.  حيتمل التخصيص وكل عام، حقيقة حيتمل ااز إذ كلّ؛ احتمال التأويل أو التخصيص:أي  )٤(

 ، حيتمالن اخلصوص وااز ااز فكذا الظاهر والنص احلقيقة حتتمل كما أنّ:أي]  اازـزلةمبن: [قوله  )٥(
  ١٢.  غري معترب عند اجلمهور، هذا االحتمال معترب عند البعضغري أنّ

 ١٢. يف هذه اآلية ١٢. أي استقالله

 ١٢. أي القريب ١٢. أي من ملك ذا رحم حمرم

 ١٢ .ذو رحم حمرم

 ١٢. ي الظاهر والنصأ

  دخل يف ملكه بظاهر قوله ١٢. أي كل واحد من الظاهر والنص يف احتمال إرادة الغري
 ١٢. اخل...  عليه السالم من ملك

احملرم كاألخ واألب واالبن
 .

١٢
 



 

   )٥٣(  

    يف 

ما يظهـر التفـاوت بينـهما        وإن ،)١(عليه يكون هو معتقا ويكون الوالء له      
 يقـع   ¼أبنت نفسي ½ :ي نفسك فقالت  قطل½ :لو قال هلا  )٣(وهلذا ،املقابلة)٢(عند

ـ يف الطالق ظاهر يف البينونة فيتـرج )٤( هذا نصألنّ ؛ا رجعي الطالق ل ح العم
اأو)٥(شربوا من أبواهلا  ا½ :وكذلك قوله عليه السالم ألهل عرينة      ،بالنصلبا¼ 
وقوله عليه السالم ،وظاهر يف إجازة شرب البول      يف بيان سبب الشفاء    نص: 
 يف وجوب االحتراز    نص ¼ة عذاب القرب منه   زهوا من البول فإن عام    ـاستن½

  .................................. ..الظاهر)٦( علىالنصعن البول فيترجح 

                                                
   سواء أعتقهلك املالك سبب الوالء هو ثبوت العتق على م أصحابنا اختلفوا يف أنّاعلم أنّ] له: [قوله  )١(

  وغريهـم  ،¼الوالء ملن أعتق½ :ين بدليل قوله عليه السالم  فأكثرهم على الثا   ،عتاقاإلباختياره أم ال أو     
وهلـذا   ¼من ورث القريب عتق على ملكـه      ½على أن سببه هو العتق على ملكه وهو الصحيح بدليل           

  ١٢. "الفصول" كذا يف ،¼والء اإلعتاق½ : وال يقال¼والء العتاقة½ : يقال،يضاف الوالء إليه

 علـى   ح الـنص   فيترج ،عارضة وهو أن ينفي أحدمها ما يثبت اآلخر        عند امل  :أي] عند املقابلة : [قوله  )٢(
  ١٢.  غري مقصوٍد؛ ألنه املقصود بسوق الكالم ألجله خبالف الظاهر؛ ألنه أقوى النص؛ ألنّالظاهر

 : لو قال الرجـل المرأتـه      : قلنا ،ت واقع ومل يتساويا عند املقابلة      التفاو  ألجل أنّ  :أي] وهلذا: [قوله  )٣(
  ١٢. "الفصول" كذا يف ،¼اً يقع الطالق رجعي¼ نفسيبنتأ½:  فقالت،¼ِكفسقي نطلّ½

ال وما يف حكمه كالتفويض؛     واجلواب يطابق السؤ  ¼ طلّقي½: قولهألنه وقع جواباً ل   ] نص يف الطالق  : [قوله  )٤(
  ١٢. إلتيان ما فوض إليها واملفوض هو صريح الطالق فكان نصاً فيه¼ أبنت½: وألنّ سوق قوهلا

فلم يـوافقهم   ، ما روي أنّ قوماً من عرينة أتوا املدينةَ       : وقلت، أبوال إبل الصدقات  : أي] من أبواهلا : [قوله  )٥(
فأمرهم رسولُ اهللا صلى اهللا تعاىل عليـه وسـلم أن           ، املدينة ومرضوا واصفرت ألوام وانتفخت بطوم     

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، علوا وصحواخيرجوا إىل أموال الصدقات ويشربوا من أبواهلا وألباا فف

 ، بذلك  وجيعل هذا منسوخاً   ¼اشربوا من أبواهلا  ½ :وهو قوله عليه الصالة والسالم    ] على الظاهر : [قوله  )٦(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،ة هذا على ختصيص إباحته يف أهل عرينأو حيمل

 ١٢. أي املشترك املالك القريب ١٢. أي املشترك املالك

 ١٢. أي الظاهر والنص ١٢. وهو مال املعتق بالفتح بعد املوت

 ١٢. أي المرأته ١٢. اوت بينهماأي للتف

 ١٢. فيقدم األعلى على األدىن

 ١٢. أي قوهلا أبنت نفسي

 ١٢.  البائنأي يف وقوع الطالق

 ١٢. اسم واد ١٢.  والنصالظاهرول السابق يف املقابلة بني أي مثل الق

 ١٢. ل الصدقةبأ ١٢. تصغري عرنة موضع بقرب املدينة

 ١٢. وإباحة

 ١٢. على اإلطالق ١٢. البولأي  ١٢. أي أكثره

 ١٢.  وجوب االحتراز عن البولأي

 ١٢. الثاين

 ١٢. وهو إجازة شرب البول

 ١٢. األول

 ١٢. رجل



 

 

ما سقته الـسماء ففيـه      ½ :وقوله عليه السالم   ،)١( شرب البول أصالً   فال حيلّ 
وات ايف اخلـضر  )٢(لـيس ½ : وقوله عليه السالم   ، نص يف بيان العشر    ¼شرالع

ل ح األو  فيتـرج  وجوهـاً )٣( الصدقة حتتمل   ألنّ ؛ل يف نفي العشر    مؤو ¼صدقة
م بل املتكلّ من قِ )٦(من اللفظ ببيان  ر فهو ما ظهر املراد به       املفس)٥(وأما ،الثاين)٤(على

                                                

 وهو مذهب أيب حنيفة     ،وال لغريه  ي يف مجيع األوقات ال للتداو     :أينصب على الظرف    ] أصالً: [قوله  )١(
وعلى حممد  ، للتداوي شربه    يوسف رمحه اهللا تعاىل يف إباحة      ة على أيب   واحلديث حج  ،رمحه اهللا تعاىل  

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،وطهارته مطلقاًرمحه اهللا تعاىل يف إباحة شربه 

أنه كتب إىل الـنيب     ½: اىل عنه  الترمذي عن معاذ رضي اهللا تع      روى] ¼وات صدقة اليس يف اخلضر  ½: [قوله  )٢(
وضعفه الترمـذي  ¼ ليس فيها شيء  ½: فقال، صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يسأله عن اخلضراوات وهي البقول         

 وفيه احلسن بن عمارة ضعيف      ،وإنما يروي هذا موسى بن طلحة مرفوعاً ومرسالً       ، ¼ال يصح شيء  ½: وقال
  ١٢. "الفصول"كذا يف ، ةمتروك من السابع: جروقال ح، باركوتركه ابن امل، ضعفه شعبة وغريه

 العـشر   فإرادة، ع كالتطو ها كما حتتمل الزكاة والعشر حتتمل غريمها أيضاً       فإن] حتتمل وجوهاً : [قوله  )٣(
  ١٢. ح فيترج قطعي والنصل غري قطعي واملؤو،يكون بطريق التأويل

كلّ : فقال أبو حنيفة رمحه اهللا، روع والثماراعلم أم اختلفوا يف زكاة الز] على الثاين: [قوله  )٤(
 عادة ويقصد به استغالل األراضي ففيه العشر سواء كان مما يبقى سـنةً كاحلنطـة                ينبتما  

وقال أبو يوسف وحممـد     ، والشعري والتمر والزبيب أو ال يبقى كالبقول قليالً كان أو كثرياً          
 هلم يف اشتراط البقاء ،ية فيما بلغ مخسة أوسقال عشر إالّ فيما مثرته باق    : والشافعي رمحهم اهللا  

والزكاة غري ، فإنه مطلقة حيتمل الزكاة والعشر، ¼وات صدقةاليس يف اخلضر½: قوله عليه السالم
ماسقته السماء  ½: ولقوله عليه السالم  ،منفية؛ ألنها جيب إذا بلغت قيمتها نصاباً فتعين العشر        

وما رواه حيتمل ، يف كلّ خارج باقياً كان أو غري باٍقفإنه نص يف وجوب العشر    ¼ ففيه العشر 
واألول غري ، وإنما أريد العشر بطريق التأويل كما ذكروا، بالعشر والزكاة وغريمها كالتطوع   

  ١٢. "الفصول"كذا يف ، قطع ملا قرر يف حملّه والنص قطعي يترجح عليه

ما هو ذكر   نالسابق إ :  قلت ؟م أعيد هاهنا  املشترك فلِ  قد سبق ذكره يف      :فإن قلت ] را املفس وأم: [قوله  )٥(
املفسأي ر اخلاص:ر من املشترك املفس،واملراد به هاهنا املفس ١٢.  فال يلزم التكرار، منهر األعم  

  فاألول كبيان الصالة، وهذا يتناول بعمومه البيان القاطع وغري القاطع] ببيان ِمن ِقبل املتكلّم: [قوله  )٦(
      ï 

  )٥٤(  

    يف 

 ١٢. حني سئل بأن العشر يف أي شيء

 ١٢. أي األرض
 ١٢. أي عشر اخلارج

 ١٢. للعاشر يأخذ

 ١٢. أي البقول ١٢. كذلك

 ١٢. النصأي 

 ١٢. راملفسأي  ١٢. املؤولأي 

 ١٢. جانب

 ١٢. كذلك

 ١٢. وهو نفي العشر

وب
وج

هو 
و

شر
 الع

 .
١٢

 



 

   )٥٥(  

    يف 

 )١(فَـسجد ﴿ : مثاله يف قوله تعاىل    ،حبيث ال يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص      
  أنّفاسم املالئكة ظاهر يف العموم إالّ    ]٣٠: احلجر[﴾ِئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ  الْمالَ
مث بقـي   )٢(¼هـم كلّ½ :ل التخصيص قائم فانسد باب التخصيص بقوله      احتما

 ويف  ،¼أمجعـون  ½:احتمال التفرقة يف السجود فانسد باب التأويـل بقولـه         
 ظـاهر يف    ¼تزوجت½ : بكذا فقوله   شهراً  تزوجت فالنةً  :قال)٣(الشرعيات إذا 
  ............. ..............................................النكاح إال أنّ

                                               
 

خرج النيب صلى اهللا تعاىل     ½: وهلذا قال عمر رضي اهللا تعاىل عنه      ، والثاين كبيان الربا  ، ةوالزكا
خرج ¼ ال حيتمل التأويل والتخصيص½: فبقوله، ¼عليه وسلم من الدنيا ومل يبني لنا أبواب الربا   

ـ      ، عنه الثاين فإنه ليس مبفسر؛ ألنه مل يلحقه بيان قاطع          اء وهلذا وقع االختالف فيه بني العلم
  ١٢. الفحول

 يف تعظـيم   نص، ظاهر يف سجود املالئكة    ﴾ فَسجد ﴿: قوله تعاىل  فإنّ] ﴾فَسجد الْمآلِئكَةُ ﴿: [قوله  )١(
  السالمالصالة و نا وعليه   آدم على نبي، سجود بعض املالئكة بأن يكـون       :أيه حيتمل التخصيص     لكن 
 قوله خمصوص البعض فانقطع احتمال التخصيص ب      اًاملالئكة عام: ½مالتأويل بأن سجدوا   وحيتمل، ¼كُلُّه 

نيني أو جمتمِعِقمتفر،ونَ½ : باب التأويل بقوله فانسدعمأَج¼١٢. ة بال شبهراً فصار مفس  

فيتأكّد به عموم اجلمع فانقطع احتمال      ، لإلحاطة والشمول ¼ كلّ½؛ ألنّ كلمة    ]كلّهم: [قوله  )٢(
فكيـف  ،وكلّ عام حيتمل التخصيص     ، من ألفاظ العام  ¼ كلّ½كلمة  : فإن قيل ، التخصيص به 

إذا ¼ كلّ½كلمة  : قلت، ينسد باب التخصيص من غريه مع وجود احتمال املخصص يف نفسه          
طع احتمال التخصيص وإالّ يكون مناقضاً ملا هو املقصود منها وهو استعملت بعد اسم العام انق
جـاءين  ½: فإذا قلت، حيتمل ااز¼ جاءين زيد½: كما أن قولك، تاكّد الشمول وتقوية احلكم  

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، امتنع عنه ااز¼ زيد نفسه

 النـسخ ال    سئلة ال حيتمله ملا عرف أنّ     سخ وهذه امل  ر حيتمل الن   املفس :فإن قيل ] إخل... إذا قال : [قوله  )٣(
م الفـرق  نسلّ  ال: أو يقال،ر من وجه دون وجه    بأنه مفس  : أجيب ،جيري يف كالم الناس فكان حمكماً     

١٢. ر واحلكم يف كالم العبادبني املفس  

 آلدم عليه السالم ١٢. أي املفسر ١٢. يف العام ١٢. يف التخصيص ١٢. أي البيان

 ١٢. تعليلية

 ١٢. بإخراج بعض األفراد

 ١٢. يف العموم

 ١٢. يف العموم

 ١٢. بأن سجدوه ال يف وقت واحد
 ١٢. أي بعشرة دراهم مثال

 ١٢. تفرقةأي تأويل ال

 ١٢. فصار مفسرا
 ١٢. ي األحكام الشرعيةأ

 أي مثاله يف بعض

 ١٢. مبعىن لكن

 ١٢. أي الرجل



 

   )٥٦(  

    يف 

 متعـة )٢( هـذا  : املراد بـه فقلنـا     ر فس ¼شهراً½ : فبقوله ،)١(احتمال املتعة قائم  
 ألف من مثن هذا العبد أو من مثن هـذا      لفالن علي  : ولو قال  ،بنكاح)٣(ليسو

 ، احتمال التفسري بـاقٍ     أنّ  نص يف لزوم ألف إالّ     ¼ ألف علي½ : فقوله ،املتاع
ح ن املراد بـه فيتـرج   بي¼من مثن هذا املتاع½و أ ¼ن مثن هذا العبد  م½ :فبقوله
ر على   املفسى النصوقولـه  ، قبض العبد أو املتاع    عند  ال يلزمه املال إالّ    حت: 

½ ألف لفالن علي ¼    من نقد بلد   ½ : يف نقد البلد فإذا قال      ظاهر يف اإلقرار نص
 نقد بلد كذا وعلـى      لد بل  فال يلزمه نقد الب    النصعلى   املفسر يترجح   ¼كذا

 حبيث ال جيوز خالفه     املفسر على   فهو ما ازداد قوةً   )٤(ا احملكم وأم ،هذا نظائره 

                                                
اد بـه  قائم بطريق ااز؛ ألنّ التزوج كما يراد به التابيـد يـر       ¼ تزوجت½: يف قوله : أي] قائم: [قوله  )١(

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، التوقيت على أنّ النكاح يف احلقيقة ملك املتعة باملرأة

  أن يقول حبـضرة الـشهود       صورة نكاح املتعة   :لقاري رمحه اهللا  قال موالنا علي ا   ]  متعة هذا: [قوله  )٢(
½ويذكر¼  هكذا وكذا   نفسكِ متعت من املال   من الزمان وقدراً   ةً عد ،مسلم يف   ملا روى وذلك ال يصح

رخص رسول اهللا صلى اهللا تعـاىل       ½:  قال  رضي اهللا عنه    ابن سلمة بن األكوع    صحيحه عن أياس  
        الفتح واحد؛ ألنه : قال البيهقي، ¼ عنهاىعليه وسلم عام أوطاس يف املتعة مث أوطاس وعام وعام

خيرب وحرمـت  أنها أبيحت مرتني وحرمت مرتني فكانت حالالً قبل         : وقال النووي ، بعده بيسري 
وحرمت بعد ذلك بعد ثالثة أيام مؤبـداً إىل    ، يوم خيرب مثّ أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس         

  ١٢. يوم القيامة

  ١٢. تهلنكاح والتوقيت يبطله وقد وقّ ألنّ التأبيد شرط ل]وليس بنكاح: [قوله  )٣(

وقيل ِمـن   ، االنتقاض واالدام مامون من   : أي¼ حمِكم½: يقال، من اإلحكام بالكسر  ] احملكم: [قوله  )٤(
ومن أن يـرد عليـه النـسخ        ، ن التخصيص والتأويل  عفإنّ احملكم ميتنع    ، منعته: أي¼ أحكمت فالناً ½

  ١٢. والتبديل

 ١٢. يف قوله تزوجت

 ١٢. أي نكاح املتعة

 ١٢. على أن املراد متعة ١٢. بطريق ااز

 ١٢. أي مراد املتكلم

 ١٢. توقيتلل

 ١٢. أي قوله تزوجت شهرا
 ١٢. حقيقة

 ١٢. ري جهة لزوم األلفأي تفس ١٢.  على وضعت لإللزامألن كلمة

 ١٢. أي عني أحد احملتمالت

 ١٢. فائدة ترجيح املفسر على النص

 ١٢. الذي أقر به لفالن ١٢. املقر

 ١٢. ألن الثمن ال يلزم إال عند قبض املبيع

 ١٢. فال يعمل به بإزائه
 أي بلد عينه

 ١٢. وقس على هذا الذي ذكر

 ١٢. أي املفسر

 ١٢. أي يترك موجبه

 ١٢. احلكمي أ



 

   )٥٧(  

    يف 

ِإنَّ ﴿و ]٧٥: األنفـال [﴾اللّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم   )١(ِإنَّ﴿ مثاله يف الكتاب     ،أصال
ظْل  اللّهئاً   الَ ييش اسالن ٤٤: يونس[﴾م[،  يف اإلقـرار   ات ما قلنا   ويف احلكمي : 
يف لزومـه   )٢( هذا اللفـظ حمكـم     ه لفالن علي ألف من مثن هذا العبد فإنّ        إن

 ،ر واحملكم لزوم العمل ما ال حمالة    وحكم املفس  ، وعلى هذا نظائره   عنه)٣(بدالً
  .األربعة أربعة أخرى تقابلهاهلذه )٤(مث

                                                
 فإنّ علم اهللا تعاىل مما ال حيتمل التبديل والزوال؛          ]٧٥: األنفال  [ ]﴾ِإنَّ اللّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم    ﴿: [قوله  )١(

وكذا تنـزهه عن الظلْم ممـا ال     ، عاىل من الواجبات؛ ألنه صفة كماله وضده من النقائص        ألنّ علمه ت  
  ١٢. "لفصولا"كذا يف ، حيتمل التبديل والنسخ

ر عن اإلقرار إىل عدمـه يف وقـت مـن    حبيث مل ميكنه تبديله بأن يغي] إخل... حمكم يف لزومه : [قوله  )٢(
 وهكذا حال العقود الالزمة العارية عن موانع اللـزوم  ،ر والتغي لإلزالة والفسخ فلم يبق قابالً ،األوقات

  ١٢. "الفصول" كذا يف ،كالبيع بال خيار والرباءة عن خيار العيب والرؤية

فـإن  ، صار حمكماً ¼ من مثن العبد  ½: فإذا قال ، حيتمل األسباب املختلفة  ¼ علي ألف ½: ألنّ قوله ] بدالً عنه : [قوله  )٣(
فما وجه ختصيص   ، كان حمكماً أيضاً على معىن أنه لو رجع بعد ذلك ال يصح           ¼ ن علي ألف  لفال½: إذا قال : قيل
ظاهره لزوم بغري عوض وهـو حيتمـل        ¼ لفالن علي ألف  ½: قوله: قيل، بكونه حمكماً ¼ من مثن هذا العبد   ½: قوله

فإنـه  ¼  مثن هـذا العبـد     من½: التأويل بأن يكون من مثن العبد فإذا احتمل التأويل ال يكون حمكماً خبالف قوله             
 واحملكم ما ازداد قوةً على املفسر واملزيد غري         ،قد تقرر من قبل أنّ هذا مفسر      : أن يقول : ولقائل، الحيتمل التأويل 

املزيد عليه فكيف يكون حمكماً على أنّ هذا حيتمل الرجوع واإلسقاط بأن التزمه بغري عوض من مثن العبـد أو                    
ويعجز املقر عن إثبات اجلهة اللّهم املفسر إالّ أن جياب أنّ احلكميات مما             ، لزوم األلف مطلقاً  أقام املقرله بينة على     

، إنه ليس مبحكم حقيقـةً : وميكن أن يقال، فلذا جعل هلما مثالً واحداً    ، ال يوجد الفصل فيها بني املفسر واحملكم      
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، زلة احملكم يف انقطاعه عن احتمال النسخـبل هو مبن

 تقابـل املتناقـضني   :ل األو:والتقابل على أربعة أقـسام ]  أخرى تقابلها  هلذه األربعة أربعةٌ   مثّ: [قوله  )٤(
ع اجتماعهما يف حمـلّ واحـد       ين ومها أمران وجوديان مين     تقابل الضد  : والثاين ،نسانلالإكاإلنسان وا 

كـة والعـدم     تقابل امللَ  : والرابع ،بنب واال تقابل املتضائفَني كتقابل األ   : ثالث وال ، والبياض كالسواد
١٢. م احلركةكتقابل احلركة والسكون على رأي من جعل السكون عد  

 ١٢. ال بالتبديل وال بالنسخ

 ١٢. أي احملكم

 ١٢. مثال احملكم ١٢. أي ال ينقص من حسنام وال يزيد يف سيئام

 ١٢. ما تقدمفي

 ١٢. أي علي ألف من مثن هذا العبد

 ١٢. أي األلف

 ١٢. أي احملكم ١٢. أي العبد

  مبوجبهما أيأي 
 ١٢. أي تضادها وتساويها يف املرتبة ١٢. واحملكم       املفسر 

 ١٢. ة األخرية يقابل ظهور تلك األربعةيف أن خفاء هذه األربع



 

   )٥٨(  

    يف 

وضـد  )٣(امل املفسروضد  )٢( املشكل النصوضد  )١(فضد الظاهر اخلفي  
 مثاله  ،من حيث الصيغة  )٥( بعارض ال  هفاخلفي ما خفى املراد ب     ،)٤(احملكم املتشابه 

                                                
 ال لنفس الصيغة     كالم ال يفهم منه املراد بعارض عرض للمحلّ         اسم لكلّ   اخلفي :يعين]  اخلفي: [قوله  )١(

    املراد بالنظر إىل موضوعها اللغ     بأن يكون صيغة الكالم ظاهر لكن صار خفياً   ،وي    بعارض بأن خيتص  
  ١٢. ¼النباش½ و¼الطرار½ كما ستعرف يف ،باسم آخر الشتماهلا على زيادة مفهومها أو نقصاا

 كرجـل  ، دخل يف أشكاله وأمثاله بعد ما خفي بنفـسه ؛ ألنه نيه مبرتبت  خفائ نّ كما أ  ]املشكل: [قوله  )٢(
  ١٢. اغترب عن وطنه فاختلط أشكاله من الناس

 م كمـا أنّ   بل املتكلّ  ببيان من قِ   إالّل والطلب   لوغ خفائه إىل درجة ال ينكشف بالتأم      لب] امل: [قوله  )٣(
١٢. م على درجة ال حيتمل التأويل والتخصيصتكلّر ببيان من املانكشاف املراد من املفس  

ل وال ببيان الطلب وال بالتأم ب ال حيتمل حلوق الظهور أصالًحبيث بلغ أعلى اخلفاء  ألنه]املتشابه: [قوله  )٤(
  ١٢. م التبديل والزوال مراد احملكم حبيث ال يتوهم كما أنّبل املتكلّن ِقِم

ولكن ، املراد بالنظر إىل موضوعه اللغويأنّ صيغته ظاهرة : يعين] ال من حيث الصيغة: [قوله  )٥(
 يف إجياب القطع على كلّ      فإنها ظاهرة املراد  ، الكالم خفي بالنسبة إىل حملّ آخر كآية السرقة       

وهو اختـصاصهما   ، لكنها خفية يف حق الطرار والنباش بعارض      ، سارق مل خيتص باسم آخر    
وال يعرفان باسم السارق؛    ، النباش: الطرار والثاين : باسم آخر يعرفان به حيث يقال ألحدمها      
الطرار الذي يأخذ ممن وذلك لزيادة معىن السرقة يف ، إذ السرقة هو أخذ مال حمترم حمرز خفية

 فيكون أمتّ من السارق يأخذ عن قاصد فظ املال بضرب غفلة وفترة تعتريههو يقظان قاصد حل  
قة يف النباش؛ ألنه يأخذ من ، لكن انقطع حفظه بعارض نوم أو غيبة، احلفظ ونقصان معىن السِر

فإذا وقع  ، لسارقفيكون فعله أنقص من ا    ، امليت الذي ليس حبافظ لكفنه وال هو أهل لذلك        
اخلفاء يف حق الطرار والنباش فنظرنا كما هو حكم اخلفي فوجدنا يف الطرار الزيـادة علـى          

وجب احلد وهو   ن لنباش النقصان فوجدنا الشبهة فلم    فأوجبنا عليه احلد بالداللة ويف ا     ، السرقة
ملـا  ¼ ال يقطـع  ½: قيل، ولو كان القرب يف بيت مقفّل     ، القطع؛ ألنّ احلدود تندرئ بالشبهات    

وقـال أبـو يوسـف      ، واألول أصح وهذا كلّه عندنا    ، لوجود احلرز ¼ يقطع½: وقيل، ذكرنا
، ¼من نبش قطعنـاه   ½: يقطع النباش على كلّ حال لقوله عليه السالم       : والشافعي رمحهما اهللا  

وهو النباش بلغـة أهـل   ¼ ال قطع على املختفي½:  ملا روي عنههو حممول على السياسة  : قلنا
  ١٢. وحواشيه" املنار"كذا وجدته يف ، املدينة

 ١٢. أي تلك األربعة

 ١٢. أي االصطالحي

 ١٢. خفاء لغويا فال إشكال

 ١٢. اخلفيأي ب ١٢. آخر خارجي



 

   )٥٩(  

    يف 

ـ  ]٣٨: املائـدة [﴾الساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعواْ أَيِديهما   و﴿ :يف قوله تعاىل   ه  فإن
  السارق خفي يف     ظاهر يف حق حق  وكذلك قولـه تعـاىل     ،اش الطرار والنب : 

 ولو  ، اللوطي  الزاين خفي يف حق    يف حق   ظاهر ]٢: النور[﴾ والزاِني الزاِنيةُ﴿
 ،ان العنب والرم  ا يف حق  ه به خفي  حلف ال يأكل فاكهة كان ظاهرا فيما يتفكّ       

  . يزول عنه اخلفاءحتىالطلب )١(وحكم اخلفي وجوب
ما خفي على الـسامع    بعد كأنه على اخلفيا املشكل فهو ما ازداد خفاءً  وأم

ـ )٢( ال ينال املراد إال بالطلب مث    حتى دخل يف أشكاله وأمثاله      تهحقيق ـى ل بالتأمحت 
 حلف ال يأتدم فإنـه ظـاهر يف اخلـل            إذا  ونظريه يف األحكام   ،يتميز عن أمثاله  

 ىما هو مشكل يف اللحم والبيض واجلنب        والدبس فإنيطلب يف معىن االئتـدام      حت 
الم يوجد يف اللحم والبيض واجلنب أ)٣( ذلك املعىن هلل أنّمث يتأم.  

                                                
ا لزيادة  إم، يف بعض األفراداللفظ وحمتمالته ليعلم أنّ اختفائه  طلب معاين    :أي] وجوب الطلب : [قوله  )١(

  ١٢. ل دون الثاين فيحكم يف األو فيظهر املراد حينئٍذ،املعىن فيه على الظاهر أو لنقصانه

كـذا يف   ، يز عن أمثاله خبالف اخلفي فإنه يكفي فيه الطلب لقلّـة خفـاء            حىت مي ] مث بالتأمل : [قوله  )٢(
  ١٢. "الفصول"

فعند أيب حنيفة رمحه اهللا أنه يوجد وهو الظاهر من مذهب أيب يوسف؛             ] إخل... هل يوجد : [قوله  )٣(
،  نيةاسم اإلدام بالفال يدخل حتت مطلق     ، عىن التبعية وألنّ اخلبز ال يصطبغ ا فتكون قاصرة يف م        

وهي املوافقة فما يؤكل ¼ املوادمة½أنه يوجد فإنه مشتق من : وقال حممد وهو رواية عن أيب يوسف
إنّ متام املوافقة   : ولكنا نقول ، ¼دام أهل اجلنة اللحم   سيد إ ½: سالموقال عليه ال  ، مع اخلبز موافق له   

، ديث متعلق بـاآلخرة    فكالمنا يف الدنيا واحل    ،واحلديث ال ينتهض حجة   ، باالختالط واالصطباغ 
  ١٢. "املعدن"كذا يف 

 ١٢ .أي السارق والسارقة
عاىل
وله ت

ي ق
أ

 إخل
رق
لسا
 وا

. 
١٢ 

١٢ .كفن كش ١٢ .ركيسه ب 

 ١٢ .إخل...  السارق وأي مثل قوله تعاىل

 ١٢ .وهو من عمل قوم لوط
 ١٢ .قوله ال يأكل فاكهة

 ١٢ .انار ١٢ .انگور

 ١٢ .إشارة إىل وجه التسمية

 ١٢ .متعلق بقوله دخل

 ١٢ .أي املشكل ١٢ .املراد

 ١٢ .أي مرادة

 ١٢ .داماأي ال يأكل إ

 ١٢. ل مع اخلبز تبعا ومها ذه الصفةدام ما يؤكألن اإل

 ١٢ .سركه

 ١٢ .پنير ١٢ .أي قوله ال يأتدم ١٢ .وهو عصري الرطب

 ١٢. ينتظر السامع أوال يف مفهومات لفظ اإلدام مجيعا

 ١٢ .رپني ١٢ .املطلوب يف لفظ اإلدام ١٢ .نهاميف استخراج املفهوم املراد 



 

 

ا فصار حبـال ال يوقـف   وهو ما احتمل وجوه)١(ق املشكل امل ومث ف 
 :ونظريه يف الشرعيات قوله تعـاىل      ،ببيان من قبل املتكلم   )٢(على املراد به إالّ   

  .]٢٧٩: البقرة[﴾حرم الربا﴿
 مـرادة بـل املـراد     وهي غريةقطلهو الزيادة امل   املفهوم من الربا     فإنّ

      رات املتجانسة واللفظ ال داللة له على الزيادة اخلالية عن العوض يف بيع املقد
 مثال املتشابه   ،)٣( مث فوق امل يف اخلفاء املتشابه      ،هذا فال ينال املراد بالتأمل    

  .عات يف أوائل السوراحلروف املقطّ
                                                

  ١٢.  على اخلفيخفاًء يف املشكل كما هو ازداد زداد اشتباهاً ا:أي] امل: [قوله  )١(

 : فإن قيل  ،له يوقف عليه بالطلب والتأم     فإن ،خبالف املشكل ] إخل... مبل املتكلّ  ببيان من قِ   إالّ: [قوله  )٢(
مل املتشابهيدخل يف حدإذ ؛ ا املراد : قلت،م أيضاًبل املتكلِّن ِق ببيان ِمإالّا ال يوقف على مراده هو مم 

 واملتشابه لـيس    ، الكالم م ويقبل حلوقه بداللة فحوى    ن قبل املتكلِّ   ببيان مِ  إالّيف امل ال يوقف عليه      
   مل واملتشابه بأنّ     كذلك على ما تقرمل يقبـل حلـوق  ر عند األصوليني يف الفرق بني االبيـان  ا ، 

 إذ ال زيادة له يف اخلفاء على مرتبـة  ؛فبداللة ما ذكر يف املتشابه من التوقّ  و ،واملتشابه ال يقبل حلوقه   
ها ال تقبل    فإن ،رعات يف أوائل السو   ده مبثال املقطّ   كيف ال يكون املتشابه كذلك وأكّ      ، ذلك إالّامل  

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،حلوق البيان

وهو ما انقطع رجاء معرفة املراد منه يف الدنيا بالنسبة إىل األمة وال يرجـى               ] ابهاملتش: [قوله  )٣(
وأما بالنسبة إىل النيب عليه الصالة والسالم فمعلوم بوقت نزول القرآن بال تفرقة             ، بدوه أصالً 

اية فهو يف غ، بينه وبني سائر القرآن كيال يلزم السفه؛ ألنّ التخاطب مبا ال يفهم املخاطب سفه
فصار كرجل مفقود عن بلده وانقطع أثره وانقـضى         ، اخلفاء مبنـزلة احملكم يف غاية الظهور     

: البقرة  [﴿آمل﴾  : مثل،  نوع ال يعلم معناه أصالً كاملقطعات      :مثّ املتشابه على نوعني   ، جريانه
فإنها يقطع كلّ حرف منها عن اآلخر يف        ، ]١: طه  [ و﴿طه﴾، ]٢: اجلاثية  [ و﴿حم﴾، ]١

 يعلم معناه ونوع، ىن ما إالّ لغرض التركيبوال يعلم معناه؛ ألنه مل يوضع يف العرب ملع، لّمالتك
 ﴾يـد اللّـهِ   ﴿  : مثل قوله تعاىل  ، لغةً لكن ال يعلم مراد اهللا تعاىل؛ ألنّ ظاهره خيالف احلكم          

      ï 

  )٦٠(  

    يف 

 ١٢ .املأي  ١٢ .يف زيادة االشتباه واخلفاء

 ١٢ .بالطلب والتأمل

 ١٢ .أي امل

 ١٢ .أي األحكام الشرعية

 ١٢ .ألن البيع وضعه للتجارة وهي مبنية على حتصيل الزيادة ١٢ .حبسب اللغة

عاىل
وله ت

يف ق
لربا 
من ا

 .
١٢ 

 ١٢ .إخل... الواو مبعىن أو لتعطيل أي إذ ال داللة

 ١٢ .أي الربا

 ١٢ .اليه عن العوضذكور من الزيادة اخلاملأي املراد 

 ١٢ .أي املكيالت واملوزونات

 ١٢ .بلفظ الربا



 

   )٦١(  

    يف 

  . يأيت البيانحتىة املراد به حقي)١(اعتقادوحكم امل واملتشابه 

                                                
 ]٥: طه [﴾ استوى الرحمن علَى الْعرِش  و﴿]١١٥: البقرة  [﴾وجه اللِّه  و﴿]٦٤: املائدة [

 اهللا تعاىل مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة على اهللا هوأمثال ذلك مما دلّ عليه النص على ثبوت
فهذا كلّه من قبيل املتشابه يعتقد حقيقتـه وال         ، تعاىل لتنـزهه عن اجلسمية واجلهة واملكان     

  ١٢". الشرح"كذا يف ، يدرك كيفيته

 اعتقاد  :أي يأيت البيان     واحد منهما من امل واملتشابه حىت       بكلّ :أي] املراد به ة  اعتقاد حقي : [قوله  )١(
 أحد إن شـاء اهللا   لكلّا بعد القيامة فيصري مكشوفاً وأم،ه قبل يوم القيامة    وإن مل نعلم    املراد به حق   أنّ

   تعاىل وهذا يف حق ة األم، وأم   تبطل فائـدة  الّإ ومعلوماً النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم فكان ا يف حق 
 العلمـاء  نّإ: ة املعتزلة وقال الشافعي وعام،م بالزجني مع العريب وهذا عندنا كالتكلّ،التخاطب باملهمل 

آل [  اآليـة  ﴾وما يعلَم تأِْويلَه ِإالَّ اللّه     ﴿: قوله تعاىل  ومنشأ اخلالف يف     ، يعلمون تأويله  الراسخني أيضاً 
؛ ةمجلة مبتـدأ  ¼ والراِسخونَ ِفي الِْعلْمِ  ½ وقوله   ،¼ِإالَّ اللّه ½ :ب الوقف على قوله    فعندنا جي  ،]٧: عمران  

وعند ،  الراسخني هو التسليم واالنقياد     فيكون حظّ  ، الزائغني  اهللا تعاىل جعل اتباع املتشاات حظّ      ألنّ
 والوقـف غـري   ¼اللّه½وف على  معط¼والراِسخونَ½ : بل قوله،¼ِإالَّ اللّه½ :ال يوقف على قوله  الشافعي  

 وهـذا نـزاع     :أقول ،﴾ اللّه والراِسخونَ ِفي الِْعلْمِ    ِإالَّ﴿ فيكون املعىن    ، حال منه  :﴾ويقولون﴿ ،الزم
يعلم الراسخون تأويله½: ن قال  م ؛ ألنّ لفظي ¼ال يعلـم  ½: ومـن قـال  ، يريدون يعلمون تأويله الظين

مل يـذهب إىل    : قال ابن مسعاين  ، الذي جيب أن يعتقد عليه     قيريدون ال يعلمون احل   ¼ الراسخون تأويله 
ا األكثرون من الصحابة والتابعني ومن بعدهم فذهبوا إىل          وأم ،ة قليلة مِذر إالّ شِ  ¼العلم½ يف   الوقف على 
  ١٢. كذا يف بعض احلواشي، وهو أصح الروايتني عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه، ¼اهللا½الوقف على 

 ١٢ .أي بكل واحد منهما

  إما يف الدنيا كامل أو يف
 ١٢ . اآلخرة كما يف املتشابه

 ١٢ . اهللا تعاىل فهو حقأي اعتقاد أن ما أراده



 

 

 وما يترك به حقيقة اللفظ مخـسة        يترك به حقائق األلفاظ   )١( فيما
ما كـان    وذلك ألن ثبوت األحكام باأللفاظ إن      ؛العرف)٢( داللة :أحدها أنواع

لداللة اللفظ على املعىن املراد للمتكلم فإذا كان املعىن متعارفا بني الناس كان       
 ،دليال على أنه هو املراد به ظاهرا فيترتب عليه احلكـم       ذلك املعىن املتعارف    

على ما تعارفه الناس فال حينث بـرأس        )٣(مثاله لو حلف ال يشتري رأسا فهو      
املتعارف  وكذلك لو حلف ال يأكل بيضا كان ذلك على        ،العصفور واحلمامة 
 تـرك احلقيقـة ال   ظهر أنّ)٤(وذا ، العصفور واحلمامةبيضفال حينث بتناول    

 ومثاله تقييـد    ،القاصرة)٥(ب املصري إىل ااز بل جاز أن تثبت به احلقيقة         يوج
٦( بالبعض العام(   ا أو مشيا إىل بيت اهللا تعاىل أو أن يضرب          وكذلك لو نذر حج

                                                
حقائق األلفاظ  زم من ترك     وال يل  هذا شروع يف بيان ترك حقائق األلفاظ      ]  إخل ... به فيما يترك : [قوله  )١(

    ١٢. حلقيقة القاصرة ابل جاز إرادة، إرادة ااز

 ال العرف مـن     ،م املعاين منها  واملراد بالعرف العرف يف استعمال األلفاظ وتفه      ] داللة العرف : [قوله  )٢(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،عتبار هلاا لي الم العرف العحيث التعامل ملا عرف أنّ

 وهو رأس البقـر     اًس يف التنانري ويباع مشوي    بكيوهو ما   من الرأس   ] على ما تعارفه الناس    فهو: [قوله  )٣(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،والغنم عند أيب حنيفة رمحه اهللا

 نقولتني وهي أنه إذا تركت احلقيقة      من املسئلتني امل    قاعده مستفادة  هذا بيان ] إخل... وذا ظهر : [قوله  )٤(
از مراال يتعيه ب،داًن اازل جاز أن يراد به احلقيقة القاصرة؛ ألن١٢. ا واسطة بني احلقيقة الكاملة وا  

 رأس البقر والغنم من لفظ      ي أن يراد به بعض أفراد احلقيقة كإرادة       وه] إخل... احلقيقة القاصرة : [قوله  )٥(
 أريـد بـه      ما لى اللفظ يطلق ع    فإنّ ¼البيض½وز من لفظ    ة بيض الدجاجة واإل    وكذلك إراد  ،¼الرأس½

  ١٢.  فإذا ذهب اإلطالق كان قاصراً، اإلطالق كمال يف تناول موجبه؛ إذه ال مطلقاً لكن،حقيقة

 وإن كان حقيقة يف مطلـق الغلبـة    فاحلج، ختصيصه به ومنه تقييد املطلق بالقيد      :أي] بالبعض: [قوله  )٦(
 حبـسب اللغـة يف      شرع أو قاصرةً   حبسب ال   كاملةً  صار حقيقةً   فهو يف العرف الشرعي    والقصد لغةً أ

      ï 

  )٦٢(  

    

 ١٢ .عرف باالستقراء

 ١٢ .أي األنواع

 ١٢. أي ترك احلقيقة بداللة العرف إمنا كان ١٢ .أي العادة

 ١٢. حبيث يتبادر إىل الفهم عند مساعه

 ١٢. أي املعىن املتعارف فيما بينهم

 ١٢. أي املعىن املتعارف ١٢. أي اللفظ

 ١٢. بني الناس

 ١٢. أي ترك احلقيقة بداللة العرف

 ١٢. أي حلفه يقع

 ١٢. احلالف ١٢. رأس

 ١٢. باشتراء رأسأي 
 ١٢. وحنومها إال بالنية

 ١٢. تعارف الشراء غري مألنه

 ١٢. أي يقع

 ١٢. أي حلفه على عدم أكل البيض
 ١٢. وحنومها ١٢. بأكل ١٢. احلالف

 ١٢. ذكرنا من ترك احلقيقة يف املسئلتنيأي مبا 
 ١٢. أي احلقيقة القاصرة

 ١٢. على بعض أفراد الكاملة أو بعض أجزائها
 ١٢. أي مثل قوله ال يشتري رأسا وال يأكل بيضا

 ١٢. نذر ١٢. نذر

 ١٢. للفظ



 

 

    قـد   : والثاين ،العرف)١( بأفعال معلومة لوجود   بثوبه حطيم الكعبة يلزمه احلج 
مل   كل مملوك يل فهو حر     : مثاله إذا قال   ، يف نفس الكالم   بداللةتترك احلقيقة   

 لفظ اململـوك     ألنّ ؛إذا نوى دخوهلم  )٣(مكاتبوه وال من أعتق بعضه إالّ     )٢(يعتق
 وجه وهلذا كلوجه واملكاتب ليس مبملوك من       كلّمطلق يتناول اململوك من     

اله مث  ج املكاتب بنت مو   تزو)٥(املكاتبة ولو ئ  تصرفه فيه وال حيل له وط     )٤(مل جيز 
                                                

        وكذلك ضرب احلطـيم  ،ة اإلحرام القصد املخصوص بأفعال معلومة من الوقوف والطواف مع شرطي 
              يف فعـل   متعارفاً معروفاً بثوبه وإن كان حقيقة لغة يف مطلق ضربه حنو كان فقد صار يف العرف العام 

وكذلك امل  ،احلج ـ ولو بإرادة زيار  ،  الكعبة :يأ إىل بيت اهللا مطلق يف مشيه إليها         شي     ا أو للعمـرة
  ١٢.  يف إرادة احلجو يف العرف جاء مستعمالًوالتجارة وغريها فه

 ،ج معناه اللغوي ال يقتضي لزوم احل       وإن كان  ج الناس يريدون به التزام احل     نّفإ] لوجود العرف : [قوله  )١(
افاللفظ العاملَم ١٢. "املعدن" كذا يف ،جمازاً ال  فكان حقيقة قاصرة أريد به اخلاص  

 بـاللفظ   احلقيقة املتروكة يف املكاتب ومعتق البعض كااز فال يصري مراداً        ألنّ ]إخل... مل يعتق : [قوله  )٢(
  ١٢. "الفصول" كذا يف ، بالنيةإالّ

  ما فيه ملك ولو بوجـه بالقيـام مبـدء           ملا كانت احلقيقة وهي كلّ     :أي]  آه ... إذا نوى  إالّ: [قوله  )٣(
 بـه ال     إطالق الكالم بقيام املبدء التام     أريد بالقيام وصف الكمال من داللة      بل   ،االشتقاق به مهجورة  

زلة ااز أو الكنايـة     ـ مبن ؛ ّألا حينيذٍ   إذا نوى دخول الناقص أيضاً     إالّ اململوك الكامل هاهنا     إالّيراد  
   ية بال حلاظ خصوص  وتعميم الكلّ،بنحو ما ما فيه ملك ولو    ة والقصد إىل إدخال كلّ    حيتاج فيه إىل الني

 ،لفظ عليـه  ل ؛ ألنه ال داللة    الولد ر وأم  إخراج املدب   قضاءً يصح  لكن ال  ،الكمال فيعتق املكاتب أيضاً   
 ، داللة فيعترب قضاء أيضاً     أيضاً ظ ويف إدخال املكاتب تشديد على نفسه ويف اللف        ،وفيه ختفيف له أيضاً   

  ١٢. "الفصول"كذا يف 

فه  وجه جلاز تـصر  من كلّ ولو كان مملوكاً، يف املكاتب يف البيع واهلبة:أي] فه فيهز تصرمل جي : [لهقو  )٤(
  ١٢.  ومعتق البعض كاملكاتب عند اإلمام األعظم رمحه اهللا،فيه

ج  فإذا تزو  ،اً تام  له ملكاً  م كون املكاتب مملوكاً    عد :أيتفريع على السابق    ]  آه ...جولو تزو : [قوله  )٥(
د نكاحها معه   وملكته حبكم اإلرث مل يفس    ، يهابمات مواله وورثت زوجها املكاتب أل      نت مواله مثّ  ب

      ï 

  )٦٣(  

    

 ١٢ .من اإلحرام والطواف والوقوف ١٢ .أي الناذر ١٢ .وهو امليزاب

 ١٢ .أي ترك احلقيقة بداللة يف نفس الكالم ١٢ .اللفظ

 ١٢ .ذا اللفظ

 ١٢ .إخل... أي العبد الذي أعتق

 ١٢. يف قوله كل مملوك يل فهو حر ١٢ .يف اململوك ١٢ .القائل

 ١٢ .أي املوىل

 ١٢ .أي لعدم كونه مملوكا من كل وجه ١٢ .ا معتق البعض عند أيب حنيفةوكذ
 ١٢ .أي املوىل ١٢ .أي املكاتب

 ١٢ . األمة

 ١٢ .النوع

 ١٢ .أي املكاتبني ومن أعنت بعضه



 

 

 من كل وجه     وإذا مل يكن مملوكاً    احالنك)٢(سدالبنت مل يف  )١( ورثته  و مات املوىل 
فإن امللك   الولد   ر وأم وهذا خبالف املدب  )٤(حتت لفظ اململوك املطلق   )٣(ال يدخل 

 مـن   النقصان يف الرق  )٥(ما املدبرة وأم الولد وإن    ئفيهما كامل ولذا حل وط    
                                                

ا مها لَ  لكن ، الزوجة إذا ملكت زوجها بطل النكاح وكذا العكس        ؛ ألنّ وإن كان القياس يقتضي فساده    
  ١٢. مل يفسد نكاحهاو وهو املوجب للفساد اً تاممل متلكه ملكاً

وورثته ½ : قوله  فكيف يصح  ، املكاتب ال يورث عندنا    :ولقائل أن يقول  ]  إخل ... البنت وورثته: [قوله  )١(
ده خ بعد موت سـي ؛ ألنّ عقد الكتابة ال ينفسا ورثت بدل كتابتهبأنه حممول على أ:  أجيب ،¼البنت

 املوىل يفسد    مات  مثّ  إىل الرق  رد ا لو ورثت نفس املكاتب بأن عجز و       ؛ أل لنا ذا ما أو  وإن ،باإلمجاع
  ١٢. النكاح

 أحد الزوجني إذا    ؛ ألنّ  وجه لفسد النكاح    من كلّ  ولو كان املكاتب مملوكاً   ] مل يفسد النكاح  : [قوله  )٢(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،ملك اآلخر فسد النكاح

 وكـذا معتـق     ، على اإلطالق   الثابت من وجه دون وجه ال يكون ثابتاً         ألنّ ] آه ...ال يدخل [: قوله  )٣(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ، كاملكاتب عند أيب حنيفة رمحه اهللا؛ ألنهعضالب

 عدم تناولـه املكاتـب      يقتضي، ¼املطلق ينصرف إىل الكامل   ½ : قول املشايخ  :فإن قيل ] املطلق: [قوله  )٤(
 يقتضي عكس ذلك فمـا وجـه التوفيـق بـني     ¼املطلق جيري على إطالقه  ½ : وقوهلم ،ومعتق البعض 

 ومـن   ، وال إطالق يف الصفات    ¼املطلق جيري على إطالقه   ½ : املراد من قوهلم   نّ بأ : أجيبب ،القاعدتني
  ١٢.  فافهم، الكامل يف الذات دون الصفات¼ينصرف إىل الكامل½ :قوهلم

 التحرير ما عن  يصحالًم ملا كان امللك كا   :ر تقريره جواب سوال مقد  ] إخل... ما النقصان وإن: [قوله  )٥(
 فات الزمة ال تقبل الفسخ حبال فكان الـرق  تصريالد التدبري واالست  ؛ ألنّ  ما  مع أنه ال يصح    كفّارةال

 امللـك يف املكاتـب    األمر بالعكس وهو أنّ: ولقائل أن يقول  ،ارة أن يقع الكفّ    فال يصح  فيهما ناقصاً 
  كامل ويف املدب ملك املوىلبيانه أنّ العبد إذا كوتب ال خيرج عن، الولد قاصر  ر وأم ،ه الفقهـاء  ح ب صر

 ، كما كان وهلذا إذا عجز يكون مملوكاً¼املكاتب عبد ما بقي عليه درهم  ½ :لقوله عليه الصالة والسالم   
          وألنه إذا زال امللك بالكتابة ملا عاد بالعجز كما يف أم  ر الولد واملدب، ما خيرج من يد املوىل حتقيقـاً       وإن 

ا  وأم،هلذا ميلك بالتصرفات وال ميلك املوىل اكتسابه      و ، للمقصود وهو أداء البدل    ملعىن الكتابة وحتصيالً  
 وهلذا ال جيـوز  ، وهلذا ال يقبالن العود إىل امللك كما كان  ،تهمالل يف ملكي  املدبر وأم الولد فتطرق اخل    

      ï 

  )٦٤(  

    

 ١٢ .املكاتبأي 

 ١٢ .املكاتب
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 ١٢. أي ألجل كمال امللك فيهما ١٢ .أي املدبر وأم الولد

 ١٢ .كاتبأي امل

 ١٢ .أي عدم دخول املكاتب ومعتق البعض حتت لفظ اململوك



 

 

كفارة املكاتب عن  إذا أعتق :قلنا)١( وعلى هذا، ال حمالةنه يزول باملوتإحيث 
الواجب هو    ألنّ ؛ الولد  جاز وال جيوز فيهما إعتاق املدبر وأم       ميينه أو ظهاره  

 كان املكاتب كامالً يف   الرق فإذا كان الرق   )٢(التحرير وهو إثبات احلرية بإزالة    
 ناقـصا   كان الرق ا  مم الولد لَ   ويف املدبر وأ   ، من مجيع الوجوه   حتريره حتريراً 

 بداللةتترك احلقيقة    قد   :والثالث ،كل الوجوه )٤(التحرير حتريرا من   يكون)٣(ال
 ¼إنـزل ½ :للحـريب  إذا قال املـسلم      ":السري الكبري " قال يف    ،مكالسياق ال 

ال يكون آمنـا    زل  ـ فن ¼رجالً)٥(إنزل إن كنت  ½ :ولو قال  ،زل كان آمناً  ـفن
                                                

 وقوله عليـه  ،¼عتقها ولدهاأ½ : أال ترى إىل قول رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ،البيع والتمليك 
 امللك  بأنّ: وميكن أن جياب عنه  ،¼ من الثالثِ  ملدبر ال يباع وال يوهب وال يورث وهو حر        او½ :السالم

انتفاعه به مـن االسـتخدام      وفات للموىل يف املكاتب      وملا كان التصر   ،فاتتصرللهو النسبة املطلقة    
  ١٢ ."املفتاح" كذا يف ، الولدر وأم خبالف املدب،والوطي غري جائز كان امللك فيه ناقصاً

 النقصان فيهما يف  الولد من أنّر وأم الفرق املذكور بني املكاتب واملدبعلى أنّ : أي] وعلى هذا : [قوله  )١(
١٢.  دون املكاتبالرق  

 ويف الشرع عجز حكمي مينع ،ة القلب وثوب رقيق وهو يف اللغة الضعف ومنه رقّ     ] بإزالة الرق : [قوله  )٢(
  ١٢.  للكفرار جزاًء يثبت يف الكفّ، والقضاء والوالية لبعض األحكام كالشهادةكونه أهالً

 كان   كامالً  فإذا كان الرق   ، التحرير يبتين على إزالة الرق     حاصله أنّ ] إخل... ال يكون التحرير  : [قوله  )٣(
 ق التحريـر   يف املكاتب كامل فيتحقّ     والرق ، كان التحرير ناقصاً    ناقصاً  وإذا كان الرق   كامالًالتحرير  
يقع حتريرمها ال  الكامل فويف املدبر وأم الولد ناقص فال يتحقّق التحرير،فيقع حتريره عن الكفّارة،الكامل
  ١٢. "الشرح" كذا يف ،ه فاحفظكفّارةعن ال

 مطلق والتحرير الثابت فيهما حترير    ؛ ألنه فال يتناوله التحرير املذكور يف النص     ]  الوجوه من كلّ : [قوله  )٤(
  ١٢. "الشرح" كذا يف ،كفّارة حتريرمها عن الا فال يصح مطلقًيكون حتريراً فال ،وجه دون وجه من

  النـزول وإباحته حـىت يعـد  فهذا التعليق قرينة على أنه مل يرد إجازةَ   ]  آه ...ًإن كنت رجال  : [قوله  )٥(
ة ل الرجولي فرياد به كما ظاهرتعليقه بنـزوله؛ ألنّ كونه رجالً    الظاهر أنه مل يرد   أماناً؛ وذلك ألنه من     

      ï 

  )٦٥(  

    

 ١٢ .احلانثأي  ١٢ .أي الفرق بني املكاتب واملدبر ١٢ .ملوىل أي الرقأي مبوت ا

 ١٢ .أي كفارة اليمني والظهار

 ١٢ .بيان إثبات احلرية ١٢ .بقوله تعاىل فتحرير رقبة ١٢ .يف الكفارة

 ١٢ .أي حتريرمها ١٢ .ب الوجود الكاملألن كمال العدم يف سل

 ١٢ .ه التحرير املذكور يف النصفال يتناول ١٢ .ألجل زواله باملوت

 ١٢ .أي بقرينة لفظة التحقت سابقة عليه أو متأخرة

 ١٢ . رمحه اهللاحممد

 ١٢ .النوع

 ١٢. لأي صاحب جرأة على الرت ١٢ .احملصور ١٢ .املسلم للحريب احملصور

 ١٢ .أي التحرير

 ١٢ .احلريب ١٢ .احلريب



 

 

 ¼األمان األمان ½ : فقال املسلم  ¼األمان األمان ½ :احلريبال يكون آمنا ولو قال      
 ¼ تـرى  حتـى ما تلقى غدا وال تعجـل       )١(ستعلماألمان  ½ :كان أمنا ولو قال   

 اشتر يل جارية لتخدمين فاشترى العمياء أو        :ل ولو قا  ،زل ال يكون آمناً   ـفن
 أختـه مـن     ها فاشـترى  ا أط حتى اشتر يل جارية     :ولو قال الشالء ال جيوز    

إذا ½ : وعلى هذا قلنا يف قوله عليـه الـسالم   ،كلِّعن املو )٢(الرضاع ال يكون  
مث انقلوه فإن يف إحدى جناحيـه داء        )٤(الذباب يف طعام أحدكم فامقلوه    )٣(وقع

                                                
ك له جرأة أن ولَ: إىل التوبيخ والتفريع يف العرف أي   األمر   فريجع   ،ةع واجلالد شجت وال رهوالتاجلرأة و يف  
 ،¼ آه ...األمان½ : ومن هذا اجلنس قوله يف جوابه      ،يت ومصارعيت ومقابليت   أظهرلك قو   حىت تيناو لنِزفا

  ١٢. "الفصول"كذا يف 

بك من حماربيت وال تعجـل يف     ي يف العرف ستعلم ما يص      ألنّ معناه  ]إخل... داًى غ ستعلم ما تلقّ  : [قوله  )١(
 كذا  ، للتوبيخ جمازاً  كَالم فصار ال  ، معك  ترى اآلن شجاعيت وقتايل     بل اصرب حىت   ،األمر الذي أنت فيه   

  ١٢. "املعدن"يف 

 : علـم بقولـه     ألنه ؛ وهي اإلطالق متروكة السياق    كَالم ال  ألنّ حقيقة  ]لال يكون عن املؤكّ   : [قوله  )٢(
½ د فصار املطلق ، له الوطي مراده شراء جارية تصلح للخدمة وجارية حتلّ بأنّ¼ أطاها لتخدمين حىتقياًم 

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،كَالمبداللة سياق ال

  عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنـه أنّ         ¼ وبدأ اخللق  الطب½رواه البخاري يف    ] إخل... إذا وقع : [قوله  )٣(
ِإذَا وقَع الذُّباب ِفي ِإناِء أَحِدكُم فَلْيغِمسه كُلَّه ثُم ِليطْرحه          ½ :ول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم قال       رس

 ما وقـع    طهارة :أي وال خالف يف هذه املسئلة       ، احلديث ¼خِر داءً  جناحيِه ِشفَاًء وِفي اآل    فَِإنَّ ِفي أَحدِ  
الروياين واحملاملي  حه   ورج ، جناسة :يف أحد قوليه   ، عليه الرمحة   عند الشافعي  إالّ ،فيه ألحد من العلماء   

شيء قوله اآلخر ليس ب   ½ : وقال النووي رمحه اهللا    ، عند مجهور أصحابه    الطهارة أصح  لكن، "املقنع"يف  
  ١٢.  وهو قول مجهور العلماء والفقهاء،¼والصواب هو الطهارة

 لكن تركت حقيقة بسياق    ، هي وجوب املقل قضية لألمر     ¼فامقلوه½ :يقة قوله  حق فإنّ] فامقلوه[: قوله  )٤(
 املقـل لـدفع    على أنّ   دلّ ؛ ألنه  ¼اًءو د ىرخ وِفي األ   جناحيِه داءٌ  ىٰدحِإفَِإنَّ ِفي    ½ : وهو قوله  كَالمال

      ï 

  )٦٦(  

    

 ١٢ . أو خذهأي أعطيته ١٢ .أي أعطوين أو أريد األمان

 ١٢ .وفيه العمل باحلقيقة

 ١٢ .ملسلم يف اجلوابا

 ١٢ .أي ما يصيبك وجتده

 ١٢ .الوكيلاملامور وهو  ١٢ .اجلارية ١٢ .رجل لرجل

 ١٢. أي املوكل ١٢ . لهالوكيل ١٢ .اجلاريةأي  ١٢ .اجلارية

 ١٢ .أي ال يقع شراؤه

 ١٢. أي ال يلزم على املؤكل ألنه ال جيوز شراؤه

 ١٢ .أي ترك احلقيقة بداللة سياق الكالم

 ١٢ .أي الذباب ١٢ .أي أخرجوه من الطعام

 ١٢ .احلريب
 ١٢ .احلريب

 ١٢ .اجلارية

 ١٢. أي أغمسوه ١٢ .أي الذباب



 

 

  دل سياق الكالم علـى أنّ ¼م الداء على الدواءليقد)١(ويف األخرى دواء وإنه   
 وقوله  ،يكون لإلجياب )٢(ال ألمر تعبدي حقا للشرع فال      املقل لدفع األذى عنا   

ِمـنهم  و﴿ :قوله تعاىل )٣( عقيب ]٦٠: التوبة[﴾ما الصدقَات ِللْفُقَراء  ِإن﴿ :تعاىل
 ذكر األصناف لقطـع     على أنّ )٤( يدل ]٥٨: التوبة[﴾يلِْمزك ِفي الصدقَاتِ  من  

                                                
 ااألذى عن   ال ألمر تعب؛ ألنال علينا ا؛ ألنه لن للشرع فال يكون لإلجياب   حقاً ديما  املقصود من األمر إن

ال   كونه نفعـاً   ؛ ألنّ  وفيه إشكال  ،هو االبتالء واالمتحان وذلك ال حيصل يف طلب ما فيه نفعة العباد           
ى  أال ترٰ  ،بدنهل ف اهللا تعاىل عبده مبا فيه نفع العبد إصالحاً         جاز أن يكلّ   ؛ ألنه ينايف اإلجياب وااللتزام به   

 األكل فوق الشبع     إنّ : وهلذا قلنا  ،]١٩٥: البقرة  [ ﴾أَيِديكُم ِإلَى التهلُكَةِ   والَ تلْقُواْ بِ   ﴿: قوله تعاىل إىل  
  ١٢. "الشرح" كذا يف ، وأمثاله كثرية،حرام

 معـىن الـداء يف أحـد    : قال العلماء، فيه داء على ريش الدواء  ريشاً :أي] إخل... ه ليقدم وإن: [قوله  )١(
 الشرع أباح الطعام مبوت ما ليس له دم سائل  فإنّ، الشارعاحه ما أبع عن استباحةناحيه الكرب والترفّج

 إذا غمس كره الـنفس      ثُم ، فقد أضاع نعم اهللا تعاىل     ، ورمى به كرباً   عاًواإلنسان إذا استبعد ذلك ترفّ    
  ١٢.  القهر على هواها أمتّ غالباً:أي  فيكون قاهراً،على استباحة ما أباحه الشارع

 ، عائدة إلينـا   ؛ ألنّ منفعته  ة ورمحة قهو أمر شف  بل   الّذي هو حقيقة األمر   ] ابفال يكون لإلجي  : [قوله  )٢(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ، الشرعنا ال يف حق يف حقّفيكون نظراً

ف هـي هـذه     ريعه قرينة على أنّ املراد أنّ املـصار        وتعقيبه تف   فالوقوع عقيبه  ] آه ...عقيب: [قوله  )٣(
 فاملراد بيان أصنافهم يف صلوح املصرفية     ، الطامعون يف الصدقات   األصناف إليهم كان ال تلك املنافقون     

 "اهلداية" له صاحب     واستدلّ ،¼السقاية لبين هاشم  ½ و ¼اخلالفة لقريش ½ : كما يقال  ،ال بيان االستحقاق  
الزكَاةَ حق اللَّـِه تعـالَى ،   ، وهذَا ِلما عِرف أَنَّ سِتحقَاِقِالل بياِن أَنهم مصاِرف الَ   ِلل  ِمن أنها  ضافَةاِإلب

  ١٢. إخل... ِف ِجهاِتِه يباِلي ِباخِتالَف فَالَوِبِعلَِّة الْفَقِْر صاروا مصاِر

 كُـلّ ه وإن كان حقيقة اآلية وجوب الصرف إليهم وإىل الثالثة من            فإن] إخل...  على أنّ  يدلّ: [قوله  )٤(
 وهم مذكورون بواو ، الصدقة إليهم بالم االستحقاق   إلضافة هب إليه الشافعي رمحه اهللا     كما ذ  ،صنف

وِمنهم  ﴿: قوله تعاىل  وهو   ،كَالم بداللة سياق ال   ه تركت حقيقته   لكن ،اجلمع فكانت الصدقة جلميعهم   
   دِفي الص كلِْمزن يا   مهطُواْ ِمنِإن لَّ  ﴿ من الصدقات مبقتضى طبايعهم      :أي ﴾قَاِت فَِإنْ أُعواْ وضاْ رطَوعي م 

 ذكر األصناف يقطـع      أن  على دلّت هذه اآلية إىل آخرها       فإنّ ،]٥٨: التوبة  [﴾ِمنها ِإذَا هم يسخطُونَ   
      ï 

  )٦٧(  

    

 ١٢. مقولة قلنا ١٢. ريش فيه دواء ١٢. أي ريشا ١٢. أي الذباب

 ١٢. أي ليس فيه معىن تعظيم ربه تعاىل ١٢. أي األمر مبقل الذباب ١٢. األمر باملقل

 ١٢. أي املنافقني

 ١٢. يف اآليةأي أقسام مصرف الصدقات  ١٢. أي يف قسمتها ١٢. يعيبك

 ١٢. مقولة قلنا يف قوله وعلى هذا قلنا بواسطة العطف

 ١٢. أي اجلناح

 ١٢. يف



 

 

ال يتوقف اخلروج عن العهدة على      طمعهم من الصدقات ببيان املصارف هلا ف      
 مثالـه   ،بل املتكلم من قِ )١(بداللة قد تترك احلقيقة     :والرابع ،األداء إىل الكل    

وذلـك   ؛]٢٩: الكهف[﴾شاء فَلْيؤِمن ومن شاء فَلْيكْفُر    )٢(فَمن﴿ :قوله تعاىل 
 اللفـظ   داللـة  فيترك، اهللا تعاىل حكيم والكفر قبيح واحلكيم ال يأمر به ألنّ

 إذا وكل بشراء اللحم فإن كـان        :هذا قلنا )٤( وعلى ،مراآل)٣(على األمر حبكمة  
 إن كـان  مسافرا نزل على الطريق فهو على املطبوخ أو علـى املـشوي و       

   ..........................................،على الين)٥( فهوزلـصاحب من

                                                
ا مل يكن  فلم، بذكرهما فلم يكن الصرف إىل مجيعهم مقصوداً      طعمهم من الصدقات ببيان املصارف هل     

 كذا يف ، يقتصر على صنف واحد فافهم فجاز أن ، إىل مجيعهم  اً به مل يكن الصرف واجب     ذلك مقصوداً 
  ١٢. "املعدن" و"الفصول"

 أو مع معاضدة القرائن احلاليـة  م مطلقاً أو يف حال املتكلّ  وشانه مطلقاً ] مبل املتكلّ بداللة من قِ  : [قوله  )١(
  ١٢. "الفصول" كذا يف ، اخلروج من وقوع الطلب أو إرادةيالتغذّلة كما يف ميني وكمسأ

 هذه األقسام ق والنظر يف أمثال هذا املثال أنّاعلم أنه يظهر لك بعد التعم] إخل... ﴾ن شاَءفَم﴿: [قوله  )٢(
ه يصلح   كهذا املثال فإن   ، قد تتداخل وجتتمع بعضها مع بعض يف كثري من األمثلة          واألحناء لترك احلقيقة  

رف عوبه أو ندبه بداللة ال    أو وج  اإلباحة للكفر املفهومة من األمر       :أيه تركت فيه احلقيقة     نإ :أن يقال 
  ١٢. واالستعمال

مر إلتيان  األا ذكرنا أنّه ِمل ضد؛ ألنه وحيمل األمر على التوبيخ،على صيغة الفاعل] مرحبكمة اآل: [قوله  )٣(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،عدامهاملأمور به والتوبيخ إل

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،املتكلّمرجع إىل  يمعىن قد تترك بداللة ة احلقيق على أنّ:أي] وعلى هذا: [قوله  )٤(

 حقيقة هذا التوكيـل شـراء مطلـق اللحـم يف          إنّف ،ري املطبوخ غ على   :أي] فهو على الين  : [قوله  )٥(
 علـى أنـه      وهو أنه إذا نزل على الطريق فحاله يدلّ        ، لكن ترك إطالقه فيهما بداللة حاله      ،الصورتني

 ال ياً لنفـسه ترمـش  يكون ين ال لو اشترىا لألكل حىتهي به فيصرف ذلك إىل امل   ىذّغتلييطلب اللحم   
      ï 

  )٦٨(  

    

 ١٢. أي عن عهدة أداء الصدقة ١٢. الصدقاتأي  ١٢. أي املنافقني

 ١٢. النوع ١٢. أي مجيع األصناف

أي 
قيقة
ك احل

تر
 

 قبل
 من
داللة

 ب
. إخل... 

١٢ 

 ١٢. كون ترك احلقيقة بداللة من قبل املتكلم ثابتا يف اآليةأي 

 ١٢. إخل... قال اهللا تعاىل إن اهللا ال يأمر بالفحشاء

 ١٢. حيبالقبأي 

 ١٢. حقيقةأي 
 ١٢. متعلق بيترك

 ١٢. املوكل ١٢. أي ترك احلقيقة بداللة من قبل املتكلم
 ١٢. بريان كرده شد

 ١٢. اللحم

 ١٢. أي توكيله بشراء اللحم يقع

 ١٢. يعين خام ١٢. اللحم

 ١٢. أي توكيله بشراء اللحم يقع

 ١٢. أي إقامة

 ١٢. صفة سافرا



 

 

 يأتغـد )٢( واهللا ال:تعال تغد معي فقال :الفور مثاله إذا قال)١(مينيومن هذا النوع   
زله معه أو   ـ لو تغدى بعد ذلك يف من      حتىإليه  )٣(ينصرف ذلك إىل الغداء املدعو    
وكذا إذا قامت املرأة تريـد اخلـروج فقـال     ،مع غريه يف ذلك اليوم الحينث  
 لـو   حـىت  احلكم مقصورا على احلـال    )٤( كان ،الزوج إن خرجت فأنت كذا    

حمل الكالم بأن   )٥(بداللة  قد تترك احلقيقة   :واخلامس ،خرجت بعد ذلك ال حينث    
                                                

 وذلك حاصل يف خذه طعاماً على أنه يطلب اللحم ليطبخ ويتزل فحاله يدلّـ وإذا نزل يف من ،لللمؤكّ
١٢. "املعدن" كذا يف ،الين  

 ثُـم  ،لـت غذا  إ¼درفارت الِق½ الفور هو مصدر من    ؛ ألنّ يت ذا االسم  ما مس وإن] ميني الفور : [قوله  )١(
 ، من سـاعته :أي ¼ فالن من فورهءجا½ : يقال،يت به احلالة اليت ال لبث فيها   مس ثُم ،استعريت للسرعة 

الفورمينيى الفقهاء مثل هذا اليمني   ويسم ؛ ألاا تقع على احلال والساعة فسم ـ  وقيـل ،يت ا ؛ أل
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،¼فوران الغضب½تصدر من 

 نكرة يف سـياق النفـي   ¼ىتغدال أ½ : عليه قولهملصدر الذي دلّ ا :فإن قلت ] إخل... ى أتغد ال: [قوله  )٢(
فيكون املعىن ال أ    فيعم تغد كُلّ فيقتضي أن حينث ب    ياًى تغد توجد منه فكيف حيمل على اخلصوص        تغد 

    سياق النفي يقتـضي     النكرة يف    منا أنّ  سلّ : قلنا ،ذي دعوتين إليه  ى الغداء الّ  وكيف يصري معناه ال أتغد
 املراد  الداعي قرينة على أنّكَالم وهاهنا ، العام حيتمل اخلصوص عند قيام قرينة اخلصوص        لكن ،العموم

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،¼الذي دعوتين إليهال أتغدى الغداء ½ : فكأنه قال،خصوصملامنه الغداء 

ه يقـع    فإن ،¼ى اليوم واهللا ال أتغد  ½ :ذا قال املدعو   ينقض هذا مبا إ    :فإن قيل ] إخل...  إليه املدعو: [قوله  )٣(
 لو كان ؛ ألنهم على ترك احلقيقة ال داللة هاهنا من قبل املتكلّ   : قلنا ، حصل يف ذلك اليوم     تغد كُلّعلى  

    إليه القتصر على قدر اجلواب     مراده االمتناع عن الغداء املدعو ، دلّ¼اليوم½ا زاد على اجلواب وهو     فلم  
  ١٢. "الفصول" كذا يف ،كَالم بل على أنه ابتداء يف ال،راد به اجلواب فقطعلى أنه أ

ثاره فيه ما أرادت الباعث على املنع من اخلروج غضب آ     ألنّ ] على احلال  اًكم مقصور كان احل : [قوله  )٤(
  ١٢. "الفصول" كذا يف ، بذلك اخلروج¼إخل... إن خرجِت½ :د قوله فقي،من اخلروج بني يديه

 للمعـىن  ق به بأن ال يكون صـاحلاً  وما يتعلّكَالم بداللة ما وقع فيه ال:أي] كَالم ال بداللة حملّ  [:قوله  )٥(
احلقيقي،فإذا مل يقبل احمللّ،ا للزوم الكذب فيمن هو معصوم عنه أو لوجه آخر إم فيصار  املعىن احلقيقي 

      ï 

  )٦٩(  

    

 ١٢.  أي أقبلبفتح الالم أمر ١٢. أي ميني الفور ١٢. يقة بداللة من قبل املتكلم أي ترك احلق

 ١٢. رجل آلخر ١٢. الغداء طعام الصباح إىل نصف النهار

 ١٢. املدعو

 ١٢. ي الداعي يف ذلك اليوم أي قوله أتغدوهو التغذي مع 

 ١٢. املدعو احلالف ١٢. مطلقافقط ال أتغذى 

 ١٢ . إليهأي الغداء املدعو

 ١٢. أي املدعو

 ١٢. أي الداعي

 ١٢. أي الداعي

 ١٢. عن الدار ١٢. املدعو احلالف

 ١٢. أي هذه الساعة إلرادا ١٢. طالقأي  ١٢. أي حكم الطالق

 ١٢. احلالف ١٢. املرأة

  أي حمل يقع الكالم ١٢. فال تطلق
 ١٢.    فيه ويتعلق     

 ١٢. النوع



 

   )٧٠(  

    

انعقاد نكاح احلرة بلفظ البيع واهلبـة       )١( ومثاله ،كان احملل ال يقبل حقيقة اللفظ     
 ¼هذا إبـين  ½ :لعبده وهو معروف النسب من غريه     )٢( وقوله ،والتمليك والصدقة 
  كان جمازا عن العتـق     ¼هذا إبين ½ :ه وهو أكرب سنا من املوىل     وكذا إذا قال لعبد   

 ااز خلف عن     أيب حنيفة رضي اهللا عنه خالفا هلما بناء على ما ذكرنا أنّ            عند
اللفظ عنده ويف حق احلكم عندمهااحلقيقة يف حق .  

                                                
 فإنّ معنـاه احلقيقـي أن ال        ،¼عمالُ ِبالنياتِ ِإنما االَ ½ : كقوله عليه السالم و التحية     ،إىل ااز ال حمالة   

 ،النيةيف وقت خلو الذهن عن  ا أكثر ما يقع العمل من ؛ ألنّ  وهو كذب  النية ب إالّاجلوارح  توجد أعمال   
 از فال بدفظاهر أنه ¼الثواب½ قدر  فإنْ، حكم األعمال بالنياتثواب األعمال أو: أي أن حيمل على ا 
  دنيـوي : فهو نوعـان ¼احلكم½ قدر   وإنْ ،النية جواز األعمال يف الدنيا موقوف على        نّ على أ  ال يدلّ 

 فـال   ، رمحه اهللا   مراد باإلمجاع بيننا وبني الشافعي      واألخروي ، كالثواب والعقاب  ويكالصحة وأخر 
 فـال  ،م املشتركا عندنا فألنه يلزم عموا عنده فألنه يلزم عموم ااز وإم  إم جيوز أن يراد الدنيوي أيضاً    

  ١٢. ر فتذكّ، يف الوضوء فرضاً النيةال تكونف ،النية جواز العمل موقوف على  على أنّيدلّ

 حقيقـة   ؛ ألنّ  عن النكـاح   ر جمازاً ا ص ¼ نفسي منك  بعت½ :ةر احل ت إذا قال  :أي]  آه ...مثاله: [قوله  )١(
نسب عن غريه وكذلك قوله لعبده املعروف ال، ة فترك إىل ااز متليك الرقبة ال حيتمله احلر: أعينكَالمال
 ، مـثالً   من زيد ال حيتمل أن يكون من عمرو         العبد الثابت النسب   ؛ ألنّ ¼هذا ابين ½ : منه  ألكرب سناً  أو

ابناً لألصغر س ال حيتمل أن يكون اًوكذ األكرب سن١٢. "الشرح"كذا يف ،  فترك حقيقة اللفظاًن  

  القابلية يف احمللّ   عدم املراد ب  ما أورد هذا ليفهم أنّ    إن] إخل...  النسب وهو معروف  وقوله لعبده : [قوله  )٢(
  ١٢. اا أو شرعي من أن يكون عقلي أعمكَالم الحبقيقة

 ١٢.  بعت نفسي منككقولنا ١٢. أي ترك احلقيقة بداللة حمل الكالم ١٢. الذي وقع الكالم فيه

  بأن قالت وهبت
 ١٢. كقوهلا تصدقت لك نفسي  ١٢.  لك نفسي

 ١٢. أي املوىل

 ١٢. حالية

 ١٢. أي العبد

 ١٢. أي املوىل

 ١٢. قوله هذا ابين ١٢. مقولة قال ١٢.  الطوق منه والوالدةغري ممكن ١٢. أي املوىل ١٢. مقولة قوله

 ١٢. فمعناه هذا معتقي
 ١٢. أي أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا

 ١٢. أي عند أيب حنيفة رمحه اهللا

 ١٢. فيشترط صحة احلكم يف التجوز

 ١٢. أي الصاحبني

 ١٢. أي املوىل

 ١٢. خلف ١٢. أي التكلم والتلفظ



 

 

  ا  النصوص)١( يف متعلقات وإشارته وداللتـه    النص عبارة   :نعين 
 ،به قـصدا  )٤(الكالم ألجله وأريد  )٣( فهو ما سيق   النصعبارة  )٢(افأم ،هؤواقتضا
ظـاهر  )٧( و هو غري   زيادة غري)٦( من ما ثبت بنظم النص   )٥( فهي النصا إشارة   وأم
   ................................اله مث،كل وجه وال سيق الكالم ألجلهمن 

                                                
ين ما يتعلّق به النصوص من املعاين الصرحية املطابقية أو التضمنية واملعا        : أي] متعلّقات النصوص : [قوله  )١(

  وكمـا يف أحنـاء     ،وباجلملة هذه أحناء مفاهيم النص ووجوهها     ، االلتزامية الغري الصرحية التضمنية أو   
حناء الوقوف على املراد ووجوه     أ كذلك هي     أو لزوماً  وضمناًأ وجوه حبسب الداللة والفهم صراحتاً    و

التمس  لكن هلا قطعية   اًف وضع ةًك واالستدالل قو ، ينهما الترتيب فيما ب    وإن ةًا بإضافة بعضها إىل بعض قو 
 ¼قاتمتعلَِّ½ : فقوله ، وسفالً اًبة متمائزة علو  ة ومترت واحملكم قطعي واملفسر    كما يف الظاهر والنص    وضعفاً

تها وإشـارا   حراصطرق الوقوف عليها ووجوه     ق بالنصوص على     ما يتعلّ  أي، جيوز بالفتح والكسر  
   ١٢. "حصول احلواشي" كذا يف ،وكنايتها

 ، ألجله كَالمال ما سيق ال   و،  املسوق املراد  كَالم هو ال   عبارة النص  :فإن قيل ]  عبارة النص  فأما: [قوله  )٢(
 أجيب ، باملبائن  تعريفه لكونه تعريفاً   فال يصح :      ـ   بأنه تعريف احلكم الثابت بعبارة النص يفهم منـه    ف

  كم سيق لـه الكَـالم ومل يعكـس         يثبت به ح   بطريق االلتزام فعبارة النص نظم       تعريف عبارة النص
  ١٢.  مقصود هاهنااألمر؛ألنّ ثبوت احلكم

 إىل جانـب املعـىن       نظراً ¼أريد به قصداً  ½ : إىل جانب اللفظ وقوله    نظراً]  ألجله كَالمسيق ال : [قوله  )٣(
  ١٢. كيد فال استدراكللتأ

 ذلك احلكـم بـذلك      ريدأ: أي ¼ ألجله كَالمسيق ال ½ : لقوله عطف تفسريي ]  قصداً  به يدروأ: [قوله  )٤(
  ١٢. اإلشارةبه خرج ف من حيث القصد كَالمال

 عن الثابت   ¼بنظم النص ½ :قولهب احترز    حكم ثبت بنظم النص    :أي] ّ ما ثبت بنظم النص    فهي: [قوله  )٥(
بداللة النصفإن ١٢. ه ثابت مبعىن النص  

كذا يف  ، ه ثابت بزيادة التقدير يف اللفظ     فإن، احترز به عن الثابت باقتضاء النص     ] من غري زيادة  : [قوله  )٦(
  ١٢. "املعدن"

 ألنه ليس بظاهر من     ؛ي إشارة ما مس  إن :أيفيه إمياء إىل وجه التسمية      ]  وجهٍ غري ظاهر من كلّ   : [قوله  )٧(
 ، أنه ظاهر من وجه دون وجه    : إليه يعين   وتوضيح للتعريف وإن مل يكن حمتاجاً      ، السوق عدم وجه ل  كلّ

      ï 

  )٧١(  

   يف 

 ١٢. أي النص ١٢. أي املتعلقات ١٢. نريد ١٢. بفتح الالم

 ١٢ .أي الكالم ١٢ .احلكمأي  ١٢.  اأي احلكم الثابت

 ١٢ .خرج به الثابت بداللة النص فإنه ثابت مبعىن النص ١٢.  بإشارة النصأي احلكم الثابت

 ١٢. تقدير يف ضمن الكالمأي زيادة  ١٢ .أي مبنطوقه

 ١٢ . بالنصأي املشار إليه

 ١٢. أي كل واحد من العبارة واإلشارة ١٢. احترز به عن عبارة النص

 ١٢. أي النص

 ١٢. أي النص

 ١٢. حكم

 ١٢. من املنطوق



 

 

 ،]٨:احلشر[اآلية   ﴾ِذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم   لْفُقَراء الْمهاِجِرين الَّ  ِل﴿:يف قوله تعاىل  
بنظم  فقرهم)١(ه سيق لبيان استحقاق الغنيمة فصار نصا يف ذلك وقد ثبت          فإن 

ر على مال املسلم سـبب لثبـوت        إشارة إىل أن استيالء الكاف    )٢(النص فكان 
 ،فقـرهم )٣( إذ لو كانت األموال باقية على ملكهم ال يثبـت          ؛امللك للكافر 

بالـشراء  االستيالء وحكم ثبوت امللك للتاجر    )٥(لةئمنه احلكم يف مس   )٤(جوخير  
                                                

 من غـري    ن كان عن ميينه ومشاله مبؤق عينيه       بقصد نظره ومع ذلك يرى م      سان إنساناً كما إذا رأى إن   
  ١٢.  كذا يف كتب األصول،زلة اإلشارةـزلة العبارة والثاين مبنـل مبن فاألو،التفات وقصد

: ال يقال ، ]٨: ر  احلش[ ﴾ اآلية  الْمهاِجِرين ِللْفُقَراِء﴿: وهو قوله تعاىل  ] وقد ثبت فقرهم بنظم النص    : [قوله  )١(
بأنه جاز أن يكون إطالق الفقراء عليهم باعتبار العدم األصلي بأن مل يكن هلم أموال؛ ألنه قد كانت هلـم                    

  ١٢. ]٨: احلشر [ ﴾ الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم وأَمواِلِهم﴿: بدليل قوله تعاىل" مكة"أموال بـ

 استيالء  ا أنّ  وأم ، قد ثبت أنه إشارة إىل زوال أمالكهم       : فإن قلت  ]إخل... فكان إشارة إىل أنّ   : [قوله  )٢(
  كما ذكر يف املنت فليس مبنطوق به فكيف يكون النص،ملكهم مال املسلمني سبب لثبوت كفّار علىال

لوا وذين است مالكهم بإشارته ومن لوازمه ثبوت امللك للكافرين الّ       ـّا ثبت زوال أ    مل : قلت ،إشارة إليه 
 الشيء إذا ؛ ألنّ اضياع يف اإلسالم كان ما ثبت من لوازم اإلشارة ملحقاً  ال:أي ال وهاء نه؛ ألعليها

  ١٢. "الفصول" كذا يف ،ثبت ثبت بلوازمه

؛ ألنّ بعد اليد عن املال مع قيام امللك  ب يكون بزوال امللك ال       ألنّ الفقري حقيقة   ]ال يثبت فقرهم  : [قوله  )٣(
  دليالً¼فقراء½ تسميتهم  فكان وإذا كان الفقري عدمي امللك   ،قرب اليد منه    ه الغناء وهو ملك املال ال     دض

 والشافعي رمحه اهللا مل يعمـل       ، حممول على حقيقة   كَالم مطلق ال  ؛ ألنّ ار الكفّ :أيعلى زوال ملكهم    
كـان  م إىل ااز مـع إ كَالم صرف ال : نقول ا لكن اهم فقراء جمازاً   بأن اهللا تعاىل مس    : اإلشارة قائالً  ذه

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،العمل باحلقيقة خالف األصل فال يصار إليه من غري ضرورة ودليل يصرف إليه

احلكم يف مسئلة االستيالء قد سبق ثبوته باإلشارة فما معىن التفريـع            : فإن قيل ] وخيرج منه احلكم  : [قوله  )٤(
 وثبوت احلكم وكـذا بـاقي املـسائل    ، امللك:الثابت باإلشارة كونه سبباً هلذا احلكم أي : عليه ثانيا؟ قلنا  

  ١٢.  هذا ملخص كتب األصول،ولكن الثابت باإلشارة سبب هلا، املتفرعة فإنها غري ثابتة باإلشارة

   يصري الكافر إذا استوىل على مال املسلمني فأحرزه بدار احلرب أنّ: يعين]يف مسئلة االستيالء: [قوله  )٥(
      ï 

  )٧٢(  

   يف 

 ١٢. قوله تعاىل للفقراء ١٢. أي قوله تعاىل للفقراء

 ١٢. أي لبيان مستحقيها

 ١٢. بطريق اإلشارة ١٢. مسوقا فيه

 ١٢. قوله تعاىل للفقراءوهو  ١٢. أي املهاجرين

 ١٢. أي النص

 ١٢. أي غلبته

 ١٢. أي املهاجرين ١٢. أي املهاجرين ١٢. أي أموال املسلمني

 ١٢. أي الذاهب إليهم ١٢. أي يستنبط



 

   )٧٣(  

   يف 

ثبوت االستغنام وثبـوت    )١(منهم وتصرفاته من البيع واهلبة واإلعتاق وحكم      
 وكذلك قولـه    ،)٢(جز املالك عن انتزاعه من يده وتفريعاته      امللك للغازي وع  

 ثُـم ﴿ : إىل قوله تعاىل   ]١٨٧: البقرة[﴾أُِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ    ﴿ :تعاىل
ق مع  ل الصبح يتحقّ   فاإلمساك يف أو   ،]١٨٧: البقرة[﴾أَِتمواْ الصيام ِإلَى الَّليلِ   

رورة حل املباشرة إىل الصبح أن يكون اجلزء األول مـن            ألن من ض   ؛اجلنابة
 واإلمساك يف ذلك اجلـزء صـوم أمـر العبـد            ،وجود اجلنابة )٣(النهار مع 

                                                
ىل  الكـافر إذا اسـتو      ومعناه أنّ  ¼االستيال½  ويف بعض النسخ   ،فعي رمحه اهللا   للشا  له عندنا خالفاً   ملكاً

  ١٢. ¼االستيالء½ واملشهور هو نسخة ، على ما ذكرلنسب منه بناًءجارية املسلم واستولدها يثبت ا

 مـن   :أينهم   هو ثبوت امللك للتاجر بالشراء م       حكم :أياإلضافة بيانية   ] وحكم ثبوت امللك  : [قوله  )١(
ار بعد   التاجر إذا اشترى من الكفّ      أنّ : يعين ¼احلكم يف مسئلة االستيالء   ½ : تفسرييا لقوله   عطفاً ،ركفّاال

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،استيالئهم على أموالنا ثبت له امللك

 عـدم  و ، وجواز اإلعتـاق   ، الوطئ لّح:  وأراد ا مثل   ¼احلكم ½بالرفع عطف على  ] وتفريعاته: [قوله  )٢(
  ١٢.  وغري ذلك،الفالضمان عند اإلت

، ألنّ كلّ جزء من أجزاء الليل وقت إباحة الرفث وحـلّ اجلمـاع            ] إخل...  اجلنابة دمع وجو : [قوله  )٣(
               والغسل ال ميكن إالّ بعد الفراغ عنه واآلن الالحق بفراغه ال ميكن فيه الغسل أيضاً؛ ألنه أمر تـدرجيي 

به فذلك اآلن آن من الصبح ومن زمـان الـصوم            أسبا مات تتقدمه من يؤ   بل له مقد  ،  ال آينّ  زماينّ
 دليل قولنا مارواه الترمـذي  ، منافاة اجلنابة للصوم   عدم فبهذه الضرورة ثبت     ،ويكون فيه جنباً ال حمالة    

مِ     ½حه عن عائشة وأم سلمة مرفوعاً       وصح بنج وهو رالْفَج ِركُهدِسلُ     كَانَ يتغي ِلِه ثُمأَه فَن ومـصي¼ 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب عليه السالم وغريهم وهو قول سـفيان                : لقا

إباحة املباشرة واألكل والشرب إىل يف  علم أنّ اآلية نص ثُم. والشافعي رمحه اهللا وأمحد واسحاق انتهى
وجود اجلنابة؛ ألنه  ومن ضرورته حتقّق الصوم من أوله مع    ،ظهور انفجار الفجر وهو أول جزء الصوم      

ن فيهـا مـن    جزء وقت الـصوم يـتمكّ       جزء من وقت اإلباحة وبني أول      ال واسطة أصالً بني آخر    
  ١٢. "الفصول"كذا يف ، االغتسال

 ١٢. التاجرأي  ١٢. الكفارأي 

 ١٢. بيان التصرفات

 ١٢. أي جعله غنيمة كسائر أمالكهم

 ١٢. أي الغازي هذا املال ١٢. القدمي

 ١٢. كحل الوطي واإلعتاق وعدم الضمان

 ١٢. أي مثل قوله تعاىل للفقراء

 ١٢.  إليهنءااجلماع واإلفضأي 

 ١٢ إخل...الفاء للتعليل أي ألن ١٢. إىل دخول الليلأي 

 ١٢.  طلوع الصبحهو  ١٢ .ع إىل آخر أجزائيه الليل اسم للمجموألن ١٢. اجلماعأي  ١٢. ة بإشارة النصبأي يصح حتققه مع اجلنا

 ١٢. إخل...بقوله تعاىل مث أمتوا ١٢. شرعا ١٢. األولأي طلوعه أي  ١٢. باجلماع ويف حكمه احلكم

 ١٢. أي ملك املال املتوىل عليه



 

   )٧٤(  

   يف 

 ولزم من ذلـك أن      ،تنايف الصوم )٣(إىل أن اجلنابة ال   )٢(فكان هذا إشارة  )١(بإمتامه
 شـيئا   ويتفرع منه أن من ذاق     ،ينايف بقاء الصوم  )٤(املضمضة واالستنشاق ال  

 املضمـضة ال    عنـد ه لو كان املاء ماحلا جيد طعمه         فإن ،بفمه مل يفسد صومه   
  ألنّ ؛هـان منه حكم االحـتالم واالحتجـام واالد      )٥(وعلم ،يفسد به الصوم  

األشـياء الثالثـة    )٦( اإلمساك الالزم بواسطة االنتهاء عـن      ىا مس مالكتاب لَ 
                                                

 ،لسابقية وجود االبتداء يف ذلـك الـشيء        األمر بإمتام الشيء مقتٍض      حاصل املقام أنّ  ] بإمتامه: [قوله  )١(
 يفهم منه وجـود      األمر يوجب اإلمتام    فكما أنّ  ،ق ابتداء الصوم  ب لس ضياًفيكون األمر بإمتام الصيام مقت    

  ١٢.  كذا يف بعض احلواشي، األمر بإمتام املعدوم األصلي إذ ال يصح؛نفس الصوم

 حبسب الفهم حيث ال يتبـادر إليـه         قاطعة موجبة حلصول اليقني وإن كانت غامضةً      ] إشارة: [قوله  )٢(
١٢. ةد مسع اآليبالبداهة عند جمر  

 وقد حصل فـال     ل النهار  للصوم ال حيصل الصوم يف أو      ا لو كانت منافيةً    أل ]ال تنايف الصوم  : [قوله  )٣(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ، الشيء ال حيصل مع وجود املنايف؛ ألنّ لهتكون منافيةً

اجلنابـة  : ا أي ألنّ اجلنابة لَما حتقّق مع الصوم وال بد من رفعه         ] ال ينايف بقاء الصوم   : [قوله  )٤(
للصالة وغريها كسجدة التالوة ولصالة اجلنازة ودخول املسجد وهي ال ترتفع بدون املضمضة 

كذا ، علم أما ال ينافيان الصوم كغسل سائر األعضاء      ، واالستنشاق الذين من أركان الغسل    
  ١٢. يف بعض احلواشي

 اجلنابة من األهـل وهـي   ك قد عرفت أنّ  ألن ؛ا االحتالم فال يفطر الصوم    أم] إخل... منه علم: [قوله  )٥(
 ومـا   ، بسبب النوم   فاجلنابة باالحتالم بالطريق األوىل بل فيه الضرورة أشد        ،اختيارية مل تناف الصوم   

      روي عنه صلى اهللا تعاىل عليه وصبه وسلم   ح½  ومجحالْمو اِجمالْح ما قربا باإلفطار   فتأويله أ  ،¼أَفْطَر، 
 ، واحلاجم بسبب أنه ال يأمن من دخول شيء يف جوفـه ،وج الدم املورث للضعف   احملجوم بسبب خر  

  ١٢. "احلصول"كذا يف 

هاء عن األشياء تن الصوم هو االف أنّ املصنكَالم يفهم من    :فإن قيل ]  إخل ...عن األشياء الثالثة  : [قوله  )٦(
ه مل   لكن ، األمر كذلك  ! نعم : أجيب ، واألهلية أيضاً  النية فيه من     ال بد  ؛ ألنه الثالثة واألمر ليس كذلك   

وكثرياً،ض إليه لالشتهاريتعر ١٢. مات املوقوفة عليها للظهور ما تترك املقد  

 ١٢. أي من كون اجلنابة ال تنايف الصوم ١٢ قوله تعاىل فاآلن باشروهن إخلأي  ١٢. الصومأي 

 ١٢. منافاة املضمضمة واالستنشاق الصوممن عدم أي  ١٢ .كل واحد منهماأي 

 ١٢. أي ماء املاحل ١٢. صفة املاء ١٢. منكني ١٢ .أي من ذاق ١٢ .ومل جياوز حلقه

 ١٢ .فكذا بوجود الطعم يف غريه

 ١٢ .أي ماء املاحل

 ١٢. فكل واحد منها ال يفسد الصوم ١٢ .أي قوله تعاىل مث أمتوا الصيام

 ١٢ .إخل... أي قوله تعاىل أحل لكم

 ١٢ .مفعول أول لسمى ١٢ .ن سرزدرگ 



 

 

ركن الصوم يتم باالنتهاء عن األشياء      املذكورة يف أول الصبح صوما علم أن        
 اإلتيان باملأمور   لة التبييت فإن قصد   ئمس)١(ج احلكم يف  وعلى هذا خير   ،الثالثة
 عند ما يلزمه به إن  توج    ه األمر واألمر إن ما يتوج    ل لقولـه   ه بعد اجلـزء األو
 الـنص ا داللة    وأم ،]١٨٧: ةالبقر[﴾  الَّليلِ )٣(أَِتمواْ الصيام ِإلَى  )٢( ثُم ﴿ :تعاىل

 ،ال اجتـهادا وال اسـتنباطاً     )٤(ة للحكم املنصوص عليه لغـة     فهي ما علم علّ   
                                                

 ؟ من الليـل أم ال     النية :أي صوم رمضان هل تشترط فيه التبييت        وهي أنّ ] يف مسئلة التبييت  : [قوله  )١(
 ¼ ِصيام ِلمن لَم ينِو الصيام ِمن اللَّيـلِ        الَ½ :فعند الشافعي رمحه اهللا يشترط لقوله عليه الصالة والسالم        

     ة  ألنّ وهذا؛ى بنية قبل الزوالوعند أصحابنا ال يشترط بل يتأدنه ال جيـوز   إ: فلو قلنا، هي القصدالني
  باجلواز فيهما عمـالً : فقلنا، نسخ الكتاب خبرب الواحدرمحه اهللا ألدى إىل   من الليل كما قال الشافعي      

  ١٢. ة مجيعاًالكتاب والسنب

 وقـصد إتيـان     ، هي القصد   لغةً النية وحمصوله أنّ ] ﴾ إخل ...ثُم أَِتمواْ الصيام   ﴿: لقوله تعاىل : [قوله  )٢(
ه يف الـصوم  ما يتوج واخلطاب إن، بهأمور واخلطاب إلتيان امل، إذا يوجد الطلبإالّ به ال يكون   أمورامل

فال يلز،لبعد اجلزء األو ةم م تقد١٢.  كما ذهب إليه الشافعي رمحه اهللا، عليه من الليلالني  

واإلمتام ، أمر إلمتام الصيام  ، ]١٨٧: البقرة  [ ﴾ثُم أَِتمواْ الصيام ِإلَى الَّليلِ    ﴿: فإنّ قوله تعاىل  ] إىل الليل : [قوله  )٣(
، أمر بإمتام الصوم بعد الشروع     ﴾ الصيام ِإلَى الَّليلِ   ثُم أَِتمواْ ﴿: ويرد عليه أنّ قوله   ، ال يكون إالّ بعد الشروع    

وال خالف يف أنّ األمر باإلمتام إنما يتوجه بعد اجلزء األول وقصد اإلتيان إنما يلزم عند األمر بالشروع ال                    
ثُـم أَِتمـواْ     ﴿: بأنّ قوله تعاىل  : وميكن أن جياب عنه   ، فال يلزم منه تاخري النية من الليل      ، عند األمر باإلمتام  
لكنه يف الواقع األمر بالشروع؛ ألنه لو كان األمر باإلمتام          ، وإن كان األمر باإلمتام صورةً     ﴾الصيام ِإلَى الَّليلِ  

فلوحتقّق األمر على   ، والشروع مقدم على اإلمتام   ، واحلال أنّ الشروع غري اإلمتام فال بد من األمر بالشروع         
  ١٢. فافهم، والالزم باطل فامللزوم كذلك، ع الصوم يف الليلالشروع لزم منه وقو

ر  يعرف املعىن املـؤثّ :أيلم ذلك من حيث اللغة  ع :أي ¼لمع½ :يز عن النسبة يف قوله    ـمتي] لغةً: [قوله  )٤(
ما ثابتان  ؛ أل  وخيرج به االقتضاء واحملذوف    ، أو غري فقيه   من هو عارف بلغة العرب سواء كان فقيهاً       

 هـو   داللة الـنص  على من زعم أنّ    وفيه رد  ¼لغةً½ : تاكيد لقوله  ¼جتهاداً ا ال½ : وقوله ،و عقالً  أ شرعاً
 والداللـة   ، اتهد إالّ ال يقف عليه      وكيف يكون هذا والقياس ظين     يلالداللة ج و ه خفي  لكن ،القياس

      ï 

  )٧٥(  

   يف 

 ١٢. يف النص وهي األكل والشرب واجلماع

 ١٢. جواب ملا

 ١٢. واالمتناع ١٢. مفعول ثان بسمى

 ١٢. أي النية يف الليل

 ١٢. بيان وجه التخريج

 ١٢. أي أداءه

 ١٢. بالصوم ١٢. وهو الصوم هاهنا ١٢. املأمور

 ١٢. من النهار

 ١٢. هو طلوع الصبحو

 ١٢. أي داللة النص

 ١٢. معىن

 ١٢. بال فكر وتأمل ١٢. الذي ورد به النص

 ١٢. أي موجب هذا النص أي قوله تعاىل كلوا واشربوا إخل

ماع
واجل

ب 
شر
 وال
كل
ي األ

أ
 .

١٢ 



 

   )٧٦(  

   يف 

  ،]٢٣: اإلسـراء [﴾فَالَ تقُل لَّهما أُف والَ تنهرهمـا      ﴿ :يف قوله تعاىل  )١(مثاله
ـ   حترمي ل السماع أنّ  م بأوضاع اللغة يفهم بأو    ِلفالعا ى ذاأل)٢(فيف لـدفع  أ الت
 ،تـه  وحكم هذا النوع عموم احلكم املنـصوص عليـه لعمـوم علّ         ،عنهما
 بتحرمي الضرب والشتم واالستخدام عـن األب بـسبب          :املعىن قلنا )٣(وهلذا

   ـ  الـنص مث داللة    ،القتل قصاصا )٤(وأين  اإلجارة واحلبس بسبب الد زلة ـ مبن
ى النص٥(حت(وجبت الكفارة   : قال أصحابنا  ، النص بداللة  إثبات العقوبة  صح 

                                                
وال ينكرهـا  ياس اللسان وأيضاً كانت هي مشروعة قبل شرع الق   من كان من أهل      ة يعرفها كلّ  قطعي
١٢. منكر  

 كلّم معناه املوضوع له النهي عن الت      :يعين] ﴾إخل... فَالَ تقُل لَّهما أُف    ﴿: مثاله يف قوله تعاىل   : [قوله  )١(
إالّ  وما ثبت منـه  ، ومعناه الالزم الذي هو اإليالم داللة النص  ، فقط وهو ثابت بعبارة النص     ¼فٍّأ½ـب

الت ال يـسعها هـذا      ة اليت ذكرها القوم مذكورة يف املطـو       لة الشرعي  واألمث ، الضرب والشتم  حرمة
  ١٢. املختصر

 حكم التـافيف  ثُم تعدى ، مهما واإلحسان إليهما  ألنّ سوق الكَالم لبيان احترا    ] لدفع األذى عنهما  : [قوله  )٢(
  ١٢. نصفكان حرمة الضرب والشتم مثبتاً بداللة ال، وهو احلرمة إىل الضرب والشتم بعلّة األذى

تـه   بعموم علّ   التأفيف يعم   يف نص   وهو التحرمي مثالً    حكم النص  وألجل أنّ : أي] وهلذا املعىن : [قوله  )٣(
  ١٢.  يوجد احلكم وهو التحرمي األذى مثالًة وهي شيء يوجد العلّ يف كلّ:يعين

 بتحرمي هـذه األشـياء      :لناما ق  وإن ،قتالن قصاصاً  ال ي   إذا قتال االبن   :يعين] أو القتل قصاصاً  : [قوله  )٤(
١٢. "املعدن" كذا يف ،ر فيثبت احلكم يف غري املنصوص عليه داللةًلوجود األذى يف مجيع هذه الصو  

 يف إجيـاب   زلة الثابت بـالنص   ـ الثابت يف إجياب احلكم به مبن      توضيحه أنّ ] إخل...  صح حىت: [قوله  )٥(
 وهو حمصن فأمر الـنيب  ىنز عزاً ماأنّ½مثاله ما روي  و، إثبات العقوبات بداللة النص     فيصح ،احلكم به 

 ورجم ما سواه إذا زىن وهو حمصن ثابت بداللة مجه ثابت بالنص فر،¼صلى اهللا تعاىل عليه وسلم برمجه   
وهذه العلّ  ، عرف بالبداهة أنه زىن يف حالة إحصانه       ؛ ألنه النص  من زىن يف حالة      غريه فريجم كلّ   ة يعم 

  ١٢. ص الكتبخل هذا م،لة النصإحصانه باقتضاء دال

 ١٢. أي داللة النص

 ١٢. أي لألب واألم

 ١٢. أي األب واألم ١٢. وهي كلمة يضجر ا

 ١٢. أي لغة العرب

 ١٢. أي مبجرده

 ١٢. أي األمل ١٢. أي القول باألف

 ١٢. اللة النصأي د ١٢. أي األبوين

  لكل أهلالظاهرة 
 ١٢. لألبوين ١٢. حترمي ١٢. لسان         

 ١٢.  هلماألا تورث األذى

 ١٢. وكذا األم ١٢. حترمي

 ١٢. جريينأإذا كان 

 ١٢. ه أي قتل األب بقصاص ابن

 ١٢. حترمي

 ١٢. أي احلدود والقصاص مما يندرء بالشبهات

 ١٢. يف القطعية

 ١٢. ارككفارة الظه

 ١٢. أي عبارته



 

 

 :يلوعلى اعتبار هذا املعىن ق . النصبداللةشرب لباألكل واو)١(النصبالوقاع ب
 قوما يعدون    لو أنّ  : قال اإلمام القاضي أبو زيد     ،تلك العلة )٢(يداراحلكم على 

 : وكذلك قلنا يف قوله تعـاىل      ،حيرم عليهم تأفيف األبوين   )٣(التأفيف كرامة ال  
 ولو فرضنا بيعا ال مينع      ،]٩: اجلمعة[  اآلية ﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا نوِدي     ﴿

العاقدين عن السعي إىل اجلمعة بأن كانا يف سـفينة جتـري إىل اجلـامع ال                
 شـعرها أو     إذا حلف ال يضرب امرأته فمـد       : وعلى هذا قلنا   ،البيع)٤(يكره

                                                
:  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم هلَكْت وأَهلَكْت ، فَقَـالَ    ! يا رسولَ اللَّهِ   :قَالَ½هو حديث األعرايب    ] بالنص: [قوله  )١(

: أَعِتق رقَبةً، فَقَالَ  : ى اللَّه علَيِه وسلَّم   واقَعت امرأَِتي ِفي نهاِر رمضانَ متعمدا، فَقَالَ صلَّ       : ماذَا صنعت ؟ قَالَ   
:  ِمن الصوِم؟ فَقَالَ   وهلْ جاَءِني ما جاَءِني إالَّ    : صم شهريِن متتاِبعيِن، فَقَالَ   :  رقَبِتي هِذِه ، فَقَالَ     أَمِلك إالَّ  الَ

 :د، فَأَمر رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنْ يؤتى ِبفَرٍق ِمن تمٍر ويروى              أَجِ الَ: أَطِْعم ِستني ِمسِكينا، فَقَالَ   
ج  بين لَابتي الْمِدينِة أَحد أَحو     لَيسواَللَِّه  : فَرقْها علَى الْمساِكِني، فَقَالَ   : رٍق ِفيِه خمسةَ عشر صاعا، وقَالَ     فِب

وهو حـديث مـشهور رواه   ¼  يجِزئ أَحدا بعدككُلْ أَنت وِعيالُك ويجِزيك والَ : ِمني وِمن ِعياِلي، فَقَالَ   
ة األِيمذكره ابن أيب شيبة يف مسنده عن ابن اجلارود وسلمان          ، خر البياضي والرجل هو سلمة بن ص    ، ة الست

  ١٢. "احلصول"كذا يف ، ¼أهلكت½ة وليس يف الكتب الستة لفظ، بن اجلبري

 عند  يوجد حكم النص: يعيناًعدم أو  اًة وجود  يدار احلكم على تلك العلّ     :أي] ةعلى تلك العلّ  : [قوله  )٢(
  ١٢. ا خيالفها لكون املعىن قطعيه وإن كان صورة النصعدم عند عدموجوده وين

 حيرم التـأفيف علـى العمـوم         ظاهر النص  النتفاء معىن األذى مع أنّ    ] إخل... ال حيرم عليهم  : [قوله  )٣(
لكن لَ،اواإلطالق مع كونه قطعي ب احلكم عليهاة ا كان األصل هو العلّموال يعترب ما هو بناء عليها رت 

  ١٢.  ظاهر النص:أعين

 إىل اجلمعة وإذا عرفـت    يعلسة احلرمة وهي اإلخالل با     ال حيرم النتفاء علّ    :أي] يكره البيع  ال: [قوله  )٤(
 ليس هو نفس تـرك      ،]٩: اجلمعة  [ ﴾وذَروا الْبيع  ﴿: صود األصلي بالذات من قوله تعاىل      املق هذا أنّ 
 حكمنا بأنّ املانع يف األصل عن السعي هو، بل عدم احلرج يف السعي ودفع ما مينعه ومنع ما يدفعه، البيع

اآلخر أو ب  كما يف صوره السفينة أو املركَ وإن مل يكن مانعاً   ،نعناه م  فلو كان البيع مانعاً    ،املمنوع عنه 
      ï 

  )٧٧(  

   يف 

 ١٢. أي اجلماع

 ١٢. أي الداللة ١٢. عمدا يف رمضان ١٢.  أي الكفارةووجبت

 ١٢. أي حكم النص

 ١٢. لكون املعىن قطعيا

 ١٢. من أهل اللسان ١٢. أي علة مضي العلة

 ١٢. أي من كلمات اإلكرام ال الشناعة

 ١٢. أي من يعدون التأفيف كرامة

 ١٢. صفة البيع

 ١٢. أي البائع واملشتري ١٢. أي الذهاب إىل سجده

 ١٢. أي البائع واملشتريأي عاقدي البيع 

 ١٢. صفة سفينة

 ١٢. املنع وهو ترك السعيلعدم علة 

 ١٢. املسجد

 ١٢. أي أن احلكم يدور على املعىن وجودا وعدما

 ١٢. احلالف ١٢. كشيد ١٢. حالف

 ١٢. أي امرأة

 ١٢. يف ار رمضان



 

   )٧٨(  

   يف 

١(ها أو خنقها حينث   عض(        إذا كان بوجه اإليالم ولو وجد صورة الضرب ومد 
املالعبة دون اإليالم ال حينث ومن حلف ال يضرب فالنا فضربه            عندالشعر  

 وكذا لـو حلـف ال       ،بعد موته ال حينث النعدام معىن الضرب وهو اإليالم        
 :ملعىن يقـال باعتبار هذا ااإلفهام )٢(موته ال حينث لعدم   م فالنا فكلمه بعد     كلّتي

اجلراد ال حينث ولو أكل حلم       وأحلم السمك   )٣(إذا حلف ال يأكل حلما فأكل     
أن احلامل علـى     ل السماع يعلم   ألن العامل بأو   ؛زير أو اإلنسان حينث   ـاخلن

  هذا اليمني إن   تنـاول ا ينشأ من الدم فيكون االحتراز عن        ما هو االحتراز عم 
                                                

ر كاهلبة خ ولو كان هاهنا مانع آخر كعقود أ،خري يف السعي مل مننعهمن غري تأ شيني يف الطريق    تبايعا ما 
  ١٢.  إىل أصل العقودغال أخر منعناها نظراًوالوصية واإلجارة أو أش

 وال  ،ر يف ترك ضرا ترك إيالمها فيحنث باإليالم وإن مل يوجد الضرب           ؤثّ املعىن امل   ألنّ ]حينث: [قوله  )١(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،حينث بضرب ال يؤملها وإن وجدت صورة الضرب

واملتعارف عند  ،  األميان على املتعارف   ؛ وذلك ألنّ مبىن   ¼ال يتكلّم ½: ولهاملقصود من ق  ] لعدم اإلفهام : [قوله  )٢(
وهلذا شرع غسله برفـق  ، وإن كان الشرع قد أثبت كونه مؤملاً بالعذاب ، ال يؤمل وال يفهم   العامة أنّ امليت    

ِإنه لَيسمع ½ولذا ورد يف احلديث ، ال بشدة وخشونة وكونه فامهاً وسامعاً بكَِلمات يتلفّظ ا العباد بني يديه          
اِلِهمِنع فْق١٢.  تعاىل أعلم حبقيقة احلالواهللا، ومن هاهنا أثبت احملقّقون مساع املوتى،¼خ  

 احلكم علـى    ريداف : إىل قوله  ...فأكل السمك واجلراد  ½ويف بعض النسخ    ] فأكل حلم السمك  [: قوله  )٣(
زير واآلدمي نشأ من الـدم حينـث   ـ حلم اخلن،اًعدم و على أكل حلم نشأ من الدم وجوداً  :أي ¼ذلك

سود ودم  س إ  وهي أنه إذا مشّ    ،ية الدم فيها   خاص معد وحلم السمك واجلراد مل ينشأ من الدم ل        ،بأكلهما
 نفيه  حلم السمك حلم على احلقيقة وهلذا ال يصح      : فإن قيل  ، فال حينث بأكلها   ،بيضس إ السمك إذا مشّ  
 عند اإلطـالق    ¼اللحم½ فينبغي أن يتناوله لفظ      ،]١٤: النحل  [ ﴾لَحماً طَِرياً ﴿ اهللا تعاىل    عنه وقد مساه  

  لكن املطلق ينصرف إىل الكامل وحلم السمك فيه قـصور منا أنه حلم حقيقةسلّ : قيل،كما قال مالك  
 ،ةد من الدم وينبئ عن الـشد  واللحم هو الذي يتولّ،موي ليس بد؛ ألنه ة فيه  الشد عدم ل يف كونه حلماً  

  ١٢. "املعدن"كذا يف 

 ١٢. گلوي گرفت ١٢. بگزيد

 ١٢. احلالف

 ١٢. كل واحد من هذه األفعال

 ١٢. ألن الضرب اسم لفعل مومل
 ١٢. احلالف ١٢. لعدم العلة املقصودة وهو اإليالم واإليذاء

 الفالن
 ١٢ .أي معىن الضرب ١٢. احلالف ١٢ .أي الفالن

 ١٢. حلياة ألنه سبب احلس واإلدراكألن اخلطاب من شرائط ا ١٢. احلالف ١٢ .أي الفالن

 ١٢. أي أن احلكم يدور مع العلة وجودا وعدما
 ١٢. ملخ ١٢. ماهي ١٢. احلالف

 ١٢. ألن اللحم حقيقة ما يتولد من الدم وفيهما الدم وال دم يف حلم السمك واجلراد
 ١٢. ألن مبىن األميان على العرف

 ١٢. أي الباعث ١٢. بأوضاع اللغة
 ١٢. املراد به ١٢ .حللف على أكل عام اللحموهو ا

 ١٢. أي عن أكل حلم

 ١٢ .احلالف

 ١٢ .أي الفالن



 

 

فهو زيادة على الـنص ال      )٢( وأما املقتضى  ،لى ذلك احلكم ع )١(الدمويات فيدار 
 يف  هلا مث ،معناه)٥(يف نفسه )٤( اقتضاه ليصح   النص  به كأنّ  معىن النص إالّ  )٣(يتحقق

 يقتـضي   أن النعـت  )٦( فإن هذا نعت املرأة إال     ¼أنت طالق ½ :الشرعيات قوله 
                                                

 الدم هـو    : فإن قلت  ،اًعدم و  من الدم وجوداً    كون اللحم ناشياً   :أي] فيدار احلكم على ذلك   : [قوله  )١(
 مقول بل فال وجه ل،د من الغذاء يف احليوانات وذا موجود يف السمك    ال األمحر يتولّ  اجلوهر السيالدم عد 

ه ن و هي أ،ية الدم فيها خاصعدم ل، الرطوبة اليت يف حلم السمك ليست بدم بأنّ: جياب،يف حلم السمك
ه احلميـد   كَالم السمك يف     اهللا تعاىل مسى    بأنّ :وال يقال  ،بيضس ا مشّسود ودم السمك إذا     س ا إذا مشّ 
 ذلك بطريق اـاز     ؛ ألنّ  فينبغي أن حينث به    ،]١٤: النحل  [ ﴾لَحماً طَِرياً ﴿: قوله تعاىل يف  ﴾لَحماً﴿

  ١٢.  فال ينايف املعىن الذي اعتربنا إىل الصورةنظراً

 فهذه ،ر واحملذوف واملقتضى املقد:عرفة ثالثة أمورهاهنا من م من  وال بد ] إخل... ا املقتضى وأم: [قوله  )٢(
 والثاين  ، أو عقالً   أو شرعاً   لغةً كَالممل الثابت لتصحيح ال   تل يش  األو  لكن ،الثالثة من قبيل غري املنطوق    

١٢.  والثالث بالعقل والشرع، باللغةخمتص  

 فإنه صحيح ة املنصوصليست لصح ثبوت الداللة ؛ ألنّإلخراج الداللة فصل ]إخل... قال يتحقّ: [قوله  )٣(
؛ قـدر فيـه     ]٩٢: النـساء   [ ﴾فَتحِرير رقَبةٍ  ﴿: قوله تعاىل  إذ ال يفتقر إىل وجودها ك      ؛بدون الداللة 

يدخل : لقائل أن يقول  و،  بعد امللك  إالّق   حترير الرقبة اليتحقّ   ؛ ألنّ  فهذا زيادة على املنصوص    ¼مملوكة½
  يف هذا احلد  قوله  يف   ¼األهل½ـ ك ، به إالّق معىن املنصوص    لى املنصوص وال يتحقّ   يد ع ه زِ  احملذوف فإن

ة أصوليني مـن أصـحابنا       احملذوف عند عام    بأنّ : أجيب ،]٨٢: يوسف  [ ﴾واسأَِل الْقَريةَ  ﴿: تعاىل
ف رمحـه اهللا اختـار هـذا     املصن فلعلّ،وأصحاب الشافعي وغريهم من باب املقتضى ال فرق بينهما    

  ١٢. ر يف املقام فتفكّ،¼املقتضى½هر حيث أطلق يف تعريف املذهب وهو الظا

 معناه بالنظر إىل نفسه فال جرم يكون ذلك املزيد مقتـضى             ليصح :أي]  يف نفسه معناه   ليصح: [قوله  )٤(
ذا االسم¼املقتضى½ بيان وجه تسمية كَالم ففي هذا ال،النص ، ١٢. "املعدن" كذا يف  

 فهذه زيادة   ¼مملوكة½ قدر فيه    ]٩٢: النساء   [﴾فَتحِرير رقَبةٍ  ﴿: وله تعاىل قك]  إخل ...يف نفسه : [قوله  )٥(
 الَ½ : بعد امللك لقوله عليه الصالة والـسالم       إالّق   حترير الرقبة ال يتحقّ    ؛ ألنّ على املنصوص وهو الرقبة   
مآد ناب ِلكُهما لَا يِفيم ق١٢. ¼ِعت  

   الفاعل واملفعول والصفة املشبهة هلا داللةألنّ أمساء الصفات كامساء] صدرإالّ أنّ النعت يقتضي امل: [قوله  )٦(
      ï 

  )٧٩(  

   يف 

 ١٢.  كون اللحم ناشيا من الدم وجودا وعدماأي ١٢. وهو احلنث وعدمه

 ١٢. أي الثابت باقتضاء النص ١٢. صفة للزيادة
 ١٢. المأي معناه احلاصل بالك

 ١٢. الفاء للتعليل ١٢. أي الزوج المرأته ١٢. أي املقتضى

 ١٢. أي قوله طالق

 ١٢. أي وصف حممود هلا



 

   )٨٠(  

   يف 

 عبدك عـين  عتقأ½ : وإذا قال، موجود بطريق االقتضاءاملصدر فكأن املصدر  
العتق عن اآلمر فيجب عليه األلف ولـو        )١( يقع ¼عتقتأ½ : فقال ¼بألف درهم 

ـ   أ½ : قوله ألنّ)٢( وذلك ؛كان اآلمر نوى به الكفارة يقع عما نوى        ي عتقـه عن
                                                

ة األصوليني مـن أصـحابنا       عام  اعلم أنّ  ¼أنت طالق طالقاً  ½ : فصار كأنه قال   ،على املصدر كالفعل  
منياملتقد      والشيخ فخـر اإلسـالم وعامـة        ،قوا بني أنواع املقدر    وأصحاب الشافعي رمحه اهللا مل يفر 
قوا  رين سوى القاضي أيب زيد      املتأخما و ، فهو احملذوف   لغةً كَالم ما هو ثابت لتصحيح ال     :له فقالوا فر

ـ طلّ½ و¼أنت طالق½ فجعلوا ،هو املقتضىف شرعاً كَالمثبت لتصحيح ال   مـن قبيـل املقتـضى   ¼ِكقت ، 
ـ  ،¼قيطلّ½ وبني   ¼ طالق أنِت½ مذهبهم يصعب الفرق بني      ى فعل ،من قبيل احملذوف  ¼طلّقي½و ف صن وامل

فهو زيادةٌ½ :حيث قال¼  أو عقالًشرعاً½د الزيادة رمحه اهللا أطلق يف تعريفه ومل يقيق  ال يتحقّ على النص
 به إالّ معىن النص ¼،  فعلى مذهبه ال حيتاج إىل الفرق ، وهلذا عرفه مبا عرف به القاضي،ق بينهما  ومل يفر 

  ١٢. "الفصول" كذا يف ،بينهما

ر هذا اللفظ منه كأنه صدور االشتراء       وصدف ، املقتضى كامللفوظ قطعي    ألنّ ]إخل. ..يقع العتق : [قوله  )١(
بيـع  وإنما توقّف صحة معىن هذا القول على وجود ال        ،  ِمن غري اختيار    و اضطراراً اً   قهر ال اًمنه قصد 
وامللك ال يثبت  ،ا شرع اإلعتاق عن جانب غري املالك ال يصح؛ ألنّ¼عين½ : يشري إليه قوله؛ ألنهاقتضاًء

ـ : أي اًرة وجود البيع مقد يف صحكَالم فاقتضى هذا ال ،¼ألف½ـة ب ح باملعاوض  صر ؛ ألنه  بالبيع إالّ ه ِبع
ي بألف   منالتوكيل مقتـضى     فعلى هذا ظهر أنّ    ،ه من جانيب بالتوكيل   عتقْن وكيلي باإلعتاق فأ    كُ ثُم 

 إالّ ؛ إذ ال معتق حقيقـة ب املالك بدون التوكيل من جان أيضاً اإلعتاق بعد امللك ال يصح     ؛ ألنّ كالبيع
  ١٢. هظْ فاحِف،زالةكه اإلاملالك أو من ملّ إالّه ال مزيل مللكه وهو حقّ املالك أو نائبه أو

وهذا؛ ألنّ األمر باإلعتاق يقتضي ثبوت امللك لآلمر؛ ألنّ اإلعتاق ال يصح       ]  إخل ...وذلك ألنّ قوله  : [قوله  )٢(
وذكر العوض يـدلّ  ،  وامللك يقتضي سبباً،¼ يمِلكُه ابن آدم ِعتق ِفيما الالَ½: ليه السالمبدون امللك لقوله ع 

 كذلك لتوقّف اإلعتاق عن اآلمر علـى        ذا ثبت البيع اقتضاًء ثبت القبول     إ و، على البيع فاعترب البيع اقتضاءً    
، بعته منك بـألف   ½: يقتضي معىن قوله  ¼ أعتقت½: وكذا قول املأمور  ، القبول أيضاً؛ ألنه ركن يف باب البيع      

ولـيس بإجيـاب وال   ، أمر بالبيع¼ بعه مني بألف درهم½: ؛ وهذا ألنّ قول اآلمر¼ثُم صرت وكيالً فأعتقت  
: فكأنـه قـال   ، ¼أعتقت½: وإنما يثبت البيع بقول املأمور    ، يثبت ذا املقتضى بيع وال شراء؛ ألنه جمرد أمر        

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، وذا الكَالم حصل اإلجياب¼  فأعتقتبعت ثُم ِصرت وكيالً½

  أي من قبلي ١٢. رجل لغريه ١٢. أي اقتضاء النعت ١٢. ألنه ماخذه
 ١٢.  وجانيب

 ١٢. أي اآلمر باإلعتاق ١٢. أي عتق العبد ١٢. راآلخ ١٢. إشارة إىل التوكيل باإلعتاق

 ١٢. هلذا اإلعتاق

 ١٢. أي بعتق العبد

 ١٢. عتق العبد

 ١٢.  وقوع العتق من اآلمرأي

 ١٢. أي اآلمر باإلعتاق

 ١٢. أي العبد



 

 

ن وكيلـي باإلعتـاق     بعه عين بألف مث كُ    ½ : يقتضي معىن قوله   ¼بألف درهم 
 ألنه ركـن    ؛ق االقتضاء فيثبت القبول كذلك     فيثبت البيع بطري   ¼عتقه عين أف

ـ   أ :إذا قال ½ : رمحه اهللا   وهلذا قال أبو يوسف    ،يف باب البيع   ي عتق عبدك عن
 يقع العتق عن اآلمر ويكون هذا مقتضيا للهبـة          ¼عتقتأ½ : فقال ¼بغري شيء 
 ،زلة القبول يف بـاب البيـع      ـ ألنه مبن  ؛حيتاج فيه إىل القبض   )٢(وال)١(والتوكيل
القبول ركن يف باب البيع فإذا أثبتنا البيع اقتضاء أثبتنا القبول            :نقول)٣(اولكن 

      ه ليس بركن يف اهلبة ليكون احلكـم        ضرورة خبالف القبض يف باب اهلبة فإن
املقتضى أنه يثبـت بطريـق      )٤( وحكم ،باهلبة بطريق االقتضاء حكما بالقبض    

                                                
هب عبدك هذا   ½: فصار كأنه قال  ، توكيل اآلمر املأمور؛ ألنّ اهلبة متليك بغري عوض       : أي] والتوكيل: [قوله  )١(

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، ¼وهبت وصرت وكيلك فاعتقت½: فقال املأمور، ¼يل وكُن وكيلي يف اإلعتاق

 إالّ  واهلبة ال تتم   ،ا يثبت اهلبة اقتضاءً   م لَ ؛ ألنه  يف اهلبة الثانية اقتضاءً    :أي] إخل... وال حيتاج فيه  : [لهقو  )٢(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،بالقبض ثبت القبض اقتضاًء

ثبـت  أنّ القبول إنما ي: جواب أيب حنيفة وحممد رمحهما اهللا عن قول أيب يوسف وحمصوله   ] إخل... ولكنا: [قوله  )٣(
خبالف القبض يف اهلبة فإنه ليس بركن يف اهلبة بل هـو      ، يف ثبوت البيع؛ ألنه ركن والشيء ال يوجد بدون ركنه         

فال يثبت القبض يف ضمن ثبوت اهلبة وفيه نظـر؛          ، والشرط خارج عن الشيء وليس بداخل يف وجوده       ، شرط
لشرط؛ ألنّ املؤثّر يف ثبوت املقتضى إنما       ألنّ الشيء كما ال يتم وجوده بدون الركن كك يتوقّف وجوده على ا            

بأنّ املقتِضي  : وأجيب عنه ، هو توقّف املنصوص واملنصوص كما يتوقّف على الركن كذلك يتوقّف على الشرط           
فيلزم أن يكون الثاين من جنس األول وٍح فال يثبت القبض الـذي             ، بصيغة الفاعل أصل واملقتٰضى باملفعول تبع     

فال ميكن إثباته   ، يصح تبعاً للقول   قتضاء يف ضمن القول وهو اهلبة؛ ألنّ الفعل احلسي ال         هو فعل حسي بطريق اال    
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، بطريق االقتضاء

ر يف اعلم أنه قد يشتبه الفرق على البعض بني املقتضى واحملذوف واملقد] إخل... كم املقتضىوح: [قوله  )٤(
واختار صدر الشريعة   ، على املقتضى داللة التزامية    داللة النظم    نّإ : فاألحسن فيه ما يقال    ،كَالمنظم ال 

      ï 

  )٨١(  

   يف 

 ١٢. أنت ١٢. بعوض ١٢. العبدأي  ١٢. أي اآلمر به

 ١٢. أي القبول ١٢. فيسقط تصرحيه كما يف التعاطي ١٢. ذلك العبد

 ١٢ .دليل لوجوب ثبوت 

 ١٢. أي اقتضاء

 ١٢. أي لوقوع العتق عن اآلمر

 ١٢.  إال بركنهوالشيء ال يوجد

 ١٢. رجل لغريه

 ١٢. أي بغري العوض

 ١٢. اآلخر

 ١٢. عنك عبدي

 ١٢. مقولة قال

 ١٢. أي قوله أعتق عبدك عين ١٢. أي عتق العبد

 ١٢. أي القبض ١٢. باإلعتاق بعدها ألا متليك بغري العوض

 ١٢.  عين بألف مثاليف قوله أعتقه ١٢. يف الفرق بني القبول يف البيع والقبض يف اهلبة

 ١٢. أي القبض

 ١٢. أي املقتضى ١٢. بل هو شرط وشرط الشيء خارج عن ذاته ١٢. أي بثبوا



 

   )٨٢(  

   يف 

 ونوى بـه  ¼أنت طالق½ : إذا قال  :ذا قلنا  وهل ،الضرورة فيقدر بقدر الضرورة   
ر مذكورا بطريق االقتضاء فيقـدر بقـدر        يقد  الطالق  ألنّ ؛الثالث ال يصح  

 )١(وعلـى  ،الضرورة والضرورة ترتفع بالواحد فيقدر مذكورا يف حق الواحد        
؛ ال يـصح  ونوى به طعاما دون طعام   ¼أكلتإن  ½ :هذا خيرج احلكم يف قوله    

 بقـدر   ر فيقـد  طعاما فكان ذلك ثابتا بطريق االقتضاء     )٢(ل يقتضي  األك ألنّ
                                                

، وذلك بناء على أنّ مدلول النظم ال يصح بدونه فيتوقّف صحته عليه، أنه داللة على الالزم املقدم على امللزوم
ال توقّف علمـي  والتوقّف توقّف واقعي ، وقد يتعلّق به قصد املتكلّم وقد ال يلتفت إليه فال خيطر بباله شيء      

ر، حلاظيفاملقتضى ليس بلفظ بل ، راكه وحلاظهه وإدكما أنّ توقّف وجود زيد على أبيه يف الواقع ال يف تصو
واحملذوف مقدر يف نظم الكَالم يدلّ على معناه وال يدلّ على           ، معىن قد يالحظ حني التكلّم وقد ال يالحظ       

، ظم الوجود كما يدلّ على املقتضى الذي هو معىن من املعاين    ذلك اللفظ وال على تقديره وال على معناه الن        
فذلك املقدر كامللفوظ فيجري عليه     ، ذوف القرينة أو يدلّ على ذلك املقدر التقييد       احملوإنما يدلّ على تقدير     

ة مجيع أحكام اللفظ كالتقييد واإلطالق والعموم واخلصوص واالشتراك والتأويل والصراحة والكناية واحلقيق           
  ١٢. "احلصول"كذا يف ، فاحفظه، خبالف املقتضى فإنه مدلول التزامي لزوماً أعم ال ذهنياً، وااز

  ١٢. أي ثبوت املقتضى بطريق الضرورة] وعلى هذا: [قوله  )١(
 النيـة  فعنده جيوز ختصيصه ب    ،هذه املسألة خالفية بيننا وبني الشافعي رمحه اهللا       ] إخل... يقتضي: [قوله  )٢(

ر هاهنـا    فيقـد  ،ر له من مفعول ملفوظ أو مقد       وال بد  ، األكل فعل متعدٍّ    على أنّ   بناءً  ال قضاءً  نةًديا
 وعند أصـحابنا ال     ،لتخفيفلقه القاضي    وال يصد  ،النية جيوز ختصيصه ب    وهو عام  ¼طعام½ أو   ¼شيء½

قوله ا كما يف    ن كان متعدي   وإ  األكل اعترب الزماً   ؛ ألنّ  بل مقتضى  راً على أنه ليس مقد     بناءً جيوز أصالً 
وهـم الَ   ﴿ ،]١٣: البقـرة  [﴾ الَّ يعلَمـونَ ﴿ :وقوله ،]١٨٤: البقرة  [﴾ِإن كُنتم تعلَمونَ   ﴿: تعاىل

ي ال يقع من½ :ر كأنه قال  فيقد ، وغري ذلك كثري وله باب واسع يف املعاين        ،]٩٥: األعراف  [﴾يشعرونَ
ر والفهـم   ه باعتبار التصو   لكن ،ملى وجود املفعول باعتبار الواقع مسلّ     ي ع ف الفعل املتعد   فتوقّ ¼األكل

 ال ف على ظرف الزمان واحلال وغريمها وجوداًزلة الالزم كما يتوقّـزل منـم يف املنواإلرادة غري مسلّ
 ه وجوداًف عليا يتوقّ بل مم، منه لزوماً من اللفظ وال مفهوماً اً ومراد  فإذا مل يكن الطعام مقصوداً     ،حلاظاً

مل يكن من قبيل عاممقد ١٢. "احلصول" كذا يف ، جيوز ختصيصه فافهمر حىت  

 ١٢. ضرورة صحة الكالم

 ١٢.  ال يتجاوزهافيقدر يف الكالم املنصوص عليه

 ١٢. أي لثبوت املقتضى بطريق الضرورة ١٢. لتصحيح الكالم

 ١٢. الزوج

 ١٢. الزوج ١٢. الزوجة

  أي بقوله أنت
 ١٢. الثابت بقوله أنت طالق ١٢. الطلقات ١٢.  طالق

 ١٢. الطالق الثابت باالقتضاء
 ١٢. يف وجود الطالق

 ١٢. أي ضرورة صحة قوله أنت طالق

 ١٢. من  الطالق إذ به صارت موصوفة الطالق

 ١٢. الطالق

 ١٢. أي أن املقتضى يثبت بطريق الضرورة

 ١٢. لألكل املفهوم من أكلت ١٢. ي حرفأنت طالق وعبد

 ١٢. أي طعام ١٢. مأكوال
 ١٢. بأن قال أردت باألكل أكل اخلبز دون البطيخ

 ١٢. طعام



 

   )٨٣(  

   يف 

 ألن ؛الضرورة والضرورة ترتفع بالفرد املطلق وال ختصيص يف الفرد املطلـق    
 ونوى به الطالق    ¼اعتدي½ : ولو قال بعد الدخول    ،العموم)١(التخصيص يعتمد 

فيقدر الطـالق    وجود الطالق    يقتضي  ألن االعتداد  ؛)٢(فيقع الطالق اقتضاء  
 ألن صفة البينونة زائدة علـى       ؛ارحعيوهلذا كان الواقع به     )٣(موجودا ضرورة 

  .ما ذكرناقدر الضرورة فال يثبت بطريق االقتضاء وال يقع إال واحد ِل

                                                
ه مطلق فجاز أن   لكن ، التخصيص  فال يصح  منا أنه ليس بعام    سلّ :فإن قيل ] إخل... يعتمد العموم : [قوله  )١(

لتقييـد يف    تعيني بعض أنواع الطعام أو بعض أفراده ختصيص ليس من ا           : قلت ،د بطعام دون طعام   يقي
ما  وإن ، ال تقييداً   قوم بأعيام من قريش أو متيم كان ختصيصاً        ¼الرجال½ـ أال ترى أنه إذا أريد ب      ،شيء

 هـذا  : قلنا، فلرياد الطعام املوصوف بصفة كذا : فإن قيل  ،ة العلم مثالً  يد الرجل بصف   إذا أر  كان تقييداً 
 كذا ، ما فيهوفيه،  يثبت بطريق االقتضاء فالإثبات وصف زائد على املطلق وهو زيادة على قدر احلاجة

  ١٢. "الفصول"يف 

ـ ي نِ اعتد½ جيوز أن يراد به      ، حمتمل يف نفسه   ¼ياعتد½ : قوله  ألنّ ]ًاقتضاء: [قوله  )٢( أو ،¼عليـكِ اهللا  م  ع 
½أو   ¼ليِكعي نعمي   اعتد ½أو   ¼ي الدراهم اعتد ½ام ب  و ءقرافإذا نوى األ  ، ¼ي األقراء اعتدةزال اإلالني، 

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،يثبت ذا اللفظ الطالق بعد الدخول بطريق االقتضاء

 والضروره ترتفع   ،¼ي فاعتد ِكقتطلّ½ : فكأنه قال  ،ة األمر باالعتداد   ضرورة صح  :أي] ضرورةً: [قوله  )٣(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ، االحتياجعدمعلى وهو البينونة لاأل وهو أصل الطالق فال يثبت األدىنب

 ١٢. أي غري املعني لبحث بأكل أي طعام ما كان

 ١٢. أي ال يتصور

 ١٢. من الكالم

 ١٢. ديأي بقوله اعت ١٢. بامرأته ١٢. الزوج هلا ١٢. وم للمقتضيوال عم

 ١٢. سابقا ١٢. قعودها للعدة

 ١٢. أي ثبوت الطالق بطريق االقتضاء

 ١٢. الطالق

 ١٢. عندياأي بقوله 

 ١٢. ال بائنا
 ١٢. والضرورة ترتفع بالرجعي

   على قدر الضرورة ال يثبتمن أن الزائد ١٢. الطالق ١٢. البينونة
 ١٢.         بطريق االقتضاء

 ١٢. طالق



 

   )٨٤(  

   يف 

 ويف الـشرع    ،القائل لغريه افعل  )٢(األمر يف اللغة قول    ،األمر)١( يف
مة أن املراد بـاألمر خيـتص    وذكر بعض األِي،تصرف إلزام الفعل على الغري  

ن حقيقة األمر خيتص ذه الصيغة فإن أيغة واستحال أن يكون معناه  ذه الص 
 ،كالمه أمر وـي وإخبـار واسـتخبار       اهللا تعاىل متكلم يف األزل عندنا و      

 يكون معنـاه أن     نأواستحال أيضا    واستحال وجود هذه الصيغة يف األزل     
                                                

ل  واألو ،يعـدم  وبالنـهي     املطلوب به وجودي   ؛ ألنّ م األمر على النهي   قد]  آه ...يف األمر : [قوله  )١(
  كلّها وجدت خبطاب     إذ املوجودات    ؛ األزيل كَالمق ال تعلّلل مرتبة ظهرت    أشرف وألنه أو½على ¼ كُن

 مسائل األمـر مخـسة       اعلم أنّ  :"راملناكشف  "ويف  ، مقدماً على سائر املراتب    هو املختار فيكون     ما
 أو يف بيان املأمور ، وهو الفعل به بيان املأمور ىف يكون يف بيان نفس األمر موجبه أوا أن  إم ؛ ألنه أنواع
 األمر ال ؛ ألنّ وهذا تقسيم ضروري، أو يف بيان اآلمركلَّف أو يف بيان املأمور وهو امل، وهو الزمان ،فيه
مر أن يصدر عن أحد وهو اآل      بد،  من أن يصدر بإجياب شيء وهو املأمور به         وال بد ،   مـن    وال بـد 

 وهـذا األمـر     ،أمور أو باألمر ال جيب شيء على اآلمر بل على امل          ،و املأمور  ليجب عليه وه   مكلَّف
   ١٢.  فيهأمور أن يقع يف زمان وهو امل وفعله ال بد،لوجوب فعل على العبد

مسمى األمر ال لفظه؛ ألنـه      : من اخلاص األمر يعين   : أي] إخل...  قول القائل لغريه   : [قوله  )٢(
     ضع ملعىنمصدر يراد به   ¼ القول½و،  معلوم وهو الطلب على الوجوب     يصدق عليه أنه لفظ و

فخـرج  ، نـهي املقول؛ ألنّ األمر من أقسام األلفاظ وهو جنس يشتمل كلّ لفظ وبقي فيه ال      
يفعلْ½قيد به ليخرج به     ،  طلب الفعل مشهورة ومعروفة    وهي صيغة ¼ افعل½: بقوله فإنه ال  ¼ ِل

¼ قول القائل½: واحترز بقوله، بقيد اإلضافة¼  الغائبأمر½: بل يقال له، بال قيد¼ أمر½: يقال له
عن اآلمر لنفسه حنو قوله ¼ لغريه½: وبقوله، عن فعل النيب عليه السالم فإنه ال يسمى أمراً عندنا

لْ خطَاياكُم ﴿: تعاىل وعن قول من ، عن النهي¼ افعل½: وبقوله، ]١٢: العنكبوت [ ﴾ولْنحِم
فإنه ليس بأمر بل هو إخبار عن اإلجياب      ، ¼ عليك أن تفعل كذا    أوجبت½: هو مفترض الطاعة  

نّ فعل النيب عليه الـسالم أيـضاً        إ: شافعي رمحه اهللا فإنهم يقولون    خالفاً لبعض أصحاب ال   
، موجب؛ إما ألنه أمر وكلّ أمر للوجوب وإما ألنه مشارك لألمر القويلّ يف حكم الوجـوب         

  ١٢". احلصول"كذا يف 

 ١٢. األمر ١٢. املستعلي

 ١٢. نهى ففيه إلزام ترك الفعل عليهبه الخرج 

 ١٢. خرج به النداء ففيه اإللزام على نفسه

 ١٢. وهو الوجوب ١٢. على سبيل االستعالء

 ١٢. أي افعل

أي ال يوجد يف غريها
 .

١٢
 

 ١٢. اعتراض أول

 ١٢. أي هذا القول ١٢. عقال

 ١٢. ةميأي ما ذكره بعض األ

 ١٢. أي افعل

حالة
الست

يل ل
تعل

 .
١٢ 

 ١٢. خالفا للمعتزلة فإن كالمه تعاىل عندهم ألفاظ حادثة

 ١٢.  واجلماعةأي عند أهل السنة
 ١٢. ر خيتص ذه الصيغةن املراد باألمفكيف قالوا إ ١٢. أي افعل

 ١٢. ألا حروف حادثة ١٢. ةاعتراض ثان على قول بعض األمي



 

 

 فإن املراد للشارع بـاألمر وجـوب        ،مر خيتص ذه الصيغة   املراد باألمر لآل  
معين االبتالء عندنا وقد ثبت الوجوب بـدون هـذه   )١(الفعل على العبد وهو  

 ،ورود السمع)٢(نجب اإلميان على من مل تبلغه الدعوة بدوليس أنه و الصيغة أ
 لو مل يبعث اهللا تعاىل رسوال لوجب على العقـالء           : رمحه اهللا  أبو حنيفة )٣(قال

 فيحمل ذلك على أن املراد باألمر خيتص ذه الـصيغة يف            ،بعقوهلم)٤(معرفته
  ................. ................................الشرعيات)٥(حق العبد يف

                                                
: وهو املراد باالبتالء عندنا يعين    ، وجوب الفعل : هذه اجلملة معترضة أي   ] هو معىن االبتالء عندنا   و: [قوله  )١(

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، إن فعل أثاب وإن ترك عاقب، أنّ اهللا تعاىل ابتلى العبد بوجوب الفعل عليه

 بـدون   الشرع أيضاً ة املوقوفة على    بل ثبت الوجوب يف الفروع الشرعي     ] ورود السمع  بدون: [قوله  )٢(
كُِتب علَـيكُم   ﴿ : وقوله،]١٨٣: البقرة [ ﴾كُِتب علَيكُم الصيام   ﴿: قوله تعاىل  كما يف    ،هذه الصيغة 

وجـب أو  ½ : وقول الـشارع ¼الِْجهاد ماٍض½ : وقوله عليه الصالة والسالم ،]٢١٦: البقرة  [ ﴾الِْقتالُ
 ، حكماً فيه أيضاً والفعلي فليدخل األمر العقليمر حكماًاأل  ولو أدخلت هذه األلفاظ يف¼فرض عليكم

  ١٢. ف رمحه اهللاله املصن فقد سقط ما أو،فافهم

  خمالف للـنص   ¼إخل... لو مل يبعث  ½ :فإن قيل قول أيب حنيفة    ] إخل... قال أبو حنيفة رمحه اهللا    : [قوله  )٣(
 حممول  النص: قيل يف جوابه،]١٥: اإلسراء [﴾عثَ رسوالًِبني حتى نبوما كُنا معذِّ ﴿: قوله تعاىل وهو  

 وإن كان اإلجياب من اهللا تعاىل يف األزل        ، بعد اإلميان باهللا تعاىل    كلَّفرض على امل  تعلى الشرائع اليت يف   
  ١٢. ف على صيغة األمرال يتوقّ

لكن ذكر املعرفة؛ ألنها سبب اإلميان حىت لـو مل          ، املراد باملعرفة اإلميان باهللا تعاىل    ] بعقوهلم معرفته: [قوله  )٤(
ما أدرك زمان   وهذا حممول في  ، فثبت أنّ اإلميان جيب بدون هذه الصيغة      ، يعرفوه ومل يأمنوا كانوا معذورين    

قد إمياناً وال كفـراً يكـون   لة لدرك العواقب؛ ألنّ من مات قبل ذلك بعد البلوغ ومل يعت        مدة التجربة وامله  
  ١٢. فال بد منه عند أيب حنيفة رمحه اهللا، معذوراً؛ ألنّ إدراك زمان مدة التجربة مبنـزلة الدعوة

أنّ الوجوب علينا يف التكليفات اليت وجبت بالشرع فقط غري  : يعين] إخل... يف الشرعيات : [قوله  )٥(
وإن كان اإلجياب من ، ه ال يظهر لنا إالّ بصيغة األمراليت وجبت بالعقل كاإلميان باهللا تعاىل وصفات     

      ï 

  )٨٥(  

   يف 

 ١٢. إمنا هو ١٢. حيث ال حيصل مراده إال ذه الصيغة

 ١٢. أي وجوب الفعل ١٢. أي االمتحان والتكليف بالوجوب ١٢. أي وجوب الفعل

 ١٢. فال نسلم أنه خمصوص ا

 ١٢. استفهام تقريري

 ١٢.  يف سكتة شواهق اجلبلكما

 ١٢. سند اإلثبات للوجوب العقلي

 ١٢. بالصيبن غري انو ١٢. بالفرض ولو حماال

 ١٢. اختيار الشق األول

 ١٢. أي قول البعض

 ١٢. أي افعل

 ١٢. دون الشارع

 ١٢. أي يف الفروع الفقهية العقايد



 

   )٨٦(  

   يف 

 افعلوا وال يلزم اعتقاد الوجوب      :زلة قوله ـال يكون فعل الرسول مبن    )١(حتى
ـ املواظبـة وانت  )٢(عنـد مـا جتـب      واملتابعة يف افعاله عليه السالم إن      ،به           اء ف

  .دليل االختصاص
                                                

ومعىن االختصاص يظهر يف أنّ فعل الرسول صلى        ، اهللا تعاىل يف األزل ال يتوقّف على صيغة األمر        
اهللا تعاىل عليه وسلم ال يكون موجباً عندنا خالفاً لبعض أصحاب الشافعي ومالك رمحهم اهللا تعاىل 

ما روي أنّ النيب ع   وهذا تـصريح   ¼ي أُصلِّيصلُّوا كَما رأَيتموِن½.:ليه الصالة والسالم قالعليهم ِل
فخلَـع  ، خلع نعلَيه يف الصالة   ½: ولنا أنه عليه السالم   ، باملتابعة يف فعله صلى اهللا تعاىل عليه وسلم       

اين جربيلُ أت: فقال، رأيناك خلعت: فقالوا، مالكم خلَعتم نعالَكم: فقال منكراً عليهم، الناس نعاهلم
فلو كان املتابعة يف فعله عليه السالم واجباً ، احلديث¼ عليه السالم آنفاً وأخربين أنّ يف نعليك أذًى    

 ¼ي أُصـلِّ  يصلُّوا كَما رأَيتمـونِ   ½: وأما قوله صلى اهللا تعاىل عليه وسلم      ، عليهم لَما أنكر عليهم   
  ١٢. "ولالفص"كذا يف ،  بلفظ األمر ال بالفعلفيهفاملتابعة 

دة االختصاص وجوب   ئ فا : يعين ¼ ذه الصيغة  خيتص½ :تفريع على قوله  ] إخل...  ال يكون  حتى: [قوله  )١(
١٢.  فعل الرسول عليه السالم ال يكون موجباً العبد يظهر يف أنّاألمر يف حق  

لو مل يكن إنّ فعل الرسول صلى اهللا تعاىل عليه وسلم : جواب عما يقال] عند املواظبة: [قوله  )٢(
 يف أفعاله   أنّ املتابعة : وجه اجلواب ،  أصالً موجباً لَما وجبت املتابعة لنا يف أفعاله عليه السالم        

إنما جتب يف   : صلى اهللا تعاىل عليه وسلم إنما جتب عند املواظبة وانتفاء دليل االختصاص أي            
كـاح تـسع    فعل داوم عليه ما مل يكن ذلك من خصائصه صلى اهللا تعاىل عليه وسـلم كن               

ثُم املراد باملواظبة من غري ترك وإالّ فاملواظبة املطلقة دليل على           ، وكوجوب التهجد والضحى  
أما املواظبة من غري ترك دليل على الوجوب بصيغة فهو واجب استداليلّ بطريق أنه لو      ، السنة

 أمره  ه كان واجباً  أنمل يكن واجبا لتركه مرةً تعليماً للجواز ولَما مل يترك قطّ يف حياته علم               
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، بصيغة الوجوب

 ١٢. عليه السالم

 ١٢. الواو مبعىن مع ١٢. لى التركأي املتداولة عليهما مع اإلنكار ع

 ١٢. حبضرة الرسالة عليه الصالة والسالم



 

   )٨٧(  

   يفيف 

 رد عن القر:أي الناس يف األمر املطلق  )١(ف اختلة الدالة على ني ا
وِإذَا قُِرئ الْقُـرآنُ فَاسـتِمعواْ لَـه        ﴿ : حنو قوله تعاىل   ،اللزوم وعدم اللزوم  

 والَ تقْربا هـِذهِ  ﴿ : وقوله تعاىل  ]٢٠٤: األعراف[﴾وأَنِصتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ  
   الْظَّاِلِمني ا ِمنكُونةَ فَترجن أملـذهب   ا والصحيح مـن     ،]٣٥: البقرة[﴾الش

 ألن ترك األمر معصية كمـا       ؛موجبه الوجوب إال إذا قام الدليل على خالفه       
  : قال احلماسي،تمار طاعةيأن اال

  كاذَـ ِبمِهبِتـَِّح يف أَمِهـْيِرـم  ي ِلب حِمرص ِبِكيِر آلِمِتعطَأَ

                                                
 فذهب ابن الشريح من أصحاب الشافعي إىل أنّ موجبه التوقّف؛] إخل... اختلف الناس: [قوله  )١(

، فعند اإلطالق يكون حمتمالً ملعان كـثرية      ، ألنه يستعمل يف معاٍن كثرية بعضها حقيقة اتفاقاً       
: النور [ ﴾فَكَاِتبوهم﴿:  وهي الندب كقوله تعاىل،واالحتمال يوجب التوقّف إىل أن يبني املراد

: كقوله تعاىل والتعجيز  ، ]٤٠: فصلت  [ ﴾اعملُوا ما ِشئْتم   ﴿: والتوبيخ كقوله تعاىل  ، ]٣٣
هِ   ﴿  ]٢٨٢: البقـرة   [ ﴾واستـشِهدواْ ﴿: واإلرشاد، ]٢٣: البقرة  [ ﴾فَأْتواْ ِبسورٍة من مثِْل

       :واإلكـرام حنـو  ، ]٨٨: املائـدة  [ ﴾كُلُواْ ِمما رزقَكُم اللّه    ﴿:كقوله تعاىل : واالمتنان حنو 
ٍم﴿ سالَ ا ِب لُوه خ د كُونواْ ﴿:والتسخري حنو، ¼كُلْ ِمما يِليك½:ووالتأديب حن، ]٤٦: احلجر [﴾ا

ردةً مي    ﴿: واإلهانة حنو ، ﴾ِق يز الْكَِر نك أَنت الْعِز ر ِلـي   ﴿: والدعاء حنو ، ﴾ذُق ِإ ، ﴾ربنا اغِْف
ثُم اعلم التوقّف عنده يف ،  وغري ذلك]٤٣: الشعراء  [﴾أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ﴿:واالحتقار حنو

ني املراد عند االستعمال ال يف تعيـني املوضوع له؛ ألنه عنده موضوع باالشتراك اللفظي تعيـ
وذهب الغزايل ومجاعة من احملققّني إىل التوقّف يف تعيـني ، للوجوب والندب واإلباحة والتهديد

وعامة العلماء على أنه    ، املوضوع له أنه الوجوب فقط أو الندب فقط أو مشترك بينهما لفظاً           
وأدىن مـا   ، نه للندب؛ ألنه موضوع لطلب الفعل     إ: فقال بعضهم ، ص للمعىن املخصوص  اخ

كما هو املذكور يف    ، والصحيح من القول أنه للوجوب    ، هو الندب يترجح به جانب الوجود     
   ١٢.  هذا ملخص كتب األصول،املنت

 ١٢. أي املخلي ١٢. أي علماء األمة من اتهدين ١٢. أي موجبه

 ١٢. آنالقرأي 

 ١٢. أي اسكتوا

 ١٢ .دم وحوا عليهما السالمخطابا آل ١٢. للتحقيق ال للترجي

 ١٢. أي احلنطة أو الكرمة ١٢ .أي منه أرباب الزلة ال الفسق والعصية

 ١٢. أي األمر

 ١٢. أي مقتضاه

 ١٢. دليل كون موجب األمر الوجوب ١٢. أي وجوب الفعل

 ١٢. أي قطع

 ١٢. أي امتثال لألمر وقبوله

 ١٢. أي مؤلف قصائد احلماسة وجامعها

 ١٢. نسب إليه الشعر جتوزا

 ١٢. أي بصرم احلبل ١٢.  حبليأي آمريك بصرم ١٢. أي حبل حمبيت

 ١٢. عند مجهور احلنفية



 

   )٨٨(  

   يفيف 

  اِكصن عم)٢(يِص فاعوإن عاصوِك  يهمفطاوِع)١(وِكعاون طَ ِإهمفَ
 أن لزوم )٣(وحتقيقه ،سبب للعقاب  الشرع   والعصيان فيما يرجع إىل حق    

 وهلذا إذا وجهت صيغة   والية اآلمر على املخاطب     )٤(درما يكون بق  إنتمار  ياال
 وإذا  تمـار يالل يكون ذلك موجبـا      األمر إىل من ال يلزمه طاعتك أصال ال       

 لو تركه   حىت ال حمالة    تمارياالوجهتها إىل من يلزمه طاعتك من العبيد لزمه         
 بقدر  تمارياال فعلى هذا عرفنا أن لزوم       ، العقاب عرفا وشرعا   حقاختيارا يست 

                                                
تـهم  تهم عن أحب قطع حمبإن طاوعوك يف: ويسمى االيتمار طاعةً أي    ،ايتمروك: أي] طاوعوك[: قوله  )١(

  ١٢. رم حبلىايتمري آمريك يف ص: أيفطاوعيهم 

  ١٢. ى ترك األمر معصيةً ويسم،تركي أمر من ترك أمركا :أي] عصىفا: [قوله  )٢(

ـ   مقتضى مطلق األمر مع عزل اللحظ عن          حتقيق أنّ  :أي] إخل... وحتقيقه: [قوله  )٣( صوص مقتضيات خ
 كان  يت يف العرف معصيةً   ا مس م خمالفة األمر لَ   نّوأ، اد هو الوجوب  و وخصوصيات امل  القرائن الصارفة 

 وإذا  ،ستحقاق العاصي العذاب  عصية اهللا تعاىل سبب موجب ال      م ؛ ألنّ مقتضى األمر وموجبه الوجوب   
 امتناع أحد اجلانبني مستلزم لوجوب اآلخر       ؛ ألنّ  للعقاب كان اجلانب املوافق واجباً     ه موجباً كان ضد 

 املخاطب أمورآلمر على املا لزوم امتثال أمر  وحاصل التحقيق أنّ ،وكذا وجوب أحدمها المتناع اآلخر    
 وعلى قدر هذه الوالية يكـون قـدر         ،ه وقدرته عليه   وعلو أموريكون على قدر اختيار اآلمر على امل      

 عبده   الستحقاق عقوبة عظيمة يف حق      خمالفة أمر املوىل موجبةً    فإذا كان ، استحقاق العقوبة يف خمالفته   
  ناقصاًما ملكه رقبة ملكاً وإن،مع أنه مل خيلقه ومل يوجد بدنه ونفسه وأعضاؤه والنعم السابقة والالحقة  

 كان خمالفة أمر اهللا تعاىل       ، ومع ذلك هو قابل الزوال والفناء      غري حقيقي ½   ات العـامل   وهو مالـك ذر
 فيكون موجب أمـره   ، الستحقاق العقوبة بالطريق األوىل     موجبةً ¼اا حقيقي  تام ا ومالكها ملكاً  وخالقه

 ، يف تركها فتذكر   إالّ وال عقاب    ، من الفرض والوجوب    معىن الوجوب هاهنا أعم    ؛ ألنّ هو الوجوب 
  ١٢. احلواشيبعض كذا يف 

 يكـون    وإذا كان مـساوياً    ،يتمار واجباً ان اال إذا كان اآلمر عالياً ك    : يعين] بقدر والية اآلمر  : [قوله  )٤(
  ١٢". غاية التحقيق"كذا يف ، بل مباحاً  وال مندوباً ال يكون واجباً وإذا كان سافالً،مندوباً

 ١٢. بأن ال يقطعوا أحبتهم ١٢. بصرم جلل احبتهم ١٢. أي آمروك

 ١٢.  حبل حمبيتأي ال تقطع

 ١٢. ريكأي آم

 ١٢. أي كون ترك األمر معصية

 ١٢.  والية اآلمررأي وألجل أن لزوم االيتمار بقد ١٢. ضعفهاو فه بقدر شداأي شدته وضع ١٢. أي قبول كردن فرمان

 ١٢. ال من حيث الواليه وال من حيث احملبة

 ١٢. التوجيه
 ١٢. أي من يلزمه طاعتك ١٢. تكأي يلزمه طاع ١٢. مجع عبد ١٢. بيانية ١٢. أي صيغة األمر

 ١٢. أي االيتمار
 ١٢.  طاعتكأي من يلزمه

 ١٢. أي ما ذكرنا من املثالني



 

   )٨٩(  

   يفيف 

ن هللا تعاىل ملكا كامال يف كل جزء مـن          إ : إذا ثبت هذا فنقول    ،مرة اآل والي
 وإذا ثبت أن من لـه امللـك      ، وله التصرف كيف ما شاء وأراد      أجزاء العامل 

ك يف ترك أمر مـن      ما ظن ف سببا للعقاب    تمارياالالقاصر يف العبد كان ترك      
  .النعم)٢(من العدم وأدر عليك شآبيب)١(أوجدك

                                                
 عدم اإلجياد من النّ إ: ولقائل أن يقول،عدم أنشأك وخلقك وأخرجك من ظلمة ال:أي] أوجدك: [قوله  )١(

  مود أو حالة ال   ا أن يكون حالة الوج    ال خيلو إمعد،   ل يلزم إجياد املوجود وهي حمـال     على التقدير األو، 
      املراد من اإلجياد حالة الوجود      بأنّ : وميكن أن جياب عنه    ،ينوعلى التقدير الثاين يلزم اجلمع بني الضد ، 

وجـود  يقارن امل إجياده  غاية األمر أنّ  ، وهو غري الزم   ،واحملال إجياد املوجود بوجود حاصل قبل اإلجياد      
  ١٢.  كذا قيل، على املوجود يف الذاتماً وهذا ال ينايف اإلجياد متقد،يف الزمان

 كـذا يف    ،ل الـنعم وأشـرفها     أو :أيل املطر   بوب وهو أو   الشآبيب مجع شؤ   ] النعم شآبيب: [قوله  )٢(
  ١٢. "املعدن"

 ١٢. من حيث اخللق والقدرة الكاملة ١٢. أي لزوم االيتمار بقدر والية اآلمر ١٢.  على املامورواختياره وقدرته

 ١٢. بديلعدام والتواإل  واإلبقاءباإلجياد ١٢. أي اهللا تعاىل

 ١٢. أي ترك العبد قبول أمره

 ١٢. أفاض ١٢. كإنشأ

 ١٢. أي رشحاا ١٢. من اإلدرار



 

 

   طلـق  ½ : لو قـال   :وهلذا قلنا )٢(يقتضي التكرار )١( األمر بالفعل ال
هـا بـاألمر    قطل فطلقها الوكيل مث تزوجها املوكل ليس للوكيل أن ي         ¼امرأيت

 ،أخرى)٣(يتناول هذا تزوجيا مرة بعد      ال ¼زوجين امرأة ½ : ولو قال  ،األول ثانيا 
 ألن األمر بالفعـل     ؛ واحدة ةمرال  ذلك إ )٤( ال يتناول  ¼تزوج½ :ولو قال لعبده  

                                                
والدوام علـى اإلميـان إىل      ، أخرىال يوجب اإلتيان باملأمور به مرةً بعد        : أي] ال يقتضي التكرار  : [قوله  )١(

الركـوع والـسجود   : فإن قيل ، بل من قبيل الثبات على االيتمار األول فال يرد شيء         ، املوت ليس بتكرار  
لوجب  و، ولو مل يقتض التكرار لوجب الركوع يف ركعة واحدة ال يف كلّ ركعة            ، يتكرران يف كلّ ركعة   

، بأنّ نص الركوع والسجود كان جممـالً      : أجيب، ةسجدةٌ واحدة يف ركعة واحدة ال سجدتان يف ركع        
   ١٢. فبينه النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم بالركوع يف كلّ ركعة وبالسجدتني يف كلّ ركعة

 ومعىن  ، اختلفوا يف إفادته التكرار    ، القائلني بكون موجب األمر هو الوجوب      :اعلم أنّ ] التكرار: [قوله  )٢(
نه يوجب التكرار املستوعب جلميع    إ : فقال بعضهم  ، يعود إليه  غه عنه  بعد فرا  مثُ  أن يفعل فعالً   :التكرار
 وهو اختيار أيب اسحاق االسفرائين الـشافعي      الْمزِني    هذا عن  كىحي و ، إذا قام دليل مينع منه     إالّاألمر  

  من أيِ  وعبد القاهر البغدادي ة احلديث وغريهم  م،    التكرار  نه ال يوجب   إ : وقال بعض أصحاب الشافعي 
 املوجب يثبت من     أنّ احملتمل والفرق بني املوجب و    ، رمحه اهللا   هذا عن الشافعي    ويروى ،ولكن حيتمله 

 يوجب التكرار وال حيتمله لكن  األمر املطلق ال:ناوقال بعض مشاخي، غري قرينة واحملتمل ال يثبت بدوا
: قوله تعـاىل   بوصف ك  قيد واملُ ]٦: املائدة   [﴾رواْوِإن كُنتم جنباً فَاطَّه   ﴿: قوله تعاىل ق بشرط ك  املعلّ
﴿وا  الزِلداِني فَاجالزةُ ور بتكري  ]٢: النور  [﴾اِنيرهيتكر،     مِ  وهو قول بعض أصحاب الشافعي ن قال م: 
 واملذهب الصحيح املختار عندنا أنه ال يوجب التكرار وال حيتمله           ،نه ال يوجب التكرار ولكن حيتمله     إ

 جنسه وهـو  أقلّ األمر بالفعل يقع على  أنّإالّ ، بوصف بشرط أو خمصوصاًقاً أو معلّمطلقاًسواء كان   
  ة اجلنس بدليله وهو     حيتمل كلّ متمثّالً و  به   أدىن ما يعدويف هذا املقام حبث طويل ال يسعه هـذا          ،الني 
  ١٢. "التعليم العامي على احلسامي" أوردناها يف ،املختصر

  ١٢. ل باألمر األوج ثانياًل ليس له أن يزو للمؤكّج الوكيل امرأةً لو زو:يعين] بعد أخرى: [قوله  )٣(

 على مخس ضـربات أو   كالضرب ال يدلّ،ةً واحد مرةًإالّ األمر بالتزوج :أي] ال يتناول ذلك  : [قوله  )٤(
 : قال بعض الناس   ، بل داللته على مطلق الضرب الذي هو معىن واحد         ،عشر ضربات وال حيتمل ذلك    

نـه ال   إ: رمحه اهللا  وقال الشافعي  ،الْمزِني  عن  ال بدليل وهو حمكي    ألمر بالفعل يوجب التكرار حقيقةً    ا
      ï 

  )٩٠(  

    

 ١٢. رجل آلخر ١٢. حقيقة وال حيتمله

 ١٢. أي تلك االمرأة ١٢.  املطلقة ١٢. أي امرأته

 ١٢. أي األمر للوكيل بقوله زوجين ١٢. فزوج الوكيل للموكل ١٢. هءألنه باالمتثال األول مث اقتضا

 ١٢. دليل لقوله ال يقتضي التكرار ١٢. أي التزوج مرة واحدة ١٢. األمر ١٢. املوىل

 ١٢. للغري

 ١٢. أي األمر



 

   )٩١(  

    

مـن  )١( خمتصر ¼اضرب½ : فإن قوله  ،يق الفعل على سبيل االختصار    قطلب حت 
 ،يف احلكم )٣( واملختصر من الكالم واملطول سواء     ¼الضرب)٢(فعل افعل½ :قوله
 وحكم اسم اجلنس أن يتنـاول       ،تصرف معلوم )٤(األمر بالضرب أمر جبنس   مث  

   .................................،كل اجلنس)٥(حيتمل اإلطالق وعنداألدىن 
                                                

 وال  والصحيح أنه ال يوجب التكرار حقيقـه ، عند قيام قرينة ولكن حيتمله جمازاً يوجب التكرار حقيقةً  
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،حيتمله

افعلْ ½خمتصر من ¼ ِاضِرب½ أنّ لفظ املصدر خمتصر يستلزم التسلسل؛ ألنّ        ما ذكرمت : فإن قيل ] خمتصر: [قوله  )١(
 :قيل، باطل خر إىل أن تسلسل وهو     فيقتضي أن يكون خمتصراً من أمر آ       ، أيضاً أمر  ْ¼افعل½و، ¼فعلَ الضرب 

  ١٢. وأما يف سلسلة األمور االعتبارية كتضعيف األعداد فال، التسلسل إنما يبطل يف سلسلة التوقّف

 خمتـصر   ¼بِرضي½ و ¼ يف املاضي  ِبر الض لَع فِ لَعفَ½  خمتصر من  ¼برض½ نّكما أ ] فعل الضرب : [قوله  )٢(
  ١٢. ¼ الضرب يف الزمان اآليتلَع ِفلُعفْي½من 

 فائدة االختصار تقليل اللفـظ ال  ؛ ألنّ يف إثبات احلكم أو يف إفادة املعىن       :أي] سواء يف احلكم  : [قوله  )٣(
  ١٢. لاملطو  املعىنريتغي

 إطالق اسم اجلنس على الفرد بطريق       نّأسم اجلنس   االفرق بني اجلنس و   ] إخل... جبنس تصرف : [قوله  )٤(
          قليـل  واجلنس على ال  ، لية كالرجل والفرس  احلقيقة وال يطلق على الكثري بل على فرد فرد بطريق البد

 جنس اسـم جـنس    وعلى هذا يكون كلّ، يطلق على القطرة والبحر  ¼املاء½ـوالكثري على السواء ك   
  ١٢.  مطلقاً وخصوصاً فكان بينهما عموماً،بدون العكس

 اسم اجلنس اسم فرد ليس بـصيغة مجـع وال          ألنّ  وذلك النية؛ عند   :أي]  اجلنس وحيتمل كلّ : [قوله  )٥(
واسم ال ، دعد فيـه تركيـب   الفرد ليس؛ إذ بني الفرد والعدد منافاةماِل والتكرارد فرد ال حيتمل العد ، 

 كالواحد  اً الفرد قد يكون حقيقي     لكن ، فرياد به املاهية يف ضمن الفرد      ،والعدد بالعكس وبينهما تنافٍ   
  ه فرد حقيقةً  من اجلنس فإن   وقد يكون حكمي    حقيقـةً  وإن كان عدداًه فرد حكماً  ا كاجلنس بتمامه فإن  

  وحكماً فرد حقيقةً؛ ألنه ينصرف إىل الواحد شيئاً إذا مل ينوِ  : فقلنا ،زلة شيء واحد  ـجعل اجلنس مبن  يف
  من الفرد احلكمـي     وأقلّ  فإذا نوى األكثر من الفرد احلقيقي       نوى الفرد احلكمي   ؛ ألنه إذا نوى الكلّ  

 عدد حمض ليس فيه معىن الفردية بوجه فال تقع       ؛ ألنه  منه  ال يصح  ل بني األدىن والكلّ   وهو القدر املتخلّ  
  ١٢. "املعدن"  كذا يف،عليه صيغة الفرد

 ١٢. واالختصار يف املرة الواحدة ١٢. أي إجياده وفعله متحققا
  كما أن قوله ضرب خمتصر من

 ١٢. فعل فعل الضرب يف الزمان املاضي

 ١٢. أي يف إثبات احلكم وإفادته ١٢. ألن املصدر اسم اجلنس

 ١٢. هو الضرب

 ١٢.  والكثريالواقع على القليل
 ١٢. أي جمموع أفراده وجوداته يف ضمنها  ١٢. أي الواحد



 

 

 ولو  ، قطرة منه   حينث بشرب أدىنٰ   ، إذا حلف ال يشرب املاء     :هذا قلنا )١(وعلى
   طلقي نفـسك ½ :قلنا إذا قال هلا)٢( وهلذا،ت نيتهنوى به مجيع مياه العامل صح¼ 

 وكذلك لو قال ،نوى الثالث صحت نيته ولو ،دة يقع الواح¼طلقت½ :فقالت
ت نيته   ولو نوى الثالث صح    ، اإلطالق عند يتناول الواحدة    ¼طلقها½ :آلخر

ها حقنكوحة أمة فإن نية الثنتني يف       يصح إال إذا كانت امل    )٣(ولو نوى الثنتني ال   
 ولو  ، يقع على تزوج امرأة واحدة     ¼تزوج½ : ولو قال لعبده   ،اجلنس كلنية ب 

يتأتى على  )٥( وال ،اجلنس يف حق العبد   )٤( ألن ذلك كل   ؛حت نيته نوى الثنتني ص  
                                                

  ١٢.  اجلنس اسم اجلنس يتناول األدىن عند اإلطالق وحيتمل كلّ على أنّ:أي] وعلى هذا: [قوله  )١(

قـي  طلِّ½ : يف قول الرجـل    : قلنا ، األمر ال يقتضي التكرار وال حيتمله       وألنّ :أي] إخل... وهلذا[: قوله  )٢(
فعلـى مـا    وإن نوى ثالثاً، ثنتني أونوى أو نوى واحدةً نه يقع على الواحدة إن مل ينو شيئاً        إ ¼ِكنفس 
 عدد حمض ؛ ألنه نية الثنتني وال تصح، حمتملث فرد حكمين والثال  الواحد فرد حقيقي متيقّ    ؛ ألنّ نوى

  ليس بفرد حقيقي  ت تلك املرأة أمـة؛ ألنّ      إذا كان  إالّ ، له  وليس مدلول اللفظ وال حمتمالً      وال حكمي 
  ١٢. هاث يف حقّ كالثالة فهو واحد حكمي احلركالثالثة يف حقها الثنتني يف حقّ

 لفرد يصلح كلّ  وا  عليه الفعل فرد مع كونه جنساً       املصدر الذي دلّ   حاصل الفرق أنّ  ] ّال يصح : [قوله  )٣(
 ،مع أفراد جنس واحد من الضربات     جل  مثالً ¼بِرضا½ :ه عليه قول   الضرب الذي دلّ   ؛ ألنّ أفراد اجلنس 
 فـال حيتملـه      وال حكماً   فعدد حمض وليس بفرد ال حقيقةً      ا املثىن  وأم ¼قلِّط½ :ق يف قوله  وكذا الطال 

 ،ةحرجها ليست حتته  إذا كانت املنكوحة أمة الغري تزوإالّ ،ما حيتمل فيما احتمله اللفظ إنالنية و،اللفظ
  ١٢. "فصولال" كذا يف ، أفراد اجلنس طالقها ثنثان كلّ؛ ألنّ نية الثنتني تصحفٍح

ل  فاألو،أفرادي  وكلّ، جمموعي وكلّ،ي كلّ كلّ: على ثالثة معان الكلّثُم] إخل...  اجلنسكلّ: [قوله  )٤(
 والثالث مبعىن   ، إنسان ال يسعه الدار     كلّ : والثاين مبعىن اموع حنو    ، إنسان نوع   كلّ :ة حنو يمبعىن املاهِ 
  ١٢.  إنسان يشبعه هذا الرغيف كلّ:الفرد حنو

 األوامر بالصلوات اخلمس     وهو أنّ  :ال يرد على املذهب الصحيح    جواب سؤ ] إخل... ىوال يتأت : [قوله  )٥(
        على   وتقرير اجلواب بناءً   ،ر وجوب العبادات  والصيام والزكاة موجبة هلا على سبيل التكرار وهلذا تكر 

      ï 

  )٩٢(  

    

 ١٢. أي تناول اسم اجلنس األدىن عند اإلطالق واحتماله كل اجلنس

 ١٢. الفح

 ١٢. احلالف

 ١٢. الزوج ١٢. فال حينث أصال فإنه متعذر ١٢. مجع ماء

 ١٢. أي المرأته
 ١٢. الزوج ١٢. سينف

 ١٢. الطلقات

 ١٢. بقوله طلقي نفسك
 ١٢. أي لتناول املذكور

 ١٢. الزوج

 ١٢. أي مثل احللف بقوله ال يشرب

 ١٢. الزوج

 ١٢ .أي امرأيت

 ١٢. الطلقة

 ١٢. الزوج ١٢. بقوله طلقها ١٢. الطلقة

 ١٢. وليس حتته حرةللغري تزوجها  ١٢. ألنه عدد حمض وليس كل اجلنس ١٢. نيتالطلق

ألمة
ي ا
أ

 
وحة

ملنك
ا

 .
١٢ 

 ١٢. املوىل ١٢. أي جنس طالقها

 ١٢. املوىل

 ١٢. تزوج االمرأتني

 ١٢. أي جنس املنكوحات ١٢. أي جمموعهما



 

   )٩٣(  

    

 فإن ذلك مل يثبت باألمر بل بتكرار أسباا الـيت         ،هذا فصل تكرار العبادات   
ال  ة بسبب سـابق   أداء ما وجب يف الذم    )٢(لطلب)١(يثبت ا الوجوب واألمر   

 نفقـة  مثن املبيع وأد )٣(أد½ :زلة قول الرجل  ـ وهذا مبن  ،إلثبات أصل الوجوب  
 ، فإذا وجبت العبادة بسببها فتوجه األمر ألداء ما وجب منها عليه           ،¼الزوجة

 ومثالـه مـا     ،ما وجب عليه  )٥( يتناول جنس   األمر ملا كان يتناول اجلنس    )٤(مث
                                                

نفس الوجوب يثبـت     نفس الوجوب يفارق وجوب األداء ف       املختار عند مشاخينا أنّ     وهي أنّ  :مةمقد
املتوجه بعد حتقّق السبب وهذا كوجوب الـثمن علـى           األمر   :أيبالسبب ووجوب األداء باخلطاب     

 العبادات جتب بأسباا    نّإ :قولفن، ما جيب عند مطالبة البائع    ا أداؤه فإن   وأم ،يثبت بنفس البيع  املشتري  
ه األمر لطلب أداء     يتوج ثُم ،زكاةوهي األوقات يف الصلوات وشهر رمضان يف الصوم والنصاب يف ال          

١٢. "الفصول"يف  كذا ،ة بالسبب السابقما وجب يف الذم  

 وهو أنّ الوجوب كما ثبت باألسباب فمـا الفائـدة يف ورود           : الجواب سؤ ] إخل... واألمر: [قوله  )١(
  ١٢ .¼إخل... واألمر½: األمر؟ فأجاب بقوله

 نفس الوجوب ينفصل عـن      نا أنّ خي املختار عند مشا   ى أنّ وهذا بناء عل  ] ء ما وجب  الطلب أد : [قوله  )٢(
ـ   :أي ووجوب األداء باخلطاب     ، فنفس الوجوب يثبت بالسبب السابق     ،وجوب األداء  ه  باألمر املتوج

  ١٢. ق السببعد حتقّب

ال ، النكاحفإنه طلب ألداء الثمن والنفقة الواجبتني بسببهما السابق وهو البيع و          ] إخل... أد مثن املبيع  : [قوله  )٣(
خالفاً للشافعي رمحه اهللا فعنده سبب وجوب الصالة والصوم اخلطاب          ، لوجوب يف الذمة  لأن يكونا سببني    

  ١٢. وسيأيت الكَالم فيه يف أسباب الشرائع إنشاء اهللا تعاىل، وهو املؤثر يف وجوب احلكم

 وجـوب األداء     الوجـوب ال   ر به نفس   السبب يتكر   وهو أنّ  :جواب سوال ] إخل...  األمر مثّ: [قوله  )٤(
  ١٢. ¼إخل... ثُم½ : فأجاب بقوله، البحث يف األمرر وجوب األداء بدليل أنّ هاهنا يف تكركَالموال

ت بداللة تكرار أسباا    ار وصياماته وزكو  هو مجيع صلوات العم   ]  إخل ...جنس ما وجب عليه   : [قوله  )٥(
 ، اجلنس احتمـاالً    وكلّ  األمر يتناول األدىن حتماً    أنّ وقد ذكرنا    ، غري مراد باإلمجاع    األقلّ وبداللة أنّ 
 كـذا يف    ، الصلوات اليت وجبت عليك يف مجيع العمر وقت دلـوك الـشمس            م مجيع أِق: فكأنه قال 

  ١٢. "املعدن"

 ١٢. كالصالة والصيام ونصب الزكاة ١٢. تهتألمسأي حبثه و

 ١٢. تعدد والتكرار فيهماأي ال

 ١٢. تأي العبادا ١٢. ثبت تكرارها

 ١٢. أي األسباب

 ١٢. أي وجوب العبادات

 ١٢. أي نفسه ال وجوب أداءه

 ١٢. أي كون األمر لطلب أداء ما وجب اخل ١٢. الثابت باألسباب ١٢. أي ليس األمر

 ١٢. اداتأي العب ١٢. وهو الوقت ١٢. مها ثابت بأصل سببه وهو النكاح والبيع ١٢. أي البائع للمشتري والقاضي لزوج امرأة

 ١٢. بنفسه

 ١٢. أي العبادة

 ١٢. املامور
 ١٢. املطلق

 ١٢. شرع يف بيان أن األمر يف نفسه ال تكرار فيه

 ١٢. مر وصياماته وزكاتهوهو مجيع صلوات الع

   لطلبأي أن األمر
 ١٢.  أداء ما وجب



 

   )٩٤(  

    

 ،ه األمر ألداء ذلك الواجب     فتوج ، إن الواجب يف وقت الظهر هو الظهر       :يقال
تكرر الوقت تكرر الواجب فيتناول األمر ذلـك الواجـب اآلخـر            مث إذا   

 فكان تكرار   ،اجلنس الواجب عليه صوما كان أو صالة      )١(ضرورة تناوله كل  
  .التكرار)٢(العبادة املتكررة ذا الطريق ال بطريق أن األمر يقتضي

                                                
 صالة عمـر    نّأل ؛عمره اليت هي فرد حكمي    ]  الواجب عليه صوماً كان أوصالةً      اجلنس كلّ: [قوله  )١(

 فكأنـه   ،الة بالنسبة إليه وقد تناول األمر جنس الصالة الذي هو فرد حكمي            جنس الص   كلّ كلَّفامل
كذا يف  ، فقس سائر العبادات   وعلى هذا    ، واحدةً ة عمره دفعةً   ظهر جيب عليه يف مد     طولب بأداء كلّ  

  ١٢. "املعدن"

... ثبت باألمر فإنّ ذلك مل ي   ½: من قوله : فظهر أنّ املقصود من هذا الدليل أي      ] يقتضي التكرار : [قوله  )٢(
؛ إذ به حيصل التفصي عـن       ¼ا يتناول اجلنس يتناول جنس ما وجب عليه       م األمر لَ  ثُم½: قولههو  و¼ إخل

  املغـائرة بـني نفـس       إىل  أو إشارة  تكرار فصل العبادات، وما ذكر أوالً فهو توطية كما ذكر آخراً          
  ١٢. ¼أنه مبعىن واحد½: من زعم األداء الثابت باألمر رداً لقول الوجوب الثابت بالسبب وبني وجوب

 ١٢. أي الظهر ١٢. بعد دخول الوقت ١٢. لوجود وقته

 ١٢. ظهرال ١٢. أي وقت الظهر

 ١٢.  التكرارهمر وال باقتضاءبتكرار سبب البتكرار باال

 ١٢. بالنظر إىل مشوله جنس الواجب كله

 ١٢. كما يتناول ظهر اليوم
 ١٢. األمرأي 

 ١٢. أي كل الواجب املتعلقة بأسباا

 ١٢. الواجب ١٢. أي املكلف

 ١٢. أي ليس تكرار العبادة املتكررة



 

 

 املطلق أن  )٢( وحكم ،عن الوقت ومقيد به   )١(مطلق مور به نوعان   املأ
 وعلى هـذا    ،أن ال يفوته يف العمر    )٤(على التراخي بشرط  )٣(يكون األداء واجبا  

                                                
دود على وجه يفـوت األمـر      به لوقت حم   أمورق أداء امل  وهو الذي مل يتعلّ   ] مطلق عن الوقت  : [قوله  )١(

 واحد من تلك  كلّ فإنّ،ارات والنذر املطلق وحنوهابفواته كاألمر بالزكاة والعشر وصدقة الفطر والكفّ
  ي  بل كلّ  ،د بوقت يفوت بفواته   األمور ال يتقييكون أداءً  ما أد      وذهب  ،ا وإن كان التعجيل فيه مستحب 

 أنه  أىلة كأيب بكر الصرييف وأيب حامد الغزايل  شافعيبعض أصحابنا كالشيخ أيب احلسن الكرخي ومن ال       
العمر أو حـني     يف آخر    إالّ وعندنا ال يأمث     ،نه يأمث بالتأخري  أ ألمر العبادة مبعىن     جيب على الفور احتياطاً   

    ١٢. "املعدن" كذا يف ، فيه إىل اآلن فافهم عالمات املوت ومل يؤدإدراك

 يف وقت فكيـف يكـون      ى به يؤد  أمور امل  كلّ  وهو أنّ  :الب سؤ جوا]  إخل ...املطلقوحكم  : [قوله  )٢(
 التعيني  عدم املراد باملطلق     أنّ : اجلواب وحاصل، أمور به منقسماً إىل املطلق عن الوقت وإىل املقيد به         امل

  ١٢.  تعيينهقيدبالوقت وبامل

، تلك املأمور به املطلقجاز تأخريه يف أي وقٍت يأيت املأمور ب: أي] واجباً على التراخي: [قوله  )٣(
أنه :  الكرخي رمحه اهللا من أصحابناوروى، أصحابنا وهو الصحيح املختاروهذا مذهب مجهور 

 أنه عند أيب أَبو سهٍل الزجاِجيوذكر ، على الفور وهو قول عامة أهل احلديث وبعض املعتزلة
وروي عن أيب   ،  على التراخي  وعند حممد والشافعي رمحهما اهللا    ، يوسف رمحه اهللا على الفور    

والصحيح ما قلنا؛ ألنّ األمر لطلب إيقاع املصدر يف    ، حنيفة رمحه اهللا أنه على الفور كذا قيل       
بناًء علـى أنّ لـه      ¼ اشتِر اللحم ½املستقبل وخصوص الوقت إنما هو خبصوص املادة كما يف          

ه بإيقاعه يف أي جزء كان فيجعل االمتثال ب  ،  وطلب إيقاع فعل مطلق    ،ضرورة إىل أكله اليوم   
ولو كان على الفور كان مقيداً بالوقت ومل يبق مطلقاً وهو خالف املفـروض؛      ، يف املستقبل 

فلو محل على الفور لعاد على موضوعه       ، وألنّ إطالق األمر عن قيد الوقت للتيسري والتسهيل       
ر إىل أشـد العـسر   بالنقص؛ ألنه على هذا يكون أعسر وأصعب من املقيد أيضاً فيزول اليس        

واحلرج؛ وألنه لو كان حمموالً على الفور ويراد الفور من األمر كان الفعل املأمور به بعد الفور 
غري مأمور به بل مثله؛ ألنه ليس على وفق األمر فيلزم أن يكون قضاًء ال أداًء وهو خـالف                   

  ١٢". احلصول"كذا يف ، اإلمجاع

 فيكون تعليق جواز ، املرء ال يعلم عمر نفسه وهو أنّ:الجواب سؤ] إخل... بشرط أن ال يفوته: [قوله  )٤(
 : اجلوابوحاصل ،وقوف عليه وهو باطل بشرط ال ميكن ال الفوات يف العمر تعليقاً    عدمالتأخري بشرط   

      ï 

  )٩٥(  

    

 ١٢. أحدمها

 ١٢. ن قيد يف األداء فيهأي ع

 ١٢. ثانيهما

 ١٢. أي الوقت

 ١٢. ألن صفة األمر إمنا وضعت لطلب الفعل مطلقا فورا كان أو لغريه 

 ١٢. عمره إمث فلو فاته طول ١٢. من غري وجوب على الفور بال تاخري

  أي كون حكم املطلق
 ١٢ . الوجوب على التراخي



 

   )٩٦(  

    

 لو نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكـف          ":اجلامع" يف    عليه الرمحة  قال حممد 
 ويف الزكاة ، شهر شاءم أيأي شهر شاء ولو نذر أن يصوم شهرا له أن يصو        
لـو  )٢( فإنه ،بالتأخري مفرطا )١(وصدقة الفطر والعشر املذهب املعلوم أنه ال يصري       

ذهب ماله وصار فقـريا كفـر       )٣( واحلانث إذا  ،الواجبهلك النصاب سقط    
 مـا  ألنه لَ  ؛ة يف األوقات املكروهة    وعلى هذا ال جيب قضاء الصال      ،الصومب

 لعصرا  فيجوز ، كامال فال خيرج عن العهدة بأداء الناقص       وجب مطلقا وجب  
 أن موجب األمر    :ه اهللا  وعن الكرخي رمح   ، االمحرار أداء وال جيوز قضاء     عند

                                                
 ، يفيـد العلـم    ه فواته، وغلبته  لب على ظن  ره إىل زمان مل يغ     بأن يؤخ   ذلك يعلم باعتبار غلبة الظن     أنّ

  ١٢. ناء األحكام عليهجاة نادر ال يصلح البتواملوت مفا

 ،]٤٣: البقـرة   [ ﴾وآتواْ الزكَـاةَ   ﴿: قوله تعاىل إلطالق األمر بالزكاة وهو     ] إخل... ال يصري : [قوله  )١(
ما ½ : وبالعشر وهو قوله عليه السالم     ،¼أَدوا عن كُلِّ حر وعبدٍ    ½ :وبصدقة الفطر وهو قوله عليه السالم     

قَتر   سشاُء فَِفيِه الْعمالس أي  فلهذا ال يصري بالتـأخري مفرطـاً       ، واحد منها مطلق عن الوقت     وكلّ ¼ه: 
١٢. "الفصول" كذا يف ،رامقص  

الشان لو هلـك    :  ال يصري مفرطاً بالتأخري فإنه أي      كلَّفدليل على أنّ امل   ] إخل... ه لو هلك  فإن: [قوله  )٢(
مفرطاً يف تـاخري    ولو كان   ،  الزكاة سقط الواجب عن الذمة ومل يأمث       النصاب بعد متام احلول قبل أداء     

  ١٢ ."املعدن"كذا يف ،  الواجب يف الذمة ويأمث بالتأخريأداء الزكاه يبقى

راً بالكفّارة املالية أوالً عند وجـدان       أنّ احلانث يف اليمني مامو    : يعين] إذا ذهب ماله  : [قوله  )٣(
فَكَفَّارته ِإطْعام عشرِة مساِكني ِمن أَوسِط مـا        ﴿  : له تعاىل  قو ،والصوم عند فقدانه  ، املال

: املائـدة  [ ﴾تطِْعمونَ أَهِليكُم أَو ِكسوتهم أَو تحِرير رقَبٍة فَمن لَّم يِجد فَِصيام ثَالَثَِة أَيامٍ         
فإذا ذهب  ،  املال ال يكون مفِرطاً    فإذا أخرها مع وجدان   ،  واألمر بالكفّارة املالية مطلق    ]٨٩

ط بالتأخري             ولو كان  ، ماله وصار فقرياً كفّر بالصوم وال يؤخذ بالكفّارة املالية؛ ألنه غري مفِر
األمر املطلق على الفور لكان أن يؤخذ بالكفّارة املالية وال جيزى عنه كفّارة الصوم ولكـان                

  ١٢. كذا يف بعض احلواشي، مفرطاً يف تأخريه

 ١٢. رأي جاز للناذ ١٢. الكبري

 ١٢. أي جاز للنادر ١٢. ينا لكونه نكرةي ليس تعفإن هذا التوقيت

 ١٢. املكلف

 ١٢. دليل على عدم كونه مفرطا ١٢. أي بدل من املعلوم

 ١٢. أخري أداءهألنه غري مقصر يف ت

أي  ١٢. أي التركة
ه أن
جاز ل

 
صوم

ر بال
يكف

 .
١٢ 

 ١٢. ألا مطلقة عن الوقت فوجبت كاملة ١٢. أي أن األمر املطلق ج التاخري

 ١٢. لسقوط الواجب ال بسقوط السبب
 ١٢. القضاء ١٢. أي حسن ذمته ١٢. املكلف ١٢. القضاء ١٢. القضاء

 ١٢. مطلقاتفريع على قوله ملا وجب 

 ١٢.  الصالة

 ١٢. العصر



 

   )٩٧(  

    

وال خـالف يف أن     واخلالف معه يف الوجـوب      )١(الوجوب على الفور   املطلق
كون الوقت   نوع ي  :وأما املوقت فنوعان   ،تمار مندوب إليها  ياملسارعة إىل اال  

 ومـن  ،ة الوقت بالفعل كالـصال كلط استيعاب ال يشتر)٣(حىتللفعل  )٢(ظرفا
حكم هذا النوع أن وجوب الفعل فيه ال ينايف وجوب فعل آخر فيـه مـن                

 ومـن   ، لو نذر أن يصلي كذا وكذا ركعة يف وقت الظهر لزمه           حتىجنسه  
 لو شغل   حتىفيه  ة أخرى   صحة صال )٤( فيه ال ينايف   الصالةحكمه أن وجوب    

                                                
ه األمر  وتفسري الفور أنه جيب تعجيل األداء بعد توج، على احلال دون التراخي:أي] على الفور: [ولهق  )١(

 ل أوقات إمكان األداء   يف أو،    ل أوقات اإلمكان   فيأمث بالتاخري عن أو، موقوفاً ه يأمث إمثاً   لكن    باألداء حىت 
  ١٢. "املعدن" كذا يف ، بعده يرفع ذلك اإلمثىدأ لو

 يشمل ظرف الذي يفضل عن       الظرف يف اللغة اسم عام     ثُم ، به أمور ألداء امل  :أي]  للفعل ظرفاً [:قوله  )٢(
 ظرف كُلّة األصول بمإالّ أنه اختص هذا االسم يف اصطالح أيِ       يفضل عنه    املظروف والظرف الذي ال   

 ى والذي ال يفضل عن املظروف وال يفضل املظروف عنه يـسم          ،يفضل عن املظروف كوقت الصالة    
  ١٢. "املعدن" كذا يف ، كوقت الصوممعياراً

 ظرفيـة   ظرفيته أنه ال يشترط استيصاب كل الوقت بالصالة وتفسري       والدليل على ] إخل... حىت: [قوله  )٣(
  ١٢. الوقت هاهنا أن يكون الواقع مع إمكان أن يفضل عن أداء الفعل

تغىن عنه بـاحلكم األول؛ ألنّ      هذا احلكم مس  : فإن قيل ] ال ينايف صحة صالة أخرى    : [قوله  )٤(
جاز أن يزاحم الواجب واجباً آخـر وال يـصح معـه            : قيل، وجوب الشيء يستلزم صحته   

تأييـد  : ه أي ثُم تأييد ، مطلق يتناول التطوع والواجب   ¼ صحة صالة أخرى  ½: وقوله،التطوع
حلاصـل مـن    ال يطابق هذا احلكم؛ ألنّ ا     ¼  لو شغل مجيع وقت الظهر     حتى½: املصنف بقوله 

، دىالفائتة ال يناسب املؤتفويت الظهر باشتغال الوقت بغريه واملؤيد اجتماع الغري أداء الظهر و
هاهنا ليـست   ¼ حىت½إنّ كِلمة   : ولكنا نقول يف اجلواب   ، واملناسبة شرط بني التأييد واملؤيد    

: تقـول واشتداداً كما   فإنّ الغاية تضرب للمبالغة يف الفعل امتداداً        ، بل هي للمبالغة  ، للتأييد
  ١٢. ¼ألقتلنك: ألضربك حتى½

 ١٢. على الفور ١٢. أي الكرخي ١٢. أي خالفنا ١٢. بال تراخ

 ١٢. أي األمر املوقت بالوقت ١٢. أي املسارعة ١٢. جبا آوردن فرمان وقبول كردن

 ١٢. املكتوبة ١٢. ألن الظرف ما هو فاضل عن املظروف ١٢. أي ألداء املأمور به ١٢. ال معيارا

 ١٢. أي الوقت ١٢. أي من مجلة أحكامه

 ١٢. أي الوقت

 ١٢.  الفاضليف الباقيقوعه إلمكان و

  ر لعدم املانع منه شرعا لعدم استيعابأي الناذ
 ١٢. وقت ظرفا لهأي املامور به الوقت الذي جعل امل ١٢.  املواجب استيعاب الشرعي إياه

 ١٢. املكلف ١٢. أي الوقت ١٢. أي الوقت



 

 

بنيـة  )١( وحكمه أنه ال يتأدى املأمور به إال       ،مجيع وقت الظهر لغري الظهر جيوز     
 ألن غريه ملا كان مشروعا يف الوقت ال يتعني هو بالفعل وإن ضـاق               ؛معينة

 ، ضيق الوقتعنداملزامحة )٢( وقد بقيت ألن اعتبار النية باعتبار املزاحم ؛الوقت
 الصوم فإنـه يتقـدر      مثل وذلك   ،له)٣( الثاين ما يكون الوقت معيارا     والنوع

غريه يف  )٤(جيبن له وقتا ال      ومن حكمه أن الشرع إذا عي      ،بالوقت وهو اليوم  
إمساكه   أن الصحيح املقيم لو أوقع     حتىداء غريه فيه    أذلك الوقت وال جيوز     

   .................،ىا نوعم)٥(يف رمضان عن واجب آخر يقع عن رمضان ال
                                                

حبيث ال ينطبق املنـوي االّ      ا  ا أو نوعي   شخصي  تعييناً أمورني امل ـة تعي  بني إالّ :أي] ة معينة  بني إالّ: [قوله  )١(
مة والسفر وأمثاهلا   ركعات ومالحظة معىن األداء أو اإلقا     ني عدد ال  ـ وال جيب تعي   ، به أموراملعلى هذ   

ـما وجب التعي  وإن  ةني يف   ـ والتعي ،؛ ألنّ الظرفية وسعت األغيار    هني يف النيتدفع املزاحم املمكـن    الني 
بـل   له يف الواقع ال مـن قِ  ق وصار معياراً   إىل آخر الوقت وإن تضي      وهذا باقٍ  ،ةة شرعي  صح احلصول

 هى غري إذ لو صلّغري املأمور به باقية؛: أية وجود املزاحم الشرع فصح ت الـصالة فوجـب    لـصح
  ١٢. ني أيضاًـالتعي

 بـه   مأمورلن ل  غري متعي  ؛ ألنه ة معه ة غري الوقتي   مزامحة غريه وهو صح    :أي] إخل... وقد بقيت : [قوله  )٢(
  ١٢. وإن سقط خيار العبد لضيق الوقت

ذي يستغرقه  واملراد هاهنا الوقت ال، معيار الشيء ما يقدر به ذلك الشيء، الفعل:أي]  لهمعياراً: [قوله  )٣(
١٢. "املعدن" كذا يف ،ر فيطول بطول الوقت ويقصر بقصرهالفعل وال يفضل عنه ويتقد  

ه وهلذا ال جيـوز  ضان بصوم ال جيب فيه أداؤ لو نذر يف رم   حىت] ال جيب غريه يف ذلك الوقت     : [قوله  )٤(
 كذا  ، وال جيب غريه   ن مبا وجب شرعاً   تعيف وليس إليه تبديل الشرع      ،ني مل يسع الوقت لصوم    ؛ ألنه فيه
  ١٢. "املعدن"يف 

ري صفة مل يقدر    ـ تغي كلَّفملا بصفة فإذا أراد     ن للمعيار صوماً  ا عي م الشرع لَ   ألنّ ]ا نوى ال عم : [قوله  )٥(
ع يف ذلك الوقت مل يكن       قصد الترب  ثُمن للخياطة فخاط له      وهذا كمن آجر نفسه يف وقت معي       ،عليه
عا بل يكون إجارة   ترب، م وإن عن املسافر واملريض علـى قـول أيب          احترازاً ¼الصحيح املقيم ½ـد ب ا قي 

      ï 

  )٩٨(  

    

 ١٢. ترك الظهربمث غري الظهر و إن أ

 ١٢.  لهجعل الوقت ظرفاأي النوم الذي 
 ١٢. وصلية ١٢. أي املامور به ١٢. جواب ملا ١٢. صحيحا ١٢. أي املامور به ١٢. بالتعيني يف النوى

 ١٢. تعيينا ١٢. وهلذا لو نوى النفل صح باإلمجاع ١٢. وجوب ١٢. دليل ال يتعني

 ١٢. تمن الوق

 ١٢.  صحة غري الوقتية وهوأي مزامحة غريه

. قت الذي يكون اخلؤأي املامور به امل
١٢

 ١٢. أي الصوم ١٢. أي ما يكون الوقت معيارا له

 ١٢. لطوله ويقصره حبيث يطول الصوم

 ١٢. أي الوقت

 ١٢. أي الصوم

 ١٢. أي الصوم ١٢. لتعيني رمضان شرعا ١٢. أي الصوم

من املفطرات الثالث      ١٢. أي الوقت
 ١٢.         مع النية

 ١٢. اإلمساك

 ١٢. بدون النية

 ١٢. أي ال جيوز



 

 

 فإن ذلك لقطع املزامحة،)٤(التعيني)٣(اشتراط)٢(اندفع املزاحم يف الوقت سقط)١(وإذا
 الـصوم   فإنّ ، ألن اإلمساك ال يصري صوما إال بالنية       ؛يسقط أصل النية  )٥(وال

  ................................ .. والشربكلاإلمساك عن األ)٦(شرعا هو

                                                
ا ثبت  واجب آخر يقع عما نوى؛ ألنه لَم      ه عنده إذا نوى املريض أو املسافر يف رمضان عن            فإن ،حنيفة

كذا ،  ملصاحل الدين وهي قضاء ما عليه من الدين أوىلأن يثبتفلَهلما الترخص ملصاحل البدن وهو الفطر 
  ١٢. "الفصول"يف 

م  يتوه لئالّ اجلوازعدمبر  وفس ،وهو غري هذا الصوم بأن ال جيوز يف الوقت        ] وإذا اندفع املزاحم  : [قوله  )١(
  ١٢. املزاحم يف األولوية ¼ع املزاحموإذا اندف½ :راد بقوله املأنّ

ن مـن    من أن يتعي    فال بد   وجد من الشارع   عند الشافعي يشترط التعيني؛ ألنه    و] إخل... سقط: [قوله  )٢(
 إطالق العبد يف مثل هذا التعيني؛ ألنه يف أصل الصوم           : قلنا ، يف ذلك ال جمبوراً    جهة العبد ليكون خمتاراً   

ني  قد حصل من الشارع فال حاجـة إىل تعـي  خمتار فهو خماطب يف هذا اليوم بالصوم ال بالتعيني؛ ألنه    
  ١٢. ه فاحفظ،العبد

 نويـت ½ :كلَّف تعيني الصوم بأن يضاف الصوم إىل رمضان بأن يقول امل          :أي] اشتراط التعيني : [قوله  )٣(
صوم١٢. ¼ضانَ رم  

ا اندفع  ما كان اشتراط التعيني لقطع املزاحم يف الوقت فلَ        م لَ :أي]  آه ...سقط اشتراط التعيني  : [قوله  )٤(
 يف الوصـف    ن يف رمضان أصيب ملطلق االسم وباخلطـاء       ا تعي م لَ ؛ ألنه عينياملزاحم سقط اشتراط الت   

مكان ينال باسم اجلنس والنوع       ن يف كاملتعي    زيداً½ م فإنّ لَكما يزال باسم الع¼  ـ و لو ن  ¼ إنسانُ يا½ِدي ب
ـ  ¼يا زيد½ وهو منفرد يف الدار كان كما قيل ¼يا رجلُ ½أو   ديو وينال باخلطاء يف الوصف كما لـو ن 
 األسود بطل فبقي اسم      ألنّ ؛ ذا وينال ،¼ها الرجل األسود  يياأ½ـبيض وهو منفرد يف الدار ب     األلرجل  ا

  ١٢.  كذا قيل، لهاجلنس الذي يصلح امساً

لوقت لصوم رمضان فينبغي أن يـسقط       اني  ا تع م وهو أنه لَ   :الجواب سؤ ] إخل... وال يسقط : [قوله  )٥(
  ١٢. لصحيح املقيمنية من ا ى بال ويتأدالنيةأصل 

 أو  هو اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع حقيقـةً :األحسن أن يقال  ] إخل... هو اإلمساك : [قوله  )٦(
  وأكـل ،سي وشـربه وِجماعـه   أكل النا يرد  من طلوع الفجر إىل غروب الشمس لئالّ        عمداً حكماً

      ï 

  )٩٩(  

    

 ١٢. من الغري ١٢. االشتراط ١٢. أي تعيني النية ١٢. وهو صوم غري رمضان بأن ال جيوز

 ١٢. شرعا ١٢. من غري حلاظ التعيني

 ١٢. احترز به عن الصوم لغة



 

 

الوقت له  )٣(نن الشرع له وقتا فإنه ال يتعي      مل يعي )٢( وإن ،النية)١(اجلماع ارا مع  و
 ،ن هي للقـضاء   ن العبد أياما لقضاء رمضان ال تتعي       لو عي  حتىبتعيني العبد   

ومـن   ،نفل وجيوز قضاء رمضان فيها وغريهـا     الوجيوز فيها صوم الكفارة و    
للعبد أن يوجب   )٦( مث ،املزاحم)٥(ودالنية لوج )٤(نييحكم هذا النوع أنه يشترط تع     

                                                
ـ    و االستمناء  ،ساًعك من احلمص وأمثاهلما     سنان أقلّ م وما يف األ   مِسالِس  ، وأمثاهلمـا  ذ باليد والتفخي

 واملـاخوذ يف احلـدود   ، من طلوعها إىل غروا ألنه عرفاًداً؛واإلمساك من طلوع الشمس ال قبله طر     
 والنهار الشرعي من    ،ة املعترب يف الصناعات الشرعية املعاين الشرعي      : أن يقال  إالّاملعاين العرفية املتبادرة    

 دون  ةً الصوم خاص   من النهار يف حق    ما يعد  وقت الفجر إن    فإنّ ،مته ليس بعا   أن اري  إالّطلوع الفجر   
١٢. "احلصول" كذا يف ،ء وقد ورد صالة النهار عجما، بل جهريةء عجما مل يكن صالتهالصالة حىت  

 فيهـا مـن   ادة ال بـد ب الع وألنّ؛ ليمتاز عن العادةالنية وال عبادة بدون ، عبادة  ألنه ]ةمع الني : [قوله  )١(
 ]٥: البينـة   [ اآليـة    ﴾لَّه مخِلِصني لَـه الـدين      ِليعبدوا ال  ِمروا ِإالََّ وما أُ ﴿ : قال اهللا تعاىل   ،إلخالصا

  ."املعدن" كذا يف ،النية بإالّواإلخالص ال يكون 

ن  يعـي  مـا مل :أيهذا بيان القسم الثاين من نوعي املعيار ] إخل... ن الشرع له وقتاً وإن مل يعي  : [قوله  )٢(
فَِعدةٌ من أَياٍم    ﴿: قوله تعاىل ام يف   ن إلطالق األي  ه ليس له وقت معي     فإن ، كقضاء رمضان  الشرع له وقتاً  

ر١٨٤: البقرة  [ ﴾أُخ[، فإن   حكم الشرع من اإلطـالق      ـريي؛ ألنه تغ   العبد نين الوقت له بتعي   ه ال يتعي 
 يشترط يف هذا القسم من الوقـت نيـة          :أيني  ـلتعي وتشترط فيه نية ا    ،إىل التقييد وليس ذلك للعبد    

 ، وال بنية النفل أو واجب آخر      النيةى مبطلق    وال يتأد  ،¼ذرالن½ أو   ¼ القضاء نويت½ :ني بأن يقول  ـالتعي
  ١٢. فافهم

  ١٢.  حكم الشرع من اإلطالق إىل التقييد وليس ذلك للعبدـري تغي ألنه]إخل... نال يتعي[: قوله  )٣(

  ١٢. بأن ينوي قضاء رمضان مثالً وال يكفيه نية مطلق صوم الفرض أو مطلق القضاء]  النيةتعيني: [قوله  )٤(

 كُلّل يف    صوم من الواجب والنف    كُلّ وشرعية   ،ني الوقت له شرعاً   ـ تعي ملعد] لوجود املزاحم : [قوله  )٥(
  ١٢. يوم من األيام غري األيام املمنوعة واحليض والنفاس

أنّ للعبد أن يوِجب على نفسه شيئاً مل يكن         : هذا اعتراض وحمصوله  ] إخل... دثُم للعب : [قوله  )٦(
 مع أنّ التعيني دون اإلجياب؛ ألنّ    ،عين على نفسه بعض الواجبات بوقت     يواجباً فكيف ال يكون له أن       

بعض األوقات تغيــري    بأنّ تعيـني   : فأجاب املصنف رمحه اهللا   ، إثبات الوصف أدىن من إثبات األصل     
      ï 

  )١٠٠(  

    

 ١٢. أي الصوم ١٢. كقضاء رمضان

 ١٢. ة يف ماهية الصوم داخل النية فتكون

 ١٢. ألن الواجب الشرعي تعيينه بيد الشارع

 ١٢. أي أيام املعينة

 ١٢. أي أيام املعينة ١٢. أي تلك األيام

 ١٢. أي نية الصوم ١٢. وقت الذي مل يعني الشرع له وقتاأي املامور به امل

 ١٢. أي الصوم



 

   )١٠١(  

    

 مثاله إذا ،ري حكم الشرع ـموقت وليس له تغي   أو غري   شيئا على نفسه موقتا     
 ولو صامه عن قضاء رمـضان أو عـن        ،نذر أن يصوم يوما بعينه لزمه ذلك      

فال يتمكن العبـد مـن      )١( الشرع جعل القضاء مطلقا     ألنّ ؛كفارة ميينه جاز  
 نفـل زم على هذا ما إذا صامه عن         وال يل  ،ذلك اليوم )٢(تقييد بغري ريه بال ـتغي

تبد بنفسه   إذ هو يس   ؛ ألن النفل حق العبد    ؛عما نوى )٣(حيث يقع عن املنذور ال    
 ،فيما هو حق الـشرع    )١(حقه ال  هو ن يؤثر فعله فيما   أ)٤(فجاز من تركه وحتقيقه  

                                                
 ¼آه... ثُـم للعبـد   ½: وإن كان له إجياب شيء على نفسه واألقرب أن جيعل قولـه           ،  الشرع وليس للعبد ذلك    حكم

ـيئاً                  ، كالتفريع على األول   ني العبد فاعلم بعد ذلك أنّ للعبد أن يوجب ش وتقريره إذا حتقّقت أنه ال يتعين الوقت بتعـي
ريهوإذا تعلّق مبا أوجب عليه حكم الشرع ليس ل، على نفسه   ١٢. "الفصول"كذا يف ، ه تغـي

ـارة لقولـه      ،]١٨٤: البقرة  [ ﴾فَِعدةٌ من أَياٍم أُخر    غري مقيد بوقت لقوله تعاىل﴿    : أي] ًمطلقا: [قوله  )١( وكذا صوم الكفّ
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، ]١٩٦ :البقرة [  ﴾صِيام ثَالثَةِ أَياٍم  و﴿]٩٢: النساء [ ﴾فَصِيام شهرينِ متتاِبعيِن﴿ : تعاىل

لـصوم  ل يف اليوم الذي عني   كفّارة جواز صوم القضاء وال    عدم ب : لو قلنا  :يعين] بغري ذلك اليوم  : [قوله  )٢(
  ن العبد منهال يتمكّو كفّارةري حكم الشرع وهو إطالق وقت القضاء وال   ـي إىل تغي  املنذور لكان يؤد، 
 كفّارة فإذا صام ذلك اليوم عن قضاء رمضان أو عن ، ذلك اليوم بغريكفّارة القضاء والهفال عربة بتقييد
١٢. "املعدن" كذا يف ،ا نوى ال عن املنذورعليه يقع عم  

وهو أنّ الشرع جعل صوم النفل      : هذا جواب نقض يرد على التعليل املذكور      ] إخل... ال عما نوى  : [قوله  )٣(
 ففيما يقع صومه عن املنذور دون النفل وهو تغيــري   قيد بوقت كصوم القضاء والكفّارة    غري م : مطلقاً أي 

  ١٢. "الفصول"كذا يف ¼ إخل... أنّ النفل حق العبد½بـ: فأجاب، املطلق بالتقييد بغري ذلك اليوم

 يف ذلك الوقت بأن جيـب عليـه         ال يبقى النفل مشروعاً   أن  هو  و]  آه ...ه  ر فعلُ فجاز أن يؤثِّ  : [قوله  )٤(
 للعبد لينفتح عليه طريق اكتساب اخلريات اً النفل يف سائر األيام شرع حقّ    فإنّ ،صرف النفل إىل املنذور   

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،تقدير التركذلك على  إمث عليه يف غريونيل السعادات من 

 ١٢.  هذابأن نذر يصوم يف هذا الشهر أو يف يوم اجلمعة

 ١٢.  أو عاما  أو مجعةن يصوم شهرا أبأن نذر

 ١٢. أي العبد

 ١٢. بتقيد املطلق

  أي أن تعيني العبد ال يؤثر يف
 ١٢. كصوم اجلمعة مثال ١٢. حق الشرع ولكن يؤثر يف حق نفسه

 ١٢. أي صوم اليوم املعني ١٢. الناذر

 ١٢. أي يوم املعني

 ١٢. أي قضاء رمضان

 ١٢. أي على ١٢.  يقدر الأي

 ١٢. ي املطلقأ

 ١٢. أي بتقييد املطلق

 ١٢. أي املعني للصوم املنذور

 ١٢. أي العبد ١٢. الصوم

 ١٢. كإجيابه بالتعيني وهو املنذور ١٢. أي النفل

 ١٢. وهو النفل

 ١٢. أي العبد

 ١٢. وهو النفل

 ١٢. وهو القضاء والكفارة



 

   )١٠٢(  

    

هلـا وال   طا يف اخللع أن ال نفقـة         إذا شر  :وعلى اعتبار هذا املعىن قال مشاخينا     
خراجهـا  إالزوج مـن     ال يتمكن )٢(حىت ،سكىن سقطت النفقة دون السكىن    

الشرع فال يتمكن العبد من     )٤(ة حق  ألن السكىن يف بيت العد     ؛بيت العدة )٣(عن
  .إسقاطه خبالف النفقة

                                                
ـ  لكن،ما حصل بفعل الناذرهني في ـ التعي :فإن قيل ] إخل... ال فيما : [قوله  )١( اه حيـث  ه بإذن الشارع إي

  إنّ : قيـل  ،بنفسهعينه   كما لو     أيضاً حق صاحب الشرع   إىل   يتعدى  االلتزام فينبغي أن   ل له والية  جع
الشرع اقتصر على ما هو حق١٢. ه إىل حقّى العباد دون غريه فال يتعد  

: الطـالق  [ ﴾من وجِدكُمأَسِكنوهن ِمن حيثُ سكَنتم     ﴿: قوله تعاىل ل] إخل... ن ال يتمكّ  حىت: [قوله  )٢(
  ١٢. ]١: الطالق [ ﴾ِمن بيوِتِهن تخِرجوهن الَ﴿: قوله تعاىل ول،]٦

ها بيت احلمـد    نإ½ : هي فيه وهو بيت الزوج كما يقال       تعتدي عن بيت    :أي] ةعن بيت العد  : [قوله  )٣(
  ١٢.  بيت يضاف الناس فيه:أي ¼بيت الضيافة½ و، فيهىمد ويصلّحي بيت :أي ¼والصالة

 أَن يأِْتني ِبفَاِحشٍة     يخرجن ِإالَّ   تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن والَ     الَ قوله تعاىل﴿ ل] إخل...  الشرع حق: [قوله  )٤(
 الـشرع   لزوم البيت حق فعلم أنّ، عن اخلروج اهم عن اإلخراج واهن    ]١: الطالق  [ اآلية ﴾مبينٍة

 كـذا يف    ،ه وجزاء احتباسها له عن حتصيل معاشها      اا إي ها جتب مبقابلة تسليم نفسه     فإن ،النفقةخبالف  
  ١٢. "املعدن"

 ١٢. أي الزوجة ١٢. أي الزوجان ١٢.  العبد يؤثر يف حقه ال يف حق الشارع تصرفأي أن

 ١٢. أي الزوجة ١٢. على ١٢. قدرأي ال ي ١٢. صلهاأي وجوا ال أ

 ١٢. على

 ١٢. ألا خالص حقها و أما السكىن فهو كالعدة حق الشرع ١٢. أي حق الشرع



 

 

      إذا كـان اآلمـر      بـه   األمر بالشيء يدل على حسن املأمور
ذلـك  )٢( ينبغي أن يوجد فاقتضى    اِممن األمر لبيان أن املأمور به        أل ؛)١(حكيما

                                                
فهو الشارع  ، صاحب حكمة ال يأمر الناس إالّ باحلكمة وال يأمر بالسفه         : أي] إخل... حكيماً: [قوله  )١(

 وجمتهدو أمته وأولو األمر من األِيمة وامللوك العدول وعلماء النحلـة خبـالف الظَلمـة       ،اهللا ورسوله 
واحلكيم ال يطلب من    ، ضي حسن الفعل املأمور به؛ ألنّ األمر مسماه هو الطلب         وإنما يقت ، والسفهاء

صفة : األول: ويطلق احلسن والقبح على ثالثة معانٍ     ، األفعال إالّ ما فيه حكمةٌ ومصلحة وهو احلسن       
مالئمة الغرض الدنيوي   : والثاين،  والشجاعة واجلنب  ، والعدل والظلم  ،الكمال والنقص كالعلم واجلهل   

استحقاق املدح واألجر والثواب    : والثالث، وهذان املعنيان كالمها عقليان ال شرعيان اتفاقاً      ، ومنافرته
إنّ األفعال كلّها  : قالوا، وفيه النـزاع فعند األشعري رمحه اهللا هو شرعي       ، أو الذم و العقوبة والعذاب    

ليس يف فعل استحقاق ترتب     ، سواِسيةٌع  كاإلميان باهللا والكفر والصالة والزنا وأمثاهلا قبل ورود الشر        
وبعضها ، والشارع جعل بعضها مستحقّا لترتب الثواب فأمر به       ، الثواب وال استحقاق ترتب العقاب    

ولو انعكس  ، فما أمر به الشارع فهو حسن وما ى عنه فهو قبيح          ، مستحقّا لترتب العقاب فنهى عنه    
املعاشر : وعندنا أي ، لفعل حسن وقبح ذا املعىن يف الواقع      وليس يف نفس ذات ا    ، األمر النعكس األمر  

للفعل حسن أو قبح يف الواقع      : واقعي ال يتوقّف على الشرع أي     : املاتريدية وعند املعتزلة هو عقلي أي     
ما هو حسن أمر به الشارع وما هو قبيح ى عنه الشارع؛ألنّ اآلمر              اعتبار املعترب وحكم احلاكم ف     بال

فالشارع كشف عن احلسن و القبح الثابتني لألفعال يف نفـس           ، يأمر بالفحشاء واملنكر   حكيم وهو ال  
وأما العقـول فربمـا     ، كما أنّ الطب كشف عن النفع والضرر الثابتني لألدوية يف نفس األمر           ، األمر

          ني كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضارتدي إىل احلسن والقبح الواقعي ،    تدي ما الإليهما ورب
لكن الشرع كشف عن    ، فإنه ال سبيل إليه للعقل    ، كحسن صوم آخر رِمضان وقبح صوم أول شوال       

والفرق بني مذهبنا ومذهب املعتزلة أنّ حسن األفعال وقبحها عندنا ال يستلزم ، احلسن والقبح الواقعيني
وعنـد  ، ذي ال يرجح املرجوحبل يصري موجباً الستحقاق احلكم من اهللا تعاىل ال، حكماً من اهللا تعاىل  

، املعتزلة يوجب احلسن والقبح احلكم ولو ال الشارع وكانت األفعال وفاعلوها لوجبـت األحكـام              
وأدلّة الِفرق مبسوطة   ، هذا ما أفاده احملقّقون   ، وقس على هذا  ، فالفعل الصاحل لإلباحة كان مباحاً البتة     

   ١٢. يف املطوالت

والصحيح أنه شرعي؛ ، اختلفوا يف أنّ احلسن للمأمور به شرعي أو عقلي] فاقتضى ذلك حسنه  : [قوله  )٢(
يعرف حـسنه   : نه عقلي أي  إ: وقال بعضهم ، كما بينه املصنف  ألنه ثبت حسنه ضرورة حكمة اآلمر       

      ï 

  )١٠٣(  

   

 ١٢. أي الفعل املطلوب

 ١٢.  ال يطلب وجود القبيح ألنه خيالف احلكمةميواحلك

 ١٢ .أمر احلكيمأي 



 

   )١٠٤(  

   

 ، حسن بنفسه وحـسن لغـريه      :احلسن نوعان )١( مث املأمور به يف حق     ،حسنه
العـدل  وشكر املـنعم والـصدق و      اإلميان باهللا تعاىل     :فاحلسن بنفسه مثل  

 فحكم هذا النوع أنه إذا وجب على     ،وحنوها من العبادات اخلالصة   )٢(ةوالصال
اإلميان : )٣(مثلالعبد أداؤه ال يسقط إال باألداء وهذا فيما ال حيتمل السقوط            

 ،مـر ط فهو يسقط باألداء أو بإسـقاط اآل       ا ما حيتمل السقو    وأم ،باهللا تعاىل 
ل الوقت سقط الواجب باألداء أو      أو)٤(ة يف الصال إذا وجبت    :وعلى هذا قلنا  

لشرع أسقطها باعتراض اجلنون واحليض والنفاس يف آخر الوقت باعتبار أن ا         
                                                

بالعقل وهو فاسد؛ ألنّ العقل ال مدخل له يف إجياب الشيء؛ إذ الواجب ما يثاب املرء بفعله ويعاقب                   
 ال يدرك أنّ هذا الشيء ِمما يثاب بفعله ويعاقب بتركه؛ ألنّ هذا حكم شرعي ال عقلي     والعقل، بتركه
ا جاز  املأمور به ولو كان حسنها بعقل مل       وألنه جيوز ورود النسخ على حسن        ،يكون العقل موجباً   فال

  ١٢. "دناملع"كذا يف ، نعم والعدل واإلحسانذلك؛ ألنّ حسن العقل ال يرد عليه النسخ كحسن شكر امل

وأما يف كيفية احلسن فأربعة أنواع؛ ألنّ احلسن بنفـسه          ، يف ذات احلسن  : أي] يف حق احلسن  : [قوله  )١(
ما حيصل ذلـك بفعـل      : وكذا احلسن لغريه نوعان   ، حسن ال حيتمل السقوط وحسن حيتمله     : نوعان

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، وما حيصل بفعل مقصود، املأمور به

الصالة حسن يف نفسها؛ ألنها من أوهلا إىل آخرها تعظيم للرب تعاىل            :  أي ]والصالة: [قوله  )٢(
وإن كانت ، عزوجلَّ باألقوال واألفعال وثناء عليه وخشوع له وقيام بني يديه وجلسة حلضوره

الكميات وتعداد الركعات واألوقات والشرائط ال يستقلّ مبعرفتها العقل فكان حمتاجـاً إىل             
اءالشريعة الغ١٢. ر  

حيتمل السقوط حبال خبـالف      هاهنا التصديق فإنه ركن أصلي ال     واملراد باإلميان   ] مثل اإلميان : [قوله  )٣(
فإنـه  ، اإلقرار فإنه ركن إما زائد أو شرط إجراء األحكام يف الدنيا على حسب االختالف بني العلماء      

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، يسقط بقدر اإلكراه

فيه إشارة إىل أنّ نفس الوجوب يثبت بأول جزء من الوقت وجوباً موسعاً عند   ] يف أول الوقت  : [قوله  )٤(
  ١٢. كما هو املذهب الصحيح، املصنف

 ١٢. الثاين ١٢. األول ١٢. أي املامور به

 ١٢. املامور احلسن بنفسهأي  ١٢. أي مذكورات

 ١٢. عن املكلف ١٢. أي يف حال ١٢. احلسن بنفسهأي 

 ١٢. بطريقني ١٢. احلسن بنفسه عن ذمة العبد من ١٢. وصفاته

 ١٢.  بأداء العبد:األول

 ١٢. سقط الصالة يف احليضأكما 

 ١٢. ن له احلقم بإسقاط :والثاين

 ١٢. الشارع

 ١٢. كسقوط الزكاة الك النصاب
 ١٢. أي لسقوط ما حيتمل السقوط باألداء أو بإسقاط اآلمر

 ١٢. واإلغماء إىل ست صلوات خبالف النوم ولو بقدر الست ١٢. الصالة

 ١٢ .بيانية



 

 

 ،وحنوه)٢(بضيق الوقت وعدم املاء واللباس    )١( هذه العوارض وال يسقط    عندعنه  
معـة   السعي إىل اجل   : مثلالنوع الثاين ما يكون حسنا بواسطة الغري وذلك         

  فإن السعي حسن بواسطة كونه مفضيا إىل أداء اجلمعـة          ،صالةلل)٣(والوضوء
 وحكم هذا النوع أنه يسقط      ،والوضوء حسن بواسطة كونه مفتاحا للصالة     

 أن السعي ال جيب على من ال مجعة عليـه وال            حتى ،بسقوط تلك الواسطة  
ة فحمل مكرها إىل     ولو سعى إىل اجلمع    ،جيب الوضوء على من ال صالة عليه      

ولو كان معتكفـا يف      ،إقامة اجلمعة جيب عليه السعي ثانيا     قبل  موضع آخر   
ة ل أداء الصال  اجلامع يكون السعي ساقطا عنه وكذلك لو توضأ فأحدث قب         

ة ال جيب عليه     وجوب الصال  عند ئاولو كان متوض   ،جيب عليه الوضوء ثانيا   
  ................................... ........من)٤( والقريب،جتديد الوضوء

                                                
ب القضاء جي، وعلى كُلّ تقدير، بتفريطه فيأمث أو بغري تفريطه فال يأمث] بضيق الوقت  ال يسقط و: [قوله  )١(

ويف عدم اللباس جتب عرياناً وال تـسقط يف حـني مـن             ، بهب التيمم أي الصالة     جي املاء    عدم يفو  
فعلم أنّ مطلق العوارض غري مسقط للوجوب بل بعضها الذي اعتربه الشارع يف باب احلرج               ، األحيان

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، والضرورة البالغة إىل حد معترب عند الشرع مسقط للوجوب فافهم

يصلي قائماً ويتم الركوع والسجود وبني أن يصلّي قاعداً ويؤديهما         حىت خير بني أن     ] واللباس: [قوله  )٢(
  ١٢. باإلمياء

وذلك ليس حبسن يف ذاته؛ ، فإنّ الوضوء تربيد وتنظيف األعضاء وإضاعة املاء] إخل... والوضوء: [قوله  )٣(
  ١٢. إذ ليس فيه معىن العبادة إنما حسن ألجل أداء الصالة

وهو أنّ قريب الشيء يلزم أن يكون غريه فيلزم أن يكون احلدود وحنوها ، موفيه كَال ] والقريب: [قوله  )٤(
فإذا كان قريباً ِلما هو حسن لغريه يلزم        ، حسناً لعينه؛ إذ ال واسطة بني احلسن لغريه وبني احلسن لعينه          

  ن احلسن وكون احلدود وأمثاهلا م،وغريه ليس إالّ احلسن لعينه بناًء على انتفاء الواسطة، أن يكون غريه
      ï 

  )١٠٥(  

   

 ١٢. ملكلفأي ا

 ١٢. أي الواجب

 ١٢. وكاإلكراه على ترك الصالة ١٢. ب القضاء إذا فاتجيحىت 

 ١٢. كما يف اشتباه القبلة
 ١٢. من املامور به

 ١٢. حىت جيب عليه التيمم

 ١٢.  ليس حبسن يف ذاته بل
 ١٢. مامور به بقوله تعاىل فاسعوا إىل ذكر اهللا اخل

 ١٢. أي السعي ١٢. له تعاىل فاغسلوا وجوهكممامور به لقو

 ١٢. صالة
 ١٢. أي ما يكون حسنا بواسطة ١٢. أي الوضوء ١٢. ليس حبسن يف ذاته بل ١٢. ال يف نفسه

 ١٢. كاملريض واملسافر ١٢. بعد الوجوب

 ١٢. من عليه اجلمعة ١٢. كاحلائض والنفساء مثال

 ١٢. اجلمعة ١٢. من أراد اجلمعة ١٢. املسجد

 ١٢.  حصول املقصود وهو الصالةلعدم
 ١٢. أي مثل السعي حلصول املقصود وهو احلضور يف اجلامع بدون السعي

 ١٢. من أراد الصالة

 ١٢. اليت أرادها وهي اجلمعة
 ١٢. حلصول املقصود وهو الصالة



 

   )١٠٦(  

   

الزجر عن  )٢( فإن احلد حسن بواسطة    ،النوع احلدود والقصاص واجلهاد   )١(هذا
 دفع شر الكفرة وإعالء كلمة احلق ولو فرضنا       )٣( واجلهاد حسن بواسطة   ،اجلناية

عدم الواسطة ال يبقى ذلك مأمورا به فإنه لوال اجلناية ال جيب احلد ولـوال               
  .ال جيب عليه اجلهاد)٤(لكفر املقضي إىل احلرابا

                                                
  ١٢. كذا يف بعض احلواشي، لعينه بديهي البطالن

 الغري ال حيـصل  ء كامل يف كونه حسناً لغريه؛ ألنالسعي والوضو: ألنّ القسم األول أي  ] من هذا النوع  : [قوله  )١(
  ١٢. فإنّ الغري حيصل بفعل املأمور به، احلدود والقصاص واجلهاد: بفعل املأمور خبالف هذا القسم أي

، فإنّ احلد عقوبة وتعذيب للعباد وليس ذلك حسن بنفسه        ، باعتبار ذاته ] إخل... بواسطة الزجر : [لهقو  )٢(
 والقصاص مثـل احلـد   ،منع املتمرد عن اجلناية كالزنا وشرب اخلمر : وإنما حسن بواسطة الزجر أي    

  ١٢. فافهم، وإنما حسن بواسطة زجر الظَلمة عن القتل

فإنّ اجلهاد فيه ختريب البالد وتعذيب الناس وليس        ، ال باعتبار نفسه  ] الكَفَرةبواسطة دفع شر    : [قوله  )٣(
¼ اآلدِمي بنيانُ الرب ، ملعونٌ من هدم بنيـانَ الـرب          ½: قال عليه الصالة والسالم   ، ذلك حسناً بنفسه  

ذلك حسن لدفع شـرهم     فل، فإنّ الكَفَرة أعداء اهللا تعاىل واملسلمني     ، وإنما حسن بواسطة كُفر الكافر    
١٢. وإعالء كِلمة احلق  

شر الكَفَرة تنبيهاً على أنّ املراد بـشر الكَفـرة          : إىل: ومل يقل ¼ إىل اِحلراب ½: ما قال إن] اِحلرابإىل  : [قوله  )٤(
 يوِم  الِْجهاد ماٍض إلَى  ½: ؛ ألنه خالف اخلرب وهو قوله عليه الصالة والسالم        ¼لو فرضنا ½: وإنما قال ، اِحلراب
مع أنّ احلسن يف هذه الثلث أيضاً بواسطة للفرق بني هـذه            ¼ والقريب من هذا النوع   ½: وإنما قال  ¼الِْقيامِة

ومها ال يتأديان بالسعي    ، فإنّ حسن السعي والوضوء بواسطة اجلمعة والصالة      ، الثلث وبني السعي والوضوء   
ـ    دود والقصاص واجلهاد  خبالف احل ، بل بأفعال مقصودة وأقوال معلومة    ، والوضوء ث ، فإنّ حسن هذه الثل

 وهذه الوسائط تتـأدى بـنفس احلـد     ،بواسطة الزجر عن اجلناية وقتل النفس املعصومة وإعالء كِلمة اهللا         
إنمـا  : أو يقال، والقصاص واجلهاد؛ ألنّ بنفس احلد والقصاص حيصل الزجر وبنفس اجلهاد حيصل اإلعالء    

السعي والوضوء كامالً يف كونه حسناً لغـريه؛ ألنّ  :  ألنّ القسم األول أي؛¼والقريب من هذا النوع ½: قال
فإنّ الغري حيصل بفعـل     ، احلدود والقصاص واجلهاد  : الغري ال حيصل بفعل املأمور به خبالف هذا القسم أي         

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، املأمور به على ما بني آنفاً

 ١٢. ةي منع اجلناهي وسائل أىلزواجر شرعت عن اجلناية ف

 ١٢. وهو أصل املقصود من شرعية
 ١٢. مجع كافر ١٢. الزنا وشرب اخلمرك

 ١٢. بفقه شروعته الواسطة فال تشرع أصال ١٢. املذكور من حمدده والقصاص واجلهاد ١٢. أي اجلناية وشره الكفرة ١٢. يف اجلهاد

 ١٢. واحلال أنه عليه السالم قال اجلهاد ماض إىل يوم القيامة

 ١٢. أي اإلمام

 ١٢. أي احلسن لغريه



 

   )١٠٧(  

   

    عـن  )٢( فاألداء عبارة  ،أداء وقضاء )١( الواجب حبكم األمر نوعان
عبارة عن تسليم مثل الواجب     )٤( والقضاء ،مستحقه)٣(تسليم عني الواجب إىل   

الصالة يف  )٦( أداء :مثل)٥( كامل وقاصر فالكامل   : مث األداء نوعان   ،إىل مستحقه 
                                                

أنّ األمر قد يرد لطلب إيقاع فعل وجب يف ذمته بوجود سببه ابتداء مـن               يعين  ] إخل... نوعان: [قوله  )١(
فَلْيصلِّها ِإذَا  ½: وقد يرد إليقاع ما سبق فوته كقوله عليه السالم        ، غري سبق فواته كاألمر بإقامة الصالة     

    ١٢. قسمى اإليقاع األول أداء والثاين قضاء ¼ذَكَرها

تسليم عني الواجـب أو املثـل يف األفعـال          ] إخل... لواجبعبارة عن تسليم عني ا    : [قوله  )٢(
ومل يعترب ، فإنّ العبادة حق اهللا تعاىل فالعبد يؤديها ويسلّمها إليه، واألعراض إجيادها واإلتيان ا

واملراد بالواجب هاهنا ما ، التقييد بالوقت ليعم أداء الزكاة واألمانات واملنذورات والكفّارات
  ١٢. يعم الفرض أيضاً

إنما زاد هذا اللفظ مع أنه متروك يف عبارة كثري من املشائخ؛ ألنه مـن   ] إىل مستحقّه : [قوله  )٣(
وإنمـا  ، ومتامه بوجود املسلّم إليه كيف    ، متام حقيقة احملدود؛ إذ التسليم ال بد فيه من متامه         

كذا يف بعض   ،  أداءً املأمور به إذا سلّم دراهم دين إىل غري رب الدين ال يكون ذلك التسليم             
  ١٢. احلواشي

تسليم ذلك الواجب   : القضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب ال عينه أي        : أي] إخل... والقضاء: [قوله  )٤(
: ليخرج أداء الظُهر أي¼ من عنده½: وكان ينبغي أن يقيده بقوله، الذي وجب أوالً يف غري ذلك الوقت    

وإنما مل يقيده لشهرة أمره وكونه     ، بل كالمها هللا تعاىل   ، ندهظُهر اليوم عن ظُهر أمسه؛ ألنه ليس من ع        
  ١٢". نور األنوار"كذا يف ، مدلوالً عليه بااللتزام

ولو اسـتوىف   ، هو أداء املأمور به على وجه شرع عليه مع إيفاء مجيع حقوقه           ] إخل... فالكامل: [قوله  )٥(
كأداء الصالة باجلماعة إذا    ،  الوجه بعض حقوقه دون بعض فهو كامل من ذلك الوجه قاصر من هذا           

فالكامل املطلق ، وبترك واجب أو سنة من داخلها أو خارجهاأأديت يف وقت مكروه أو بإمامة الفاسق 
والكامل اإلضايف ما اسـتوىف فيـه    ، ال يترك فيه حق من حقوق األداء وغريه عن النقصانات كلّها           ما

  ١٢. بعضها دون بعض وهو جيامع القاصر

واملراد ا الصالة املكتوبة؛ ألنّ اجلماعة فيما عداها صفة قصور مبنـزلة اإلصبع            ] أداء الصالة : [ولهق  )٦(
  ١٢. كما ال خيفى، فلو أريد ا مطلق الصالة فلم يطابق املثال باملمثّل، الزائدة

 ١٢. اإلضافة بيانية

 ١٢. أي مماثلة يف النوع

 ١٢. أي األداء

 ١٢. وكذا الصوم



 

   )١٠٨(  

   

يما كما اقتضاه العقـد     الطواف متوضئا وتسليم املبيع سل    )١(وقتها باجلماعة أو  
 وحكم هذا النوع    ،وتسليم الغاصب العني املغصوبة كما غصبها      إىل املشتري 

ب  الغاصب إذا باع املغصو    : وعلى هذا قلنا   ،أن حيكم باخلروج عن العهدة به     
العهدة ويكـون    له وسلمه إليه خيرج عن       من املالك أو رهنه عنده أو وهب      

 ولو غصب طعاما فأطعمه     ، ما صرح به من البيع واهلبة      ويلغحلقه و )٢(ذلك أداء 
  أو غصب ثوبا فألبسه مالكه وهو ال يدري أنه،مالكه وهو ال يدري أنه طعامه

 البيع الفاسد لو أعار املبيع من البائع)٣(واملشتري يف ،ثوبه يكون ذلك أداء حلقه
ه وسلمه يكون ذلـك أداء  نه أو وهبه لاو رهنه عنده أو آجره منه أو باعه م        

فهـو  وأمـا األداء القاصـر    . ما صرح به من البيع واهلبة وحنوه   وحلقه ويلغ 
                                                

 الصالة بـدون الطهـارة ال    و ¼ةٌالطَّواف ِبالْبيِت صالَ  ½: لقوله عليه السالم  ] إخل... أو الطواف : [قوله  )١(
ولْيطَّوفُـوا ِبالْبيـِت     ﴿:  بدون الطهارة أيضاً إلطالق النص وهـو قولـه تعـاىل           لكنه جيزئ ، جتوز
  ١٢. ]٢٩: احلج [﴾الْعِتيِق

ما يقطع حقّه بأن كان فأما إذا حدث فيه ، هذا إذا مل حيدث فيه ما يقطع حق املالك] أداًء حلقّه: [قوله  )٢(
، أو حلماً فشواه مثّ أطعمه ال يربأ عن الضمان باالتفاق؛ ألنه ملَك ذه التصرفات   ، زه فأطعمه فخبدقيقاً  

  ١٢. "املعدن"كذا يف 

 العقد   والبيع بشرط ال يقتضيه     الفاسد كالبيع باخلمر واخلنـزير    اعلم أنّ البيع  ] يف البيع الفاسد  : [قوله  )٣(
 وهو من أهل االستحقاق كما إذا باع عبداً بشرط أن يعتقه            املعقود عليه   أو وفيه منفعة ألحد العاقدين   

فإذا قبض املبيع املشتري يف البيع الفاسد ، املشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها املشتري          
ولكلّ واحد من املتعاقدين فسخه دفعاً للفساد وجيب على املـشتري رد            ، يكون املبيع مضموناً يف يده    

فإذا أعار املشتري املبيع من البائع أو رهنه املشتري عند البائع أو أعطى املشتري املبيع               ،  البائع املبيع إىل 
للبائع باألجرة أو وهب املشتري املبيع للبائع وقبض البائع يكون ذلك أداًء حلقّه؛ ألنه تـسليم عـني                  

  ١٢. هذا ملخص الكتب، الواجب

 ١٢. أي أداءه وتفويضه

 ١٢. عن مالكها

 ١٢. صبسليمه مبثل الوصف املوجود وقت الغمتعلق بقوله تسليم أي ت

 األداء الكامل ١٢. باألداء الكاملأي  ١٢. أي خبروج املامور

 ١٢. أي مالك املغصوب مبعىن ١٢. الكامل واخلروج عن العهدةأي أن احلكم يف األداء 

 ١٢. أي املغصوب الغاصب

 ١٢. أي مالك

 ١٢. أي مالك

 ١٢. املالك ١٢. الغاصب ١٢. الغاصب

 ١٢. ألن الغاصب ليس مبالك تصح منه هذه التصرفات

 ١٢. أي الطعام

 ١٢. أي الطعام

 ١٢. ي الثوب املغصوبأ ١٢.  الغاصب ١٢. أي الطعام املاكول

 ١٢. مالك الثوب
 ١٢. املذكور من اإلطعام واإللباس

 ١٢. وهو واجب الرد حبكم الشرع لتمكن النساء فيه ١٢. أي مالك الطعام والثوب

 ١٢. أي اإلعطاء عارية

 املشتري

 البائع املبيع

 املشتري

 البائع املبيع

 املشتري

 البائع املبيع

 املشتري

  املذكور من اإلعارة والرهن البائع املبيع
 البائع ١٢. واإلجارة والبيع واهلبة

 ١٢. أي املغصوب متعلق باموع

صب
 الغا

أي
 .

 ١٢. الثوب ١٢

 ١٢. مالك الطعام



 

   )١٠٩(  

   

تعـديل  )٢( بـدون  الـصالة  :عني الواجب مع النقصان يف صفته حنو      )١(تسليم
 بالـدين أو باجلنايـة ورد     )٣(بيع مـشغوال  رد امل  األركان أو الطواف حمدثا و    

 الغاصب   عند مشغوال بالدين أو اجلناية بسبب    الدم بالقتل أو    املغصوب مباح   
  وحكم هذا النوع أنه إن،الدائن ذلك)٥(الزيوف مكان اجلياد إذا مل يعلم)٤(وأداء

                                                

نّ التسليم إنما يكون يف األعيان الباقية دون األفعال اليت هـي      إ: فإن قيلّ ] تسليم عني الواجب  : [قوله  )١(
بأنّ معىن التسليم هو إخراجها عن العدم إىل الوجود واإلتيان ا؛ إذ            : وأجيب، األعراض املمتنعة البقاء  

فعلى هذا يكون أداء الـديون      ، فالعبادة حق اهللا تعاىل تسليمها أن يؤديها      ، تسليم كلّ شيء ما يناسبه    
كذا ، إنما هو بالنسبة إىل الواجب يف الذمة      ¼ إنها يقضي بأمثاهلا ال بأعياا    ½: وما قيل ، يضاً أداء بعينها  أ

  ١٢. يف بعض الشروح

تعديل األركان هو الطماِنية يف الركوع والسجدتني والقومة بعد الركوع          ] إخل... بدون تعديل : [قوله  )٢(
التعديل واجب عند أيب حنيفة وحممد رمحهمـا        : وهو أي ، "ظاهر الرواية "واجللسة بني السجدتني يف     

وعند أيب يوسف والشافعي رمحهمـا اهللا       ، فإذا تركه جازت الصالة مع النقصان بفوات الوصف       ، اهللا
  ١٢. وبسطه يف الفروع، تعاىل فرض

ن رد الشيء حال كونه مشغوالً بالدين بـأ       : نظري لألداء القاصر أي   ] مشغوالً بالدين : [قوله  )٣(
تسليمه مشغوالً : ثُم حلقه الدين يف يد الغاصب فسلّمه إىل املالك فهذا أي، غصب عبداً فارغاً
فإن هلك املغصوب واملبيع يف يد املالك واملشتري بآفة مساوية برئت ذمـة       ، بالدين أداء قاصر  

  ١٢. الغاصب والبائع لكونه أداًء
  ١٢ ."املعدن"كذا يف ، ويروج فيما بني التجارهو الذي يرده بيت املال ] وفوأداء الز: [قوله  )٤(
وقيد به؛ ألنه إذا علـم الـدائن        ، الزيافة فإنه أداء قاصر   : أي] إخل... إذا مل يعلم الدائن ذلك    : [قوله  )٥(

واستوفاه مع ذلك ومل يرده يكون أداًء كامالً لسقوط حق صاحب احلق عن وصف اجلودة لتجـوزه                 
لذي وجب معه وال نزاع يف       األداء الكامل يستدعي بقاء الوصف ا      ظر؛ ألنّ وفيه ن ، بالزيوف كذا قيل  

واألقـرب أن   ، أداًء قاصـراً  فثبت أنّ عدم العلم ليس بشرط لكونه        ، ن جتوز به صاحب احلق    فواته وإ 
فال يتحقّق األداء القاصر فكان ذكر هذا القيد       ، نه إذا علم صاحب احلق فالظاهر أنه ال جيوز به         إ: يقال
كما هو دأب اتهدين يف وضع املسائل بأن يذكروا قيوداً ا تتحقّق ، بيان موضع حتقّق األداء القاصرلل

  ١٢". امللتقط"كذا يف ، املسائل يف الظاهر غالباً وإن كانت تتحقّق بدوا

 ١٢. ال يف ذاته وإال مل يكن أداء

  أي االطمينان فيها بإمتامها
 ١٢. حال من املبيع ١٢. على املنهج املشروع

 ١٢. بأن قتل إنسان عند الغاصب

  بأن أتلف طرف إنسان عند الغاصب ١٢. حال من املغصوب
 ١٢. فاستحق ا طرفه قصاصا       

 ١٢. هي ما يرده بيت املال ال التجار

 ١٢. الزيوف ١٢. الذي وجبت دينا عليه

 ١٢. أي األداء القاصر

 ١٢. أداء قاصر

 ١٢. العبد



 

   )١١٠(  

   

 ،جرب النقصان باملثل ينجرب به وإال يسقط حكم النقـصان إال يف اإلمث            )١(أمكن
 ؛كن تداركه باملثـل   ة ال مي  الا ترك تعديل األركان يف باب الص      وعلى هذا إذ  

ة يف أيام التشريق فقـضاها  ولو ترك الصال   ،)٣(عبد فسقط  ال عندال مثل له    )٢(إذ
يف )٥(وقلنـا  ، ألنه ليس له التكبري باجلهر شرعا      ؛رأيام التشريق ال يكب   غري  )٤(يف

                                                
عتبـار  لَما كان هذا أداء من وجٍه دون وجٍه كان له جهتان أيضاً من ا             : أي] إخل... إن أمكن : [قوله  )١(

:  على تـسليمه أي     به وجيرب املؤدي   فإن كان له مثل ينجرب به أداء نقصانه جيرب        ، الوجود وعدم اعتباره  
أو غري معقول لكنه اعتـربه      ، سواء كان املثل معقوالً صورةً ومعىن أو معىن فقط        ، تسليم مثل النقصان  

        مل يكن له جابر سقط حقّه يف األداء ولو ، الشارع جابراً له كسجدة السهو أو الدماء يف جنايات احلج
  ١٢". احلصول"كذا يف ، اويعترب االمتثال واألداء موجود

ألنه إما أن يقضي الوصف وحده وهو باطل؛ ألنه ال يعقل له مثـلٌ وال               ] إخل... إذ ال مثل له   : [قوله  )٢(
صفة االعتدال  أو مع األصل بأن يقضي الصالة معدلة األركان أو يقضي نفس الركن ب            ، يوجد نص له  

  ١٢. وهو أيضاً باطل لِِِما فيه إبطال األصل بواسطة بطالن الوصف وهو نقض األصول وقلب املعقول

ألنّ إجياب املثل إما بالعقل بأن يدرك بالعقل له مثل ليتمكّن اإلجياب بالسبب املوجب              ] فسقط: [قوله  )٣(
واالعتـدال يف  ، جد واحد منـهما يـسقط     فإذا مل يو  ، وإما بالسمع بأن جعل الشرع له مثالً      ، لألداء

كذا ، فال يضمن بشيء سوى اإلمث    ، عقالً وال شرعاً   األركان وصف ليس له منفرداً عن األصل مثلٌ ال        
  ١٢. "الفصول"يف 

قيد به؛ ألنه إذا قضاها يف هذه األيام من هذه السنة جبماعة فإنه             ] إخل... يف غري أيام  : [قوله  )٤(
ـّر؛ ألنّ وقت ال    : وقال الشافعي رمحه اهللا يف أصل املسألة      ، تكبري قائم وهو أيام التشريق    يكَب

اجلهر بالتكبري بدعة إالّ يف زمـان     : وحنن نقول ،قضاها مع التكبري ليكون علي حسب الفوات      
  ١٢. كذا قيل، خمصوص

باملثل ينجرب  هذا أيضاً تفريع على األصل املذكور وهو أنه إن أمكن جرب النقصان             ] إخل... وقلنا: [قوله  )٥(
وهـذه  ، وإن مل يكن جربه سقط    : لكن املسائل املتقدمة متفرعة على الشطر الثاين أي       ، به وإالّ يسقط  

أنه إذا أمكن جرب النقصان باملثل ففي الواجبات جعل الشرع سـجدة            : املسائل على الشطر األول أي    
  ١٢. "الفصول" يف كذا، السهو لينجرب النقصان الالزم بترك الواجب من واجبات الصالة

 ١٢. أي النقصان ١٢. أي تكميل الناقص

 ١٢. أي باملثل

 ١٢. أي وإن مل يكن جربه باملثل

  فإنه يأمث وإن مل جيب ١٢. هوهو جرب
 ١٢. حكم النقصان إذا مل يكن جربه باملثلأي سقوط  ١٢. عليه شيء

 ١٢. أي تعديل األركان
 ١٢. الصالة ١٢. املثل عنه فال يضمن الشيء سوى اإلمث ١٢. عقال وال شرعا

 ١٢. أي إىل الثالث عشر من ذي احلجة

 ١٢.  فيها وقد مضت فسقطمنا هو املاثور عن خليل اهللا اجلهرالتكبري يف أيام التشريق إ



 

   )١١١(  

   

جرب بالـسهو  ننه يإ :والقنوت والتشهد وتكبريات العيدين)١(ترك قراءة الفاحتة  
 وعلـى  ،جرب ذلك بالدم وهو مثل له شرعانولو طاف طواف الفرض حمدثا ي   

  هذا لو أد ـ  عند)٢(فا مكان جيد فهلك  ى زي ديون  القابض ال شيء له علـى امل
 ميكن جربها   حتى)٤( النه ال مثل لصفة اجلودة منفردة      ؛ رمحه اهللا  أيب حنيفة )٣(ندع

بيع وعند البائع بعد ال   أ الغاصب   عند)٥(يةجبنا ولو سلم العبد مباح الدم       ،باملثل

                                                
صص واألمثال والناسخ   مر والنهي والوعد والوعيد والق    األ: اعلم أنّ أقسام القرآن مثانية    ] الفاحتة: [قوله  )١(

﴾ يشري إىل األمر حبمده والنهي عن الْحمد للِّه﴿:فإنّ قوله، وهذه السورة مشتملة على ذلك، واملنسوخ
﴾ فيه وعد   ماِلِك يوِم الدينِ  ﴿: وقوله،  عن إجياد اخلالئق أمجعني    صص﴾ ق رب الْعالَِمني ﴿:وقوله، ضده
غَِري ﴿: وقوله، ﴾ هذه شريعتهم ناسخة   أَنعمت علَيِهم و﴿، ﴾ أمثال الصراطَ املُستِقيم ﴿: وقوله، ووعيد

الِّنيالَ الضو لَيِهموِب ع١٢. اليهود والنصارى من شريعتهم منسوخة: ﴾ أياملَغض  

إنما قيد به؛ ألنه إذا كان قائماً يف يد رب الدين ومل يكن عاِلماً بزيافته حالـة                 ] إخل... فهلك: [قوله  )٢(
  ١٢. القبض كان له أن يفسخ األداء ويطاِلب باجلياد إحياًء حلقّه يف الوصف

يـاس فيكـون   إنما قال هذا؛ ألنه هو العامل بالقياس وقد قوي باطن هذه الق          ] عند أيب حنيفة  : [قوله  )٣(
أما أبو يوسف رمحه اهللا تعاىل فعمل باالستحسان وهو أنه يضمن مثل مـا              ، راجحاً على االستحسان  

  القدر فريد مثل املقبوض ويـستويف      قبض إحياًء حلقّه يف اجلودة؛ ألنّ حقّه مراعى يف الوصف كما يف           
  ١٢. اجلياد

ا عرض يستحيل قيامها بذاا فال ميكن فصل العرض ال صورةً وال معىن أما صورةً فأل] منفردةً: [قوله  )٤(
 ورِديئُهـا  جيدها½:  ال قيمة هلا يف األموال الِربِوية لقوله عليه السالم         وأما معىن فألنّ اجلودة   ،  العني عن
  ١٢. احلديث¼ سواٌء

هراً علـى املـسائل     إيراد هذه املسألة وما بعدها يف هذا املقام مشكل؛ ألنه عطف ظا           ] جبناية: [قوله  )٥(
وليس يف هذه ، املتفرعة على األصل املذكور وهو أنه إن أمكن جرب النقصان باملثل ينجرب به وإالّ يسقط   

كـذا يف   ، بل هاهنا أمر ثالث وهو وجوب الضمان باملثـل        ، املسائل جرب النقصان باملثل وال سقوط     
  ١٢. "الفصول"

 ١٢. قبل القراءة يف األوىل أو بعدها يف الثانية ١٢. يف الوتر

 ١٢. أي النقصان

 ١٢. أي لسجوده

 ١٢. أي النقصان ١٢. النقصان ١٢. احملرم

 ١٢. له ألن الشرع جعله مثال ١٢. أي أن ما ال مثل له ال يقضى

 ١٢. املديون

 ١٢. الزيف

 ١٢. فصله عن موصوفهألنه وصف ال ميكن  ١٢. خالفا هلما

 ١٢. الدائن ١٢. الدائن

 ١٢. أي اجلودة

 ١٢. حتققت ١٢. بالزنا أو القتل أو الردة ١٢. الغاصب أو البائع

 ١٢. قبل التسليم إىل املشتري



 

   )١١٢(  

   

 املالك أو املشتري قبل الدفع لزمه الثمن وبـرئ الغاصـب            عندفان هلك   
أول سببه فصار   )١(ىلإ قتل بتلك اجلناية استند اهلالك       نإوباعتبار أصل األداء    

واملغـصوبة إذا ردت حـامال بفعـل         ،أيب حنيفة )٣(عند يوجد االداء    مل)٢(كأنه
 عنديربأ الغاصب عن الضمان     )٦(الك ال  امل عندبالوالدة  )٥(اتتالغاصب فم )٤(دعن

 و ناقصا هذا الباب هو األداء كامال كان أ      )٧(مث األصل يف   . رمحه اهللا  أيب حنيفة 
                                                

فاملعىن إىل سبب أول من تسليم العبد مباح الدم         ، دم عليه صفة السبب ق  ] إخل... إىل أول سببه  : [قوله  )١(
  ١٢. كذا قيل، إىل املالك وهو اجلناية

كذا يف  ، وحيتمل أنّ الضمري للشان   ، من باب وضع املظهر موضع املضمر     ] كأنه مل يوجد األداء   : [قوله  )٢(
  ١٢. "املعدن"

، ع الثمن على البائع؛ ألنّ األداء كان ناقصاً       فريجع بقيمته على الغاصب وجبمي    ] عند أيب حنيفة  : [قوله  )٣(
، فريجـع بالنقـصان   ، وعندمها هذا التسليم كامل؛ ألنّ العيب ال مينع متام التسليم وهو عيب عندمها            

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، واخلالف يف صورة البيع دون الغصب

وإنما أولنا الفعـل    ،  رجل آخر  كان العلوق من زنا الغاصب أو زنا      سواء  ] عند الغاصب : [قوله  )٤(
، بزنا؛ ألنّ احلمل إذا كان من زوج هلا أو من املوىل فال ضمان على الغاصب يف شيء من ذلـك                  

  ١٢. كذا قيل

إنما قيد ا؛ ألا إذا ماتت بسبب آخر غري احلمل كما إذا قتلـت اجلاريـةُ        ] فماتت بالوالدة : [قوله  )٥(
،  فعلى الغاصب قيمتها اتفاقا    ، ثُم قُتلت عند املالك قصاصاً     فردها إىل املالك  ، رجالً عمداً عند الغاصب   

  ١٢. كذا قيل

وإنما يضمن عند اإلمام األعظم رمحه اهللا؛ ألنّ سبب الوالدة وهـو            ] إخل... ال يربأ الغاصب  : [قوله  )٦(
ومها ال جيعالن العلوق    ، وكان علّة اهلالك فيكون حاصله بسبب العلوق      ، العلوق حصل عند الغاصب   

  ١٢. كذا قيل، بل إنما سببه الوالدة اليت حصلت عند املالك فال يضمن الغاصب، باً للهالكسب

نحوية مقـدم   ب أنّ األداء ،  أحكام األداء والقضاء   األصل الكلّي يف  : أي] إخل... يف هذا الباب  : [قوله  )٧(
يصار إىل اخللف إالّ      وال على القضاء وال يصار إليه إالّ عند تعذّر األداء؛ ألنّ القضاء خلف عن األداء             

  ١٢. عند تعذّر العمل باألصل

 ١٢. أي مثن العبد ١٢. إىل ويل اىن عليه ١٢. وهو املغصوب منه ١٢. العبد بعد تسلميه

 ١٢. العبد اجلاين ١٢. ودهأي نفسه باعتباره وج
 ١٢. أي املشتري

 ١٢. هو اجلناية أي اهلالك منه

 ١٢.  منه املالك املغصوبأىل ١٢. رمحه اهللا

 ١٢. املغصوب منه



 

   )١١٣(  

   

يـتعني املـال يف الوديعـة       )١( وهلذا ، تعذر األداء  عندما يصار اىل القضاء     نإو
لوكيل والغاصب أن ميـسك العـني       والوكالة والغصب ولو أراد املودع وا     

 ولو باع شيئا وسلمه فظهر به عيـب كـان           ،ويدفع ما مياثله ليس له ذلك     
 وباعتبار أن األصل هو األداء يقول       ،بني األخذ والترك فيه   )٢(املشتري باخليار 

ن تغـريت يف يـد      إ العني املغـصوبة و     الواجب على الغاصب رد    :الشافعي
   .....................،األرش بسبب النقصان)٤( وجيبفاحشا)٣(الغاصب تغريا

                                                
أو وكّل أن يبيع ذه الدراهم أو       ، بأن أودع رجلٌ دراهم   ] إخل... وهلذا يتعين املال يف الوديعة    : [قوله  )١(

فإنّ الدراهم فيها متعينة حىت ال يكون هلؤالء أن يستبدلوا ـا دراهـم              ، أو غصبها رجل  ، يشتري ا 
خالفـاً  ، تعينان يف العقود والفسوخ عنـدنا     تاعلم أنّ الدراهم والدنانري ال      ، ه يكون قضاء  أخرى؛ ألن 

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، تعين إمجاعاًتيف الوديعة والوكالة والغصب و للشافعي رمحه اهللا 

فبالنظر إىل املقـصود  ، ملبيع وتركه؛ ألنّ هذا األداء قاصرأخذ ا: أي] باخليار بني األخذ والترك   : [قوله  )٢(
   ويأخـذ       ، وبالنظر إىل أصل األداء يثبت له والية األخذ       ، يثبت له والية الرد مسك املبيعوليس له أن ي

فكيف يصح  ، اخليار باعتبار ظهور العيب ال باعتبار أنّ األصل يف الباب هو األداء           : فإن قيل ، النقصانَ
لَمـا  : قلت، ¼ثُم األصل يف هذا الباب    ½: وهو قوله ، تفريع هذه املسئلة على هذه األصل     : يالتفريع أ 

كان مقتضى العقد أن يكون املعقود عليه ساِلماً كان القياس فيما إذا وجد املبيع مِعيبـاً أن يطالـب                   
األصل يف البـاب هـو األداء   ولكن لَما كان  ، ويرد املبيع إىل البائع   ، املشتري مبثل املبيع املؤدى ساِلماً    
 فيكون املشتري ،ال يصار إىل مطالبة تسليم املثل الذي هو قضاء       : قلنا، كامالً كان أو ناقصاً وقد وجد     

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، باخليار

ـّراً فاحشا : [قوله  )٣( ـّراً فاحشاً بأن زال امسها            ] ًتغي وعندنا إذا تغيرت العني املغصوبة بفعل الغاصب تغي
وال حيلّ له االنتفاع حـىت      ، وملَكها الغاصب وضمنها  ، م منافعها زال ملك املغصوِب منه عنها      وأعظ

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، يؤدي بدهلا

ن يقوم املغصوب سـليماً ومعيبـاً فيـضم       : يريد به فضل ما بني القيمتني يعين      ] وجيب األرش : [قوله  )٤(
  ١٢. زاد على قيمة املعيب الغاصب ما

 ١٢. ألنه خلف عنه واخللف ال يعترب إال عند تعذر األصل

 ١٢. وعدم تصوره وإمكانه عادة

 ١٢. ري لعدم املصري إليه عند عدم التعذأ

 ١٢. ائدة تعني املال يف الصورة املذكورةف

  وهو الوديعة أو دراهم أو
 ١٢. العني ١٢. أي املالك ١٢.    املوكل املغصوب

 لكل واحد منهم

 ١٢. هنااهفع العني ممكن دب وهو األصل هو األداءألن 

 ١٢. أي إمساك العني ودفع ما مياثله

 ١٢. مبىن العقد عليهألن األداء مل يتعذر وهو تسليمه سليما ألنه 
 ١٢. يف األصل

 ١٢. باالتفاق بيننا وبينه ١٢. أي الشيء املبيع

 ١٢. ألنه األداء ولو قاصرا فيقدم على القضاء وهو دفع القيمة

 ١٢. متجاوزا عن احلد الذي يبقى فيه اإلسم

 ١٢. بفعله أو بفعل غريه

 ١٢. أي ضمان النقصان



 

   )١١٤(  

   

ساجة فبىن عليها دارا أو شاة فذحبها       )٢(هذا لو غصب حنطة فطحنها أو     )١(وعلى
أو عنبا فعصرها أو حنطة فزرعها ونبت الزرع كان ذلـك ملكـا              وشواها

غـصب  )٤(ولو ،ب عليه رد القيمة  وجي مجيعها للغاصب    :)٣(وقلنا ،للمالك عنده 
                                                

وهو أنّ الواجـب رد العـني       ، على ما ذكرنا من مذهب الشافعي رمحه اهللا       : أي] وعلى هذا  [:قوله  )١(
ـّراً فاحشاً   ١٢. املغصوبة وإن تغيرت تغي

 سـاكهو ½: يقال هلا يف اهلنديـة    " اهلند"باجليم خشبة صلبة قِوية جتلب من       ] إخل... أو ساجة : [قوله  )٢(
وإنما ال يـنقض  : ينقال الكرخي واهلندوا  ، أة لألساس يمنحوتة مه : وقيل، تعمل منها األبواب  ¼ سالو

واألصح اإلطالق كما   ، أما إذا بىن على نفس الساجة ينقض؛ ألنه متعد فيه         ، إذا بىن يف حوايل الساجة    
، قلع البناء والغرس وردهـا    إ: قيل له ، أرضاً فغرس ا أو بىن    وأما لو غصب    ، "الذخرية"و" اهلداية"يف  

  ١٢". احلصول"كذا يف ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي يف كتبهم¼ ِلِعرٍق ظَاِلٍم حقلَيس ½حلديث 

مجيع األشياء املذكورة للغاصب؛ ألنه أحدث صـنعة متقومـة          : أي] مجيعها للغاصب : وقلنا: [قوله  )٣(
عظـم  أال ترى أنه تبدل االسـم وفـات أ  ، من حيث الصورة: مصرية حق املالك هالكاً من وجه أي  

فيترجح على األصل   ،  وحقّه يف الصنعة قائم من كُلّ وجه       ،والشيء إنما يقوم بصورته ومعناه    ، املقاصد
 بل من حيث إنه أحـدث     ، وال جيعل فعله سبباً للملك من حيث إنه حمظور        ، الذي هو فائت من وجه    

وحاصـل  ، ملـك فكيف جيعل الغصب سـبباً لل    ، ور وامللك نعمة  بأنّ الغصب حمظ  : ال يقال ، الصنعة
وجهة إحداث صـنعة    ،  جهة تفويت هذا امللك عن احمللّ وهو حمظور        ،أنّ هلذا الفعل جهتني   : اجلواب
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، والغصب سبب للملك من هذا الوجه ال باجلهة األوىل فافهم، متقومة

فإنهـا ال   ، حلكمهذه عدة مسائل ختالف سائر مسائل الغصب يف ا        ] إخل... ضةًفولو غصب   : [قوله  )٤(
أما يف الذهب والفضة فعند أيب      ، ينقطع عنها حق املالك بعد تلك التغريات أيضاً خبالف سائر املسائل          

ووجه األوليـني عند أيب حنيفة أنّ العني باٍق فيهما من كُلّ         ، وأما يف الشاة فباالتفاق   ، حنيفة رمحه اهللا  
  ا صورةً فلبقاء االس   ، وجه صورةً ومعىنةً      أمى ذهباً وفضفألنّ ، م؛ ألنّ الدراهم والدنانري يسم ا معىنوأم

ووجه الثالـث   ، املعىن األصلي وهو الثمنية وكوما موزونني باٍق جرى فيه الربا باعتبار الوزن فيهما            
وعلى هذا القيـاس  ، ¼شاة حية½: كما يقال، ¼شاة مذبوحة ½: عند الكُلّ أنّ امسها بعد الذبح باٍق يقال       

فإنّ معظم مقاصدمها وهو الغزل والنسج قد حصل وحبـصول    ،  غصب قطناً فغزله أو غزالً فنسجه      إذا
ـّراً   ١٢. "املعدن"كذا يف ، املقصود ال يعد تغي

 ١٢. قيقادفصارت 

 ١٢. غصب

 ١٢. نوع من اخلشبمن 

 ١٢. الساجة

 ١٢. غصب

 ١٢. انگور ١٢. بريان كرد

 ١٢. مؤنث مساع

 ١٢. فصار عصريا

 ١٢. غصب

 ١٢. املغصوب املتغري ١٢. احلنطة

 ١٢. ال للغاصب

 ١٢.  رمحه اهللاأي الشافعي

 ١٢ .ألنه مل يبق عني املغصوب ويتبدل األحكام بتبدل الوصف ١٢. املذكورات

 غصب



 

   )١١٥(  

   

 حـق  ينقطـع )١(فاختذها دنانري أو شاة فذحبها ال      فضة فضرا دراهم أو تربا      
 فنـسجه   وكذلك لو غصب قطنا فغزله أو غزال       ،"ظاهر الرواية "املالك يف   

لة املـضمونات  ئمن هذا مس)٢(ويتفرع ،"هر الروايةظا"ينقطع حق املالك يف   ال
 من الغاصـب    هما أخذ املالك ضمان     بعد ملغصوب ا  لو ظهر العبد   :ولذا قال 

 ،كان العبد ملكا للمالك والواجب على املالك رد ما أخذ من قيمة العبـد             
 صورة كامل وقاصر فالكامل منه تسليم مثل الواجب         :وأما القضاء فنوعان  

 ىهلكها ضمن قفيز حنطة ويكون املؤد     ومعىن كمن غصب قفيز حنطة فاست     
 وأما القاصر فهو ،مجيع املثليات)٣( وكذلك احلكم يف، ومعىن ةصورمثال لألول   

 ومياثل معـىن كمـن غـصب شـاة فهلكـت           صورةما ال مياثل الواجب     

                                                
أن يتغير العـني  : األول: واحلاصل أنّ املؤثر يف انقطاع حق املالك ثالثة أمور    ] إخل... ال ينقطع : [قوله  )١(

أن خيتلط مبلك الغاصـب حبيـث مينـع    : والثاين، زول امسه وأعظم منافعهااملغصوبة بفعل الغاصب في  
يز لكن حبرج كما إذا غصب      ـأن خيتلط حبيث ميكن التمي    : والثالث، يز كخلط الدهن بالدهن   ـالتمي

كـذا يف   ، وهذه األمور املؤثّرة مل توجد يف تلك املسائل فال ينقطع عنها حق املالك            ، البناء فبىن عليها  
  ١٢ ."املعدن"

فإنّ املغصوب إذا تغير تغيراً فاحشاً جيب على الغاصـب          ] ويتفرع من هذا مسألة املضمونات    : [قوله  )٢(
  ١٢. وضمان املغصوب عنده، قيمته عندنا

، واملوزونات كالذهب والفضة وحنومها، وهي املكيالت كاحلنطة والشعري وغريمها] يف مجيع املثليات: [قوله  )٣(
، وأما غري املثليات فمثل احليوانات والثياب     ، بة كاجلوز والبيض لقلّة التفاوت بني آحادها      والعدديات املتقار 

وكذلك احليوان فلذا وجبت القيمـة      ، فإنّ ثوباً ال مياثل ثوباً من مجيع الوجوه وهلذا يتفاوتان قيمةً ال حمالة            
 وأما القيمـة  ، الفاحش بني أمثاهلا  تفاوت  عند هالك العني يف غري املثلي لتعذّر رعاية املماثلة صورةً ومعىن لل           

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، فهو مثل معىن ال تفاوت فيه أصالً فكانت أوىل

 ١٢. غصب ١٢. ها مضروبةعلبج فت ورقاأي كان

 ١٢. احلكم يف بقاء امللك ١٢. ويف غريها ينقطع

  ألنه مل يتبدل العني حبيث يزول
 ١٢.         عنه اسم الفضة مثال

 ١٢. تباذ ١٢. غصب

 أي الغزل
 ١٢. بضمان العددان أو املعاوضة ١٢. ويف غريها ينقطع ١٢. ألن أصل املادة مع حنو من االسم باق ١٢. بل يبقي على مالك

 ١٢. الشافعي رمحه اهللا

 ١٢. املغصوب منه

 ١٢.لف أي الضمان لوجود األصل أي العبد ن ملكا قبل أداء الضمان فيبطل اخلكما كا

 ١٢. املغصوب منه

 ١٢. املغصوب ١٢. من الغاصب

  وعندنا ال يعود ملكه بعد ملكه
 ١٢. أي القضاء ١٢.  للغاصب ألنه األداء بعد القضاء

 ١٢.  مستحقهإىل
 ١٢. من غصب ١٢. أي احلنطة

 ١٢. يف النوع والصفة ويف التقوم وهو املماثل املعنوي

 ١٢.  حنطةأي للمستهلك من قفيز

 ١٢. أي مثل احلكم املذكور

 ١٢. املقتضى

 ١٢. يف القضاء
 ١٢. الواجب ١٢. الثابت بذمة القاضي ١٢. تسليم

 ١٢. ةة املغصوبالشا ١٢. لكن



 

 

 ،مثل الشاة من حيث املعىن ال من حيـث الـصورة         )٢( والقيمة ،قيمتها)١(ضمن
 إذا : عليـه الرمحـة    حنيفة وأب)٤(وعلى هذا قال   ،)٣(واألصل يف القضاء الكامل   
انقطع ذلك عن أيدي الناس ضمن قيمته يـوم         وغصب مثليا فهلك يف يده      

 فأمـا  ، اخلصومة عند تسليم املثل الكامل إمنا يظهر    العجز عن   ألنّ ؛اخلصومة
 فأما ما ال مثل لـه ال        ، وجه كلقبل اخلصومة فال لتصور حصول املثل من        

 إن  :املعـىن قلنـا   )٦(وهلذا ،ثلإجياب القضاء فيه بامل   )٥( وال معىن ال ميكن    صورة
   ............................ ألن إجياب الضمان؛تضمن باإلتالف)٧(املنافع ال

                                                
قيمة الشاة؛ ألنّ حق املستحق يف الصورة واملعىن مجيعـاً إالّ أنّ حقّـه يف               : أي] ضمن قيمتها : [قوله  )١(

  ١٢. هي القيمةفبقي حقّه يف املعىن و، الصورة قد فات للعجز عن القضاء

  ١٢. يف املالية وتقوم مقامها ولذا مسيت قيمةألا تعادل الشاة ] إخل... والقيمة: [قوله  )٢(

  ١٢. فإنّ فيه رعايةَ حق املستحق صورةً ومعىن، األداء باملثل صورةً ومعىن: أي] الكامل: [قوله  )٣(

يضمن قيمته يوم الغصب؛ ألنه هو   :  رمحه اهللا  وقال أبو يوسف  ] إخل... قال أبو حنيفة رمحه اهللا    : [قوله  )٤(
فاعتبار قيمة املضمون وقت حتقّق الضمان أوىل مـن اعتبـاره وقـت            ، املوجب للضمان ال اخلصومة   

يضمن قيمته يوم االنقطاع عن أيدي الناس؛ ألنّ الواجب هو املثـل            : وقال حممد رمحه اهللا   ، اخلصومة
كـذا يف   ، عجز إنما يتحقّق عند االنقطاع عن أيـدي النـاس         وال، وإنما يصار إىل القيمة للعجز عنه     

  ١٢. "املعدن"

إنما وجب الضمان باملثل الكامل أو بالقاصر فيما له         : يعين] باملثل ال ميكن إجياب القضاء فيه    : [قوله  )٥(
 أن يـرد  وأما ما ال قيمة له فال يضمن إالّ باإلمث؛ ألنه ال مثل له صورةً وال معـىن إالَّ    ، مثل أو له قيمة   

  ١٢. "الفصول"كذا يف ، الشرع باملثل له صورةً كما ذكر بعد هذه املسائل

كذا يف ، ألجل أنّ ما ال مثل له ال صورةً وال معىن ال ميكن إجياب القضاء فيه        : أي] وهلذا املعىن : [قوله  )٦(
  ١٢. "الفصول"

عيان املغصوبة بأن يستخدم العبد أو      وصورة إتالف املنافع أن يستعمل األ     ] ال تضمن باإلتالف  : [قوله  )٧(
فإنه ال جيب ضماا على املتلف ال مبثلـها وال بقيمتـها؛ ألنّ             ، يركب الدابة املغصوبة ويسكن البيت    

      ï 

  )١١٦(  

   

 ١٢. من غصب ألا من ذات القيم

 ١٢. أي الشاة املغصوبة

 ١٢. أي التقوم ١٢. املغصوبة اهلالكة

 ١٢. وإليصار إىل القاصر إال عند تعذره

 ١٢. أي املثل صورة ومعىن
. أي الشي املثلي ١٢. غاصبال ١٢. يف أسواقهم ١٢. الشيء املثلي ١٢. أي الغاصب ١٢. الشيء املغصوب ١٢. رجل من آخر

١٢
 ١٢. ألنه ال مطالبة قبله حىت يظهر العجز عند الطلب

 ١٢. يتحقق العجز

 ١٢. أي لعدم إمكان إجياب القضاء يف معدوم املثل ١٢. ألن مبىن القضاء على املماثلة

 ١٢ .بإتالفها على التلف ١٢. على التلف ال مبثلها وال بقيمتها ١٢. أي منافع األعيان



 

   )١١٧(  

   

 وال  صـورة العني ال متاثل املنفعة ال      )٢( ألن ؛وإجيابه بالعني كذلك  )١(باملثل متعذر 
معىن كما إذا غصب عبدا فاستخدمه شهرا أو دارا فسكن فيها شهرا مث رد              

ـ ،للشافعي)٣( ضمان املنافع خالفا   املالك ال جيب عليه     إىل غصوبامل  اإلمث ي فبق
 ال تضمن منـافع     : وهلذا املعىن قلنا   ،حكما له وانتقل جزاؤه إىل دار اآلخرة      

                                                
فإنّ ، تفاوت تفاوتاً كثرياً على حسب تفاوت أعيااتإجياب الضمان مبثلها من املنافع متعذّر؛ ألنّ املنافع 

  ١٢". املنار"كذا يف بعض شروح ،  منفعة عبد آخر للتفاوت بني املنفعتنيمنفعة عبد مثالً ال متاثل

مياثل  فإنّ منفعة عبد مثالً ال، ألنّ املنافع تتفاوت تفاوتاً كثرياً على حسب تفاوت أعياا] متعذّر: [قوله  )١(
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، منفعة عبد آخر للتفاوت بني املنفعتني

وأما معىن فألنّ املنافع أعـراض ال تبقـى         ، أما صورةً فظاهر  ]  آه ...اثل املنفعة متألنّ العني ال    : [قوله  )٢(
وما ال ميكن إحرازها ال ميكن تقوميها وما ال يتقوم ال ميكن فيـه إجيـاب                ، زمانني فال ميكن إحرازها   

مـا شـرعت يف     كذا قالوا وفيه اشتباه وهو أنّ اإلجارة إن       ، واملثل املعنوي هو القيمة   ، لقيمةالضمان با 
فكيف ، وبأنفسها أيضاً عند التجارة، وقيتمها تصري معلومةً بتقديرها باألزمنة،  املنافعالشرع على تقومي  

أنّ القياس مينع اإلجـارة     :  وأجيب عنه  "الفصول"كذا يف   ، ¼اثل املنفعة متإنّ العني ال    ½: يصح أن يقال  
 جوزناها استحساناً بناًء على قيام العني مقام املنفعـة    الستحالة إحراز املنافع حقيقةً لعدم بقاءها إالّ أنا       

فإنّ من احتاج إىل سكىن الدار وخدمة العبد وركوب         ، بطريق اخلالفة دفعاً للضرورة وقضاًء للحوائج     
كـذا يف  ،  والثابت بالضرورة ال يتعدى عن حملـها       ،الدابه وال ميكن أن يشتري فال بد من االستيجار        

  ١٢. "املعدن"

فإنّ عنده جيب عليه ضمان املنافع؛ ألا متقومة شـرعاً كمـا يف             ] خالفاً للشافعي رمحه اهللا   : [لهقو  )٣(
مكانـه  ملك الغاصب حلـدوثها يف      أا أعراض فال تبقى فحصلت على       : ولنا وجوه األول  ، اإلجارة

أن تكـون   سبب الضمان هو الغصب واملنافع ال تصلح        : والثاين، فيملكها؛ إذ مل حتدث يف يد املالك      
، مغصوبة ومتلفة؛ ألا ال بقاء هلا وما ال يبقى ال يتصور غصبه وإتالفه؛ إذ موردمها البقاء فال تـضمن     

أنّ الضمان مشروط باملماثلة وهي ال متاثل األعيان لسرعة فنائها وبقاء األعيان فـال متاثـل                : والثالث
مها بعقد اإلجارة فللضرورة فـال يعـددها        وأما تقو ، املنافع لالختالف الفاحش يف املنتفع واملنتفع به      

  ١٢". احلصول"كذا يف ، وال تكن من الغافلني، فاحفظه

 ١٢. ألا ال مثل هلا وعليه مبىن التضمني

 ١٢. أي الضمان

 ١٢.  العني جوهر وألا عرض ١٢. متعذر

 ١٢. املنافع فأتلف اململوكة للمالك يف هذه املسئلة

 ١٢. أي الدار
 ١٢. فإنه يقول بضمان املنافع قياسا على تقومها يف اإلجارة ١٢. وهو العبد أي الدار

 ١٢. اإلتالفو الغصب أي 
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   )١١٨(  

   

 ئبـالوط  الباطلة على الطالق وال بقتل منكوحة الغري وال       )١(البضع بالشهادة 
إذا ورد الشرع باملثل    )٣(يئا إال لو وطئ زوجة إنسان ال يضمن للزوج ش       )٢(حتى

ه باملثـل    ومعىن فيكون مثال له شرعا فيجب قـضاؤ        رةصومع أنه ال مياثله     
٤(نّإ : ونظريه ما قلنا   ،الشرعي(  والديةَ ، الشيخ الفاين مثل الصوم    الفدية يف حق  

  .يف القتل خطأ مثل النفس مع أنه ال مشاة بينهما
                                                

إذا شهد رجالن بأنه طلّق امرأته بعد الدخول فحكم القاضـي  : يعين] إخل... بالشهادة الباطلة : [قوله  )١(
خالفاً للشافعي  ،  شيئاً عندنا  ثُم رجع الشاهدان بعد القضاء بالفرقة مل يضمنا       ، عليه بأداء املهر والتفريق   

  ١٢. رمحه اهللا

 يف هذه الصورة للزوجة يدلّ على تقوم منافع      دفع لتوهم وهو أنّ وجوب    ]  آه ...حىت لو وطئ  : [قوله  )٢(
أنّ وجوب العقر ال يدلّ على تقوم منفعة البضع؛ إذ لو كان : وبيانه¼ إخل... حىت½: فدفعه بقوله، البضع

فلَما كان العقر للزوجة علم أنّ وجوب ، لبضع لكان للزوج؛ ألنّ منافع البضع مملوكةالعقر قيمة ملنافع ا
العقر ال يدلّ على تقوم منفعة البضع؛ ألنّ العقر وجب ألجل أنّ الوطئ يف غري امللك ال خيلـو عـن                     

  ١٢. كذا يف كتب األصول، وجوب حد زاجر أو عقرجابر الحترام احمللّ

ال ميكـن  ¼ ال مثل له ال صورةً وال معـىن ما فأما ½: هذا استثناء من قوله  ]  الشرع إالّ إذا ورد  : [قوله  )٣(
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، إجياب القضاء

فإنّ الفدية مبقابلـة    ، هذا نظري للقضاء مبثل غري معقول     ] إخل... إنّ الفدية يف حق الشيخ الفاين     : [قوله  )٤(
وال معـىن؛ ألنّ    ، صورةً؛ ألنّ الصوم عرض والفدية عني      الصوم ال يدركه عقلٌ؛ إذ ال مماثلة بينهما ال        

وكذا بني النفس املقتول والدية؛ ألنّ      ، فلم يكن الفدية مثالً قياساً    ، الصوم جتويع النفس والفدية إشباعه    
ة العجز يف    يتماثالن؛ إذ املالكية مسة القدرة واململوكية مس       فال، املال مملوك متبذَّل واآلدمي مالك متبذِّل     

وإذا أقام الشرع الفديةَ مقام " التقومي"وقال فخر اإلسالم يف شرح    ، "املعدن"ريف النقيض هذا توضيح     ط
ودقيقـه  أوهذه الفدية لكُلّ يوم هو نصف صاع من بر ، الصوم يثبت املماثلة شرعاً بني الصوم والفدية  

وعلَى ﴿: وم لقوله تعاىلأوسويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعري للشيخ الفاين الذي يعجز عن الص             
¼ ال½طيقونه على أن تكون كِلمـة       يال  :  أي ]١٨٤: البقرة  [ ﴾ اآلية الَِّذين يِطيقُونه ِفديةٌ طَعام ِمسِكنيٍ    

  ١٢. انتهى، يسلبون الطاقة ليدلّ على الشيخ الفاين: فيه للسلب أي¼ اهلمزة½مقدرةً أو تكون 

 ١٢. املغلظ أو باملال أو الرجعي بعد العدة

 ١٢. تضمن
 ١٢. من بدل البضع ١٢. مع أنه حق العبد فيواخذ به يف اآلخرة

  ملا ال مثل له ال
 ١٢. ألن مماثلة بضع ببضع أخرى حرام ١٢. صورة وال معىن

 ١٢. كاحلعدم التقوم إال عند الن

 ١٢. ما ورد به الشرع

 ١٢. ملا ال مثل له ال صورة وال معىن
 ١٢. وهو ال يطيق الصوم

 ١٢. أي اإلمساك اإلطعام واملال والنفس



 

   )١١٩(  

    يف 

 ١( يف(ي عن األفعال   :النهي نوعان  النهي )وشرب )٣( كالزنا احلسية)٢
عن الصوم يف   )٤(نهي وي عن التصرفات الشرعية كال     ماخلمر والكذب والظل  

                                                
هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هـو        ويف اصطالح أهل األصول     ، وهو املنع لغةً  ] يف النهي : [قوله  )١(

واختلفوا يف موجبه على حـسب      ، على سبيل االستعالء  ¼ ال تفعل ½هو قول القائل لغريه     : وقيل، دونه
اختالفهم يف موجب األمر الستعماله يف معاٍن كثرية كالتحرمي والكراهة وبيان العاقبة والدعاء والشفقة           

واملختار أنّ موجبـه    ، جماز يف غري التحرمي والكراهة باإلتفاق      لكن صيغته ، إلرشاد والتحقري واليأس  وا
   ١٢. "الفصول"كذا يف ، التحرمي

، وهي اليت تعرف حسا وال يتوقّف حتقّقها على الشرع كالزنا وشرب اخلمر           ] األفعال احلسية : [قوله  )٢(
  ١٢.  بالشرعا ماهيةً قبل ورود الشرع وباقية على حاهلما وال يتغريفإنهما كانا معلومني

يتحقّق حسا عند من يعلم الشرع      : فإنها أفعال حسية يعين   ] إخل... كالزنا وشرب اخلمر  : [قوله  )٣(
ال فرق بني األفعـال احلـسية   : ولقائل أن يقول، وال يتوقّف وجودها على الشرع  ، ومن ال يعلم  

    والشرعية؛ ألنك إذا اعتربت الفرق     ه كما ال يتوقّف وجود الزنا  أن  بينهما باعتبار الوجود فال شك
فكذا ال يتوقّف وجود    ، بل ميكن وجودمها قبل وجود الشرع     ، وشرب اخلمر على وجود الشرع    

 أنه كما يتوقّف رق بينهما باعتبار احلكم فال شكالصوم والبيع على ورود الشرع وإن اعتربت الف   
كم الزنا وشرب اخلمـر     وكذا تتوقّف معرفة ح   ، حكم البيع وهو إجياب امللك على ورود الشرع       

فال يستقيم تقسيم النهي إىل النهي عن األفعال ، وهو احلرمة ووجوب احلد على ورود الشرع أيضاً
فإنّ األفعـال   ، بأنّ الفرق بينهما باعتبار الوجود    : أجيب، احلسية وإىل النهي عن األفعال الشرعية     

خبالف األفعال الشرعية حيـث  ، يتوقّف وجودها على الشرع وإن توقّف حكمها عليه      احلسية ال 
يتوقّف وجودها على الشرع؛ ألا كانت جمملةً عرفت ببيان الشرع وال ميكن وجـود امـل                

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، الشرعي إالّ ببيان الشرعي فافهم
ن احليض  ثُم ِزيد عليه الوقت والنية والطهارة م، لغةً اإلمساك¼الصوم½فإنّ ] كالنهي عن الصوم: [قوله  )٤(

 وِزيد عليها يف الشرع أشياء هي األركان كالقيـام والقـراءة          ، لغةً الدعاء  ¼الصالة½و، والنفاس شرعاً 
وكـذا  ،  وشروط كالطهارة عن احلدث واخلبث وستر العورة واالستقبال والنية         ،والركوع والسجود 

، ألهل وبعـضها إىل احملـلّ     ِزيد يف البيع واإلجارة على املعىن اللغوي أشياء شرعية يرجع بعضها إىل ا            
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، فكانت هذه األشياء أموراً شرعيةً؛ ألا توقّفت على الشرع

  ١٢. بقوله تعاىل وال تقربوا الزنا  ١٢. موجبه التحرميو

  ١٢. املوجودة بدون اعتبار الشرع

  ١٢. شرعباعتبار ال



 

 

 وحكـم   ،ة يف األوقات املكروهة وبيع الدرهم بالدرمهني      يوم النحر والصال  
ه النهي فيكون عينـه      عنه هو عني ما ورد علي      يل أن يكون املنه   النوع األو 

  عنـه  يوحكم النوع الثاين أن يكون املنه      ،)١(قبيحا فال يكون مشروعا أصال    
ما أضيف إليه النهي فيكون هو حسنا بنفسه قبيحا لغريه ويكون املباشر            )٢(غري

النـهي عـن    ½ :هذا قال أصـحابنا   )٣( وعلى ، للحرام لغريه ال لنفسه    مرتكباً
 ويراد بذلك أن التصرف بعد النـهي        ¼قريرهاالتصرفات الشرعية يقتضي ت   

عـن  )٤( مشروعا كان العبد عـاجزا     بق ألنه لو مل ي    ؛يبقى مشروعا كما كان   

                                                
دلّ على القبح يف املنـهي  خالف فيه ألحد؛ ألنّ النهي ي   ال اال ذاتاً وال وصفاً وهذ    : أي] أصالً: [قوله  )١(

لدليل على خالفه فحينئٍذ يصري قبيحاً ملعـىن يف         صرفه إىل الكامل وهو ما قبح لعينه إالّ إذا قام ا          في، عنه
 كالنهي عن الوطي يف حالة احليض وعن اتخاذ الدواب كراسيا واملشي يف فعل واحد وغري ذلك       ،غريه

فإنّ الدليل قد دلّ على النهي عنها مبعىن األذى والشفقة ال          ، من املناهي اليت وردت عن األفعال احلسية      
  ١٢. بعني هذه األشياء

أَالَ الَ تصوموا   ½: كالصوم يف يوم النحر منهي عنه لقوله عليه السالم        ] غري ما أضيف إليه النهي    : [قوله  )٢(
فإنّ اإلعراض منهي عنه لقولـه عليـه        ، فاملنهي عنه هو اإلعراض عن ضيافة اهللا تعاىل       ¼ هِذِه اَأليام يف  

  ١٢. ¼انا الدعوةَ فَقَد عص ومن لَم يِجب½: السالم
قـال  ، سه قبيحاً لغريه  على أنّ النهي عن التصرفات الشرعية يكون حسناً بنف        : أي] وعلى هذا : [قوله  )٣(

نّ النهي عن األفعال الشرعية كالصالة والصوم والبيع وسائر العبادات واملعامالت يقع على             إ: أصحابنا
 منهي عنه بعد النهي مشروعاً حىت يبقىلغريه متصالً به وصفاً القسم األخري وهو الذي يكون القبح فيه 
  ١٢. فافهم، بأصله عندنا وإن مل يكن مشروعاً بوصفه

ألنّ التصرف الشرعي بعد النهي لو مل يبق مشروعاً مل يكـن متـصوراً؛ ألنّ               ] إخل... عاجزاً: [قوله  )٤(
إذا مل يكـن    فعاً  املتصور الفعل الشرعي إنما يكون من حيث الشرع وهو إنما يكون إذا كان مشرو             

فيكون النهي عنه ياً للعاجز وـي      ،  ال يكون مقدوراً لعبد     و حينئذ  لوجودمشروعا مل يكن متصور ا    
      ï 

  )١٢٠(  

    يف 

  ١٢. بقوله عليه السالم ال تبيعوا الدرهم بالدرمهني  ١٢. أي أوقات الغروب واالستواء  ١٢. لقوله عليه السالم وال تصوموا يف هذه األيام

  املنهي عنه  ١٢. أي النهي عن األفعال احلسية

  ١٢. عال الشرعيةأي النهي عن األف  ١٢. عني املنهي عنه

. كالصوم يف يوم النحر منهي عنه
١٢  

  ١٢. املنهي عنه
  ١٢. أي على أن النهي عن التصرفات الشرعية يكون حسنا بنفسه قبيحا للغريه

  ١٢. األصل الكلي
  ١٢.  النهي عن التصرفات أنأي قوهلم

  ١٢. الشرع
  ١٢. مشروعا

  ١٢. أي التصرفات
  ١٢. بعد النهي

  وجود اعبتار الشرعألن وجودها ب
  ١٢. فعند عدمه استحال وجودها



 

   )١٢١(  

    يف 

وبه .  كان ذلك يا للعاجز وذلك من الشارع حمال        حتصيل املشروع وحينئذٍ  
 ذلـك إىل ـي      ينه لو كان عينها قبيحا ال يـؤد        أل ؛فارق األفعال احلسية  

  ويتفـرع مـن     ،العبد عن الفعل احلسي   يعجز  )١(نه ذا الوصف ال   أل ؛العاجز
 صـور    النحر ومجيع  بصوم يوم )٣(واإلجارة الفاسدة والنذر  البيع الفاسد   )٢(حكمهذا  

 عنـد امللك  )٤(البيع الفاسد يفيد  ½ : فقلنا ،التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنها     

                                                
¼ ال تقرأ ½:  ولألمي ،¼تبصر ال½: ىالعاجز قبيح وهو من الشارع حمال؛ ألنه مبنـزلة قول القائل لألعمٰ          

  ١٢.  املشروعيةفكذا هذا خبالف احلسي؛ ألنّ تصوره ال يعتمد، فهو قبيح
ألنّ تصوره ال يعتمد املشروعية؛ ألنه أمكن حتقّق هذه األفعال مـع          ] ال يعجز العبد عن الفعل    : [قوله  )١(

واملراد باألفعال احلسية ما يعرف حسا      ، صفة القبح؛ ألا توجد حسا فال ميتنع وجودها بسبب القبح         
عانيها املعلومة قبل الشرع باقية على حاهلا بعد ورود ما يكون م: وقيل، وال يتوقّف حتقّقها على الشرع   

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، الشرع مل يتغير به أصالً كالزنا والقتل وشرب اخلمر وغري ذلك
بأن باع عبداً بشرط أن خيدم البائع شهراً وهو منهي عنه مبا روي أنـه عليـه                 ] حكم البيع الفاسد  : [قوله  )٢(

 فإنّ النهي فيه ورد ملعىن يف غري البيع وهـو الفـضل           ،وغري ذلك ، ¼ن بيٍع وشرطٍ  نهى ع ½: الصالة والسالم 
  ١٢. اخلايل عن العوض والشرط الفاسد فال ينعدم به أصل املشروع؛ ألنه إجياب وقبول من أهله يف حملّه

ـ   : حق الكالم أن يقول   ½: ولقائل أن يقول  ] والنذر بصوم يوم النحر   : [قوله  )٣( ؛ ألنّ  ¼روصوم يوم النح
الكَالم حينئذٍٍ يف نظائر النواهي الّيت وردت على التصرفات املشروعة الّيت هي مشروعة بأصلها غـري                 

وإنما الفساد يف   ، وصوم يوم النحر هو املشروع بأصله بوجود ركنه اراً مع النية          ، مشروعة بوصفها 
وال يصح عند ، عندنا من كُلّ وجهوأما النذر فهو صحيح ، الوصف وهو اإلعراض عن ضيافة اهللا تعاىل

النذر بصوم يوم النحر حكم الصوم فيصلح نظرياً : اللهم إالّ أن يقال، الشافعي رمحه اهللا فال يصح نظرياً  
  ١٢. على طريق التسامح؛ ألنّ صحته مبين على صحة الصوم على االختالف

وال خيتلّ من ذلك بشرط فاسد      ،  يف حملّه  ألنه إجياب وقبول صدر من أهله     ] إخل... يفيد امللك : [قوله  )٤(
لكن لَما كان   ، فكان البيع الفاسد عقداً شرعيا بأصله فكان مفيداً للملك        ، فكان أمراً زائداً على العقد    

  ١٢. حراماً شرعاً كان واجب النقض حقا للشرع

. ا غنهيهمنالذي صار هو 
١٢  

  ١٢. ألنه قبيح  ١٢. أي ي العاجز  ١٢. وي العاجز قبيح

  ١٢. نهى عنهاأي ال  ١٢. أي األفعال احلسية  ١٢. النهي عن األفعال الشرعية

  ١٢. وهو كون الوصف قبيحا  ١٢. الباء مبعىن مع

  ١٢. صف النهي ال ينفي إمكان وجودهاأي عروض و

  ١٢. ةأي بقاء التصرفات بعد النهى مشروع

  ١٢. بأن باع عبدا بشرط أن خيدم البائع شهرا

  ١٢. ةومدار بشرط أن يسكنها املوجر مدة معلبأن آجره ال

  ١٢. أي التصرفات الشرعية

  ١٢. الفاء لبيان حكم البيع الفاسد



 

   )١٢٢(  

    يف 

الف خب)١( وهذا ،ر كونه حراما لغريه    باعتبار أنه بيع وجيب نقضه باعتبا      ¼القبض
نكاح املشركات ومنكوحة األب ومعتدة الغري ومنكوحته ونكـاح احملـارم           

 ألن موجب النكاح حل التصرف وموجـب النـهي          ؛غري شهود ب)٢(والنكاح
 فأما موجب ،حرمة التصرف فاستحال اجلمع بينهما فيحمل النهي على النفي    

                                                
الفاسد أو  هذا جواب إشكال يرد على تفريع حكم البيع         ] إخل... وهذا خبالف نكاح  : [قوله  )١(

أنّ النهي عن األفعال الـشرعية يقتـضي بقـاء    : جواب نقض يرد على الكُلّي املذكور أعين    
 ﴾والَ تنِكحواْ الْمشِركَاتِ  ﴿: املشروعية؛ وذلك ألنّ نكاح املشركات منهي عنه بقوله تعاىل        

ـ    ﴿:ونكاح منكوحة األب منهي عنه بقوله تعاىل      ،]٢٢١: البقرة  [ ـواْ منِكحالَ تو   كَـحا ن
وكذلك قوله  ، والنكاح فعل شرعي مع أنه مل يبق مشروعاً أصالً        ، ]٢٢: النساء   [﴾آباؤكُم

﴾ والْمحصنات ِمن النساء  ﴿:  إىل قوله  ]٢٣: النساء   [﴾ حرمت علَيكُم أُمهاتكُم   ﴿: تعاىل
حرمي والنهي كُلّ منها مبعـىن   يف معىن النهي عن نكاح احملارم وغريها؛ ألنّ الت        ]٢٤: النساء  [

 الَ½: والنكاح بغري شهود منهي عنه لقوله عليه السالم، املنع ومعتدة الغري يف معىن منكوحة الغري
الَّ   ، وقد يقـع يلزم أن ال يقع النكاح بغري شهود   ألنّ النفي مبعىن النهي وال       ؛¼ ِبشهودٍ ِنكَاح ِإ

بأنّ القـول ببقـاء     : فأجاب،  كَالمه باالتفاق  فيلزم اخللف يف كَالم الشارع وهو منتٍف يف       
املشروعية إنما هو فيما أمكن إثبات احلرمة مع شرعية موجبة وهاهنا مل يكـن ذلـك؛ ألنّ                 

فاستحال اجلمع  ، موجب النكاح حلّ التصرف وموجب النهي حرمة التصرف ومها متنافيان         
ال يقتضي بقـاء املـشروعية؛ ألنّ    والنفي ،فيحمل النهي املذكور على النفي والنسخ  ، بينهما

بقاءها إنما يلزم يف النفي ضرورة اقتضاء تصور الفعل ليكون العبد مبتلى بني أن يأيت باختياره 
  ١٢. "الفصول"كذا يف ، أو يترك باختياره وال ابتالء يف النفي فافهم

جهة النكاح بغري شـهود؛     ال يلزم على أصلنا احملكم االعتراض من        : أي] والنكاح بغري شهود  : [قوله  )٢(
 وكان كَالمنا ،رواه الدار قطين فكان نسخاً ال ياً¼ ِبشهوٍد إالَّ ِنكَاح الَ½: ألنه منفي بقوله عليه السالم
وذلـك ال   ¼ ال رجل يف الدار   ½: كقولك،  فيكون ذلك إخباراً عن عدمه     ،يف النهي دون النفي والنسخ    

  ١٢.  ضرورة صدق اخلرببل يوجب انتفاءها، يوجب بقاء املشروعية

  ١٢. أي البيع الفاسد

  ١٢. جياب وقبولألنه إ

  ١٢. وهو الشرط الفاسد  ١٢. أي البيع الفاسد

  إشكال أوردناهجواب 
  ١٢. نكاح  ١٢. نكاح  ١٢. يف احلاشية          

  ١٢. عن الشيء  ١٢. أي االستمناء بالقبض  ١٢. يف احملل  ١٢. املوقت واملتعة والفاسد لعدم اإلجازةأو   ١٢. األبدية والوقتية

  ١٢. املذكور  ١٢. أي احلل واحلرمة  ١٢. ومها متنافيان

  ١٢. أي خروجها عن احمللية



 

   )١٢٣(  

    يف 

أمكن اجلمع بينـهما    )١( التصرف وقد  النهي حرمة البيع ثبوت امللك وموجب     
ليس أنه لو ختمر العصري يف ملك املـسلم          ن يثبت امللك وحيرم التصرف أ     أب

ـ إذا نذر   ½ :وعلى هذا قال أصحابنا    ،يبقى ملكه فيها وحيرم التصرف     صوم ل
ر بصوم مشروع وكذلك لو     نذ)٢( ألنه ؛¼أيام التشريق يصح نذره   ويوم النحر   

ا ذكرنا  نذر بعبادة مشروعة ملِ   )٣( ألنه ؛ة يف األوقات املكروهة يصح    الصالنذر ب 
ل يف هذه   فشرع يف الن   لو   :أن النهي يوجب بقاء التصرف مشروعا وهلذا قلنا       

                                                
بني موجب البيع وهو ثبوت امللك وبني موجب النهي وهـو حرمـة       : أي] إخل... وقد أمكن : [قوله  )١(

أنّ النكاح خبالف البيع حيث ميكن فيه القول ببقاء املشروعية والعمل حبقيقة النهي؛ ألنّ : التصرف يعين
واحللّ يف البيع يثبت   ، لتحرمي إنما يضاد احمللّ ال امللك     وا، البيع إنما شرع مللك العني والتحرمي ال يضاده       

  ١٢". املنار"كذا يف شرح ، تبعاً فال يضاده التحرمي
ولو كان الصوم يف هذه األيام غري مشروع مل يصح النذر به كما هو  ] ألنه نذر بصوم مشروع   : [قوله  )٢(

وقال ،  يلزمه شيء؛ ألنّ املنهي عنه معصية      ال يصح النذر به وال    : وقال زفر والشافعي  ، لسائر املعاصي 
قد تقرر أنّ النهى عن األفعال الشرعية يقتـضي أن         : قلنا، ¼تعالَى اللَِّه معِصيِة ِفي نذْر الَ½: عليه السالم 

وأما وصف ، فكان النذر به نذراً مبا هو مشروع بأصله، يكون املنهي عنه مشروعاً بأصله قبيحاً بوصفه 
ويقضي يف أيام أخر ليحصل اخللوص عن    ، إنما يتصل بفعله وهلذا يفىت أن يفطر يف هذه األيام         املعصية ف 
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، ولو صام يف هذه األيام خرج عن العهدة؛ ألنه أداه كما التزم، املعصية

يصح النذر بالصالة يف األوقات املكروهة كما يصح النذر بالصوم    : أي] إخل... ألنه نذر بعبادة  : [قوله  )٣(
صحيح بأصله؛ ألنه يساوي سائر األوقات يف كوا ظرفاً صاحلاً للعبـادة فاسـد              : يف يوم النحر أي   

وهو أنّ الوقت منسوب إىل الشيطان كما جاءت به السنة؛ ألنّ النيب صلى اهللا تعـاىل عليـه         ، بوصفه
وقال صلى اهللا تعاىل عليه ، زواهلا وغروا:  أي¼س ودلُوِكهاالشم طُلُوِع ِعند ِةالصالَ ِعِن ىنٰه½: وسلم
 طلـع  إذا½: ويف رواية قال   ¼غُروِبها ِعند والَ الشمِس طُلُوِع ِعند فَيصلِّي أَحدكُم يتحرى الَ½: وسلّم

 حتينـوا  وال ،تغيـب  حىت الصالة فدعوا الشمس حاجب غاب إذاو ،تربز حىت الصالة فدعوا الشمس
  ١٢. ¼الشيطان قرين بني تطلع هافإن ،غروا وال الشمس طلوع بصالتكم

   امللك أي ثبوت
  وحرمة التصرف

  ١٢. را يف ملكهمخأي عصري العنب   ١٢.  يف البيع الفاسد املشتري يف العني  ١٢. بيانية

  ١٢.  واحلرمة امللكثران أيالاللمسلم فاجتمع 

  ١٢. تقريرهاأي النهي عن األفعال الشرعية تقتضي 
  ١٢. وهو عاشر ذي احلجة وبعده يومان

  ١٢. أي النذر بصوم يوم النحر ولو مل يكن مشروعا الستحال وجوده من العبد

  ١٢. مثل النذر بصوم يوم النحر

  ١٢.  االستواءأي الطلوع والغروب و

  ١٢. عن األفعال الشرعية

  ١٢. أي ألن النهي يوجب بقاء التصرف مشروعا

  ١٢. أي اخلمر  ١٢. املسلم



 

   )١٢٤(  

    يف 

نه لـو   إمتام ف احلرام ليس بالزم للزوم اإل    )١(رتكاب وا ،األوقات لزمه بالشروع  
متـام  اإلروا ودلوكها أمكنـه     اع الشمس وغ  ة بارتف  حلت الصال  حىتصرب  

 أيب عنـد نه لو شرع فيه ال يلزمه إلعيد ففارق صوم يوم ا )٢(بدون الكراهة وبه  
 ،متام ال ينفك عـن ارتكـاب احلـرام        ن اإل  أل ؛ عليهما الرمحة  حنيفة وحممد 

ن النهي عن قرباا باعتبـار األذى لقولـه         إ احلائض ف  ئهذا النوع وط  )٣(ومن
النساء ِفي الْمِحيِض   )٤(سأَلُونك عِن الْمِحيِض قُلْ هو أَذًى فَاعتِزلُواْ      وي﴿ :تعاىل

                                                
كيف يصح القول بلزوم اإلمتـام      : ال مقدر وهو أن يقال    جواب سؤ ] إخل... وارتكاب احلرام : [قوله  )١(

  ١٢. "الفصول"كذا يف ، بالشروع وفيه التزام ارتكاب احلرام
مبا ذكرنا أنه ميكن اإلمتام يف الصالة بدون الكراهـة فـارق            : أي] إخل... وبه فارق : [قوله  )٢(

فإنه إذا شرع يف الصوم     ، الشروع يف الصالة يف هذه األوقات من الشروع يف صوم يوم النحر           
وسف وعن أيب ي  ، "ظاهر الرواية "يف يوم النحر اليلزمه اإلمتام وإذا أفسده ال يلزمه القضاء يف            
وجه الفرق أنّ الصوم مقـدر      ، رمحه اهللا أنه يلزمه القضاء واإلمتام يف الصوم كما يف الصالة          

باليوم فال ميكنه اإلمتام بدون اإلعراض عن األكل والشرب يف ذلك اليوم وهو مكروه فال ميكنه 
تاثري له يف فإنها ال توجد بالوقت؛ ألنه ظرفها والظرف ال ، اإلمتام بدون الكراهة خبالف الصالة

فال ميكن  فساد الوقـت      ، بل الصالة توجد بأفعال معلومة والوقت جماور هلا       ، إجياد املظروف 
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، مؤثّراً يف فسادها فتدبر

هذا جواب إشكال يرد عليه أنّ النهي عن األفعال احلسية يقتضي قبحاً ] إخل... ومن هذا النوع: [قوله  )٣(
ال بأصله وال بوصفه وهو أنّ الوطئ فعل حسي مع أنـه يبقـى              : روعاً أصالً أي  بعينه فال يكون مش   
بأنّ الوطئ حالة احليض وإن كان فعالً       : فأجاب، وهلذا تثبت األحكام الشرعية به    ، مشروعاً بعد النهي  

 لعينه  فال يكون حراماً  ، ى جاز الوطئ  ى ال ملعىن يف عينه حىت لو ذهب األذٰ        حسياً لكنه منهي ملعىن األذٰ    
  ١٢. "الفصول"كذا يف ، فكان هذا مبنـزلة االستثناء من حكم النوع األول

لحـيض  لواحمليض  ، احليض: هن يف احمليض أي   فاجتنبوهن وال تقربو  : أي] ﴾فَاعتِزلُواْ النساء ﴿: [قوله  )٤(
  ١٢. كاملخيط للخيط

  ١٢. النفل  ١٢. املكروهة

  ١٢. أي الشارع يف النفل فيها

  ١٢.  الشارع يف النفلأي

  ١٢. مكث بعد الشرعو

  ١٢. أي جازت بال كراهة

  ١٢. أي الشمس  ١٢. بيان حل الصالة

  ١٢. أي زواهلا نقطة نصف النهار

  ١٢. أي الشارع يف النفل

  ١٢. افال يكون ارتكاب احلرام الزم

  ١٢. ب للحرامدم لزوم االرتكاأي بع

  ١٢. وهو يوم النحر  ١٢. النفل

  ١٢. الشارع يف صوم يوم النحر
  ١٢. يوم النحرأي إمتام  صوم 

  ١٢. أي احلائض  ١٢. وإن كان من األفعال احلسية  ١٢. أي ما ورد فيه النهي ملعىن يف غريه

  ١٢. حالة  ١٢. أي فارقوا  ١٢. يا حممد عليه السالم  ١٢. أي احليض

  ١٢. أي القذر



 

   )١٢٥(  

    يف 

   نوهبقْرالَ تىونَ حترطْهقلنا وهلذا ،]٢٢٢: البقرة[﴾ ي: األحكام على  )١(ب يترت
املرأة للزوج األول ويثبت بـه      )٣(الواطئ وحتل )٢( فيثبت به إحصان   ئهذا الوط 
 ولو امتنعت عن الـتمكني ألجـل الـصداق          ،املهر والعدة والنفقة  )٤(حكم
الفعـل ال تنـايف ترتـب       )٦( وحرمة ، النفقة حقناشزة عندمها فال تست   )٥(كانت

  ....... ...............ملغصوبة باملياه ا)٨(احلائض والوضوء)٧(األحكام كطالق
                                                

 هذا الوطئ؛ ألنه غري منـهي ملعـىن يف         وإنما يترتب األحكام املشروعة على    ] يترتب األحكام : [قوله  )١(
  ١٢. بل ملعىن يف غريه، عينه

قد دخل بامرأة ، للرجم وإحصان الرجم أن يكون حراً عاقالً بالغاً مسلماً  : أي] إحصان الواطي : [قوله  )٢(
فإذا وطئ احلائض كان حمصناً كما إذا وطئ غري احلائض حىت لو زىن بعد ذلك كـان                 ، دخوالً حالالً 

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، رجم دون اجللدحده ال
إذا كانت املرأة مطلّقةً بثالث تطليقات فتزوجها زوج آخر ودخل ـا يف        : يعين] إخل... وحتلّ: [قوله  )٣(

  ١٢. حالة احليض وطلّقها حتلّ للزوج األول
العدة ذا الوطئ   فإنه جيب املهر على الزوج ذا الوطئ كامالً وكذا جتب           ] إخل... حكم املهر : [قوله  )٤(

  ١٢. لو طلّقها وكذا جتب النفقة ذه العدة
وعند أيب حنيفة رمحه اهللا تستحق النفقة كما لو امتنعت بعد ما وطئت             ] كانت ناشزةً عندمها  : [قوله  )٥(

وإنما تترتب األحكام املشروعة على هذا الوطئ؛ ألنه غـري          ، يف غري حالة احليض عن التمكّن بالوطئ      
  ١٢. ىن يف عينهمنهي ملع

نّ الوطئ يف هذه الصورة حرام فال يصلح   إ: جواب سؤال مقدر وهو أن يقال     ] إخل... وحرمة الفعل : [قوله  )٦(
فال ينال مبا هو حرام ومعصية كمـا        ، أن يكون سبباً لألحكام املشروعة؛ إذ احلكم املشروع نعمة وكرامة         

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، تنايف ثبوت األحكام شرعاًبأنّ حرمة الفعل ال : فأجاب، قال الشافعي رمحه اهللا
فإنه وإن كان حراماً لكنه يترتب عليه األحكام الشرعية من احلرمة والفرقـة        ] كطالق احلائض : [قوله  )٧(

  ١٢. ووجوب العدة وغريها من األحكام كسائر الطالقات شرعاً
 لكنه يترتب عليها األحكام الشرعية من إباحة        ،فإنّ التوضي ا كان حراماً    ] إخل... والوضوء: [قوله  )٨(

  ١٢. الصالة ومس املصحف وغريمها

  ١٢. أي كون وطي احلائض منهيا مبعىن األذى اللعينه  ١٢.  مدة طهارن عن احليضأي إىل

  ١٢. بوطي احلائض  ١٢. املطلقة ثالثا  ١٢. أي وطئ احلائض

  ١٢. فتعد بالطالق لكوا موطوءة  ١٢. كامال

  ١٢. فيجب ألا سلمت إليه بضعها

  ١٢. اعطاها إياه مكان وطيه إياه على مجاعها وإقدارهاإأي 

  ١٢. عند أيب حنيفة تستحق النفقة  ١٢. ال تستحق النفقة والسكىن

  ١٢. أحكام الوجود والصحة

  ١٢. وإن كان ممنوعا فإنه يقع

  ١٢. فيترتب عليه إباحة الصالة ومس املصحف

  ١٢. أي املهر



 

 

يف األرض  )٣(الـصالة  و بسكني مغصوبة )٢(مغصوبة والذبح )١(صطياد بقوس واال
ب احلكم على هذه التصرفات مـع   ته يتر نإيف وقت النداء ف   )٤(املغصوبة والبيع 

ولَا تقْبلُـوا   ﴿ :هذا األصل قلنا يف قوله تعاىل     )٥( وباعتبار ،اشتماهلا على احلرمة  
أهل الشهادة فينعقد النكـاح     )٧(الفاسق من )٦(ن إ ،]٤: النور[﴾لَهم شهادةً أَبداً  

                                                
لكنه يترتب عليه األحكام الشرعية     ، فإنّ االصطياد ذا القوس وإن كان حراماً      ] إخل... بقوس: [قوله  )١(

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، من حلّ الصيد وإفادة امللك وغريمها
  ١٢. لكنه يترتب عليه حلّ املذبوح وغريه، فإنّ الذَبح ذا السكّني وإن كان حراماً] إخل... والذَبح: [قوله  )٢(
فإنّ الصالة يف األرض املغصوبة وإن كان حراماً لكنه يترتب عليهـا جـواز            ] إخل... والصالة: [قوله  )٣(

األرض املغصوبة  ما الفرق بني وطئ احلائض والصالة يف        : فإن قيل ، لكنها تكره بقبح جاوره   ، الصالة
ى وشغل حق الغري يف كون األول حراماً والثاين مكروهاً مع كون املعىن الذي هو قبيح ألجله وهو األٰذ

القياس يقتضي كراهية وطئ احلائض إالّ أنّ احلرمة ثابتة باإلمجاع أو بالنص على خالف              : قيل، جماوراً
  ١٢. كذا يف كتب األصول، القياس

لكنه يفيد امللك وغريه من أحكام      ، فإنّ البيع يف هذا الوقت وإن كان منهيا عنه        ]  إخل ...والبيع: [قوله  )٤(
 فافهم وال   ،ثُم احلرمة يف األمور املذكورة الشتماهلا على شغل ملك الغري واستعماله بدون اإلذن            ، البيع
  ١٢. كذا قيل، تزل

كام أو باعتبار أنّ النهي عـن التـصرفات         أنّ حرمة الفعل ال تنايف ثبوت األح      : أي] وباعتبار: [قوله  )٥(
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، الشرعية يقتضي بقاء املشروعية

أورد عليه أنّ تفريع هذه املسألة على أنّ النهي يقتـضي بقـاء             ] إنّ الفاسق من أهل الشهادة    : [قوله  )٦(
ن قبول شـهادم    فهذا األصل يقتضي أن يكو    ، فإنّ املنهي عنه هو قبول الشهادة     ، املشروعية مشكل 

إما أن يكون قبوهلـا     ، فينبغي أن ينعقد قبوهلا لثبوت حق الغري له       ، مشروعاً بأصله غري مشروع بوصفه    
بـأنّ قبـول   : وأجيب عنه، وال يكون شهادة بأصلها فليس من مقتضيات هذا األصل، باطالً من كُلّ 

دة ياً عن أهليتها وهو يقتضي تقرير الشهادة وعدمه يستلزم أهلية الشهادة فكان النهي عن قبول الشها 
  ١٢". امللتقط"كذا يف ، أهليته للشهادة فيكون هذه املسألة من مقتضيات هذا األصل ذا الطريق

نّ الشهادة هو إخبار عن علم وذلك متصور مـن         إ: ولقائل أن يقول  ]  آه ...من أهل الشهادة  : [قوله  )٧(
ىت يكون الفاسق من أهلها وإالّ لزم أن يكون الصيب والعبد           الفاسق وال يلزم من ذلك أهلية الشهادة ح       

      ï 

  )١٢٦(  

    يف 

  ١٢. ملصليا فيفرغ ذمة  ١٢. فيحل املذبوح  ١٢. وإن كان االصطياد ا حراما لكن حيل الصيد

  ١٢. املذكورة  ١٢. صحة التصرف فيه وغريمهاو ام لغريه لكنه يترتب عليه أحكامه من امللك فإنه حر

  ١٢. ي ال ينفي الوجود املشروعيةوهو أن الته  ١٢. أي التصرفات

  ١٢. مقولة قلنا  ١٢. أي احملدودين يف القذف

  ١٢. أي صاحل هلا يف نفسه



 

   )١٢٧(  

    يف 

ما مل نإ و،الشهادة حمال)٢(ن النهي عن قبول الشهادة بدون    أل ؛الفساق)١(ادةبشه
تقبل شهادم لفساد يف األداء ال لعدم الشهادة أصال وعلى هـذا ال جيـب         

  .سقلك أداء الشهادة وال أداء مع الفن ذ أل؛)٣(عليهم اللعان

                                                
  هذا مسلم إالّ أنّ أهلية الشهادةبأنّ: وأجيب، من أهلها؛ ألما يقدران أيضاً على اإلخبار عن علمهما  

يف الشاهد شرط إمجاعاً؛ ألنّ الشهادة نفاد القول على الغري وهو غري متصور إالّ ملن لـه الواليـة وذا     
فإنها موجودة وَألا بالتكليف يف احلرية وقد حتقّقا        ، ة وليست يف الصيب والعبد خبالف الفاسق      باألهلي

  ١٢. يف الفاسق
حىت لو تزوج رجل امرأةً حبضور شاهدين فاسقَني يقرر ذلك النكاح شرعاً            ] بشهادة الفساق : [قوله  )١(

        لو أتى العاقدان عند القاضي وأخربا بالنكاح بشهاد ر ذلـك          حىتما وجب على القاضـي أن يقـر
النكاح؛ ألما من أهل الشهادة مبقتضى النهي بناًء على أنّ النهي من األفعال الشرعية يقتضي بقـاء                 
املشروعية؛ ألنّ النهي عن قبول الشهادة بدون الشهادة حمال؛ ألنّ قبول الشيء وعدمه إنما يتصور بعد        

  ١٢. هادةفثبت أنه من أهل الش، وجود ذلك الشيء
ثُم يرد عليه   ، حمال؛ ألنه لو مل يكن شهادم شهادةً ال يتصور النهي عن قبوهلا           ] بدون الشهادة : [قوله  )٢(

... وإنمـا مل تقبـل  ½: فأجاب بقوله، أنّ الفساق لَما كانوا من أهل الشهادة فينبغي أن تقبل شهادم    
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، ¼إخل

 إذا قذف الرجل امرأته بالزنا ومها من أهل الشهادة واملرأة ممن حيد قاذفهـا بـأن           بيانه] اللعان: [قوله  )٣(
ويف الشرع هي ،  فعليه اللعان وهو يف اللغة الطرد والبعد،كانت عفيفة من الزنا فطالبته مبوجب القذف  

حد الزنا  ويف الغضب قائمة مقام حد القذف يف حقّه ومقام ،شهادات مؤكّدات باألميان مقرونة باللعن
أشهد ½: ويقول يف كُلّ مرة   ، وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع شهادات        ، يف حقّها 

لعنة اهللا  ½: ويقول يف اخلامسة  ، يشري إليها يف مجيع ذلك    ¼ باهللا إني ملن الصادقني فيما رميتها به من الزنا        
أشهد باهللا إنه ملن الكاذبني ½:  تقول يف كُلّ مرة  ثُم تشهد املرأة أربع مرات    ، ¼عليه إن كان من الكاذبني    

غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني فيما رماين به من           ½:  وتقول يف اخلامس   ¼فيما رماين به من الزنا    
  ١٢. كذا قيل، ¼الزنا

  ١٢. أي جنسهم فيعم اإلثنني

  ١٢. أي بالكلية وإال ال يتصور النهي وصار جمازا عن النفي  ١٢. دم من تتمة احلدوإن عدم قبول شها

  ١٢.  أو احملدودينأي الفساق

  ١٢. بوهو مخس شهادات خامستها اللعنة أو الغض
  ١٢. ألنه نفيه حتملها



 

   )١٢٨(  

   يف 

     ن ملعرفـة املـراد     أاعلـم    ، يف تعريف طريق املراد بالنصوص
ن اللفظ اذا كان حقيقة ملعىن وجمازا آلخر فاحلقيقـة          أ  منها ،بالنصوص طرقا 

البنت املخلوقة من ماء الزنا حيرم ½ : عليهم الرمحة مثاله ما قال علماؤنا    ،)١(أوىل
 ؛ والصحيح مـا قلنـا    ¼حيل½ :رمحه اهللا افعي  الش)٢( وقال ،¼على الزاين نكاحها  

حقيقة فتدخل حتت قوله تعـاىل     )٣(ها بنته ألن: ﴿      كُمـاتهأُم كُملَـيع ـتمرح
كُماتنبئحل الوط )٤(األحكام على املذهبني من    ويتفرع منه    ،]٢٣: النساء[﴾و 

الية املنـع عـن اخلـروج    ووجوب املهر ولزوم النفقة وجريان التوارث وو   
 دون اآلخـر    الـنص وجب ختصيصا يف      ومنها أن أحد احململني إذا     ،الربوزو

أَو الَمستم  ﴿ : مثاله يف قوله تعاىل    ،يستلزم التخصيص أوىل  ال  فاحلمل على ما    

                                                
 فـإن مل ، مجاز قرينةً مانعةً عن إرادة املعىن املوضوع له أو ال  للألنه ال خيلو إما أن يكون       ] أوىل: [قوله  )١(

 وإن كانت فاحلكم على العكس فال معىن        ،تكن فال جيوز احلمل على ااز وجيب احلمل على احلقيقة         
اللـهم إالَّ أن    ، مل يذكره املصنف اعتماداً على ما ذكره سـابقاً        : وأجيب بأنه ¼ فاحلقيقة أوىل ½: لقوله
حاً ومل يكن ااز متعارفـاً       هذا إذا كان يف الكَالم مرج      ،إنّ األوىل مبعىن جيب فاندفع اإلشكال     : يقال

   ١٢". املنهاج"كذا يف ،فأما إذا كان جمازاً متعارفاً ففيه خالف على ما سبق 

؛ وذلك ألنّ   ]٢٣: النساء  [ ﴾وبناتكُم ﴿: ألا ال تدخل حتت قوله تعاىل     ]  حيلّ :وقال الشافعي : [قوله  )٢(
وال ريبة أنّ املخلوقة من ماء الزاين ال تنـسب          املراد بالبنات املنسوبات إىل الشخص يف ختاطب الناس         

  ١٢. ولنا أنّ اللفظ إذا كان حقيقةً ملعىن وجمازاً آلخر فاحلقيقة أوىل على ما سبق، إليه عرفاً وعادةً

فحمل الشافعي رمحه اهللا    ، اللغوية فهذا اللفظ حيتمل أن يراد به احلقيقة الشرعية أو        ] بنته حقيقة : [قوله  )٣(
  ١٢. وحنن محلنا على اللغوية؛ ألنّ الشرعية كااز بالنسبة إىل اللغويةعلى الشرعية 

وهذا ظاهر؛ ألنه لَما صح للزاين نكاح بنته هذه ترتب أحكام النكاح عنـده              ] من حلّ الوطئ  : [قوله  )٤(
  ١٢. وهي مذكورة يف الكتاب ومل يترتب عندنا لعدم صحة النكاح

  ١٢. من اآليات واألخبار

  ١٢. أي من تلك الطرق

  ١٢. متعددة

  ١٢. ألنه األصل وهو خلفها

  رمات النسبية وهو هو األصل يف احلدإذ الول  ١٢. نكاحها  ١٢.  املخلوقة من ماء الزناتأي البن  ١٢. من ااز
  ١٢. اعيهودوهرة عندنا يف الزنا بىن حرمة املصام

  ١٢. حبسب العرف واالستعمال

  ١٢. أي مذهبنا ومذهب الشافعي رمحهم اهللا  ١٢.  املخلوقة من ماء الزنات البنأي

  ١٢. عن بيته  ١٢. أي منعه إياها  ١٢. عنده ال عندنا  ١٢. عنده ال عندنا

  ١٢. من داره عنده ال عندنا

  ١٢. معرفة املراد بالنصوصأي من طرق 

  ١٢. أي احملل الذي

  ١٢. من احلمل على احملل الذي يستلزمه

  ١٢. ببعض أفراد دون بعض

  ١٢. ألنه إبقاء على أصله الذي هو العموم

  ١٢. عنده ال عندنا

  ١٢. عندناعنده ال 



 

 

كان النص معموال به     الوقاع)١( فاملالمسة لو محلت على    ]٤٣: النساء[﴾النساء
 بـه يف   خمصوصاالنصباليد كان يف مجيع صور وجوده ولو محلت على املس    

ناقض للوضـوء  غري   جدان مس احملارم والطفلة الصغرية إ ف ،كثري من الصور  
ة حكام على املذهبني من إباحة الصال     منه األ )٢( ويتفرع ،أصح قويل الشافعي  يف  

 املاء  عدمعند  التيمم  )٣(مامة ولزوم ومس املصحف ودخول املسجد وصحة اإل     
 إذا قـرئ بقـراءتني أو روي        النص ومنها أن    ،ةيف أثناء الصال  وتذكر املس   

 مثاله يف قولـه  ،بروايتني كان العمل به على وجه يكون عمال بالوجهني أوىل        
 قرئ بالنـصب عطفـا علـى املغـسول          ]٦: املائدة[﴾وأَرجلَكُم﴿ :تعاىل

خفـف   فحملت قراءة اخلفض على حالة الت      ،عطفا على املمسوح  )٤(وباخلفض
                                                

،  فالشافعي أراد املس باليد    ،¼املس½و¼ الوقاع½ املالمسة حيتمل املعنيـني     اعلم أنّ ] على الوقاع : [قوله  )١(
وحنن رجحنا معىن الوقاع؛ ألنه إذا أريد به الوقاع كان النص معموالً به يف مجيع الصور؛ ألنّ يف كُلّ                   

 ولو محـل  ، صورة وجد الوقاع كان ناقضاً للطهارتني الصغرى والكربى موجباً للتيمم عند فقد املاء            
  ١٢.  املس باليد يلزم ختصيص النص يف الصور املذكورة يف املتنعلى

يتفرع من االختالف بيننا وبني الشافعي رمحه اهللا األحكام عنـد           : أي] ويتفرع منه األحكام  : [قوله  )٢(
  النساءمس ،    رجل متوض ه إذا مسفإن      املصحف ودخول املسجد وتـصح امرأة تباح له الصالة ومس  

ويلزم التيمم عند عدم املاء و عند تذكّر املس يف أثناء الصالة إذا مل جيد املاء هذا                 ، اإلمامة وهذا عندنا  
  ١٢. فافهم، عنده

 امرأة يلزم التيمم عند عدم املاء وعند تذكّر املس يف           وإذا مس رجل متوض   :أي] ولزوم التيمم : [قوله  )٣(
وأما عندهم فال يلزم التيمم بل جاز صالته بالوضـوء    ، الشافعي: ده أي أثناء الصالة إذا مل جيد املاء عن      

  ١٢. كذا قال البعض، السابق يف الصورتني

فالنصب واخلفض يتعارضان؛ ألنّ النصب يقتضي وجـوب        ] وباخلفض عطفاً على املمسوح   : [قوله  )٤(
فإذا كان  ،  احلالتني واخلفض يقتضي وجوب املسح يف    ، غسل الِرجل مطلقاً يف حالة التخفيف وغريها      

      ï 

  )١٢٩(  

   يف 

  ١٢. كما محله أبو حنيفة رمحه اهللا

  ١٢. كما محله الشافعي رمحه اهللا  ١٢. املالمسة  ١٢. أي الوقاع
  ١٢. أي اجلماع

  ١٢. أي غري مشتهاة وال مراهقة  ١٢. الوضوء لوجود العلة وهي املس باليد وختلف احلكم عنه وهو نقض

  ١٢. أي احلنفية والشافعية  ١٢. أي من االختالف بيننا وبينه  ١٢. رمحه اهللا

  لعدمبعد مسه هلا باليد فيجوز عندنا   ١٢. بيانية
  ١٢. نقض الوضوء ال عنده لنقضه

  ١٢. فهارد عن غال

  ١٢. فيصح عندنا دون عنده لكونه حمدثا  ١٢. يصح بال كراهة عندنا وعنده مع الكراهة  ١٢. فيجوز عندنا ال عنده

  ١٢. عدم وجودهال أي عدم وجدان املاء   ١٢. عنده ال عندنا
  ١٢. إذا كان من القرآن  ١٢. أي من طرق معرفة املراد بالنصوص

  ١٢. إذا كان من احلديث
  ١٢. من العمل بأحدمها  ١٢. أي النص  ١٢. ظنيأي بلف

  ١٢. أي النص املقرء بقراءتني واملروي بروايتني
  ١٢. ألجل عطفه

  ١٢. على الوجوه واأليدي

  ١٢. أي اجلر

  ١٢. أي الروس يف قوله تعاىل بروسكم  ١٢. ألجل عطفه

  ١٢. أي اجلر



 

   )١٣٠(  

   يف 

 :هذا املعىن قال الـبعض    )١( وباعتبار ،وقراءة النصب على حالة عدم التخفف     
 ]٢٢٢ :البقـرة [﴾ يطْهرنَ حتى﴿ : وكذلك قوله تعاىل   ،¼بالكتاب)٢(جواز املسح ثبت  ½

  ......... .........................................قرئ بالتشديد والتخفيف
                                                

تخفيـف  الوقراءة النصب على حالة عـدم  ، األمر هكذا فال جرم محلت قراءة اخلفض على التخفيف      
يشكل عليه من   : ولقائل أن يقول  ، قراءتني؛ ألنّ األصل هو اإلعمال بقدر اال دون اإلمهال        العمالً ب 

وال يصح أن يكـون  ¼ حر ضب خِرٍبج½: أنّ اجلر حممول على اجلوار كما يف قوهلم : وجهني أحدمها 
عطفاً على املمسوح وإالّ لكان مسح الِرجلني مغيا بالكعبني وليس كذالك؛ ألنّ املسح مل تشرع لـه                 

، بل الفرض فيه مقدر بثلث أصابع اليد أو الِرجل على اخلـالف         ، غاية يف الشرع كما يف مسح الرأس      
ل بني املعطوف واملعطوف عليـه       الفص ﴾ لئالّ يلزم  ؤوِسكُمِبرأنّ النصب حممول على حملّ ﴿     : وثانيهما
وال نـزاع يف أنّ الِرجـل إىل        ، بأنه غاية حمللّ املسح ال للمسح     : وميكن اجلواب عن األول   ، باألجنيب

وامسحواْ  واعتراض ﴿،وعن الثاين بأنّ االعتراض يف أثناء الكَالم غري مستبعد لنكتة  ، الكعب حملّ املسح  
  ١٢. "الفصول"كذا يف ، هاهنا لبيان احلمل والترتيب ]٦: املائدة  [﴾كُمِبرؤوِس

م لـبس  والنصب على عد، باعتبار قراءة اخلفض على حالة لبس اخلف: أي] باعتبار هذا املعىن  : [قوله  )١(
ثبت بالكتاب    إ: قال بعض املشايخ  ، اخلف ة املشهورة    : وقال أكثرهم ، نّ مسح اخلفجوازه ثبت بالسن

  ١٢. كذا قيل،  بالكتاب واجلر حممول على القرب واجلوارال

نه بعد ما مسح علـى   إ: قيل، ضي فرضية املسح ال جوازه    الكتاب يقت : فإن قيل ] ثبت بالكتاب : [قوله  )٢(
كيف يكون هذا عمالً بالكتاب وظاهره يقتضي جواز املسح علـى      : فإن قيل ، اخلفّني يقع عن الفرض   

بـشرة  : هذا صح بطريق ااز؛ ألنّ اخلف أقيم مقام البشرة أي       : قيل، فالِرجل وأنت توجبه على اخل    
فصار مسح اخلف مبنـزلة مسح القدم ، إنه قَبل ِرجل األمري: بل خف األمري يقالفإنّ من ق، القدم عرفاً

علـى القـرب    واجلر حممول   ، ثبت بالسنة املشهورة ال بالكتاب    : وقال أكثر العلماء  ، لشدة اتصاله به  
وإنما ذكر الغسل بصوره املسح ، واملراد باملسح الغسل يف حق األرجل، واجلوار أو للعطف على الرأس   

وجزاء  ﴿: يف حق األرجل للمشاكلة وهي أن يذكر الشيء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبته لقوله تعاىل              
على وجوب االقتصار يف صب املاء ؛وذلـك ألنّ          التنبيه    ونكتته ]٤٠: الشورى  [ ﴾سيئٍَة سيئَةٌ مثْلُها  

كـذا يف  ، فكان مظنة اإلسراف املنهي عنه، األرجل من بني األعضاء املغسولة تغسل بصب املاء عليها       
  ١٢. كتب األصول

  ١٢. محلت

  ١٢. أي مثل قوله أرجلكم  ١٢. على اخلفني



 

   )١٣١(  

   يف 

 وبقراءة التشديد فيمـا     ،يما إذا كان أيامها عشرة    بقراءة التخفيف ف  )١(فيعمل
 اذا انقطع دم احليض     :هذا قال أصحابنا  )٢(وعلى ،ا كان أيامها دون العشرة    إذ

 ألن كمال الطهـارة     ؛ تغتسل حىت احلائض   ئيام مل جيز وط    أ ألقل من عشرة  
 ؛وطئهـا قبـل الغـسل     )٣(يثبت باإلغتسال ولو انقطع دمها لعشرة أيام جاز       

 اذا انقطع دم احلـيض      :قلنا)٦( وهلذا ،الدم)٥(لطهارة ثبت بانقطاع  مطلق ا )٤(ألن
                                                

وقراءة التشديد على ما دون العشرة؛      ، ا محلنا قراءة التخفيف على العشرة     وإنم] إخل... فيعمل: [قوله  )١(
م بعد العشرة ال حيتمل العود؛ ألنّ احليض ال يزيد على العشرة فال حيتاج إىل تأكيد الطهـارة                  ألنّ الد 

، وفيما دون العشرة احتمال العود قائم فاحتيج إىل تأكيدها باالغتسال أو ما يقوم مقامـه         ، باالغتسال
  ١٢. فيترجح االنقطاع على جانب عدم االنقطاع

  ١٢.  محل قراءة التخفيف على العشرة والتشديد على مادواألجل أنّ: أي] وعلى هذا: [قوله  )٢(

نّ قراءة التشديد يقتضي حرمة القربان قبل االغتسال بالعبارة؛ ألنّ ما           إ: فإن قيل ] إخل... جاز وطئها : [قوله  )٣(
 الغاية  وقراءة التخفيف يقتضي إباحة القربان بدون الغسل باإلشارة؛ ألنّ مفهوم         ، قبل الغاية من قبيل العبارة    

وال معارضة بني العبارة واإلشارة فال حيتاج إىل محل كُلّ قراءة على حمـلّ آخـر                ، عندنا من قبيل اإلشارة   
فال حيلّ القربان حينئٍذ إالّ بعد االغتسال مطلقاً سواء كان االنقطاع ألكثر مـدة              ، لتعيـني العمل بالعبارة  

نقطع دمها لعشرة أيام مل يقرا الزوج ما مل تغتسل عمالً إذا ا : وقال زفر والشافعي رمحه اهللا    ، احليض أو أقلّ  
هذا عمل بظاهر قراءة التشديد وفيه تعطيل قراءة التخفيف مع إمكان العمـل             : لكنا نقول ، بقراءة التشديد 

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، بالقراءتني وهو ال جيوز؛ ألنّ األصل هو اإلعمال بقدر اال دون اإلمهال

ألنّ قراءة التشديد تناسب القطع دون العشرة؛ ألا دالّة على كمال التطهر وهو             ] إخل...  مطلق ألنّ: [قوله  )٤(
وقراءة التخفيف تالئم القطع على     ، وعند األقلّ ميكن العود فيتأكّد القطع بالغسل      ، بالغسل وما جيري جمراه   

جت عن احليض وعند العشرة ال      إذ خر ، العشرة؛ ألا خمربة عن مطلق الطهارة وهو حاصل مبجرد الطهارة         
  ١٢". احلصول"كذا يف ، ى مدته على ما ثبت باحلديث فافهمميكن العود؛ ألنه ال يزيد عليها؛ إذ هي أقٰص

إذا خرجت من   ¼ طهرت املرأة ½: يقال، ألنّ الطهر عبارة عن انقطاع دم احليض      ] بانقطاع الدم : [قوله  )٥(
  ١٢. حيضها

  ١٢. أنّ مطلق الطهارة يثبت بانقطاع الدموألجل : أي] وهلذا: [قوله  )٦(

  ١٢. أي الغسل ألنه كمال التطهر  ١٢. يعمل  ١٢. ي طهارة خفيفة وهي مبجرد االنقطاعأ

  ١٢. باأي يف صورة وقت كون أيامها أقل من متام النص

  ١٢. يؤكد بوجوب االغتسالفإلمكان العود قبل متام النصاب 

  ١٢. أي دم حيضها

  ١٢. أي من وقتها الباقي  ١٢. اليت استفيد بقراءة التخفيف



 

 

 يبق من الوقت فريضة الوقت وان مل)١( تلزمها الصالةلعشرة أيام يف آخر وقت      
يام يف آخـر وقـت      أمن عشرة    ولو انقطع دمها ألقل      ،فيهمقدار ما تغتسل    

ة ت مقـدار مـا تغتـسل فيـه وحتـرم للـصال            من الوق )٢(ة إن بقي  الصال
 مث نذكر طرقا من التمسكات الـضعيفة ليكـون          ،فال)٤(الفريضة وإال )٣(لزمتها

ن التمسك مبا روي عن     إ منها   ،ذلك تنبيها على موضع اخللل يف هذا النوع       
ناقض القيء غري   ثبات أن    إل ¼قاء فلم يتوضأ  )٥(أنه½ :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

                                                
فإذا زال احليض يعـود  ، لتخفيف للحائض لزوم الفريضة إنما يسقط عنها ل   ألنّ] إخل... تلزمها: [قوله  )١(

  ١٢. وقد زال احليض بقراءة على انقطاع الدم بعشرة فتلزمها الفريضة، اللزوم كما كان

 ما تغتسل فيه وحترم ألنّ الواجب على قي من الوقت مقدارنما شرط إن ب   إ] إن بقي من الوقت   : [قوله  )٢(
يف آخـر وقـت     : املكَلّف ال بد له من القدرة على أدائه وإن كانت متوهمةً وقد وجدت هاهنا أي              

الصالة؛ ألنّ الوقت حيتمل االمتداد كما كان لسليمان على نبينا وعليه السالم توقّف الشمس حـني                
ياد وفاتته صالة العصر أو الِورد الذي كان له يف ذلك الوقت الشتغاله             عرض عليه اخليل الصافنات اجل    

فَطَِفـق مـسحاً    ﴿: وأهلك تلك اخليل بالعقر وضرب األعناق كما قال اهللا تعاىل يف كتابه ايد            ، ا
 حيث شغله عن ذكر ربه وعبادته وقهر النفس مبنعها عن حظوظهـا             ]٣٣ : ص[﴾  ِبالسوِق والْأَعناقِ 

ازاه اهللا تعاىل بأن أكرمه برد الشمس إىل موضعها من وقت الصالة ليتدارك ما فاته من الـصالة أو   فج
بأنّ يف  : وال يقال يف هذا املقام    ، ¼تجِري ِبأَمِرِه رخاء حيثُ أَصاب    ½الورد وسخر الريح بدالً من اخليل       

وحاصـل  ، األداء يف هذا الوقت املوهـوم    اعتبار القدرة املوهومة لزم تكليف ما ال يطاق لعدم تصور           
  ١٢. فافهم، لألداء يف هذا الوقتال أا اعتربت لوجوب األداء : اجلواب

ألنّ وقت الغسل هاهنا من وقت احليض؛ ألا ال تعترب قبله طـاهرة عمـالً               ] لزمتها الفريضة : [قوله  )٣(
  ١٢. كذا قيل، ووقت التحرمية إلثبات القدرة هلا على الفعل، بالتشديد

  ١٢. وإن مل يبق من الوقت الذي انقطع دمها فيه مقدار ما تغتسل فيه وحترم للصالة: أي] َّوإال: [قوله  )٤(

، هذا ِمما مل يثبت عند أهل احلديث بل ثبت خالفه يف األحاديث الـصحيحة             ] خلإ... أنه قاء : [قوله  )٥(
 قَـاءَ فَ½فمنها ما أخرجه الثالثة وصححه الترمذي واحلاكم عن أيب الدرداء رضي اهللا عنـه مرفوعـاً            

      ï 

  )١٣٢(  

   يف 

  ١٢. ألن وقت الغسل غري حمسوب من زمن احليض فهو وقت الوجوب  ١٢. احلائض

  ١٢. عدم تفريطها أصاللفثمرته القضاء بال إمث 

  ١٢. احلائض
  ١٢. أي تعقد حترمية الصالة  ١٢. أي يف ذلك الوقت

  ١٢. أي احلائض

  ١٢. الفاسدة عندنا ولو صحيحة عند غرينا  ١٢. تلزمها الفريضة

  ١٢. ض القيء للوضوءكما استدل به الشافعي على عدم نق  ١٢. أي التمسكات  ١٢. طرقهاأي ذكر 

  ١٢. متعلق بالتمسك



 

   )١٣٣(  

   يف 

 وال  ، الوضوء يف احلـال    يوجب)٢(ن القيء ال  أن األثر يدل على     أل ؛)١(ضعيف
 :التمسك بقولـه تعـاىل  )٣( وكذلك،ما اخلالف يف كونه ناقضا نإخالف فيه و  

ت فساد املـاء مبـوت الـذباب        ثبا إل ]٣: املائدة[﴾حرمت علَيكُم الْميتةُ  ﴿
فساد )٥(ما اخلالف يفنإ و،خالف فيه)٤(يثبت حرمة امليتة وال   النصن   أل ؛ضعيف

 ¼حتيه مث اقرصيه مث اغسليه باملاء½ : وكذلك التمسك بقوله عليه السالم     ،ءاملا

                                                
 جـع ر رعف ِإذَا كَانَ½ موقوفاً   ماومنها ما أخرجه مالك من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه          ، ¼فَتوضأَ
 نـصرف  اأَوقَـيءٌ  مذْي رعاف أَو أَصابه من½ ومنها ما أخرجه الشافعي رمحه اهللا وغريه منه ، ¼فَتوضأَ
وليس للشافعي حجة إالَّ ما أخرجه      ،  خلوف اإلطناب  ها و غريها من األحاديث املتعددة تركنا      ¼فََتوضأ

 ِمـن  الْوضوُء أَفَِريضةٌ !اللَِّه رسولَ يا :قُلْت فَتوضأَ ِبوضوٍء اِنىفَدع قَاَء½الدار قطين عن ثوبان مرفوعاً      
وإسناده واٍه جداً وليس مـن الـصحيح إالّ قـصة            ¼الْقُرآِن ِفى لَوجدته فَِريضةً كَانَ لَو :قَالَ ؟الْقَىِء

  ١٢. "احلصول"كذا يف ، األنصاري يف نزف الدم

كما استدلّ به الشافعي ومن تبعه وجه التمسك مبا روي أنّ الوضوء لو كـان  ]  إخل ...ضعيف: [قوله  )١(
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، واجباً عليه لتوضأ كيال يكون تاركاً للواجب الذي كان عليه

، متصالً بالقيء؛ ألنّ الفاء للوصل مع التعقيب وال كَالم فيه         : أي] ال يوجب الوضوء يف احلال    : [قوله  )٢(
١٢. ما كَالمنا يف أنّ القيء ناقض للوضوء وجيب الوضوء عند القيام إىل الصالة ال يف احلالوإن  

وجه التمسك أنّ النص يثبت حرمة امليتة والذباب وحنوه إذا مـات            ] إخل... وكذلك التمسك : [قوله  )٣(
ت فساد املـاء مبـوت      واحلرمة ال بطريق الكرامة آية النجاسة فقد ثب       ، لتناوله اسم امليتة فتكون حراماً    

جس يف امليتات هو اختالط     تن أنّ امل  : وسنده ،ال نسلّم هذا على اإلطالق    : قلنا، الذباب فيه؛ ألنه جنس   
 على أنه منقوض بالطني بأنه حرام ال بطريق الكرامة ولـيس جبـنس          ،ال دم له ليس بنجس     وما، الدم

  ١٢. فكيف يقال بفساد املاء مبوت الذباب فيه

  ١٢. احلرمة ال لكرامة آية النجاسة إالّ أنّ فيه قيوداً أيضاً كما حقّق: لكن قيل] خالف فيهال : [قوله  )٤(

عال أنه يشمل السمك أيضاً وهو ال ينجس عنده فٍح أنّ املراد ا ما فيه احليـاة             ] يف فساد املاء  : [قوله  )٥(
  ١٢. بالدم السائل

  ١٢. أي احلديث الفعلي  ١٢. خرب أن

  ١٢.  عندهم عدم الفسادكما متسك بعض الشافعية لكن األصح  ١٢. وهو غري ثابت

  ١٢. أي القيء
  ١٢. وحنوه  ١٢. القليل

  ١٢. اآليةوهي حرمت عليكم 

  ١٢. امخطاب ألمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنه  ١٢. وال دليل عليه

  ١٢. من احلك القرض بالظفر  واليد



 

   )١٣٤(  

   يف 

 ألن اخلرب يقتضي وجوب غـسل       ؛النجس ضعيف )١(ثبات أن اخلل ال يزيل    إل
اخلالف )٢(مانإ و ،الدم باملاء فيتقيد حبال وجود الدم على احملل وال خالف فيه          

 :ك بقوله عليه السالم   وكذلك التمس  ،يف طهارة احملل بعد زوال الدم باخلل      
يقتـضي   ألنـه  ؛ثبات عدم جواز دفع القيمة ضعيف     إل ¼يف أربعني شاة شاة   ½

 ،اخلالف يف سقوط الواجب بأداء القيمـة     )٣(مانإو ،وجوب الشاة وال خالف فيه    
 ]١٩٦: البقـرة [﴾وأَِتمواْ الْحج والْعمـرةَ ِللّـهِ     ﴿ :وكذلك التمسك بقوله تعاىل   

                                                
فلو جاز غسله بغري املاء لـزم       ، جوب غسله باملاء  ألنّ األمر يقتضي و   ] إخل... ال يزيل النجس  : [قوله  )١(

والتنصيص بالشيء  ، وألنّ فيه تنصيصاً على أنّ إزالة النجاسة باملاء ال غري         ، ترك االيتمار وهو غري جائز    
  ١٢. عند الشافعي رمحه اهللا: يدلّ على نفي ما عداه عنده أي

،  لزواله حسا وعنـده ال يطهـر       بطهارته: لوحنن نقو ] إخل... وإنما اخلالف يف طهارة احمللّ    : [قوله  )٢(
لَما أمر الشارع بإزالة الدم باملاء مل تكن : وللخصم أن يقول، والنص ساكت عنه فال يصح التمسك به   

بأنّ استعمال عني املـاء غـري واجـب         : وأجيب، إزالته باخللّ معترباً شرعاً وإن حتقّقت اإلزالة حسا       
وهلذا لو قطع الثوب من حملّ النجاسة أو ألقـى          ، نجاسة كيف ما كان   بل الواجب إزالة ال   ، باإلمجاع

  ١٢. ا سقط استعمال املاء واجباً بعينه لَمالثوب سقط عنه استعمال املاء لو كان

وعندنا إذا أدى قيمـة     ، فعند الشافعي رمحه اهللا ال يسقط     ] وإنما اخلالف يف سقوط الواجب    : [قوله  )٣(
ة؛ ألنّ اخلرب يقتضي وجوب الشاة؛ ألنّ قول النيب عليه الصالة والـسالم          الشاة مكاا جيزئ عن الزكا    

وإنمـا اخلـالف يف     ، وال خالف يف وجوب الشاة    ، وإن كان خرباً لكنه آكد من األمر يف الوجوب        
فال يصح التمسك به؛ ألنّ النص ال يتعرض لعـدم          ، سقوط الواجب بأداء القيمة والنص ساكت عنه      

إذا وجبت الشاة زكاة ال خيرج عن عهدة وجـوب         : وللخصم أن يقول  ، داء القيمة سقوط الواجب بأ  
 تعاىل   الظهر ال خيرج عن عهدا إذا عبد اهللا        الزكاة إالَّ بأدائها أال ترى أنه إذا وجبت أربع ركعات يف          

ياس ال بأنّ أعداد الركعات يف الصالة غري معقول املعىن ِلما ثبت أنّ الق         : وأجيب عنه ، على هيأة أخرى  
، فلهذا ال خيرج عن عبادة بعبادة أخرى خبالف وجوب الـشاة          ، جيري يف أعداد الركعات والعقوبات    

  ١٢. "امللتقط"كذا يف ، فإنّ علّته دفع حاجة الفقري وهي موجودة يف القيمة

  ١٢. وألنه لو عمل به ذا النمط يوجب احلك والقرض أيضا وهو باطل اتفاقا  ١٢. وكذا سائر املائعات سوى املاء  ١٢. متعلق بالتمسك

  ١٢. سركه

  ١٢. أي اخلرب  ١٢. عوضا من الشاة  ١٢. متعلق بالتمسك

  ١٢. يف باب الزكاة كما هو مذهب الشافعي رمحه اهللا

  ١٢. أي الزكاة

  ١٢. عوضا من الشاة



 

   )١٣٥(  

   يف 

وجـوب اإلمتـام    )١( يقتضي النص ألن   ؛جوب العمرة ابتداء ضعيف   إلثبات و 
 ما يكون بعد الشروع وال خالف فيه      وذلك إن، ـا      وإنما اخلـالف يف وجو
التبيعوا الدرهم بالـدرمهني    ½ : وكذلك التمسك بقوله عليه السالم     ،)٢(ابتداء

 ألن  ؛لك ضـعيف  امل)٣( إلثبات أن البيع الفاسد ال يفيد      ¼وال الصاع بالصاعني  
ـ   وإن ، يقتضي حترمي البيع الفاسد وال خالف فيه       النص الف يف ثبـوت    ما اخل

                                                
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، والنص ساكت عنه، فإنها واجبة عنده وغري واجبة عندنا] إخل... يقتضي: [قوله  )١(

لّـهِ    ﴿: أنّ قوله تعاىل  " اهلداية"ذكر يف   : فإن قيل ] ًابتداء: [قوله  )٢( ﴾ وأَِتمواْ الْحج والْعمـرةَ ِل
ي عن علـي وابـن      هكذا رو : ثُم قال ،  معناه أن حيرم ما من دويرة أهله       ]١٩٦: البقرة  [

: قلنا،  والعمرة ابتداًءمفيداً لوجوب احلج: اهلداية" فيكون ما ذكر يف ا اهللا عنهممسعود رضي
فأما ، زيف هذا الوجه على هذا الطريق وهو أن يراد به اإلمتام ظاهراً كيف وهو حقيقة اإلمتام

مل " اهلدايـة "نّ صاحب   إ:  فلنجب عنه بطريق آخر بأن يقال      "اهلداية"على ما ذكره صاحب     
مون هلا من دويرة أهلهم     وهي أنّ الناس كانوا حير    ، يستفد هذا املعىن من اآلية بل من احلادثة       
وإالَّ ، فأراد هذا املعىن ذا االعتبـار ال للظـاهر      ، فنـزلت هذه اآلية للتقرير ولبيان الفضيلة     

ال الوجوب : وحنن نقول به، واإلمتام إنما يكون بعد الشروع، فحقيقة الكَالم هو األمر باإلمتام
؛ ألنّ القرآن يف النظم ال يوجب القرآن يف احلكم   ١٢.  عندناابتداًء

شافعي] ال يفيد امللك: [قوله  )٣( حرام للنهي عنه ولَما كان دليله أنّ البيع الفاسد ، كما قال ال
ما هو نعمة وكرامة وهو امللك كالسرقة مثالًاملنهي ،  عنه حراماً ال يصلح أن يكون سبباً ِل

من أنّ النهي ، قبلإنه ضعيف مبا مهدنا من : قلنا، فإنها ال توجب ملك السارق يف املسروقة
شرعية يقتضي تقريرها     ،  اعلم أنّ البيع الفاسد يفيد امللك عندنا بعد القبض  .من األفعال ال

هللا ال يفيد وإن اتصل بالقبض؛ ألنه حرام واحلرام ال يـصلح سـبباً         شافعي رمحه ا وعند ال
اسد وال خالف  يقتضي حترمي البيع الفإنّ النص املذكور: لكنا نقول، للملك الذي هو نعمة

كـذا يف   ، وإنما الكَالم يف ثبوت امللك وعدمه والنص ساكت عنه فيكون ضـعيفاً           ، فيه
  ١٢. "الفصول"

  ١٢. وهو قوله تعاىل وأمتوا احلج اآلية  ١٢. قبل الشروع  ١٢. متعلق بالتمسك

  ١٢. ه فيعوألنه واجب عندنا أيضا ألن النفل جيب عندنا بالشر  ١٢. اإلمتام

  ١٢. أي يف العمرة فإا واجبة عنده غري واجبة عندنا
  ١٢. أي يف وجوب اإلمتام

  ١٢.من قبل الشروع   ١٢. كما متسك به الشافعي رمحه اهللا

  ١٢. كما قال الشافعي رمحه اهللا  ١٢. متعلق بالتمسك  ١٢. تبيعوا
  ١٢. املذكور وهو التبيعوا اخل

  ١٢. أي يف حترميه  ١٢.  عنهاملنهي

  ١٢. للمشتري ولو قبل املبيع



 

   )١٣٦(  

   يف 

ال تصوموا يف هذه    )١(أال½ :تمسك بقوله عليه السالم   ل وكذلك ا  ،امللك وعدمه 
 إلثبات أن النذر بصوم يوم النحـر ال         ¼ها أيام أكل وشرب وبعال    األيام فإن
 ، الفعل وال خالف يف كونه حرامـا        يقتضي حرمة  النص ألن   ؛ضعيف)٢(يصح
الفعل ال تنايف ترتب    )٤(األحكام مع كونه حراما وحرمة    )٣(ما اخلالف يف إفادة   وإن

   ...................جارية ابنه يكون حراما)٥( فإن األب لو استولد،األحكام
                                                

معجمه عنه يف روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وأخرجه الطَبراين   ] ¼إخل... تصوموا الَ أَالَ½: [قوله  )١(
 إبراهيموفيه ، والِبعال ِوقاع النساء ¼وِبعاٍل وشرٍب أَكٍْل أَيام فَِإنها ِمالْأَيا هِذِه ِفي تصوموا الَ أَالَ½مرفوعاً 

 فيـه   ، أخرجه الطـرباين   ¼وشرٍب أَكٍْل أَيام ِمنى أَيامَ½وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه رفعه        ، مجمع بن
خمتلف فيه واألصح   : قلت، ثيذكر بوضع احلدي  : قال البخاري ، سعيد بن سالم متروك كذّبه ابن منري      

، توثيقه ومبثل هذه اآلثار ال يثبت إالَّ ترتب اإلمث وهو ال ينايف الصحة يف نفسه كما يف الصالة املكروهة  
  ١٢. "احلصول"كذا يف ، ونظائره ما سيذكره املصنف رمحه اهللا

، ورود النهي عن صوم هذه األيامعند الشافعي رمحه اهللا؛ ألنّ هذا نذر باملعصية ل: أي] ال يصح: [قوله  )٢(
ولنا أنّ هـذا    ، ¼تعالَى اللَِّه معِصيِة ِفي نذْر الَ½: والنذر باملعصية غري صحيح لقوله عليه السالم والتحية       

النذر نذر بصوم مشروع؛ ألنّ الدليل الدالّ على مشروعية وهو كف النفس اليت هي عدو اهللا تعـاىل                  
ن النـهي  موما ذكر ، والنذر مبا هو مشروع جائز،  ويوم فكان مشروعاًيفصل بني يوم  عن شهوا ال  

وإذا كان لغريه ال ، فإنما هو لغريه وهو ترك إجابة اهللا تعاىل؛ ألنّ الناس أضياف اهللا تعاىل يف هذه األيام     
  ١٢. مينع صحته من حيث ذاته

فعنـدنا  ، الفعل احلرام األحكام الشرعية   يف إفادة   : إضافة املصدر إىل املفعول أي    ] إخل... إفادة: [قوله  )٣(
  ١٢. وعنده ال يفيد على ما بينا من قبل، الفعل احلرام يفيد احلكم الشرعي كالوطئ يف حالة احليض

وهو أنّ ثبوت احلكم الشرعي مع كون الفعـل حرامـاً     : جواب سوال ] إخل... وحرمة الفعل : [قوله  )٤(
، بأنّ حرمة الفعل ال تنايف ترتب األحكام عليه عنـدنا       : فأجاب، شرعاً ال يتصور لوجود املنافاة بينهما     

  ١٢. "املعدن"كذا يف 

فيكون هذا الوطئ حراماً مع     ، نهمإذا وطئ جارية ابنه وولدت      : أي] إخل... لو استولد جارية  : [قوله  )٥(
  ١٢. هذا يثبت له امللك يف اجلارية

  ١٢. متعلق بالتمسك  ١٢. أي مجاع  ١٢. أيام التشريق وأي يوم عيد الفطر ويوم النحر

  ١٢. أي صوم يوم النحر  ١٢. وهو الصوم يف هذه األيام  ١٢.  اخلوهو أال ال تصوموا

  ١٢. املرتبة على وجود الصوم

  ١٢. لصومعلى الفعل وهو ا  ١٢. أي صوم يوم النحر

  ١٢. عالقه إياهاأي جعلها أم ولده بوطئه وإ



 

   )١٣٧(  

   يف 

 ولو ذبح شاة بسكني مغصوبة يكون حراما وحيـل          ،به امللك لألب  )١(ويثبت
 ولو غسل الثوب النجس مباء مغصوب يكون حراما ويطهـر بـه             ،ذبوحامل

ولو وطىء امرأة يف حالة احليض يكون حراما ويثبت بـه إحـصان              ،الثوب
لالواطىء ويثبت احلل للزوج األو.  

                                                
رواه ابن ماجة عن جابر رضي اهللا تعاىل عنـه           ¼ِبيكَأل ومالُك أَنت½حلديث  ] ويثبت به امللك  : [قوله  )١(

 وابن عدي يف ترمجة حيحه عن عائشة حنوه ورواه البزاروأخرجه ابن حبان يف ص    ، مرفوعاً ورجاله ثقاة  
سعيد بن بشري عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنهما والطَبراين وابن عدي عن ابن مسعود رضي       

  ١٢. ال امتراء يف صحة منت احلديثاهللا تعاىل عنه باجلملة 

  ١٢. أي الوطئ

  ١٢. ولزمته قيمة اجلارية
  ١٢. طاهر  ١٢. كلويؤ

  ١٢. ذلك الوطئ

  ١٢. ألنه استعمل ملك الغري بال إذنه

  ألن مالك الطهارة زوال
  ١٢. النجاسة وقد حصل

  ١٢. أي الوطئ يف احليض



 

   )١٣٨(  

    يف 

   ن إ : وقيل ،)٤(املطلق)٣(للجمع)٢(¼الواو½ ،)١(تقرير حروف املعاين   يف
                                                

وإنما مسيت حروف املعاين؛ ألا توصل معاين األفعال        ، حروف هلا معانٍ  : أي] حروف املعاين : [قوله  )١(
 مل يفهـم ابتـداء   ¼الكوفـة خرجت من البصرة إىل ½:  يف قولك¼إىل½ و ¼من½ إذا مل يكن     ،إىل األمساء 

 ¼يف½فإنّ  ، خروجك وانتهائه وذا ميتاز عن حروف النهي وهي احلروف النحوية العاِملة وغري العاِملة            
واحترز ، تكون جمازاً وعلى هذا القياس     ¼على½وإن كانت مبعىن    ، إذا كانت مبعىن الظرفية تكون حقيقةً     

نـور  "كـذا يف    ، لغرض التركيب ال للمعـىن    حروف اهلجاء املوضوعة    : ا عن حروف املباين أعين    
   ١٢". األنوار

 جارة ولالستيناف وزائدة وغـري      ها جتيء الواو العاطفة للجمع املطلق فإن    : أي] إخل... ¼الواو½: [قوله  )٢(
ـ      ، ذلك من معانيها املذكورة يف موقعها      ة؛ ألم حروف العطف على اجلارما قدـ  وإن ا ا أكثـر وقوع

وإنما قدم الواو على سـائر      ،  واألفعال خبالف حروف اجلر فإنها ختتص باألمساء       لدخوهلا على األمساء  
 تدلّ علـى    ¼ثُم½ و، ما سواها من الفاء   و ،حروف العطف؛ ألا تدلّ على مطلق اجلمع عند احملقّقني        

 يف  كذا، واملفرد أصل املركّب وسابق عليه فافهم     ، اجلمع مع التعقيب فكان كاملركّب والواو كاملفرد      
    ١٢". املنار"بعض شروح 

جاء ين زيد   ½: الشتراك املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم املتعلّق باألول فقولك        : أي] للجمع: [قوله  )٣(
يء¼وعمرو١٢. "الفصول"كذا يف ،  الشتراكهما يف ا  

، و بـدوما  ومعىن اإلطالق كون اجلمع أعم من أن يكون مع الترتيـب واملقارنـة أ             ] املطلق: [قوله  )٤(
ر أو   عمرو على زيد أو تـأخ      م جميء ما جاءا متقارنني أو تقد    هنأ حيتمل   ¼جاءين زيد وعمرو  ½: فقولك

وباجلملة هو ال يتعرض للمقارنة كما زعم     ،  أو يوم أو حنو ذلك     تراخي جميء أحدمها عن اآلخر بساعة     
يستقيم معىن اجلمع   : فإن قيل ، وال للترتيب كما قال بعض أصحاب الشافعي رمحه اهللا        ، بعض أصحابنا 

: ا يف الثبوت كأنه قال    م فال يصدق مجعه   ¼ضرب زيد وأكرم عمرو   ½:  أما يف اجلملتني حنو    ،يف املفردين 
إنّ ذلك حاصل بدون الواو فما فائـدة الـواو؟          : ولقائل أن يقول  ، حصل ضرب زيد وإكرام عمرو    

: قـالوا ، غلطاً ا بدالً وكون األوىل غري مقصودة أو      بأنّ اجلملة الثانية بدون الواو حيتمل كو      : أجيب
    ين وليست الثانية ببدل أو غلط      موتفيد الواو التصريح على كوذكر وهم      ، ا مقصودفإنّ الواو لو مل ت

أنّ الكَالم أو االسم أو الفعل األول وقع عن سهو أو غلط وأنّ املتكلّم قصد أحدمها؛ إذ كثرياً ما يورد              
 بـدون الـواو     ¼قام زيد وقعد عمرو   ½: وقال الشيخ عبد القاهر   ، و مع القصد إىل معناه    الكَالم بغري وا  

  ١٢. حيتمل اإلضراب والرجوع

  ١٢. لة وحنومهاعن قيد الترتيب وامله  ١٢. العاطفة



 

   )١٣٩(  

    يف 

 قـال   ،وجب الترتيب يف باب الوضوء    أ وعلى هذا    ،للترتيب)١(الشافعي جعله 
 ،¼وعمرا فأنت طـالق دا ن كلمت زيإ½ : إذا قال المرأته  :هم اهللا علماؤنا رمح 

 ولـو   ، الترتيب واملقارنة   وال يشترط فيه معىن    ،تقطلفكلمت عمرا مث زيدا     
 فـدخلت الثانيـة مث      ،¼إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق       ½ :قال

ن دخلـت الـدار     إ½ : إذا قـال   :ه اهللا  قال حممد رمح   ،تقطل دخلت األوىل 
 ذلك ترتيبا لترتب الطالق به على        ولو اقتضى   تطلق يف احلال   ،¼طالق)٢(أنتو

   ..................................،تنجيزا)٣(الدخول ويكون ذلك تعليقا ال
                                                

ن عحني سأل الصحابةُ    ¼ بهتعاىل   اهللا بدأ مبا بدأواأ½: ألنّ النيب عليه السالم قال    ] جعله للترتيب : [قوله  )١(
﴾ ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شـعآِئِر اللّـهِ       ﴿:  تعاىل فنـزل قوله ، السعي بني الصفا واملروة بأيهما نبدأ؟     

تنصيـصه  ب وهذا نص على الترتيب عند اشتباهها عليهم أا للجمع أو للترتيب فثبت            ]١٥٨: البقرة  [
،  للجمع املطلق ثبت بالنقل عن أِيمة اللغة والنحـو         ¼الواو½ولنا أنّ   ، عليه الصالة والسالم أا للترتيب    

 فيما جاءا متقارنني أو متعاقبني بـصفة الوصـل أو بـصفة    ¼جاء زيد وعمرو ½: قول العرب ولذلك ي 
آه﴾ فـال  ...  ِإنَّ الصفَا والْمروةَ﴿: وأما قوله تعاىل ، كما نص عليه أِيمة اللغة    ، التراخي على اإلطالق  

           ا من شعائر اهللا وال يتصور فيه الترتيب؛ إذ ال معىن تقـدمي        يوجب الترتيب؛ ألنّ املراد باآلية إثبات أ
 نوإنما أوجب النيب عليه السالم الترتيب بينهما؛ ألنّ السعي ال ينفك ع           ، أحدمها على اآلخر يف ذلك    

هـذا  ، وهذا يصلح للترجيح فيترجح به فافهم،  والتقدمي يف الذكر يدلّ على قوة املقدم ظاهراً     ،الترتيب
  ١٢. ملخص كتب األصول

 ¼إن دخلت الدار وأنِت طـالق ½: هذا الترتيب وهو قوله: ولقائل أن يقول  ] إخل... وأنِت طالق : [قوله  )٢(
 للحال؛ ألنّ احلال يفيد     ¼الواو½وال يصح أن يكون هذا      ، غري صحيح لعدم اجلزاء وعدم املعطوف عليه      

، لتركيـب فيقتضي أن يكون الطالق شرطاً لدخول الدار فعليك أن حتقّق تصحيح هذا ا        ، معىن الشرط 
  ١٢. "املعدن"كذا يف 

ـ    ] ًال تنجيزا : [قوله  )٣( وهذه املسألة أدلّ على انتفاء الترتيب؛ وذلك ألنـه لـو           ، ¼الفاء½كما لو ذكر ذلك ب
  ١٢. "املعدن"كذا يف ،  الترتيب وإن كان جمازاً ليصار إليه حذراً عن إلغاءكَالم العاقل البالغ¼الواو½احتمل 

  ١٢. الشافعي رمحه اهللا  ١٢. أي حرف الواو

  ١٢. لدخول الواو بني أعضاء الوضوء

  ١٢. يف أفعال األربعة

  ١٢. أي االجتماع يف زمان واحد  ١٢. أي ال يعترب يف مفهومه  ١٢. كلمته  ١٢. أي االمرأة

  ١٢. الدار  ١٢. المرأته

  ١٢. املؤخرة يف الذكر
  ١٢. الزوج  ١٢. يف الذكر

  ١٢. بالواو ال بالفاء

  ١٢. كما هو رأي الشافعي رمحه اهللا يف الواو

  ١٢. بسبب الواو  ١٢.  كالفاءالنعدام حرف التعقيب

  ١٢. واألمر بالعكس  ١٢. أي قوله إن دخلت الدار  ١٢. يف الدار

  ١٢. المرأته



 

   )١٤٠(  

    يف 

 تفيد معىن    وحينئذٍ ،فتجمع بني احلال وذي احلال    )١(للحال ¼الواو½كون  يوقد  
 يكون  ¼أد إيل ألفا وأنت حر    ½ : مثاله ما قال يف املأذون إذا قال لعبده        ،الشرط

 :ال اإلمام للكفار   إذا ق  ":السري الكبري " وقال حممد يف     ،األداء شرطا للحرية  
نزل إ½ : ولو قال للحريب  ،منون بدون الفتح   ال يأ  ¼الباب وأنتم آمنون  )٢(افتحوا½

طريـق  بعلى احلال   الواو  حتمل  )٣(ما وإن ،زولـ ال يأمن بدون الن    ¼وأنت آمن 
 كما يف قـول     ،اللفظ ذلك وقيام الداللة على ثبوته      ااز فال بد من احتمال    
                                                

، التصال بينهما؛ ألنّ احلال جتامع ذا احلال؛ ألنه صفة يف احلقيقة فيكون جمامعاً له      جمازاً  ] للحال: [قوله  )١(
 ألنّ الواو لَما كان ملطلق العطف       أو ألنه مطلق اجلمع فاشتركا يف وصف اجلمع         ¼الواو½فيناسب معىن   

ضية للجمـع  الواو احلال املقت فجاز أن يراد بـ، احتمل أن يكون بطريق االجتماع؛ ألنه نوعه كالرقبة 
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، عند الداللة

يأمن بدون النـزول؛ ألنه آمنهم حال فـتح          ال ،¼انزل وأنت آمن  ½: إىل قوله ] افتحوا الباب : [قوله  )٢(
وإنما محل الواو يف هذه املسائل على احلال لتعذّر عطف ، فيكون الفتح والنـزول شرطاً لألمان، الباب
؛ ألنه يكون هذا الكَالم ٍح إلجياب األلْف على العبد ابتداًء           ¼أد إىلّ ألفاً  ½: ه على قول  ¼وأنت حر ½: قوله

فوجب  ،فكيف يستوجب ماالً، وليس ذلك للموىل مع قيام الرق فيه؛ ألنّ العبد وما يف يده ملك املوىل
عالء الدين ؛ ألنّ األمان إنما يراد به إ¼انزل½: وأنت آمن على قوله½: وكذا عطف قوله،محله على احلال

عـالم  وقوف على حماسن اإلسالم ومـشاهدة أ      وبالنـزول على أمان رمبا يؤمن فيحصل املقصود بال       
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، فكان الظاهر فيه احلال ليصري معلّقاً بالنـزول إلينا، الدين

وبيانه ، ن املسائل ذكر هذا ليمتاز ما يصلح للحال عما ال يصلح له م          ] إخل... إنما حتمل الواو  : [قوله  )٣(
صالحية احمللّ للمجاز وقيام الدليل على تعيــني        : أنّ الواو للحال جماز وكلّ جماز ال بد له من أمرين          

فلذلك إذا جعل الواو للحال ال بد من احتمال الكَالم معىن احلال بـأن يكـون        ، ااز وتعذّر احلقيقة  
 من قيام الدليل على تعذّر العطف وتعيني احلال وذلك ثابت؛ ألنّ الـواو يف  وال بد، مقارناً لذي احلال 

وليس للموىل ذلك مع ،  لو كان للعطف كان ذلك إجياب املال على العبد¼أد إىلّ ألْفاً وأنت حر½: قوله
  ١٢. "الفصول"كذا يف ، قيام الرق فيه فتعذّر العطف وتعين احلال فافهم

  ١٢. الواو

  ١٢. أي كون الواو للحال

  ١٢. حال كونك حرا  ١٢.  رمحه اهللاحممد

  ١٢. مبرتلة قوله إن أديت إيل ألفا فأنت حر

  ١٢. بن احلسنا

  ١٢. صنمن احل

  ١٢. ذلك احلريب

  ١٢. بأن يكون احلال مقارنا لذي احلال

  ١٢. القرينة

  ١٢. وتعذر حقيقة الواو وهو العطف

  ١٢. اإلمام



 

   )١٤١(  

    يف 

تحقق حال األداء وقامت    ي فإن احلرية    ،¼ا وأنت حر  أد إيل ألف  ½ :املوىل لعبده 
 ، فيه قيام الرق )١(الداللة على ذلك فإن املوىل ال يستوجب على عبده ماال مع          

 أو  ¼أنت طالق وأنت مريـضة    ½ :ولو قال  .وقد صح التعليق به فحمل عليه     
  ......... .......................نوى التعليق)٣(يف احلال ولو)٢(قطل ت¼مصلية½

                                                
لو كان الواو للعطف كان هذا الكَالم إلجياب األلْـف          : يف العبد يعين  : أي] لرق فيه مع قيام ا  : [قوله  )١(

و ليس للموٰىل ذلك مع قيام الرق فيه؛ ألنّ املوٰىل ال يستوجب ديناً على عبـده؛ ألنّ   ، على العبد ابتداءً  
اب علـى نفـسه ال   فيكون إجياب املوٰىل عليه كإجيابه على نفسه واإلجي  ، العبد وما يف يده ملك املوىلٰ     

بة مل جيز ذا القدر عرفاً      يألنّ الضر  بة؛ي وال يصلح أن جيعل ذلك ضر      ،فكذا اإلجياب على عبده   ، ميكن
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، فتعذّر العطف

النتفاء الدليل على ثبوت احلال وتعذّر العطف؛ ألنّ ظاهر حال الزوج           ] إخل... تطلق يف احلال  : [قوله  )٢(
فـأمكن العمـل حبقيقـة    ، لّقها يف حال مرضها؛ ألنّ املرض سبب التعطّف والترحميشهد بأنه ال يط  

وعورض بأنّ الزوج ال ، فحمل عليه فتطلق يف احلال فال يكون الطالق معلّقاً باملرض والصالة     ، العطف
 ¼الـواو ½فينبغي أن يكـون  ،  أو توحشاً منهااًتضجريستمتع ا يف مرضها فرمبا يطلّقها يف هذه احلالة   

فوجب أن حيمل على احلال ، ¼وأنت مريضة½: للحال على أنّ محل الواو على العطف يستلزم إلغاء قوله
واجلواب عن األول ظاهر    ، حترزاً عن اإللغاء؛ ألنّ كَالم العاقل البالغ حيمل على الصحة بقدر اإلمكان           

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، وكذا عن الثاين؛ ألنّ إلغاء يلزم باختياره فال جيب التحرز عنه
  األول:انتٰهى جمموع ما ذُكر من أقـسامها إىل أحـد عـشر   " املغين"قال صاحب ] ولو نٰوى : [قوله  )٣(

صب ما توالرابع واخلامس واوان ين،  االستيناف¼واو½ يرتفع ما بعدمها ¼واوان½والثاين والثالث ، العاطفة
ـ   ¼واو½ ،بعدمها  الداخلة على املضارع املنصوب ِلعطفه على       ¼الواو½ و ،¼سرت والنيل ½ املفعول معه ك

 ينجر ما بعدمها ومهـا  ¼واوان½والسادس والسابع ،  العطف¼واو½اسم صريح أو مؤول واحلق أنّ هذه    
ـ    ¼واو½والصحيح أا   ، ¼واو رب ½ القسم و    ¼واو½  ¼الواو½والثامن  ،  حمذوفة ¼رب½ العطف وأنّ اجلر ب

 الداخلة على اجلملة املوصوف ا لتأكيـد لـصوقها     ¼الواو½والعاشر  ، لثمانية ا ¼واو½والتاسع  ، الزائدة
 أثبتها الزخمشري ومحل على ذلك مواضـع        ¼الواو½وهذه  ، مبوصوفها وإفادا أنّ اتصافه ا أمر ثابت      

  ١٢. الرجال قالوا: حنو،  ضمري الذكور¼واو½واحلادي عشر ،  فيها للحال¼الواو½

  ١٢. ال يستحق

  ١٢. ألن كل مايف يده ملك ملواله

  ١٢. أي املوىل

  ١٢.  ال يضمنحىت لو أتلف من ماله شيئا
  ١٢. العبد

  ١٢. أي على تعيني احلال
  ١٢. أي التعليق

  ١٢. رجل المرأته
  أنت

  ١٢. لعدم احلالية صحة العطف

  ١٢. يف قوله املذكور

  ١٢. أي تعليق الطالق



 

 

إن كان حيتمل معىن احلال     و ألن اللفظ    ؛نيته فيما بينه وبني اهللا تعاىل     )١(صحت
خـذ هـذه    ½ : ولو قال  ،)٣(أن الظاهر خالفه وإذا تأيد ذلك بقصده ثبت       )٢(إال

 ويكون املـضاربة     ال يتقيد العمل يف البز     ¼البز)٤(األلف مضاربة واعمل ا يف    
 البز ال يصلح حاال ألخذ األلف مضاربة فال يتقيد صدر            ألن العمل يف   ؛عامة

 ¼طلقين ولك ألف  ½ : إذا قالت لزوجها   :هذا قال أبو حنيفة   )٥( وعلى ،الكالم به 
                                                

فيما : تمل كَالمه فيصدق ديانةً أي    حمألنّ الكَالم حيتمل معىن احلال فكأنه نوى        ] إخل.. .نيتهصحت  : [قوله  )١(
بينه وبني اهللا تعاىل وال يصدق قضاًء؛ ألنّ ااز خالف الظاهر ففي كلّ صورة يدعي املتكلّم خـالف    

القاضي ال يـصدقه  : الظاهر كان متهماً بادعاء خالف الظاهر فيصدق ديانةً ال قضاًء ملكان التهمة أي   
 فإنّ احمللّ ال يصلح     ¼خذ هذه األلف واعمل ا يف البز      ½: خبالف املسئلة الثالثة وهي قوله    ، يف هذه النية  

واحلال جيامع ذا احلال ويقارنه فال يكون أخذ األلف ، للحال؛ ألنّ العمل يف البز متأخر عن أخذ األلف 
 هو األصل يف املضاربة؛ وذلك ألنّ الغرض منها حـصول   مقيداً به فحمل على اإلطالق والعموم كما      

  ١٢. "الفصول"كذا يف ، ذا إنما حيصل بالعموم واإلطالقح والرب
فكان إرادة ااز ، خالف احتمال اللفظ إلمكان العمل حبقيقة الواو  : أي] إالَّ أنّ الظاهر خالفُه   : [قوله  )٢(

  ١٢. "الفصول"كذا يف ، خالف الظاهر
 على احلال ويصدق ذلك ديانةً ال قضاًء ملكان التهمة؛          ¼الواو½خالف الظاهر ومحل    : أي] ثبت: [قوله  )٣(

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، ألنه يدعي خالف الظاهر
، إنما ال يصلح عمل البز حاالً عن أخذ األلف؛ ألنه متأخر عـن أخـذه              : قيل] إخل... يف البز : [قوله  )٤(

للحالية أما أوالً فألنّ الواجب     ، يل هاهنا نظر من وجوه    : قلت، نة للعامل واحلال واجبة اامعة واملقار   
وأما ثانياً فألنه يصلح أن يعترب حاالً مقدرة كما قلتم يف           ، ن ابتداًء أو بقاء ألخذ يقارنه العمل      هو القرا 

لة انشائية مج ¼مل ا يف البزواع½: وأما ثالثاً فألنّ قوله، ¼أد إيلّ ألْفاً وأنت حر½: املثال السابق وهو قوله
نه ال يصلح حاالً عنه من حيث إنه ليس خبرب ومـن حيـث إنّ                إ :فاألحسن أن يقال  ، ال تصلح حاالً  

فيكون العقد من ، الشرط احلالية تعذّر العطف وهو غري متعذّر بني اإلنشائني فيكون معطوفاً على األول
  ١٢. "احلصول"كذا يف ، قبل رب املال مطلقاً فافهم

  : رمحه اهللاقال أبو حنيفة، على أنّ ما ال يصلح حاالً ال جيعل الواو فيه للحال: أي] وعلى هذا: [قوله  )٥(
      ï 

  )١٤٢(  

    يف 

  ١٢. ديانة  ١٢. أي خالف الظاهر  ١٢. أي معىن احلال

  ١٢. رض والصالة ال يصلح قيدا مفضيا إىل الطالقفالظاهر أن امل  ١٢. خالف الظاهر وهو التعليق هاهنا

  ١٢. رب املال

  ١٢. صرفه يف جتارة حرف البزأي 
  ١٢. أي العمل الذي يعمل البزاز من مبائعة أنواع الثياب

  ١٢. لصحة العطف  ١٢. أي مطلقة عن قيد البز
  ١٢. وهو قوله خذ هذه األلف

  ١٢. أي بالعمل يف البز

  ١٢. فيما ال يصلحأي على عدم احلالية 

  ١٢. رمحه اهللا

  ١٢. املرأة



 

   )١٤٣(  

    يف 

 ال يفيد حال وجوب     ¼ولك ألف ½ :ألن قوهلا  ؛فطلقها ال جيب له عليها شيء     
ون الـدليل    مفيد بنفسه فال يترك العمل به بد       ¼طلقين½ : وقوهلا ،األلف عليها 
اإلجارة مينع العمـل     ألن داللة    ؛¼امحل هذا املتاع ولك درهم    ½ :خبالف قوله 

  .اللفظ)١(حبقيقة

                                                
ولـك  ½: فطلّقها ال جيب شيء للزوج عليها؛ ألنّ قوهلا       ، ¼طلّقين ولك ألف درهم   ½: إذا قالت لزوجها  

طالق أن يكون بال مـال؛  وليس للحال حتى يكون شرطاً؛ ألنّ أصل ال     ،  معطوف على ما سبق    ¼ألف
ألنه إن ذكر املال مسي خلعاً ويصري مييناً من جانبه وليس أيضاً من الصيغ العدد والنذر حتى يلزم عليها                  

بل للحال واحلـال يف معـىن   ،  وعندمها هذه الواو ليست للعطف كما كانت عنده  ،وفاؤه فكان لغواً  
 أو  ¼طلّقـت ½:  فلما قال الـزوج    ¼ لك ألفاً علي   طلّقين واحلال أنّ  ½: الشرط العامل فيصري كأا قالت    

½بذلك الشرط     ¼فعلت فكان املال شرطاً وبدالً للطالق فكان معاوضة يف معـىن          ،  كان تقديره طلّقت
 حيث كان الـدرهم     ¼امحل هذا املتاع ولك درهم    ½فيجب األلف ويكون الطالق بائناً كما يف        ، اخللع
  ١٢. فافهم، بدالً

وهي العطف؛ ألنّ املعاوضة يف اإلجارة أصلية مل تشرع إالّ بالبـدل كـسائر              ] ة اللفظ حبقيق: [قوله  )١(
كذا يف ، فأمكن محل اللفظ على ااز باعتبار معىن املعاوضة، وجاز أن تعارض أمراً أصلياً آخر  ، البيوع

  ١٢. "املعدن"

  ١٢. الزوج امرأة

  ١٢. الزوج

  ١٢. بإزاء تطليقه إياها ذا القول

  ١٢. أي الزوجة

  ١٢. أي الزوجة

  ١٢. أي الزوجة

  ١٢. ألنه طلب إيقاع الفعل مطلقا

  ١٢. وهي عدم احلالية  ١٢. بني الطالق واالجارةإشارة إىل الفرق 



 

   )١٤٤(  

      

 ـا  )٣(ماوهلذا تستعمل يف األجزية لِ     الوصل)٢(للتعقيب مع )١( الفاءأ
 منك هـذا العبـد      بعت½ : إذا قال  :هم اهللا  قال أصحابنا رمح   ،تتعقب الشرط 

 يكون ذلك قبوال للبيع اقتضاء ويثبت العتق        ¼فهو حر ½ : فقال اآلخر  ¼بألف
 يكـون ردا     فإنه ¼هو حر ½ أو   ¼وهو حر ½ :لو قال البيع خبالف ما    )٤(منه عقيب 

 : انظر إىل هذا الثوب أيكفيين قميصا فنظر فقـال         : وإذا قال للخياط   ،للبيع
اخليـاط  )٥( فإذا هو ال يكفيه كان     ، فاقطعه فقطعه  : فقال صاحب الثوب   !نعم

 اقطعـه أو    :ما أمره بالقطع عقيب الكفاية خبالف ما لو قـال          ألنه إن  ؛ضامنا

                                                
موجبه وجود الثاين بعد األول بغري مهلة حتى لو : مع الوصل يعين : أي]  للتعقيب ¼فاءال½: قوله: [قوله  )١(

 كان املعىن إنّ ضرب عمرٍو وقع عقيب ضرب زيٍد ومل تطاولـت املـدة               ¼ضربت زيداً فعمراً  ½: قال
 كذا  ، يشري إىل أنه ليس للتراخي     ¼الوصل½ولفظ  ،  يشري إىل أنه ليس للمقارنة     ¼التعقيب½ولفظ  ، بينهما

    ١٢. "الفصول"يف 

 ¼كلّ حي يولد فيمـوت    ½ و ¼نكحت فولدت ½½: إالَّ إذا دلّ الدليل كما يف قوهلم      ] مع الوصل : [قوله  )٢(
  ١٢. ¼زىن ماعز فرجم½: وقول الراوي

نّ ؛ ا¼إن دخلِت الدار فأنِت طالق  ½: كما يف قوله  ، عند وجود الشرط بال فصل    ] ِلما أا تتعقّب  : [قوله  )٣(
  ١٢. "الفصول"كذا يف ، يقع عند وجود الدخول من غري فصل وتراٍخالطالق 

 للتعقيب ¼فهو حر½: جيعل اآلخر قابالً للبيع ثُم معتقاً؛ ألنّ الفاء يف قوله : أي] عقيب البيع : [قوله  )٤(
: فيكون قوله، فاملشتري أثبت احلرية عقيب البيع الصادر من البائع وذلك ال يكون إالَّ بقبول العقد

½ وصار كأنه قال  ،  مقتضياً قبول العقد بطريق االقتضاء     ¼فهو حر :½   فهو حـر كـذا يف    ،¼قبلت 
  ١٢. "املعدن"

ألنه مل جيز قطعه إالَّ متعقّباً على وجود الكفاية ال مطلقاً؛ ألنّ الفاء             ] إخل... كان اخلياط ضامناً  : [قوله  )٥(
فإذا مل يكف كان القطع حاصالً      ، ¼اً فاقطعه إن كفاين قميص  ½: فكأنه قال ،  للتعقيب ¼فاقطعه½: يف قوله 

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، بدون اإلذن فكان موجباً للضمان

  ١٢. أي تعقيب املعطوف عليه باملعطوف

  ١٢. ة اللغة والفقهبإمجاع أمي

  ١٢. مجع جزاء

  ١٢. أي األجزية
  ١٢. تعقبا ذاتيا ال زمانيا

  ١٢. أورد هذه املسائل لتائيد أن الفاء للتعقيب مع الوصل يف املذهب

  ١٢. بائعال

  ١٢. أي قوله فهو حر  ١٢. املشتري

  ١٢. ول أي قبلته فهو حر فيثبت اقتضاءألنه متفرع على القب

  ١٢. بدون الفاء  ١٢. بالواو
  ١٢. اخلياط  ١٢. الثوب

  ١٢. ذلك الثوب

  ١٢. اخلياط

  ١٢. ذلك الثوب

  ١٢. أي القميص

  ١٢. صاحب الثوب

  ١٢. صاحب الثوب  ١٢. للقميص  ١٢. بقطع الثوب

  ١٢. بال عطف



 

 

 منك هذا الثوب    بعت½ :ولو قال  ،ال يكون اخلياط ضامنا   )١(هه فإن واقطعه فقطع 
إن دخلـت   ½ : ولو قال  ، فقطعه ومل يقل شيئا كان البيع تاما       ¼بعشرة فاقطعه 

 فالشرط دخول الثانية عقيـب دخـول        ¼هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق     
ـ            حىتاألوىل متصال به     دة ال   لو دخلت الثانية أوال أو آخرا لكنـه بعـد م

  إيل ألفـا   أد½ : مثاله إذا قال لعبده    ،العلة)٣(لبيان ¼فاءال½ كونيوقد   ،الطالق)٢(يقع
                                                

 إذن مطلق فال يكون القطع بعده موجبـاً للـضمان           ¼اقطعه½: ألنّ قوله ] إخل... فإنه ال يكون  : [قوله  )١(
 فينبغـي  ¼يكفيك½: ب بقولهنّ اخلياط قد غر صاحب الثو  إ: فإن قيل ، زة بال تقييد قيد فيه    لعموم اإلجا 

الغرور مبجرد اخلرب إذا مل يكن يف عقد املعاوضة ال يوجب الضمان     : قلنا، أن جيب الضمان على اخلياط    
 كذا يف  ،  فسلك فيه فأخذ اللصوص متاعه ال يضمن       ¼هذا طريق آمن  ½: كما لو قال الرجل   ، على الغار

كـذا يف   ، كفاية فيضمن عند عـدم الـشرط      خبالف ما تقدم فإنّ األمر بالقطع بشرط ال       ، "املبسوط"
  ١٢. "املعدن"

لعدم وجود الشرط وهو دخول الثانية عقيب دخول األوىل متصالً بـه؛ ألنّ             ] ال يقع الطالق  : [قوله  )٢(
فـإذا  ، فيقتضي أن يكون الشرط دخول الثانية بعد دخـول األوىل         ، موجب الفاء الوصل مع التعقيب    

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، االتصالدخلِت الثانية أوالً مل يوجد 

إلظهار أنّ املذكور يف بعدها أو قبلها علّة وهو أعم من أن تكون داخلة على               : أي] لبيان العلّة : [قوله  )٣(
 ¼سقيته فأرويته½ أو ¼أطعمته فاشبعته½: فاألول قوهلم، احلكم أو العلّة وكالمها يوجدان يف كَالم العرب       

من هو يف قيد : والثاين كما يقال لألسري أي  ، طعام وأرويته بسبب هذا السقي    سقيته بسبب هذا ال   : أي
أبشر فقد أتاك الغوث فقد     ½: الظامل أو حبس السلطان أو ضيق أو مشقّة إذا ظهر آثار الفرح واخلالص            

اء الفاء دخلت على العلّة يف هذا املثال؛ ألنّ حلوق الغوث علّة البشارة ويسمى هذا الفاء ف فـ، ¼جنوت
إنما تدخل الفـاء  : قال اإلمام فخر اإلسالم رمحه اهللا، ؛ ألا مبعىن الم التعليل"املعدن"كذا يف  ، التعليل

على العلل إذا كانت ِمما تدوم فتكون موجودة بعد احلكم كما كانت موجودة قبل احلكم فيحـصل           
 عليها؛ ألا   ¼الفاء½سن دخول    وإن مل يشترط الدوام يف العلّة ال حي        ¼الفاء½التعقيب الذي كان مدلول     

 فإنّ إتيان الغـوث وإن  ¼أبشر فقد أتاك الغوث½: تتقدم احلكم فكيف تكون حملّ الفاء وهذا كما يقال     
، إخل... كان آتياً لكن ذاته دائمة تبقى إىل مدة فيكون سابقاً على البشارة الحقاً عنها يتحقّق معىن التعقيب                

      ï 

  )١٤٥(  

      

  ١٢. بالواو بال تفريع

  ١٢. اخلياط

  ١٢. لعموم اإلجارة بال تقييد  ١٢. هناك  ١٢. الثوب

  ١٢. ب الثوبصاح
  ١٢. لثبوت القبول اقتضاء من الفاء  ١٢. أي بعد متام البيع وقبولك إياه

  ١٢ .الدار

  ١٢.  ال يعمل بينهما عمال آخرمن غري تراخ حيث

  ١٢. تفريع على كال القيدين من التعقيب واالتصال

  ١٢. الدار

  ١٢ .االستدراك من قوله آخر  ١٢. دخلت

  ١٢.  ما بعدها ملا قبلها لبيان علةأي  ١٢. لعدم وقوع الشرط

  ١٢. أي كون الفاء لبيان علة

  ١٢. املوىل

  ١٢ .الدار



 

 

 : ولو قـال للحـريب     ، شيئا حرا يف احلال وإن مل يؤد     )٢(العبد)١( كان ¼فأنت حر 
مـر  أ : ما إذا قال   "اجلامع")٣(ويف ،زلـ كان آمنا وإن مل ين     ¼إنزل فأنت آمن  ½

 وال يكون الثاين    )٤(ت تطليقة بائنة  طلق فطلقها يف الس     ¼هاامرأيت بيدك فطلق  
  ........................)٥(طلقها½ :األول فصار كأنه قالبطالق غري توكيال 

                                                
 وغريه إنها إنما تدخل على العلّة إذا كانت علّة غاية ليكـون             "التوضيح"فيدخل الفاء وقال صاحب     

  ١٢. وجودها مؤخراً عن املعلول فيتحقّق معىن التعقيب

فاحلرية دائمة الوجود حيث كانت موجودةً قبل األداء وتبقى ] كان العبد حرا يف احلال: [قوله  )١(
 ويصري األلف ديناً على العبد الـذي  بعده إىل مدة فال يتوقّف على أداء األلف بل يكون حراً         

 فيصري جواباً لألمـر     ، إن أديت فأنت حر    :مل ال جيوز أن يكون تقديره     : فإن قيل ، صار حرا 
بأنّ األمر إنما يـستحق  : أجيب، ويتوقّف احلرية على األداء لتحقّق معىن التعقيب بال تكلّف       

، لة االمسية مبعىن املستقبل إذا كانت ظاهرة       إنما جتعل املاضي واجلم    ¼إن½اجلواب بتقدير كِلمة    
، ¼أنت مكـرم ½ أو ¼آتين أكرمتك½: فال يقال، أما إذا كانت مقدرة فال جتعلها مبعىن املستقبل 

  ١٢. "نور األنوار"كذا يف 

 دخلت على العلّة؛ ألنّ احلرية دائم فيصري متراخيـاً عـن            ¼الفاء½ألنّ  ] إخل... كان العبد حرا  : [قوله  )٢(
فصار معناه أد إيلّ ألفـا؛  ،  عليه¼الفاء½فيصح دخول ، فأشبه التراخي يف االبتداء ، ألداء نظراً إىل البقاء   ا

 ك حرز العتق؛ ألنه ال داللة يف الكَالم على التعليق            ، ألنما محلـت   ، فال يتعلّق العتق باألداء ويتنجوإن
 عطف اخلربية على الطلبية غري جائز وكذلك        الفاء على العلّة لتعذّر حقيقتها وهو العطف ِلما سبق أنّ         

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، املسئلة اآلتية

وهذه املـسائل مـن   ، ما سبق من األمثلة من نظائر دخول الفاء على العلّة        ]  آه ...ويف اجلامع : [قوله  )٣(
يان حكم العلّة    لب ¼الفاء½وهلذا يقع الطالق الواحد إذا طلّقها؛ ألنّ        ، نظائر دخول الفاء على حكم العلّة     

  ١٢. "املعدن"كذا يف ،  أمراً مبباشرة ما فوض إليه من األمر باليد¼فطلّقها½: فكان قوله

كـذا  ، وال يقع بالكناية إالَّ الواحد البائن، ألنّ املفوض باألمر باليد هو البائن؛ ألنه كناية  ] بائنة: [قوله  )٤(
  ١٢. "املعدن"يف 

فإذا طلّقها فينبغي أن    ، إخل... إذا كان معىن هذا الكَالم بسبب     : ولقائل أن يقول  ] إخل... طلّقها: [قوله  )٥(
، بأنّ العربة للكَالم امللفـوظ دون املقـدر       : وأجيب،  صريح ¼طلّقها½: يكون الواقع رجعيا؛ ألنّ قوله    

      ï 

  )١٤٦(  

      

  ١٢. مسلم

  ١٢. احلريب

  ١٢. الزوج  ١٢. الصغري  ١٢. ألن املعىن إنزل من جهة أنك آمن

  ١٢. الوكيل بالطالق  ١٢. أي زوجيت

  ١٢. الزوجة

  ١٢.  على السقيد به ألن التفويض مقصور

  ١٢. هاوهو قوله فطلق



 

   )١٤٧(  

      

قهـا يف   فطلّ¼طلقها فجعلت أمرها بيدك   ½ : ولو قال  ،¼أن أمرها بيدك  )١(بسبب
علت أمرهـا بيـدك    طلقها وج ½ : ولو قال  ، تطليقة رجعية  )٢(لس طلقت ا¼ 
 أو ¼بنـها اطلقهـا و ½ :وكذلك لو قال  ،)٣(ت تطليقتني قطلها يف الس    قطلو
 :هذا قال أصحابنا  )٤( وعلى ، فطلقها يف الس وقعت تطليقتان     ¼بنها وطلقها ا½

 ؛كان زوجها عبدا أو حـرا     )٥(إذا أعتقت األمة املنكوحة ثبت هلا اخليار سواء       
 أثبت ،¼ضعك فاختاري ب ملكت½ : أعتقت  حني :ألن قوله عليه السالم لربيدة    

                                                
اب عن هذا    يف الكَالم امللفوظ وقع حكماً وأيضاً قول الشارح وإنما كانت بائنة جو            ¼طلّقها½: وقوله

  ١٢. اإلشكال

 هو الطالق املفوض وال يكون توكيالً ¼فطلّقها½: فكان الثاين وهو قوله] بسبب أنّ أمرها بيدك  : [قوله  )١(
  ١٢. بالطالق غري األول فال تقع إالَّ واحدة ولو كان للعطف تقع تطليقتان

جعي؛ ألنه تفويض لصريح الطالق     يقع يف هذه الصورة الطالق الواحد الر      : أي] إخل... طلّقت: [قوله  )٢(
  ١٢. وهو رجعي واألمر باليد بيان له

 تفـويض   ¼جعلت أمرها بيدك  ½: وقوله،  توكيل لصريح الطالق   ¼طلّقها½: ألنّ قوله ] تطليقتني: [قوله  )٣(
ـ                 صار املـأمور   الطالق إليه لكنه ليس حبكم األول؛ ألنّ الواو ال حيتمل ذلك فكان الثاين غري األول ف

: ما بائن وهو األمر باليد كناية واألخرى رجعي؛ ألنه صريح فإذا قال يف الس       هلحدالً بتطليقتني إ  وكي
لكنه يكون كالمها بائنني؛ ألنّ الرجعي يصري بائناً مع ، طلّقتها فقد أتى مبا وكّل به وهو الطلقتان فوقعتا

  ١٢. "املعدن"ا يف كذ، البائن؛ ألنه إذا وقع البائن فال رجعة بعده ترجيحاً للمحرم

ما على ما قبلها وما قبلها علّة لِ       إنّ الفاء لترتب ما بعدها    : على ما قلنا  : أي] إخل... وعلى هذا : [قوله  )٤(
فإنّ املسئلة غري متفرعة عليه؛ ألنّ العلّة ، ا قد تكون لبيان العلّة كما توهم   بعدها ال على ما قاله قريباً إ      
  ١٢. "احلصول"كذا يف ، ر ال بالعكسهاهنا هو ملك البضع لالختيا

ألنّ علّة ثبوت اخليار ملك البضع وعدم الكفاءة ومها ال يوجدان فيمـا إذا          ] إخل... سواء كان : [قوله  )٥(
حيـث ال   ، ويف التعميم إشارة إىل الرد على الشافعي رمحه اهللا        ، كان زوجها حراً فال يثبت هلا اخليار      

  ١٢. "املعدن"كذا يف ،  لو كان زوجها عبداًبالتعميم بل خيصص احلكم: يقول

  ١٢. فكان ما قبلها علة ملا بعدها بالعكس

  ١٢. ألنه تفويض لصريح الطالق وهو رجعي واألمر باليد بيان له

  ١٢. الزوج لرجل

  ١٢. أي زوجيت

  ١٢. أحدمها رجعي يف الصريح واآلخر بائن بالكناية

  ١٢. بالواو

  ١٢. بدون الواو

  ١٢. عتقةأي األمة املنكوحة امل  ١٢. أي األمة املنكوحة

  ١٢. فرجك فال ميلكه زوجك  ١٢. مكاتبة أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها باد أبد هلا



 

   )١٤٨(  

      

 وهذا املعىن ال يتفاوت بـني كـون         ،اخليار هلا بسبب ملكها بضعها بالعتق     
بـضع  )٣(اعتبار الطالق بالنساء فإن   )٢(لةئمنه مس )١(يتفرع و ،الزوج عبدا أو حرا   

املنكوحة ملك الزوج ومل يزل عن ملكه بعتقها فدعت الـضرورة إىل             األمة
الزيادة ويكون ذلك سببا    )٤( يثبت له امللك يف    حىتزدياد امللك بعتقها    القول با 

لة اعتبـار الطـالق     ئازدياد ملك البضع بعتقها معىن مس      و ،لثبوت اخليار هلا  

                                                
من معىن الفاء املذكور يف احلديث لبيان العلّة أو من ثبوت اخليـار          : أي] ويتفرع منه : [قوله  )١(

نتـان             ، بالعتق وهـذا  ، اعلم أنّ الطالق ينقص بالرق حتى كان مع احلرية ثالثاً ومع الرق ِث
ار حبال الرجل أو حبال املرأة فعند أصحابنا رمحه اهللا حبال ولكن اخلالف يف أنّ االعتب، باالتفاق

وعند الشافعي رمحه اهللا حبال الرجل حتى إذا كان احلر حتته أمته ميلك عليها ثنتني عندنا ، املرأة
ومذهبنا يتفـرع  ، وإن كان العبد حتته حرة ميلك عليها ثالثاً عندنا وعنده ثنتني      ، وثالثة عنده 

   ١٢ .على هذا احلديث

فعندنا العربة بالنساء سواء كان الزوج حراً أو عبداً وهو قول علي وابن مسعود              ] إخل... مسألة: [قوله  )٢(
وبه قال مالك   ، وعند الشافعي رمحه اهللا العربة بالرجال والعدة بالنساء       ، رضي اهللا تعاىل عنهما وغريمها    

  ١٢". املؤطا"رمحه اهللا يف 

بيانه أنّ بضع األمة املنكوحة ملك الزوج ومل يزل ] إخل...  املنكوحةفإنّ بضع األمة: [قوله  )٣(
فعلم أنّ بالعتق يزداد امللك يف احمللّ حتى ، عن ملكه بعتقها ومع ذلك يثبت هلا امللك بالعتق

ازدياد امللك سبباً لثبوت خيار املرأة لئالَّ تتضرر : يثبت له امللك يف الزيادة ويكون ذلك أي
 وازدياد امللك حيتاج إىل زيادة املزيل وهو الطالقات الـثالث           ،ة امللك يف احمللّ   املرأة بزياد 

ولَما كان ازدياد امللك بعتقها كان ازدياد املزيل أيضاً بعتقها ال بعتقه ثبوتاً للمسبب على 
سبب   ١٢. وفاق ال

، ى حترم بـالتطليقتني ت قليل ححمل؛ ألنّ قبل العتق كان للزوج   لزيادة احمل : أي] يف الزيادة : [قوله  )٤(
  ١٢.  احمللّ للزوج حتى ال يزول بالطلقتني بل بالثالثوبالعتق يزداد

  ١٢. أي ثبوت ملك البضع هلا  ١٢. أي بريدة رضي اهللا عنها  ١٢. أي بريدة رضي اهللا عنها

  ١٢. من معىن الفاء املذكوره يف احلديث لبيان العلة

  ١٢. أي الزوج  ١٢. بضعها

  ١٢. مة املنكوحةأي األ
  ١٢. أي الزوج  ١٢. يف احملل للزوج

  ١٢. لك جمموع البضع ألنه ال يتجزى يف ملكهمبوما هو إال 

  ١٢. أي ازدياد امللك

  ١٢. لئال تتضرر املرأة بزيادة ملك الزوج بال بدل يف احملل وهو البضع



 

   )١٤٩(  

      

 فيدار حكم مالكية الثالث على عتق الزوجة دون عتـق الـزوج             ،بالنساء
  .ه اهللا تعاىلهو مذهب الشافعي رمح)١(كما

                                                
فإنّ عنده حكم مالكية الثالث إنما يدار على    ] كما هو مذهب الشافعي رمحه اهللا     : [قوله  )١(

سالم ، الطَّالق½: عتق الزوج دون الزوجة لقوله عليه الصالة وال الرجاِل النساِء ةُوالِْعد ِب  ¼ِب
سالم قابلَ الطالق بالعدة على وجه خيتص كلّ واحد منـهما                وجه االستدالل أنه عليه ال

فاعتبار الطالق بالرجال مـن     ، ثُم اعترب العدة بالنساء من حيث القدر      ، جبنس على حدة  
سالم، حيث القدر حتقيقاً للمقابلة مِة طَالَق½: ولنا قوله عليه الصالة وال  وِعدتها تاِننِث اَأل

سالم ذكر األمة بالم التعريف ومل يكن ثَمه معهوداً             ¼حيضتاِن  وجه االستدالل أنه عليه ال
جلنس اثنني فلو كان اعتبار الطالق                فكان الالم للجنس وهو يقتضي أن يكون طالق هذا ا

جلواب عن استدال، بالرجال لَما كان لإلماء ثنتان ومل يبق الالم للجنس ل الشافعي رمحه وا
هللا بأنّ الصحابة تكلّموا يف هذه املسألة بالرأي وأعرضوا عن االحتجاج ذا احلديث مع أنّ  ا

ولئن ، راويه وهو زيد بن ثابت كان موجوداً فيهم فدلّ ذلك على أنه غري ثابت أو منسوخ
تاج إىل  هذا معلوم من قبل فال حي     : فإن قيل ، ثبت فهو مؤول بأنّ إيقاع الطالق بالرجال      

جلاهلية إذا كرهت الزوج تركت             : أجيب، ذكره بل كأنه إىل ذكره حاجة؛ ألنّ املرأة يف ا
سالم والتحية؛ بفرفع هذا ، البيت فكان طالقاً منها الرجاِل الطَّالق½قوله عليه ال   ١٢. ¼ِب

  ١٢. لطلقات الثالثلالزوج 



 

   )١٥٠(  

      

  م التراخي يف اللفظ واحلك)٢( أيب حنيفة يفيد    عند لكنه)١( مث للتراخي
إن ½ :فيما إذا قال لغري املدخول ا     )٤( وبيانه ،يفيد التراخي يف احلكم   )٣(وعندمها

 فعنده يتعلـق األوىل بالـدخول       ¼مث طالق دخلت الدار فأنت طالق مث طالق       
 عنـد  مث   ، بالدخول كلال)٦(الثة وعندمها يتعلق  الثانية يف احلال ولغت الث    )٥(وتقع

                                                
 فـإذا   ،ق ما  واملعطوف عليه مهلة يف الفعل املتعلّ      وهو أن يكون بني املعطوف    ]  للتراخي ¼ثُم½: [قوله  )١(

 عن ضربه متراخياًو عمرو  كان جميء¼ عمرواًثُم ضربت زيداً½ :قلت وأ ،¼ثُم عمرو جاءين زيد   ½ :قلت
   ١٢. "التحقيق" كذا يف ، زيد وضربهجميء

  واألصل يف كلّ،لتراخيت لكِلمة لَما وضع هذه الألنّ ؛مجيعاً ]يفيد التراخي يف اللفظ واحلكم: [قوله  )٢(
 إذ لو كان التراخي يف احلكـم دون         ؛ وكمال التراخي أن يكون يف اللفظ واحلكم مجيعاً        ،لهشيء كما 

  ١٢. "املعدن" كذا يف ، دون وجٍه من وجٍهكان التراخي موجوداً كما قال الصاحبان لكلّمالت

ق باملعطوف واملعطوف عليه مـع      املتعلّ يف وجود الفعل     :أي] عندمها يفيد التراخي يف احلكم    : [قوله  )٣(
صل  مت كَالم ال  ألنّ وهذا مع االنفصال؛    يصح  العطف ال  ؛ ألنّ  ملعىن العطف فيه    رعايةً كلّمالوصل يف الت  

 ،موجـود ذا  وصال صورةًة العطف مبنية على االت صح:ا نقول لكن،ا فال معىن لالنفصال وحس حقيقةً
  ١٢. "املعدن"كذا يف 

وجـه  : بيان االختالف بني أيب حنيفة وصاحبيه يف هذه املسألة على أربعة أوجه           : أي] إخل... بيانهو: [قوله  )٤(
ويف كلّ واحد   ،  يف غري املدخول ا أو املدخول ا       ¼ثُم½احلصر يف األربعة؛ ألنه إما إن علّق الطالق بكِلمة          

  ١٢. كذا قيل، ور يف املنتوتفصيل هذه األوجه مع األمثلة مذك، إما إن أخر الشرط أو قدمه

ل  فصار كأنه سكت عـن األو ،¼ثُم½ كِلمة الثانية والثالثة مذكورتان ب ألنّ ]إخل... وتقع الثانية : [قوله  )٥(
ما فال يتعلّ    ثُم الثالثة النتفاء احمل   لّ ولغت قان بالشرط وتقع الثانية يف احلال لوجود احمل        استانف  ا لّ؛ أل

  ١٢. لثانية فقطبني باتغري مدخول ا ف

ق عنـدمها وال     متحقّ كلّم يف الت  ؛ ألنّ الوصل   بالشرط كلّق ال  يتعلّ :أي]  بالدخول كلّق ال يتعلّ: [قوله  )٦(
 على  لنينـز ولكن يف وقت الوقوع      ،رهم الشرط أو أخ    بالشرط سواء قد   كلّق ال فصل يف العبارة فيتعلّ   

وبانت به وال يقع الثاين مدخوالً ا يقع األول  ا يقع الثالث وإن مل تكن   الترتيب فإن كانت مدخوالً   
  ١٢. لّ احملعدموالثالث ل

 ١٢. مجيعا ١٢. مث ١٢.  مثأي

 ١٢. دون اللفظ ١٢.  الصاحبنيأي

 ١٢. أي االختالف

 ١٢.  غري املوطوءةأي

 ١٢. ألنه متصل بالشرط بال عطف فال يقع به حاال

 ١٢. التطليقة ١٢. أي أيب حنيفة رمحه اهللا
 ١٢. ألنه تنجيس بال تطليق ١٢. التطليقة

 ١٢. قةالتطلي

 ١٢. بالعطف

 ١٢. يف الدار



 

   )١٥١(  

      

أنت طالق مث طالق مث     ½ :قال)١( ولو ،الدخول يظهر الترتيب فال يقع إال واحدة      
 فعند أيب حنيفة وقعت األوىل يف احلال ولغت الثانيـة     ¼طالق إن دخلت الدار   

 املـرأة    الدخول ملا ذكرنا وإن كانـت      عندوعندمها يقع الواحدة     ،والثالثة
  بالدخول ويقع ثنتان يف احلـال      األوىل)٢( فإن قدم الشرط تعلقت    ،مدخوال ا 

الشرط وقع ثنتان يف احلال وتعلقت الثالثة بالدخول         ر أيب حنيفة وإن أخ    عند
  .)٣( بالدخول يف الفصلنيكلوعندمها يتعلق ال

                                                
أنِت طالق ثُم طالق ثُم ½: هذا هو الوجه الثاين وهو أنه إذا أخر الشرط وهو أنه لو قال] إخل... ولو قال: [قوله  )١(

 فعند أيب حنيفة رمحه اهللا يقع األول ويلغو ما بعده؛ ألنّ التراخي لَما كان يف التكلّم                 ¼طالق إن دخلت الدار   
 وسكت على هذا القدر فوقع هذا الطالق فلما بانت باألوىل ومل يبق حمال ِلما بعده                ¼أنت طالق ½: كأنه قال 

  ١٢.  ِلما ذكرنا آنفاًوعندمها تقع الواحدة عند الدخول، ألنها غري موطوءة فيلغو الثاين والثالث

 :أعين ¼ آه ...إن دخلت الدار فأنت طالق    ½ :إذا قال للمدخول ا   : أي] إخل... قت األوىل تعلّ: [قوله  )٢(
م الشرط فتعلّ  يقد          دمها عـن التعليـق   قت األوىل بالشرط وتقع الثانية والثالثة يف احلال عند اإلمام لتجر

  ١٢. النفصاهلما عن الشرط

فإن قيل على قول اإلمـام يف  ، ¼ثُم½يف تقدمي الشرط وتأخريه التصال الكَالم مع كِلمة         : أي] فصلنييف ال : [قوله  )٣(
 إذا تعلّقت األوىل بالشرط ينبغي أن ال تقع الثانية والثالثة بل جيب أن            : صورة تقدمي الشرط يف املدخول ا وغريها      

وهـي كِلمـة    ، األول فيما يتم به    تعلّق بالشرط ال يشارك   يلغو؛ ألنّ كَالم الثاين لَما انقطع عن األول حتى ال ي          
 ¼ثُم طالق ½:  قوله ثبت بشرط االتصال وهو معدوم فبقي      فال يصري ذلك كاملعاد فيه أيضاً؛ ألنّ ذلك إنما ي          ،¼أنت½

: قلت، كَالم مبتدأ ولو استانف ذلك حقيقةً ال يقع شيء فكذا إذا استانفه حكماً؛ ألنّ احلكمي ملحق باحلقيقي                
، صحة العطف مبين على االتصال وذلك موجود هاهنا فصار املبتدأ كاملعاد يف املعطوف فيقع به الثاين وال يلغـو       

،  ال يتعلّق بالـشرط    ¼إن دخلت الدار وأنت طالق    ½: وهلذا اختص حبرف الفاء الذي يوجب الوصل حتى لو قال         
 الثاين والثالث بالشرط لعدم ما يوجب التعليـق وهـو            ال يتعلّق  ¼إخل... إن دخلت الدار  ½: وتوضيحه أنه لو قال   

وميكن ذلك بدون حـرف العطـف       ، لكن تثبت له الشركة فيما يتم به األول االتصال صورةً         ، حرف العطف 
  ١٢.  خمتصراً"املعدن" و"الفصول"كذا يف ،  بأن جعل خرباً بعد خرب فيقعان يف احلال¼زيد عامل عاقل فقيه½: مثل

 ١٢. يف الدار

 ١٢. يف الوقوع عمال بالتراخي ١٢. هو الشرط

 ١٢. تطليقة

 ١٢. وتلغوا الثانية والثالثة ألا بانت باألوىل

 ١٢. لفصلها عما بعدها ١٢. الطلقة ١٢. رمحه اهللا

 ١٢. لعدم احملل تنجيزا وتعليقا

 ١٢. الطلقة

 ١٢. ي الصاحبنيأ ١٢. الطلقة

 ١٢. يف الدار ١٢. الطلقة

 ١٢. الزوج

 ١٢. يف الدار ١٢. الطلقة ١٢. بأن قال إن دخلت

 ١٢. الطلقتان

 ١٢. أي الثاين والثالث

 ١٢. لبقاء احملل لوجود العدة
 ١٢. وهو إن دخلت عن قوله أنت طالق إخل ١٢. رمحه اهللا

 ١٢. األوليان ١٢. الزوج

 ١٢. شرط وعدم العطف عليها بثمالتصاهلا بال

 ١٢. يف الدار ١٢. الطلقة
 ١٢. يف الدار ١٢. أي الصاحبني

 ١٢. أي تقدمي الشرط وتأخريه



 

   )١٥٢(  

      

 فـإذا قـال لغـري       الثاين مقام األول  )٢(تدارك الغلط بإقامة  ل)١( بل
ال ½ : ألن قولـه   ؛ وقعت واحدة  ¼أنت طالق واحدة ال بل ثنتني     ½ :املدخول ا 

وعه فيقـع  رج)٣(ل ومل يصحل بإقامة الثاين مقام األو رجوع عن األو¼بل ثنتني 
ا يقع     ¼ثنتني½ : قوله عندل فال يبقى احملل     األو الثالث)٤( ولو كانت مدخوال، 

 حيث ال جيب ثالثـة   ¼علي ألف ال بل ألفان    ½ :وهذا خبالف ما لو قال لفالن     

                                                
جعل املعطوف عليـه يف     : أي اًل ذكر ها موضوعة لإلعراض عن األو    فإن] ط لتدارك الغلَ  ¼بل½: [قوله  )١(

ل األو يف النفـي    صار نفياً  ¼ال½  لفظ  إليه  وإذا انضم  ،ض إلثباته ونفيه  سكوت عنه من غري تعر    حكم امل 
   ١٢. قون كذا قال احملقّ،¼جاءين زيد ال بل عمرو½ :حنو

 ثُم ، زيد  لإلخبار مبجيء   وكنت قاصداً  ¼جاءين زيد بل عمرو   ½ :قلتفإذا  ] إخل... بإقامة الثاين : [قوله  )٢(
ن لك أنك غلطت يف ذلك اإل      تبي خبار فتعر   مـا  ½ :قلت وإذا   ،¼بل عمرو ½ : فتقول ،ومرض عنه إىل ع

 عنـد املبــرد   ¼ عمروبل ما جاءين½ عند اجلمهور ،¼بل جاءين عمرو½ فمعناه ¼ل عمرو جاءين زيد ب  
  يصح إنماا قبله    عم ¼بل½ كِلمة اإلعراض ب   اعلم بأنّ  ثُم ،الكالم ِمما حيتمل الوجهني   : وقال عبد القاهر  

 ،إلنـشاء  حيتمل الغلط كاإلخبار ال فيما ال حيتمـل كا :أيل  الرجوع عن األو موضوع يصحكلّيف  
فيثبـت الثـاين    زلة العطف احملض جمازاًـ فيه مبن¼بل½ كِلمةل صار إلعراض عن األو  ان  يـوفيما مل يب  

  ١٢. "املنار" كذا يف شروح ،بيدون الترتمضموماً إىل األول على سبيل اجلمع 

له يف حكم املسكوت ألنّ الكَالم إنشاء وال ميكن إبطاله بعد التكلّم بدون جع] إخل... مل يصح و: [قوله  )٣(
إبقاؤه على عدمه األصلي؛ ألنه ينسلخ : له وال ميكنه إعدامه أير ربم ال امعنه؛ ألنه قد وجد وصدر منه 

وأما العدم الالحق فال يضر الوجود؛ ألنّ الوجود        ، عن أصله بالوجود فال يسعه أن يعده كأن مل يكن         
 وهو وقوع الطالق المتناع ختلّف احلكم عن سببه؛ وإذا حتقّق وجب ترتب حكمه عليه، يتحقّق يف زمانه

  ١٢. كذا يف كتب األصول، ألنه موجب له بل زمان وجوده عني زمان وجوده

ل واألخريان معه خبالف ما إذا كانت املرأة غـري           ال ميكن الرجوع فيقع األو      ألنه ]يقع الثالث : [قوله  )٤(
 ني ا وال تبقى حمـال     ـ الرجوع عنها فوقعت واحدة وتبِ      يصح حيث تقع واحدةً؛ ألنه ال    مدخول ا   
  ١٢. "الفصول" كذا يف ، فال يقعان¼ثنتني½ :عند قوله

 ١٢. الزوج ١٢. أي املعطوف عليه ا ١٢. أي املعطوف ا ١٢. أي تالفيه

 ١٢. الزوج القائل ١٢. طلقة ١٢. أي طلقتني ١٢. طلقة

 ١٢. وإبطال له ولو يف البيان ال يف املبني

 ١٢. تالطلقا ١٢. املرأة ١٢. فيلغوا ١٢. للطالق ١٢. لعدم صحة الرجوع عنها

  لعدم الضرورة أي تصحيحه
 ١٢.  بتداخل األول يف الثنتني

 ١٢. إضراب بالترقي أي ليس ألف جمرد بل بعد ألف



 

   )١٥٣(  

      

 ألن حقيقة اللفظ لتدارك الغلط      ؛¼جيب ثالثة أالف  ½ : وقال زفر  ،آالف عندنا 
   ١(ل ومل يصح  بإثبات الثاين مقام األو(  ل فيجب عنه إبطال األو)تصحيح الثـاين  )٢ 

  مع بقاء األو       قوله)٣( خبالف ،لل وذلك بطريق زيادة األلف على األلف األو: 
مـا  إن)٤( هذا إنشاء وذلك إخبار والغلط      ألنّ ؛¼أنت طالق واحدة ال بل ثنتني     ½

يكون يف اإلخبار دون اإلنشاء فأمكن تصحيح اللفظ بتـدارك الغلـط يف             
كنـت  ½ :اإلخبار بأن قال   لو كان الطالق بطريق      حتىاإلقرار دون الطالق    

  .ما ذكرنا يقع ثنتان ِل¼تك أمس واحدة ال بل ثنتنيقطل

                                                
 ¼ِبِإقْراِرِه َ يؤخذُ الْمرُء½: كما قال عليه السالم   ، لبطالن إنكار بعد اإلقرار   ] إخل...  عنه ومل يصح : [قوله  )١(

  ١٢. ¼بل½ كِلمةل صحيح القتضاء  األولفني على وجه إقامتهما مقامألكن إقراره ب

 ألف درهم بل ألـف      علي½ : كما لو قال   ،لان مع األلف األو   فيلزمه األلف : أي] إخل... بفيج: [قوله  )٢(
  ١٢. ن الختالف اجلنسزم املاال فيل¼دينار

بـل    ال أنت طالق واحـدة   ½ :دخول ا غري امل ل إذا قال    :يعين] إخل...  أنت طالق  :خبالف قوله : [قوله  )٣(
ـ ال ميكن اإلعراض عنـه ولَ و وقعت واحدة ¼أنت طالق واحدة½ : إذا قال؛ ألنه  تقع الواحدة  ¼ثنتني ا م

     ما الطالق إنشاء والغلط     ؛ ألنّ  فيلغو ما بعده   لّة هلا فلم يبق احمل    كانت هي غري موطوءة ال عديكون  إن 
 ال ميكن تداركه بأن جيعل باقيـاً       إجياد أمر مل يكن وبعد ما وجد شيء          ؛ ألنه يف اإلخبار دون اإلنشاء   

 فأمكن تصحيح ،ا اخلرب حيتمل الصدق والكذب فيمكن تداركه بالصدق ونفي الكذب    فأم ،هعدمعلى  
إنّ  :قلنا ما لو كان الطالق بطريق اإلخبار يقع ثنتان لِ  حتىاللفظ بتدارك الغلط يف اإلقرار دون الطالق        

  ١٢. "عدنامل" كذا يف ،تدارك الغلط يف اإلخبار ممكن

 املطابقة لنفس األمـر كـذلك       عدمر يف اإلخبار ب   ط كما يتصو   الغلَ :فإن قيل ] إخل... طوالغلَ: [قوله  )٤(
مر يف اإلنشاء ل   يتصووحكم  ، صريح ؛ ألنه يعترب يف الطالق    ذلك ال  : قلنا ، موافقة اللسان مع القلب    عد 

  ١٢.  بدون العزميةكَالمق بنفس الالصريح متعلّ

 ١٢. أي املعطوف عليه ا

 ١٢. جبمع األمرين

 ١٢. أي لتالفيه ١٢. أي لفظ بل ١٢. دليل ملذهبنا ال له

 ١٢. أي اإلقرار باأللفني ١٢ .أي اإلقرار باأللف ١٢. أي املقر ١٢. أي املعطوف ا

 ١٢. من ألفني ١٢. أي اإلقرار باأللف

 ١٢. فال يصح حبذف قيد التجرد
 ١٢. أي فصل اإلقرار ١٢. أي فصل الطالق ١٢. طلقة

 ١٢. أي لفظ بل

 ١٢. فصل ١٢. فصل

 ١٢. من تدارك الغلط يف اإلخبار دون اإلنشاء ١٢. الطلقتني ١٢. طلقة



 

   )١٥٤(  

      

  ـ     النفي)٢(بعد)١( لكن لالستدراك ا فيكون موجبه إثبات ما بعده فأم
ـ )٣(عنـد ق  حقما يت والعطف ذه الكلمة إن   نفي ما قبله فثابت بدليله       ساق ات
    فهـو  )٥(النفي باإلثبات الذي بعده وإال    )٤(سقا يتعلق الكالم فإن كان الكالم مت

                                                
 الكَالم الـسابق    طلب درك السامع بدفع ما عٰسى أن يتوهم من        : هذا اصطالح اخلليل أي   ] إخل... لالستدراك: [قوله  )١(

،  فلو عطف ا مفرد على مفرد وجب وقوعها بعد النفي كما أشار إليـه يف املـنت         ،بد له من مفهومني متخالفَني     فال
ـا  ،¼جاءين عمرو½:  أي¼ما جاءين زيد لكن عمرو  ½كما يف       ولو عطف ا مجلة على أخرى جاز األمران فيها وقوعه

ـالف بـني          م من أن يكون باإلجياب والسلب أو       والتخالف أع  ،بعد النفي وبعد اإلثبات    ما جيري جمرامها مـن التخ
 وهي إن كانت خمفّفة فهي عاطفة وإن كانت مشددة فهي مـشبهة             ،الثبوتيتني كالزوجية والفردية واإلنسانية والفرسية    

إنما تكون عاطفـة إذا      ¼لكن½الكَالم هاهنا يف بيان حروف العاطفة وكِلمة        : فإن قيل ، مشاركة للعاطفة يف االستدراك   
وقد ذكر املصنف وسائر أِيمة األصول املثقلـة يف  ، وأما إذا كانت مثقلة فهي من احلروف املشبهة بالفعل ، كانت خمفّفة 
 العاطفة ال تكون إالَّ خمفّفة إالَّ أنّ املشايخ رمحهـم اهللا تـساحموا يف ذلـك                 ¼لكن½كِلمة  ! نعم: قلت، نظائر العطف 
   ١٢. "املعدن"كذا يف ، يف نظائر العطف؛ ألنّ كليهما لالستدراكفذكروا املثقلة 

أحـدمها حمـلّ    : وهللا در املصنف رمحه اهللا حيث أشار ذا الكَالم إىل أمـرين           ]  إخل ...بعد النفي : [قوله  )٢(
وجبـه  فيكـون م  ½: وإىل الثاين بقوله  ، ¼بعد النفي ½: فأشار إىل األول بقوله   ، استعماله وثانيهما بيان موجبه   

 ¼لكن½ وهو أنّ    ¼بل½ و ¼لكن½ وغرض املصنف رمحه اهللا من هذه اإلشارة بيان الفرق بني            ،¼إثبات ما بعده  
 إثبات ما بعده وأما     ¼لكن½والثاين أنّ موجب    ،  يقع بعده اإلجياب والنفي    ¼بل½ال يستدرك ا بعد اإلجياب و     

فإنه يوجب نفي األول وإثبـات الثـاين   ، ¼بل½  كما مر خبالف¼لكن½النفي ما قبله فثابت بدليله ال بكِلمة    
ـ : بوضعه وهذا أي   فإن كان يف الكَالم مجلتان     ،  بعد النفي يف عطف املفرد على املفرد       ¼لكن½االستدراك ب

  ١٢.  كذا قيل،¼بل½ يف اإلجياب أيضاً كما جاز يف ¼لكن½خمتلفتان نفياً و إثباتاً جاز االستدراك بـ

أحدمها أن يكون الكَـالم  :  وذلك لشيئنيجمعهإذا  ¼الشيَء وسق½انتظامه من  : أي] إخل... المعند اتساق الكَ  : [قوله  )٣(
والثاين أن يكون حملّ اإلثبات غري حملّ النفي ليمكن اجلمـع      ، متصالً ومرتبطاً بعضه ببعض غري منفصل ليتحقّق العطف       

  ١٢". جممع احلواشي" كذا يف ،¼ مل يأتمروازيد لكن عجاءين ½: بينهما وال يناقض آخر الكَالم أوله كما يف قولك

 يف ذلك الكَـالم     ¼لكن½يرتبط النفي باإلثبات وال يكون بينهما بعد        : أي] إخل... يتعلّق النفي : [قوله  )٤(
  ١٢. تناف وتناقض

  ١٢. ساقساق بأن فات أحد الشيئني املذكورين يف االت وإن مل يوجد االت:أي] إالَّو: [قوله  )٥(

 ١٢. احلكمأي  ١٢. بالتخفيف عاطفة وبالتشديد مشبهة بالفعل

 ١٢. أي لكن

 ١٢. أي لكن

 ١٢. أي االنتظام يف التعاطف ١٢. لكنأي  ١٢. لكنأي 

 ١٢. أي لكن

 ١٢. وإن مل يكن متسقا



 

   )١٥٥(  

      

لفالن علي  ½ : إذا قال  :"اجلامع" يف   محة عليه الر   مثاله ما ذكره حممد    ،مستأنف
الكالم متـسق   )٢( ألن ؛املال)١( لزمه ¼ه غصب ال ولكن ½ : فقال فالن  ¼ألف قرض 

لفـالن  ½ :لو قال )٤( وكذلك ،نفس املال )٣(فظهر أن النفي كان يف السبب دون      
 اجلارية جاريتك ولكـن يل      ،ال ½: فقال فالن  ¼علي ألف من مثن هذه اجلارية     

ولو  ، يلزمه املال فظهر أن النفي كان يف السبب ال يف أصل املال            ¼لفاعليك أ 
 لفالن)٥(كان يل قط ولكنهما½ : فقال فالن،¼هذا لفالن½ :كان يف يده عبد فقال

                                                
 ¼لكنه غصب½:  واإلثبات هو قوله¼ال½: وهو ما قال فالن" اجلامع"فالنفي يف مسئلة ] لزمه املال: [قوله  )١(

القرض ال أصل املال وهو لـزوم       : فهاهنا تعلّق النفي مبحلّ اإلثبات؛ ألنّ حملّ اإلثبات هو السبب أي          
بأصل اإلقرار وهو لزوم ألف     بالقرض ال   :  متعلّقاً بالسبب أي   ¼ال½: ألف درهم فيكون النفي وهو قوله     

  ١٢. درهم

ما يوافقان يف أصل ؛ أل له متوافقان ال متنافيان املقركَالم و املقر كَالم :أي] إخل... كَالم ال ألنّ: [قوله  )٢(
 آخر وهو الغصب وال  وهو القرض وأثبت سبباً     سبباً نفى إنما له    املقر ؛ ألنّ املال وإن اختلفا يف السبب    

١٢. "املعدن" كذا يف ، أصل املالهكَالمض يتعر  

فكان الكَالم متسقاً واملقصود من األسباب أحكامها فعند اتحاد ما          ] دون نفس املال  : [قوله  )٣(
هو املقصود ال يبايل باختالف األسباب على أنّ التوفيق يف التصحيح أيضاً ممكـن؛ ألنّ مـن         

ة القرض بناًء على ما بينهما من االنبساط       بني  األلف من مال املقر له عند غيبته       اجلائز أنه أخذ  
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، ال أنّ املقر أخذه غصباً بناًء على عدم اإلذن واإلجازة باألخذ

كـذا يف   ، مثل املذكور يف اتساق الكَالم ويف نفي السبب دون أصل املال          : أي] وكذلك: [قوله  )٤(
  ١٢. "احلصول"

 قد حيتمل أن يكون نفياً      ،¼ما كان يل  ½:  لكنه عن نفسه لقوله    ، نفي ¼لكنه½] إخل... ولكنه: [قوله  )٥(
فـإذا  ، وحيتمل أن يكون نفياً عن نفسه بدون التحويل       ، عن نفسه مع التحويل إىل املقر له الثاين       

 كان بيان أنّ نفي امللك عن نفسه كان مع التحويل إىل الثاين بإثبـات               ¼لكنه لفالن ½: وصل قوله 
  ١٢. عبد للمقر له الثاينفيكون ال، امللك

 ١٢. املقر ١٢. الكبري ١٢. أي االتساق

 ١٢. أي كالم املقرله ١٢. أي املقر يكون األلف عليه قرضا ١٢. يس يل عليك ألف ألجل القرضأي ل ١٢. بدم من ألف أو صفة أو بيان له

 ١٢. الذي أقر به املقر وهو القرض
 ١٢. أي ليس يل عليك ألف من مثن اجلارية ١٢. املشار إليها

 ١٢ .الذي أقربه املقر وهو كوا من مثن اجلارية ١٢. أي املقر بألف من مثنها ١٢. قرض

 ١٢. أي األلف املقر ا
 ١٢. ذو اليد

 ١٢. رجل

 ١٢. أي املقرله ١٢. أي العبد الذي يف يدي

 ١٢. أي العبد املذكور ١٢. أي العبد املذكور



 

   )١٥٦(  

      

 ألن النفي يتعلق باإلثبات   ؛وصل الكالم كان العبد للمقر له الثاين      )١(فإن ¼آخر
ولو أن   ،املقر له ردا لإلقرار   )٣( فيكون قول  األول)٢(وإن فصل كان العبد للمقر    

العقـد  )٤(ال أجيز½ :فقال املوىل ئة درهم   زوجت نفسها بغري إذن موالها مب     تة  أم
                                                

صال  االت:ينقيل جمموع أمر ساق على ما مدار االت؛ ألنّسقاً متكَالم يكون ال]إخل... فإن وصل: [قوله  )١(
 ال يبقى التناقض والتدافع ولو حبسب       حتى ،ق النفي واإلثبات بشيء بعينه     تعلّ عدم و كلّمبالسابق يف الت  
  ١٢. ر فتدب،نفاً مستأاًكَالم ساق بل يعدين ال يبقى االت فعند فقدان أحد األمر،الظاهر فقط

 مللكه  ه كان نفياً  كَالمل إذا فصل وقطعه      له األو   املقر ؛ ألنّ وهو من يف يده العبد    ] ل األو للمقر: [قوله  )٢(
ه لكن ،ه وإن كان شهادة الفرد فإن، إىل أحد خبالف ما إذا وصل     ال نفياً   عن نفسه أصالً    نفياً :أي مطلقاً

 فيكون تقـدمي اإلقـرار      ، واحد كَالمزلة  ـ مبن كلّ بالنفي عن نفسه صار ال     صالً بامللك للغري مت   ا أقر ملَ
 كـذا يف    ، العاقل عـن اإللغـاء     كَالم ل م اإلقرار بامللك لفالن صيانةً     كأنه قد  لفيجع ،وتأخريه سواء 

  ١٢. "املعدن"

 يف صورة الفصل رداً لإلقرار وتكذيباً للمقر ¼ما كان يل قطّ½: وهو قوله] قول املقر له: [قوله  )٣(
 بعد ذلك شهادة مبلك الثالث على ذي   ¼لكنه لفالن ½: ويكون قوله ، محالً للكَالم على الظاهر   

كذا ،  إذا كان بال دعٰوى امللك فبقي العبد ملكاً لهِسيما الوشهادة الفرد ال يثبت امللك ، اليد
  ١٢. "املعدن"يف 

ال أجيـز  ½ : فقال املوىل، بغري إذن موالها مبئة درهم  جت األمة إذا تزو    أنّ :يعين] جيز العقد ال أ : [قوله  )٤(
 :قولـه  و ، للنكاح  نفي العقد وفسخ   ¼ أجيزه ال½ : فقوله ،¼النكاح مبئة درهم ولكن أجيزه مبئة ومخسني      

؛  مبتـدأ  حيئنٍذ¼لكن½ فجعل ، واحد حماللّ واإلثبات والنفي يف حم، إثبات العقد  ¼إخل... ولكن أجيزه ½
 فقد قلع النكاح عن أصـله  ¼وال أجيز العقد½ :ا قال املوىلم توضيحه لَ  ، هذا نفي فعل وإثباته بعينه     ألنّ

    لَ  ،ةومل يبق له وجه صح ثُميلزم أن يكون إثبات ذلك الفعل ¼ولكن أجيزه مبئة ومخسني½ :ا قال بعده  م 
 فحملناه على ابتـداء   ، كَالم بآخره ل ال  فيتناقض أو  ، له  يف النكاح تابع االعتبار    رامله ؛ ألنّ املنفي بعينه 
 ، لالستيناف ال للعطـف     حٍ ¼لكن½ كِلمةل الذي عقدته فيكون      وفسخ النكاح األو   ،آخر النكاح مبهر 

 يكون هذا بعينـه مثـال       ¼ال أجيز النكاح مبئة ولكن أجيزه مبئة ومخسنيِ       ½ :ولو قال املوىل يف جواا    
واإلثبات إىل قيد املئة واخلمـسني فـال   ، إىل قيد املئة    ويكون النفي راجعاً    أصل النكاح  ساق فبقي االت 

  ١٢.  كذا قيل،رفي فعل وإثباته بعينه فتدبنيكون يف صورة الوصل 

 ١٢. بلكن املقترن مبا قبله بال فصل ١٢. املقر األول

 ١٢. املذكور

 ١٢. وهو فالن آخر

  يف كالم املقرله األول 
 ١٢. قوله ولكنه لفالن آخر ١٢. ان يلوهو قوله ما ك

 ١٢. املذكور

 ١٢. األول وهو ما كان يل قط

  يكون العبد املوجود يف بدل ١٢. وتكذيبا
 ١٢. يف املهر ١٢. أي بنفسها ١٢.  املقراألول لفالن

 ١٢. فقد نفى عقدها



 

   )١٥٧(  

      

سق فـإن    مت  الكالم غري   ألن ؛العقد)١( بطل ¼ئة ومخسني مبئة درهم ولكن أجيزه مب    
      بعـد  )٢(ثباتـه لكن أجيـزه إ   ½ :نفي اإلجازة وإثباا بعينها ال يتحقق فكان قوله       

 ¼ئةكن أجيزه إن زدتين مخسني على امل      ال أجيزه ول  ½ : وكذلك لو قال   ،العقد رد
  . ألن من شرطه االتساق وال اتساق؛يكون فسخا للنكاح لعدم احتمال البيان

                                                
من حيـث   : أيغري مرتبط مبا قبله     : غري متسق أي  : أي]  ألنّ الكَالم غري متسق    ؛بطل العقد : [قوله  )١(

  ١٢.  صورةًصالًىن وإن كان متاملع

لنكـاح  ا وأجـاز  ،د مبئة النكاح املقي  رد ؛ ألنه م ذلك ا ال نسلّ  نفيه إشكال وهو أ   ] إخل... إثباته: [قوله  )٢(
ا بعينها يف شيء واحدود مبئة ومخسني فال يكون نفي اإلجازة      املقياملهر يف باب النكاح  بأنّ: قلنا،إثبا 

لكن ½ : فكان قوله،كان النفي من أصل النكاح   النكاح بدون ذكره ومع نفيه ف       وهلذا يصح  ،من الزوائد 
 على إجازة املـوىل وقـد        نكاح األمة كان موقوفاً    ؛ ألنّ  إثباته بعينه بعد نفيه فال يعترب      ¼إخل... أجيزه

 كـذا يف بعـض      ، لالستيناف ال للعطـف    ¼لكن½ فيكون   ،سوخ ال تلحقه اإلجازة    واملف انفسخ بالرد 
   ١٢. احلواشي

 ١٢. درمها ١٢. أي العقد

 ١٢. أي العقد ١٢. أي املوىل ١٢. يف كل واحد ١٢. أي اإلجازة

 مئة درهم ١٢. درمها ١٢. يف املهر ١٢. أي العقد ١٢. أي املوىل بعد بلوغ اخلرب إليه يف املسئلة املذكورة ١٢. فريد قوله ال أجيز العقد مبئة درهم

 ١٢. األول

 ١٢. يف العقد األول بعد نسخه

 ١٢. قوله هذا ١٢. أي اتساق الكالم



 

 

 كان ¼هذا حر أو هذا   ½ :وهلذا لو قال   أحد املذكورين )١(لتناول  أو 
وكلـت  ½ : ولو قال  ،له والية البيان  )٢( كان حىت ¼أحدمها حر ½ :زلة قوله ـمبن

واحـد  )٤(البيع لكل )٣( كان الوكيل أحدمها ويباح    ¼ببيع هذا العبد هذا أو هذا     
لآلخـر أن   )٥(د إىل ملك املوكل ال يكـون      منهما ولو باع أحدمها مث عاد العب      

                                                
 ،و لنسبة أحد األمرين إىل شيء     ن أ  لنسبة أمر إىل أحد الشيئني ال على التعي        :أي] إخل... لتناول: [قوله  )١(

 وباجلملة مفاده وحمصول معناه اعتبار املفهوم املردود أخذه من الدوران بني الشيئني فيؤول املعـىن إىل               
زول احلكم  ـ وهذا مفهوم جممل مبهم غري صاحل لن       ،نيـ على التعي  مفهوم أحدمها أو معىن أحدمها ال     

عليه كاحل  الشخصي وجييـزه  ية وال لهينه ويكونـألمر إىل بيان القائل وتعي وهلذا حيول ا،ية والطالقر 
   كما تقـول   ،¼جاءين زيد أو بكر   ½ :قولك ك ،ين تفيد ثبوت احلكم ألحدمها    القاضي عليه ففي املفرد : 

 أَِو  أَِن اقْتلُواْ أَنفُسكُم  ﴿: قوله تعاىل  ويف اجلملتني تفيد حصول مضمون أحدمها ك       ،¼زيد قاعد أو قائم   ½
ة األصول هو خمتار مشس     مِية أهل اللغة وأ   هذا هو مذهب عام    ،]٦٦: النساء  [ ﴾ن ِدياِركُم اخرجواْ مِ 

 ني ومجاعة من النحويني إىل أا موضوعة للـشك        ـة وفخر اإلسالم وذهبت طائفة من األصولي      مِياأل
ن من   بل هي موضوعة ألحد املذكوري     ، وضعاً كَالم يقصد بال  معىن الشك ليس  ؛ ألنّ ديدسبوهو ليس   

 ولذا لـزم منـه      ، وهو اخلرب اهول   كَالم ال لّ باعتبار حم   الشك  نعم يف األخبارات جييء    ،نيـغري تعي 
        يف اإلنشاء¼أو½ه اخلرب فـفإنّ حملّ، التخيـري يف اإلنشاء؛ ألنّ اإلنشاء إلثبات الكَالم ابتداًء فال حيتمل الشك  

ففي اخلرب اهول لزم البيان ويف اإلنـشاء لـزم           على حسب ما يناسب املقام       للتخيري أو اإلباحة مثالً   
   ١٢. "احلسامي" كذا يف شرح ،ري بني أحد األمرين فافهمـالتخي

 تناوله ألحـد    ثُم ، كان أو بشرياً    مباركاً شاءهما  ن أحدمها أي  يـ يب :أي] كان له والية البيان   : [قوله  )٢(
 ا على سبيل البدل كما يف مسألة احل       املذكورين إمإو، يةرا على سبيل العموم كما يـأيت يف مـسئلة          م

  ١٢. لالتوكيل فال حيتاج إىل بيان املؤكّ

 واحد  كلّ البيع ل   إذا كان الوكيل أحدمها فال يصح      :ما يقال دفع لِ ] إىل آخره  ...ويباح البيع   : [قوله  )٣(
  ١٢. ¼إخل... ويباح البيع½ :ل فدفع بقولهمنهما قبل بيان املؤكّ

  ١٢.  والتوكيل إنشاء، يف موضع اإلنشاء للتخيري¼أو½  اجتماعهما أنّطوال يشتر] د واحكلّل: [قوله  )٤(

 فما  :قلت فإن   ،ألحد املذكورين على سبيل العموم     ¼أو½ بتناول   عمالً] إخل... ال يكون لآلخر  : [قوله  )٥(
ى سـبيل    ألحد املذكورين يف األوىل عل     ¼أو½ية ومسئلة التوكيل يف كون تناول       رالفرق بني مسئلة احل   

      ï 

  )١٥٨(  

     

 ١٢. العبد ١٢. العبد ١٢. املوىل لعبده ١٢. بعدها ومها املتعاطفان ا ١٢. من غري تعيني ١٢. أي حرف أو

 ١٢. قول املوىل
 ١٢. يف اإلام والترديد

 ١٢. أي املوىل

 ١٢. املوىل لرجلني ١٢. أي اختياره يف اليقني ١٢. أي العبدين

 الرجل

 ١٢. أي بيع العبد ١٢. أي الرجلني الرجل

 ١٢. املبيع ١٢. أي الوكيلني بالترديد ١٢. العبد ١٢. أي الوكيلني

 ١٢. ألنه انتهى التوكيل ببيعه مرة

 ١٢. للوكيل



 

   )١٥٩(  

     

 ىحـد إ طلقت   ¼هذه طالق أو هذه وهذه    ½ :ة له  ولو قال لثالث نسو    ،يبيعه
الثالثة يف احلال النعطافها على املطلقة منهما ويكون اخليار         )١(تقطلاألوليني و 

وعلى )٢(¼كما طالق وهذه  احدإ½ :زلة ما قال  ـة منهما مبن  قطلللزوج يف بيان امل   
ال ½ :زلة قوله ـنـ كان مب  ¼م هذا أو هذا وهذا    ال أكلّ ½ إذا قال    :هذا قال زفر  

لو  وعندنا ،مل يكلم أحد األولني والثالث ما  فال حينث  ¼م أحد هذين وهذا   أكلّ
  ولـو  ،مامل يكلمهما )٣(م األول وحده حينث ولو كلم أحد اآلخرين ال حينث         كلّ

                                                
 مال نفسه للوكيل بعـد  ف يف التوكيل فيه معىن إباحة التصر: قلنا؟البدل ويف الثانية على سبيل العموم   

 ألنّ   وذلـك  ؛¼جالس احلسن أو ابن سـريين     ½ : واإلباحة توجب العموم مثل قوهلم     ،وراًإن كان حمظ  
 واحـد فيثبـت   كـلّ   واحلظر مىت ارتفع عن أحد منهما غري عني فقد ارتفع من          ،اإلباحة رفع احلظر  

 واحـد   كلّ بالعموم بأن يثبت والية البيع ل      ل بيع ماله وال حيصل ذلك إالّ       مقصود املؤكّ   وألنّ ،العموم
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،منهما

 والعطف حبـرف اجلمـع      ¼الواو½ـقة ب  لكون الثالثة معطوفة على املطلّ     :أي] قت الثالثة وطلّ: [قوله  )١(
  ١٢. ني والثالثة فيقع عليهما الطالقـ األوليىحده مجع بني إ فصار كأن، بلفظ اجلمعكاجلمع

زلة ـ مبن؛ ألنه فكذلك يف القول املذكور،قةفإذا قال كذلك فالزوج باخليار يف بيان املطلّ] وهذه: [قوله  )٢(
  ١٢. هذا القول

النفـي عمـوم     يف موضع     فيعم ،ن واحد غري معي   ¼أو½ـب الثابت    ألنّ ]ال حينث ما مل يكلّمهما    : [قوله  )٣(
 ¼وهذا½ :ا قالم فلَ،¼ هذا وال هذاكلّمال أ½ كَالمحدة فيصري تقدير ال   ي عل  فرد منفياً   ويكون كلّ  ،فراداأل
 ولو قـال    ،¼ هذا وال هذين   كلّمال أ ½ : فشاركه فصار كأنه قال    ، مجعه إىل الثاين بنفي    دفقواو اجلمع   ب

 والقياس علـى مـسئلة      ،هماكلّم ما مل ي    أحد اآلخرين  كلّمل وال حينث لو      األو كلّمهكذا حينث لو    
 وكانـت  ن يف موضع اإلثبات فيختص    مها غري معي  احد فيها إ  ¼أو½ـب  الثابت ؛ ألنّ الطالق غري مستقيم  

 معطوفة علـى    ¼وهذه½ :ا قال  فلم ، دخلت بينهما  ¼أو½ ؛ ألنّ نني غري معي  ـ إحدى األولي  :أيقة  املطلّ
 فلو قال هكذا تطلق الثالثـة       ،¼حداكما طالق وهذه  إ½: قال  فصار كأنه  ،نةقة منهما وهي غري معي    املطلّ
  ١٢.  كذا يف بعض احلواشي،ني فكذا هاهناـري الزوج بني األوليـوختي

 ١٢. الزوجأي  ١٢. الزوج ١٢. أي العبد املبيع مرة

 ١٢. املرأة

 ١٢. املرأتني ١٢. املرأة ١٢. املرأة ١٢. بالترديد

 ١٢. أي إحدى املرأتني املطلقة باإلام ١٢. أي الثالثة ١٢. بال بيان ١٢. املرأة ١٢. يف التكلم

 ١٢. أي تعيني مصداقها

 ١٢. أي األوليني
 ١٢. أي على القياس على مسئلة الطالق

 ١٢. الفأي احل

 ١٢. أي احلالف

 ١٢. ومل يكلم ١٢. يعطف الثالث على أحدمها

 ١٢. بعطف جمموع اآلخرين على األول ١٢. أي علمائنا الثالثة

 ١٢. احلالف

 ١٢. احلالف

 ١٢. أي اآلخرين ١٢. احلالف



 

   )١٦٠(  

     

 ¼أو½)٢(أحدمها أيهما شاء ولو دخل    )١( كان له أن يبيع    ¼هذابع هذا العبد أو     ½ :قال
   ؛ أيب حنيفـة   عندمهراملثل  )٣(حيكم جها على هذا أو على هذا     ىف املهر بأن تزو 

 ، اللفظ يتناول أحدمها واملوجب األصلي مهر املثل فيترجح ما يـشاه           ألنّ
إذا ½ :ن قوله عليه السالم    أل ؛)٤(ة التشهد ليس بركن يف الصال     :ذا قلنا وعلى ه 

فـال  )٦(متام بإحـدمها  ق اإل علّ ¼هذا أو فعلت هذا فقد متت صلوتك      )٥(قلت
                                                

اضرب زيداً ½:  يف موضع اإلنشاء للتخيـري؛ ألنّ قولك¼أو½ألنّ كِلمة  ] إخل... أن يبيع أحدمها  : [قوله  )١(
ثبت في، إليتمار وال يتصور اإليتمار بإيقاع الفعل يف غري عني لتناول أحدمها غري معين واألمر ل¼أو عمراً

  ١٢. يتمارالتخيري ضرورة التمكّن من اال

ى عليـه    يرجح املـسم   إنما األصل يف املهر وهو مهر املثل و       نّأاألصل فيه   ] إخل... ولو دخل : [قوله  )٢(
 مهر املثل الذي هو األصل عند       صري إىل  هماًبى معني بل م   ى غري مسم   فإذا كان املسم   ،بعارض التسمية 

  ١٢. أيب حنيفة رمحه اهللا

 على هذا ألف درهـم أو       كجتتزو½ : يف املهر بأن قال    ¼أو½ لو أدخل لفظ     :يعين] إخل... حيكم: [قوله  )٣(
 املوجـب األصـلي يف بـاب    ؛ ألنّ حيكم مبهر املثل عند أيب حنيفة رمحه اهللا مثالً¼على هذا مئة دينار  
؛  ومل توجد   العدول عنه إذا كانت التسمية معلومة قطعاً       إنما و ،كالقيمة يف باب البيع   النكاح مهر املثل    

 التخيـريها يوجب    وقاال إن  ، فوجب املصري إليه    قطعاً ى معلوماً  مينع كون املسم   ¼أو½ كِلمة دخول   ألنّ
 وضع لتناول أحد األمرين وهـو  ¼أو½ كِلمة نّإ :ا نقول لكن، أحد املهرين أيهما شاءوللزوج أن يعطي 

  فإذا فسدت التسمية جبهالة يصار إىل موجبه األصلي        ،نجمهول غري معي ، ماري  ـا التخي  وأميثبـت   فإن 
ـ          ،يتمار يف الطلب كاألمر   ن من اال  ضرورة التمكّ  ري ـ ويف هذه املسئلة مل يوجد األمر فال يثبت التخي

١٢. "الشرح" كذا يف ،رفتدب  

: قوله تعـاىل  كما يف   ، وإرادة البعض   يف القعدة األخرية على طريق ذكر الكلّ       :أي] ةيف الصال : [قوله  )٤(
  ١٢. ]١٩: البقرة [  اآلية﴾ونَ أَصاِبعهم ِفي آذَاِنِهميجعلُ﴿

  ١٢.  التشهد مل تشرع إالَّ يف حالة القعود أنت قاعد؛ ألنّ قرأةقرأت التشهد و: أي] إذا قلت هذا: [قوله  )٥(

 لتناول أحد املذكورين وهو القعـدة أو قـراءة          ¼أو½ ؛ ألنّ لق اإلمتام بأحدمها  ع :أي] بأحدمها: [لهقو  )٦(
١٢. د فيكون أحدمها فرضاًالتشه  

  ١٢. فيكون اخليار للوكيل يف التعيني البيع ١٢. العبد ١٢. بال تعيني ١٢. رجل
  

 ١٢. ينالعبدأي  ١٢. الوكيل

 ١٢. الوكيل

 ١٢. الرجل

 ١٢. وعندمها ال ١٢. كألفني ١٢. تزوجها ١٢. أي امرأة

 ١٢. رمحه اهللا

 ١٢. يقارب ١٢. ألنه قيمة املبضع ١٢. يف باب النكاح ١٢. أي املتعاطفني ١٢. أي لفظ أو

 ١٢. يف القدر
 ١٢. الشهادتنيإخل الشتماله على ... هللاوهو التحيات 

 ١٢. وال بفرض

 ١٢. حىت تفوت بفواته

 ١٢. أي قعدت مقدار التشهد ومل تقل شيئا ١٢. التشهدأي 

 ١٢. املبىن عليه الصالة والسالم

 ١٢. أي إمتام الصالة

 ١٢. أي التشهد والقعود مبقداره



 

   )١٦١(  

     

قـراءة  )١(فاق فال يـشترط   واحد منهما وقد شرطت القعدة باالت      كلّ يشترط
 واحد من املذكورين    كلّ مث هذه الكلمة يف مقام النفي يوجب نفي          ،التشهد
ويف اإلثبـات  )٣(م أحـدمها إذا كلّ)٢( حينث ¼م هذا أو هذا   أكلّال  ½ : لو قال  حتى

ضرورة )٥( ومن ¼خذ هذا أو ذلك   ½ : كقوهلم ،التخيري)٤(يتناول أحدمها مع صفة   
                                                

وعند الشافعي رمحه اهللا فرض وعند أصحابنا واجب حتى جيـب           ] إخل... فال يشترط : [قوله  )١(
ما ذكرنا من التمـسك  لكن الصالة تتم بدونه لوجو  ، سجدة السهو إذا سٰهى عنه     د أركاا ِل

لفظ اإلمتام ال يدلّ على أنه مل يبق فرضاً بعده كما يف قوله  : فإن قيل ،  يف احلديث  ¼أو½بكِلمة  
 عليـه طـواف الزيـارة       فإنه بقي ، ¼ حجه  مت إذا وقف بعرفات فقد   ½: والسالمعليه الصالة   

فلم يبق التشهد فرضاً ، ء من أجزائهحقيقة اإلمتام يف شيء أنه مل يبق بعده جز       : قلنا، باإلمجاع
كما روي عن عبد ،  فأما أن يراد به األشراف وهي القرب فهو جماز    ،لفرضية القعدة باالتفاق  

 السجدِة آِخِر ِمن رأْسك رفَعت إذَا½: اهللا بن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال عليه السالم         
فَقَد تمالَ تصكت¼،  از وهو القرب منها يف بعض الصور ال يدلّ على ترك احلقيقة         وإرادة ا

،  وحديث التشهد غري متعذّر عمالً،يف اللفظ وال يصار إىل ااز إالَّ عند تعذّر العمل باحلقيقة
  ١٢". املنار"كذا يف شرح 

ما سبق أا يتناول أحد املذكورين وهو نكرة يف سياق النفي ف] إخل... حينث: [قوله  )٢( على يعم ِل
  ١٢. نفرادوجه اال

 علـى   ¼أو½ ولو بقـي      صار منفياً   الكلّ ؛ ألنّ ني أحدمها ـ ال يثبت اخليار يف تعي     :أي] أحدمها: [قوله  )٣(
 فيكون له والية التعيني يف أحدمها كما لو كان يف            يكون أحدمها منفياً   ؛ ألنه ريـة لوجب التخي  تحقيق

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،¼هذا  وحرهذا ½ :اإلثبات بأن قال

ذ هذا  خ½ : كقوهلم ، عليه قوله  دلّ ي ،هذا يف مقام اإلنشاء والطلب    ] إخل... ريـمع صفة التخي  : [قوله  )٤(
 ال  أو إخباراً سواء كان إنشاًء وإن مل يرد مبقام اإلثبات مقام اإلنشاء بل كان مطلقاً       :أي إالَّ و ¼أو ذلك 

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،يستقيم على اإلطالق

إباحة كلّ واحد من املذكورين أال ترى       : أي] عموم اإلباحة  ومن ضرورة التخيـري  : [هقول  )٥(
 جالس أحدمها أو كليهمـا إن       : كان معناه عندهم   ¼جالس الفقهاء أو احملدثني   ½: أنه إذا يقال  

  ١٢. شئت

 ١٢. أي التشهد والقعدة

 ١٢. بيننا وبينهم

 ١٢. وبني الشافعي رمحه اهللابيننا 

 ١٢. املتعاطفني ١٢. أي أو ١٢. يف الصالة

 ١٢. باملبهمألنه نفى الكالم  ١٢. احلالف ١٢. بالتردد بني األمرين ١٢. احلالف

 ١٢. مقام
 ١٢. يف اليقني ١٢. أي املذكورين ١٢. أي أو

 ١٢.  مجعهاخري يف تعيني املاخوذ وال خيارفإنه يت

 ١٢. لعدم اليقني



 

   )١٦٢(  

     

ـا   أ )٢(فَكَفَّارته ِإطْعام عشرِة مساِكني ِمن    ﴿ : اهللا تعاىل  )١(التخيري عموم اإلباحة قال    ِط مسو
مبعـىن   ¼أو½)٣(وقد يكـون   ،]٨٩: املائدة[﴾م أَو ِكسوتهم أَو تحرِير رقَبةٍ     تطِْعمونَ أَهلِيكُ 

 ،]١٢٨: آل عمران [﴾لَيس لَك ِمن األَمِر شيٌء أَو يتوب علَيِهم       ﴿ : قال اهللا تعاىل   ¼حتى½
ر أو أدخل هذه    ال أدخل هذه الدا   ½ : لو قال  : قال أصحابنا   يتوب عليهم  حتى معناه   :قيل
ـة   )٤(ال حنث وأ لو دخل األوىل     حىت ،¼حىت½مبعىن   ¼أو½ يكون ¼الدار ال أو)٥(ولو دخل الثاني
  . تقضي ديينحتى : يكون مبعىن¼ديينال أفارقك أو تقضي ½ :ومبثله لو قال ،يف ميينه)٦(بر

                                                
﴾ فَّارته ِإطْعامفَكَ﴿: كيف يكون قوله: فإن قلت، تأييد لعموم اإلباحة أو بيان له] قال اهللا تعاىل  : [قوله  )١(

فليكفر أحد هذه   : نه مبعىن األمر أي   إ: قلنا، بار وكَالمنا يف اإلنشاء    تأييداً؛ ألنه إخ   ]٨٩: املائدة  [ اآلية
  ١٢. األمور فيكون اإلنشاء

أطعموا العشرة ال أعلى األطعمة وال أخسها بل من األطعمة املتوسطة مـن       : أي] إخل... من أوسط : [قوله  )٢(
كسوا العشرة وأعطوهم اللبـاس   ِممن عليكم إطعامه وإنفاقه أو ا    ة املختلفة اليت تطعموا أهل بيتكم     األطعم

فهذا الترديد يسمى خصال الكفّارة أريد به منع اخللو ال منع اجلمع حتى لو              ، الوسط أو حرروا رقبةً واحدةً    
ع إباحة كلّ نوع منهما على      الثالثة م الواجب عندنا أحد األشياء     : مجع هاهنا جاز اموع عن أحدها أي      

  ١٢". الشرح"كذا يف ، نفراد حتى لو فعل الكلّ جاز لكن الواجب صار مؤدياً بأحد األنواعاال

 فإذا مل يستقم العطف بأن ،ن تكون للعطف   أ ¼أو½ األصل يف     أنّ :يعين] إخل... ¼أو½وقد يكون   : [قوله  )٣(
  ١٢. ¼حتى½ مبعىن ¼أو½ تكون  فٍحهنعمبش العطف ان يشوكَالمخيتلف ال

 قبل الثانيـة حنـث      أوالً فإذا دخل األوىل     ، قبل الثانية  وىل احمللوف عليه دخول األ     ألنّ ]حنث: [قوله  )٤(
  ١٢. لوجود الشرط ولو دخل األوىل بعد الثانية ال حينث لفوات الشرط

  ١٢.  قبل دخوله الدار األوىل:أي  )٥(

ولو دخـل   ، احمللوف عليه دخول األوىل قبل الثانية حنث لوجود الشرط        إن كان   ] بر يف ميينه  : [قوله  )٦(
إنما جعلت ، ولو دخل األوىل بعد الثانية ال حينث لعدم الشرط      ، األوىل قبل الثانية حنث لوجود الشرط     

مبعىن حتى لتعذّر العطف الختالف الكَالمني يف نفي وإثبات والغاية صاحلة؛ ألنّ أول الكَالم يف خطر                
  ١٢". احلسامي"و" البزدوي"كذا يف ، فلذلك وجب العمل ازه، رميوحت

 ١٢.  اجلمعأي إباحة كل فرد من غري خيار

 ١٢. يا حممد صلى اهللا عليه وسلم ١٢. أي النتهاء أمر ممتد

 ١٢. أي من ما مر دعاء االستيصال على ما قيل ١٢. يف الدعاء عليهم

 ١٢. أي الكفار ١٢. اهللا تعاىل ١٢. حىت

 ١٢. أي أو يتوب

 ١٢. رمحهم اهللا ١٢. أي إىل أن يقبل اهللا تعاىل توبتهم

 ١٢. احلالف
 ١٢. ي حىتأ

 ١٢. لوجود شرط احلنث ١٢. أو مبعىن حىتتائيد جيعل 

 ١٢. احلالف

 ١٢. احلالف

 ١٢. لعدم الشرط

 ١٢. الدار



 

 

 ىفإذا كان ما قبلها قابال لالمتـداد ومـا          ¼إىل½ـك)٢(للغاية)١(حت 
 رمحـه  مثاله ما قال حممد ،حبقيقتها)٣(عاملةبعدها يصلح غاية له كانت الكلمة   

 ¼حي تـص حىت½ أو ¼ يشفع فالن  حتى أضربك    إن مل  عبدي حر ½ : إذا قال  :اهللا
 كانت الكلمـة عاملـة      ¼خل الليل  يد حىت½ أو   ¼ تشتكي بني يدي   حىت½أو  

ن وأمثاهلـا    وشـفاعة فـال    ، ألن الضرب بالتكرار حيتمل االمتداد     ؛حبقيقتها
ولو حلف ال    ،)٥( الغاية حنث  فلو امتنع عن الضرب قبل    غاية للضرب   )٤(تصلح

                                                
 األصل فيها   ن لك ، وإن عدت هاهنا يف حروف العطف      ¼حتى½ نّ أ :يعين] ¼إىل½ـ للغاية ك  حتى: [قوله  )١(

 أو غري   ¼ رأسها حتىأكلت السمكة   ½يف  ما قبلها كما     بأن يكون ما بعدها جزء لِ      ¼إىل½كـمعىن الغاية   
 القرينـة   عـدم ا عند اإلطالق و    وأم ]٥: القدر  [﴾  ِهي حتى مطْلَِع الْفَجرِ   ﴿: قوله تعاىل جزء كما يف    
   ١٢. "نور األنوار" كذا يف ،ما قبلها ما بعدها داخل فينّفاألكثر على أ

ـ افأصلها كمال معىن الغ   ، إليه ويقتصر عليه    إليه الشيء وميتد   الغاية ما ينتهي  ] للغاية: [قوله  )٢( ة فيهـا   ي
  ١٢. ]٥: القدر [﴾ ِهي حتى مطْلَِع الْفَجِر﴿ :وخلوصها لذلك كما قال اهللا تعاىل

 الغاية هي الـيت     ؛ ألنّ  شرط االمتداد واالنتهاء لذلك    إنماة و وهي الغاية اخلاص  ] عاملة حبقيقتها : [قوله  )٣(
 لالمتـداد  ول من صالحية األ بالثاين فال بد وينتهيول األ بأن ميتدإالَّ ذلك ينتهي إليها شيء وال يتأتى    

  ١٢. "املعدن" كذا يف .والثاين لالنتهاء

 اعلـم أن    ثُـم  ، الناس ميتنعون عن الضرب عادة بالشفاعة وأمثاهلا        ألنّ ]تصلح غاية للضرب  : [قوله  )٤(
 قد تكون للغاية وقد تكون رد السببية         فحٍ اً كما تدخل على األمساء تدخل على األفعال أيض        ¼حتى½

  ولكـن  ، التشريك من غري اعتبار غاية وسببية      :أي وقد تكون رد العطف      ،¼كي½واازاة مبعىن الم    
 وشرط اإلمكان أن حيتمل الصدر لالمتـداد وأن   ، كما عرفت فيحمل عليه ما أمكن      ولاألصل هو األ  

 إالَّ إن أمكن و¼كي½ن مل يوجد الشرط تستعمل للمجازاة مبعىن الم  فإ،يصلح اآلخر داللة على االنتهاء
  ١٢.  كذا قال البعض،فتستعار للعطف احملض

 عن الضرب قبل الشفاعة أو الصياح أو االشتكاء أو دخـول             شرط احلنث الكف    ألنّ ]حنث: [قوله  )٥(
  إنّ: قلنـا ،يف حينث يف احلالر الوجود يف الزمان الثاين فك متصو شرط الرب: فإن قيل،الليل وقد وجد 

      ï 

  )١٦٣(  

       
  ١٢. يف أصل الوضع

  ١٢. أي كلمة حىت  ١٢. أي االمتداد  ١٢. أي حىت

  ١٢. وهي الغاية اخلالصة

  ١٢. أي كون حىت عاملة حبقيقتها

  ١٢. أي ختليصك الضرب  ١٢. املوىل

  ١٢. أي كلمة حىت  ١٢. بااللتجاء إىل اخلالص

  ١٢. أي الشفاعة  ١٢. ألن الرجل يترك القعوبة  ١٢.  األمثالبتجدد  ١٢. وهي الغاية

  ١٢. من الصياح واالشتكاء
  ١٢. احلالف

  ١٢. احلالف لوجود شرط احلنث



 

   )١٦٤(  

       

  العمل )٢(فإذا تعذر)١( قبل قضاء الدين حنثهنه ففارق قضيه دي ي يفارق غرميه حىت
 ، يقتلـه   ميوت أو حىت    كما لو حلف أن يضربه حىت      ،كالعرف)٣(عباحلقيقة ملان 

بال لالمتداد  ال ق مل يكن األو  )٥(وإن ،العرف)٤( الضرب الشديد باعتبار   محل على 
                                                

 احلامل على اليمني غيظ يلحق احلالف من جهة يف احلال هذا هـو              ؛ ألنّ  الوهلة أولاليمني يقع على    
١٢. د به اليمنيالعادة فيتقي  

 املفارقة حيتمل االمتداد وقضاء الـدين     عدم املالزمة وهي    ؛ ألنّ  للغاية ¼حتى½  كلمة  ألنّ ]حنث: [قوله  )١(
 كـذا يف    ، للمالزمة فإذا فارقه قبل قضائه الدين الذي هو غاية له حنث لوجود الـشرط              يصلح غاية 

  ١٢. "غاية التحقيق" و"الفصول"

فالضرب حيتمل ، إنه لو حلف أن يضربه حتى ميوت: جواب إشكال وهو أن يقال] إخل... فإذا تعذّر: [قوله  )٢(
وهلذا لو امتنع عن الضرب قبل املوت ال ،  للغاية¼ىحت½االمتداد واملوت يصلح منتهى للفعل ومع ذلك مل جيعل

  ١٢. كذا قيل، فأجاب بأنه إنما يترك العمل باحلقيقة هاهنا بالعرف؛ ألنّ احلقيقة قد تترك بالعرف، حينث

بل هو مانع عـن    ¼حتى½ ةققي عن العمل حب    مثل هذا العرف ليس مانعاً     الظاهر أنّ ] إخل... ملانع: [قوله  )٣(
إرادة معىن الغاية من    ال   املمنوع هو إرادة معىن املوت أو القتل حقيقة           فإنّ ،يقته حق ا على محل ما بعده  

 مقتضى حقيقته   : أن يقال  إالَّ املوت والقتل على الضرب الشديد       :أي ¼محل½ :ه يشري إليه قول   ،¼حتى½
نه ع منفصالًال   له   ظرفاً ويعترب   ،صل الغاية باملغيا   ليت صالًالصدر إىل مدخوهلا ووجوده مت    مد  وهو الغاية   

 مدخوهلا مـن االتـصال  انقطع وأريد الضرب إىل  فلو ،بأن ينقطع وجوده قبل الغاية بزمان ولو يسرياً  
 فاملوت أو القتـل  ، يف هذا املعىن لغاية جمازاً ل كان املوضوع    ، الغاية واالمتداد املعتربين يف مفهوم حقيقة    

ـ همتداد االهما قرب الضرب منهما ونتهاء إلي املراد من اال لكن ،على حقيقتهما  مـا   إليهما وات صاله
  ١٢.  كذا يف كتب األصول،ا إىل الضرب الشديدمل معىن الضرب إليهو يؤحتى

 وأ أمسك عن الضرب قبل أن ميـوت         ثُم اً شديد  إذا ضربه ضرباً   حتى]  آه ...باعتبار العرف : [قوله  )٤(
  وحيتمل أنه جواب إشكال وهـو أن        ،¼كان عاملة حبقيقها  ½ :ق بقوله هذه املسئلة متعلّ  و ،يقتله فقد بر 

 واملوت يصلح أن يكون املنتـهى       ، ميوت فالضرب حيتمل االمتداد    حتىنه لو حلف أن يضربه       إ :يقال
 وهلذا لو أمسك عن الضرب قبل املوت ال     ، للغاية ¼حتى½ للضرب ومع ذلك مل جيعل       :أيللفعل هاهنا   

  ١٢. مل باحلقيقة هاهنا بالعرفبأن ترك الع:  فأجاب،حينث

  ١٢. ¼إخل...  لالمتدادفإذا كان ما قبلها قابالً½ : بقولهةهذه املسئلة مرتبط] إخل... وإن مل يكن: [قوله  )٥(

  ١٢. أي دين احلالف

  ١٢. حلالفا  ١٢. أي الغرمي  ١٢. احلالف

  ١٢. أن يضربهحلف   ١٢. العام واخلاص  ١٢. وهي الغائية

  ١٢. يعين يترك احلقيقة ويعترب العرف

  ١٢. من كلمة حىت



 

 

    على اجلـزاء  )١(ا واآلخر جزاء حيمل   ل سبب واآلخر صاحلا للغاية وصلح األو، 
 دي حر إن مل آتـك حـىت       عب½ : إذا قال لغريه   :ه اهللا ما قال حممد رمح   )٢(مثاله
تيان بل هـي   لإلصلح غايةًي ألن التغدية ال     ؛حينث)٣( فلم يغده ال   هتاأ ف ¼تغديين
 ¼كي½)٥(زيادة األتيان وصلح جزاء فيحمل على اجلزاء فيكون مبعىن الم         )٤(ىلإ داٍع

ن ال  أذا ب تعذر ه )٧( وإذا ،¼التغدية)٦( جزاؤه إن مل آتك إتياناً   ½ :فصار كما لو قال   

                                                
 ¼كـي ½ حينئٍذ مبعىن الم  ¼حتى½فإن عدم الشرطان مجيعاً أو أحدمها فتكون        : أي] حيمل على اجلزاء  : [قوله  )١(

معىن اجلزاء؛ ألنّ بني الغاية واجلزاء من املناسبة وهي أنّ الشرط ينتهي إىل اجلزاء              فحمل على   ، ألجل السببية 
  ١٢. ؛ ألنّ األول لَما كان سبباً كان الغرض منه املسبب¼كي½فتكون مبعىن الم ، كما أنّ املغيا ينتهي إىل الغاية

  ١٢. مثال ما صلح األول سبباً واآلخر جزاء: أي  )٢(

  ١٢. كلّممتللاختيار فيه ال دية وهو فعل املخاطب  ألنه أتاه للتغ]ال حينث: [قوله  )٣(

دية داعية إىل زيادة اإلتيان فهو عـادة   التغ ما ذكرمت من أنّ:ولقائل أن يقول ] إىل زيادة اإلتيان  : [قوله  )٤(
 ،ايـة  لترك اإلتيان فأمكن العمل حبقيقـة الغ ؛ إذ عادم أن يكون التغدية داعيةاللئام دون عادة الكرام 

 ، وما ذكرت ذكر اخلواص فال يبين      رنا وحالة العوام ما ذك    ، احلكم على الغالب    مبىن  أنّ :واجلواب عنه 
  ١٢. احلكم عليه

  ١٢. كي تكرمينلك ت آتي:حنو ،ما بعده ِلةوهو الذي يكون ما قبله علّ] ¼كي½الم : [قوله  )٥(

على وجه التحقري بـأن  ال تعظيم والزيادة وذلك بأن يكون اإلتيان على وجه ال  ] ديةجزاؤه التغ : [قوله  )٦(
     ه     للجزاء    اإلتيان على هذا الوجه ال يصلح سبباً        فإنّ ،هبأتاه ليضربه أو ليشتمه أو ليؤدفكان شرط بـر

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،وإن مل يغده حينث  فال،بالغداء وقد وجداإلتيان على وجه يصلح سبباً للجزاء 

 ، معىن الغاية   وال يراعي حٍٍ    تكون العطف احملض جمازاً     محله على اجلزاء فحٍٍ    :أي] ر هذا وإذا تعذّ : [قوله  )٧(
ق العالقـة    مساع اجلزئيات بعد حتقّ    ؛ ألنّ  العرب كَالما يف    هل وهذه استعارة اخترعها الفقهاء وال نظري     

 يف لغـة العـرب والعـرف    ¼حتى½ واعترض عليه شيخ اإلسالم أنه إذا مل تكن     ،ليس بشرط يف ااز   
 اإلمـام  نّإ:  وميكن أن يقال،ستعملة يف العطف احملض وتفريع األحكام الشرعية على هذه االستعارة        م

مِ "الزيادات"د بن احلسن الشيباين رمحه اهللا صاحب        حمم فكفى قوله مساعـاً   ، ن كان يؤخذ منه اللغة    م 
      ï 

  )١٦٥(  

       

  ١٢. أي النتهاء ما قبلها

  ١٢. من حىت وهو مدخوهلا  ١٢. من حىت  ١٢. لكن  ١٢. من حىت وهو مدخوهلا

  ١٢. ملوىلا  ١٢. ويترك حقيقته وهي الغاية

  ١٢. ألنه ال ينتهي  ١٢. احلالف وهو املوىل  ١٢. أي ذلك الغري  ١٢. املوىل
  ١٢. التغدية

  ١٢. حىت  ١٢. أي التغدية  ١٢. ألا إحسان

  ١٢. أي محله على اجلزاء

  ١٢. ملا قبلها



 

   )١٦٦(  

       

   ـ  ،ل محل على العطف احملض    يصلح اآلخر جزاء لألو ه  مثاله ما قال حممد رمح
 إن مل تأتين½ وأ ،¼ عندك اليوميتغدأ  إن مل آتك حىتحر)١(عبدي½ : قال إذا:اهللا
حىت عندي اليوم  ي تغد ¼   وذلـك  ؛ عنده يف ذلك اليوم حنث        فأتاه فلم يتغد

ن يكـون  ألفعلني إىل ذات واحد ال يـصلح   واحد من ا أضيف كلّ ماألنه لَ 
  .اموع شرطا للرب)٣(العطف احملض فيكون)٢(فعله جزاء لفعله فيحمل على

                                                
ى النحاة يف أخذ املعاين من      مون عل  الفقهاء يتقد  نّإ :وأن يقال ،  والفقه ألنه كان متبحراً يف علوم اللغة     

  ١٢. ر فتفكّ،لنحاة مبقابلة الفقهاءا: أية هلم عربقوالب األلفاظ فال 

ة يف هذا املثال     التغدي  فإنّ ، استقامة اازاة  عدمهذا مثال للعطف احملض ل    ] تكآحر إن مل    عبدي  : [قوله  )١(
 وهلـذا   ،مكافاة واإلنسان ال يكايف نفسه     اجلزاء   ؛ ألنّ إلنسان ال جيازي نفسه   وا ، كاإلتيان كلّمفعل املت 

 ،ن أن جتعل مستعارة للعطـف      فتعي ، بصيغة اهول ال بصيغة املعلوم     ¼ل اجلنة أسلمت كي أدخ  ½ :قيل
آإن مل   ½ :ه قيل فكأن  عندك فعبدي    تك فلم أتغد حر¼،      عن اإلتيـان    متراخياً ى فإن مل يأت أو أتاه وتغد 

 األقرب يف هـذه     ؛ ألنّ  بعده موصوالً  التغديهو عدم اإلتيان و    لوجود الشرط    اًحرحينث وصار عبده    
  ١٢.  ال يستقيم التراخي كما ال خيفى¼الفاء½ فإذا جعلت مبعىن ،¼الفاء½االستعارة حرف 

 التعقيب يناسب معـىن  ؛ ألنّ¼ثُم½ أو مبعىن ¼الفاء½ على العطف مبعىن   :أي] على العطف احملض  : [قوله  )٢(
 فيكون امـوع    ، بوصف التعقيب  يداإلتيان والتغ : أيلني   على وجود الفع   جود الرب ف و الغاية فيتوقّ 

  ١٢. "الفصول" كذا يف ، فالإالَّ و حصل الرب عقيب اإلتيان من غري تراٍخى وتغد فلو اتى للربشرطاً

حتى  ،إالّ فال  تراٍخ حصل الرب و    ى وتغدى عقيب اإلتيان من غري      ولو أت  ]إخل... فيكون اموع : [قوله  )٣(
  ١٢. "التلويح" كذا يف ، حنث متراخياًى وتغد أو أتى ومل يتغدلو مل يأت أو أتى

  ١٢. رمحه اهللا  ١٢. و جمازاةأمن غري داللة على غاية   ١٢. من حىت  ١٢. من حىت

  ١٢. املوىل احلالف

  ١٢. فعبدي حر

  ١٢. قال

  ١٢. أي املخاطب

  ١٢. احلالف  ١٢. أي احلالف

  ١٢. إخل... أي املخاطب بقوله إن مل آتك حىت أتغدى

  ١٢. احلالف

  ١٢ .تعذر محله على اجلزاء

  ١٢. أي نسب وأستند

  ١٢. أي اإلتيان والتغدي

  ١٢ .ألن اازي بالكسر جيب أن يكون غري اازي بالفتح

  ١٢. موع الفعلني أي التغدي واإلتيانأي جم



 

   )١٦٧(  

      

 ½معىن امتـداد   )٢(مث هو يف بعض الصور يفيد      الغايةالنتهاء  )١(¼إىل
ـ  ،معىن اإلسقاط)٣(ر يفيدبعض الصواحلكم ويف    داد ال تـدخل فإن أفاد االمت

 اشتريت هذا املكـان  :ل نظري األو،الغاية يف احلكم وإن أفاد اإلسقاط تدخل 
 بشرط اخليار إىل)١( باع:ظري الثايننو ،احلائط يف البيع)٤( ال يدخل،إىل هذا احلائط

                                                
إنّ معىن الغاية هو االنتهاء فكانت إضافة االنتهاء إىل الغاية إضافة : ن قيلفإ]  النتهاء الغاية¼إىل½: [قوله  )١(

 ،العبارة حبذف املضاف إليه فالتقدير النتهاء ما قبل الغاية فال يرد          : قلنا، الشيء إىل نفسه وهو ال جيوز     
، ها مطلقـاً  دخول ما بعدها يف حكم ما قبل      : األول:  أربعة مذاهب ألهل العربية    ¼إىل½ثُم اعلم أنّ يف     

: والرابع، الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها وإالَّ فال: والثالث، عدم الدخول مطلقاً: والثاين
، على الدخول وال عدم الدخول¼ إىل½ـأنّ الدخول أو عدم الدخول حيتاج إىل دليل خارج وال داللة ل     

   ١٢.  كذا قيل،¼إخل... يفيد معىن½: واملصنف رمحه اهللا أورد تفصيالً حيث قال

فتذكر كِلمة  ، ا شك  تناوهل بأن ال يكون صدر الكَالم متناوالً للغاية أو يف        ] يفيد معىن امتداد احلكم   : [قوله  )٢(
 الـصوم   فإنّ، ]١٨٧: البقرة  [﴾  ثُم أَِتمواْ الصيام ِإلَى الَّليلِ    ﴿:  ملد احلكم إىل الغاية كما يف قوله تعاىل        ¼إىل½

  ١٢. فذكر الليل ملد احلكم، مساك ساعة بدليل مسئلة اخللف وهو ال يتناول ساعة أخرى اإليقع على

ا  ليسقط احلكم عم فتذكر الغاية،وراء الغاية ما ِلبأن يكون الصدر متناوالً   ] يفيد معىن اإلسقاط  : [قوله  )٣(
 اليد اسم للجارحة من رؤس      فإنّ ،]٦: املائدة  [ ﴾أَيِديكُم ِإلَى الْمراِفقِ  و﴿: قوله تعاىل ها كما يف    ءورا

  ١٢. هاء فذكر املرفق إلسقاط ما ورا،األصابع إىل اإلبط

، فيكون الغاية ملد احلكـم ، إذ اسم املكان يطلق على األقلّ واألكثر     ] ال يدخل احلائط يف البيع    : [قوله  )٤(
سرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِجِد     سبحانَ الَِّذي أَ  ﴿:  يف قوله تعاىل   ¼إىل½فعلى هذا يلزم أن يكون      : فإن قيل 

 لالمتداد؛ ألنّ صدر الكَالم ال يتناول ماوراء الغاية؛ إذ          ]١: اإلسراء  [﴾  الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد اَألقْصى   
بل يتحقّق فيه حكم اإلسقاط حيث دخـل        ، اإلسراء جيوز أن يكون فرسخاً أو فرسخني وليس كك        

ليلة " ىاملسجد األقصٰ "سراء  فقد  ثبت أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلّم دخل             حتت اإل " ىاملسجد األقصٰ "
إىل " ىاملـسجد األقـصٰ   "ثابت بالنص  ومن     " ىاملسجد األقصٰ "إىل  " مكّة"اإلسراء من   :قيل،  املعراج

يف وعلى هذا من أنكر دخول النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ، السماء وإىل حيث ما شاء اهللا فباألخبار
  ليلة املعراج يكفر إلنكاره النصوص القطعية ومن املسجد األقصى إىل السماء وإىل" ىاملسجد األقٰص"

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، ما شاء اهللا ليلة املعراج ال يكفّر ولكن يكون مبتدعاً إلنكاره اخلرب الصحيح

 ١٢. أي إىل ١٢. املسافة

 ١٢. إىل

 ١٢. إىل
 ١٢. أي االمتداد ١٢. الغاية يف حكم املغيا ١٢. أي يف حكم املغيا

 ١٢. أي اإلسقاط ١٢. أي اخليار



 

 

 ،م فالنا إىل شهر كان الشهر داخال يف احلكـم ثالثة أيام ومبثله لو حلف ال أكلّ    
 )٣( املرفق والكعب داخـالن    :لى هذا قلنا  وع ،ااإلسقاط ههن )٢(أفاد فائدة وقد  

 ¼إىل½ كلمة  ألنّ؛]٦: املائدة[﴾ِإلَى الْمراِفِق﴿ :حتت حكم الغسل يف قوله تعاىل
  الركبة ½ :قلنا)٤( وهلذا ، الستوعبت الوظيفة مجيع اليد    ه لوالها ههنا لإلسقاط فإن

 ةالرجل ما حتت السر)٥(عورة½ : يف قوله عليه السالم¼إىل½لمة  ألن ك؛¼ةمن العور
 ¼إىل½ ةوقد تفيد كلم   ،اإلسقاط فتدخل الركبة يف احلكم     تفيد فائدة    ¼إىل الركبة 

 ¼أنت طالق إىل شـهر    ½ :قال المرأته   إذا : وهلذا قلنا  ،احلكم إىل الغاية  )٦(تأخري
                                                

ه لو  فإن، الغاية هاهنا ألجل اإلسقاط؛ ألنّه تدخل الغاية يف احلكمفإن] إخل... باع بشرط اخليار: [قوله  )١(
  ١٢. هاءد فكان ذكر الغاية إلخراج ما ورا ويفسد العقداًب يثبت مؤشرط اخليار مطلقاً

 فيكون ذكـر الـشهر      ، يتناول الشهر وما فوقه    ¼كلّمال ي ½ : قوله ؛ ألنّ ]إخل... فائدة اإلسقاط : [قوله  )٢(
  ١٢. "الفصول" كذا يف ،إلسقاط وراء الشهر

ـ   ال حتى  ال اعتقاداً   لدخوهلما عمالً  ¼فرض غسلهما ½ : قال ذلك ومل يقل    إنما] داخالن: [قوله  )٣( ر يكفّ
  ١٢. ة غسلهماجاحده فرضي

ت املغيا فتدخل الركبة    ها تدخل الغاية حت   ما وراء  لِ  الصدر إذا كان متناوالً     ألجل أنّ  :أي] وهلذا: [قوله  )٤(
  ١٢.  كذا قيل،هاء فكان الغاية إلسقاط ما ورا،ماوراء الركبة يتناول ¼ةما حتت السر½ يف العورة؛ ألنّ

بني ½ فر مرفوعاً ديث عبد اهللا بن جع    أخرجه احلاكم يف مستدركه من ح     ] إخل... عورة الرجل : [قوله  )٥(
عنه  وسكت ¼ة إىل الركبة عورة   السر ،   يف سننه من حديث أيب أيوب رضـي          أيضاً  وأخرج الدار قطين 

  ١٢. ¼ة من العورةا أسفل من السرمما فوق الركبتني من العورة و½ اًاهللا تعاىل عنه مرفوع

جيل وهـو أن ال يكـون       ومعىن التأخري التأ  ،  إذا دخلت يف األزمنة    :أي] إخل... تأخري احلكم : [قوله  )٦(
  يف  يثبت بعد وجود الغاية ولو ال الغاية لكان ثابتاً         ثُم ، يف احلال مع وجود ما يوجب ثبوته       الشيء ثابتاً 

 يف   الغاية لكانت املطالبـة ثابتـةً      ال ولو،  الشهر ه لتأخري املطالبة إىل مضي     فإن ،احلال كالبيع إىل شهر   
 هو أن يكون الشيء يف احلال وينتهي الداخلة على الزمان التوقيت و¼إىل½  األصل يف   اعلم أنّ  ثُم ،احلال

 قد يكون للتأجيل والتأخري وهو أن ال ثُم ،ها أيضاًءورا  يف ما  ولو ال الغاية لكان ثابتاً     ،بالوقت املذكور 
      ï 

  )١٦٨(  

      

 ١٢. فتدخل الغاية أي اليوم الثالث يف احلكم

 ١٢. أي اإلسقاط
 ١٢. إىل

 ١٢. أي يف حكم اليمني وهو عدم التكلم

 ١٢. عندنا خالفا لزفر رمحه اهللا ١٢. قاطأي إفادة اإلس ١٢. أي إسقاط ما وراء النهر

 ١٢. أي وظيفة اليد من الوضوء أو الغسل ١٢. أي الغاية إلسقاط ما ورائها ١٢. أي الشان ١٢. ما وراء الغاية

 ١٢. فإا اسم اجلارية إىل اإلبط
 ١٢. األعضاء الواجبة السترأي من 

حتتها
 ما 
 بل
ورة
ة ع
سر
ن ال
كو
ال ت
ف

 .
١٢ 

 ١٢. وهو وجوب الستر يف الصالة ويف غريها ١٢. أي إسقاط ما وراء الغاية ١٢. أي كلمة إىل

 ١٢. الزوج ١٢. أي إلفادته التأخري ١٢. إذا دخلت يف األزمنة ١٢. أي حكم العورة



 

   )١٦٩(  

      

 يصلحال  ذكر الشهر  ألنّ ؛ق يف احلال عندنا خالفا لزفر     نية له ال يقع الطال    )١(وال
عليه)٢( احلكم واإلسقاط شرعا والطالق حيتمل التأخري بالتعليق فيحململد.  

                                                
 يف احلال    يثبت بعد وجود الغاية ولوالها لكان ثابتاً       ثُم ، يف احلال مع وجود مقتضيه     يكون الشيء ثابتاً  

 عليه مـن  دلّ البيع حيتمل التأجيل باعتبار ما ي لكن، وشيء من البيع والطالق ال حيتمل التوقيت       ،أيضاً
 ،اء عن اإللغ   األجل فيه إىل اإليقاع احترازاً     فر بأجل الثمن خبالف الطالق فص     قاًلّ فجعلناها متع  ،الثمن

  ١٢.  وغريه"املعدن"كذا يف 

ق يف احلال    ونوى به التنجيز تطلّ    ¼أنت طالق إىل شهر   ½ : لو قال  ؛ ألنه د ذا القيد  قي] ة له وال ني : [قوله  )١(
 وميكن أن جياب ،ة احلقيقة ال حتتاج إىل الني؛ ألنّنظر وفيه ،هكَالم نوى حقيقة  كِلمة؛ ألنه ويلغو آخر ال  

 حتتاج ¼ال يأكل رأساً½ة كالرأس غري املتعارف يف زلة احلقيقة القاصرة وهي حتتاج إىل الني      ـه مبن  بأن :عنه
١٢.  كذا يف كتب األصول،ةإىل الني  

يقـع يف   ½ : وقال زفر  ،هكَالم لغاء عن إ   حيمل الطالق على التأخري احترازاً     :أي] فيحمل عليه : [قوله  )٢(
ا  لكن، وتأجيل الشيء ال مينع ثبوت أصله كتأجيل الدين ال مينع ثبوت أصله،لتأجيلل ¼إىل½ ؛ ألنّ¼احلال
 وأصل الطالق   ،هاهنا دخل على أصل الطالق فأوجب تأخريه      وجيل ما دخل عليه     تأ ل ¼إىل½ نّإ: نقول

 علـى  مثّه كِلمةلثمن فال حيتمل التأخري بالتعليق فحملنا الا أصل ا فأم،حيتمل التأخري بالتعليق مبعىن شهر   
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،تأخري املطالبة

 ١٢. هاهنا ١٢. بل بعد الشهر ١٢. أي الزوج القائل ١٢. حالية

 ١٢. لتعذر العمل بالغاية

أي التاخري احترازا عن 
 ١٢. إلغاء كالمه

 ١٢. ألنه من اإلسقاطات ال من اإلثباتات كالبيع



 

   )١٧٠(  

      

   ٢(وأصله إلفادة معىن )١(لإللزام ¼على½ كلمة(وهلذا ،يق والتعلّالتفو 
 أو ¼عنـدي ½ : حيمل على الدين خبالف ما لو قال ¼ ألف لفالن علي ½ :لو قال 

 : إذا قال رأس احلصن    ":السري الكبري " وعلى هذا قال يف      ،¼قبلي½ أو   ¼معي½
سواه وخيار التعـيني    )٣(علنا فالعشرة  فف ¼آمنوين على عشرة من أهل احلصن     ½
 فكذلك  ، ففعلنا ¼مث عشرة ½ أو   ¼فعشرة½ أو   ¼منوين وعشرة آ½ : ولو قال  ،)٤(له

 : لـو قـال    حتى  مبعىن الباء جمازاً   ¼على½ وقد تكون    ،)٥(منوخيار التعيني لآل  
 وقـد   ،لقيام داللة املعاوضة   مبعىن الباء    ¼على½كون  ي ¼بعتك هذا على ألف   ½

                                                
ة األحكام  املستعمل يف عامقبلها على ما بعدها وهذا املعىن العريفّ      ما   إلثبات لزوم : أي] لإللزام: [قوله  )١(

علـى  ½ أو   ¼زيد على السرير  ½ : كقولنا ،قو والتف ي وهو التعلّ   عن معناها اللغوي   اًز أو جتو  ماخوذ نقالً 
كأنه فـوق نفـسه     وى ويغلب عليه     يعلوه ويركبه ويتعلّ   ها كان الالزم على الشيء كأن     م ولَ ،¼السطح

١٢.  كذا قيل،معناهاه  كان اإللزام كأنةلوجوبه على ذم   

زيـد علـى   ½ :ا كما يف قـوهلم   ي قد يكون حس    التعلّ :أيوهو  ]  آه ...يلّعق والت ومعىن التف : [قوله  )٢(
 الدين يستعلى من ؛ ألنّ¼ دين علىلفالن½ و¼فالن علينا أمري½ : وقد يكون معىن كما يف قوهلم،¼السطح
  ١٢. "الفصول" كذا يف ،¼ركبه دين½ : ولذا يقال،يلزمه

 : وقوله، سوى رأس احلصن وهذا ليس مبقصود بالتفريع بل املقصود    :أي]  آه ...فالعشرة سواه : [قوله  )٣(
ـ  الد¼على½ كِلمة طلب أمان نفسه على عشرة ب      ؛ ألنه  لرأس احلصن  :أي ¼وخيار التعيني له  ½ ة علـى  الّ

 وكذلك بأن يكون والية التعيني له ، عليهم يف ثبوت األمانتعلياًس فيقتضي أن يكون م ،قى والتفو التعلّ
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،ر من يشاءويذحيث خيتار من يشاء 

 عليهم  يكون مستعلياً ف، ¼على½ كِلمة طلب أمان نفسه على عشرة ب      ؛ ألنه لرأس احلصن : أي ]له: [قوله  )٤(
  ١٢. ني حيث خيتار من يشاء ويذر من يشاءـ وذلك بأن يكون له عليهم والية التعي،بوت األمانيف ث

 علـيهم يف    يـاً  رأس احلصن عطف أمام على أمان نفسه من غري أن يشترط تعلّ             ألنّ ]لألمن: [قوله  )٥(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،رأس احلصنل: أي فال يكون له اخليار ،أمام

 ١٢. أي معناه األصلي واللغوي

ادته
 إلف
أي

إللزام
ق وا

لتفو
ىن ا
 مع

 .
١٢ 

 ١٢.  حيمل عليه الفإنه

 ١٢. أي رئيسه وأمريه ١٢. أي إفادته التعلي

 ١٢. من بني أهل احلصن ١٢. املستامنأي  ١٢.  العشرة معهاآمنأي  ١٢ .أي أعطوين األمان

 ١٢.  العشرةه معاآمنأي  ١٢. املستامن ١٢. أي املستامن

 ١٢. ثبت األمان له والعشرة سواه
 ١٢. ن أهل احلصنم

 ١٢. دون املستامن

 ١٢ لإللصاق

 ١٢ .أي داللة وقوعه فيها ١٢ لإللصاق

 ١٢. فبدل علي يف قوله علي أل



 

   )١٧١(  

      

يباِيعنك علَى أَن لَّا يـشِركْن       ﴿ :الشرط قال اهللا تعاىل   )١(مبعىن  ¼على½يكون  
قين طلّ½ : إذا قالت لزوجها   : وهلذا قال أبو حنيفة    ]١٢: املمتحنة[﴾ِباللَِّه شيئاً 

 الكلمة ههنا تفيد معـىن       ألنّ ؛جيب املال )٢(قها واحدة ال   فطلّ ¼ على ألف  ثالثاً
  .ا للزوم املالالثالث شرط)٣(الشرط فيكون

                                                
 ؛ ألنّق بني الشرط واجلزاء اللزوم متحقّ؛ ألنّرت حقيقة وهي اللزوم إذا تعذّ:أي] مبعىن الشرط: [قوله  )١(

 الشرط  ؛ ألنّ كما قال من قبل   ¼جمازاً½ ومل يقل هاهنا     ، عنه وجوده   فيكون الزماً  ،ق بالشرط اجلزاء يتعلّ 
 عليه وفيـه التعاقـب؛ ألنّ   ىتعلّ يالزم امليتعلّ املشروط يالزم الشرط ويعقبه كامل    ؛ ألنّ زلة احلقيقة ـمبن

  ١٢. بني يكون أحدمها أثر اآلخرق املتعا فوق ذلك الشيء كما أنّالصاعد على الشئ يكون

  ١٢.  وقال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا جيب ثلث األلف،لزوجلوهو ألف ] ال جيب املال: [قوله  )٢(

 الشرط  ؛ ألنّ  ال جيب شيء من املال     واحدةً الرجل   قهاه إذا طلّ  فإن] إخل... فيكون الثلث شرطاً  : [قوله  )٣(
 قين ثالثـاً طلّ½ : كما لو قالتاأللف وعندمها جيب ثلث ،املال: ذا فات وهو الثلث فات املشروط أي     إ

 ، عـن الطـالق     واملال جيب عليها عوضاً    ، الطالق على املال معاوضة من جانب املرأة       ؛ ألنّ ¼باأللف
 ليس بني الطالق وبني املال مقابلة لينعقـد  :و حنيفة رمحه اهللا   وقال أب  ، مبعىن الباء  ¼على½ كِلمةفيحمل  

 ، ثُم يقع الطـالق الًثُم جيب املال؛ ألنّ املال جيب أو أوالً الطالق جيب ؛ ألنّنهما معاقبةبيمعاوضة بل   
  بال ترتيب حتقيقاً   ض معاً  للمعو عوض جيب مقابالً  ؛ ألنّ ال  وهذا معىن الشرط واجلزاء ال معىن املعاوضة      

 مل يوجد الشرط فلم  واحدةًطلّقهافإذا ، ن الثالث شرطاً للزوم املال فيكو ،للمقابلة وحيمل على الشرط   
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،يلزم املال

 ١٢. فتصحب األمثان

 ١٢. املرأة ١٢. رمحه اهللا

 ١٢. على الزوجة ١٢. طلقة ١٢. الزوج

 ١٢. وهو األلف

 ١٢. أي يف هذا القول

 ١٢. من الطالق

 ١٢. يلزم املال فإذا طلقها واحدة مل يوجد الشرط فال



 

   )١٧٢(  

     يف 

   إذا قال   :وباعتبار هذا األصل قال أصحابنا    )١(للظرف ¼يف½ كلمة 
 مث هـذه الكلمـة   ، لزماه مجيعـا  ¼غصبت ثوبا يف منديل أو مترا يف قوصرة       ½

 :إذا استعملت يف الزمان بأن يقـول )٢(ا أم،تستعمل يف الزمان واملكان والفعل    
  يف ذلك حذفها و إظهارها      يستوي : فقال أبو يوسف وحممد    ،¼أنت طالق غدا  ½

 يقـع  ¼أنت طالق غدا½ :زلة قولهـ كان مبن  ¼أنت طالق يف غد   ½ : لو قال  حتى

                                                
 ،¼املاء يف الكوز½ : مثلما قبلها حتقيقاًعاء ِلو ظرف و¼يف½ كِلمة ما دخلت عليه    :يعين] لظرفل: [قوله  )١(

 :ا قـوهلم   وأم ، واخلروج يف يوم كذا    ،¼النعمة والدراهم يف الكيس   ½ و ،¼زيد يف الدار  ½ : مثل و تشبيهاً أ
ه ملـا جعـل   له وعلى معىن أن نظره وتأملّ العلم حم فعلى معىن أنّ¼زيد ينظر يف العلم وأنا يف حاجتك      ½

   ١٢. "املعدن"يف  كذا ،ا قد اشتملت عليها لغلبتها على قلبه جعل كأّظرفاً لنفسهاحلاجة 

 وإثباته ¼يف½ اختلفوا يف حذف  : يعين ¼أنت طالق غداً  ½ :مثل أن تقول  ] إخل... ا إذا استعملت  أم: [قوله  )٢(
 ،ا قبله ما قبله غري فاضل عم     لِ معياراً ¼يف½ يكون ما بعد     حتى ¼يف½ بأن أيهما يقتضي استيعاب مدخول    

 مها سواء يف : فقال الصاحبان،ا قبله عمما قبله فاضالًِل  ظرفاً¼يف½ يكون ما بعد حتىوأيهما ال يقتضيه   
 لو حتىما بعده  ِل سواء يف كون الغد معياراً ¼يف غد ½ : وقوله ¼غداً½ : فقوله ،أنه يستوعب مجيع ما بعده    

 ،ه كلّ¼الغد½ـ املراد ب الظاهر أنّ فإنّ، خالف الظاهر؛ ألنهق قضاًء ال يصد¼نويت به آخر النهار  ½ :قال
 نوى ؛ ألنهق فيهما ديانةً بل يصد،خالف الظاهر وى آخر النهار فقد نوى ختصيص البعض وهذا     فإذا ن 

أنـت  ½ :صل الفعل بالظرف بأن قال    اتو ¼يف½ ا عند أيب حنيفة رمحه اهللا إذا حذفت        وأم ،هكَالمحمتمل  
الفعل فيقتـضي    شابه املفعول به حيث انتصب ب       حينئذٍ ؛ ألنه  فرياد به االستيعاب إن أمكن     ¼طالق غداً 

 ال  ¼نويت آخـر النـهار    ½ : فإذا قال  ،جموعه إن أمكن  مبق الفعل   االستيعاب كاملفعول به يقتضي تعلّ    
ه ق قضاءً يصدفال، كَالمه غري موجب    ؛ ألنل أن يقع الطالق يف     بدالنهارأو ،وأم صل الفعل بـه  ا إذا ات

يف ½: فإذا قال  ،ة االستيعاب  الظرفي  إذ ليس من ضرورة    ؛اقتضى وقوعه يف جزء من النهار      ¼يف½بواسطة  
 لوقوعه يف جزء مبهم من الغد ولـه         ق ديانةً  كما يصد  ق قضاءً  يصد ¼نهارأردت آخر ال  ½:  وقال ¼غد

 يقتضي استيعاب العمر خبالف     ول األ  فإنّ ،¼يف الدهر ½ و ¼ الدهر ألصومن½  ونظري هذا  ،نيـوالية التعي 
  ١٢. ر اإلسالم رمحه اهللا كذا قال فخ،ه يقع على الساعة فإن،الثاين

 ١٢. أي كون يف للظرفية

 ١٢.  املنديل والتمر مع القوصرةأي الثوب مع ١٢. غصبت

 ١٢. مها إىل املالك ردأي لزوم

 ١٢. أي كلمة يف

 ١٢. أي احلدث اللغوي ال االصطالحي

 ١٢. الزوج ١٢. كلمة يف

 ١٢. أي ظرف الزمان ١٢. رمحهما اهللا

 ١٢. أي يف ١٢. أي يف
 ١٢. قوله أنت طالق يف غد ١٢. تفريع على استواء جهيت احلذف واإلظهار

 ردعاء التم



 

   )١٧٣(  

     يف 

ـ     ،الطالق كما طلع الفجر يف الصورتني مجيعا        إىل  ه اهللا  وذهب أبو حنيفة رمح
أا إذا حذفت يقع الطالق كما طلع الفجر وإذا أظهرت كان املراد وقـوع      

ال وجود النية يقع الطـالق        الغد على سبيل اإلام فلو     جزء من )١(الطالق يف 
آ ولو نوى    ،ل اجلزء لعدم املزاحم له    بأو  ومثال ذلك   ،نيته)٢(تخر النهار صح 

على صوم الـشهر    )٣(ه يقع  فإن ¼إن صمت الشهر فأنت كذا    ½ :يف قول الرجل  
ذلك على اإلمساك سـاعة     )٤(ع يق ¼إن صمت يف الشهر فأنت كذا     ½ :ولو قال 
 ¼مكـة ½يف  أنت طـالق يف الـدار و  ½ :ا يف املكان فمثل قوله   وأم ،ريف الشه 

                                                
وذلك ألّا إذا ذكرت صارت الطالق مـضافاً إىل  ]  آه...يف جزء من الغد على سبيل اإلام : [قوله  )١(

الغد ظرف على كال التقديرين فما السر يف : فإن قيل، جزء مبهم من الغد وذلك ال يقتضي االستيعاب       
وإذا ،  شابه املفعول به¼يف½ إذا حذف عنه: يلق،  يقتضي االستيعاب وإظهاره ال يقتضي    ¼يف½ إن حذف 

كذا يف أكثر الشروح ويف     ، والظرف ال يقتضي االستيعاب   ،  متحض ما دخلت عليه للظرفية     ¼يف½ ذكر
 حيـث   ]١: اإلسراء  [﴾  سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدهِ   ﴿: يشكل هذا يف قوله تعاىل    : فإن قيل ، "املعدن"

: قيـل ، اء مجيع الليل بل كان يف جزئه على ما عرف يف قصة املعراج          ومل يستوعب اإلسر   ¼يف½حذف  
 يقتضي االستيعاب على ما هو أصل أيب حنيفة إالَّ بدليل واألخبار مستفيـضة              ¼يف½األصل إن حذف    

  ١٢. على أنّ اإلسراء إنما كان يف بعض الليل انتهى

ض يتمح ¼يف½ كِلمةه إذا ظهرت     موجبه وألن  ر من غري تغي   تهن أحد حمتمال   عي  ألنه ]تهت ني صح: [قوله  )٢(
ء من الغد وذلـك ال يقتـضي        إنما يكون يف جز   ة وظرف الطالق    ص ما دخلت عليه يف الظرفي     خلّتي

  ١٢. االستيعاب

يقتـضي  ف هر بال واسطة حرف اجلـر     الش شرط حنثه صوم مجيع      :أي] إخل... يقع على صوم  : [قوله  )٣(
  ١٢. استيعاب الشهر بالصوم

 الفعل مضاف إىل جزء مبهم من الشهر وذلك ال يقتضي            ألنّ ]إخل... يقع ذلك على اإلمساك   : [لهقو  )٤(
  ١٢. االستيعاب

 ١٢. الكاف للمفاجاة أي مبجرد طلوعه يف أول أجزائه

 ١٢. أي احلذف واإلظهار
 ١٢. من اللفظ ال النية ١٢. أي يف

 ١٢. بأن قال أنت طالق غدا

 ١٢. أي مراد القائل ١٢. يف ١٢. مبجرد طلوعه

 ١٢. ألنه داخل حتت مطلق اجلزء ١٢. بال تعيني له كالصبح والضحى

 ١٢. ألنه عني أحد حمتمالته ١٢. ألنه موجود وغريه معدوم فال مزامحة

  ظهارأي الفرق بني احلذف واإل
 ١٢. أي طالق مثال ١٢.  حنيفة رمحه اهللا    عند أيب

 ١٢. بتمامه
 ١٢. نهمأي صوم يوم 

 ١٢. أنت طالق ١٢. استعماهلا



 

   )١٧٤(  

     يف 

 الظرفيـة    وباعتبار معىن  ،مجيع األماكن )٢(ذلك طالقا على اإلطالق يف    )١(يكون
  يتم ِمما إىل زمان أو مكان فإن كان الفعل         هضافأ إذا حلف على فعل و     :قلنا

 وإن كـان الفعـل      ،ن أو املكان  بالفاعل يشترط كون الفاعل يف ذلك الزما      
٤( ألنّ ؛ يف ذلك الزمان واملكان     يشترط كون احمللّ   إىل حملّ )٣(ىيتعد(  ما  الفعل إن

                                                
الطالق إذا أضيف إىل املكان يقع الطالق يف احلال؛ ألنّ املكان ال يـصلح    : أي] إخل... يكون ذلك : [قوله  )١(

فاً للشيء ال بـد أن يكـون صـاحلاً       وما كان وص  ، ظرفاً للطالق؛ إذ الظرف للشيء مبنـزلة الوصف له       
للتخصيص واملكان ال يصلح خمصوصاً للطالق حبال؛ ألنه إذا وقع يف مكان وقع يف األماكن؛ ألنه ال يفضل           

  ١٢. إخل... بل كلّه سواء يف ذلك خبالف الزمان، املكان على اآلخر يف حق إيقاع الطالق

 يكون الطالق يف مجيع األماكن يف :أي ¼على اإلطالق½ : من قولهدلب]  آه...ألماكنيف مجيع ا: [قوله  )٢(
 الوصف له وما كـان وصـفاً        زلةـ إذ الظرف للشيء مبن    ؛ للطالق  املكان ال يصلح ظرفاً    ؛ ألنّ احلال

مسند به واملكان ال يـصلح       بالوصف و  املوصوف خمتص و ، للتخصيص  أن يكون صاحلاً   بد للشيء ال 
 ¼أنت طالق يف الدار½ : فقيل،ع فيه الطالق إذا أضيف إىل املكان إذا وقع يف مكان يق؛ ألنهلطالق حبالل

 به إضمار الفعل بأن أريد يف دخولك الدار فيصري مبعىن الشرط فال تطلـق يف  إالَّ أن يرادوقع يف احلال  
 ولكنـه   ، اللفظ حيتمله  ؛ ألنّ ق فيما بينه وبني اهللا تعاىل      وأراد الفعل احلال فيصد    لّ ذكر احمل  ؛ ألنه احلال

١٢. ق قضاًءخالف الظاهر خالف يصد  

 هما ال تـتم    فإن ، والقتل مثالً  ف وجوده إىل مفعول كالضرب والشج      يتوقّ :أي] إخل... ىيتعد: [قوله  )٣(
  ١٢.  واملقتولجود املفعول وهو املضروب واملشجوجف على و بل يتوقّ،بوجود الفاعل وحده

ها أال ترى أنه ختتلف لّ تعرف بظهر آثارها يف حمإنما األفعال  ألنّ]إخل... ق يتحقّإنما الفعل ألنّ: [قوله  )٤(
 ى ضـرباً  أثره يف اإليالم يسم من األعلى على غريه فإنّ  من أرسل خشبة    فإنّ ،أمسائها باختالف آثارها  

ا اختلف الفعل باختالف    م ولَ ،ى قتالً زهاق الروح يسم  إ أثره يف     وإنّ ى جرحاً  أثره يف اجلرح يسم    وإنّ
 وحنـن نقـول ـذا    ،ه املكان يف حقّفرياعي ، الفعل باعتبار ما ثبت باملفعول به اسم ا علمنا أنّ  آثاره

   إنّ:ا قيلاالستدالل خرج اجلواب عم فيجب أن يراعي ، بالفاعل واملفعول ال بأحدمها هذه األفعال تتم 
 هذا توضيح ما يف     ، باملفعول وهو أثر الفعل     ملعىن اختص  إالَّ اسم الفعل مل يثبت      ؛ ألنّ همااملكان يف حقّ  

  ١٢. "املعدن"

 ١٢. أي الطالق املضاف

 ١٢. عن قيد النكاح

 ١٢. يف كلمة يف ١٢. مجع أمكنة ١٢. بيان اإلطالق

 ١٢.  ظرفا لهألن املكان ال يصلح
 ١٢. أي الفعل

 ١٢. ضافة الظرفيةباإل
 ١٢. الذي أضاف الفعل إليه ١٢. الذي أضاف الفعل إليه ١٢. أي ال حيتاج إىل املفعول

 ١٢. أي املفعول ١٢. أي يتجاوز أثره



 

   )١٧٥(  

     يف 

 : إذا قال  ":اجلامع الكبري " يف    رمحه اهللا  قال حممد  .يف احملل )١(ق بأثره وأثره  حقّيت
 فشتمه وهو يف املـسجد واملـشتوم خـارج    ¼ن شتمتك يف املسجد فكذا   إ½
 ،حينث)٣(ولو كان الشامت خارج املسجد واملشتوم يف املسجد ال        )٢(سجد حينث امل

 يـشترط كـون     ¼شججتك يف املسجد فكـذا    ½ أو   ¼إن ضربتك ½ :ولو قال 
        فيـه  املضروب واملشجوج يف املسجد وال يشترط كون الضارب والشاج ، 

يس ومات   فجرحه قبل يوم اخلم    ¼إن قتلتك يف يوم اخلميس فكذا     ½ :ولو قال 
 ولو  ،يوم اجلمعة ال حينث   )٥(ولو جرحه يوم اخلميس ومات    )٤(يوم اخلميس حينث  

                                                
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، يف حملّ يقع عليه فرياعي املكان والزمان يف حق احمللّ: أي] وأثره يف احمللّ: [قوله  )١(

  ١٢. كذا قيل، ألنّ الشتم يتم بالشامت وحده فكان شرط احلنث وجوده يف املسجد وقد وجد] حينث: [قوله  )٢(

ـ  فكالمها مِ  ،ر أيضاً قه كما يكون مبا يؤثر فيه يكون باملؤثّ        حتقّ ؛ ألنّ وهذا مشكل ] ال حينث : [قوله  )٣( ا م
 ياًا كان الفعل متعـد    م لَ :ا نقول  ألن ؛مف عليه الفعل واشتراط الظرفية يف أحدمها دون اآلخر حتكّ         يتوقّ

 هـو املقـصود     لّ ويكون احمل   ضرورةً لّ مع الفاعل يكون املقصود ووقوع الفاعل على احمل        لّوذكر احمل 
١٢. "مفتاح العلوم" كما يف ، هلذالّة يف احملفاشتراط الظرفي  

  يصري قتالًإنما القتل ؛ ألنّ بوجود الشرط وهو القتل يف يوم اخلميسكلّمت احلالف امل  :أي] حينث: [قوله  )٤(
  بعد زهـوق الـروح   و  جرحاًىعند زهوق الروح أال ترى أنه قبل زهوق الروح يف يوم اخلميس يسم

زمان زهوق الروح ومل يوجد زهوق الروح يف يوم اخلميس فلم يوجـد شـرط                فرياعى، ى قتالً يسم 
  ١٢.  كذا قيل،احلنث وهو القتل فيه

لتك يوم  ثُم حلف يوم اخلميس إن قت      ، لو كان ضربه يوم األربعاء     :فإن قيل ] ومات يوم اجلمعة  [: قوله  )٥(
  إنّ : قلنا ،ت املضروب يوم اجلمعة ال حينث وإن وجد زهوق الروح يف اجلمعة            فما ،حراجلمعة فعبدي   

االمتناع عن وقوع الفعـل  لف امتناع عن الفعل يف املستقبل وليس يف وسع احل        اللإنما شرعت   اإلميان  
 ، يف اليمني فلذا ال حينـث      فال يكون التعليق السابق على احللف داخالً      ، احمللوف عليه قبل عقد اليمني    

  ١٢. ا يف بعض احلواشيكذ

 ١٢. إمنا يوجد

 ١٢. الذي سبه الشامت ١٢. أي عبدي حر ١٢. مثال املكان

 ١٢. املتكلم

 ١٢. لوجود الشرط وهو كون الفاعل يف الظرف

  شرط احلنثاملتكلم لعدم 
 ١٢. أي عبدي حر ١٢.    وهو وجود الشامت فيه

 ١٢. كليهما

 ١٢. وحده ١٢. سر شكسته شده

 ١٢. املسجد ١٢. ألنه ليس حمل الضرب ومظهر أثره

 ١٢. أي اروح
 ١٢. مثال الزمان

 ١٢. احلالف املتكلم
 ١٢. أي اروح

 ١٢. أي احلالف

 ١٢. احلالف

 ١٢. اروح

 ١٢.  يوم اخلميسلعدم الشرط وهو القتل ١٢. حارو

 ١٢. الضرب على الرأس



 

   )١٧٦(  

     يف 

 : إذا قـال   :ه اهللا  قال حممد رمح   ،معىن الشرط )١(دخلت الكلمة يف الفعل تفيد    
الشرط فال يقع الطالق قبل دخول      )٢( فهو مبعىن  ¼أنت طالق يف دخولك الدار    ½

 إن كانت يف احليض وقع الطـالق  ¼كأنت طالق يف حيضت½ : ولو قال ،الدار
أنت طـالق يف    ½ : لو قال  "اجلامع" ويف   ،يف احلال وإال يتعلق الطالق باحليض     

ن كان ذلك  إ¼يف مضي يوم½ : ولو قال،يطلع الفجر )٣( مل تطلق حىت   ¼جميء يوم 
كان الغد لوجود الشرط وإن )٥(غروب الشمس من)٤(عنديف الليل وقع الطالق 

                                                
ألنّ الفعل كالدخول واخلروج ال يصلح ظرفاً للطالق على معىن أن ] تفيد معىن الشرط: [قوله  )١(

يكون شامالً له؛ ألنه عرض اليبقى زمانني والظرف حملّ للمظروف وما ال يبقى زمـانني ال                
ازاً ِلما أنّ بني الشرط فإذا تعذّرت احلقيقة وهي الظرفية محل على الشرط جم، يكون حملّ الشيء
  ١٢. والظرف مقارنة

 ؛ ألنـه   له  للطالق على معىن أن يكون شامالً       األقوال ال تصلح ظرفاً     ألنّ ] آه ...مبعىن الشرط : [قوله  )٢(
 ولكن بـني    ، الشيء لّ ال يكون حم    والظرف حمل للمظروف وما ال يبقى زمانني       عرض ال يبقى زمانني   

ِلما أنّ بني الظرف واملظروف مقارنة كما بـني الـشرط           قارنة  الظرف والشرط مناسبة من حيث امل     
ه لو قال مع الة يقام بعضها مقام البعض بدليل أن  حرف الص   فإنّ ،¼مع½ معىن   ¼على½ فحمل   ،واملشروط

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،الق بالدخولدخولك الدار يقع الطّ

ـ  ، غروب الشمس خبالف النهار    إىل اليوم من طلوع الفجر       ألنّ ] يطلع الفجر  حتى: [قوله  )٣( ه مـن    فإن
  ١٢.  كما ال خيفى، تطلع الشمس وهو غري صوابحتى ويف بعض النسخ ،طلوعها إىل غروا

 يوجد إذا مضى مجيع سـاعات       إنماذا  ق مبضي اليوم و    الطالق معلّ   ألنّ ]عند غروب الشمس  : [قوله  )٤(
يف الليل وعند  كَالم إذا قال هذا المن الغدإنما يكون عند غروب الشمس اليوم ومضي مجيع الساعات 

  ١٢.  فيها إذا كان هذا القول يف اليومكَالم تلك الساعة اليت وجد الجميء

 اليوم  دلّ على إرادة مضي    احلالف ما ي   كَالم ليس يف    :لقائل أن يقول  ]  لوجود الشرط  من الغد : [قوله  )٥(
التام،       أجيب ،ق الطالق فيه   اليوم الذي علّ    بل هو مطلق فلم ال حينث مبضي : ه مضي بعض اليوم ال      بأن

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،يكون مبضي مجيع الساعات كما قال الشارح

 ١٢. الزوج ١٢. إخل... أي تعليق احلكم بالفعل مبعىن قوله إن دخلت ١٢. يفأي 

 ١٢ . يف دخولك: يف قوله¼يف½أي لفظ 

 ١٢. املرأة

 ١٢ .أي وإن مل تكن حائضا يف احلال ١٢. لوجود الشرط يف احلال

 ١٢ .أي يء زمانه
 ١٢ .الكالم ١٢ .بدل يف جميء يوم ١٢ .من اليوم الثاين ١٢ .املرأة

 ١٢ .وهو مضي اليوم ١٢ .ن الطلوع إىل الغروبمألن مضي متامه 



 

   )١٧٧(  

     يف 

 لـو  "الزيـادات " ويف ،جتيء من الغد تلك الساعة    )١(ق حني طلّكان يف اليوم ت   
 كـان ذلـك    ¼إرادة اهللا تعاىل  ½ أو يف    ¼أنت طالق يف مشيئة اهللا تعاىل     ½ :)٢(قال

  .ق ال تطلّحتىمبعىن الشرط 

                                                
؛  إذا حلف وقت الزوال يقع الطالق إذا جاء وقت الزوال من الغـد :يعين]  من الغد يءجتحني  : [قوله  )١(

النصف الثاين من الغد كان اليوم       فإذا مضي نصف النهار يف يوم احللف و        ، الشرط معىن يوم كامل    ألنّ
  ١٢. "املعدن" كذا يف ، فوقع الطالق لوجود الشرطكامالً

 : ذلك إبطال قولـه كان¼ء اهللا تعاىل شآ أنت طالق إن  ½ : لو قال   ألنه ]إخل... لو قال أنت طالق   : [قوله  )٢(
 الطالق يف احلال مع  يقع به¼أنت طالق يف علم اهللا½ : قوله:قلت فإن ، فكذا ما كان مبعناه   ¼ طالق أنِت½
 ،علوم العلم يستعمل مبعىن امل     إنّ : قيل ،ما فعالن ؛ ألّ  العلم مثل اإلرادة يف كوما ال يصلحان ظرفاً        أنّ

 وإذا كان مبعـىن     ، معلومه : أي ¼علم أيب حنيفة  ½ : ويقال ،ك معلوم :أي ¼ك فينا لم اغفرع هماللّ½ :يقال
 اهللا تعـاىل    شرط ما يكون على خطر الوجود ومعلـوم       املعلوم يستحيل أن جيعل مبعىن الشرط؛ ألنّ ال       

 للطالق هللا تعاىل ظرفاًا ؛ ألنه جعل معلوم يف احلال وإذا كان كذلك كان الطالق واقعاً،ق ال حمالةمتحقّ
ه يف معلومه خبـالف     عدم لكان    لو مل يكن واقعاً    ؛ ألنه  يكون الطالق يف معلومه إذا كان واقعاً       إنماو

ة ئيوصف باملـش   اهللا تعاىل ي   نّوحتقيقه أ ،  وجوباً :أي قة حتماً ة اهللا تعاىل ليست متحقّ    ئ مشي ؛ ألنّ املشية
وبضد   ة ال يلزم أن تكون موجودة حتماً     ئ ال حمالة واملشي   قاً العلم فكان العلم متحقّ    ها وال يوصف بضد، 

نه  أن يقال إ¼إخل... :قلتفإن ½ :ما قالوا يف جواب االعتراض بقوله األظهر ِم:قلت ،"الفصول"كذا يف 
حميط بذلك   علمه    أنّ : بل املراد أنه ثابت يف علم اهللا تعاىل مبعىن         ،ال حاجة إىل جعل العلم مبعىن العلوم      

مبعىن املعلوم لورود    العلم   ني مع جعل  ـ نقل جواب األصولي    الشارح إالَّ أنّ " التلويح"ما ذكره يف    : أي
فرق بني العلم واإلرادة والقدرة لوقوع الطـالق يف  االعتراضات على جوام باإلرادة والقدرة ليعلم ال    

  ١٢.  فافهم،العلم دون اإلرادة والقدرة

 ١٢. اسم كتاب لإلمام حممد رمحه اهللا ١٢. اليت علق الطالق فيها ١٢ .ذلك الكالم

 ١٢. أي مشيئة اهللا وإرادته

 ١٢. لعدم إدراك وجود الشرط



 

 

  وضع اللغة وهلذا تصحب األمثـان     )٢(يف)١(لإللصاق  حرف الباء، 
وهلذا املعـىن هـالك      ،شرط فيه )٣( املبيع أصل يف البيع والثمن     وحتقيق هذا أنّ  

األصـل  ½ : إذا ثبت هذا فنقول    ،املبيع يوجب ارتفاع البيع دون هالك الثمن      
  ................... ....أن يكون األصل)٤(أن يكون التبع ملصقا باألصل ال

                                                
 والطـرف   ،وهو تعلّق الشيء بالشيء واتصاله به فما دخل عليه الباء هو امللصق به            ] لإللصاق: [قوله  )١(

   ١٢. بواقي جماز فيهااآلخر هو امللصق هذا هو أصلها يف اللغة وال

يف قول الشافعي رمحه اهللا حيث      ـ إىل تزي   لإلشارة ¼يف وضع اللغة  ½: إنما قال ] يف وضع اللغة  : [قوله  )٢(
 للتبعيض وهو معرف يف العـرب       ]٦: املائدة  [﴾  وامسحواْ ِبرؤوِسكُم ﴿: زعم أنّ الباء يف قوله تعاىل     

 وضع للتبعيض ¼من½ا بأصل يف الكَالم؛ وذلك ألنّ حرف على أنه يستلزم الترادف واالشتراك ومها ليس
فيكـون  ، فلو كان الباء للتبعيض لزم الترادف؛ وألنه لو كان للتبعيض مع أنه لإللصاق لزم االشتراك               

 والبعض مطلق بني أن يكون شعراً وما فوقه حتى قريـب            ،معىن اآلية عنده وامسحوا بعض رؤسكم     
زائدة فكان :  أي¼إا صلة½ :وقال مالك رمحه اهللا، تياً باملامور بهالبعض متسح يكون آ: الكل فعلى أي  

: ليس كـذلك أي   : قلنا،  والظاهر منه الكلّ فيكون مسح كلّ الرأس فرضاً        ،املعىن وامسحوا برؤسكم  
، وكذلك الزيادة خالف األصل فافهم    ، فال يصار إليه  ، ليس الباء للتبعيض والزيادة؛ ألنّ التبعيض جماز      

  ١٢. "عدنامل"كذا يف 

كما ال يوجد البيع إالَّ باملبيع كذلك ال يوجد إالَّ بالثمن فكيـف             : فإن قيل ] والثمن شرط فيه  : [قوله  )٣(
، إنّ الثمن تبع واملبيع أصل؛ ألنّ الغرض األصلي يف البيع االنتفاع بـاململوك : قلنا، إنه شرط فيه : يقول

وهلذا جيـوز  ، الغالب من النقود وهي غري منتفع بذااوذلك حيصل باملبيع ال مبا هو مثن؛ ألنّ الثمن يف    
كذا يف ، فظهر أنّ املبيع أصل و الثمن تبع     ، البيع وإن مل يكن الثمن موجوداً وال جيوز بيع ما ليس عنده           

  ١٢. "املعدن"

لثمن لَما كان امللصق تبعاً وامللصق به أصالً كان ا: ولقائل أن يقول  ]  آه ...ال أن يكون األصل   : [قوله  )٤(
 معنـاه التـصق     ¼مررت بزيد ½: أصالً؛ ألنّ الباء تدخل على الثمن وهو امللصق به أال ترى أنّ قولك            

فقد ذكر يف غريه من نسخ األصول أنّ ما دخل عليه الباء هو امللصق به والطرف اآلخر                 ، مروري بزيد 
أنّ املقـصود   : ب عنه واجلوا،  معناه الصقت الكتابة بالقلم    ¼كتبت بالقلم ½:  كما يف قولك   ،هو امللصق 

 ¼أخـربت بالقـدوم   ½ و ¼كتبت بالقلم ½: إذ املقصود من قولك   ، إيصال الفعل إىل االسم دون عكسه     
      ï 

  )١٧٨(  

      

 ١٢. أي بإمجاع أهل اللغة والبواقي جماز

 ١٢. أي ألا لإللصاق

 ١٢. أي تدخلها

 ١٢. كأنه خارج عن املعقود عليه موقوف عليه ١٢. األنه معقود عليه مقصود

 ١٢. يوجب ارتفاع البيعفإنه ال

 ١٢. أي املبيع ١٢. أي املبيع ١٢. أي الثمن



 

   )١٧٩(  

      

يف باب البيع دل ذلـك      )٢( يف البدل  ¼الباء½ فإذا دخل حرف     ،)١(¼ملصقا بالتبع 
هذا قلنا إذا   )٣(وعلى ،على أنه تبع ملصق باألصل فال يكون مبيعا فيكون مثنا         

 ووصفها يكون العبـد مبيعـا       ¼كر من احلنطة   منك هذا العبد بِ    بعت½ :قال
منك كرا مـن     بعت½ :ولو قال  ، قبل القبض   به االستبدال مثنا فيجوز    والكر 

                                                
 وحنوها إلصاق هذه األفعال ذه األشياء دون العكس فكان          ¼ضربت بالسيف ½ و ¼قطعت بالسكّني ½و

 األمثان؛ ألنّ الـثمن لـيس       امللصق أصالً وامللصق به تبعاً مبنـزلة اآللة للشيء وهلذا صحبت الباء يف           
ويف بعض حواشيه فعبارة املصنف حممولة علـى        ، "الفصول"كذا يف   ، مبقصود يف البيع كاآللة للشيء    

فإذا دخل حرف الباء يف باب البيع       ، القلب فكان تقديره فنقول األصل أن يكون التبع ملصقاً باألصل         
  ١٢. فتأمل فيه، ال خيلو عن االختالللكن الكَالم ، دلّ ذلك على أنه تبع ملصق باألصل انتهى

 ألنّ الثمن لَما مل يتعلق به قوام البدن ومل حيصل بالـذات             ؛كون الثمن تبعاً  : حتقيقه أي  ]بالتبع: [قوله  )١(
بل املقصود منـه  ، البقاء كان أمراً تبعياً وسيلة إىل األشياء اليت ا بقاء النفس فال تكون صورة مطلوبة        

     ا البيع فاملقصود منه ، موجود يف الثمن وذلك يف هالك الثمن املعني ال يرتفع البيعآلية وهي أمر أعموأم
  ١٢". املفتاح"كذا يف ، الصورة واملالية فبهالكه يرتفع البيع

 لَما كان امللصق تبعاً وامللصق به أصالً        :ولقائل أن يقول  ، بدل املبيع وهو الثمن   : أي] يف البدل : [قوله  )٢(
 معنـاه  ¼مررت بزيد½: كان الثمن أصالً؛ ألنّ الباء تدخل على الثمن وهو امللصق به أال ترى أنّ قولك   

 أنّ ما دخل عليه الباء هو امللصق به والطـرف           :التصق مروري بزيد وذكر يف غريه من نسخ األصول        
أنه لَما  : واجلواب عنه ،  معناه التصقت الكتابة بالقلم    ¼القلمكتبت ب ½: اآلخر هو امللصق كما يف قولك     

قطعـت  ½ و ¼كتبت بالقلم ½:  إذ املقصود من قولك    ؛كان املقصود إيصال الفعل إىل اإلسم دون عكسه       
 وحنوها إلصاق هذه األفعال ذه األشياء دون العكس كان امللصق أصالً ¼ضربت بالسيف½ و¼بالسكني

، وهلذه صحبت الباء يف األمثان؛ ألنّ الثمن ليس مبقصود يف البيع          ،  اآللة للشيء  وامللصق به تبعاً مبنـزلة   
  ١٢". املفتاح"كذا يف 

قلنا فيما كان البدالن يف البيع      : علىأنّ ما دخل عليه الباء يكون مثناً أي       : أي] وعلى هذا قلنا  : [قوله  )٣(
 ، كـذا  فهو مثن والطرف اآلخر مبيع     غري نقدين فكالمها يصلح مبيعاً ومثناً فكل طرف دخل الباء عليه          

  ١٢. قال البعض

 ١٢. دخول الباء ١٢. وأمثاله من املعاوضات ١٢. أي الثمن ١٢. أي الثمن

 ١٢. أي كون مدخول  الباء مثنا ١٢. مدخول الباء ١٢. أي املبيع ١٢. أي البدل وهو الثمن

 ١٢. أي احلنطة ١٢. كيل يف العرب كاجلواليق

 ١٢. تفويض شيء عنهأي 

            هو اثنا عشر وسقا والوسق   ١٢. كرأي بال
 ١٢.          ستون  صاعا



 

   )١٨٠(  

      

العقد سلما  )١(مبيعا ويكون  وصفها ذا العبد يكون العبد مثنا والكر        و ¼احلنطة
 ال يصح  إن أخـربتين   ½ : إذا قال لعبده   :هم اهللا وقال علماؤنا رمح   .ال إال مؤج

   اخلـرب ملـصقا    على اخلرب الصادق ليكـون      )٢( فذلك ¼بقدوم فالن فأنت حر
 فالنا قدم فأنـت     إن أخربتين أنّ  ½ : ولو قال  ،فلو أخرب كاذبا ال يعتق     بالقدوم

إن  ½: ولو قال المرأتـه    ، فذلك على مطلق اخلرب فلو أخربه كاذبا عتق        ¼حر
 إذ املستثىن   ؛مرة  حتتاج إىل اإلذن كلّ    ¼خرجت من الدار إال بإذين فأنت كذا      

ولـو   .تقطل الثانية بدون اإلذن     رةو خرجت يف امل   خروج ملصق باإلذن فل   
 لو   حىت مرة فذلك على اإلذن     ¼ أن آذن لك   إن خرجت من الدار إالّ    ½ :قال

 : إذا قـال   "الزيـادات " ويف   ،طلـق  أخرى بـدون اإلذن ال ت      مرةخرجت  
   ............................................¼طالق مبشيئة اهللا تعاىل)٣(أنت½

                                                
ميكن تصحيح هذا العقد بوجه آخـر وهـو أن   : ولقائل أن يقول] إخل... ويكون العقد سلماً  : [قوله  )١(

بـأنّ القلـب    : أجيب، حيمل على القلب فلم محلتم على السلم الذي هو ثابت على خالف القياس            
ىل التصحيح والكَالم يف هذا املقام صحيح بدون القلب فلم حيمل          ري والكَالم إنما يغري إذا احتيج إ      ـتغي
  ١٢. كذا يف بعض كتب األصول، عليه

احلكم حبرية حممول أو متعلّق أو مبين على كون خربه بإخباره لـه          : أي] فذلك على اخلرب الصادق   : [قوله  )٢(
صقاً بالقدوم وإلصاق اخلرب بالقدوم ال     خرباً صادقاً مطابقاً للواقع؛ ألنّ حرف الباء لإللصاق فيقتضي خربا مل          

فإذا ، نضم إليه تشخصه  نضمام بل املنضم فرع وجود امل     فإنّ اال ، ألنه ال إلصاق باملعدوم   يتصور قبل وجوده؛    
  ١٢". املنار"هذا كذا يف شرح ، كي عنه معدوماً فلم يكن ملصقاً بهكان كاذباً كان مصداقه احمل

مل تطلق امرأة أصالً؛ ألنه مبعىن الشرط؛ ألنه لَما جعل          : أي]  آه ... تعاىل ة اهللا ئأنت طالق مبشي  : [قوله  )٣(
ة وهذا هو معىن الشرط؛ إذ ال وجود للمشروط بدون وجود           ئة ال يقع قبل املشي    ئالطالق ملصقاً باملشي  

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، الشرط غري أنّ هذا الشرط مما ال يتوقّف عليه فال يقع الطالق

 ١٢. فال يصح االستبدال به قبل القبض ١٢. بأنه ردي أم جيد

 ١٢. املوىل

 ١٢. أي احلكم حبريته

 ١٢. واقع

 ١٢. يف الواقع لوجودمها فيه ١٢. مه ويف نفس األمروه بعد قدبكما إذا أخرب

 ١٢. العبد ١٢. العبد مواله

 ١٢. لوجود مطلق اخلرب ١٢. اأي خرب ١٢. صادقا كان أو كاذبا ١٢. واقع

 ١٢. العبد
 ١٢. عن اخلروج ١٢. يف اخلروج

 ١٢.  غري فبقي كله حتت املستثىن منهال

 ١٢. تفريع على قوله حتتاج

 ١٢. أي إذن زوجها

  املرأة لوجود الشرط 
 ١٢.  خروج واحدينخال إذمصدرية أي إال  ١٢.  وهو اخلروج بال إذنه

 ١٢. واحدة ١٢. جا باخلروهل ١٢. يقع
 ١٢. إذن واحدلعدم الشرط النتهاء اليمني ب ١٢. بعد اخلروج األول

 ١٢. أي احلنطة

 ١٢. فتكون حادثا



 

   )١٨١(  

      

  .)٢(طلّقت)١( مل¼حبكمه½ أو¼بإرادة اهللا تعاىل½أو 

                                                
هالّ محلت الباء يف مسئلة املشية وأخواا على السببية؛ ألا قـد            : فإن قلت ]  تطلق مل: [قوله  )١(

ما كَسبا  ﴿: تستعمل مبعىن السببية قال تعاىل      وإذا محلت على ما قلنا     ]٣٨: املائدة  [﴾  جزاء ِب
احلمل على الشرط أوىل؛ ألنه أقرب إىل اإللصاق وجه األولويـة أنّ يف             : قلنا، تطلق يف احلال  

اإللصاق معىن الترتيب؛ ألنه يقتضي ملصقاً به مقدماً على امللصق زماناً ليتمكّن اإللصاق وبه              
الترتيب الزماين يف الشرط واملشروط موجود خبالف العلّة مع املعلول؛ ألنّ العلّة مقارنة مـع               

  ١٢. كذا قيل، املعلول زماناً

د بوقوع الطالق واملقيد ال يوجد وال يـتم         ألنّ اإللصاق مبشية اهللا تعاىل قي     ] مل تطلق : [قوله  )٢(
وجوده بدون القيد خارجاً كان أو داخالً ووجود القيد متردد فيه غري معلوم فال يقع بـدون    

كذا ، فهذه الباء أفادت معىن التعليق إفادةً بالعرض، العلم كما يف جهالة الشرط يف املعلّق عليه
  ١٢. "الفصول"يف 

 ١٢. أي اجلاللة

 ١٢. لعدم إدراك وجود الشرط



 

   )١٨٢(  

     يف 

   بيان تقرير وبيـان     :البيان على سبعة أنواع    ،)١( يف وجوه البيان 
 ،)٣(وبيان تبديل )٢(ري وبيان ضرورة وبيان حال وبيان عطف      ـتفسري وبيان تغي  

أم ل فهو أن يكون معىن ا     ا األو  ٤(ملته حي للفظ ظاهرا لكن( ن املراد مبـا    غريه فبي
                                                

هو عبارة عن التعبري عما يف الضمري وإفهام الغري ملا أدركه لتعرف احلق وهو يف اللغـة                 ] البيان: [قوله  )١(
واملراد فيما حنن فيه اإلظهـار  ، يكون بالقولوقد يستعمل يف الظهور وقد يكون بالفعل وقد  ، اإلظهار

ثُم البيان قد يكون بالفعل كما يكون بـالقول؛         ، إظهار املعىن وإيضاحه للمخاطب   : دون الظهور أي  
    ألنّ النيب عليه السالم بي  لُّوا½ : فقال ،ن الصالة واحلجا صـوِنى  كَممتأَيـلِّى  رـذُوا ½و ¼أُصـي  خنع 

اِسكَكُمنل على املراد من القول وحده ما يظهر بـه             ،اد البيان إظهار املر   وألنّ ،¼موقد يكون الفعل أو
   ١٢". املنار"كذا يف شرح ، ابتداء احلكم

 إىل  وبيان تبديل وهو من قبيل إضافة املوصوف إىل الصفة على تأويل إضافة العام            ] بيان عطف : [قوله  )٢(
اخلاص، فإ¼ وبيان عطفن الضرورة وبيان حال بيا½ :ا قوله  وأم إا مبعىن الالم ومبيان ؛ ألنّ¼من½ا مبعىن م 

  ١٢. ¼من½امل حاصل من هذه األشياء وهو معىن 

ني على مخسة أقسام وجعلوا     ـة األصولي مه عام ف وقس هذا التقسيم اختاره املصن   ] بيان تبديل : [قوله  )٣(
ف يمني واحد لكن ما ذكره املـصن       وحاصل التقس  ،بيان احلال وبيان العطف من أنواع بيان الضرورة       

 كونه على سبعة أنواع باالسـتقراء        اعلم أنّ  ثُم ،رمحه اهللا أقرب إىل الفهم وما ذكروه أبلغ يف اإلفادة         
 ،أو الا أن يكون املنطوق  إم البيان ال خيلو ووجه احلصر أنّ، فالتقسيم ال يأىب الزيادة    على التقريب وإالّ  

ـ ول واأل،ة الثاين بيان التبديل وهو النسخ أو الزمه كاملدكَالم ملعىن ال ا أن يكون بياناً    إم ولواأل ا أن  إم
  ل واأل ،ر أو معه الثاين بيان التغيري كاالستثناء والشرط والغاية        يكون بال تغيو كَالما أن يكون معىن ال     إم 

ول بيان ري واألملشترك وامل الثاين بيان التفس كاده مبا يقطع االحتمال أو جمهوالً الثاين أكّ لكنمعلوماً
ا أن يكـون     إم ول واأل ، الثاين بيان الضرورة   أو ال ا أن يكون حملض السكوت       إم والثاين ال خيلو  ، تقرير

  ١٢.  كذا قيل، بيان احلال والثاين بيان العطفول األكَالم أو لكثرة الكلّمبداللة حال املت

 حيتمـل   حيتمل اـاز أو عامـاً   غري الظاهر بأن يكون اللفظ حقيقةً   :أي] إخل... حيتمل غريه : [قوله  )٤(
 لكن كلّ واحد منهما حيتمل مع ، معناه وكذا العام ظاهر يف مشول أفرادهاخلصوص يف احلقيقة ظاهر يف

مل  حيث يكون املراد منهما هو املعىن احلقيقي والعموم الشا    داًذلك تأويل ااز واخلصوص احتماالً بعي     
از واخلصوصويتوه١٢. "املعدن" كذا يف ،م مع ذلك أن يراد به ا  

 ١٢. ي بيان هو تقريرأاإلضافة بيانية  ١٢. عرف باالستقراء ١٢. هأي طرق

 ١٢. اإلضافة مبعىن الالم

 ١٢. احتماال ناشيا عن دليل ١٢. ومضمون مفهومه ١٢. أي بيان تقرير

 ١٢. كدأي أ

 ١٢. من الكالم



 

   )١٨٣(  

     يف 

  ومثاله إذا قال   ،نهر حكم الظاهر ببيا   هو الظاهر فيتقر : ½  قفيـز   لفالن علـي 
 ألن املطلق   ؛ه يكون بيان تقرير    فإن ¼ألف من نقد البلد   ½ أو   ¼حنطة بقفيز البلد  

ن ذلـك    فإذا بي  ،كان حمموال على قفيز البلد ونقده مع احتمال إرادة الغري         
 كلمـة    فـإنّ  ¼لفالن عندي ألف وديعة   ½ : وكذلك لو قال   ،ره ببيانه قر)١(فقد
 : كانت بإطالقها تفيد األمانة مع احتمال إرادة الغـري فـإذا قـال            ¼عندي½
  .ر حكم الظاهر ببيانه فقد قر¼وديعة½

                                                
 ؛ ألنّ البلد ونقد البلـد  على قفيز مطلق القفيز ومطلق األلف كان حمموالً ألنّ]ره ببيانهفقد قر : [قوله  )١(

ع ذلك  لكن م  فهذا حقيقة اللفظ العرفية      ، البلد ونقد البلد   ارف قفيز عتاملطلق ينصرف إىل املتعارف وامل    
ن ذلك قفيز البلد ونقد البلد كان بيان تقريـر           فإذا بي  ،بلد آخر ونقده  حيتمل إرادة الغري بأن يراد قفيز       

 : وبقوله ، للحضرة تفيد احلفظ واألمانة    ¼عندي½ كِلمة ؛ ألنّ  على ظاهر مراده وكذا املثال اآليت      كَالمال
  ١٢. "الفصول" كذا يف ،ر ذلك قر¼وديعة½

 ١٢. قيقي يف احلقيقة والشمول يف العام احلوهو املعىن

 ١٢. أي بيان تقرير ١٢. أي املتكلم
 ١٢. أي القفيز والنقد ١٢. أي قوله قفيز البلد ونقد البلد

 ١٢. أي غري نقد البلد وقفيزه ١٢. وإن كان مرجوحا ملخالفة الظاهر ١٢. لكونه رائجا ١٢. بتبادره

 ١٢. انسد باب التأويل واالحتمال
 ١٢. أي مثل املسئلة املذكورة

 ١٢. أي غري األمانة ١٢. ده ال عليه كما يف الدينلكوا عن

 ١٢. من لفظة عند ١٢. املتكلم

 ١٢. أي املتكلم



 

   )١٨٤(  

      

 مكشوف املـراد  )١(غري  اللفظفهو ما إذا كان   ا بيان التفسري   وأم
الشيء بثـوب أو      مث فسر  ¼ شيء لفالن علي ½ : مثاله إذا قال   ،فكشفه ببيانه 

 ¼علي دراهـم  ½ :أو قال  ،)٢(النيفر  مث فس  ¼نيف  عشرة دراهم و   علي½ :قال
موصـوال  )٣(ح أن يص  كم هذين النوعني من البيان     وح ، مثال ¼بعشرة½رها  وفس

  .ومفصوال
                                                

الصالة والزكاة يف قوله : فاجلمل حنو، بأن كان جممالً أو مشتركاً] غري مكشوف املراد: [قوله  )١(
يمواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ   ﴿: تعاىل  جممل حلقه البيان    ¼الصالة½ فإنّ لفظ    ]٤٣: البقرة  [﴾  وأَِق
ثُم حلقه البيان بالسنة واملشترك     ، لنصاب وقدر ما جيب    جمملة يف حق ا    ¼الزكاة½وكذا  ، بالسنة
، ت الطالق كان بيان تفسريينالبينونة عن النكاح وغريه فإذا ع فإنه مشترك بني ،¼بائن½كلفظ 

   ١٢". الكشف"كذا يف 

عن املربد النيف من واحـد  و وأصله من الواو ،ف ما بني عقدين وقد خيفّ بالتشديد كلّ ] النيف: [قوله  )٢(
  ١٢. ىل ثالثإ

أما بيان التقرير فألنه مقرر للحكم الثابت بظاهر الكَالم؛         ] يصح موصوالً ومفصوالً  : [قوله  )٣(
وأما بيان التفسري فكذلك عند اجلمهور لقوله ، ألنه مغير فيصح متصالً ومنفصالً هذا باإلمجاع

 للتراخي واملراد بيان القرآن لتقدم ذكره       ¼ثُم½ و ]١٩: القيامة   [﴾ثُم ِإنَّ علَينا بيانه   ﴿: تعاىل
حيتمل أن يراد به بيان التقرير؛ ألنه ذكره : وال يقال، وفيه امل واملشترك فينصرف إىل الكلّ     

دون وجه؛ ألنه إزالة اخلفاء وال خفـاء ثَمـه          وجه  وألنه بيان من    ، مطلقاً فال يفيد بال دليل    
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، ظاهراً

 ١٢. امل الواقع يف كالمه ١٢. فإن الشيء جممل ١٢. أي بيان تفسري ١٢. أي ذلك اللفظ

 ١٢. مشدد وخمفف

 ١٢. واالثننيأبالواحد  ١٢. هو من واحد إىل ثالث
 ١٢. أي الدراهم

 ١٢. ني بزمانمتراخيا بالفصل عن املب ١٢ .أي بيان  التقرير وبيان التفسري



 

 

 ريـما بيان التغي  أ  و ر ببيانه معىن كالمـه ونظـريه   فهو أن يتغي
ق  املعلّ :قال أصحابنا  وقد اختلف الفقهاء يف الفصلني ف      ،)٢(واالستثناء)١(التعليق

 التعليـق  :ه اهللالشافعي رمح)٤(وجود الشرط ال قبله وقال    )٣( عند بالشرط سبب 
 وفائدة اخلالف تظهـر     ،من حكمه )٥(عسبب يف احلال إال أن عدم الشرط مان       

                                                
 نزول   مقتضاه ¼حرأنت  ½ : قوله  فإنّ ¼ إن دخلت الدار   حرأنت  ½ : بشرط مثل قوله   :أي] التعليق: [قوله  )١(

 فإذا ذكر الشرط    ، ولو بزمان قليل   علّةن  ف ع ثبوت موجبه واملعلول ال يتخلّ    ل ة اإلجياب علّ  ؛ ألنّ العتق
ر موجبه إىل زمان وجود الشرط فكان        ال يعتق يف احلال وتأخ     ¼إن دخلت الدار  ½ :بعد ذلك وهو قوله   

    ١٢. "املعدن" كذا يف ، ملوجبه بطريق البيانرياًـتغي

موجبه وجوب  ¼ لفالن علي ألف  ½ : قوله  فإنّ ¼ مئة إالَّ ألف   لفالن علي ½ :مثل قوله ] ستثناءواال: [قوله  )٢(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،ر معناه من التمام إىل البعض تغي¼مئةإالَّ½: بتمامه وبقولهلف األ

د قبل  غري موجو  ¼أنت طالق ½ :وهو دخول الدار ال قبله فكان قوله      ] إخل... عند وجود الشرط  : [قوله  )٣(
 علـى    احلكم وهو وقوع الطالق بناءً     عدم عند وجود الشرط فكان       يصري سبباً  إنما و ،وجود الشرط 

  ينعقـد سـبباً   إنما اإلجياب    ألنّ هذاو ؛ الشرط عدم على    األصلي الذي كان قبل التعليق ال بناءً       عدمال
 كما إذا أضيف إىل غري حملّه بـأن  فإذا مل يصل إىل حملّه ال يصري سبباً، هلّن أهله يف حمباعتبار صدوره م 
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،ةًكان ميةً أو ميت

 ¼أنت طـالق  ½ : اإلجياب وهو قوله   :أي املعلق بالشرط    نّإ :وهو يقول ] إخل... وقال الشافعي : [قوله  )٤(
 ، لوال الشرط لوقع الطالق يف احلال ال حمالـة         ؛ ألنه  سبب موجب لوقوع الطالق    :أيسبب يف احلال    

م التعليق منع وجود احلكم وآخره إىل زمان وجود الشرط فكان لكنم  إىل  احلكم مضافاًعدالشرط عد
؛ ألنّ  للحكم يف احلال موجباًق بالشرط ال ينعقد سبباً املعلّ: وحنن نقول، األصليعدم للاًعدمألن يكون 

 إنمـا  و،ود قبل وجود الشرط غري موج¼أنت طالق½ : فكان قوله، اإلجياب سبباً التعليق مينع عن انعقاد   
 األصلي الذي   عدم على ال  ية بناءً ر احلكم كوقوع الطالق واحل    عدم عند وجود الشرط فكان      يصري سبباً 

  ١٢.  كذا يف كتب األصول، الشرطعدم على بناًء كان قبل التعليق ال

أنت ½ : قوله ألنّك وذل؛ من وقوع الطالق إىل زمان وجود الشرط:أي]  آه...مانع من حكمه: [قوله  )٥(
ا مع الشرط فال معىن إلخراجه عن  يوجد حس كَالم وهذا ال  ، وضع لرفع قيد النكاح شرعاً     كَالم ¼طالق

      ï 

  )١٨٥(  

      

 ١٢. أي بيان التغيري ١٢. أي املبني بالكسر

 ١٢. أي التعليق واالستثناء ١٢. اتهدون األمية رمحهم اهللا ١٢. عن الشيء ١٢. بالشيء

 ١٢. أي املعلق على الشيء ١٢. أي الشرط ١٢ .موجب لوقوع الطالق

 ١٢ .وهو وقوع الطالق ١٢ .وهو دخول الدار ١٢ .موجب لوقوع الطالق

 ١٢ .افعي رمحه اهللابيننا وبني الش ١٢ .أي التعليق



 

   )١٨٦(  

      

إن ½ : أو قال لعبـد الغـري      ¼جتك فأنت طالق  ن تزو إ½ :فيما إذا قال ألجنبية   
 )١( ألن حكم التعليق انعقـاد     ؛عنده  يكون التعليق باطال   ،¼ملكتك فأنت حر  

احملل )٢(صدر الكالم علة والطالق والعتاق ههنا مل ينعقد علة لعدم إضافته إىل           
 وعندنا كان التعليق صحيحا حىت لـو  ، التعليقل حكم التعليق فال يصح  فبط

 وجود الشرط وامللـك     عندما ينعقد علة     ألن كالمه إن   ؛طالقتزوجها يقع ال  
ة  شـرط صـح    :)٤(املعىن قلنا )٣( وهلذا ، التعليق  وجود الشرط فيصح   عند ثابت

إىل سبب   وأمللك  عدم امللك أن يكون مضافا إىل ا       التعليق للوقوع يف صورة   
                                                

 ال أنـه    ه أمر اعتباري ثبت حكماً     فإن ، خبالف احلكم  علّةالسببية عند اقتران الشرط به لوجود ركن ال       
١٢. "املعدن"كذا يف  ،ف باملانع احلكمي وهو الشرط فجاز أن يتوقّ،ايوجد حس  

ـ      إنما ¼كَالمصدر ال ½ لفظ   :ولقائل أن يقول  ] علّة كَالمانعقاد صدر ال  : [قوله  )١( ر  يستقيم فيمـا إذا أخ
 فـال   ¼زوجتك فأنت طالق  تإن  ½ :م الشرط بأن قال   ا إن قد   وأم ، مثالً ¼إن تزوجتك ½ :الشرط بأن قال  

 : ولذلك قـالوا   ،قصود هو اجلزاء والشرط قيد له      امل ؛ ألنّ م حكماً  اجلزاء مقد  ميكن أن جياب عنه بأنّ    
 وإن ، إن جئتين أكرمك   :حنو ، فاجلملة خربية   فاجلزاء إن كان خرباً    ،املعترب يف اجلملة الشرطية هو اجلزاء     

  ١٢.  كذا قال البعض، إن جاء زيد فأكرمه:حنوكان إنشاء فاجلملة إنشائية 

 باإلمجـاع ومل يوجـد   وة إجياب الطالق والعتاق سـبباً     شرط حال صرير   لّ احمل فإنّ] لّإىل احمل : [قوله  )٢(
  ١٢.  والدم واألجنبية مثالًره بطل كالبيع إذا أضيف إىل احللّوالسبب إذا أضيف إىل غري حم

 ق سـبباً ا مل يكن املعلّم عندنا لَ:أيهذه املسئلة فرعية هذا األصل املختلف     ]  آه ...وهلذا املعىن : [قوله  )٣(
 عند وجـود    ا كان تعريفه أن يصري سبباً     ه مل  لكن ،ة التعليق  لصح  شرطاً لّيكن احمل قبل وجود الشرط مل     

 إضافة  :أي شرطنا ذلك    إنما و ،الشرط شرطنا أن يكون التعليق بامللك أو سبب امللك كاهلبة والتزويج          
  ١٢.  كونه سبباً فيصحعلّة اإلجياب :أي عند صريورته لّق إىل امللك أو سببه ليوجد احملاملعلّ

 إنمـا عة على هذا األصل املختلف فيه بيننا وبينـه و  هذه املسئلة عندنا متفر   ] إخل... قلنا شرط : [قوله  )٤(
يـصح  ف علّـة  عند صريورة اإلجياب لّق إىل امللك أو إىل سببية ليوجد احمل إضافة املعلّ  :أيشرطنا ذلك   
  ١٢.  كذا قيل،علّةً وكونه سبباً

 ١٢ .أي تعليق العتاق بامللك وتعليق الطالق بالتزوج

 ١٢ .أي الشافعي رمحه اهللا
 ١٢ . غري اململوكأىل

 ١٢ .أي يف اإلضافة

 ١٢.  منعقدة لهأي مل يصر علة

 ١٢ .أي كل واحد من الطالق والعتاق

 ١٢ .وقوعه عليهلالصاحل 

 ١٢ .أي تعليق الطالق والعتاق يف حقهما بامللك ١٢ .ذكورامل ١٢ . وجود الشرطمن الوقوع عند

 ١٢ .تفريع على الصحة
 ١٢ .أي األجنبية

 ١٢ .لوجود الشرط وهو التزوج

 ١٢ .ال قبله ١٢ .لوقوع الطالق ١٢ .أي الزوج

 ١٢ .أي ملك احملل للموجب بالكسر ١٢ .أي لوقوع التعليق



 

 

 نت طالق أإن دخلت الدار ف   ½ : لو قال ألجنبية   امللك حىت¼  وجد  جها و  مث تزو
 ؛ة مينع جواز نكاح األمة عنـده      طول احلر )٢(وكذلك الطالق)١(الشرط ال يقع  

الكتاب علق نكاح األمة بعدم الطول فعند وجود الطول كان الـشرط         )٣(ألن
 رمحـه   وكذلك قال الشافعي   ،احلكم فال جيوز  )٤(عدما وعدم الشرط مانع من    

 الكتاب علـق اإلنفـاق       ألنّ ؛¼ال نفقة للمبتوتة إال إذا كانت حامال      ½ :اهللا
ِت حمٍل فَأَنِفقُوا علَـيِهن حتـى يـضعن         وِإن كُن أُوالَ  ﴿ :باحلمل لقوله تعاىل  

نلَهم٦: الطالق[﴾ح[  ط عدما وعدم الشرط مانع     م احلمل كان الشر   فعند عد
 أن يثبت)٥( وعندنا ملا مل يكن عدم الشرط مانعا من احلكم جاز،من احلكم عنده

                                                
 إىل امللك أو إىل سبب امللك       وجود الشرط وهو أن يكون التعليق مضافاً       عدمل] ال يقع الطالق  : [قوله  )١(

  ١٢.  إىل الداربل التعليق يف املثال املذكور مضافاً

  السابقة على األصل املختلف يتفرع مـسئلة  سألةاملع ر يتفر مثل ما يتصو:أي]  آه ...وكذلك: [قوله  )٢(
  ١٢. ةر القدرة على نكاح احل:أية رطول احل

ومن لَّم يستِطع ِمنكُم طَوالً أَن ينِكح الْمحصناِت        ﴿ :حيث قال اهللا تعاىل   ] إخل...  الكتاب ألنّ: [قوله  )٣(
من مل يقدر مـنكم     :  أي    ]٢٥: النساء  [ ﴾ن فَتياِتكُم الْمؤِمناتِ  م ِمن ما ملَكَت أَيمانكُم   الْمؤِمناِت فَ 

  ١٢. "املعدن" كذا يف ،من اإلماء املسلماتكح على نكاح احلرائر فلين

 فالطول مانع من جواز نكاح األمة فال جيوز نكاح األمـة           إىل زمان وجود الشرط    ]من احلكم : [قوله  )٤(
 احلكم قبل الـشرط     عدم من احلكم كان      الشرط مانعاً  عدما مل يكن    مة عنده وعندنا لَ   رعند طول احل  

 جلواز نكاح األمة بدون الشرط وغاية أنه ال          التعليق نافياً   نص :أي نص األصلي فلم يكن هذا ال     عدمبال
ذا النص فجاز يثبت هذا احلكم١٢.  كذا قيل، أو غريه أن يثبت بدليل آخر من النص  

تفرع هذا اخلالف على االختالف يف األصل املذكور يف حيـز اخلفـاء؛ ألنّ              : قلت] إخل... جاز: [قوله  )٥(
انع للحكم قبل وجود الشرط ومانع عن السبب عندنا ومنع وجود السبب منـع لوجـود                التعليق عنده م  

وتوضيحه أنه إن أريد باحلكم احلكم  الكلّي املطلـق عنـد قيـد         ، احلكم؛ ألنّ احلكم يوجد بوجود سببه     
      ï 

  )١٨٧(  

      

 ١٢ .كعقود التمليك والنكاح

 ١٢ .رجل

 ١٢ .أي تلك األجنبية

 ١٢ . كتابية أومسلمة كانت ١٢ .أي القدرة على نكاح احلرة ١٢ .لعدم اإلضافة إىل امللك أو سببه ١٢ .بأن دخلت الدار مثال

 ١٢ .أي الشافعي رمحه اهللا

  وهو عدم الطول على
 ١٢ .تفريع آخر على أصل خمتلف فيه ١٢ .وهو جواز نكاح األمة ١٢ . نكاح احلرة

 ١٢ .جلواز نكاح األمة

 ١٢ .من البت مبعىن القطع

 ١٢ .أي املطلقة بالبائن

 ١٢ .املبتوتة

 ١٢ .أي مطلقاتكم ١٢ .أي مطلقاتكم

 ١٢ .الغاية خارجة
 ١٢ .أي شرط اإلنفاق عليهن

 ١٢ .معدوما ١٢ .أي احلمل

 ١٢ .وهو عدم احلمل

 ١٢ .وهو اإلنفاق

 ١٢ .وجود الطول على نكاح احلرة وعدم احلملوهو  ١٢ .أي الشافعي رمحه اهللا



 

   )١٨٨(  

      

توابـع  )٢( ومن ،)١(احلكم بدليله فيجوز نكاح األمة وجيب اإلنفاق بالعمومات       
  ٣(ب احلكم على االسم املوصوف بصفة   هذا النوع ترت(هفإن)ـ )٤ زلة تعليـق  ـمبن

                                                
التشخص فعدم سببه بعدم الشرط يكون مانعاً عن مطلق وجود احلكم وال ميكن وجود احلكم بسبب آخر                 

تنع حتقّقه مع عدم السبب؛ ألنه إذا امتنع وجود املطلق بعدم سببه امتنع وجود فرد من أفراده بسبب آخر؛                   مي
وإن أريد به احلكم اخلاص املتشخص احلاصل بذلك السبب         ، ألنّ امتناع املطلق يستلزم امتناع كلّ فرد منه       

وميكـن  ،  عن مطلق احلكم أيـضاً عنـده  املطلق ال مطلق احلكم فعدم احلكم بعدم الشرط ال يكون مانعاً    
وجوده بسبب آخر وال ميكن حتقّقه بعدمه أال ترى أنه جيوز وقوع الطالق بالتنجيز إذا طلّقها منجزاً بأنت                  

فلو كان التعليق مانعاً عن مطلق وجود احلكـم مل         ، ¼إن دخلت الدار فأنت طالق    ½: طالق بعد التعليق بقوله   
فعلم أنه ليس مانعاً عنده أيضاً عن وجود مطلقه بل عن وجوده            ،  بعدم الشرط  يقع به منجزاً المتناع حتقّقه    

اخلاص احلاصل بذلك بسبب املنعقد عند التعليق بل الصواب عندنا أنّ أمثال هذه املسألة متفرعة على أصل                 
  ١٢. هذا خالصة الشروح، وعنده هو اعتبار املفهوم املخالف عنده ال عندنا، آخر خمتلف فيه عندنا

وأُِحلَّ لَكُـم مـا وراء    ﴿: قوله تعاىل  بالنصوص املطلقة وهي يف نكاح األمة        :أي] بالعمومات: [قوله  )١(
٢٤: النساء  [ ﴾ذَِلكُم[ واْ  ﴿: قوله تعاىل واء    فَانِكحسالن نلَكُم م ا طَابم﴾ ]  وثلث  مثٰىن ]٣: النساء 
 ]٢٣٣: البقرة  [ ﴾ وِكسوتهن ِبالْمعروف  لُوِد لَه ِرزقُهن  وعلَى الْمو ﴿: قوله تعاىل  ويف اإلنفاق    ،ورباع

  ١٢ ]٦: الطالق [ .﴾فَأَنِفقُوا علَيِهن ﴿: قوله تعاىلو

 إنما و ،ب احلكم على اسم موصوف     من توابع التعليق بالشرط ترت     :أي] ومن توابع هذا النوع   : [قوله  )٢(
أنت طالق ½ : بيانه أنه إذا قال،ق احلكم به كما بالشرطط متعلّ  الوصف مبعىن الشر   ؛ ألنّ كان من توابعه  

 فإذا كان مبعىن الشرط كان االختالف يف التعليـق          ¼أنت طالق إن ركبت   ½ :زلة قوله ـه مبن  فإن ¼راكبةً
  ١٢. "الفصول" كذا يف ، يف الوصفاختالفاً

ان فيعم احلال وذا احلال والغاية واملغيـا        املراد باملوصوف والصفة املعنويان ال النحوي     ] إخل... بصفة: [قوله  )٣(
  ١٢. كذا قال البعض، واملوصول والصلة والفعل وفاعله ومفعوله ومتعلّقاته واالسم التام والتمييز وغريها

بالـشرط فإنـه    وإنما كان من توابعه؛ ألنّ الوصف مبعىن الشرط لتعليق احلكم به كما  ] إخل... فإنه: [قوله  )٤(
فلَما ظهر للوصف أثر    ، ت احلكم مبطلق االسم كما أنه لوال الشرط لثبت احلكم يف احلال           لوال الوصف لثب  

املنع كما ظهر للشرط أحلق به فعدم الوصف يوجب عدم احلكم كما أنّ عدم الشرط يوجب عدم احلكم                  
 ¼أنت طالق إن ركبـت    ½:  مبنـزلة قوله  ¼أنت طالق راكبة  ½: وبيان كون الوصف مبعىن الشرط أنه إذا قال       

  ١٢. "الفصول"كذا يف ، فإذا كان مبعىن الشرط كان االختالف يف التعليق اختالفاً يف الوصف فتدبر

 ١٢ .ألنه ساكت عن نفيه وثبوته

 ١٢ .من نص آخر قبل وجوده

 ١٢ .أي النصوص املطلقة ١٢ .مع عدم الشرط وهو الطول

 ١٢ .التعليق بالشرط
 ١٢ .ع عدم الشرط وهو احلملم



 

   )١٨٩(  

      

ـ      ، الوصف عنده  احلكم بذلك  ال جيـوز   ½ :ه اهللا  وعلى هذا قال الشافعي رمح
 : رتب احلكم على أمة مؤمنة لقوله تعـاىل        النص ألن   ؛¼نكاح األمة الكتابية  

﴿ اِتكُمين فَت١(م(اِتِمنؤ٢٥: النساء[﴾الْم[ د باملؤمنة فيمتنع   فيتقي)عنـد احلكم  )٢ 
ـ     )٣(منو ،عدم الوصف فال جيوز نكاح األمة الكتابية       ري ـصـور بيـان التغي

الثنيا كأنـه مل    )٥(بعد)٤(ذهب أصحابنا إىل أن االستثناء تكلم بالباقي       .االستثناء

                                                
فتيات وإن كـان    وة ويسمى العبد واألمة فىت       والشاب الفىت والفتيات الشاب  ] ﴾من فتياتكم ﴿: [قوله  )١(

كبريين يف السن١٢. الكبائر ران توقرير وال يوقّما لرقيتهما يعامالن معاملة الصغائ؛ أل  

  احلكم كمـا أنّ    عدم يوجب   عدم الوصف ال  وعند  ]  آه ... الوصف عدمفيمتنع احلكم عند    : [قوله  )٢(
ا نكاح الفتاة مأ، ا النص جواز نكاح األمة املؤمنة  ثبت ذ  : فقلنا ، املشروط عدم الشرط ال يوجب     عدم

  الكافرة فال يتعر قولـه تعـاىل  ثبات فيثبت جواز نكاحها بالعمومات وهـي    له بالنفي واإل   ض النص :
 الواردة يف جـواز نكـاح       ]٣: النساء  [ آه﴾... فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم    ِلكُم ذََ وأُِحلَّ لَكُم ما وراء   ﴿

فاق مـع    اإلميان ليس بشرط يف احلرائر باالت       لالستحباب بدليل أنّ   يد باإلميان يف النص   ـالنساء والتقي 
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،الْمحصناِت الْمؤِمناِت﴾ ﴿ :يد بقولهـتقيال

 االستثناء  أنّ¼ونظريه التعليق واالستثناء½ : قد علم من قوله   :ولقائل أن يقول  ] إخل... رومن صو : [قوله  )٣(
 طائل حتته   تكرار ال  ري فذكره ثانياً  ـر بيان التغي  من صو، ب أصحابنا   وذه : العبارة هاهنا أن يقول     فحق

 ¼قـال أصـحابنا   ½ : على قوله  إىل كذا وذهب الشافعي رمحه اهللا إىل كذا ليكون هذه اجلملة معطوفةً           
 وليت شعري ما وجه مثل      ، يف الفصلني  ¼اختلف الفقهاء ½ : لقوله ليكون املعطوف واملعطوف عليه بياناً    

١٢. "املنار"شرح  كذا يف ،ف رمحه اهللا تعاىل يف كثري من املواضعهذه العبارات من املصن  

 والباقي يف  ¼ثالثة½  واملستثىنٰ ¼عشرة½ كَالم صدر ال  ¼ ثالثة  عشرة إالّ  عليله  ½ :ففي قوله ] بالباقي: [قوله  )٤(
  ١٢. ¼ سبعةعلي½ : بسبعة وقال لهكلّم فكأنه ت،سبعة  بعد املستثٰىنكَالمصدر ال

 الدليل املوجب له مـع صـورة        عدم ل ملستثٰىن احلكم يف ا   عِدم بعد االستثناء وين   :أي] بعد الثنيا : [قوله  )٥(
 الغاية توجب   ؛ ألنّ  الدليل املوجب له   عدم احلكم ينعدم فيما وراء الغاية ل       فإنّ ،زلة الغاية ـ به من  كلّمالت

  ١٢. احلكم فيما وراءهانفي 

 ١٢ . الوصف كالشرط أنأي ١٢ .أي الشافعي رمحه اهللا ١٢ .يف نفي احلكم بنفي القيد

 ١٢ .ية والنصرانيةأي اليهود

 ١٢ .املنسوبة إىل أهل الكتاب

 ١٢ .ملكمائكم اململوكة إأي 

 ١٢ .فال جيوز بالكافرة الكتابية عنده

 ١٢ .وهو اجلواز

 ١٢ .وهو األميان

 ١٢ .حكم جواز نكاحهن

 ١٢ .بالضم وسكون النون اسم االستثناء ١٢ .أي تقييد الكالم به

 ١٢ .أي املتكلم



 

 

أن )١( إال كـل لالوجـوب    الكالم ينعقد علة   وعنده صدر  ،ي مبا بق  يتكلم إال 
ومثال هذا   ،باب التعليق )٢(زلة عدم الشرط يف   ـاالستثناء مينعها من العمل مبن    

 فعنـد   ¼ء بـسواء  اتبيعوا الطعام بالطعام إال سـو      ال½: يه السالم يف قوله عل  
 )٣( صدر الكالم انعقد علة حلرمة بيع الطعام بالطعام علـى          ه اهللا الشافعي رمح 

 وخرج عن هذه اجلملة صورة املساواة باالستثناء فبقي الباقي حتت           ،اإلطالق
 وعنـدنا  ،ام حبفنتني منه هذا حرمة بيع احلفنة من الطع     )٤( ونتيجة ،حكم الصدر 
د بصورة بيع يتمكن     ألن املراد باملنهي يتقي    ؛النصيدخل حتت   )٥(بيع احلفنة ال  

                                                
 فإنـه   ¼مئةن   األلف إالَّ  لفالن علي ½: ويظهر االختالف يف التخريج كما يف قوله      ] إخل... إالَّ أنّ االستثناء  : [قوله  )١(

 كأنه مل يتكلّم باأللف حكماً يف حق لزوم املئة وإنما تكلّم بلفظ             ¼لفالن علي تسع مئة   ½صار تقدير الكَالم عندنا     
 فالصدر يوجـب األلـف   ¼لفالن علي ألف إالَّ مئة فإنها ليست علي½وتقديره عند الشافعي رمحه اهللا    ، تسع مئة 
  ١٢. كذا قال البعض،  يعارضه يف املئة كاملخصص مينع حكم العام فيما خص عنه معارضة¼املئة½: وقوله، بتمامه

ويظهـر  ، فإنّ املعلّق سبب يف احلال إالَّ أنّ الشرط مينعه عن العمل وثبوت احلكم            ] يف باب التعليق  : [قوله  )٢(
 كأنه مل ¼لفالن علي تسع مئة½ فإنه صار عندنا تقديره ¼لفالن علي ألف مئة  ½: االختالف يف التخرج يف قوله    

: وقوله، فإنها ليست علي صدر الكَالم يوجب األلف بتمامه، يتكلّم باأللف حكماً يف حق لزوم املئة إالَّ مئة      
  ١٢. "املعدن"كذا يف ،  يعارضه يف املئة كاملخصص مينع حكم العام فيما خص عنه معارضة¼إالَّ مئة½

فالقليل ما ال يدخل حتت الكيل والكثري ما        ، يف القليل والكثري  : ى العموم أي  عل: أي] على اإلطالق : [قوله  )٣(
  ١٢. يدخل حتته؛ ألنّ الطعام اسم جنس معرف بالالم فيعم اجلميع

نتيجة املذكور وهو أنّ صدر الكَالم انعقد علّةً للحرمة على اإلطالق وخرج            : أي] ونتيجة هذا : [قوله  )٤(
  ١٢. عنه صورة املساواة

 ¼ال تبيعوا الطعام بالطعام إالَّ سواء بـسواء       ½: وهو قوله عليه الصالة والسالم    ] ّال يدخل حتت النص   : [قوله  )٥(
عدم دخوله حتت النص ثابت؛ ألنّ النهي ترك املساواة يف بيع الكثري بالكثري ال يف بيع املطلـق؛                  : وهذا أي 

: يؤدي إىل ي العاجز وهو قبيح فيكون املـراد أي         ألنّ النهي إنما يتحقّق فيما يقدر العبد على إتيانه كيال           
البيع املنهي يتقيد بصورة يتمكّن العبد من إثبات التساوي والتفاضل فيه وهو بيع الكثري؛ ألنّ املسوي هـو                  

      ï 

  )١٩٠(  

      

 ١٢ . أي يف حق الكل يفاإلضافة مبعىن ١٢. أي الشافعي رمحه اهللا ١٢ .ءبعد االستثنا

 ١٢. بالشرط ١٢ .أي العلة هي صدر الكالم
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 ١٢. وهو قوله ال تبيعوا الطعام بالطعام

 ١٢. نهامأي املستثىن 

 ١٢. وهو الطعام املطلق

 ١٢. اضلة واازفةوهو صورة املف ١٢. متعلق خبرج

 ١٢. يكمشت ١٢. اإلطالق ١٢ .إخل...وهو النهي أي ال تبيعوا الطعام
 ١٢. بعد استثناء صورة املساواة

 ١٢. من الطعام

 ١٢. احلفنتنيب

 ١٢. قدرأي ي ١٢. البيع ١٢. وهو ال تبيعوا



 

   )١٩١(  

      

ي إىل ي العاجز فمـا ال       يؤد)١(العبد من إثبات التساوي والتفاضل فيه كيال      
 ومن صور بيان    ،خارجا عن قضية احلديث   )٢(يدخل حتت املعيار املسوى كان    

  يفيد الوجـوب   ¼علي½ : فقوله ¼ ألف وديعة  لفالن علي ½ :ا إذا قال  التغيري م 
أسلفتين ألفا فلم ½ أو ¼عطيتينأ½ : وقوله،إىل احلفظ )٣(ره غي ¼وديعة½ :وهو بقوله 

 .¼ زيوف ألف)٥(لفالن علي ½ : وكذا لو قال   ،ريـبيان التغي )٤( من مجلة  ¼أقبضها

                                                
الكيل باإلمجاع فما ال يدخل حتت الكيل ال يتمكّن العبد فيه من إثبات التساوي وتركه فال يكون داخـالً                

  ١٢. قيلكذا ، حتت النهي

وهو قبيح وال يثبت املساواة إالَّ باملعيار املسوي واملعيـار          ] إخل... ي إىل ي العاجز   كيال يؤد : [قوله  )١(
وبـدليل  ، ¼ِبكَيٍل كَيالً½: وبدليل قوله عليه السالم   ، املسوي يف الشرح يف الطعام هو الكيل باإلمجاع       

كيل وبدليل احلكم فإنّ إتالف مـا دون يف الطعـام ال   العرف فإنّ الطعام ال يباع يف العادة إالّ كيالً ب        
فكان النهي ترك املساواة يف بيع الطعام الكثري بالطعام         ، يوجب املثل بل يوجب القيمة بفوات املسوي      

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، الكثري ال يف البيع املطلق

ة املساواة فـإذا تـساوي    يف حالالَّإ حال    معناه ال تبيعوا الطعام بكلّ     فإنّ] إخل... كان خارجاً : [قوله  )٢(
  ١٢. ن فبيعواالدالب

 ة كان مفهومـاً فاللزوم يف الذم  ١٢.  احلفظ :أي من اللزوم    ¼علي½ لفظ   :أي] غريه إىل احلفظ  : [قوله  )٣(
  أوا إىل ااز املرسـل  وجوبه فهو صرف إمه ال علي على حفظ:أي فأزاله إىل زلوم احلفظ  ¼علي½من  

  ١٢. ااز باحلذف

حقيقة التسليم والـسلف أخـذ    بالقبض فكان إالَّ اإلعطاء ال يتم فإنّ] ريـمن مجلة بيان التغي : [قوله  )٤(
؛ ألنّ   أنه حيتمل أن يراد ما جمرد العقد جمازاً        إالَّ بالقبض حقيقة    اً فكان اإلقرار ما إقرار    ،جلعاجل بآ 

 وقـال   ¼أعطيتك هذا الثواب  ½ :ا لو قال   وهلذ ،سالف ينبئ عن عقد السلم واإلعطاء عن عقد اهلبة        اإل
  ١٢. "املعدن" كذا يف ، ال بالفصل بشرط الوصل فيصح كان هبةً¼قبلت½ :اآلخر

  ال إنما يقع يف اجلياد    التعامل   ؛ ألنّ  يف الظاهر   يوجب اجلياد  ¼ ألف علي½ : قوله فإنّ] إخل... علي: [قوله  )٥(
  ١٢. از من احلقيقة فكان إرادة الزيوف كا نادراًإالَّيف الزيوف 

 ١٢ .كبيع احلفنة باحلفنتني ١٢ .هذا املنع ١٢ .أي ذلك البيع ١٢ .أي على

 ١٢ .وهو منع البيع ١٢ .ت والوزنياتمكياللل

 ١٢. املكيال وامليزان
 ١٢ .أي القائل ١٢ .متيزا لأللف ١٢ .درهم

 ١٢ .أي أعطيتين بالسلم ١٢ .أي القائل

 ١٢. خالف اجلياد ١٢ .من مجلة بيان التغيري ١٢ .أي الدراهم املذكورة بألف



 

   )١٩٢(  

      

هذا مسائل   مث بعد    ،مفصوال)٢(صحموصوال وال ي  )١(أنه يصح  وحكم بيان التغيري  
بشرط الوصل أو مـن     )٣(بيان التغيري فتصح    أا من مجلة   اختلف فيها العلماء  

وسيأيت طرف منها يف بيان التبديل،مجلة بيان التبديل فال تصح .  

                                                
 ال يفيد معىن بدون ما قبله        غري مستقلّ  كَالم منهما    الشرط واالستثناء كلّ    ألنّ ] موصوالً يصح: [قوله  )١(

  ١٢. ب أن يكون موصوالًفيج

، ألنّ الشرع حكم بثبوت الطالق واإلقرار والعتاق واليمني وغريهـا         ] وال يصح مفصوالً  : [قوله  )٢(
 كان منافياً لبعض موجب صدر الكَالم فمىت وجد صدر الكَالم غري مقـرون              ولَما أنه كان مغرياً   

وال جيوز ذلك من ، بالتعليق واالستثناء يثبت موجبه فكان عمل الشرط واالستثناء بعد ذلك نسخاً  
العباد خبالف ما إذا كان متصالً؛ ألنّ موجب الكَالم ال يتقرر ِلما أنّ أول الكَالم يتوقّف علـى                  

،  يكون نسخاً فيصح قال اإلمام فخر اإلسالم رمحه اهللا تعاىل وعلى هذا مجيع الفقهـاء               اآلخر فال 
  ١٢. "املعدن"كذا يف 

 وعلى  ، ال مفصوالً   موصوالً تصحري ف ـ إن كان من مجلة بيان التغي      :أي]  بشرط الوصل  فتصح: [قوله  )٣(
ر عن   منها فليكفّ  رأي غريها خرياً  من حلف على ميني و    ½ :مجع الفقهاء لقوله عليه الصالة والسالم     أهذا  
  متراخيـاً  االسـتثناء ارة ولو صح جعل خملص اليمني هو الكفّ. احلديث¼ ليأت بالذي هو خري    ثُمميينه  
 وعن ابن عباس ،ارة ويبطل اليمني وال جيب الكفّ¼اآلن إن شاء اهللا تعاىل  ½ : بأن يقول   أيضاً عله خملصاً جل

     نَّأل½ : ملا روي أنه عليه السالم قال       أيضاً  مفصوالً رضي اهللا تعاىل عنه أنه يصحوا غْزشيقُر قَالَ ثُم   دعب 
 مراده أنه إذا     فلعلّ  النقل عن ابن عباس غري صحيح عندنا ولو صح         :أيوهذا   ¼تعاىل اللَّه شاَء ِإنْسنٍة  

 فيما بينه وبـني اهللا  ما نواه ديانةً  ظ فيقبل قوله في    أظهر نيته بعد التلفّ    ثُمظ  نوى أجل االستثناء عند التلفّ    
 وروي أنه قال أبو جعفر بن منصور        ، يقبل فيه قوله ظاهراً     ما يقبل فيه قول العبد ديانةً      تعاىل وذهبه أنّ  

    اسية أيب حنيفة رمحه اهللا    الذي كان من اخللفاء العب:   م يف   ابن عباس : أيي   مل خالفت جدعد  ته  صـح
اآلن ½ : يقول الناس  :أيتك  ع ذلك بارك اهللا يف بي      لو صح  :يفة رمحه اهللا   فقال أبو حن   ؟االستثناء متراخياً 
 وأحلق ما قال به اجلمهور وعليه االعتماد        ،ر أبو جعفر وسكت   تك فتحي ع فتنتقض بي  ¼إن شاء اهللا تعاىل   

  ١٢. "احلصول" كذا يف ،واهللا أعلم

 ١٢ .أي بيان مسائل التغيري

 ١٢ .حة والفساديف الص

 ١٢ .أطباق الفقهاء أعلى هذا

 ١٢ .أخر

 ١٢ .أي يف تلك املسائل

 ١٢ .من احلنفية

 ١٢ .أي املسائل املختلف فيها

 ١٢ .بني بالفتح بال توقفبامل ١٢ .تلك املسائل املختلف فيها

 ١٢ .أا

 ١٢ .أي بعض ١٢ .تلك املسائل

 ١٢ . فيهاأي من تلك املسائل املختلف



 

   )١٩٣(  

      

 ـِه    ﴿ :فمثاله يف قوله تعاىل    بيان الضرورة )١( وأمافَُألم اهوأَب ِرثَهوو
 فـصار  ن نصيب األم أوجب الشركة بني األبوين مث بي      ]١١: النساء[﴾الثُّلُثُ

 إذا بينا نصيب املضارب وسـكتا       : وعلى هذا قلنا   ،لنصيب األب )٢(ذلك بيانا 
لو بينا نصيب رب املـال      )٤( وكذلك ،الشركة)٣( املال صحت  عن نصيب رب  

 وكـذلك  ،)٥(وسكتا عن نصيب املضارب كان بيانا وعلى هذا حكم املزارعة  
لو أوصى لفالن وفالن بألف مث بني نصيب احدمها كان ذلك بيانا لنـصيب              

انا للطـالق   حدى امرأتيه مث وطىء إحدامها كان ذلك بي       إ ولو طلق    ،اآلخر

                                                
 ﴾ أَبواه فَُألمِه الثُّلُثُ   ووِرثَه﴿: قوله تعاىل  كما يف    كَالمهو بيان يقع بغري ال    ] ا بيان الضرورة  وأم: [قوله  )١(

 ني نصيب كلّ  ـفإنّ صدر الكَالم أوجب الشركة بني األبوين يف كلّ املرياث من غري تعي            ، ]١١: النساء  [
 ، الباقي فصار بيان الثلثني هلذا التخـصيص        األب يستحق   على أنّ  دلّث  يص األم بالثل   ختص ثُم ،منهما

 كَـالم ر ال  حصل مبجرد السكوت مع إثبات صد      إنما وهذا   ،¼فألمه الثلث وألبيه الباقي   ½ :فكأنه قال 
    ١٢. "الفصول" كذا يف ،الشركة وختصيص ما نصيب األم بالثلث

 بل بالـسكوت    ،د الكسوت من نصيب األب    صل مبجر حي  البيان مل  وهذا  ] ب األب ينصل بياناً: [قوله  )٢(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ، بالثلثختصيص األمو الشركة كَالممع إثبات صدر ال

 ولو مل جيعل بيان نـصيب       ،ة العقد بينهما والشركة فيه شرط لصح     بحيف الر  ]ت الشركة صح: [قوله  )٣(
لك نصف ½ : العقد فصار كأنه قال ومل يصح،ما ثبت الشركة بينهما   املال لِ   لنصيب رب  املضارب بياناً 

  ١٢.  كذا قيل،¼الربح ويل نصفه

  املال مضاربة على أنّ    خذ هذا ½ : املال  مثل نصيب املضارب لو بينا بأن قال رب        :أي] وكذلك: [قوله  )٤(
يل ½ : لنصيب املضارب فصار كأنه قـال ني نصيب املضارب فكان ذلك بياناًـ ومل يب ¼يل نصف الربح  

  ١٢.  كذا قال البعض¼نصف الربح ولك نصفه

 لك نّأ  على:ى نصيب العامل بأن قال له  إن مل يبني نصيب صاحب البذراء ومس       :يعين] املزارعة: [قوله  )٥(
  ١٢. "الفصول" كذا يف ، السكوت عن نصيب اآلخر بيان؛ ألنّز العقدثلث اخلارج جا

 ١٢. أي امليت ١٢. لكالمأي احلاصل مبقتضى ضرورة ا

 ١٢. أي امليت

 ١٢. أي امليت

 ١٢. أي األب واألم يف الوراثة ١٢. يف مال امليت ١٢. أي أثبت اهللا تعاىل

 ١٢. أي اهللا تعاىل

 ١٢. أنه الثلث

 ١٢. مسه
 ١٢. وإال لزم الوراثة بال نصيب ١٢. أي إثبات الشركة مث بيان نصيب األم

 ١٢. القياس

 ١٢. أي رب املال واملضارب

 ١٢. رب املال واملضاربأي  ١٢. ويكون نصيب رب املال الباقي

رب املال خذ هذا األلف بأن قال 
 ١٢. بحمضاربة على أن نصف من الر

 ١٢. ويكون نصيب رب املال الباقي

 ١٢. صحت الشركة

 ١٢. أي نصف أو ثلث أو ربع

 ١٢. نصيب املضارع فيكون الباقي نصيبهل

 ١٢. احلكم يف الصحة مع سكوت
 ١٢. أي بيان نصيب أحدمها

 ١٢. أي الوطي ١٢. أي منكوحيته ١٢. مهااحدبال تعيني إ

 ١٢. مما ترك

 ١٢. القياس

 ١٢ .املوصي



 

   )١٩٤(  

      

 يف ئ ألن حل الوط؛ أيب حنيفة عند يف العتق املبهم     ئالوط)٣(خبالف)٢(ىاألخر)١(يف
  .ئن جهة امللك باعتبار حل الوطيتعي)٤(اإلماء يثبت بطريقني فال

                                                
 املطلقـة   وطئ الظاهر من حال املسلم أن جيتنب عن         ؛ ألنّ دون املوطوءة ] إخل... يف األخرى : [قوله  )١(

    الشرع دعـا   ؛ ألنّ  وهو الظاهر  وطئا ال يكون بيانا الحتمال الرجعة بال      البائنة وإذا كان الطالق رجعي 
  ١٢. "املعدن" كذا يف ، والظاهر من حال املسلم اإلجابة،الستحباباى سبيل إليه عل

، لنفـور الطبيعـة   ة  ن كانت رجعي  قة وإ  املطلّ ه اليطأ ن الظاهر أ  نّ؛ أل هايطأ مل   لىتا]يف األخرى  [:قوله  )٢(
  ".املنهاج" كذا يف، بياناً للمطلّقة مهاافيكون وطي إحد

ه ليس   فإن ،مها ثُم وطئ إحدٰ   ¼كما حرة إحٰد½: فقال، بأن كانت له أمتان   ] إخل... خبالف الوطئ : [قوله  )٣(
 أحدمها :إلماء يثبت بطريقنيا يف وطئ الحلّ ؛ ألنّببيان العتق يف األخرى وهذا عند أيب حنيفة رمحه اهللا

 املبهم  يف العتقوطئ وعندمها ال فرق بني ال ،بعد اإلعتاق نكحت  ا  أ وثانيهما بطريق    ،بطريق اململوكية 
ـ  وطئ املقصود األصلي من النكاح الولد وقصد الولد بال         والفرق أليب حنيفة أنّ    ،والطالق املبهم   دلّ ي

الشهوة دون الولد فال ا األمة فاملقصود من وطئها قضاءعلى استبقاء امللك يف املوطوءة وصيانة للولد أم 
  ١٢.  األصول كذا يف كتب، وطئها على استبقاء امللك يف األمة املوطوءةدلّي

 ،ول أحـدمها بطريـق امللـك األ   :قني بطر يف املنكوحة أيضاًلّ احل:ال يقال] إخل... نفال يتعي : [قوله  )٤(
 النكاح لفوات الرغبة عنـها      عدمقة   الظاهر من حال املطلّ    : نقول ألنا، وثانيهما بطريق النكاح اجلديد   

 طريق ملك اليمني وطريق ملك :ة ففيها طريقانما األ وأم،ول وهو بقاء النكاح األفكان الطريق واحداً
  ١٢.  هذا خالصة الكتب، عنها أو نكاحها مرغوب فيه لزوال الرق،النكاح

 ١٢. من حيث أن املوطوءة ليست حمال للطالق

 ١٢. امللك والنكاح ١٢. املسلمة والكتابية



 

   )١٩٥(  

      

 رأى صاحب الشرع أمرا معاينة    )١(فمثاله فيما إذا   ا بيان احلال   وأم
 والشفيع إذا علم    ،مشروع)٢(زلة البيان أنه  ـكان سكوته مبن   فلم ينه عن ذلك   

إذا البالغة   والبكر   ، بذلك زلة البيان بأنه راضٍ   ـذلك مبن )٣(بالبيع وسكت كان  
زلة البيان بالرضـاء    ـلرد كان ذلك مبن   علمت بتزويج الوىل وسكتت عن ا     

ويشتري يف السوق فسكت كان ذلـك    )٤( واملوىل إذا رأى عبده يبيع     ،واإلذن

                                                
مثل ما رأى من بياعات ومعامالت كان الناس        ] إخل... إذا رأى صاحب الشرع أمراً    : [قوله  )١(

هم عليها ومل ينكر عليهم فـدلّ             يتعاملوا فأقرا فيما بينهم ومآكل ومشارب كانوا يباشرو
سكوته أنّ مجيعها مباح يف الشرع؛ إذ ال جيوز من النيب عليه السالم أن أقـر النـاس علـى                    

وقـد قـال اهللا     ، حمظور؛ إذ ليس من شانه عليه السالم أن يترك الناس على أمر منكر وقبيح             
الْمعروِف أْمرهمي﴿: تعاىل يف حقّه   وأيـضاً   ،]١٥٧ : األعراف[﴾  الْمنكَِر عِن وينهاهم ِب

كـذا يف بعـض     ، ]٤/٣: النجم  [﴾   وحي يوحى  وما ينِطق عِن الْهوى ِإنْ هو ِإالَّ      ﴿: قال
    ١٢. كتب األصول

فلو كان احلكم خبالفه بني ، انإذ البيان واجب عند احلاجة إىل البي]  آه...نه مشروعأ: [قوله  )٢(
إذا فُعل عند النيب عليه السالم فعلٌ فسكت كان سكوته دليالً على : مثاله، ذلك ولو بينه يظهر

                ة ذلك الفعل؛ ألنه ال حيلّ له السكوت إذا شاهد احملظور؛ ألنّ الساكت عن احلـقمشروعي
كذا يف ، كوته دليالً على شرعيتهوألنه بعث داعياً للخلق إىل احلق فلَما سكت كان س ،شيطان

  ١٢. "املعدن"

 واحلياء حيول بينها وبـني      ،¼ال½ و ¼نعم½ :انكَالم  هلا عند تزويج الويلّ    ألنّ] إخل... كان ذلك : [قوله  )٣(
  فلو مل تكـن راضـيةً  ، كثرة احلياء يف اإلنكارعدمل¼ ال½حيول بينها وبني   وال،زواج اإل باختيار ¼نعم½

١٢.  على الرضاءا دليالًألنكرت فكان سكو  

 اموع شرط اإلذن ولـيس       يشري إىل أنّ   ¼يبيع ويشتري ½ : قوله نّفيه أ ] إخل... يبيع ويشتري : [قوله  )٤(
 إنمـا  لكن ، واحدةً بأنه ليس املراد اجلمع مرةً: وأجيب عنه، مكان الواو¼أو½ أن يذكر   فاحلق ،كذلك

١٢.  فافهم، والشراءحاد احلكم يف البيعأورد الواو بالنظر إىل ات  

 ١٢. صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ١٢. أي بيان احلال

 ١٢. األمر ١٢. صاحب الشرع

 ١٢. مينع

 ١٢. أي ذلك األمر ١٢. أي صاحب الشرع

 ١٢. أي بيع الدار املشفوعة

 ١٢. عن مطالبته

 ١٢. وترك الدار ١٢. أي الشفيع ١٢. أي سكوته عن املطالبة

 ١٢. البيع
 ١٢. ت وعدم الردأي السكو ١٢. أي رد النكاح ١٢. إياها

 ١٢. إذا مل يكن قرينة خالفه كإشارة الرد
 ١٢. املوىل ١٢. يف السوق

 ١٢. أي سكوت املوىل

 ١٢. بنكاحها بعد تسمية الزوج



 

   )١٩٦(  

      

عى عليه إذا نكل يف جملس       واملد ،مأذونا يف التجارات  )١(زلة اإلذن فيصري  ـمبن
و الرضاء بلزوم املال بطريق اإلقرار عندمها       )٢(زلةـالقضاء يكون االمتناع مبن   

موضـع  )٤( فاحلاصل أن الـسكوت يف     ،ه اهللا  أيب حنيفة رمح   عندالبذل  )٣(طريقب
                                                

ون  النـاس يـستدلّ     فإنّ ،ن يعامله ور عم الضرورة دفع الغر  : أي]  يف التجارات  ذوناًفيصري مأ : [قوله  )١(
 ار ـم  ضرهم وهو إ   يف حقّ  لكان سكوته غروراً  فلو مل جيعل ذلك إذناً      ، إذنه ويتعاملون بسكوته على   

  ن ضلعن اهللا م½ : قال عليه السالم  ،ومها مدفوعان بالنصمـن  ½ : وقال عليه السالم،¼ أو غريه مسلماًر
غر  انا فليس من¼،  ؛ ألنه قد    حيتمل ناً؛ ألنّ سكوته عن النهي    كون ذلك إذ  ال ي :  رمحه اهللا   وقال الشافعي

 ولنا أنه لـو مل جيعـل        ،فه وقد يكون لفرط الغيظ والنفرة واحملتمل ال يكون حجةً         لرضا بتصر يكون ل 
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،دفعهما واجب بالنصور والضرر  إىل الغروى ألدسكوته إذناً

ى املال يف اليمني والقدرة عليه كان ذلك دلـيالً  ألنه لَما سكت عن دفع دعوٰ   ] مبنـزلة الرضا : [قوله  )٢(
فـاألول  ، لكنه اختلف يف أنه بطريق اإلقرار أو بطريق البذل        ، على الرضاء بلزوم املال وهذا باالتفاق     

وهلذا املعىن ال جيري عنده االسـتخالف يف        ، ين قول أيب حنيفة رمحه اهللا كما قال املصنف        قوهلما والثا 
األشياء الستة وعندمها جيري؛ ألنّ البذل ال جيري يف هذه األشياء حتى لو قالت امرأة الرجل يف دعٰوى              

وأما اإلقرار فيعمل يف هـذه   ،  ال يعمل بذهلا   ¼ال نكاح بيين وبينك ولكن بذلت نفسي      ½: النكاح عليها 
  ١٢. كذا قيل، األشياء

ألنّ االمتناع كما يدلّ على االحتراز عن اليمني الكاذبة يدلّ          ] بطريق البذل عند أيب حنيفة رمحه اهللا      : [قوله  )٣(
دمها جيـري؛   وهلذا املعىن ال جيري االستخالف يف األشياء الستة عنده وعن         ، على االحتراز عن نفس اليمني    

النكاح بيين وبينك ولكن    ½: ى عليها ألنّ البذل ال جيري يف هذه األشياء حتى لو قالت امرأة الرجل يف دعوٰ             
  ١٢. "املعدن"كذا يف ، وأما اإلقرار فيعمل يف هذه األشياء،  ال يعمل بذهلا¼بذلت لك نفسي

 السكوت يف غري موضع احلاجـة       ؛ ألنّ ¼يف موضع احلاجة  ½ :د بقوله  قي إنما] يف موضع احلاجة  : [قوله  )٤(
حاجة داعية إىل البيان    الشرع إذا ذكر حكماً وسقط عن غريه وليس هناك           صاحب    أنّ حتى ليس بياناً 

 على إسـقاط  دلّ ال ي¼اقطعوا السارق واقتلوا القاتل½ : على البيان كقوله عليه الصالة والسالم      دلّال ي 
ـذا والغـر   فيجوز أن يكون قد بني القطع والقصاص  ،جة ليس هناك حا   ؛ ألنه ارة القتل م وكفّ الغر  م

ه  ولعلّ ، واحدةً  ال جيب عليه بيان األحكام دفعةً      ؛ ألنه ضه إىل اجتهاد اتهدين    آخر أو فو   ارة خبرب والكفّ
  ١٢.  كذا يف بعض الشروح، يكون بياناًنه عنه وقت احلاجة إىل البيان اليبيلسكت 

 ١٢. اتفريف البيع والشراء وغريمها من التصالصريح له 

 ١٢. أي العبد

 ١٢. الفهأي امتنع عن اليمني بعد استح

 ١٢. أي كأنه أقر بدعواه ١٢. املدعى به ١٢. على نفسه ١٢. عوىعن حلفه على إنكار الد

 ١٢. أي كأنه بذله من عنده بدال عن اليمني
 ١٢. أي سكوت صاحب الشرع ١٢. ال حللف عليه إو



 

   )١٩٧(  

      

بـنص  )٢( اإلمجاع ينعقـد   :البيان وذا الطريق قلنا   )١(زلةـاحلاجة إىل البيان مبن   
  .البعض وسكوت الباقني

                                                
 ؛ ألنّن ذلك ال حمالـة  البيان واجب عند احلاجة فلو كان احلكم خبالفه لبي     نّ أل ]زلة البيان ـمبن: [قوله  )١(

١٢.  البتة شيطان أخرس فجعل سكوته بياناًالساكت عن احلق  

فتكلّم فيها بعض العلماء من الصحابة وغريهم ، وذلك إن وقعت حادثة   ] إخل... ينعقد: [قوله  )٢(
لك عليهم بعد مضي مدة التأمل والنظـر يف         وسكت الباقون بعد بلوغهم اخلرب وال يردون ذ       

وكذا إذا فعل واحد من أهل اإلمجـاع  ،  هذا إمجاعاً سكوتياًوهي ثالثة أيام ويسمىٰ   ، احلادثة
فعالً وعلم به أهل زمان ومل ينكر عليه أحد بعد مضي مدة التأمل يكون إمجاعاً على شرعيته؛ 

، سكوت عنه؛ ألنّ الساكت عن احلق شيطان أخرسوهذا ألنه لو مل يكن حقّاً عنده لَما حلّ ال
ى هذه األمة املرحومة أن وال تظن بأهل الدين وأوىل العلم خصوصاً من الصحابة وكانوا مقتٰد

  ١٢. كذا يف كتب األصول، وهذا اإلمجاع مقبول عندنا، يسكتوا عن احلق حاشا وكالّ

 ١٢. أي كون السكوت يف موضع احلاجة كالبيان

 ١٢. لداللة على رضاهم بذلك



 

 

 فمثل أن تعطف مكيال أو موزونا على مجلـة         بيان العطف )١(ا وأم
     و مئـة  )٢(لفالن علـي ½ : مثاله إذا قال   ،ملةجمملة يكون ذلك بيانا للجملة ا

ذلك )٣(زلة البيان أن الكل من    ـ كان العطف مبن   ¼قفيز حنطة  ئة و م½ أو   ¼درهم
مئـة  ½ أو   ¼مئة وثالثة دراهم  ½ أو   ¼ئة وثالثة أثواب  م½ :لو قال  وكذا   ،اجلنس

ـ       امل ه بيان أنّ   فإن ¼وثالثة أعبد  أحـد  ½ :زلة قولـه  ـئة من ذلك اجلـنس مبن
 حيث ال يكـون     ¼ وشاة ئةم½ أو   ¼مئة وثوب ½ :خبالف قوله  ¼وعشرون درمها 

ـ   واختص،ئةللم)٤(ذلك بيانا  ة  ذلك يف عطف الواحد مبا يصلح دينـا يف الذم
 ¼مئة وشـاة  ½ يكون بيانا يف     :ه اهللا و يوسف رمح   وقال أب  ،واملوزون)٥(كاملكيل

   ...........................................................¼ئة وثوبم½و
                                                

ه إىل  لعوذ أو أثناه ورد   ا عطف : يقال ،للغة الثين والرد  ا العطف يف ا   مأ] آه... ا بيان العطف  وأم: [قوله  )١(
ى اجلملـتني إىل     أحد الفردين إىل اآلخر فيما خلت عليه أو إحـدٰ           أن يرد  كَالم فالعطف يف ال   ،اآلخر

    ١٢. "الغاية" كذا يف ، االختصار وإثبات املشاركةاحلصول وفائدةاألخرى يف 

 واملئة مبهمـة    ي الدرهم وزنِ   فإنّ ، املة وزون على اجلملة  مثال العطف امل  ] درهموعلى مئة   : [قوله  )٢(
  ١٢. الحتماله الدراهم والثياب والقفيز وغري ذلك

عطوف عليه   يف امل  ؛ ألنّ الناس اعتادوا حذف املفسر      من جنس املعطوف   :أي] من ذلك اجلنس  : [قوله  )٣(
 احملذوف يف املعطوف عليه     بيل املفسر ما إذا كان املعطوف من ق      يف املعطوف في   يف العدد بداللة التفسري   

ـ         ولكن ، كما يف املعطوف عليه    هم بياناً كَالمفصار العطف يف     ن قبيـل    هذا فيما إذا كان املفـسر م
  ١٢.  كذا قيل،املكيالت واملوزونات

هم  والدرا ول من األثواب يف األ     القائل ذكر عددين مبهمني وأعقبهما تفسرياً       ألنّ ]إخل... بياناً: [قوله  )٤(
  ١٢. هما يف احلاجة إىل التفسريفانصرف إليهما الستوائ،  يف الثالثعبداأليف الثاين و

 بذكر التفسري   ءكتفااالة حبذف تفسري املعطوف عليه و      العاد  أنّ :يعين] آه...كاملكيل واملوزون   : [قوله  )٥(
ـ    وذلك فيما يثبت وجوبه يف الذم      ،د وجدت ضرورة كثرة استعمال العد     إنمايف املعطوف    ة ة يف عام

      ï 

  )١٩٨(  

      

 ١٢. مبهمة ١٢. شافعي فعنده يطلب تفسريه من قائدخالفا لل

 ١٢ .اليت عطف هذا املكيل أو املوزون عليها

 ١٢. مثال العطف املكيل على اجلملة املة

 ١٢ .مثال العطف املوزون على اجلملة املة

 ١٢ .هم الواحدأي املئة والدر
 ١٢. همأي جنس الدر

 ١٢. قفيز حنطة على مئةأي عطف درهم و

 ١٢. أي جنس املعطوف ١٢. إلمجاعباوهذا  ١٢. مجع عبد

.  االثنني وغريمها عطفعلى اجلملة وكذا ١٢. ف بياناأي كون العط ١٢. العطف بقوله ثوب وشاة على لفظ مئة
١٢ 

 ١٢. يف عامة املعامالت
 ١٢. من املثلي

 ١٢ .نظرا إىل االختصار من التعاطف ١٢. العطف



 

   )١٩٩(  

      

  .هذا األصل)١(على

                                                
 يف الـسلم  إالَّ  وال بيعاًة قرضاًه ال يثبت يف الذم فإن،املعامالت وهي يف املكيل واملوزون خبالف الثوب 

فالاًخاص  ا يف الذم١٢. "املعدن" كذا يف ،ق الضرورة فبقى األصلة فال تتحقّيكسر وجو  

 الواو العاطفـة    ؛ ألنّ زلة شيء واحد  ـ املعطوف واملعطوف عليه مبن    أنّوهو  ] على هذا األصل  : [قوله  )١(
 حبذف  العادة وهلما وجه الفرق بني املكيل واملوزون وبني غريمها أنّ،¼مئة درهم½ :للجمع كما يف قوله  

مار يف املعطوف عليه واالكتفاء بذكر التفسري يف املعطوف املفسة وجدت يف املكيل واملوزون بضرورإن 
ر خبالف  ة املعامالت وهو املقد   ة يف عام   فيما كثر استعماله وكثرته فيما يثبت وينايف الذم        كَالمرة ال كث

 كذا  ، فلهذا مل يوجد االكتفاء فيها     ،ةً يف السلم خاص   إالَّ  وال بيعاً  ة قرضاً ا ال تثبت يف الذم    ؛ أل الثياب
  ١٢. "البزدوي" وشروح "دنعامل"يف 

 ١٢. وهو كون املعطوف واملعطوف عليه مبرتلة شيء واحد



 

   )٢٠٠(  

      

 النسخ فيجوز ذلك من صاحب الشرع      )٢(وهو بيان التبديل )١(ا وأم
 ألنـه  ؛ عن الكـلّ  استثناء الكلّ )٤( وعلى هذا بطل   ،ذلك من العباد  )٣(وال جيوز 

 ألنـه نـسخ     ؛الرجوع عن اإلقرار والطالق والعتاق    )٥(نسخ احلكم وال جيوز   
 : وقال ¼مثن املبيع ½ أو)٧(¼ ألف قرض  لفالن علي ½ :قال)٦( ولو ،وليس للعبد ذلك  

                                                
بدلْنا آيةً مكَـانَ    وِإذَا  ﴿ : قال اهللا تعاىل   ،وهو جعل الشيء مقام شيء آخر     ] يلا بيان التبد  وأم: [قوله  )١(

    ١٢. ]١٠١ : النحل[  اآلية﴾آيٍة

ر يف أوهامنا استمراره بطريـق       املطلق الذي تقر   وهو بيان انتهاء احلكم الشرعي    ] وهو النسخ : [قوله  )٢(
 أنه تبقى اإلباحة إىل يـوم       مر يف ابتداء اإلسالم فكان زعمنا      اهللا تعاىل كان أباح اخل      مثاله إنّ  ،التراخي
  ١٢.  حكم اإلباحة إىل هذا الزمان أنّ من الشارعا بياناًا جاء التحرمي بعد ذلك فكان هذم لَثُم ،القيامة

  النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم فكيف يصحكَالم النسخ موجود يف :ال يقال] إخل... وال جيوز: [قوله  )٣(
ه يكون من عنـد اهللا تعـاىل   كَالم النسخ يكون يف   نّ إ :ا نقول ؛ ألن ¼فال جيوز النسخ من العباد    ½ :قوله

فكأنه مل يوجد من  ]٤/٣: النجم [ ﴾ وحي يوحىِإنْ هو ِإالَّ وما ينِطق عِن الْهوى ﴿: ه تعاىل قولبدليل  
  ١٢.  كذا قيل،العباد يف الواقع

 لـه نـساء      وليس ¼ زينب وعمرة وسعادة   إالَّنسائي طوالق   ½ : إذا قال  :فإن قلت ] إخل... بطل: [قوله  )٤(
 االستثناء عن الكلّ   :قلت ، عن الكلّ  حدة منهن وهو استثناء الكلّ    ق وا  االستثناء ومل تطلّ   غريهن يصح  

 ،ا إذا كان بغري ذلك اللفظ فيـصح    مأ،  منه عني ذلك اللفظ املذكور يف املستثىنٰ      إذا كان ب    ال يصح  إنما
  ١٢. "الفصول" كذا يف ، االستثناء ال يصح¼ نسائيإالَّنسائي طوالق ½ :وهلذا إذا قال

 ، النسخ الجيوز من العبـد     نّ أ نيـر عند األصولي  ا تقر ملَ]  آه ...ز الرجوع عن اإلقرار   ال جيو : [قوله  )٥(
فر نسخ احلكم وال    ؛ ألنه  عن الكلّ   بناء على هذا األصل بطل استثناء الكلّ       إنّ½ :ف عليه وقال  ع املصن 

  ١٢. ¼لعبد الرجوع عن اإلقرارلجيوز 

  ١٢. ري أو بيان تبديلـهذا ما وعد املصنف من املسائل اليت اختلفوا فيها أا بيان تغي] إخل... ولو قال: [قوله  )٦(

وديعة وهـي   ½ أو   ¼ ألف غصب  لفالن علي ½ :ا قال  عم د به احترازاً   قي إنما] قرض أو مثن املبيع   : [قوله  )٧(
 دون  وجب اجلياد يس يف الغصب والوديعة م     ل ؛ ألنه  بال خالف   ومفصوالً  موصوالً ه يصح  فإن ،¼زيوف
  ١٢. "املعدن" كذا يف ، الغاصب يغصب ما جيد واملودع يودع الزيوف أيضاً؛ ألنّالزيوف

 ١٢. أي نسخ احلكم ١٢. أي تبديل احلكم السابق ونسخه

 ١٢. له الرجوع عما أمر بهوألنه بيان لالنتهاء 
 ١٢. أي أن النسخ ال جيوز من العباد

  أي استثناء الكل
 ١٢. أي نسخ احلكم ١٢.  عن الكل

 ١٢. بيان لأللف

 ١٢. ألنه فسخ بالكلية



 

   )٢٠١(  

      

وهـو بيـان    فيصح موصوال   )١( كان ذلك بيان التغيري عندمها     ¼وهي زيوف ½
 لفالن علي½ : ولو قال،ن وصل  إ و)٢( فال يصح  ه اهللا  أيب حنيفة رمح   عندالتبديل  

كان ذلك بيـان     واجلارية ال أثر هلا      ¼هاألف من مثن جارية باعنيها ومل أقبض      
 عندبالقبض  )٣(قرار بلزوم الثمن إقرار    اإل  ألنّ ؛ه اهللا ة رمح  أيب حنيف  عندالتبديل  

  .سخ البيع فال يبقى الثمن الزما إذ لو هلك قبل القبض ينف؛هالك املبيع

                                                
 الظاهر منه يف القرض والدين والثمن        لكن ، األلف مطلق عن قيد اجلودة     ؛ ألنّ ]إخل... عندمها: [قوله  )١(

  ا عند ايب حني   ، عن هذا الظاهر  ري له   ـد فهو تغي  وأمثاهلا هو اجليفة وهو نسخ وتبديل  وأم  فـال يـصح 
 وهو ال يعترب فيها  والزيافة عيب فكان رجوعاً، عقد املعاوضة مقتضاه السالمة عن العيب؛ ألنّموصوالً

  ١٢.  وال مفصوالًال موصوالً

 ، عقد املعاوضة يقتضي وجوب املال بصفة السالمة عـن العيـب           ألنّ] فال يصح وإن وصل   : [قوله  )٢(
 وصار كدعوى األجل يف الـدين       ، ومفصوالً  والرجوع ال يعمل موصوالً    وعاًوالزيافة عيب فكان رج   
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،ودعوى اخليار يف البيع

 والرجوع  ، بعد اإلقرار بالقبض أو لزوم الثمن       رجوعاً ¼مل أقبضها ½ :فكان قوله ] ضإقرار بالقب : [قوله  )٣(
١٢.  وال مفصوالً موصوالًال يصح  

 ١٢. أي قوله هي زيوف ١٢. ألنه ليس إزالة لذاا بل لوصفها ١٢. أي قوله هي زيوف ١٢. ناقصة يردها التجار

 ١٢. وصلية ١٢.  للمقصود يف املقامبناء على ما زالته

 ١٢. أي اجلارية

 ١٢. أي اجلارية

 ١٢. أي غري معلومة ١٢. أي قوله مل أقبضها

 ١٢. يف الكثرة

 ١٢. فعلم أن لزومه دال على القبض املقصود

 ١٢. يف ذمة املشتري ١٢. بدون القبض



 

 

)١(
 

   ٣(زلةـمبن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        خرب)٢( يف أقسام اخلرب( 
 لزوم العلم والعمل به فإن من أطاعه فقد أطاع اهللا فما مـر              حقالكتاب يف   

يف )٤(لكتاب فهو كـذلك   ملشترك وامل يف ا   ذكره من حبث اخلاص والعام وا     
  ...............................................)٥(ن الشبهةأحق السنة إال 

                                                
 واملراد هاهنا مـا  ،ة العبادات النافلة واألدلّ:طالح ويف االص  ، والعادةُ هي يف اللغة الطريقةُ   ] ةسن: [قوله  )١(

  صدر عن النيب  أيى احلديث أو فعل أو تقريـر   صلى اهللا تعاىل عليه وسلم غري القرآن من قول ويسم :
    ١٢. "التلويح" كذا يف ،هيناسكوت عند أمر يع

 و غريمهـا   أو العام  ام من اخلاص   األقس ؛ ألنّ ة هاهنا دون السن   ¼اخلرب½ اختار لفظ    إنما] ربـاخل: [قوله  )٢(
  ١٢.  يتأتى يف القول دون الفعلإنما

 ]٤/٣: النجم [ ﴾ وحي يوحى  ِإنْ هو ِإالَّ  وما ينِطق عِن الْهوى     ﴿: قوله تعاىل ل] إخل... زلةـمبن: [قوله  )٣(
من ﴿: قوله تعاىل و ]٧: احلشر  [ ﴾انتهواما نهاكُم عنه فَ   وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و    ﴿: قوله تعاىل و

ى  وال حتٰصا ال تعد موغري ذلك من النصوص واألخبار مِ      ]٨٠: النساء  [﴾  لرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه   يِطِع ا 
 أنه مل جير فيه وذلك لالستغناء بذكره يف حبـث           إالَّسبق   امري يف احلديث مجيع أقسام الكتاب مِ      وجي

  ١٢. "احلصول"  كذا يف،الكتاب

وهو ، يأيت يف قسم السنة؛ ألنّ قوله صلى اهللا تعاىل عليه وسلم حجة مثل الكتاب             : أي] فهو كذلك : [قوله  )٤(
لَما كان هذه األقـسام     : ولو قيل ، كَالم مستجمع لوجوه الفصاحة والبالغة فتجري فيه هذه األقسام أيضاً         

جيب بأنّ بياا يف الكتاب بيان يف السنة؛ ألنّ الـسنة فـرع   جتري بتمامها يف السنة فلم مل يذكر هاهنا؟ وأ    
  ١٢. كذا قيل، ة فافهم إىل ذكرها يف حبث السنة على حدالكتاب يف كوا حجةً فال حاجة

قـسام  سنة فرع الكتاب يف بيـان تلـك األ        ال نّوهو أ : ال مقدر  سؤ جواب] إالّ أنّ الشبهة  : [قوله  )٥(
ليهـا   االشتغال بذلك لفائدة حتتاج إ     نّبأ: واجلواب،  باب السنة برأسها    عقد ىلبأحكامها فال حاجة إ   

  صلّىاهللا عليه   صال  وهي بيان ات ة بالنيبفإ،  وسلم السنه فيه غموض ال   ن الّإ من انكشافه ومل حيصل      بد 
      ï 

  )٢٠٢(  

     يف 
 ١٢. وكذا سنة اخللفاء مثل سنته وآله وصحبه وأزواجه

 ١٢. من حيث هوهو

 ١٢. يف الكثرة

 ١٢. عليه الصالة والسالم ١٢. أي مبوجبه ١٢. إذا كان للوجوب

 ١٢. واملفسر والنص واخلفي واملشكل وأقسام الوقف

 ١٢. استثناء من قوله مبرتلة الكتاب ١٢. أي البحث املذكور بتمامه



 

   )٢٠٣(  

     يف 

وهلذا  يف ثبوته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واتصاله به          )١(يف باب اخلرب  
لى اهللا عليه    من رسول اهللا ص    قسم صح  :)٢( صار اخلرب على ثالثة أقسام     املعىن

  وهو املشهور و)٣(قسم فيه ضرب شبهة و وسلم وثبت منه بال شبهة وهو املتواتر
ال )٤(فاملتواتر ما نقله مجاعة عن مجاعـة       ،هو اآلحاد  شبهة و  قسم فيه احتمال و   

                                                
احلديث ال   صلى اهللا عليه وسلم أهل       ىل النيب  املتكفّل ببيان االتصال إ    نِّبما قال فيما بعد وفيه نظر؛ أل      

نه بطريق التـواتر    صال بأ ت املراد بيان كيفية اال    نّبأ: فأجيب،  فكيف انتهض اليه املصنف    صولأهل األ 
  ١٢".شرح" كذا يف ،رغريها فال مشاحة يف هذا فتدب وأوغريه وعن حال الرواة 

  عليهى اهللا تعاىل اهللا صلّكان خرب رسول وهو أنه إذا :رال مقدجواب سؤ] إخل... يف باب اخلرب: [قوله  )١(
 كالكتاب فكيف صار اً قطعيمتواتراً خربه عليه السالم زلة الكتاب ينبغي أن يكون كلّ     ـ وسلم مبن  وآله

  ١٢.  كذا قيل،اخلرب على ثالثة أقسام
ة النهي واألمر بل الفعـل   ويف السنكيف جعل مورد القسمة اخلرب   : فإن قيل ] على ثالثة أقسام  : [قوله  )٢(

ـ        املتإنّ   : قلنا ،بالطريق املذكور  ينتقل   أيضاً صاف األمـر   صف حقيقة بالتواتر وغريه هو اخلرب ومعىن ات
  ١٢. "التلويح" كذا يف ،ى اهللا عليه وسلم متواتراً صلّ األخبار بكونه كالم النيبوالنهي به أنّ

رب إليها   وكذا إضافة الض   ، نوع خفيف من نوعها فالتنوين للتحقري      :أي] آه... ضرب شبهة : [قوله  )٣(
 لصلوحه الصدق  فيه احتمال قوي: أي¼فيه احتمال وشبهة½ : وقوله، وجه  ليس فيه شبهة من كلّ     :أي

جتويزه يف املشهور  عدم ثبوته من حضرة الرسالة أقوى من : فيه جتويز جانب اخلالف أي  :والكذب أي 
 : وقولـه  ،ال االتصال صال لوحدة الراوي و يف اجلماعة كم      تك لضعف اال  صال منه إلي  توفيه شبهة اال  

 ١٢. ''احلصول'' كذا يف ،ى خرب الواحد حديثه أيضاً هو خرب اآلحاد ويسم: أي¼وهو اآلحاد½
أن ال يتـصور    : أحـدمها : مل اكتفى هاهنا بشرطني   : فإن قلت ] إخل... مجاعة عن مجاعة  : [قوله  )٤(

 و هو الكثرة وم هذا احلدأن يتصل بك هكذا ومعناه أن يد: والثاين، توافقهم على الكذب لكثرم
ن اتصل بك بأن يكون أوله كآخره وأوسطه كطرفيه ومل يشترط تباين أماكنهم وأن    من اوله إىل أ   

أنّ الشرطني املذكورين متفـق  : وحاصل اجلواب، ال حيصى عددهم وعدالتهم كما شرط بعضهم     
فاملصنف رمحـه اهللا    ، رطعليهما وتلك الشروط الثالثة خمتلف فيها واجلمهور على أا ليست بش          

  ١٢. تابع اجلمهور دون البعض

 ١٢. من طرق وصوله منه عليه السالم إلينا

 ١٢. أي اخلرب

 ١٢. أي الختالف ثبوته منه

 ١٢. حيث الكثرة والقلة يف النقلمن 

 ١٢. أي القسم املذكور يف صدوره منه

 ١٢.  عليه السالم بهيف اتصاله ١٢. ثان بعد املتواتر رتبة

 ١٢. يف كونه منه عليه السالم

 ١٢. يف االتصال وعدمه

 ١٢.  ومجع األحد أي رواه واحد واحدمجع الواحد على أفعال

 ١٢. حبيث ال تدخل حتت الضبط

 ١٢. ثالث بعد املشهور



 

   )٢٠٤(  

     يف 

١(ريتصو(     م واتصل بكتوافقهم على الكذب لكثر)نقل القرآن   :)٣(مثاله ،هكذا)٢ 
 ومقادير الزكاة واملشهور ما كان أوله كاآلحاد مث اشتهر يفعداد الركعات  أو

    ى)٤(ة بالقبول فصار كاملتواتر   العصر الثاين والثالث وتلقته األمحت وذلك ،صل بك  ات  
    مث املتواتر يوجب العلم     ، والرجم يف باب الزنا    مثل حديث املسح على اخلف 

  ٥(لم الطمأنينـة  ه كفرا واملشهور يوجب ع    القطعي ويكون رد(  ه ويكـون رد
 وإمنا الكـالم يف اآلحـاد   ،وال خالف بني العلماء يف لزوم العمل ما     )٦(بدعة
 خرب الواحد هو ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن مجاعة أو مجاعة           :فنقول

                                                
يستحيل العقل اتفاقهم على الكذب لكثرم وال يشترط فيه العدد عند           : أي] إخل... ال يتصور : [قوله  )١(

  ١٢. أهل التحقيق
ىل ذاتـه فـال   ا تعريف املتواتر بالنظر إ   وأم ،ةنه يف بيان املتواتر من السن     أل، قيد به ] واتصل بك : [قوله  )٢(

  ١٢. ائيةية يف األزمنة املاضية والبلدان الن عن امللوك اخلالكاخلرب، حيتاج إىل هذا القيد
 ،اخـتالف ة املتواترة   يف وجود السن   ألنّة؛   مثال املتواتر املطلق دون املتواتر من السن       :أي] مثاله: [قوله  )٣(

نـة علـى    البي½ حديث   : وقيل ،¼اتالنيما األعمال ب  إن½ هي حديث    : وقيل ، مل يوجد منها شيء    :قيل
١٢. ¼عي واليمني على من أنكراملد  

العصر  باالشتهار يف دناا قي وإمنّ،صل بك هكذا يف القرن الثاين والثالث وات  :أي] آه... كاملتواتر: [قوله  )٤(
 اآلحاد اشتهرت يف    خبارة أ  عام  فإنّ ،القرون اليت بعد الثالثة   الثاين والثالث؛ ألنه ال اعتبار لالشتهار يف        

   ا الزيادة على كتاب اهللا تعاىل مثل خرب الواحد والتسمية             ،ى مشهورةً هذه القرون وال تسم وال جيوز 
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،يف الوضوء أو غريمها

، أراد به العلم مع ضرب شبهة فيه صورة بالنظر إىل كونه من اآلحاد يف األصل         ] علم الطمانينة : [قوله  )٥(
وإمنا مسي العلم املستفاد به طمانينة؛ ألنه ليسكن النفوس ، ال يكفّر جاحده كما يكفّر جاحد املتواترولذا 

  ١٢". املعدن"كذا يف ، إليه مبا ظهر له يف احلال مع متكّن ضرب شبهة فيه صورة بالنظر إىل ابتداءه
ل العصر الثاين يف قبوهلم  ختطية أله يف إنكاره ألنّ؛ إنكار املشهور بدعة:أي] ويكون رده بدعةً: [قوله  )٦(

  ١٢. "املعدن" كذا يف ، وضاللةً وختطية العلماء يكون بدعةً،هإياّ

 ١٢.  املتواترأي ١٢. أيها املخاطب ١٢. أي اجلماعة ١٢. أي اجلماعة

 ١٢. يف الصلوات اخلمس املفروضة

 ١٢. لتبعهم

 ١٢. يف عصر الصحابة رضي اهللا عنهم

 ١٢. يف العصر الثاين والثالث ١٢. مجيعا ١٢. للتابعني

 ١٢. املشهور يف الثاين والثالث

 ١٢. أيها املخاطب ١٢ .يف عدم توافقهم على الكذب

 ١٢. أي املشهور
 ١٢. الستحالة احتمال الكذب فيه ١٢. حديث ١٢. يف الوضوء

 ١٢. أي املشهور ١٢. املتواتر ١٢. كالعيان

 ١٢. أي يف قبول العمل به ١٢. أي املتواتر واملشهور ١٢. امأي يف قبوهل ١٢. خمالفة للشرع

 ١٢. أقل من عدد التواتر ١٢. راو

 ١٢. يف العصور املتقدمة



 

 

يف )٢( املشهور وهو يوجب العمل به     إذا مل تبلغ حد   )١(عن واحد وال عربة للعدد    
 بك  هلاصوعقله وات )٣(لشرعية بشرط إسالم الراوي وعدالته وضبطه     األحكام ا 

يف )٤(مث الـراوي .  ـذا الـشرط  عليه الصالة و السالمذلك من رسول اهللا    
 معروف بالعلم واالجتهاد كاخللفاء األربعة وعبد اهللا بن مسعود  :األصل قسمان 

 بن جبل وأمثـاهلم     وزيد بن ثابت ومعاذ    وعبداهللا بن عباس وعبداهللا بن عمر     
 عليه الصالة والسالم  ت عندك روايتهم عن رسول اهللا        صح ا فإذ ،رضي اهللا عنهم  

ـ    ،)٥(يكون العمل بروايتهم أوىل من العمل بالقياس        ه اهللا وهلذا روى حممد رمح
                                                

 ال خيـرج    : يعين ،أي ال اعتبار لكثرة العدد إذا كان دون كثرة عدد املشهور          ] وال عربة للعدد  : [قوله  )١(
  ١٢.  واحداًذه الكثرة عن كونه خرباً

 ال علـم     حكم خرب الواحد أنه يوجب العمل وال يوجب العلـم          :أي] بهوهو يوجب العمل    : [قوله  )٢(
ثني إىل  وذهب أمحد وأكثر احملد  ، وهذا مذهب أكثر أهل العلم ومجلة الفقهاء       ،اليقني وال علم الطمانينة   

ما يثبـت    ووجوب العمل إن   ، وهذا خالف ما جند يف أنفسنا من أخبار اآلحاد         ،أنه يوجب علم اليقني   
 وكـذا ال  ، فال جيب العمل خبرب الكافر والفاسق ، وعقله وغريها  هلراوي وعدالته وضبط  سالم ا إبشرط  

   ت غفلته بأن كـان      ن الشروط وال جيب العمل خبرب        واملعتوه لفقدا  جيب العمل خبرب الصيبالذي اشتد
  ١٢. لب من حفظهسيانه أغنسهوه و

ثُم الثبـات   ، دثُم حفظه ببذل اجل   لذي أريد به    مساع الكالم حق مساعه والفهم مبعناه ا      : أي] وضبطه: [قوله  )٣(
  ١٢". املعدن"كذا يف ، عليه مبحافظة حدوده ومراقبته مبذاكرته على إساءة الظن بنفسه إىل حني أداءه

 ،ى بن أبـان  هذه الِقسمة يف قبول خرب الواحد ما اختاره فخر اإلسالم تبعاً لعيسٰ           ] إخل... ثُم الراوي : [قوله  )٤(
  ١٢. خي رمحه اهللا من أصحابنا يرجح خرب كلّ راٍو فقيه وغريه على القياس وهو التحقيقوعند الكر

م القياس على احلـديث     ه يقد  فإن ، ملالك رمحه اهللا   وهذا عندنا خالفاً  ] أوىل من العمل بالقياس   : [قوله  )٥(
 وجيوز أنه مل يكن من   ، أو كاذباً   أو غالطاً  ه جيوز أن يكون الراوي ساهياً      فإن ،ن شبهات كثرية فيه   لتمكّ
تهد   ، عليه السالم  النيبشبهة واحدة وهي اخلطاء وما فيـه شـبهة     نت فيه إالّ   ما متكّ   والقياس قياس ا 

 أبـابكر   فـإنّ ،ءهم باخلربهم كانوا يتركون آرا  ولنا إمجاع الصحابة فإن    ،ا فيه شبهات  مواحدة أوىل مِ  
      ï 

  )٢٠٥(  

     يف 

 ١٢. أي خرب الواحد

 ١٢. ومتيزه ١٢. حفظهأي  ١٢. أي تقواه عن املعاصي ١٢. يف العقائدال 

 ١٢. املذكور من كونه مسلما عادال إخل ١٢. دون يف املصنفاتيفيما مل  ١٢. اخلرب

 ١٢. أي أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم

  سادة والنعلنيصاحب احلصري والو
 ١٢.  العوام األسدي بنمن العبادلة األربعة أو الثالثة رابعهم ابن الزبري ١٢. ابن عبد املطلب ابن هاشم ١٢. مالزم احلضر والسفر         

 ١٢. كأيب بن كعب ١٢. ابن عمرو بن أوس األنصاري ١٢. صحايب مشهور كتب الوحي
 ١٢. أمجعني

 ١٢. املذكورين
 ١٢. أي مقدما فال يعمل بالقياس ١٢. وسى األشعريعن أيب م



 

   )٢٠٦(  

     يف 

 ، به لة القهقهة وترك القياس   ئمسالذي كان يف عينه سوء يف       )١(حديث األعرايب 
ى عـن   وور ، به لة احملاذاة وترك القياس   ئساء يف مس  وروى حديث تأخري الن   

  رضي اهللا عنه    وروى عن ابن مسعود    ،وترك القياس به  )٢(عائشة حديث القيء  
                                                

 عمر حبديث مسعه من بالل رضي اهللا تعاىل عنه وترك      فيه برأيه    حكم   يض حكماً رضي اهللا تعاىل عنه تغ    
رأيه  رضي اهللا تعاىل عنه رأيه يف اجلنني ويف دية األصابع باحلديث وترك ابن عمر رضى اهللا تعاىل عنهما 

 ؛ الشبهة يف القياس يف أصـله  وألنّ؛ وأمثاله كثرية،املزارعة باحلديث الذي مسعه من رافع بن خديج يف  
  أنّ  ال يعلم يقيناً   )هو املقيس عليه   ( باألصل و  )هو املقيس (جوده يف الفرع    حق بو  الوصف الذي يل   ألنّ

ى اهللا تعاىل عليه  ألنه كالم الرسول صلّ،ن يف اخلرب هو األصل  والتيقّ، ملقيس عليه معلول به أم ال     حكم ا 
بني ملتعـص  بعض ا وليت شعري أنّ،ى من القياس بعارض فكان اخلرب أقٰوما الشبهة يف طريقه  م وإن وسلّ

م اخلرب الضعيف علـى القيـاس       م وهو يقد  ا األقد منف يطعنون على إمامنا األعظم وهما     والسفهاء كي 
  ١٢.  وحواشيه"املنار" كذا يف شروح ،فاحلذر احلذر من قوهلم

ي وأصـحابه   عليه الصالة والسالم كان يـصلّ    النيب وهو ما روي أنّ   ] إخل... حديث األعرايب : [قوله  )١(
من ضحك منكم ½ : قال،ا فرغ عن الصالةر فضحك بعض أصحابه فلم فوقع يف بئ    أعرايب اءفج، خلفه
ة نقض الطهارة هـي      علّ  ألنّ ؛ والقياس فيه أن ال يكون ناقضاً      ،¼د الوضوء والصالة مجيعاً    فليع قهقهةً

 : ذلـك أي يف القهقهة ليسوصافه بالطهارة ا ينايف اتمصاف البدن بالنجاسة مِ   ات  ألنّ ؛خروج النجاسة 
 وهـو مل يعـرف       راوي احلديث سعيد اجلهين    : وإن قلت  ،خروج النجاسة فترك القياس ذا احلديث     

 قد رواه أبو موسـى  : قلت ، أو تائيداً   أو تفريعاً  بالفقه واالجتهاد بني الصحابة فكيف يصلح هذا مثاالً       
١٢. "النهاية" كذا يف ، وهو معروف الفقه بينهم أيضاًاألشعري  

 يف صالة   فرعمن قاء أو    ½ :وهو ما روي أنه قال عليه الصالة والسالم       ] إخل... حديث القيء  [:قوله  )٢(
 ؛ والقياس يقتضي أن ال يفسد الوضوء بالرعاف والقيء،¼ممل يتكلّ  صالته مافلينصرف وليتوضأ و لينب

ة والبلغم  ملر ا : فإن قلت  ، النجاسة  ألنه خرج من أعلى املعدة وهو ليس مبحلّ        ؛ اخلارج ليس بنجس   ألنّ
سـتوي  لو كان هذه األشياء جنسة ال:  قلت،الطبع ر عنهاوالطعام املختلفة ا رطوبات جنسة ولذا يتنفّ  

 ة وهي فقيها وروي هذا احلديث عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنه،فيها القليل والكثري كما يف دم السائل
اقال عليه السالم يف شأ    ، ةاألم: ½   لقب عائشة رضي ¼احلمرياء½ و ¼ثلثي دينكم  اءخذوا من هذه احلمري 

  ١٢. وغريه" املعدن" كذا يف ،اهللا تعاىل عنها

 ١٢. أي حبديث األعرايب

 ١٢. حممد رمحه اهللا ١٢. بال حائل بني املرأة والرجل يف اجلماعة

 ١٢. أي حبديث تأخري النساء

 ١٢. يف نقض الوضوء ١٢. رضي اهللا تعاىل عنها

 ١٢. من حيث أنه مل خترج منه النجاسة

 ١٢. حممد رمحه اهللا



 

 

 من الرواة هـم     : والقسم الثاين  ، به بعد السالم وترك القياس   )١(حديث السهو 
 ى كأيب هريرة وأنـس بـن   املعروفون باحلفظ والعدالة دون االجتهاد والفتوٰ     

  ت رواية مثلهما عندك فإن وافق اخلرب القياس فال خفـاء يف            مالك فإذا صح
  مثاله ما روى أبو هريرة     ،بالقياس أوىل )٢(لزوم العمل به وإن خالفه كان العمل      

أت مباء سخني   أرأيت لو توض  ½ : فقال له ابن عباس    ¼ مسته النار  ِمماالوضوء  ½
 ، إذ لو كان عنده خرب لرواه؛رده بالقياسما  وإن، فسكت،¼أكنت تتوضأ منه

بالقياس وباعتبار  )٤(اةلة املصر ئك أصحابنا رواية أيب هريرة يف مس      تر)٣(وعلى هذا 
                                                

 والقيـاس   ،¼ سهو سجدتان بعد السالم    لكلّ½ :وهو قوله عليه السالم   ] إخل... حديث السهو : [قوله  )١(
 مقـام   واجلابر يقـوم : الفائت  ألنه جيرب  ؛اهللايقتضي أن يسجد قبل السالم كما قال به الشافعي رمحه           

 ، الوجه وبعد السالم خارج من وجه فلم يكن يف الصالة من كلّ   ،ما هو جابر   الفائت يف الصالة فكذا   
ـ       ، املسألة خمتلف فيها    اعلم أنّ  ثُم ار وابـن   فعندنا يسجد بعده وبه قال علي وابن مسعود وسعد وعم
وأنس وعمر بن    يابن حي يب ليلى والثوري واحلسن بن صاحل       وابن زبري واحلسن وإبراهيم وابن أ     اس  عب 

 وعنده يسجد قبل السالم وبه قال الليث ومالك وأمحد واسحاق والزهري واألوزاعـي              ،عبد العزيز 
ي اليدين وإن كان بالنقصان     ن يف الزيادة فبعد السالم حبديث ذ       إن كا  : وقال مالك يف رواية    ،وغريهم

  ١٢. "احلصول" كذا يف ،ينةحبفقبله حلديث ابن 
صال تشبهة اال: أحدمها:  الفقيه من وجهني نت يف رواية غري    الشبهة متكّ  ألنّ] آه... لعملكان ا : [قوله  )٢(

 بني الصحابة رضي اهللا تعـاىل        نقل احلديث باملعىن كان شائعاًً      فإنّ ،بهة الغلط يف النقل   ش: والثاين، بنا
ى اهللا تعاىل  صلّبارة النيب حيتمل أن ينقل بعبارته وال ينتظم تلك العبارة ما انتظم به ع          الفقيه وغري   ،عنهم

ن فيه شبهة    فيتمكّ ، فهم املعىن  رد بق ق إالّ عىن ال يتحقّ  ملابنقل  الم من املعاين بقصور دركها إذا       عليه وسلّ 
 يف الوصـف     الشبهة فيه ليست إالّ     فإنّ ،صال خبالف القياس  نت شبهة يف االت   يف منت اخلرب بعد ما متكّ     
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،الذي هو أصل القياس

  ١٢.  بالفقه واالجتهاد اخلرب يترك بالقياس إذا مل يكن الراوي معروفاًأي على أنّ] وعلى هذا: [قوله  )٣(
  ى اهللا عليه صلّيبهريرة رضي اهللا تعاىل عنه عن النبو أ ى ما رٰووهو] اخل... لة املصراةيف مسأ: [قوله  )٤(

      ï 

  )٢٠٧(  

     يف 

 ١٢. إلخراج منهالالسالم يف آخرها ومن حيث أنه وضع 

 ١٢. عدالة واحلفظ والضبط دون الفقهالهو معروف ب ١٢. والفقاهة ١٢. يف الرواية

 ١٢.  رضي اهللا عنهوعقبة بن عامر
 ١٢. أي أيب هريرة وأنس بن مالك رضي اهللا عنهما

 ١٢. القياس ١٢. أي برواية مثلهما

 ١٢. اخلرب

 ١٢. ن العمل بذلك اخلربم

 ١٢. أي اخلرب املخالف للقياس

 ١٢. رضي اهللا عنه

 ١٢. أي أليب هريرة رضي اهللا عنه

 ١٢. يا أبا هريرة رضي اهللا عنه

 ١٢. گرم

 ١٢.  السخنيأي املاء

 ١٢. نهعباس رضي اهللا تعاىل عابن  ١٢. أبو هريرة رضي اهللا عنه

 .أي حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه
١٢ 

 ١٢. نهعباس رضي اهللا تعاىل عابن 

 ١٢. رضي اهللا عنه ١٢. أي األصل الكلي



 

 

أن ال يكـون خمالفـا      )١( شرط العمل خبرب الواحد    :قلنا اختالف أحوال الرواة  
 م قال عليـه الـسال  ، للظاهرة املشهورة وأن ال يكون خمالفاً   للكتاب والسن: 

 حديث فاعرضـوه علـى      بعدي فإذا روي لكم عين    )٢(تكثر لكم األحاديث  ½
                                                

 النظرين بعـد أن     خبري بتاعها بعد ذلك فهو   ل والغنم فمن ا   ال تصروا اإلب  ½: صحبه وسلّم أنه قال   ووآله  
فهو خمالف للقيـاس  ، مكان اللنب: أي¼ إن رضيها أمسكها و إن سخطها ردها و صاعاً من مترٍ      ،حيلبها

   ر باملثل صورةً و فيما ال مثل لـه                  ِمن كُلّ وجٍه؛ ألم أمجعوا على أنّ ضمان العدوان فيما له مثل مقد
مقد  ولذا تركه أصحابنا                  ر باملثل معىن و هو القيمة و صاع من متٍر ليس مبثل للنب ال صورةً و ال معىن ، 

   اهللا   برواية عبد اهللا بن مسعود رضـي       "البخاري"ة وهي أنّ هذا احلديث جاء يف        ولكن ههنا دقّة قوي 
نما ال يقبل عنـد     ثُم اعلم أنّ رواية غري الفقيه إ      ، تعاىل عنه أيضاً واحلال أنه معروف بالفقه واالجتهاد       

 اعلم أنّ هذا مذهب عيسى بـن أبـان و         ثُم، ته أمة بالقبول أما إذا تلقته يقبل      القياس إذا مل تلقّ    خمالفة
 يب احلسن الكرخي  وأما عند الشيخ أ   ، اختاره القاضي اإلمام أبو زيد عليه الرمحة وتابعه أكثر املتأخرين         

 عـدٍل    بل يقبل خبـر كلّ    ،طاً لتقدمي اخلرب على القياس    عليه الرمحة ومن تابعه فليس فقه الراوي شر       
 عدالته  ري ِمن الراوي بعد ثبوت    ـ؛ ألنّ التغي  الفاً للكتاب و السنة املشهورة    ن مل يكن خم   إمطلقاً بشرط   
ـّر املعىنغيلره  كما مسع ولو غيه يرويوالظاهر أن ، وضبطه موهوم  الظاهر   هذا هو،ر على وجٍه ال يتغي
فّاظ الرواة العدول خصوصاً ِمن الصحابة رضي اهللا تعاىل عنـهم ملـشاهدم أحـوال       من أحوال احل  

 وليت شعري مل ال اختار املصنف عليه        ،النصوص و هم ِمن أهل اللسان وهو الصحيح حبسب الظاهر         
  ١٢".املنار"ح وو شر" املعدن"كذا يف ، بل اختار مذهب عيسى ابن أبان،  القولالرمحة هذا

اعلم أنّ قبول خرب الواحد ووجوب العمل به  متعلق بشروط مثانية على ما أشار إليه ]  الواحدخبرب: [قوله  )١(
فاألربعة األوىل أن ال يكون خمالفاً للكتاب وأن ، أربعة يف نفس اخلرب وأربعة يف املخرب، الشيخ يف الكتاب

وأن ال يكون متروك االحتجاج به ال يكون خمالفاً للسنة املشهورة وأن ال يكون يف حادثة يعم ا البلوى 
  ١٢. وأما األربعة يف املخرب فالعقل والعدالة والضبط واإلسالم، عند ظهور االختالف

 خرب الواحد    على اشتراط عدم خمالفة    فهذا احلديث يدلّ بعبارته   ] ¼آه...حاديثتكثر لكم األ  ½: [قوله  )٢(
هـذا  :  فإن قيـل   ،ة التحاد العلّة على ما بينا     ورملشهالسنة ا   على اشتراط عدم خمالفة    الكتاب وبداللته 

، و جمهول فال يصح االحتجـاج بـه        وه  راوي هذا احلديث يزيد بن ربيعة      :احلديث طعنوا فيه وقالوا   
علم هذه األمـة يف علـم       الزنادقة وهو أ   هذا حديث وضعه     :يضاً حكي عن حيي بن معني أنه قال       وأ

      ï 

  )٢٠٨(  

     يف 

 ١٢. خرب الواحد ١٢. أي رواة أخبار اآلحاد

سواء كان خاص١٢. اا أو عام 
 ١٢. ظاهرا أو مفرا نصا أو حمكما
 ١٢. يف الزمان اآليت بعد انقراض عهد النبوة

 ١٢. ويأي ذلك احلديث املر ١٢. خرب الواحد



 

 

       وحتقيق ذلك فيما روي عـن  ¼وهكتاب اهللا فما وافق فاقبلوه وما خالف فرد 
مـؤمن خملـص     : كانت الرواة على ثالثة أقسام     :علي بن أيب طالب أنه قال     

أعرايب جـاء   و. صلى اهللا عليه وسلم وعرف معىن كالمه      صحب رسول اهللا    
من قبيلة فسمع بعض ما مسع ومل يعرف حقيقة كالم رسـول اهللا صـلى اهللا             
عليه وسلم فرجع إىل قبيلته فروى بغري لفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

ومنافق مل يعرف نفاقه فـروى       .ر املعىن وهو يظن أن املعىن ال يتفاوت       ـفتغي
ه أناس فظنوه مؤمنا خملصا فرووا ذلك واشتهر        مامل يسمع وافترى فسمع من    

 ،ة املـشهورة  والسن)١(فلهذا املعىن وجب عرض اخلرب على الكتاب       .بني الناس 
 من مس ½ الذكر فيما يروى عنه      يف حديث مس  )٢(ونظري العرض على الكتاب   

                                                
 أورد هذا احلديث يف كتابه وهو إمام أهل هـذه            البخاري اإلمام حممد بن إمساعيل   إنّ  : قيل، احلديث

١٢."املعدن" كذا يف ،تهالصنعة فكفى به دليالً على صح  
 فقيه أو منافقـاً     الحتمال أن يكون راويه أعرابياً غري     ] إخل... وجب عرض اخلرب على الكتاب    : [قوله  )١(

 هذا احلديث يزيد بن ربيعة عن       روى: قد طعن فيه أهل احلديث وقالوا     : فإن قلت ، روى ما مل يسمع   
 أيب األشعث عن ثوبان ويزيد بن ربيعة جمهول وال يعرف له مساع عن أيب األشعث فكان منقطعاً فـال        

يث  أنّ اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري عليه الرمحة أورد هذا احلد        :واجلواب عنه ، يصح االحتجاج به  
  .١٢.  على صحته ومل يلتفت إيل غريهفكفى به دليالً، يف كتابه وهو إمام أهل احلديث

فإنـه  ، ¼أمن مس ذكره فليتوض   ½: وهو قوله عليه السالم   ] إخل... ونظري العرض على الكتاب   : [قوله  )٢(
ِفيِه ِرجالٌ يِحبونَ أَن     ﴿ :رين باالستنجاء واملاء بقوله عز امسه     لكتاب؛ ألنّ اهللا تعاىل مدح املتطه     اخمالف  
 ،ه ِمن التطهري  الفرجني وثبت بالنص أن     مبس  واالستنجاء باملاء ال يتصور إالّ     ]١٠٨: لتوبة  ا[﴾يتطَهروا

    الذكر حدثاً يوجب الوضوء؛ ألن     واحلديث يقتضي أن يكون مس   ال   ه أمر بالتوض فلو  ،ذكري بعد مس 
ال خيلو عـن    مل يكن حدثاً ال يوجب الوضوء لعدم الفائدة؛ ألنّ فعل النيب عليه السالم وكذا حكمه                

  الكتاب واحلديث فال يترك العمل بالكتاب باحلديث الذي هو أدىن من: فإذا تعارضا أى، احلكمة
      ï 

  )٢٠٩(  

     يف 
 ١٢. أي وجه هذا القبول والرد ١٢. أي فاحلديث الذي وافق إخل

 ١٢. أحدها

 ١٢. ثانيها ١٢. عليه السالم ١٢. بقوة فهمه

 ١٢. بدوي غري فقيه
 ١٢. أعرايب ١٢. منه عليه السالم ١٢. ثناء كالمهمن حيث أنه جاء يف أ

 ١٢. أي املراد به

 ١٢. سماع بعض الكالمللعدم فقهه أو 
 ١٢. أي مبعىن كالمه عليه السالم على فهمه ١٢. ذلك األعرايب

 ١٢. بإخفاءه كفره ١٢. ثالثها ١٢. أي األعرايب ١٢.  حجةفال يكون مرويه

 ١٢. ذلك الرواي املنافق

 ١٢. على حضرة الرسالة

 ١٢. أي الناس ١٢. أي الراوي املنافق

 ١٢. أي الراوي املنافق

 ١٢. أي رواية املنافق ١٢. أي الناس ١٢. هبظاهر زي

 ١٢. رواية املنافق

 ١٢. بدل عن قوله يف حديث مس الذكر ١٢. إياه

 ١٢. عليه السالم



 

   )٢١٠(  

     يف 

ِفيـِه  ﴿ :خمالفا لقوله تعـاىل   )١( فعرضناه على الكتاب فخرج    ¼ذكره فليتوضأ 
هم كانوا يستنجون باألحجار     فإن ]١٠٨: التوبة[﴾يِحبونَ أَن يتطَهرواْ   ِرجالٌ

 على )٣(ال تطهريا )٢(مث يغسلون باملاء ولو كان مس الذكر حدثا لكان هذا تنجيسا          
 هاما امرأة نكحت نفسها بغري إذن ولي      أي½ : وكذلك قوله عليه السالم    ،اإلطالق

أَن )٤(فَـالَ تعـضلُوهن   ﴿ : خرج خمالفا لقوله تعاىل    ¼فنكاحها باطل باطل باطل   

                                                
  ١٢. فافهم، الكتاب باعتبار العمل ال باعتبار ذاته

وهـم  " مسجد قباء "نزلت هذه اآلية يف أهل      ] ﴾آه... ِفيِه ِرجالٌ ﴿ :فاًلقوله تعاىل لفخرج خما [: قوله  )١(
 فلو  ، الفرجني مجيعاً   مبس يتصور إالّ   ال  واالستنجاء باملاء  ، بعد استعمال األحجار   باملاءكانوا يستنجون   

ه تطهري واحلديث تقتـضي أن      وقد ثبت بالنص أن   ، تنجاء تطهرياً كان مس الذكر حدثاً ال يكون االس      
الذكر حدثاً يوجب الوضوء؛ ألنه أيكون مس مر بالتوضال يوجب  الذكر فلو مل يكن حدثاًي بعد مس 

 واعترض اخلصم  ، فلذا ترك احلديث   ،ما ذكرنا الوضوء لعدم الفائدة والنص يقتضي أن ال يكون حدثاً لِ         
 املدح ال باعتبار الطهارة عن      ة مبنـزلة تطهري الثوب ولذا استحق     يعليه بأنّ التطهري عن النجاسة احلقيق     

 و أيضاً إنما     باملس ا ال تزول إالّ   دثاً؛ أل قيقية ال ينايف كون املس ح      والتطهري عن النجاسة احل    ،احلدث
ـ   وإذا كان أل  ، ة إىل استحكام الوضوء   يكون احلدث مذموماً إذا مل يكن وسيل       ة حكام الطهارة احلكمي

ال ترى أنّ هدم املسجد ى أ األقٰورنتهاملق ال ينايف املدح    يضاً وال أقلّ من أن    كان حسناً و كان ممدوحاً أ     
 ألنا ال نسلّم    ؛طلقاًم  جعل االستنجاء تطهرياً   : ال يقال  ،ن كان بنفسه مذموماً   حكام البناء حسن و إ    إل

حتصل به بـل بغـسل    الطهارة احلكمية ال   وأنّ ، بل إنما هو تطهري عن النجاسة احلقيقية كيف        ،ذلك
  ".الفصول" كذا يف ،األعضاء األربعة

  ١٢. ة يقيقى من احلوهي أقٰوبالنجاسة احلكمية للبدن ] تنجيساً: [قوله  )٢(
مـا  طالق ومدحهم بذلك ولو كان حدثاً لَ   ى اهللا تعاىل ذلك تطهرياً على اإل      قد مس و] ال تطهرياً : [قوله  )٣(

  ١٢. فافهم، يف حالة احلدثبالتطهري  إذ اإلنسان ال يستحق املدح ؛استحقّوا املدح
متنعوهن وكانوا يعضلوهن  ال: ياء أيواخلطاب لألول، املنع والضيق: العضل] ﴾الَ تعضلُوهن﴿فَ[: قوله  )٤(

  ١٢. د انقضاء العدة ظلماًبع

 ١٢. حديث مس الذكر ١٢. أي حديث مس الذكر

 ١٢. أي أهل قباء رضي اهللا عنهم

 ١٢. أي بعد استعمال األحجار

 ١٢. أهل قبا رضي اهللا عنهم

 ١٢. كما روى أبوهريرة رضي اهللا عنه ١٢. النظافة يفخل فكان أد

 ١٢. أي االستنجاء باملاء
 ١٢. صفة ١٢. موصوف ١٢. أي مثل احلديث السابق

 ١٢. من العضل وهو املنع ١٢. هذا احلديث ١٢. أي تلك املرأة

 ١٢. أي النساء



 

 

 نهاجوأَز ننِكح١(فإن الكتاب يوجب حتقيق النكاح     ]٢٣٢: البقرة[﴾ي(منهن، 
ـ )٢(ميني ومثال العرض على اخلرب املشهور رواية القضاء بشاهد و   ه خـرج  فإن

 .)٣(¼مني على مـن أنكـر      والي املدعيالبينة على   ½ :السالمخمالفا لقوله عليه    
ال يعمل به ومن )٤( خرب الواحد إذا خرج خمالفا للظاهر :ملعىن قلنا  ا وباعتبار هذا 

ل  به البلوى يف الـصدر األو      فيما يعم )٥(صور خمالفة الظاهر عدم اشتهار اخلرب     
                                                

 ولقائـل  ،هو صريح احلديث ثبوته وذلك ينايف بطالنه كما : أي] إخل... يوجب حتقيق النكاح  : [قوله  )١(
ى أنّ الشيء يوجد بركنه وحملّه بتمامه ومـع         ال ترٰ أ صحة حتقّق الشيء ووجوده ال يستلزم       :أن يقول 

ته على شرط من الشرائط كالصالة يوجد بشرائطها وأركاا ومع ذلـك توقّـف               صح ذلك توقّف 
ة وغريها     صحا وأجاب عنه ، تها على ستر العورة والني     ـ ه لَ بأن: لشارح عليه الرمحة يف فصل اخلاص ا م

 ته شرعاً سوى ما بصح وال نعين،ود ما يكون نكاحاً عنده بوجود النكاح منها كان املوجعأخرب الشار
  ١٢. وغريه"الفصول" كذا يف ، وهو مطلق عن قيد إذن الويلّعيكون نكاحاً عند الشار

فقـضى  ،  واحد على غريه وال يكون له شاهد إالّى ماالً مثال صورته رجل ادعٰ  ] بشاهد و ميني  : [قوله  )٢(
 وهو قولـه  ه خمالف للخرب املشهورفهذا ال جيوز؛ ألن، خبرب الواحد عمالً   ميني املدعي  القاضي بشاهد و  

  ١٢". الفصول"كذا يف ،¼ من أنكرالبينة على املدعي واليمني على ½:عليه السالم
أنّ : أحدمها: ى عليه وهو خرب مشهور وبيان املخالفة ِمن وجهنيعلى املدٰع: أي] على من أنكر: [قوله  )٣(

ليمني حظّ املدعي ألبتة كما ال فال يكون ا، النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قسم بينهما والقسمة تقطع الشركة
، واليمني حملّى بالم اجلنس   أنّ النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ذكر البينة         : والثاين، يكون البينة حظاً للمنكر   

، شروعة يف جانب املنكر    أن يكون جنس البينات مشروعة يف جانب املدعي وجنس األميان م           فيقتضي
  ١٢". املعدن"كذا يف ، وعاً يف جانب املدعي فترك هذا باخلرب أن ال يكون اليمني مشروِمن ضرورته

كما إذا عمل الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم خبالف موجب احلـديث            ] إخل... خمالفاً للظاهر : [قوله  )٤(
ى اهللا تعاىل عليه وسلّم كان يرفع يديـه عنـد          أنّ النيب صلّ  ½ ماكحديث ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنه      

صحبت ابن عمر سنني فلم أره  ½:و قد روي عن جماهد أنه قال¼ ع الرأس من الركوعالركوع وعند رف
  ١٢.ه ترك العمل به كما إذا عمل خبالفهفقد ثبت أن¼  يف تكبرية االفتتاحيرفع يديه إالّ

  فيما متس إليه احلاجة يف عموم األحوال مثل حديث اجلهر بالتسمية] إخل... عدم اشتهار اخلرب: [قوله  )٥(
      ï 

  )٢١١(  

     يف 

 ١٢. بال إذن ١٢. ثبوت

 ١٢. بشاهد ومينيأي رواية القضاء  ١٢. أي عرض خرب الواحد

 ١٢. وهو املدعى عليه ١٢. أخرجه البيهقي عن حديث ابن عباس ذا اللفظ ١٢. املشهور

 ١٢. أي ظاهر احلال ١٢. أي اختالف حال الرواة وأيضا ظنية اخلرب

 ١٢. مجع صورة

 ١٢. أي عهد الصحابة رضي اهللا عنهم



 

 

همون بالتقصري يف متابعة السنة فإذا مل يشتهر اخلـرب مـع     ألم ال يت   ؛والثاين
١(ة احلاجة وعموم البلوى كان ذلك     شد(    ومثالـه يف    ،تهعالمة عـدم صـح 

جاز أن  )٢(يامرأته حرمت عليه بالرضاع الطار     احلكميات إذا أخرب واحد أنّ    
 حبكم الرضاع    العقد كان باطالً   نّأولو أخرب   ختها  أج  يعتمد على خربه ويتزو   

ها أو طالقه إياها وهو     كذلك إذا أخربت املرأة مبوت زوج     و ،)٣(ال يقبل خربه  
                                                

بسم اهللا  ½ـى اهللا تعاىل عليه وسلّم جهر ب      كان النيب صلّ   ½:هو ما روى أبو هريرة رضي اهللا تعاىل عنه        و
؛ ألنّ هذه حادثة تكرر يف كلّ يـوم و   به البلوىما يعمة ِمفإنّ أمر التسمي  ¼  يف الصالة  ¼الرمحن الرحيم 

  ١٢". الفصول"كذا يف، تهر فيما بينهمرب معموالً الش فلو كان هذا اخل،ليلة بالنسبة إىل مجيع املكلّفني
 أو   على نسخه   عدم شهرته فيما بينهم فيما يعم به البلوى أمارة         عالمة: أي] إخل... كان ذلك : [قوله  )١(

رب اجلهـر   خبعمل  نولذا ال   ، بطالنه وهو مذهب أيب احلسن الكرخي ِمن أصحابنا وهو خمتار املتأخرين          
ع والرفع منه وخرب مس الذكر وخرب الوضوء ِمما مسته النـار            بالتسمية وخرب رفع اليدين عند الركو     

ما حيتـاج إىل  وغريها حيث حيتاج فيه إىل كمال الشيوع واإلستفاضة؛ ألنه ِمما يعم به البلوى وهي مِ         
تـرجيح  خـر ل  وهذا وجه آ  ، لى األحاد ومل يصل إىل حد التلقي      معرفتها اخلاصة والعامة وقد بقيت ع     

تتشبث  بل هو ترجيح ما   ، اب وليس هذا رد اخلرب بالرأي والقياس      وب األ بارهم يف هذه  أخبارنا على أخ  
  ١٢". املعدن"كذا يف ، ني يقبل إذا صح سنده فافهمـبه ِمن األحاديث وعند عامة األصولي

ضعت مـن  تفأخرب ثقّة أنها قد ار، وج رجل صغريةًعلى النكاح بأن تز: أي] بالرضاع الطاري : [قوله  )٢(
  ١٢. فتحرم الصغرية على الزوج؛ ألنها صارت أخته رضاعاً، وأخته جيوز االعتماد على خربهأا هلة أم

فـال يتـزوج   ، ن العقد وتفريقهما مبجرد خربها أنها أرضعتهماطالفال حيكم بب] ال يقبل خربه : [قوله  )٣(
لو كان الرضاع ثابتاً     ف ، النكاح حصل بشهرة وحضور مجاعة      خربها خمالف للظاهر؛ ألنّ    بأختها؛ ألنّ 

ه غري  وِمن حيث إنه مل يشتهر دلّ أن      ، هود وأقربائهما أنّ بينهما سبب حرمة     ف عليهما وعلى الش   مل خي 
 وأمـا التقـوى     ، هذا كلّه فتوى وقضاء     ثُم ،صحيح خبالف الرضاع الطاري؛ ألنه ال خيالف الظاهر       

ه تـزوج    عن عقبة ابن احلارث أن     هـسنن وقد أخرج الترمذي يف      ،والديانة فهو أن يدعها هلذه الشبهة     
: فقلت، ليه وسلّم ى اهللا ع  فأتيت النيب صلّ  : قال، إني أرضعتكما :  وقالت ،فجاءت امرأة سوداء  ، مرأةا

فـأعرض  : قـال ، إني أرضعتكما وهي كاذبة: فقالت،  بنت فالٍن فجاءتنا امرأة سوداء     تزوجت فالنة 
      ï 

  )٢١٢(  

     يف 

 ١٢. احلديث ١٢. واملداهنة ١٢. أي عهد التابعني

 ١٢. أي املخالف للظاهر ١٢. أي اخلرب ١٢. أي عدم االشتهار ١٢. إليه

 ١٢. عارضأي ال ١٢. أي املسائل الشرعية

 ١٢. أي عقد النكاح ١٢.  إخلأي خرب من أخرب أن امرأته ١٢. الزوج

 ١٢. أي املخرب

 ١٢. أي خرب طالق الزوج إياها ١٢. خبار الرضاعأي مثل إ

 ١٢. الزوج

 ١٢. أي االمرأة



 

   )٢١٣(  

     يف 

 ولو اشتبهت عليـه القبلـة     ،ج بغريه وتتزو)١(غائب جاز أن تعتمد على خربه     
 ولو وجد ماء ال يعلم حاله فأخربه واحد         ،فأخربه واحد عنها وجب العمل به     

أ به بل يتيممعن النجاسة ال يتوض.  

                                                
ا قد أرضـعتكما   وقد زعمت أوكيف ا: قال، إنها كاذبة: فقلت، بل وجههفأتيته ِمن ق : قال، عني

وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ِمن أصحاب النيب : قال، دعها عنك
 ،ق وبه يقول أمحد وإسـحٰ ،جازوا شهادة املرأة الواحدة يف الرضاعن بعدهم أ  ى اهللا عليه وسلّم وم    صلّ

، عي عليـه الرمحـة    ز شهادة امرأة واحدة يف الرضاع وهو قول الـشاف         وقال بعض أهل العلم ال جيو     
  ١٢". احلصول"كذا يف ،  فافهم بنصاب الشهادةه ال يثبت إالّفاجلمهور على أن

رب الواحد فيقبل   خلب  كذّمه دليل   لعدم خمالفة الظاهر؛ ألنه ليس ثَم     ] جاز أن تعتمد على خربه    : [قوله  )١(
ثنني ا وأما يف الشهادة فال يصح وإن كان الشاهد        ،لم أنّ هذا يف اإلخبار     اع ثُم، خربه ووجب العمل به   

  ١٢". النهاية"كذا يف ، ه قضاء على الغائبحيث ال يقضي القاضي بالفرقة؛ ألن

 ١٢. أي إنسان ١٢. أي الزوج املطلق أو الذي مات ١٢. تلك املرأة ١٢. ة اليت أخربت مبوت إخلاملرأ

 ١٢. أي املاء ١٢. أي بإخبار الواحد ١٢. أي القبلة ١٢. أي من اشتبهت عليه

 ١٢.  املعلوم حاله من الطهارة والنجاسةأي باملاء الغري



 

 

  ١(خرب الواحد(ة يف أربعة مواضع   حج)خالص   :)٢ اهللا تعاىل مـا  حق 
ه ما ليس يف  وخالص حقّ، العبد ما فيه إلزام حمض   وخالص حق  ،)٣(ليس بعقوبة 

خرب الواحد  )٤(ل فيقبل فيه  وألاا   أم ،ه ما فيه إلزام من وجه      وخالص حقّ  ،إلزام
 ،ل رمضان شهادة األعرايب يف هال   )٥( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل       فإنّ

                                                
، ذي مل يبلغ حد الشهرة والتواتر ال الواحـد احلقيقـي          حد الشرعي ال  الوا: أي] خرب الواحد : [قوله  )١(

    ١٢. أو أربعة ِمن الشهداء كما يف الزنا، فتدخل فيه شهادة الشاهدين
ني وهو ما ـر األصوليومل يذكر املاتن عليه الرمحة القسم اخلامس الذي ذكره سائ        ] يف أربعة مواضع  : [قوله  )٢(

كان عقوبة ِمن حقوق اهللا تعاىل؛ ألنّ خرب الواحد ليس حبجة فيـه؛ ألنّ إثبـات العقوبـات كاحلـدود                    
فعلى هذا ال ينبغي أن     : فإن قلت ، فإذا متكّن يف الدليل شبهة مل جيز إثباا به        ، والقصاص ال جيوز بالشبهات   

قال ، إنما صارت البينة حجة فيها بالنص على خالف القياس        : قلنا، فإنها خرب واحد  ، تثبت العقوبات بالبينة  
  ١٢. كذا يف بعض احلواشي، ]١٥: النساء [﴾ فَاستشِهدواْ علَيِهن أَربعةً منكُم﴿:اهللا تعاىل

احـد  وإنما قيد به؛ ألنّ ما هو عقوبة ِمن حقوق اهللا تعاىل ال يقبل فيه خرب الو     ] ما ليس بعقوبة  : [قوله  )٣(
 ألنّ  ي وكذا املاتن عليهم الرمحة؛ وذلك     مة السرخس ِيعند الكرخي وإليه ذهب فخر اإلسالم ومشس األ       

وأما إثباـا   ، بالقياس فال جيوز إثباا خبرب الواحد كما ال جيوز       ، مبىن احلدود على اإلسقاط بالشبهات    
 ﴾األيـة ...واستـشِهدواْ ﴿:عاىلبالبينات فيجوز بالنص املوجب للعلم على خالف القياس وهو قوله ت     

  ١٢. وقد انعقد اإلمجاع على ذلك. ]٢٨٢: البقرة [
 الشرائع ِمن الصالة والصوم والوضوء والعشر وصدقة الفطر يقبل        ةفمثل عام ] إخل... فيقبل فيه : [قوله  )٤(

وزعم ،  اجلماهريدِمن شرائط ِمن اإلسالم والعدالة والعقل والضبط عن يف كلّها خرب الواحد على ما قلنا
فيما هو ابتداء عبادة ويقبل فيما هو مفروع عنها ألن من الواحد      ه ال يقبل خرب الواحد      بعض العلماء أن  
 وللجمهور أنّ املقصود ِمن العبادات هو ،فجاز أن يعمل فيما ليس فيه قوة وهو الفرع، دليل ال قوة فيه

ـ     أن يؤيدهوئل املوجبة للعمل    العمل أصالً كانت أو فرعاً فيجب العمل فيها بالدال         ل ه عليه الـسالم قِب
  ١٢". الفصول"كذا يف ، يف هالل رمضان شهادة األعرايب

ألنّ الثابت ا حق اهللا تعاىل علـى عبـاده         ] إخل... فإنّ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قِبل       : [قوله  )٥(
 وهلذا  ]١٨٣: البقرة   [األية ﴾... الصيام كُِتب علَيكُم ﴿: خالصاً و هو الصوم حيث قال اهللا جلّ شانه        

 أنّ الـشهادة  يث ذكر يف أصوله فخر اإلسالم حالف ملرضيمل تشترط فيه احلرية ولفظ الشهادة فيه خم    
      ï 

  )٢١٤(  

      

 ١٢. من احلدود والقصاص ١٢. أحدها ١٢. يف األعمال دون االعتقاديات ١٢. حديثا كان أو غريه

 ١٢. ثالثها ١٢. على الغري ١٢. ثانيها

 ١٢. يعترب ١٢. دون وجه ١٢. رابعها



 

   )٢١٥(  

      

ا الثالث فيقبل وأم)١( ونظريه املنازعات  ،ا الثاين فيشترط فيه العدد والعدالة     أمو  
ـ   ، كان أو فاسقاً   عدالً)٢(فيه خرب الواحد   ا الرابـع    ونظريهاملعامالت وأم

 :)٣( اهللا عنه ونظريه  أيب حنيفة رضي   عندا العدد أو العدالة     شترط فيه إم  في
  .العزل واحلجر

                                                
 ملزم للصوم بل الل رمضان ِمن النوع الثالث وهو خالص حق العبد ما ليس فيه إلزام؛ ألنّ خربه غري         

  ف عليه الرمحة فيه تابع مشس األِي: وأجيب ،امللزم هو النصبأنّ املصنـ م  ،سي عليـه الرمحـة  ة السرخ
 الفاسق مقبول يف النوع الثالث كما      نّ العدالة شرط يف الشهادة الل رمضان وخرب       لصحيح ذلك فإ  وا

  ١٢". املعدن"كذا يف ،سيأيت
ه باع هذا العبد أو     ى أحد على آخر أن    ملرسلة بأن ادع  ك ا مالكالبيوع واألشربة واأل  ] املنازعات[: قوله  )١(

واستـشِهدواْ  ﴿:األول بقولـه تعـاىل    ،  فإنه يشترط فيه العدد والعدالة     ،اشترى ذلك أو أنّ ألفاً عليه     
؛ ]٢: الطالق [﴾وأَشِهدوا ذَوي عدٍل منكُم ﴿:  والثاين بقوله عز امسه]٢٨٢: البقرة [ اآلية ﴾شِهيديِن

 والتلبيس واحليل يف اخلصومات أكثر فشرط زيادة العدد ولفظ الشهادة تقليالً هلا وصيانة              يروألنّ التزو 
ى ثنني خبربين متعارضني ِمن الدعوٰ    ا وألنّ املنازعة قائمة بني      ؛للحقوق املعصومة بقدر الوسع واإلمكان    

ن ميني أو شهادة أفكار فلم يقع الفصل والرجحان جبنسه ِمن اخلرب بل خبرب ظهرت له مزية على غريه مو
  ١٢". املعدن"كذا يف ، ثنني أو أكثرا أقوال :أي

من العادل والفاسق بإخبارمها    فإنه عليه السالم كان يقبل اهلدية       ] إخل... فيقبل فيه خرب الواحد   : [قوله  )٢(
ة بأز؛ا هديتمع بشرائط،  وألنّ الضرورة دعت إىل قبول خرب كلّ مميالشهادة فإنّ اإلنسان قلّما جيد ا 

، يز للضرورة خبالف خربه عليه السالمذا اخلرب فتسقط الشرائط سوى التمكلّها وال دليل للسامع غري ه
 تعاىل يف تلك احلادثة ميكن       وحكم اهللا  ،ه لكثرة الرواة العدول   قبول خرب الفاسق ثَم   فإنه ال ضرورة إىل     

  ١٢". املعدن"كذا يف ،  القياس: بدليل آخر أيمعرفته
ما ه يلزمه فإنّ فيها إلزاماً من حيث إن     ،  وحجر املأذون  عزل الوكيل : العزل واحلجر أي  ] ونظريه: [هقول  )٣(

ا يف املستقبل وليس بإلزام من حيث إنّ املؤكّل واملوىل يتـصرف يف             مهلمألف عن التصرف و يبطل ع     
لكومـا بـني    فشرطنا فيهما العدد والعدالـة     ،بالتوكيل واإلذن بالفسخ كما يتصرف يف حقه      حقّه  

  ١٢". املعدن"كذا يف ، املنـزلتني

  وهو من حقوق العباد ماليس ١٢. أي خصومات املال ١٢. اوهي أحد شطريه
 ١٢.     فيه إلزام كالوكاالت

  وهو خالص حق العبد ما فيه ١٢. تعدد وأقله اإلثنانأي ال
 ١٢.     إلزام من وجه دون وجه

 ١٢. أحد شطري الشهادة ألنه لو كان فيه إلزام حمض الشترط كالمها

 ١٢ .مما يتعامله الناس بال إلزام



 

   )٢١٦(  

      

)١(  
   ما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف          بعد ةإمجاع هذه األم

مجاع على  مث اإل  ةللعمل ا شرعا كرامة هلذه األم      ة موجبة حج)٢(الدين فروع
مث  .إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على حكم احلادثـة نـصا           :أربعة أقسام 
 مث إمجاع من بعدهم فيما مل       .)٣(ص البعض وسكوت الباقني عن الرد     إمجاعهم بن 

 )٤(زلةـل فهو مبن  ا األو  أم . مث اإلمجاع على أحد أقوال السلف      .يوجد فيه قول السلف   
       زلة ـ البعض وسكوت الباقني فهو مبن     آية من كتاب اهللا تعاىل مث اإلمجاع بنص

                                                
 أي عـزم    ¼أمجع فالن على كذا   ½:  يقال ،اعلم أنّ اإلمجاع يف اللغة العزم واالتفاق      ] يف اإلمجاع : [قوله  )١(

 فهو اتفاق علماء كلّ عصر من أهل السنة ذوي وأما يف االصطالح، عليه وأمجعوا على كذا اتفقوا عليه
   ١٢". الفصول"كذا يف ، العدالة واالجتهاد على حكم

، ة ثابتة بالقواطع النقليـة  أصول الدين كالتوحيد والصفات والنبونّد به؛ أل  قي] يف فروع الدين  : [قوله  )٢(
  ١٢. عطفال تظهر حجية اإلمجاع فيها حلصول العلم ذه األشياء بدون اإلمجاع بالقوا

عد بلوغهم وبعد مضي وذلك أن يتكلّم البعض حبكم احلادثة ويسكت سائرهم ب      ] عن الرد : [قوله  )٣(
ال بد ِمن النص وال يثبت بالسكوت؛ ألنّ السكوت : وقال بعضهم، مدة التأمل والنظري يف احلادثة   

 أو اللتباس األمر لعدم التيقّن بالنفي أو        ن املسئلة  أو تفكّر م   نفسه حمتمل حيتمل أن يكون ملهابة     يف  
ولنا أنّ شرط التنصيص من كلّ واحد أدى ،  واحملتمل ال يكون حجةً،اإلثبات أو ملصلحة غري ذلك

إىل أن ال ينعقد إمجاع خصوصاً بعد قرن األول حجة لتعذّر إمجاع أهل العصر على أن يتكلّم كلّ        
وألنه إذا بلغ حكم احلادثة     ، لفتوى ويسلّم سائرهم  لار  عتاد يف كلّ عصر أن يتولّى الكب       وامل ،واحد

، ت عنه حرام وال يظن هذا بعلماء األمة ال سيما بالسلففالسكو، فلو كان احلق عند أحد خالفه
  ١٢". املعدن"كذا يف

 لكن الفرق إنما هو اعتباري؛ ،كفره د فريف املرتبة يف االعتقاد والعمل: أي] إخل... زلةـفهو مبن:[قوله  )٤(
  ١٢.  العظم من الثاين األول كتاب اهللا تعاىل فهو ذوألنّ

 ١٢. املرحومة

 ١٢. دون من سواهم من األمم السابقة

 ١٢.  كنتم خري أمة إخل:ىلقال اهللا تعا ١٢. ة اجلنة فيلزم اجلماعة أخرجه الترمذيح من أراد حببو:حديث

 ١٢. أي تصرحيا

 ١٢. بعد اختالفهم ١٢. أي بعض الصحابة ١٢. أي الصحابة

 ١٢. يف القطعية

 ١٢. بعد بلوغهم اخلرب

 ١٢. من التابعني رضي اهللا عنهم

 ١٢. يف القطعية

 ١٢. أي إمجاع الصحابة على حكم احلادثة نصا ١٢. واختلف يف حجيته ١٢. أي الصحابة

 ١٢. يف القطعية

 ١٢. مل يظهر



 

   )٢١٧(  

      

رين  مث أمجاع املتأخ،ور من األخبار زلة املشه ـمث إمجاع من بعدهم مبن    )١(،املتواتر
 واملعتـرب يف هـذا      ،)٢(زلة الصحيح من اآلحاد   ـعلى أحد أقوال السلف مبن    

ث م واحملـد  الباب إمجاع أهل الرأي واالجتهاد فال يعترب بقول العوام واملتكلّ         
 :)٤( مث بعد ذلك اإلمجاع علـى نـوعني        ،)٣(الذي ال بصرية له يف أصول الفقه      

 حكم احلادثة مـع     على عليه اآلراء    اجتمعفاملركب ما   ب  ري مركّ ب وغ مركّ
                                                

كفّر جاحده؛ ألنه متفاوت عن     يف القطعية ووجوب العمل به لكن ال ي       ] لة املتواتر زـفهو مبن : [وقوله  )١(
  ١٢.  نظراً إىل أنّ السكوت حمتمل اللتباس األمر لعدم اليقني بالنفي واإلثباتاألول

، حتى يوجب العمل دون العلم بشرط أن يكون خمالفاً لألصول         ] حادزلة الصحيح من اآل   ـمبن: [قوله  )٢(
 ثُم،  كخرب الواحد،يكون مقدماً على القياس   ال   وينبغي أن    ، مراتب ذا اإلمجاع حجة على أدىنٰ    فكان ه 

 ال لتفاوت بني إمجاع الـصحابة     قطعيةً إعلم أنه يرد ههنا أنّ الدالئل الّيت أوجبت كون اإلمجاع حجةً          
عيةً فمن أين وقـع      قط  بل يقتضي أن يكون كلّ إمجاع حجةً       ،رضي اهللا تعاىل عنه وإمجاع من بعدهم      

فاق أهل الـرأى واالجتـهاد      تا وجه التفاوت أنّ اإلمجاع عبارة عن        :اجلواب؟ و التفاوت بني أنواعه  
سـباب نزوهلـا    من بعدهم بأحوال النصوص ومشاهدة أ     والصحابة رضي اهللا تعاىل عنه كانوا أعرف        

م يف معاين االسـتنباطات     سبقهأوزيل وتأويله   ـواقعها وحوادثها وأوقفهم على معاين التن     مبعلمهم  أو
حـصل  :  اتفق أي  امجاعهم مل  فكان إمجاع من بعدهم دون إ      ،الفقهية من الكتاب والسنة ومن غريهم     

كذا يف ، سباب إصابة احلق ما مل حيصل لغريهم فالتفاوت ظاهر ال خيفى          للصحابة عليهم الرضوان من أ    
  ١٢. وغيـره" احلصول"

ث ذا   وإنما قيد احملد   ،اين الفقهية ووجوه االستدالل وطرق الداللة     وهي املع ] يف أصول الفقه  : [قوله  )٣(
القيد؛ ألنّ الظاهر أنّ احملدث عامل باألحكام بظواهر األحاديث ولكن مل يعـرف منـاط األحكـام                 

  ١٢. الشرعية
علمـاء  وهو إمجاع   : ي سند :علم أنّ اإلمجاع على نوعني    إ] ثُم بعد ذلك اإلمجاع على نوعني     : [قوله  )٤(

 وهو إمجاع بعض : ومذهيب، وقد مر بأقسامه،ى اهللا عليه وسلّم على حكم كلّ عصر من أمة حممد صلّ     
 شـرع يف بيـان اإلمجـاع        فلما فرغ املصنف من بيان أقسام اإلمجاع السندي       ، اتهدين على حكم  

فقال،املذهيب  :½١٢. ¼ آه… بعد ذلكثُم  

 ١٢. أي الصحابة فيما مل يوجد فيه قول السلف

 ١٢. ة دون علم اليقنينيف أنه يوجب علم الطماني
 ١٢. اخلرب

 ١٢. أخبار
 ١٢. ثني كعامة احملد ١٢. أي يف الفقه

 ١٢. املتكلم واحملدثأي 

 ١٢. مجع الرأي ١٢. فاإلمجاع املركب



 

 

 القـيء   عنداله اإلمجاع على وجود االنتقاض       ومث ،وجود االختالف يف العلة   
مث هـذا    ،ا عنده فبناء على املس    ا عندنا فبناء على القيء وأم      أم ،ومس املرأة 

 لو  حتىيف أحد املأخذين    )٢(بعد ظهور الفساد  )١(ة حج ىالنوع من اإلمجاع ال يبق    
 ال يقول باالنتقاض فيه ولـو   عليه الرمحة ناقض فأبوحنيفة  القيء غري  ثبت أن 
 ال يقول باالنتقاض فيه لفساد       عليه الرمحة  ناقض فالشافعي غري    املس ثبث أن 

جلواز أن يكون أبو    )٣(م يف الطرفني  والفساد متوه  ،ة اليت بين عليها احلكم    العلّ
فعي مصيبا  لة القيء والشا  ئلة املس خمطئا يف مس    ئ مصيبا يف مس   ه اهللا فة رمح حني

هذا إىل بناء وجود اإلمجاع     )٤(ي فال يؤد  ،لة القيء خمطئا يف مسألة املس     ئيف مس 

                                                
ـ           ألنّ بظ ] ال يبقى حجة  : [قوله  )١( زلة ـهور الفساد يف أحد املأخذين تبدل رأي اتهد وتبدل الرأي مبن

  ١٢. انتساخ النص فيكون هذا انتهاء احلكم يف نظر اتهدين
قيس عليه مبناسب آخر بسب ظهور الفارق املخالف       ملبالفرق بني املقيس وا   ] بعد ظهور الفساد  : [قوله  )٢(

ه اخلارج النجس كاخلارج من باالنتقاض عند القيء؛ ألن  : يقولف مثالً أنّ أبا حنيفة      ،بني األصل والفرع  
 لو ظهر الفساد بالفرق املناسب وهو أنّ القيء غري ناقض والقياس علـى اخلـارج مـن      ثُم، السبيلني

ود يف القيء مل يبق اإلمجـاع       يصح؛ ألنّ اخلارج منهما ناقض لكونه جنساً وهذا ليس مبوج          السبيلني ال 
  ١٢. كذا قال البعض،  فافهماملركّب ذا الفرق

أنّ هذا اإلمجاع املركّب متضمن للفساد : دفع إيراد يرد عليه تقريره] والفساد متوهم يف الطرفني: [قوله  )٣(
؛ ألنّ احلق يف موضع ¼وهذا اإلمجاع ال يبقى بعد ظهور الفساد يف أحد املاخذين½: قوله، كما يشري إليه

أنّ الفساد غري متيقّن يف أحد الطرفني جبـواز أن          : وتقرير الدفع ، اخلالف واحد والطرف اآلخر باطل    
واحلاصـل أنّ  ، فال يؤدي إىل وجود اإلمجاع على الباطـل     ، أحد اإلمامني مصيباً واآلخر خمطئا    يكون  

  ١٢". الشرح"يف  كذا ،اإلمجاع إنما كان على الباطل لو كان الفساد فيه متيقّناً وأما لو كان متوهماً فال
  ه ال يتوهم من كون الفساد متوهماً يف الطرفني كون اإلمجاع علىأن: يعين] إخل... فال يؤدي: [لهقو  )٤(

      ï 

  )٢١٨(  

      

 ١٢.  احلكمأي علة

 ١٢. الواو مبعىن مع

 ١٢. أي اإلمجاع املركب من علتني

 ١٢. أي الشافعي

 ١٢. بعدم العلية ١٢. لفساد املبىن بفساد املبىن ١٢. أي عليت احلكم

 ١٢. أي القيء ١٢. للوضوء ١٢. لوضوءل ١٢. بدليل الشرع

 ١٢. أي مس املرأة

 ١٢. الوضوء

 ١٢. أي املس

 ١٢. أي متردد فيه لعدم القطع باإلصابة ١٢. وهو اإلمجاع على االنتقاض

 ١٢. يكون ١٢. يف أنه ناقض ١٢. يف أنه غري ناقض

 ١٢. أي توهم الفساد يف اإلمجاع املركب ١٢. يف أنه ناقض ١٢. يف أنه غري ناقض



 

   )٢١٩(  

      

هـذا   فاحلاصل أنه جاز ارتفاع      ،)١(م من اإلمجاع  خبالف ما تقد   ،على الباطل 
إذا قضى القاضي يف حادثة مث      )٢(ه وهلذا  هو علي  اإلمجاع لظهورالفساد فيما بين   

 م بالرجوع بطل قضاؤه و       الشه ظهر رق٣(ن مل يظهر  إود أو كذ(  ذلك يف حق 
عياملد.................................................................  

                                                
    وهـو وجـوب            الباطل؛ ألنّ الفساد احتمال وه فاق الفريقني علي حكم شرعيات م واألمر احلقيقي

  ١٢. كذا قيل،التطهري
فال يؤدي هذا إىل اإلمجـاع علـى        : صل بقوله هذا يوهم أنه مت   ] تقدم من اإلمجاع   خبالف ما : [قوله  )١(

لكن الظاهر أنه متـصل     ، الباطل وليس كذلك؛ ألنه مل يتقدم من اإلمجاع ما كان إمجاعاً على الباطل            
ثُم هذا النوع من اإلمجاع ال يبقى بعد ظهور الفساد والفساد متوهم فيه خبالف ماتقدم مـن                 : بقوله

 اء من غري اختالف يف العلّة؛ فإنه ليس فيه توهم الفساد حتى يقدر فيهاإلمجاع وهو ما اجتمع عليه اآلر     
  ١٢". الفصول"و"املعدن"كذا يف، توهم فيهأن ال يبقى بعد ظهور الفساد وال

إنّ مـبىن حكـم    : قلنـا ،  عليه  يبطل ويرتفع ببطالن املبىن    ا ظهر أنّ املبين   مل:  أي ]إخل... وهلذا: [قوله  )٢(
ـ     ، ادة الشهود  شه :أيالبينة   ازع فيها هو  القاضي يف حادثة متن    د أصـلها   فإذا بطلت الشهادة إما بفق

ـ  ِمن شرائطها كاحل  أو بفقد شيء  ، يهام كذبوا ف   فظهر أّ  بكوا كاذبةً  ة والـذكورة اخلالـصة يف   ري
ويف  عليه يف الواقع     بطل قضائه املبىن  رقاء وإناث   أم عبيد   فظهر أّ ، أو غري اخلالصة يف غريها    العقوبات  

 فلو أبطل القضاء بنفسه لزم إبطال ما ،حق غري الفريقني ال يف حقّها حلجة شرعية صحيحة عند القضاء 
  ١٢". احلصول" كذا يف ، فافهم الشرع ال حتتمل الفساد واإلبطال وحجج،كان حجة شرعاً

و كان كذلك   اطل؛ ألنه ل  ا ال نسلّم أنّ القضاء باملال ب      دفع دخل مقدر بأن   ] إخل... وإن مل يظهر  : [قوله  )٣(
 فيما إذا كان القضاء باملال فظهـرت رقيـة           عليه على املدعي    به إىل املدعى   لوجب رد املال املقضي   

 والشهود ال يف    ى عليه  املدعٰ بأنّ القضاء إنما يبطل يف حق     : فأجاب، الشهود أو رجوعهم بعد القضاء    
 لكنه يف ،قضاء لوجود حجية شرعية فال يبطل القضاءه إذا قضى القاضي له عليه نفذ الحق املدعي؛ ألن 

 املد ـى جيـب      ٰعحقالشهود زجراً عليهم حت ى ال يأمر بدفع املال ويف حقى عليه دفعاً للضرر عنه حت
يبطل القضاء ال ينفذ باطنـاً  :  وقيل معىن قوله، عليه بالشهادةىعليهم؛ ألنهم أتلفوا مال املدعٰ  الضمان  

 فإنه ينفذ ظاهراً و باطناً عند أيب حنيفة خالفـاً           ،فيما إذا كان القضاء بشهادة الزور     وهو غري صحيح    
  ١٢". املعدن"كذا يف، للصاحبني

 ١٢. ركبامل

 ١٢. بالبينة ١٢. اإلمجاع ١٢. أي علة

 ١٢. أي بطالن القضاء ١٢. أي القاضي ١٢. بأن رجعوا عن الشهادة ١٢. ظهر ١٢. أي كوم عبيدا



 

   )٢٢٠(  

      

نقطـاع  فة قلوم عن األصناف الثمانيـة ال املؤلّ)١(وباعتبار هذا املعىن سقطت 
 وعلى هذا إذا غسل الثوب      ،سهم ذوي القرىب النقطاع علته    )٢( وسقط ،ةالعلّ

ثبت )٤( ذا وتها   النقطاع علّ   فزالت النجاسة حيكم بطهارة احمللّ     باخللّ)٣(النجس

                                                
فوا و لّم لو تأى اهللا عليه وسلّم أّذلك ألنّ املؤلّفة قلوم على رسول اهللا صلّ و] إخل... سقطت: [قوله  )١(

ولذا كان يعطيهم من الزكاة ليتألّف قلوم إىل        ،هل اإلسالم  أ إىل اإلسالم فمالَ معهم أقوام قوي     مالوا  
 الصديق رضي ن يف خالفة أيب بكر: اإلسالم واملسلمني وأغىن عنهم أيفلما أعز اهللا تعاىل، أهل اإلسالم

اهللا تعايل عنه منع الزكوة عنهم النتفاء علّتها؛ ألنّ احلكم إذا ثبت بعلّة خمصوصة يرتفع بارتفاع تلـك             
  ١٢. وغريه" املعدن"كذا يف، علّةال

نقطاع ى اهللا عليه وسلّم الرب الرسول صلّاسقط سهم ذوي القرىب وهم أق: أي] إخل... وسقط: [قوله  )٢(
 سهم لليتامى أو سهم للمساكني وسـهم البـن          : اعلم أنّ مخس الغنيمة يقسم على ثلثة أسهم        ،علّته

      كان لذوي القرىب معه لغنيهم فع إىل أغنيائهم ومون وال يدالسبيل ويدخل فقراء ذوى القرىب فيهم ويقد
ه عليه السالم إنما كـان  ى اهللا عليه وسلّم سهمهم؛ ألن سقط بعد النيب صلّ ثُم ،وفقريهم على اإلطالق  

ك  هكذا يف اجلاهلية واإلسالم و شـب       يزالوا معي  م مل إ½: ة يدلّ عليه قوله عليه السالم     يعطيهم للنصر 
 ده ما روي النتفاء العلّة ويؤيسالم وأغىن عن نصرم سقط سهمهم اهللا تعاىل اإل  فإذا أعز ، ¼بني أصابعه 

  ١٢". املعدن" كذا يف،¼سهم ذوي القرىب يف حال حيايت و ليس هلم بعد ممايت ½:ه قال عليه السالمأن
زالـت  إذا غسل الثوب النجس باخللّ أو بغريه ِمن املائعات ف: أي] آه... غسل الثوب النجس  : [قوله  )٣(

ة وجود النجاسة يف احملـلّ فـإذا زالـت     لعلالنجاسة حيكم بطهارة احمللّ؛ ألنّ جناسة احمللّ إنما يكون          
 وحكماً كمـا     حقيقةً نّ النجاسة تزول عن احمللّ حسا     ؛ وذلك أل  النجاسة عن احمللّ فقد ارتفعت علته     

  ١٢". الفصول"كذا يف ، تزول باملاء
بني النجاسـة  :  الطهارة زوال النجاسة ثبت الفرق بني احلدث واخلبث أي   بأنّ علّة : أى] وذا: [قوله  )٤(

وطهارة ، فإنّ اخللّ يزيل النجس عن احمللّ، احلكمية واحلقيقية حيث ال تفيد املائع طهارة الغسل والوضوء
عاً وأما طهارة الوضوء والغسل فإنما عرفت شر      ، احمللّ عن النجاسة احلقيقية بزوال النجاسة وقد وجد       

وإنما ، باستعمال املطهر وليست علّتها زوال النجاسة؛ إذ ال حيس وال يعقل جناسة يف احمللّ حتى تزول               
  ١٢". الفصول"كذا يف ، فلهذا ال يفيد طهارة الغسل والوضوء، اخللّ له أثر يف زوال النجاسة ال غري

 ١٢. املذكورة يف القرآن ١٢. على اإلسالم بإعطاء شيء من الزكاة ١٢. علتهوه لسقوط بناأي سقوط احلكم 

 ١٢. تأو بغريه من املانعا

 ١٢. يمةمن مخس الغن

 ١٢. هم ضعفاء اإلسالم أو مسلموا السيف

 ١٢. وهم أقارب الرسول عليه السالم

 ١٢. أي السهم

 ١٢. وهي النصرة

 ١٢. أي أن الشيء يرتفع بارتفاع علته

 ١٢. باخلل

 ١٢. وهو وجود النجاسة يف احملل ١٢. خالفا للشافعي رمحه اهللا

 ١٢. وال النجاسةأي كون علة الطهارة ز



 

   )٢٢١(  

      

 ال  ا اخلـلّ   فأم ، فإن اخلل يزيل النجاسة عن احمللّ      ،رق بني احلدث واخلبث   الف
   .ر وهو املاءاملطهما يفيدها  وإنيفيد طهارة احمللّ

 ١٢. يف إزالته بغري املاء دون احلدث

 ١٢.  طهارة حسية حقيقيةطهارة حكمية وإن أفاد

 ١٢. أي طهارة احملل



 

   )٢٢٢(  

      

   وهو عدم القائل بالفصل وذلك نوعان  نوع من اإلمجاع  )١(مث بعد ذلك 
  ما إذا كان املنشأ    : ما إذا كان منشأ اخلالف يف الفصلني واحدا والثاين         :أحدمها

 خمتلفا واألو ل حج   ةة والثاين ليس حبج،  ل فيما خرج العلماء مـن       مثال األو
فات ريه إذا أثبتنا أن النهي عن التـصر ظ ون،ى أصل واحداملسائل الفقهية عل 

  يصح النذر بصوم يوم النحر والبيع الفاسد يفيد        : قلنا ،الشرعية يوجب تقريرها  
 : وجودالشرط قلنا  عند التعليق سبب    نّإ :ولو قلنا  ،امللك لعدم القائل بالفصل   

أن ترتب   وكذا لو أثبتنا     ،تعليق الطالق والعتاق بامللك وسبب امللك صحيح      
 ة ال  طول احلر  : قلنا ،احلكم على اسم موصوف بصفة ال يوجب تعليق احلكم به         

ـ        ؛مينع جواز نكاح األمة    ع  فـر  ه اهللا  إذ صح بنقل السلف أن الشافعي رمح
ولو أثبتنا جواز نكاح األمة املؤمنة مـع        )٢(مسألة طول احلرة على هذا األصل     

                                                
بعد ما حتقّقت من اإلمجاع ِمن تفسريه وشرطه وأقسامه نوع غريب : أي] ثُم بعد ذلك: [قوله  )١(

كون املسئلتان  ِمن اإلمجاع وهو عدم القائل بالفصل وهو أيضاً ِمن اإلمجاع املركّب وهو أن ي             
فإذا ثبت أحدمها ثبت اآلخر ضرورة لعدم القائل بالفصل؛ ألنه إما أن يكون             ، خمتلفان فيهما 

ني معاً عند اخلصمني وال قائل بالقول الثالث بأن يكون أحدمها ـاملسئلتان ثابتني معاً أو منتفي   
كذا ، لعدم القائل بالفرقفإذا أثبت أحد اخلصمني واحداً منهما ثبت اآلخر، ثابتاً واآلخر منتفياً

    ١٢". الفصول"يف 
مسئلة طول احلرة عنده متفرع على أنّ انتفاء الشرط يوجب : لقائل أن يقول ] على هذا األصل  : [قوله  )٢(

انتفاء املشروط ال على أنّ ترتب احلكم على اسم موصوف بصفة يوجب تعليق احلكم به اللّهم إالّ أن                  
ما الفائـدة يف    : وأيضاً له أن يقول   ، شرط فيوجب انتفائه انتفاء احلكم    الوصف عنده ملحق بال   : يقال

 يف هذا املقام والظاهر أنّ ذكره ههنا غري مالئم بل مستدرك            ¼إخل... إذ صح بنقل السلف   ½: ذكر قوله 
  ١٢". املعدن"كذا يف، فال فائدة فيه

 ١٢. غريب ١٢. أي الفرق ١٢. وهو أيضا اإلمجاع املركب

 ١٢. أي اخلالف ١٢. أي يف املسئلتني

 ١٢. يف املسئلتني

 ١٢. أي اإلمجاع الذي كان اخلالف فيه واحدا

 ١٢. أي ما فيه منشأ اخلالف خمتلف

 ١٢. ابيان ملا فيم

 ١٢. اء على أصل واحدأي ختريج العلم

 ١٢. كالصوم والصالة واإلجارة والبيع

 ١٢. كما سبق يف النهي

 ١٢. شروعتيهامأي تاكيد 

 ١٢. أي الفرق ١٢. عند القبض

 ١٢. أمر بالشرطأي تعليق 

 ١٢. عندنا خالفا للشافعي فعنده املعلق بالشرط سبب يف احلال

 ١٢. إن قال لعبد الغري إن ملكتك فأنت حر

 ١٢. أن قال ألجنبية إن تزوجتك فأنت طالقب

 ١٢. أي مثل السابق يف عدم القائل بالفصل

 ١٢. أي القدرة على نكاحها ١٢. أي بذلك الصفة ١٢. أو مقيد بشيء ال بالتوصيف

 ١٢. تعليل لقوله وكذا لو أثبتنا

 ١٢. عليق احلكموهو أن ترتب احلكم على اسم موصوف بصفة يوجب ت ١٢. أي القدرة على نكاحها

 ١٢. أي األصل



 

   )٢٢٣(  

      

 ذكرنـا   ِمما وعلى هذا مثاله     ،)١(لالطول جاز نكاح األمة الكتابية ذا األص      
فيكون البيـع الفاسـد     )٣( إن القيء ناقض   : ونظري الثاين إذا قلنا    ،)٢(يف ما سبق  

 للملك لعدم القائل بالفصل أو يكون موجب العمد القود لعدم القائل            مفيداً
 ؛ليس حبجـة   ناقض فيكون املس ناقضا وهذا    القيء غري   ومبثل هذا   )٤(بالفصل

صحة أصـل  صله ولكنها ال توجب أة  ة الفرع وإن دلت على صح      صح نّأل
  .لة األخرىئعت عليه املس تفرحىتآخر 

                                                
إنّ التعليق بالشرط ال يوجب     :  من قال  ؛ ألنّ د املنشأ لعدم القائل بالفصل مع اتحا    ] ذا األصل : [قوله  )١(

 به إنّ ترتب احلكم على اسم موصوف بصفة ال يوجب تعليق احلكم        : يقول، انتفاء احلكم عند عدم الشرط    
  ١٢". املعدن"كذا يف، كما هو مذهبنا

 ني الشافعي يف فصل املطلق واملقيد ويف بيان التعليق يف املسائل املختلفة بيننا وب           : أي] فيما سبق : [قوله  )٢(
  ١٢.  ومن وجوب النفقة للمبتوتة الغري احلال عندنا وعدم وجوا عنده،عليه الرمحة

وذلك ألنّ منشأ اخلالف يف الفصلني ليس واحداً؛ إذمنشأه يف األول هـو أنّ غـري                ] إخل... ناقض: [قوله  )٣(
ويف الثاين هو أنّ النهي موجب القبح لعينه أو لغريه أو مقرر للمـشروعية    ، اخلارج من السبيلني ناقض أو ال     

و يقتضي القود   وكذا منشأه يف موجب العمد أنّ العمد بنفسه يقتضي جريان القصاص فقط بالنص أ             ، أو ال 
ني مبقتضى النصوص وكذا منشأه يف مس املرأة هو إرادة املس باليد من اآلية أو اجلماع             ـوالدية من غري تعي   

فال يكـون   ، تفاقها على ثبوت قدر املشترك بني تلك األقوال       االختالف لألمة دالّ على ا    : ذا أي وه، منها
ك اإلمجاعي وفارقاً إلمجاعهم على نفي غري تلك األقـوال  احلق خارجاً عنها لكونه خارجاً عن القدر املشتر    

  ١٢. فيكون غريها باطالً لكونه اتباعاً بغري سبيل املؤمنني وكونه شذوذاً يشذّ يف النار
بأنّ الفاسد يفيد امللك كما     :  قال إنّ من قال بانتقاض الوضوء بالقيء     ف] آه... لعدم القائل بالفصل  : [قوله  )٤(

 ف فيهما ليس بواحد؛ ألنّ حكم القيء      نه وإن كانت املسئلتان خمتلفاً فيهما لكن منشأ اخلال        فإ، ناؤقال علما 
وحكم البيع الفاسـد  ، ثابت باألصل املختلف فيه وهو أنّ غري اخلارج من السبيلني ينقض الوضوء باحلديث 

  ١٢". املعدن"كذا يف،  أنّ النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها عندناىمتفرع عل

 ١٢. وهو أن التعليق بالشرط ال يوجب انتفاء احلكم عند عدمه ١٢. ألن أصل مفهوم الوصف متفرع على مفهوم الشرط

 ١٢. من اليهود والنصارى
 ١٢. للوضوء ١٢. أي اإلمجاع الذي كان منشأ اخلالف فيه خمتلف ١٢. يف حبث املطلق

 ١٢. أي القصاص ١٢. القتل ١٢. كيء وإفادة امللأي الفرق بني نقض الق

 ١٢. أي مس املرأة ١٢. للوضوء ١٢. أي ما سبق ١٢. بينه وبني القيء

 ١٢. للوضوء

 ١٢. اإلمجاع

 ١٢. احلديثبمثل أن اخلارج من غري السبيلني ناقض  ١٢. وهو أن القيء ناقض

 ١٢. أي صحة الفرع
 ١٢. وهو حكم البيع الفاسد ١٢. هامثل أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقرير



 

   )٢٢٤(  

      

 ١( الواجب( تهدعلى ا)طلب حكم احلادثة من كتاب اهللا تعاىل مث       )٢
ته على ما من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بصريح النص أو دالل      

                                                
 وذلك لبيان شرط صحة الشروع ¼ياسباب الق½ـهذا الفصل كاملقدمة ل] الواجب على اتهد : [قوله  )١(

 الواجب على اتهد إذا وقعت حادثةً طلب حكم احلادثة من القرآن العظيم فمىت وجد يف القياس؛ ألنّ
ى الـدالئل   ه أقـوٰ  على غريه؛ ألن  فيه اليطلب من غريه ولو وجد فيه كان املعلوم من الكتاب مقدماً             

   ولكونه قطعياً كالماً رب على ماًانياً مقد  ة فجاء سبباً ملطـاعن         وهذا هو ال   ، الظينذي عمله علماء احلنفي
 ينظروا إىل مـا  حاديث الصحاح وغريها؛ إذ مللسفهاء اجلهالء احلمقاء عليهم أم تركوا وخالفوا األ     ا

 أو   أو اقتضاءً   أو داللةً  إشارةًليه  إر ويشري   روا فيما فيه حق التفكّ     ومل يتفكّ  يفهم من القرآن لقلّة فهمهم    
 ¼املؤحدين½ و ¼ املقلّدين غري½: ا وهي طائفة قليلة يقال هلا      بل قد وجدنا ظاهرية زمانن     ،إطالقاً أو عموماً  

ك كاألنعام بل هـم     وهم يف احلقيقة امللحدون الذين يطعنون على السلف واخللف لسوء عقوهلم أولئ           
 "الدار قطين" بل "املشكوة" و"البخاري"مون أحاديث م يقد من قوهلم وعملهم أ يلوحه  أضلّ سبيالً أن  

حلذر حاداً فا ألي القرآنية وكثرياً من آياته ينسخوا بأحاديث الصحيحني ولو آ         اعلى   أيضاً   "البيهقي"و
 وأما  ، من اآلحاد  ثُم بعد القرآن يطلق احلكم عندنا من السنة املشهورة ثُم          ،احلذر من أقواهلم و أفعاهلم    

حاد جبميع أنواعها إذا كانت صحيحة مقدمة على القياس ثُم اآللقرآن املتواتر لفظاً أو معين ففي حكم ا     
  وسواء دلّت على احلكم صراحةًالفقيه أو ال على ما هو حمقّق كما سبق ِمنا من قبل       سواء رويت بنقل    

ضاً عندنا  بل املراسيل واملنقطعات أي أو إطالقاً أو تأويالً أو عموماًو اقتضاًء أ أو داللةً أو إشارةًأو عبارةً
ـ  بل روى إمامنا األعظم ومهامنا األقدم أنّ الضعيف   ،مقدمة عليه  ا أيضاً أوىل من آراي الرجال حتى أن

  أيضاً فيا أسفى     نقلّد أقوال الصحايب تنا ومشاخينا      على ه !  بل التابعيون آِيمؤالء اخلصوم واجلهول يسم
رمحـه اهللا تعـاىل ال   ترى إىل قول املصنف وهم أحق ذا االسم منها أال أهل الرأي وأصحاب الرأي   

إذا اضـطررت إليهـا     ميتة  ي  نّ الرأ إ:  وحنن نقول مبا روى عن آميتنا      ،إخل... يسبيل إىل العمل بالرأ   
  ١٢". احلصول"و"املعدن" كذا يف ،كلتهاأ

 الفقهاء ويف عرف، اعلم أنّ االجتهاد يف اللغة بذل الوسع والطاقة يف املقصود] على اتهد: [قوله  )٢(
بذل الوسع والطاقة يف طلب احلكم بطريقة وشرط صريورة املرء جمتهداً حتى جيوز له أن جيتهـد                 
ويعمل به أن حيوي علم الكتاب مبعانيه اللغوية والشرعية والوجوه اليت بني من اخلاص والعام إىل                

كـذا  ، واآلحاد ومتوا وعلم السنة بطرقها من الشهرة والتواتر       ، آخرها واألمر والنهي وغريمها   
  ١٢". الفصول"يف

 ١٢. ألنه أقوى الدالئل ١٢. إذا وقعت حادثة

 ١٢. أو إشارته أو غري ذلك



 

   )٢٢٥(  

      

إ ف ، ذكره مرإه ال سبيل    ن      إذا  وهلذا   ،ىل العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنص
ي ولو وجـد مـاء    جيوز له التحر  شتبهت عليه القبلة فأخربه واحد عنها ال      ا

فأخربه عدل أنه جنس ال جيوز له التوضالعمل  وعلى اعتبار أنّ،مي به بل يتيم 
 من الشبهة يف الظن   )١( أقوى  الشبهة باحمللّ  نّإ : قلنا ،النصبالرأي دون العمل ب   

ـ     )٢(ل ومثاله  العبد يف الفصل األو     سقط اعتبار ظن   حتى ة يف ما إذا وطئ جاري
 نّ أل؛ويثبت نسب الولد منـه )٣(¼علمت أا علي حرام½ :ابنه ال حيد وان قال    

أنت ½ : والسالم الصالة قال عليه    ،بن يف مال اال   النص تثبت ب   له شبهة امللك 

                                                
بالفعل وتسمى شبهة االشتباه؛ ألا كانت نشأت ِمن : أي] إخل... إنّ الشبهة باحمللّ أقوى: [قوله  )١(

فيكون هلا ثلثة أمساء   ، الظن :     اعلم أنّ الشبهة ما يـشبه      ، شبهة االشتباه وشبهة الفعل وشبهة الظن
د تكون شبهة بالفعل وتسمى شبهة اشتباه وهـي املـرادة           احلق وليس بثابت وهي ق    : الثابت أي 

  اإلنسان ما ليس بدليل احللّ واحلرمة دليالً يف كلّ واحد منهما             ، بالشبهة يف الظن وذلك أن يظن ،
                ة وهي أن يوجد الدليل الـشرعيى شبهة الدليل والشبهة احلكميوقد تكون شبهة يف احمللّ وتسم

ف حكمه ملانع اتصل به فيورث هذا الدليل شبهة يف حلّ ما ليس حبالل النايف للحلّ واحلرمة مع ختلّ
، وهذا النوع من الشبهة ال يتوقّف حتقّقه على ظن اجلاين واعتقاده خبالف القسم األول، أو عكسه

بد من أن يكون القسم الثاين من الشبهة يف احمللّ لنشوه            كال الشبهتان فال  : فإذا حتقّق كالمها أي   
عن النصل الستناده إىل الرأي والظنساقطاً لشبهة احمللّ وإن كان ،  أقوى من األو وهلذا كان احلد

  ١٢". املعدن"كذا يف،على خالف ظنه فتدبر
 إذا كانت   مثال ما كانت الشبهة يف احمللّ و يف الظن ومثال سقوط ظن العبد فيما             : أي] ومثاله: [قوله  )٢(

  ١٢". املعدن"كذا يف ، ه فيما إذا كانت الشبهة يف الظن وعدم سقوط ظنالشبهة يف احمللّ
ه حيـلّ   ظننت أن ½: وقالت جارية االبن  ، ¼ حرام ها علي إن½: إذا قال الرجل  : أي]  حرام أا علي : [قوله  )٣(

 فإذا سقط احلد عن     ل فالنّ الزنا يقوم ما     أما املرأة فلدعوى الشبهة وأما الرج      ، الحيد واحد منهما   ¼يل
   ١٢. رأة سقط عن الرجل مكان الشركةامل

 ١٢. ينه أقوى من الرأأل ١٢. تعليل لقوله الواجب على اتهد

  أي عدم جواز العمل بالراي مع
 ١٢. أي من اشتبهت عليه القبلة ١٢. أي القبلة ١٢. األقوى منهب    إمكان العمل 

 ١٢. أي املاء النجس ١٢. ءأي املا ١٢. أي من وجد

 ١٢. ه إىل الراي والظنالستناد ١٢. ألن اخلرب متقدم على الراي

 ١٢. وهو الشبهة يف احملل
 ١٢. األب

 ١٢. حد الزنا ١٢. وكذا جارية بنته

 ١٢. وصلية ١٢. لألب الواطي

 ١٢. أي الواطي ١٢. أي جارية ابنه ١٢. األب الواطي

 ١٢. أي لألب الواطي



 

   )٢٢٦(  

      

بن  واحلرمة يف ذلك ولو وطئ اال      ه يف احلل  فسقط إعتبار ظن  )١(¼ومالك ألبيك 
 ¼ظننت أا علي حرام½ : لو قالحتىحلرمة ه يف احلل وا   ر ظن ـجارية أبيه يعتب  

 ا علي حالل   ½ : ولو قال  ،جيب احلدظننت أ¼    شـبهة   نّ أل ؛)٢( ال جيب احلـد 
ن إو)٣( بالنص فاعترب رأيه وال يثبت نسب الولد        له  يثبت ملامللك يف مال األب     

تهد ف   عند ذا تعارض الدليالن  إمث   .هعاادمييل )٤(ن كان التعارض بني اآليتني    إ ا
                                                

 أنّ   فظاهر احلديث يدلّ على أنّ لألب حق التملّك يف مال ولده إالّ            ،فإنّ الالم للملك  ] ألبيك: [قوله  )١(
 ألنّ املـؤثّر يف     حقيقة ثبوت امللك له ساقط باإلمجاع وبالنصوص فتصري شبهة دائرة وإن ظن احلرمة؛            

  ١٢". املعدن"كذا يف ، احللّ واحلرمةمعتقدك ال يتفاوت بني سقاط هو الدليل الشرعي وذلاإل
، ¼أنها حتلّ يل  ني ظننت   إ½ : وقال ،وال يرد عليه ما لو وطئ جارية أخيه أو أخته         ] جيب احلد ال  : [قوله  )٢(

 فال يكون هـذا     ،ل فيه شبهة يف سقوط احلد؛ ألنّ منافع األمالك بينهما متبائنة عادةً           فإنه مل جيعل اجله   
  ١٢. لّ االشتباه فال يصري شبهةًحم

 لكن حبكم االشتباه يسقط احلد      ،ألنّ الفعل متحض زنا يف نفسه     ] إخل... وال يثبت نسب الولد   : [قوله  )٣(
وهذا االشتباه ال يوجب ثبوت النسب؛ ألنّ ثبوته يعتمد قيام امللك يف احمللّ من وجه أو قيام احمللّ فيـه       

أنت ومالك  ½:  عن دليل شرعي وهو قوله عليه السالم       ؛ ألا نشأت  وجد خبالف الشبهة يف احمللّ    ومل ي 
  ١٢.  فال يفرق احلال بني الظن وعدمه يف سقوط احلد قائموهو¼ ألبيك

فَاقْرؤوا ما تيسر ِمن ﴿: قوله تعاىل، رض بني اآليتني والصريورة إىل السنةالتعا ونظري] بني اآليتني: [قوله  )٤(
﴾  وِإذَا قُـِرئ الْقُـرآنُ فَاسـتِمعواْ لَـه وأَنـِصتواْ             ﴿: وقوله تعاىل  ،]٢٠: املزمل   [،يةاآل ﴾الْقُرآِن
فاق ة باتأوردوه يف الصال واألول بعبارته وعمومه يوجب القرآة على املقتدي        ]٢٠٤: األعراف  [،اآلية
قرآة عنه منافاة فتعارضا فيميل  عبارته يوجب اإلنصات وينفي القرآة ونفى وجوب ال       ب والثاين   ،ريناملفس

 فـإذا مل  ،ر لكونه ناسخاً للمتقدمه لو علم التاريخ وجب العمل باملتأخىل السنة لعدم علم التاريخ؛ ألن  ا
ليس أوىل من العمل بـاآلخر      ألنّ العمل بأحدمها     يعلم التاريخ سقط حكم الدليلني لتعذّر العمل ما؛       

    أيضاً لوجود الدليل الذي ميكن العمل به       ح وال ضرورة يف العمل بأحدمها       والترجيح ال ميكن بال مرج
" الفصول"كذا يف   ،¼من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة       ½: بعدمها وهو السنة وهو قوله عليه السالم      

  ١٢". الكشف"و

 ١٢. أي األب

 ١٢. أي جارية أبيه ١٢. االبن الواطي جارية أبيه ١٢. االبن الواطي ١٢. أي مملوكته

 ١٢. أي جارية أبيه ١٢. االبن الواطي

 ١٢. من االبن الواطي ١٢. أي االبن ١٢. أي االبن

 ١٢. نسب الولد

 ١٢. أي االبن الواطي



 

   )٢٢٧(  

      

 رضي اهللا تعاىل عنهم    )٢(وان كان بني السنتني مييل اىل آثار الصحابة       )١(ةاىل السن
 ؛ويعمل بأحدمها)٥( اتهد يتحرىعندالقياسان )٤( مث اذا تعارض،الصحيح)٣(والقياس

 اذا كان مع    :)٦(وعلى هذا قلنا   ،نه ليس دون القياس دليل شرعي يصار إليه       أل
 ولو كان معه ثوبـان   ،ى بينهما بل يتيمم   ن طاهر وجنس ال يتحر    املسافر إناءا 

                                                
ابة رضي اهللا تعـاىل     يصار إيل أقوال الصح   عند وجودها فيه وإالّ     : أي] إخل... مييل إىل السنة  : [قوله  )١(

، رة القرآن العظـيم    ألنّ أحاديثه عليه السالم مفس     ؛ و إنما يصار يف اآليتني إىل السنة       ،عنهم أو القياس  
  ١٢. "احلصول"كذا ىف ، بد من أن مييل إليها لكوا أقوى الدالئل بعد الكتاب وبيان له فال

 فهي موقوفة عليهم من ، عليه السالمهاملسموعة من في أقواهلم الغري :أي] مييل إىل آثار الصحابة: [قوله  )٢(
 وهـي  ، كنا نفعل كذا ومن السنة كذا  : فهي سنن نبوية كقوهلم    كلّ وجه ال داللة هلا على الرفع وإالّ       

مقدمة على القياس على األصح إذا مل يكن فيه اختالف فيما بينهم أو يكون ومجهورهم على قول فهو        
  ١٢". احلصول"كذا يف ، أن يكون قياس جلي ض على خالفه الراجح على خالفه إالّ

 واملصري إىل القياس ما روى نعمان ابن بـشري أنّ           سنتني ونظري التعارض بني ال    ]إخل... والقياس: [قوله  )٣(
وت عائـشة   صالة الكسوف كما تصلّون بركوع وسجدتني ومـا ر  صلّى اهللا عليه وسلّم   ىالنيب صلّ 

 تعارضا صرنا إىل    فإنهما لَما ، ه صلّها ركعتني بأربع ركوعات وأربع سجدات      نرضى اهللا تعاىل عنها أ    
  ١٢". احلصول" كذا يف،القياس وهو االعتبار بسائر الصلوات

ني على وجه ال ميكـن      تتني املتساوي ني تقابل بني اجله   ـالتعارض يف اصطالح األصولي   ] تعارض: [قوله  )٤(
  ١٢". املنهاج" كذا يف ،اجلمع بينهما

ما يشهد به قلبه إذا احتاج إىل العمل وإن مل يكن له حاجة إىل               مييل إىل أحدمها بِ    :أي] يتحرى: [قوله  )٥(
اتقـوا  ½:  قال عليه السالم ،العمل يتوقّف فيه؛ ألنّ يف قلب املؤمن نور يدرك بالفراسة احلق عن الباطل            

لح شهادة القلب حجة لـذلك هـذا         احلق غيب فيص   وإصابة¼  فإنه ينظر بنوراهللا تعاىل    ،فراسة املؤمن 
 حجة شرعاً ني ألنّ كلّ واحد من القياس؛ و عند الشافعي عليه الرمحة يعمل بأحدمها من غري حتر،عندنا

  ١٢". احلصول"كذا يف ، فيثبت له اخليار من غري التحري كما يف أنواع الكفارة
:  القلب إمنا يصح إذا مل يوجد دليل قلنـا         على أنّ العمل بالرأي وشهادة    : أي] وعلى هذا قلنا  : [قوله  )٦(

 ألنه ليس املاء وبدل     ؛كذلك حىت لو كان حمتاجاً إىل الشرب وليس عنده ماء طاهر حلّ له أن يتحرى              
  ."الفصول" كذا يف ،يف حق الشرب

 ١٢. مها من حيث الداللةادبال ترجيح إلح

 ١٢. التعارض

 ١٢. موقوفام ١٢.  بالداللة أومها بالقوةاحدبال رجحان إل

 ١٢. وال يسقطان بالتعارض ١٢. اتهد ١٢.  ألحدمهابال قوة وجالء

 ١٢. أي الدليل ١٢. صفة ١٢. موصوف

 ١٢. أي املسافر ١٢. أي إناء املاء الطاهر وبني إناء املاء النجس ١٢. يف اآلخر ماء



 

 

  ن للماء بدال وهو التراب وليس للثوب بدل         أل ؛ى بينهما طاهر وجنس يتحر
 انعدام دليل سـواه     عندما يكون   نإ العمل بالرأي    ذا أنّ  فثبت   ،يصار إليه 
 ،يد التحـر  مبجـر )١(قض ذلك  ال ينت  بالعمليه  د حتر ى وتأكّ  مث اذا حتر   شرعاً
  العصر عنديه  باحدمها مث وقع حتر   ى الظهر   ى بني الثوبني وصلّ   فيما اذا حتر   وبيانه

ـ  ن األو أل ؛بـاآلخر على الثوب اآلخر ال جيوز له أن يصلي العصر            دل تأكّ
ى يف القبلة مث تبدل     ما اذا حتر  )٢(ي وهذا خبالف  د التحر  فال يبطل مبجر   بالعمل

رأيه ووقع حتر٣(ن القبلة أل؛ه اليهيه على جهة أخرى توج(انتقال حيتمل االِمم)٤(   
                                                

  فـال  ، واألول تأكّد والثاين جمرد التحري     ،ألنّ كلّ واحد منهما حترى    ] إخل... قض ذلك تالين: [قوله  )١(
ى باتصال العمل وترجحت جهة الـصواب       واألول تقو ، يصلح معارضاًً لألول فكيف يكون متناقضاً     

 حبكم الـشرع لـصحة أثـره         وقع صحيحاً شرعاً فقد صح جهته      فيه؛ وذلك ألنّ العمل باألول لَما     
 مـضى حكـم     إذا: قلنـا ، وألجل أنّ األول إذا تأكّد بالعمل ال ينتقض بالثاين        :  وهلذا أي  ،ضرورةً

  ١٢". الفصول"كذا يف، باالجتهاد ثُم بدأ له اجتهاد آخر ينافيه مل ينتقض األول به
ى ى عند اشتباه القبلة وصـلّ     ي لو حتر   املصلّ  وهو أنّ  :رجواب سوال مقد  ] إخل... وهذا خبالف : [قوله  )٢(

 وهـذا   ،بل إىل هذه اجلهة   ي يف املستق  ه يصلّ  فإن ،ه على جهة أخرى   يل رأيه ووقع حتر    تبد ثُم ،إىل جهة 
وتأكّىخيالف ما ذكرنا من أنه إذا حتر د حتريد الرأيه بالعمل الينتقض مبجر،١٢. ر فتدب  

 وخالصة البيـان أنّ   ،لة الثوب والكعبة  ذا شروع يف بيان التفريق بني مسأ      ه] إخل... ألنّ القبلة : [قوله  )٣(
 إىل  ىدألجتهاد يف املستقبل على خـالف األول        فيما ال حيتمل االنتقال والتعاقب لو جاز العمل باال        

 ة ضرورة صار العمل بـه صـواباً   حترى وعمل وجعل التحري حج إذاا أنه ما بين تصويب كلّ قياس لِ   
د احلقوق   وفيه جواز بتعد   ،ة فإذا جوزنا العمل باآلخر صار ذلك أيضاً صواباً وحترى اآلخر حج           ،حقا

زلة حكم ـه لو جاز العمل فيه باآلخر كان ذلك مبننتقال والتعاقب؛ ألنما حيتمل االوهو باطل خبالف    
د احلقـوق؛ ألنّ األول      وليس فيه تعد   ،ون كلّ واحد منهما صواباً وحقا     النسخ إىل حكم اآلخر ويك    

  ١٢". الفصول"كذا يف، صار منسوخاً
  ملقدس إىل الكعبة الشريفة ومن عنيمن جهة إىل جهة حىت انتقل من بيت ا] ِمما حيتمل االنتقال: [قوله  )٤(

      ï 

  )٢٢٨(  

      

 ١٢. فوجب التحري لتحقق الضرورة ١٢. أي بدل املاء ١٢. أي الثوبني ١٢. املسافر ١٢. هما جنسما طاهر وأيهي يدر أومل

 ١٢. صفة ١٢. موصوف ١٢. أي بدل الثوب ١٢. يرجع

 ١٢. اآلخر ١٢. أي حتريه املؤكد بالعمل ١٢. أي املسافر ١٢. بني الثوبني

 ١٢. وقت الصالة مثال ١٢. أي الثوبني ١٢. بناء على الظاهر ١٢. كد بالعمل بتحر آخرأي عدم انتقاض التحري املؤ

١٢. الثوب ١٢. أي من اشتبهت عليه الثوبان  
 ١٢. التحري

 ١٢. املصلي وصلى ركعة مثال ١٢. أي التحري يف الثوب ١٢. التحري األول ١٢. أي بأداء الصالة فيه

 ١٢. يف الصالة ١٢. غري األوىل ١٢. أي املصلي ١٢. أي املصلي

 ١٢. مما ساغ فيه االجتهاد ١٢. أي إىل جهة أخرى



 

   )٢٢٩(  

      

 يف تكبريات "اجلامع الكبري" هذا مسائل ،زلة نسخ النصـاحلكم مبن نقل فأمكن 
  .)٢(وتبدل رأي العبد كما عرف)١(ينالعيد

                                                
، فاحتملت نقل احلكم والتحول بالتحري الثاين أيـضاً       ، الكعبة إىل جهتها يف حق الغائب عن الكعبة       

فإنّ النجاسة مىت احنلّت يف الثوب ال حيتمل االنتقال إىل حمـلّ            ، فيما الحيتمله كمسئلة الثوب    وكالمنا
  ١٢. آخر

يكبر تـسعاً ثلثـاً    :  فقال بعضهم  ،اختلف الصحابة ىف تكبريات العيدين    ] ينيف تكبريات العيد  : [قوله  )١(
 وهو قول ابن مسعود رضي اهللا تعـاىل         ، زوائد مية وتكبريتى ركوعى ركعتني وستا    أصلياً تكبرية التحر  

  أصلياً وعشر زوائد مخساً يف األوىل ومخساً        ثلثاً  يكبر ثلثة عشر   : وقال بعضهم  ،عنه وهو املختار عندنا   
 : وقال بعضهم، وهو قول ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه وهو مذهب الشافعي رمحه اهللا تعاىل،يف الثانية

 فإذا شرع اإلمام ىف الصالة وهو يرى ،ةعة ستكَ ر ثلثاً أصلياً واثنا عشر زوائد يف كلّ،يكبر مخسة عشر
  رضي اهللا تعاىل عنه    بريات ابن مسعود   تك  رأى ثُم ى ركعةً تكبريات ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه فصلّ       

هنا مـن مـذهب إىل       هٰ  احلكم  فأمكن نقل  ،ما حيتمل االنتقال   ألنّ التكبريات مِ   ؛يعمل به يف املستقبل   
  ١٢. ه وقع صحيحاً وما مضى ال يعيد فإن مثل نسخ النص،مذهب

عباس رضي اهللا تعاىل عنه ن  إذا افتتح اإلمام صالة العيد وهو يرى تكبريات اب:يعين] كما عرف: [قوله  )٢(
ا ال حيتمل االنتقـال  م التكبريات ِم ألنّ؛يعمل به يف املستقبلثُم تبدل رأيه ورآى تكبريات ابن مسعود       

 كذا يف   ، وال يعيد ما مضى لوقوعه صحيحاً       كنسخ النص  ،ن نقل احلكم من مذهب إىل مذهب      كفأم
  ١٢. "املعدن"

 ١٢. أي ما حيتمل االنتقال أمكن نقل احلكم ١٢. أي حكم حتري القبلة

 ١٢. يف ذلك

 ١٢. يف الفروع



 

   )٢٣٠(  

      

)١( 
  انعدام مـا  عند)٢(ة من حجج الشرع جيب العمل به    القياس حج 

فوقه من الدليل يف احلادثة وقد ورد يف ذلك األخبار واآلثـار قـال عليـه                
 ؟مب تقضي يا معاذ ½:  قال "اليمن"حني بعثه اىل    )٣(والسالم ملعاذ بن جبل   الصالة  

 رسول اهللا صلى اهللا عليه      بسنة : قال ،فان مل جتد  :  قال ،ىل بكتاب اهللا تعا   :قال

                                                
 ،ال تدرك مبجرد اللغـة   حدة بينهما و  ة مت هو تعدية احلكم من األصل إىل الفرع بعلّ       ] يف القياس : [قوله  )١(

 ألا نقل الشيء من موضـع إىل موضـع     ؛ التعدية توجب أن ال يبقى احلكم يف األصل         إنّ :فإن قلت 
قـه   تعدية الفعل هـي أن ال يقتـصر تعلّ  ها ال توجب عدم بقائه يف األصل أال ترى أنّ   إن : قلت ،آخر

أن ال يقتصر ذلك النوع من احلكـم       هنا   فاملراد ها  ،ق بالفاعل ق باملفعول كما هو متعلّ    بالفاعل بل يتعلّ  
 ١٢ "املعدن" كذا يف ، األصل بل يثبت يف الفرع أيضاًعلى

وهذا مذهب مجيع الصحابة والتابعني وعلماء األمة يف كـلّ عـصر            ] جيب العمل به  : [قوله  )٢(
 الِْكتـاب   ونزلْنا علَيك ﴿: خالفاً لبعض أهل اهلواء كالروافض واخلوارج؛ ألنّ اهللا تعاىل قال         

بياناً لِّكُلِّ شيٍء أنّ القياس كاشف عما يف : واجلواب،  فال حيتاج إىل القياس]٨٩: النحل [ ﴾ِت
فَـِإن  ﴿: وألنّ اهللا تعاىل قال   ، فكان املثبت هو القياس يف احلقيقة     ، الكتاب وال يكون مبيناً له    

سالرلَى اللِّه و وجب رد املختلف :  فقالوا]٥٩: النساء [ ﴾ اآليةوِلتنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإ
بأنّ رد املختلف إىل املنصوص عليه إنمـا يكـون     : وأجيب، إىل الكتاب والسنة دون القياس    

طلب املماثلة بني األصل والفرع والبناء عليه وهو القياس ويؤيد ذلك األمر بالرد : بالتمثيل أي
فإنه يدلّ على أنّ األحكام ثالثـة مثبـت         ،  عليه السالم  بعد األمر بطاعة اهللا وطاعة رسوله     

  ١٢". البيضاوي"كذا يف ، بالكتاب والسنة ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس
 بكتـاب اهللا   قـضِ ا": ناليم" موسى األشعري حني وجهه إىل       وقال أبو ] آه... ملعاذ بن جبل  : [قوله  )٣(

 وقال  ،جتهد برأيك  فإن مل جتد فا    ،ى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم     ة رسول اهللا صلَّ    فإن مل جتد فبسن    ،تعاىل
جدما فإن مل جتد احلكم     ة إذا و  اقض بالكتاب والسن  ½ :عليه السالم البن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه       

  ١٢. "كشف املنار" كذا يف ،¼جتهد برأيكفيهما فا

 ١٢. هو يف اللغة التقدير يقال قس بالنعل

 ١٢. هذا هو مذهب اجلمهور

 ١٢. أي اعتقاده

 ١٢. من النيب عليه السالم ١٢. أي يف حجية القياس ١٢. النصوص

 ١٢. بيان ملا ١٢. أي آثار الصحابة والتابعني
 ١٢. أي معاذ بن جبل ١٢. رضي اهللا عنه

 ١٢. أي أرسله
 ١٢. احلكم املطلوب يف كتاب اهللا تعاىل فيم تقضي ١٢.  اجلواب أقضيمعاذ يف



 

   )٢٣١(  

      

سول اهللا صلى اهللا عليه     ر)٢(به فصو ،برأيي)١(جتهدأقال  ، ن مل جتد  إف:  قال ،وسلم
 ¼ اهللا على ما حيب ويرضاه     ق رسول رسولِ  وفّ)٣( احلمد هللا الذي   : فقال ،وسلم

  إنّ:ى اهللا عليه وسلم فقالت  ة أتت إىل رسول اهللا صل     يِمعثْأن إمرأة خ  ½وروي  
فيجـزئين أن   أ أدركه احلج وال يستمسك على الراحلة         كبرياً  كان شيخاً  أيب

أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان          : قال عليه السالم   ،عنه)٤(أحج 
                                                

 بل االجتهاد استفراغ اجلهد يف الطلـب        االجتهاد ليس نفس القياس   : فإن قلت ] إخل... أجتهد: [قوله  )١(
إنّ االجتهاد : قلت، فيحمل على طلب احلكم من النصوص اخلفية أو على القياس الذي علّته منصوصة            

فيما حنن فيه هو القياس الشرعي؛ ألنّ االجتهاد يف احلوادث اليت مل جيد حكمها يف الكتاب والـسنة                  
   هذا يف ابتداء اإلسالم حني كان يف املنصوص قلّـة فـدعت            كان  : فإن قيل ، ليس إالّ القياس الشرعي

بأنا النسلّم أنه كان يف ابتداء اإلسـالم        : أجيب، فإذا فات الشرط فات املشروط    ، احلاجة إىل القياس  
ولئن سلّمنا فاحلاجة الداعية إىل القياس إنما هي خلو احلادثة عن النص وحنن ال جتوز القياس إالّ عنـد            

  ١٢". املعدن"كذا يف ، قتضي مشروعية القياس وهو املطلوب فافهمفقدان النص في
فتصويبه صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم ملعاذ رضي اهللا تعاىل عنه ومحـده هللا               ] إخل... فصوبه: [قوله  )٢(

فإنه لـو مل يكـن     ، تعاىل دليل صريح على جواز العمل بالقياس عند فقدان النص من الكتاب والسنة            
ويف احلديث داللة قوية على جواز ، س حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة ألنكره عليه السالمالقيا

   ١٢. القياس ورد قبيح على من أنكرها أصالً
، هذا حديث ال نعرفه إالّ من هذا الوجه وليس إسناده وعنده مبتـصل            : قال الترمذي يف جامعه   ] إخل... فصوبه[: قوله

فإنّ االنقطاع كاإلرسال غري جرح كما قال ابن اهلمام رمحه اهللا تعاىل ، اً معترباًجرح ليس حرومبثل هذا اجل  : قلت
ثُم هذا احلديث عده أهل األصول من املشاهري مرتقياً من ، عنه واملستور من املقرون الثالثة كالعدل عندنا من الثقاة

  ١٢. واهللا أعلم، تر فال شك يف كونه من املشاهريول فصار كاملتواتلقّته األمة بالقب: قال الغزايلو، اآلحاد
فلو مل يكن القياس حجةً موجبةً للعمل بعد الكتاب والسنة ألنكر عليه            ] آه... احلمد هللا الذي  : [قوله  )٣(

اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم وإذا مدحه به محد اهللا بتوفيقه ِلمعاذ بالعمل واالجتهاد ودلّ على      رسول  
  ١٢". املعدن"كذا يف ، أنه حجة موجبة للعمل عند عدم النص من الكتاب والسنة

  ١٢. روايةأحرم وأؤدي األفعال عنه هذا هو املشهور من ال: بفتح اهلمزه وضم احلاء أي] أحج: [قوله  )٤(

 ١٢. عليه السالم ١٢. يف السنة أيضا

 ١٢ .معاذ

 ١٢. أي معاذ بن جبل

 ١٢. أي حكم بكونه مصيبا

 ١٢. منسوبة إىل خثم وهو قبيلة ١٢. وذلك يف حجة الوداع

 ١٢. أي يكفيين ١٢. أي ال يثبت كما يف الصحيحني ١٢. أي أيب ١٢. صار

 ١٢. من ديون العباد ١٢. أي أخربين ١٢. أي من جانب أيب

 ١٢. أي ذلك الدين



 

 

حلـق   أ،¼فـدين اهللا أحـق وأوىل   : فقال عليه السالم  )١(! بلى : فقالت ،جيزئك
ىل إة وأشـار   الشيخ الفاين باحلقوق املالي يف حق  عليه السالم احلج  اهللا  رسول  

 )٤(اغبابن الـص  )٣( وروى .هو القياس )٢(رة يف اجلواز وهي القضاء وهذا     ة مؤثّ علّ
 عن قـيس  ¼الشامل½ـوهو من سادات أصحاب الشافعي يف كتابه املسمى ب   

 كأنه بدوي   يه السالم علىل رسول اهللا    إجاء رجل   ½ :بن طلق بن علي أنه قال     
 هل هو إال    :أ فقال ما توض   الرجل ذكره بعد    اهللا ما ترى يف مس      يا نيب  :فقال

  ............................................................)٥(¼بضعة منه
                                                

تصديق ما قبله من الكالم منفياً كان أو مثبتاً         ¼ نعم½ أنّ موجب    ¼نعم½و¼ بلى½الفرق بني    ]بلى: [قوله  )١(
كان تصديقاً ِلما قبلـه     ¼ نعم½: فقلت¼ أ قام زيد أومل يقم؟    ½: استفهاماً كان أو خرباً كما إذا قيل لك       

مل ½: فإذا قيـل  ، النفي استفهاماً كان أو خرباً    إجياب ما بعد    ¼ بلى½وموجب  ، وختصيصاً ِلما بعد اهلمزة   
  ١٢. وقد يستعمل أحدمها مكان اآلخر، ¼قد قام½كان معناه ¼ بلى½: فقلت، ¼يقم زيد

  ١٢. أي إحلاق احلج باحلقوق املالية مع بيان العلّة املؤثّرة املشتركة وهي القضاء] وهذا: [قوله  )٢(
مستقيم : وابن حبان يف صحيحه وقال الطحاوي" مؤطّا"شيباين يف ورواه حممد ابن احلسن ال] وروي: [قوله  )٣(

لـو  ½: فقال، وروي أنّ عمر رضي اهللا تعاىل عنه سأل النيب عليه الصالة والسالم عن قُبلة الصائم              ، اإلسناد
  ١٢.  وعمل الصحابة ومناظرام يف القياس أشهر من أن خيفى¼متضمضت ثُم جمجت أكان يضرك؟

وأيضاً روى هذا احلديث أصحاب السنن إالّ ابن ماجة عن          : أقول] إخل...  ابن الصباغ  وروي: [قوله  )٤(
مالزم بن عمرو عن عبد اهللا بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه عن النيب صلّى اهللا تعاىل عليه                       

ان يف   ورواه ابن حب   ¼هل هو إالّ بصنعه منك    ½: فقال، وسلّم أنه سئل عن الرجل مبس ذكره يف الصالة        
ويف الباب عـن أيب أمامـة   ، هذا احلديث أحسن شيء يروي يف هذا الباب : وقال الترمذي ، صحيحه

أخربنا أيوب بن عتبة التميمي قاضي اليمامة من قيس : قال" مؤطاه"وروي حممد بن احلسن الشيباين يف 
م عن رجل مـس ذكـره       ابن طلق أنّ أباه حدثه أنّ رجالً سأل رسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّ              

  ١٢. ¼هل هو إالّ بضعة من جسدك½: أيتوضأ قال
  مسه كمس عضو وجزء آخر من البدن يف:  أي¼مضغة منه½ويف رواية ] إخل... إالّ بضعة منه: [قوله  )٥(

      ï 

  )٢٣٢(  

      

 ١٢. بالوفاء واألداء عن أبيك ١٢. أي يكفيك عن أبيك

 ١٢. ن اهللا تعاىليأي الذي هو د ١٢. إشارة إىل وجه التمسك

 ١٢. هذا مقيس

 ١٢. هو الذي قريب إىل الفناء

 ١٢. معليه السال
 ١٢. أي العلة املؤثرة يف اجلواز

 ١٢. أي قضاء الدين وهو موجود يف دين اهللا تعاىل

 ١٢. ولو مل يكن قياسا صحيحا ملا فعله

 ١٢. يمتعلق برو

 ١٢. بفتح الطاء وسكون الالم
 ١٢. أي أجلتهم

 ١٢. أي الرجل اآليت

.  ينقض الوضوء أم الله ١٢. أي حتكم وتأمر يف باب نقض الوضوء ١٢. ذلك الرجل
١٢ 

 ١٢. عليه السالم

 ١٢. أي الذكر
 ١٢. أي قطعة حلم

 ١٢ .الرجلأي 



 

   )٢٣٣(  

      

 اًمهـر )٢( هلا ج إمرأة ومل يسم   ن تزو  وسئل ابن مسعود عم    .)١(وهذا هو القياس  
 أجتهـد فيـه   : مث قال،فاستمهل شهرا½وقد مات عنها زوجها قبل الدخول    

           أرى  :)٤(فقال)٣( عبد برأيي فان كان صوابا فمن اهللا وإن كان خطأ فمن ابن أم 
  .¼هلا مهر مثل نسائها ال وكس فيها وال شطط

                                                
ويترجح أيضاً بـأنّ    : قال ابن اهلماّم  ، ¼هو أثبت عندي من حديث بسرة     ½: قال الفالس ، عدم احلدث 

وهلذا جعلـت شـهادة     ، ى من حديث النساء لنقصان يف احلفظ والضبط والعقل        حديث الرجال أقوٰ  
فثبت من هذا احلديث أنه ال ينقض الوضوء من مس الذكر وهو مذهبنا             ، امرأتني كشهادة رجل واحد   

وهو قول عمر وعلي رضي اهللا تعاىل عنه وابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه وابن عباس وعمار رضـي        
زيد بن ثابت وحذيفة وعمران بن حصني وأيب الدرداء وأيب هريرة وسـعد ابـن أيب                اهللا تعاىل عنه و   

ال نعلم أحداً من الصحابة أفىت بالوضوء منه غري ابن عمر وقد خالفه أكثرهم        : وقال الطحاوي ، وقاص
واختلف فيه أصحاب مالك رمحـه اهللا    ، جيب الوضوء منه  : وقال الشافعي رمحه اهللا وأمحد وداود     ، فيه

هو قول غري واحد من الصحابة والتابعني وبه يقول أمحد واألوزاعي والشافعي رمحـه     :  الترمذي وقال
  ١٢". احلصول"كذا يف ، اهللا وإسحاق وغريهم

ألنه عليه الصالة والسالم قاس هذا العضو على سائر األعـضاء ال يـنقض       ] وهذا هو القياس  : [قوله  )١(
  ١٢". املعدن"كذا يف ، لنجاسةواجلامع هو عدم خروج ا، الوضوء فكذا هذا

  ١٢. األمرأة اليت مات عنها زوجها قبل الدخول ا ومل يسم هلا مهر: أي  )٢(
 إذ أمه أم عبد وهو على قوله ؛هو كنية ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه من قبل أمه] ابن أم عبد: [قوله  )٣(

  ١٢. ]٧٩: النساء [  ِمن سيئٍَة فَِمن نفِْسك﴾ا أَصابكا أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن اللِّه ومم﴿: تعاىل
، رواه أمحد واألربعة صححه الترمذي وحسنه مجاعة منهم ابن مهدي وابن حزم           ] إخل... فقال: [قوله  )٤(

  ١٢". احلصول"كذا يف ،  أي حديث معقل ابن سنان¼ال مضمر فيه لصحة إسناده½: وقال

 ١٢. شرع يف اآلثار بعد فراغه من األخبار

 ١٢. رضي اهللا عنه ١٢. رواه علقمة بن قيس النخعي عنه
 ١٢. يف جواب هذه املسئلة ١٢.  للتأمل يف اجلوابأي طلب املهلة ١٢. ا

 ١٢. ابن مسعود
 ١٢. أي غري موافق للشرع والسنة ١٢. اجلواب ١٢. أي مطابقا للشرع والسنة ١٢ .اجلواب

 ١٢.  أمهكين ابن مسعود عن نفسه وأم عبد

 ١٢. بضمة اهلمزة جمهول

 ١٢. أي نقصان

 ١٢. أي الزيادة على مهر املثل

 ١٢. ابن مسعود



 

 

  أن ال يكـون يف مقابلـة        :)١(أحدها ة القياس مخسة  شروط صح 
أن  : والثالث ،من أحكام النص  )٣( حكم غيـريت)٢( أن ال يتضمن   : والثاين ،النص 

حلكـم  )٥( أن يقـع التعليـل     : والرابع ،ال يعقل معناه  )٤(ال يكون املعدى حكما   
 ومثال  ،منصوصا عليه )٧(ع أن ال يكون الفر    : واخلامس ،ال ألمر لغوي  )٦(شرعي

                                                
األول أن ال يكون القياس الظين الذي له شبه من الراي معارضاً ومنافيـاً              : أي] إخل... أحدها: [قوله  )١(

وكذا بـإزاء قـول     ، راوي الفقيه أو مطلقاً على ما حقّقنا      للنص الصحيح املعمول به كاآلية وخرب ال      
  ١٢". احلصول"كذا يف ، الصحايب فما ال يدرك عندنا

ـ  ـواملراد بالتغي ] إخل... والثاين أن ال يتضمن   : [قوله  )٢( ري ـري تغير املعىن املفهوم من النص لغةً دون التغي
، ليق؛ إذ ال فائدة فيه إالّ تعميم حكم النص        فإنه من ضروريات التع   ، احلاصل من اخلصوص إىل العموم    

  ١٢. كذا يف بعض احلواشي
يده أو غري ذلك ِممـا      ـال يتغير يف الفرع حكم األصل من إطالقه أو تقي         : أي] ري حكم ـتغي: [قوله  )٣(

  ١٢ ".التلويح"كذا يف ، وإنما يقع باعتبار احمللّ وباعتبار صريورته ظنياً يف الفرع، يتعلّق بنفس احلكم
وفيه إشارة إىل أنّ    ، ثابتاً بأحد األصول الثالثة   : أي] إخل... والثالث أن ال يكون املعدى حكماً     : [قوله  )٤(

، حكم األصل ال جيوز أن يكون ثابتاً بالقياس؛ ألنه إن اتحدت العلّة بالقياسني فذكر الواسطة ضـائع                
  ١٢. كذا قيل،  اعتربها الشارع يف احلكموإن مل يتحد بطل أحد القياسني البتنائه على غري العلّة اليت

الفرق بني التعليل والقياس باالعتبار ال بالـذات؛ ألنّ حكـم         ] إخل... والرابع أن يقع التعليل   : [قوله  )٥(
مواضع النصوص إذا تعلّل بعلّة يسمى تعليالً وإذا تعدي احلكم من األصل إىل الفرع وتقرر فيه يسمى                 

   ١٢". املعدن"كذا يف ،  االبتداء والقياس يف االنتهاءقياساً فيكون التعليل يف
ألنّ القياس حجة شرعية فيتعرف به احلكم الشرعي دون احلكم اللغوي؛           ] إخل... حلكم شرعي : [قوله  )٦(

أال ترى أنّ الدالئل النحوية اليعرف ا أحكام الشرع فكـذا           ، ألنّ الشيء إنما يعرف ما هو من بابه       
وعن ابن شريح ومجاعة من أصحاب الشافعي أنه ، عي ال يعرف إالّ ما كان حكماً شرعياًبالقياس الشر

    ة       ، جيوز إثبات األسامي بالقياس اللغويب عليه األحكام وهو مذهب أهل العربييترت والدليل على  ، ثُم
  ١٢". املعدن"كذا يف ، فساد هذا النوع من القياس يأيت يف املنت فانتظره

ألنّ التعدية إن كانت على وفاق النص الذي يف الفـرع     ] إخل... اخلامس أن ال يكون الفرع    و: [قوله  )٧(
فال فائدة فيه؛ ألن النص يغين عنه وإن كانت على خالفه فهو باطل ملناقضته حكم النص وهذا خمتـار          

      ï 

  )٢٣٤(  

     
 ١٢. القياسأي  ١٢. أي شروط صحة القياس

 ١٢. أي معارضا له

 ١٢. أراد به الكتاب واحلديث

 ١٢. القياس ١٢. من شروط صحة القياس

 ١٢. من شروط صحة القياس ١٢. التقييد ومثلهإىل من اإلطالق 

 ١٢. أي استخراج العلة ١٢. من شروط صحة القياس ١٢. علته ١٢. من األصل إىل الفرع ١٢. احلكم

  أي مثال فوات الشرط األول  ١٢. من شروط صحة القياس
 ١٢. من شروط صحة القياس



 

 

 احلسن بن زياد سئل عن القهقهـة يف   فيما حكي أنّ يف مقابلة النص :القياس
ة ال  لو قذف حمصنة يف الصال: انتقضت الطهارة ا قال السائل :ة فقال الصال

ينتقض به الوضوء مع أن قذف احملصنة أعظم جناية فكيف ينتقض بالقهقهة            
النص وهو حديث األعرايب الذي يف عينـه         يف مقابلة )١(ذا قياس وهي دونه فه  

 فيجوز مع األمينات كان     ¼جاز حج املرأة مع احملرم    ½ :ذا قلنا إ وكذلك   ،سوء
إلمرأة تؤمن بـاهللا    )٣(ال حيلّ ½ :مبقابلة النص وهو قوله عليه السالم     )٢(هذا قياسا 

                                                
لنص وهو األشبه؛   رمحهم اهللا أنه جيوز التعليل على موافقة ا       " مسرقند"وأما خمتار مشايخ    ، عامة املشايخ 

ألنّ فيه تأكيد النص على معىن أنه لوال النص لكان احلكم ثابتاً بالتعليل وال مانع يف الشرع والعقل عن          
فإنّ الشرع قد ورد بآيات كثرية وأحاديث متعددة يف حكم واحد  ، تعاضد األدلّة وتأكّد بعضها ببعض    

     ك بالنصكم ومل ينقل عن أحد نكري فكان إمجاعاً علـى  واملعقول يف ح  ، و مأل السلف كتبهم بالتمس
  ١٢". املعدن"هذا توضيح كالم ، جوازه

 بل ينتقض الطهارة بالقذف قياساً على القهقهة لكونـه          ال يقال  ]يف مقابلة النص   فهذا قياس : [قوله  )١(
قول وحديث القهقهة ورد غري مع ، شرط القياس أن يكون املعدى حكماً يعقل معناه       أعظم جناية؛ ألنّ    

 إنما يكون خبروج النجاسة والقهقهة ليست بنجاسة حتى ينتقض ا وال يعقـل              املعىن؛ ألنّ االنتقاض  
  ١٢". املعدن"كذا يف ، معىن االنتقاض ا

وجه املقابلة أنّ الشارع حرم املسافرة على العموم واستثىن منه املسافرة           ] آه... كان هذا قياسا  : [قوله  )٢(
سافرة مع غريمها داخلة حتت التحرمي على اإلطالق سواء كانت مع الرجل أو مع فكان امل، مع الشيخني

إنّ األمينات أحلقت ا فكانت يف معنامها ومثلـه ال يفيـد            : وللخصم أن يقول  ، املرأة األمينة وغريها  
ء  أحلقت صورة االتكا   ¼وإنما الوضوء على من نام مضطجعاً     ½: خمالفة النص كما يف قوله عليه السالم      

  ١٢.  للحصر¼إنما½باالضطجاع مع أنّ كلمة 
ال حيلّ المرأة مسلمة أن حتج إالّ مع زوج أو          ½رواه الطرباين عن أيب أمامة رفعه       ] إخل... ال حيلّ : [قوله  )٣(

مع زوجها أو مع  وال تسافر املرأة إالّ½ ورواه حممد يف اآلثار برواية أيب سعد ويف آخره        ¼ذي رحم حمرم  
  إذا خرجت يف:  اهللاوقال مالك والشافعي رمحه،  وهو قول أيب حنيفة رمحه اهللا¼نهاذي رحم حمرم م

      ï 

  )٢٣٥(  

     

 ١٢. من أجلة تالمذة إمامنا أيب حنيفة رمحه اهللا

 ١٢. الكويف القاضي

 ١٢.  للوضوءأي نقضاً

 ١٢. امرأة عفيفة ١٢. رجل ١٢. القهقهةأي  ١٢. أي الوضوء ١٢. احلسن بن زياد

 ١٢. وإن كان كبرية

 ١٢. أي بقذف احملصنة

 ١٢. الوضوء ١٢. لترتب احلد عليه

 ١٢. بيانه قريبا يف السنة ١٢. ألن النص يقتضي النقض والقياس ال يقتضيه ١٢. فعدم النقض بالقذف

 ١٢. احلج ١٢. أي ضعيف وقيل كان أعمى

 ١٢. صفة ١٢. موصوف ١٢. أي النص ١٢. أي خمالفا للنص

 ١٢. دون من القذف

 ١٢. أي القهقهة



 

 

ال ومعها أبوها أو زوجها أو      إ واليوم اآلخر أن تسافر فوق ثالثة أيام ولياليها       
ري حكم من أحكام    ـن تغي  وهو ما يتضم   : ومثال الثاين  ،¼ذو رحم حمرم منها   

ما يقال  النص : ½ن هذا يوجب  إ بالقياس على التيمم ف    ¼ة شرط يف الوضوء   الني 
الطـواف  ½ :كذلك اذا قلنا  و، اىل التقييد )١(ري آية الوضوء من اإلطالق    ـتغي

ة كان هـذا     باخلرب فيشترط له الطهارة وستر العورة كالصال       ¼ةبالبيت صال 
 : ومثال الثالـث ،)٣(طالق اىل القيدمن اإل)٢( الطوافري نص ـقياسا يوجب تغي  

      وهو ما ال يعقل معناه يف حق  إف)٥(بنبيذ التمر )٤(ي جواز التوضجـاز   :ه لو قال  ن 
                                                

  ١٢". احلصول"كذا يف ،  ومعها نساء ثقاة حبصول األمن باملرافقة فيجوز وإالّ الرفقه
وحاصله أنّ إطـالق آيـة      ، وقد مر البحث عنها يف فصل املقيد واملطلق       ] إخل... من اإلطالق : [قوله  )١(

فإنه ال جيوز؛ ألنه    ،  يقتضي حصول الوضوء من النية واشتراطها بعدمه وهو حكم من أحكامه           الوضوء
  ١٢. كذا يف بعض الشروح، فسخ ونسخ النص ال جيوز بالقياس إمجاعاً

: احلـج  [ وفُوا ِبالْبيِت الْعِتيـِق﴾ ولْيطَّ﴿: ألنه قوله تعاىل] إخل... ري نص الطواف  ـيوجب تغي : [قوله  )٢(
ري ـفاشتراط الطهارة وستر العورة يوجب تغي     ،  مطلق يف الطواف وهواسم الدروان حول البيت       ]٢٩

  ١٢. كذا يف بعض الشروح، النص من اإلطالق إىل التقييد وأنه ال جيوز أصالً
  ١٢. ومسئلة الطواف والنية قد مر البحث عنهما يف فصل املطلق واملقيد من هذا الكتاب] إىل القيد: [قوله  )٣(
وقال بعض ، فإنه روي أنه عليه السالم توضأ به حني مل جيد املاء  ] إخل... يف حق جواز التوضي   : [قوله  )٤(

إنّ جواز التوضي بنبيذ التمر ثابت      : قلنا، جاز التوضي بغريه من األنبذة بالقياس على نبيذ التمر        : الناس
يسبق إىل الفهم عند إطالق اسم املاء حتى        وهلذا ال   ، بالنص على خالف القياس؛ ألنه ليس مباء حقيقة       

، لو أمر أحداً بإتيان املاء فجاء بنبيذ التمر خيطأ عادةً وال معىن؛ ألنه ليس بقالع للنجاسة من احمللّ كاملاء              
  ١٢. يقاس عليه غريه بل يقتصر احلكم على مورد النص وما ثبت خبالف القياس ال

يثه األربعة إالّ النساء عن ابن مسعود من طريق أيب فزارة عن أيب             روي حد ] إخل... بنبيذ التمر : [قوله  )٥(
 ثُم جـواز    ،¼فتوضأ منه ½زاد الترمذي   ¼مثرة طيبة وماء طهور   ½زيد موىل عمرو ابن حريث عنه مرفوعاً        

وبه قال عكرمة واألوزاعي ومحيد بن حبيب واحلسن بن حيي وإسحاق           ، التوضي به مذهب الطرفني   
      ï 

  )٢٣٦(  

     
 ١٢. أي لأليام ١٢. املرأة ١٢. أي يوم القيامة

 ١٢. يستلزم ١٢. أي فوات الشرط

 ١٢. القائل اإلمام الشافعي رمحه اهللا

 ١٢ .أي نية الطهارة أو استباحة الصالة

 ١٢. من حيث إن كال منهما طهارة حكمية

 ١٢. أي القياس
 ١٢. أي مثل القياس املغري للنص ١٢. وهو قوله تعاىل فاغسلوا  اآلية

 ١٢. أي الطواف

 ١٢. وله حديث أيضا ال يطوف بالبيت عربان ١٢. من اجلنابة واحلدث

 ١٢. أي كاشتراطهما للصالة
 ١٢.  لصحة القياسأي مثال فوات الشرط

 ١٢. أحد من املشايخ ١٢. قول الشوافع



 

 

 يف صـالته أو     و شـج   ل : أو قال  ،بغريه من األنبذة بالقياس على نبيذ التمر      
 نّ أل ؛)١(ذا سبقه احلـدث ال يـصح      إ على صالته بالقياس على ما       احتلم يبين 

قـال  )٣( ومبثل هذا،ىل الفرع إفاستحال تعديته   )٢(احلكم يف األصل مل يعقل معناه     
 قلتان جنستان اذا اجتمعتا صارتا طاهرتني فاذا      :عليه الرمحة أصحاب الشافعي   

 ؛)٤( النجاسة يف القلـتني    عتى الطهارة بالقياس على ما اذا وق      افترقتا بقيتا عل  
                                                

أنه :  رمحه اهللا وهو قول مالك والشافعي وأمحد وغريهم من العلماء رمحهم اهللا        وقال أبو يوسف  ، وزفر
  حه قاضي خان قال        ال جيوز التوضوهو قوله األخري وقد رجع إليـه       : ي به وهو خمتار الطحاوي وصح

ه وب، عن علي رضي اهللا تعاىل عنه أنه ال يرى بأساً يف الوضوء به            " املغين"وروي ابن قدامة يف     ، اإلمام
  ١٢". احلصول"كذا يف ، قال احلسن رمحه اهللا

ألنّ احلكم يف احلدث ثابت بالنص على خالف القياس؛ ألنّ احلدث ينايف الـصالة؛              ] ال يصح : [قوله  )١(
ألنه ينايف الطهارة وال صالة إالّ بالطهارة والشيء ال يبقى مع منافيه وما ثبت خبالف القياس ال يقاس                  

  ١٢". الفصول"و" دناملع"كذا يف ، عليه غريه
 ِفي أَمذَى أَو رعف أَو قَاَء من½: ثابت بقوله عليه السالم  هذا احلكم وهو البناء     : فإن قيل ] معناه: [قوله  )٢(

داث ثابـت بالقيـاس     والبناء يف سائر األح   ¼ يتكَلَّم لَم ما صلَاِتِه علَى ولْيبِن ولْيتوضأْ فَلْينصِرف ِتِهصال
ذلك ثابت بطريق الداللة ال بطريـق       : قيل، فلو مل يكن احلكم معقول املعىن مل يتعد إىل غريه         ، عليهما

القياس؛ ألنّ غري القيء والرعاف من اخلارج من السبيلني ِمما يسبقه كثرياً كالقيء والرعاف بل أسبق                
الحتالم وال يكثّر وقوعاً مع أنّ وأكثر وقوعاً منها فثبت احلكم فيه داللة والشج إنما حيصل من غريه وا         

  ١٢". املعدن"كذا يف ، فيه عمالً كثرياً
مبثل ما ذكرنا من أنّ احلكم الثابت بالنص على خالف القياس غري معقول املعىن   : أي] مبثل هذا : [قوله  )٣(

  ١٢". املعدن"كذا يف ، ينحصر على مورده عندنا خالفاً للشافعي رمحه اهللا
ال : أي¼ إذا بلغ املاء قلّتني مل حيمل اخلبث½: فإنه ال يتنجس قوله عليه السالم   ] إخل... تنييف القلّ : [قوله  )٤(

هذا القياس غري صحيح؛ ألنّ احلكم لو ثبت يف األصل وهو ما إذا وقعـت               : لكنا نقول ، حيتمل جنساً 
وإنما ، جاسة ال يعقل معناه   النجاسة يف القلّتني كان غري معقول معناه؛ ألنّ بقاء الطهارة مع وقوع الن            

 إشارة إىل أنّ هذا احلديث ليس حبجة؛ ألنّ يف ثبوته خدشة؛ ألنه ضعفه أبو               ¼لو ثبت يف األصل   ½: قال
      ï 

  )٢٣٧(  

     

 ١٢. رجل ١٢. أحد من املشايخ ١٢. لتمربغري ا

 ١٢. أنزل يف منامه

 ١٢. بعد الوضوء

 ١٢. هذا القياس

 ١٢. أي احلكم ١٢.  احلدثوهو 

 ١٢. وهو البناء على صالة
 ١٢. ألنه ال يبقى باجتماعهما أثر من النجاسة ١٢. أو أحدمها جنسة ١٢. رمحهم اهللا

 ١٢. نياتمعت ١٢. أي القلتان كالمها



 

   )٢٣٨(  

     

 وهو ما   : ومثال الرابع  ،معقول معناه كان غري    احلكم لو ثبت يف األصل       نّأل
 ؛ املطبوخ املنصف مخـر    : يف قوهلم  ألمر شرعي ال ألمر لغوي    )١(يكون التعليل 

ه خيامر العقل أيضا فيكـون       ألنه خيامر العقل وغري    ؛ما كان مخرا  نإ اخلمر   نّأل
ة بطريق اخلفي )٣( ألنه أخذ مال الغري    ؛ما كان سارقا  نإ والسارق   ،بالقياس)٢(مخرا

                                                
، زح زم زم ولو كان هذا صحيحاً الحتجوا عليها        ـداود؛ وألنه روي أنّ ابن عباس وابن الزبري أمرا بن         

،  أيضاً اسم مشترك¼القلّة½و، د كخرب الوضوء ِمما مسته النارفري، ىفعلم أنه شاذّ يف حادثة تعم به البلٰو
إنّ هذا احلديث غري مسلّم وعلى تقدير التـسليم         : فلذا قال املصنف  ، فإنه رأس اجلبل واجلرة وغريمها    

١٢". الفصول"و" املعدن"كذا يف ، فالقياس ال يصح  
أنّ إثبات األمساء بالقياس جيوز أم ال؟ ومذهب         عندنا وأصل االختالف     ]وهو ما يكون التعليل   : [قوله  )١(

جيوز وهو قول أصـحاب  ال : الشافعي رمحه اهللا أنّ إثبات األمساء بالقياس جائز ومن أصحابه من قال           
 ومل ، وكلّ مفعول منصوب، كلّ فاعل مرفوع  ني أمجعوا على أنّ   ـولنا أنّ النحوي  ، أيب حنيفة رمحه اهللا   

وهم مستمرين على رفع فاعل ونصب مفعول علموا أـم          ملا وجد لكنهم  ، يسمعوا ذلك من العرب   
 فدلّ  ، فحملوا عليه كلّ فاعل وكلّ مفعول      ، الفاعل لكونه فاعالً ونصبوا املفعول لكونه مفعوالً       ارفعو

  ١٢. على جواز ذلك انتهى كالم الفريوز آبادي من الشافعية
وإنما اخلرب   ،اخلمر وعند أصحابنا هو ليس خبمر     فيجري عليه أحكام    : أي] إخل... فيكون مخراً : [قوله  )٢(

 وهو اسم خالص له باتفاق أهـل اللغـة          ،هو ينء من ماء العنب إذا صار مسكراً بالغليان واالشتداد         
 التمر ونقيع الزبيب إذا اشتد      ف ونقيع نصث وامل ثلّوحرمته فوق حرمة غريه من األشربة احملرمة وهي امل        

وجيب احلد بشرب قطرة من اخلمر وال جيـب  ، ر مستحلّهااخلمر وال يكفّ وهلذا يكفّر مستحلّ     ،لىوغ
، اها مخراً بالقياس أعطاها حكمها فتدبر      وهذا عندنا ومن مس    ،بشرب غريها من األشربة إالّ أن يسكر      

  ١٢". الفصول"و" املعدن"كذا يف 
تهب وال على خمتلس قطع كما ولذا مل يكن على خائن وال على من] إخل... ألنه أخذ مال الغري : [قوله  )٣(

فعلم أنّ معىن اخلفية معترب يف مفهوم السارق واملعاين ، ورد يف حديث جابر رضي اهللا تعاىل عنه مرفوعاً    
  ١٢. كذا قيل، لنظم النصوص القرآنية تفسريها األخبار النبوية

 ١٢. لصحة القياس ١٢. وهو ما إذا وقعت النجاسة يف القلتني ١٢. وهو عدم التنجيس

 ١٢. أي القياس
 ١٢. احلكم

 ١٢. أي الشوافع
 ١٢. فوات الشرط

 ١٢. وهو القياس يف اللغة ١٢. أي إمنا مسي

 ١٢. أي يستره ١٢. أي اخلمر

 ١٢. غريه ١٢. من املطبوخ املنصف

 ١٢. أي السارق



 

 

  يف هذا املعىن فيكون سارقا بالقياس وهذا قياس يف اللغة          )١(اشوقد شاركه النب
ن الدليل على فساد هذا النوع م     وسم مل يوضع له يف اللغة       مع اعترافه أن اال   

 مث ال يطلـق     ،دهم لسواده وكميتا حلمرته   أ الفرس   يالقياس أن العرب يسم   
 ولو جرت املقايـسة يف األسـامي        ،هذا اإلسم على الزجني والثوب األمحر     

بطـال األسـباب    إي اىل    وألن هذا يـؤد    ؛لوجود العلة )٣(ذلك)٢(اللغوية جلاز 
نوع من األحكـام فـاذا      قة سببا ل   وذلك ألن الشرع جعل السرِ     ؛)٤(ةالشرعي

مبا هو أعم من السرقة وهو أخذ مال الغري على طريق اخلفيـة             )٥(قنا احلكم علّ
                                                

فصدق عليه معىن السرقة    ، ة اخلفي ألنه يسرق ويأخذ املال وهو كفن امليت على طريق        ] النباش: [قوله  )١(
ويف هذا املقام حتقيق مفيد إن شئت االطّـالع عليـه        ، فيقطع يده كما هو مذهب الشافعي ومن تبعه       

  ١٢". تعليم العامي على خمتصر احلسامي"فلريجع إىل حاشييت 
 باإلمجاع  على الزجني والكميت على الثوب األمحر ومل جيز ذلكاألدهمإطالق : أي] جلاز ذلك: [قوله  )٢(

  ١٢. كذا قيل، فلم جتز املقايسة يف اللغات
التأمل يف معىن اللغة يقتضي أن يثبت اسم اخلرب مثالً على سائر األشربة؛             : فإن قيل ] جلاز ذلك : [قوله  )٣(

فيصح إطالق اسم ، ألنّ اخلمر يسمى بذلك؛ ألنه خيامر العقل وسائر األشربة أيضاً خيامر العقل كاخلمر
بأنا : أجيب، وهلذا جوزمت أيضاً إطالق اسم األسد على الشجاع للشجاعة املشتركة بينهما، هااخلرب علي

ولذا جوزنا إطـالق اسـم      ، ال ننكر ثبوت اسم اخلرب كسائر األشربة جمازاً بالتعامل يف املعاين اللغوية           
اين يف الشرعية مثل كونه وإنما تنكر التسمية جمازاً باملع، األسد على الشجاع للشجاعة املشتركة بينهما    

ر، جنساً أو متعلّق العقوبة؛ ألنّ الكالم يف شرط القياس الشرعي١٢. فتدب  
هذا يؤدي إىل بطالن القياس بالكلية؛      : ال يقال ] وألنّ هذا يؤدي إىل إبطال األسباب الشرعية      : [قوله  )٤(

العلّة يف القيـاس    : عموم؛ ألنا نقول  ألنه أيضاً تعدية وهو يؤدي إىل إخراج النص من اخلصوص إىل ال           
  ١٢. كذا قيل، الشرعي علم خبالف ما هاهنا فتفكّر

 ألنّ احلكم ملا تعدي إىل الفرع تعلّق احلكـم     األقيسة؛هذا منقوض بسائر    ] إخل... فإذا علّقنا احلكم  : [قوله  )٥(
من اخلصوص إىل العموم ال     ري وصف احلكم    ـبأمر أعم من املنصوص وغريه؛ وذلك ألنّ أثر القياس يف تغي          

      ï 

  )٢٣٩(  

     
 ١٢. وهو أخذ مال الغري خفية ١٢. كشكفن  ١٢. أي السارق

 ١٢. النباش

 ١٢. أي إثبات االسم من اخلصم بالقياس ١٢. ويترتب عليه حد القطع

 ١٢ .على السارق
 ١٢. أي القياس يف اللغة ١٢. أي املنصف والنباش ١٢. أي اسم اخلمر واسم السارق ١٢. أي اخلصم

 ١٢.  السوادمن الدمهة وهو

 ١٢. الفرس

 ١٢. من الكميت وهو احلمرة

 ١٢. لسواده ١٢. أي األدهم والكميت

 ١٢. أي بسببها من حيث خصوصها ١٢. ضييف ١٢.  اإلطالق وهي السواد واحلمرةأي علة ١٢. اإلطالق

 ١٢.  إبطال األسبابإىلأي تأديته  ١٢. شرطية

 ١٢. أي السرقة ١٢. حىت يشمل النباش ١٢. أي بأمر هو



 

 

 وكذلك جعل شـرب     ،السرقةهو غري   تبني أن السبب كان يف األصل معىن        
 تبني أنّ )١( من اخلمر  ذا علقنا احلكم بأمر أعم    إاخلمر سببا لنوع من األحكام ف     

 وهو ما ال :)٢( ومثال الشرط اخلامس   ،لقا بغري اخلمر  احلكم كان يف األصل متع    
عتاق الرقبة الكافرة يف كفارة اليمني      إ :يكون الفرع منصوصا عليه كما يقال     

 ولو جامع املظـاهر يف خـالل        ،والظهار ال جيوز بالقياس على كفارة القتل      
  ن يتحلل أ  للمحصر جيوز  و،)٣(اإلطعام يستأنف اإلطعام بالقياس على الصوم

                                                
فرق بني ما حنن فيه وبني األقيسة الشرعية وبني دالالت النصوص؛ ألنّ فيما حنن فيه               : قلنا، يف إثبات أصله  

ثُم جعل احلكم األعم من النصوص تبعاً إلثبات اإلمث خبـالف سـائر األقيـسة               ، إثبات االسم األعم أوالً   
ت تعدية االسم بل تعدية احلكم من األصل إىل الفرع بعلّة مشتركة            فإنها ليس ، الشرعية ودالالت النصوص  

  ١٢". شرح احلسامي"كذا يف ، فإثبات احلكم يف املنصوص بالنص ويف املقيس بالعلّة، بينهما
هذا منقوض بسائر األقيسة؛ ألنّ احلكم لَما تعدي إىل الفرع تعلّق احلكم بأمر             ] أعم من اخلمر  : [قوله  )١(

ري وصف احلكم من اخلصوص إىل العموم ال يف         ـملنصوص وغري ذلك؛ ألنّ أثر القياس يف تغي       أعم من ا  
، واجلواب عنه ما قلنـا    ، إثبات أصله وأيضاً هذا التعليل منقوض بالدالالت بأسرها كالقطع يف الطرار          

  ١٢. كذا يف كتب األصول
ال جيوز إعتـاق الرقبـة      :  قالوا مثال فوات الشرط اخلامس أم    : أي] ومثال الشرط اخلامس  : [قوله  )٢(

فإنّ اإلميان شرط يف كفّارة القتل لقولـه        ، الكافرة يف كفّارة اليمني والظهار بالقياس على كفّارة القتل        
هذا القياس فاسد؛ ألنّ الرقبة يف كفّـارة الـيمني          :  قلنا ]٩٢: النساء  [ ﴾فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنةٍ  ﴿: تعاىل

يغة اإلميان يف النص فكان موجب النص إجزاء مطلق الرقبة مؤمنة كانـت أو              والظهار غري مقيدة بص   
  ١٢". الفصول"كذا يف ، فكان شرط اإلميان إبطال موجب النص وهو إطالق احلكم، كافرة

، كفّارة ظهـار   كالً منهما    فإنه يستأنف لو جامع يف خالله واجلامع أنّ       ] بالقياس على الصوم  : [قوله  )٣(
فَمن لَّم  ﴿: وذلك لقوله تعاىل  ، ياس ال جيوز؛ ألنّ النص يف اإلطعام مطلق عن قيد املساس          هذا الق : قلنا

 فإنه شرط يف الصيام خلوه عن املسيس وأطلق اإلطعـام           ]٤: اادلة  [ ﴾يستِطع فَِإطْعام ِستني ِمسِكيناً   
 املسيس بالقياس على الصوم؛ فكان موجبه جواز اإلطعام على اإلطالق فلو شرط يف اإلطعام خلوه عن     

      ï 

  )٢٤٠(  

     

 ١٢. أي مثل جعل الشرع السرقة سببا لنوع إخل ١٢. ظهر

 ١٢. وهو ما خيامر العقل ١٢. وهو القطع
 ١٢. الشرع

 ١٢. فوات من شروط صحة القياس ١٢. وهو األعم

 ١٢. أي الرقيق الكافر ١٢. القائل من الشوافع

 ١٢. و من حمرماتهأي املشيئة المرأته بعض ١٢. قيدة بكوا مؤمنةألا م ١٢. ا جنس واحدمن كال منهواجلامع بينهما أ

 ١٢. د كنسرنواز 

 ١٢. املستانف

 ١٢. ن إحصارهع ١٢. واجلامع كون كل واحد منهما كفارة الظهار ١٢. بستني مسكينا

 ١٢. إذا مل جيد اهلدي



 

   )٢٤١(  

     

  ع اذا مل يصم يف أيام التشريق يصوم بعدها واملتمت،عبالقياس على املتمت)١(بالصوم
  .)٢(لقياس على قضاء رمضاناب
  

                                                
وذا ال جيوز هذا توضيح كالم      ، ألنّ كلّ واحد منهما كفّارة الظهار كان تركاً إلطالق النص بالقياس          

  ١٢". املعدن"
، اعلم أنّ احملصر إذا مل يقدر على اهلدي يبقى حمرماً وال يتحلّل عندنا] إخل... لّل بالصومأن يتح : [قوله  )١(

يصوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع تلـك عـشرة            : حلّل بالصوم أي  : اهللاوقال الشافعي رمحه    
هذا القياس غري صحيح؛ ألنّ الفرع منصوص عليه        : قلنا، والعلّة اجلامعة هي العجز عن اهلدى     ، كاملة

  ١٢.  فيبقى حمِرماً]١٩٦: البقرة [ ﴾والَ تحِلقُواْ رؤوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي مِحلَّه﴿: وهو قوله تعاىل
هذا القياس غري صحيح؛ ألنّ الفرع منصوص عليه ِلما روي أنّ عمر            : قلنا] على قضاء رمضان  : [قوله  )٢(

عليـك  : فقـال ، متتعت ومل أصم حتى مضى يوم عرفة    : قال له ، رضي اهللا تعاىل عنه أذن رجالً بالدم      
فقال عمر ، ما هاهنا أحد من قومي: رجلفقال ال، سل عن قومك: فقال، ال أجد: فقال الرجل، اهلدي
هذا قول برأي الصحايب وليس : فإن قيل، حيث نص فيه باهلدى فال جيوز الصوم، أعطه مثن شاة: لغالم

 فيما ال يعقل بالرأي على املختار؛ ألنه حممـول علـى             كاخلرب األثر: قيل، بكلّ حتى يترك به القياس    
  ١٢". املعدن"كذا يف ، السماع والتوقيف

 ١٢. خرها يوم عرفة وسبعة إذا رجعأي بثالثة أيام يف احلج آ

 ١٢. د اهلدي واجلامع العجز عن اهلديجي إذا مل

 ١٢. أي أيام التشريق

 ١٢. ات عن وقتهفا موقتا موصواجلامع كون كل واحد منهما 



 

   )٢٤٢(  

     

 ١( القياس(الشرعي  ب احلكم هو ترت)املنصوص عليه على   يف غري   )٢
ة كون املعىن علّ  )٣(ما يعرف نإ مث   ،ة لذلك احلكم يف املنصوص عليه     معىن هو علّ  

 ة املعلومـة   فمثال العلّ ، ستنباطالباجتهاد و ة وباإلمجاع وباال  بالكتاب وبالسن
  إاف ف بالكتاب كثرة الطولسقوط احلـرج يف اإلسـتئذان يف   ها جعلت علة   ن

طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم   )٥(بعدهن)٤( علَيِهم جناح  لَيس علَيكُم والَ  ﴿ :قوله تعاىل 
                                                

فقـال يف  ، و العلّةلَما فرغ املصنف من بيان شرائط القياس شرع يف تعريفه وركنه وه   ] القياس: [قوله  )١(
   ١٢. إنما يعرف كون املعىن: ويف بيان الثاين، القياس الشرعي: بيان األول

اعلم أنّ القياسني اختلفوا يف أنّ احلكم يف النصوص عليه يثبت بعني النص             ] آه... ترتب احلكم : [قوله  )٢(
    ال بالعلّة    احلكم يف املنصوص عل   ": العراق"قال مشايخ   ، أو بالعلّة اليت يف النص مـا  ، يه بعني النصوإن

إنّ احلكم يثبت بالعلّة اليت     ": مسرقند"وقال مشايخ   ، العلّة وضعت للداللة على ثبوت احلكم يف الفرع       
وإنما النص ملعرفته ال لثبوته وهو قول       ، يف النص ال بالنص فمىت وجد مثله يف موضع آخر يتعدى إليه           

ب ½: فعلى هذا قوله، الشافعي١٢.  إشارة إىل القول الثاين¼ إىل آخره…احلكمترت   
لكنهم اتفقوا على أنه ال     ، اعلم أنّ األصل يف النصوص التعليل عند العامه       ] آه... يعرفإمنا  ثُم  : [قوله  )٣(

فإنّ التركي واهلنـدي  ، يصح التعليل جبميع أوصاف النص؛ ألنه ال تأثري لكثري من األوصاف يف احلكم     
 وال أثر هلا يف إجياب عتق رقبة ¼أعتق رقبةً ½: يف قوله عليه السالم للجامع يف ار رمضان       وحنومها سواء   

وكذا وصف احلرية ووقاع األهل حتى جتب الكفّارة على العبد بالزنا وبوطي األمة واتفقوا أيضاً على                
ى علّةً وهو   ون املعنٰ فإذَن ال بد من دليل يعرف به ك       ، أنه ال يصح بأي وصف شاء املعلّل من غري دليل         

  ١٢". الفصول"و" املعدن"كذا يف ، إما الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو االجتهاد
: ال اإلمث عليكم وال عليهم يف الدخول يف هذه األوقات الثالث وبني علّة بقوله: أي] ﴾جناح﴿: [قوله  )٤(

ال تعـم طوافـون علـيكم    : عللة أيواجلملة م، خرب مبتدأ حمذوف  ]٥٨: النور  [﴾طَوافُونَ علَيكُم ﴿
تقديره بعضكم طائف على بعض فحـذف       ، ¼على بعض ½ مبتدأ خربه    ¼بعضكم½ ،البيتحلوائجهم يف   

  ١٢.  لداللة طوافون عليه¼طائف½
األوقات الثالثة قبل صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم من الظهرية ومن بعد            : أي] ﴾بعدهن﴿: [قوله  )٥(

  ١٢. صالة العشاء

 ١٢ .أي بناؤه وثبوته

 ١٢ .وهو األصل ١٢ .املقيس عليه ١٢ .أي تعليل

 ١٢ .عطف تفسري ١٢. أي بداللته صراحة وإشارة

 ١٢ .أي كثرة الطواف ١٢ .أي طلب اإلذن يف الدخول

 ١٢ .مبتدأ ١٢ .حلوائجهم يف البيت ١٢ .أي األطفال أو ما ملكت أميام ١٢ .يف الدخول



 

 

حـرج   عليه الصالة والسالم   مث أسقط رسول اهللا      ،]٥٨: النور[﴾علَى بعضٍ 
  ة ½ :مفقال عليـه الـسال    )١(ةة حبكم هذه العلّ   جناسة سؤر اهلرليـست   اهلـر 

مجيـع مـا    )٣( فقاس أصحابنا  ¼افاتافني عليكم والطو  ها من الطو  إنف)٢(ةبنجس
 وكذلك قولـه    ،)٤(ة الطواف ة بعلّ ة على اهلر  رة واحلي ايسكن يف البيوت كالف   

                                                
والعلّة كثرة  ، كثرة الطواف فاملقيس اهلرة واملقيس عليه العبيد واجلواري       : أي] حبكم هذه العلّة  : [ولهق  )١(

واحلكم هو سقوط حرج جناسة سؤر اهلرة اليت هو من جنس سقوط حرج االستيذان عـن                ، الطواف
  ١٢.  كذا قال املولوي عني اهللا رمحه اهللا،ماء واإلالعبيد

وعليه كثري من االعتماد ولذا ذهب ، وذا يستدلّ على أنّ سؤرها ليس بنجس      ] ليست بنجسة : [قوله  )٢(
: وقيل، أبو يوسف والشافعي ومالك وأمحد والثوري واألوزاعي وإسحاق وأبو عبيد إىل أنه غري مكروه

واألوزاعي وغريه مـن أهـل      " مصر"والليث وغريه من أهل     " املدينة"هو قول مالك وغريه من أهل       
والشافعي وأصحابه وأمحد وإسحاق وأيب عبيد وعكرمـة        " العراق"وري وغريه من أهل     والث" الشام"

وإبراهيم وعطاء ابن يسار واحلسن كما قاله ابن عبد الرب واختاره الطحاوي من احلنفية ورواية عـن                 
 من  يدلّ على أنه مكروه حترمياً واختار الكرخي      " معاين اآلثار "لكن ما ذكره الطحاوي يف      ، حممد أيضاً 

  ١٢". احلصول"كذا يف ، زيهاً وهو األصح األقرب إىل موافقة األخبار واآلثارـأصحابنا أنه مكروه تن
سقوط النجاسة عن سؤر اهلرة ثبت باحلديث خبالف القياس؛        : فإن قيل ] إخل... فقاس أصحابنا : [قوله  )٣(

فكيف قاس أصـحابنا    ¼ رة سبع اهل½: ألنه خملوط باللعاب املتولّد من اللحم النجس لقوله عليه السالم         
بأنّ ما هو مستحسن بالضرورة أو      : وأجيب عنه ، رمحه اهللا سؤر ما يسكن يف البيوت على سؤر اهلرة         

كـذا  ، وأما التعدية إىل ما فيه ضرورة فجائز، باألثر بعلّة الضرورة ال جيوز تعديته إىل ما ال ضرورة فيه 
  ١٢". املعدن"يف 

ينبغي أن يسقط النجاسة عن سؤر الكلب قياساً على سؤر اهلرة بعلّـة  : فإن قيل] بعلّة الطواف : [قوله  )٤(
 أنّ الكلب يطوف بالبيت مثل طواف اهلرة ِلما ذكرنا أـا تـدخل يف               مسلّن ال: قيل، كثرة الطواف 

بل تدخل يف الفراش حالة النوم وينام مع النائم فال ميكن التحرز عنها وال يـصون                ، املضائق واملدخل 
 األنادرفإنه ال مدخل له يف هذه املواضع فضالً عن الطواف وبكثرة ، واين من سؤرها خبالف الكلب    األ

ولو سلّم طوافه فكان الضرورة فيه دوا يف اهلرة فلو أثبتنا الطهـارة يف سـؤره                ، أو النادر كاملعدوم  
إنّ القياس ذلك   : ذلك فنقول ولو سلّم   ، بالقياس لكان إثباتاً هلا يف غري علّة جامعة بني األصل والفرع          

      ï 

  )٢٤٣(  

     

 ١٢ .خرب

 ١٢ .أي كثرة الطواف

 ١٢ .اجلواري ١٢ .العببيد ١٢ .أي اهلرة

 ١٢ .وهو القياس

 ١٢ .أي مثل العلة املعلومة بالكتاب والسنة ١٢ .أي كثرة الطواف



 

   )٢٤٤(  

     

ن  بـي  ]١٨٥: البقرة  [﴾يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر       ﴿ :)١(تعاىل
 اإلفطار للمريض واملسافر لتيسري األمر عليهم ليتمكنوا من حتقيق          الشرع أنّ 

 ٣(يف نظرهم من اإلتيان بوظيفة الوقت أو تأخريه إىل أيـام أخـر        )٢(حما يترج(، 
ذا نوى يف أيام رمضان     إ املسافر   :ه اهللا وباعتبار هذا املعىن قال أبو حنيفة رمح      

ىل إص مبا يرجـع     ا ثبت له الترخ   منه لَ  أل ؛)٥(يقع عن واجب آخر   )٤(واجبا آخر 
                                                

¼ طهارة إناء أحدكم إذا ولغه الكلب أن يغسل ثالثاً        ½: وهو قوله عليه السالم   ، إالّ أنّ النص ورد خبالفه    
  ١٢. فيكون هذا القياس مبقابلته وهو ال جيوز، ¼سبع مرات½ويف رواية 

سافر تيسرياً عليهم بأن يساوي بيانه أنه أبيح اإلفطار للمريض وامل] آه... كذلك قوله تعاىل: [قوله  )١(
كـذا يف   ، اإلفطار والصوم عندهم ويتمكّنوا من حتقيق ما يترجح  منهما يف نظـرهم ملـصلحة              

  ١٢". الفصول"
  ١٢. بعد موازنته ذلك يف كفّيت ميزان العقل] ما يترجح: [قوله  )٢(
اس يف االختيـار متفـاوتون فـصار    إن اختاروا تيسرياً إلفطار مبشقّة السفر والن  ] إىل أيام أخر  : [قوله  )٣(

ري بني الصوم واإلفطار لطلب اليسر اعتباراً للعبد ما هو اليسر عنده من الصوم واإلفطار خبالف         ـالتخي
ري بني القصر واإلكمال؛ ألنّ يف اإلكمال ما ـفال جيوز فيه التخي، فإنّ اليسر فيها متعين القصر ، الصالة

  ١٢. "املعدن"كذا يف ، يبقى اليسر أصالً
؛ ألنه لو نوى النفل ال يقع يف صحيح الرواية عن أيب حنيفة ¼واجباً آخر½قيد بقوله ] واجباً آخر: [قوله  )٤(

  ١٢". املنهاج"كذا يف ، رمحه اهللا
ما ذكرمت قياس أو داللة ال سبيل األول؛ ألنّ العزمية ثابتـة       : ولقائل أن يقول  ] عن واجب آخر  : [قوله  )٥(

يثبت الرخصة بالقياس؛ ألنه ال يثبت إالّ بدليل يساوي دليل العزمية وال إىل الثاين؛              بالدليل القطعي فال    
ألنّ الثابت بالداللة هو الذي يصري معلوماً مبعىن اللغة حتى استوى فيه الفقيه وغريه وتعلّق الرخصة بغري    

 هذا مـن بـاب      فكيف يكون ، القطر ِمما اشتبه على أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا مع علو طبيعتها           
وأجيب بأنّ الداللة ثابتة مبعىن اللغة والشرط يف الداللة أن يكون املعىن الذي تعلّق به احلكـم                 ، الداللة

فأما أن يكون الثابت ذا النص يف غري موضع ِمما يعرف           ، املنصوص ثابتاً لغةً حبيث يعرفه أهل اللسان      
  ١٢. كذا قيل، به أهل اللسان فليس بشرط

 ١٢ . األمر عليهمريبدل من قوله لتيس

 ١٢ .أي العبادة املقررة يف الوقت ١٢ .بيان ملا
 ١٢ .ليقدروا

 ١٢ .ي اإلتيانأ

 ١٢ .بالصوم ١٢ .أي أن لزوم الصوم ساقط بالترخص

 ١٢ .أي باإلفطار ١٢ .أي املسافر



 

   )٢٤٥(  

     

مصاحل بدنه وهو اإلفطار فألن يثبت له ذلك مبا يرجع اىل مصاحل دينه وهـو     
 يف قوله   نةة املعلومة بالس  ومثال العلّ ، خراج النفس عن عهدة الواجب أوىل     إ

 أو ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا½ :الصالة والسالم عليه  
ذا نام مضطجعا اسـترخت     إه  نإما الوضوء على من نام مضطجعا ف      نإساجدا  
ذه العلة اىل النـوم     )٢(ى احلكم فيتعد)١(ة جعل استرخاء املفاصل علّ    ¼مفاصله

ى احلكم ذه    وكذلك يتعد  ، لو أزيل عنه لسقط    يءىل ش إ)٣(مستندا أو متكئا  
                                                

: كما يقال، فإنه إنما يذكر مثله العلّية يف كالمهم، ألنّ الفاء يف قوله عليه الصالة والسالم] علّة[: قوله  )١(
  : يذكر لبيان العلّة كما يف قول الشاعر¼ أن½وكذلك كلمة ¼ البشر فقد أتاك الغوث½

  كريبالت يف النجاح ذاك إن  بحريال قبل صاحيبيا  بكر
 ،]٣٧: هـود  [﴾والَ تخاِطبِني ِفي الَِّذين ظَلَمواْ ِإنهم مغرقُونَ      ﴿: عم نوالُه ومن هذا القبيل قوله جلّ جاللُه       

  ١٢. بزيادة" املعدن"كذا يف 
من نام مضطجعاً أو    : فقال اإلمام مالك رمحه اهللا    ، اختلف فيه الفقهاء  ] إخل... فيتعدى احلكم : [قوله  )٢(

 ربيعـة  يطول نومه وهو قول الزهـري إمـام احملـدثني و   ساجداً فليتوضأ ومن نام جالساً فال إالّ أن       
، ال وضوء إالّ على من نام مضطجعاً أو متوركاً        : وقال اإلمام أبو حنيفة وأصحابه    ، واألوزاعي وأمحد 
 ومحاد بن أيب وقال الثوري واحلسن بن حيىي  ،  النوم يف السجود فعليه الوضوء     تعدأن  : وقال أبو يوسف  
على كلّ نائم الوضوء    : وقال الشافعي رمحه اهللا   ، وضوء إالّ على من اضطجع    نه ال   إ: سليمان والنخعي 
أمجع العلماء على أنّ النوم القليل ال ينقض الوضوء إالّ املزني من            : قال ابن القطان  ، إالّ اجلالس وحده  

هللا فإنه خرق اإلمجاع وجعل قليله حدثاً وأمجعوا على أنّ نوم املضطجع ينقض الوضـوء وا              ، الشافعية
  ١٢". احلصول"كذا يف ، أعلم

ما مر من احلديث نفياً صرحياً] إخل... إىل النوم مستنداً أو متكئا: [قوله  )٣( ، ال إىل النوم ساجداً ِل
ما رواه البيهقي يف اخلالفيات عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه        إذا نام العبد يف السجود يباهي ½وِل

كـذا يف   ، ¼دي روحه عنـدي وجـسده يف طـاعيت        اهللا تعاىل مالئكته فيقول انظروا إىل عب      
  ١٢". احلصول"

 ١٢ .ألنه يتقوى به بدنه

 ١٢ .أي املسافر

 ١٢ .جواب ملا

 ١٢ .الترخص

 ١٢ .املسافرأي 

 ١٢ .أي بطريق األوىل ١٢ .أي ذمته

 ١٢ .نام ١٢ .نام

 ١٢ .أي نائما على جنبه ١٢ .نام

 ١٢ .أي النائم

 ١٢ .ن خروج ما اعتادعفال يعري 

 ١٢ .أي النائم ١٢ .النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم
 ١٢. أي االسترخاء ١٢. لنقض الطهارة ١٢ .سست خواهد شد 

 ١٢ .أعضاءه
 ١٢. أي النائم متكئا ١٢. النائم متکئا ١٢ .أي مفاصل

 ١٢ .أي املسافر

 ١٢. ذلك الشيء



 

 

، وصلي،  )٢(توضئي½ : وكذلك قوله عليه السالم    ،والسكر)١(ىل اإلغماء إة  العلّ
جعل انفجـار الـدم     ¼ه دم عرق انفجر    على احلصري قطرا فإن    وإن قطر الدم  

ـ   ،ى احلكم ذه العلة اىل الفصد واحلجامة      فتعد)٣(ةعلّ ة املعلومـة    ومثال العلّ
ت احلكـم    الصغري فيثب  لوالية األب يف حق   )٥(ة الصغر علّ  :)٤(باإلمجاع فيما قلنا  

                                                
ري يف  ـطون الدماغ من بلغم بارد غليظ وهو ساتر للعقل واجلنون تغي          بهو امتالء   ]  اإلغماء إىل: [قوله  )١(

 وجه تعدي احلكـم  ، وانون مسلوب العقل،فاملغمى عليه مغلوب العقل   ، القوة املفكّرة بسبب العقل   
ال حيـصل   االسترخاء التام ربمـا     : فإن قيل ، ق نوم املضطجع يف استرخاء املفاصل     إليهما لكوما فو  

 حالة القيام والركوع والسجود لبقاء االستمساك فكيف يكونان فوق نـوم    باإلغماء والسكر ال سيما   
 نظـريه   ،ة احلاصلة باإلغماء والسكر أكثر من االسترخاء بالنوم       معناه أنّ زوال املسك   : قيل، املضطجع

  ١٢". املعدن"كذا يف ، ه من الشتاء يف بردهفوق يف حر:  أي¼ من الشتاءالصيف أحر½ :مقوهل
ثُم اغتسلي وصلّى وتوضـي     ½ يف آخره     أَِبي حبيشٍ  فَاِطمة ِبنت هذا قطعة من حديث     ] توضئي: [قوله  )٢(

أخرجه ¼ إخل... إنما ذلك عرق وليست باحليضة    ½ويف رواية   ، ¼لكلّ صالة وإن قطر الدم على احلصري      
  ١٢". احلصول"كذا يف ، أمحد وصححه الترمذي

سبب وجوب الوضـوء إرادة الـصالة       : فإن قيل ، لوجوب التوضي ] علّة جعل انفجار الدم  : [قوله  )٣(
الشرط يضاف : قيل، إنّ انفجار الدم علّة لوجوب التوضي    : فكيف قال ، واحلدث شرط على ما عرف    

زلة السبب يف حق الوجوب والنيب عليه الصالة والسالم علّـل           ـ مبن إليه الوجود وهو يف حق الوجود     
  ١٢". املعدن"كذا يف ، إجياب الطهارة بالدم وجوداً و عدماً ال وجوباً

إنّ الصغر علّة لوالية    ، أصحاب أيب حنيفة وغريهم   : أي] مثال العلّة املعلومة باإلمجاع فيما قلنا     : [قوله  )٤(
فلـذا  ،  وهذا ألنّ الصغريعاجز عن القيام ملصاحله      ؛كم يف حق الصغرية   األب يف حق الصغري فثبت احل     

  ١٢". املعدن"كذا يف ، جعل املوىل والية عليه ليقوم بأموره
األوىل أنه جيـوز نكـاح      : اعلم أنّ املختلف فيه هاهنا ثالث مسائل      ] إخل... الصغر علّة : قلنا: [قوله  )٥(

وقال ، إنه ال جيوز  : قال أكثرهم ، رفان وبعض أهل العلم جبوازه    فذهب الط ، البالغة بغري إذن الويلّ أو ال     
ه هل جيوز أن تتولّى البالغة      واملسألة الثانية أن  ، ة خالف ذلك  ال يعرف عن أحد من الصحاب     : ابن املنذر 

، فعند أصحابنا جيوز وعند األكثر ال جيـوز       ، بنفسها لنكاحها وهل ينعقد النكاح بعبارة النساء أو ال        
      ï 

  )٢٤٦(  

     
 ١٢ .خطاب لفاطمة بنت أيب حبيش ١٢ .سترخاء يف الكلواجلامع وجود اال ١٢. أي االسترخاء

 ١٢ .النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ١٢ .سال ١٢ .ميف الرح ١٢ .علة لقوله توضيئ ١٢ .بوريا ١٢ .أي تقاطر

 ١٢ .يف سيالنه
 ١٢ .خون كشيدن ١٢ .رگ زدن ١٢ .اجلامع انفجار الدم يف كل منها

 ١٢ .وهو والية األب ١٢ .بالقياس ١٢ .باإلمجاع

 ١٢ .زادم رحم



 

   )٢٤٧(  

     

 ة لزوال واليـة األب يف      والبلوغ عن عقل علّ    ،ة الصغرية لوجود العلّ   يف حق
حق  ذه العلة  ىل  إ)١(ى احلكم  الغالم فيتعد ة اإلنتقاض  انفجار الدم علّ  و ،اجلارية

 مث بعـد    ،ى احلكم اىل غريها لوجود العلة      املستحاضة فيتعد  يف حق )٢(للطهارة
 من نـوع    ى أن يكون احلكم املعد    :س على نوعني أحدمها    القيا :نقول)٣(ذلك

حـاد يف   تمثال اال ،  )٤( من جنسه   أن يكون  : والثاين ،احلكم الثابت يف األصل   
 الغالم فيثبـت واليـة      ة لوالية اإلنكاح يف حق    ن الصغر علّ  إ :ما قلنا )٥(النوع

                                                
فاخترنـا  ، ثالثة أنّ علّة الوالية على املرأة يف النكاح هل هي الصغر كما يف الغالم أو البكارة               املسئلة ال 
  ١٢". احلصول"كذا يف ، واختار الشافعي رمحه اهللا الثاين، األول

عندنا الصغر علّة لوالية األب يف حق الصغري فيتعدى احلكـم يف            : أي] إخل... فيتعدى احلكم : [قوله  )١(
فـالبكرة  ،  الصغر يف الذكر والبكارة يف األنثـى       دهفعندنا الصغر مطلقاً وعن   ، غري بعلّة الصغر  حق الص 

الصغرية يوىلّ عليها اتفاقاً والثيب البالغة ال يوىلّ عليها إمجاعاً والبكرة البالغة ال يوىلّ عليها عندناخالفاً                
ن عباس رضي اهللا تعاىل عنـه يف قـصة      ولنا حديث اب  ، والثيب الصغريه يوىلّ عليها عندنا ال عنده      ، له

واملقام حقّقه حق   ،  أخرجه أمحد ورجاله ثقاة    ،جارية بكر مرفوعاً وزوجها أبوها وهي كارهة فخيرها       
  ١٢". احلصول"كذا يف ، "فتح القدير"البسط ابن اهلمام رمحه اهللا يف 

الّ بعد انتقاض الطهارة فيكون خروج      وذلك ال يستقيم إ   ، ألنّ الشرع أمرها بالتوضي   ] لطهارةل: [قوله  )٢(
  ١٢". املعدن"كذا يف ، الدم يف حقّها ناقضاً للطهارة

كذا يف  ، إخل... نقول، بعد بيان العلّة املعلومة يف الكتاب والسنة واإلمجاع       : أي] ثُم بعد ذلك  : [قوله  )٣(
  ١٢". املنهاج"

كاإلضـافة  ،  وصف وخيتلفان يف وصف    االتحاد يف اجلنس أن يشترك احلكمان يف      ] من جنسه : [قوله  )٤(
  ١٢". الفصول"كذا يف ، مثل والية املال ومثل حرج االستيذان وحرج النجاسة، والوصف

، املراد باالحتاد يف النوع أن يكون حكم الفرع عني حكم األصل    ] آه... مثال االحتاد يف النوع   : [قوله  )٥(
ن كما أنّ والية اإلنكاح اتحدت يف احمللّني يف اجلارية والغالم وكـذلك جناسـة      يتغاير احملال  لكنه تبعاً 

  ١٢". فصول احلواشي"كذا يف ، السؤر يف احمللّني يف اهلرة وسواكن البيوت

 ١٢ .أي الصغر

 ١٢ .أي سيالنه العرقي ١٢ .أي البلوغ مع عقل ١٢ .أي زوال الوالية يف النكاح ١٢ .أي الذكر الصيب

 ١٢ . البول أو الرعاف الدائم بهوهو من سلس ١٢ .أي انتقاض الطهارة ١٢ .الصغرى

 ١٢ . إىل الفرعمن األصل ١٢ .من حيث التعدي ١٢ .أي انفجار الدم

 ١٢ .أي احلكم الثابت يف األصل ١٢ .النوع

 ١٢ .احلكم املعدى من األصل إىل الفرع
 ١٢ .لكونه فاقدا للعقل والتدابري

 ١٢ .غري البالغ

 ١٢ .واليته يف حقه من جنس واليته يف حقهاو 



 

   )٢٤٨(  

     

  يف الثيـب   )١(ة فيها وبه يثبـت احلكـم       اجلارية لوجود العلّ   اإلنكاح يف حق
ة ة سقوط جناسة السؤر يف سـؤر اهلـر        اف علّ  الطو :وكذلك قلنا ، الصغرية
وبلوغ الغالم عن عقل   ،  )٢(ةى احلكم اىل سؤر سواكن البيوت لوجود العلّ       فيتعد 
 ومثال  ،)٣(ةة زوال والية اإلنكاح فيزول الوالية عن اجلارية حبكم هذه العلّ          علّ
يف )٥(اف علة سقوط حرج االسـتئذان      كثرة الطو  :ما يقال )٤(حاد يف اجلنس  تاال
ذه العلة ف          حق ن هذا احلـرج    إ ما ملكت أمياننا فيسقط حرج جناسة السؤر

                                                
بالصغر ثبت احلكم يف الثيب الصغرية ال بالبكارة كما زعم الـشافعي            : أي] وبه يثبت احلكم  : [قوله  )١(

  ١٢". املعدن"كذا يف ، قوله به اهتماماً بشان بيان علية الصغر رداً لقول الشافعيفتقدمي ، رمحه اهللا
  ١٢. "املعدن"كذا يف ،  جناسة سور سواكن البيوت؛ ألنه عينهوهي الطواف وسقوط] لوجود العلّة: [قوله  )٢(
يـة؛ ألنّ زوال    ن عقل وزوال هذه الوالية من نوع زوال تلك الوال         عوهي البلوغ   ] هذه العلّة : [قوله  )٣(

  ١٢". املعدن"كذا يف ، هذه الوالية عني تلك الوالية
املضاف : املراد باالتحاد يف اجلنس أن يتحد احلكمان يف وصف أي         ] ومثال االتحاد يف اجلنس   : [قوله  )٤(

املضاف إليه كاالتحاد يف اإلضافة والوصف مثل والية النفس ووالية املـال            : ويفترقان يف وصف أي   
فإنّ فيهما املضاف وهي الوالية مشترك ومتحد واملضاف إليه         ، رج االستيذان وحرج النجاسة   ومثل ح 

 ألنّ النفس واملال مغايران وكذا احلرج املضاف إىل االسـتيذان والنجاسـة متحـد               ؛خمتلف ومغاير 
ـ             وع واملضاف إليه خمتلف؛ ألنّ النجاسة واالستيذان مغايران فمطلق الوالية جنس ووالية اإلنكـاح ن

ووالية املال نوع آخر ووالية الصغر الفالين فرد وكذا احلرج جنس وحرج االستيذان نوع وحـرج                
  ١٢. فافهم، النجاسة نوع آخر وحرج االستيذان الفالين فرد وكذا حرج جناسة كذا فرد

وا يف ثلـث    ذن العبيد الذين مل حيكم    اهللا تعاىل أمرنا بأن يستأ    بيانه إنّ   ] إخل... حرج االستيذان : [قوله  )٥(
أوقات من قبل صالة الفجر وحني وضع الثياب من الظهرية ومن بعد صالة العشاء وأسقط اإلذن بعد                 

 ]٥٨: النـور  [﴾  طَوافُونَ علَيكُم بعضكُم علَى بعضٍ    ﴿: هذه األوقات وبني علّته كثرة الطواف بقوله      
 للخدمـة وتطوفـون علـيهم       :كم أي أنّ بكم وم حاجة إىل املخالطة والداخلة يطوفون علي        : يعين

  ١٢". الشرح"كذا يف ، باالستخدام فلو جرى األمر باالستيذان يف كلّ وقت ألدي إىل احلرج

 ١٢ .أي الصغر وهذه الواحد من نوع تلك الوالية ١٢ .بالقياس

 ١٢ .أي الصغر

 ١٢ .أي والية النكاح

 ١٢ .أي مثل االحتاد يف النوع يف ما ذكرنا

 ١٢ .عطف على قوله الصغر ١٢ .الطوافأي  ١٢ . زواياهم األرض من سكتاأي هو ١٢ . السوروهو سقوط جناسة

 ١٢ .عن الغالم
 ١٢ .أي البلوغ مع العقل ١٢. الغري البالغة ١٢ .كالفارة واهلية

 ١٢. أي طلب اإلذن عند الدخول ١٢ .والكثرة ماخوذ عن صيغة املبالغة يف قوله طوافون ١٢ .ملعدىحتاد احلكم ااأي 

 ١٢. أي سؤر اهلرة وسواكن البيوت ١٢ .أي املماليك

 ١٢. أي كثرة الطواف

 ١٢. رأي حرج السؤ



 

   )٢٤٩(  

     

ف  وكذلك الصغر علة والية التـصر      ،)١(من جنس ذلك احلرج ال من نوعه      
     بلـوغ  ن  إو)٢(ف يف النفس حبكم هذه العلة     لألب يف املال فيثبت والية التصر

 النفس  يف املال فيزول واليته يف حق     )٣(ة زوال والية األب   اجلارية عن عقل علّ   
 :قـول تبأن  )٥(ة يف هذا النوع من القياس من جتنيس العلّ         مث ال بد   ،)٤(ةذه العلّ 

ف بنفـسها   ها عاجزة عن التصر    ألن ؛ما يثبت والية األب يف مال الصغرية      نإ
املتعلقة بذلك وقد عجـزت  ل مصاحلها  يتعطّفأثبت الشرع والية األب كيال   

                                                
ألنّ هذا حرج النجاسة وذلك حرج االستيذان فاختلفا باعتبار النوع وإن           ] إخل... ال من نوعه  : [قوله  )١(

  ١٢". الشرح"كذا يف ، وهو نفس احلرجاتحدا باعتبار اجلنس؛ ألنّ كال منهما من جنس واحد 
وهي الصغر وهذه الوالية من جنس تلك الوالية ال من نوعها؛ ألنّ الوالية ال           ] حبكم هذه العلّة  : [قوله  )٢(

  ١٢". املعدن"كذا يف ، من نوعها؛ ألنّ الوالية يف النفس غري الوالية يف املال
 علّـة    بلوغهـا  : أو يقال  ،ة لزوال الوالية  لصغر علّ  زوال ا  :ويقالأ] إخل... زوال والية األب  [: قوله  )٣(

وذا عرفت أنّ املقصود    ، زوال الصغر علّة خليارها وواليتها على نفسها      : أو يقال ، خليارها يف نفسها  
وال ، الواحد يكون له عبارات ومفاهيم خمتلفة تعبريية وجودية وعدمية جيوز التعبري عنه بأيهـا كـان               

وقد نقل عن   ،  صلوح العدمي للوجودي ِمما ال يالئم عند أهل التحقيق         زاع يف ـخيتلف املطلوب فالن  
أيب زيد الدبوسي وفخر اإلسالم من احلنفية أنه ال جيوز وتبعه اإلمام كمال الـدين ابـن اهلمـام يف                    

  ١٢. وكثري من املتأخرين" التحرير"
ارية ذه العلّة إىل البلوغ عـن عقـل   يف حق نفس الغالم واجل: أي] يف حق النفس ذه العلّة    : [قوله  )٤(

وزوال هذه الوالية من جنس زوال تلك الوالية ال من نوعها؛ ألنّ زوال هذه الوالية غري زوال تلـك              
  ١٢. الوالية

معىن عاماً يعم املنصوص وغريه ليؤثّر يف حكم   : من جعل العلّة جنساً أي    : أي] ةمن جتنيس العلّ  : [قوله  )٥(
 من حكم النصوص كما إذا علّلنا والية األب يف مال الصغرية مبعىن العجز عـن                املنصوص ويف جنسه  

كـذا  ، التصرف وهذا املعىن يعم املال والنفس وهلذا أثبتنا الوالية على النفس أيضاً كما أثبتنا على املال   
  ".وصول األصول"يف 

 ١٢ .ألن حرج النجاسة غري حرج االستيذان ١٢ .أي حرج االستيذان

 ١٢ .أي مثل الطواف

 ١٢ .يف اجلارية

 ١٢ .أي نفس اجلارية ١٢ .لألب ١٢ .أي مال اجلارية
  وهي الصغر وهذه الوالية من جنس

 ١٢ .من توعهاال                      تلك الوالية 

 ١٢ .أي نفس اجلارية ١٢ .أي األب ١٢ .وكذا والية اجلد وهي إجبارية أيضا ١٢ .مبعىن مع

 ١٢ .أي ما فيه املعدى من جنسه ١٢ .أي البلوغ مع العقل

 ١٢ .أي الصغرية

 ١٢ .أي الصغرية ١٢ .أي مال الصغرية ١٢ .أي تدابري أمواهلا



 

 

 وعلـى هـذا     ،)٢(عليها)١(ف يف نفسها فوجب القول بوالية األب      عن التصر 
 األصل مع الفـرع   ألنّ؛)٣( أن ال يبطل بالفرق   :ل وحكم القياس األو   ،نظائره

 ،العلـة هذه يف غري   )٤(ن افترقا إحادمها يف احلكم و   تاة وجب   حد يف العلّ  تاا  ملَ
وهو بيان أن   )٦(والفرق اخلاص )٥( فساده مبمانعة التجنيس   :وحكم القياس الثاين  

    ٧(ف يف املال فوق تأثريه    تأثري الصغر يف والية التصر(    ف يف  يف واليـة التـصر
                                                

علّقة بالنفس فالعجز عن التصرف     كيال يتعطّل مصاحلها املت   ] إخل... فوجب القول بوالية األب   : [قوله  )١(
 شفقته فلهذا أثبتنا والية األب على النفس أيضاً كما أثبتنا على املال لوفور، معىن عام يعم املال والنفس  
  ١٢.  كذا قيلوكمال رأيه يف نفسه وماله،

جز عـن   فـالع ، على نفسها كيال يتعطّل مصاحلها املتعلّقة بـالنفس       : أي] لوالية األب عليها  : [قوله  )٢(
فلذا أثبتنا والية األب على النفس كما يثبت على املال لوفـور            ، التصرف مبعىن عام يعم املال بالنفس     
  ١٢". معدن األصول"كذا يف ، شفقته وكمال رأيه يف ماهلا ونفسها

يـع  مبطلق الفرق بني املقيس واملقيس عليه؛ إذ ال يشترط يف القياس االتحاد يف مج  : أي] بالفرق: [قوله  )٣(
  ١٢. فمطلق الفرق مؤيد للقياس ال مثل، األوصاف بل يف البعض

ال يلزم من الواليـة يف      : وصورة الفرق يف هذا النوع أن يقول السائل مثالً        ] إخل... وان افترقا : [قوله  )٤(
 فنقول يف  ،الغالم الوالية يف اجلارية الثيب؛ ألنّ الثيب صارت هلا قدرة التصرفات بنفسها لزوال حيائها             

فيثبت االتحاد يف   ، هذا ال يضرنا لثبوت االتحاد بني الغالم والصغرية يف العجز الثابت بالصغر           : جوابه
كذا ، لقياس بالفرق فافهم  احلكم وهو ثبوت الوالية لألب مع وجود االفتراق بوصف آخر فال يبطل ا            

  ١٢". ن األصولمعد"يف 
،  العلّة ومشوهلا األصل والفرع فال تؤثر يف حكم األصلبأن مينع السائل عموم] مبمانعة التجنيس: [قوله  )٥(

  ١٢". معدن األصول"كذا يف 
  ١٢. كذا قيل، ¼مبمانعة التجنيس والفرق اخلاص½: عطف على قوله] والفرق اخلالص: [قوله  )٦(
ة للتمدن   مر يف كلّ يوم مائة   ، ألنّ احلاجة يف التصرف يف املال كثري الوقوع       ] إخل... فوق تأثريه : [قوله  )٧(

وهي عاجزة عن التصرف    ، وناجزة ال حيتمل التأخري   ، كل واملشارب واملالبس واملساكن وغريها    يف املآ 
فبهذه الضرورة وجب الوالية عليها ألبيها يف ماهلا ومثل هذه مل توجد يف النفس النعدام الشهوة؛ ، فيها

      ï 

  )٢٥٠(  

     
 ١٢ .الذي ذكرنا  ١٢ .الصغرية

 ١٢ .ر ما ذكرنا يعين أن كل ما كان فيه احتاد احلكم يف اجلنس جيب فيه جتنيس العلةأي نظائ

 ١٢ .ون حكم الفرع واألصل متحدا يف النوعوهو ما يك ١٢ .يس العلةنيف وجوب جت

 ١٢ .أي األصل والفرع

 ١٢ .أي األصل والفرع ١٢ .األصل

 ١٢ .اليت أوردها املعلل

 ١٢ .أي الفرق اخلاص ١٢ .احلكم يف الفرع من جنس حكم األصلوهو أن يكون  

 ١٢ .أي الصغر

 ١٢ .أي األصل والفرع



 

 

جتـهاد  ة مستنبطة بالرأي واال    وهو القياس بعلّ   :وبيان القسم الثالث   .النفس
ا وصفا مناسبا للحكم وهو حبال يوجب ثبوت        ذا وجدن إ وحتقيق ذلك    ،ظاهر

وقد اقترن به احلكم يف موضع اإلمجاع يـضاف         )١(ويتقاضاه بالنظر إليه  احلكم  
ذا رأينا شخصا   إ ونظريه   ،علة)٣(للمناسبة ال لشهادة الشرع بكونه    )٢(احلكم إليه 

                                                
وإنما هي بعد بلوغها فبعد البلوغ      ، ألبيهاألنّ هذه الثيب صغرية غري بالغة فال يضطر إىل الوالية عليها            

فهذا الفرق راجع إىل أنّ العلّة ليست عامة للفرع بناًء على احتمال أنّ العلّة هو الصغر ال                 ، تشاور فيه 
واعلم أنّ يف هذا املقام ، اموع واملعروض من حيث هو كذلك    : نفسه مطلقاً بل هو مع الضروره أي      

أنّ تعليـل  : األول: اسني ببطالن الثاين بالفرق اخلاص إشكال من وجـوه      يف مقام الفرق بني القي    : أي
املاتن يف القياس األول بأنّ االتحاد يف العلّة يوجب االتحاد يف احلكم يشترك فيه القسمان فلـم قيـد              

األول : أنّ الفرق إذا كان يف املعىن املؤثّر يبطل بـه القـسمان أي  : والثاين، النوع األول بذلك التعليل 
أنّ املذكور إذا تقرر ال نسلّم   : والثالث، والثاين بالقياس وإذا كان يف غريه ال يضر ال باألول وال بالثاين           

فما الفائدة يف ختصيص الثاين؟ واجلواب      ، معه القسم األول عن اخللل أيضاً كما ال نسلّم القسم الثاين          
واملراد هاهنا االتحاد يف النوع     ، وع واتحاد يف اجلنس   اتحاد يف الن  : أنّ االتحاد على نوعني   : عن األول 

أنّ الفرق يف املعىن : وعن الثاين، وال شك أنّ االتحاد يف العلّة ال يوجب االتحاد النوعي يف القسم الثاين
 خبالف القسم الثاين فـإنّ الفـرق يف  ¼ يف غري هذه العلة½: املؤثّر غري متصور كما ترى ولذا قيد بقوله     

أنّ الفرق اخلاص املذكور غري متقرر فال يرد اإلشكال غاية مـا يف             : وعن الثالث ،  متوهم ملؤثراعىن  امل
، الباب أنّ املاتن رمحه اهللا مل يتعرض هلذا الفرق يف القسم األول؛ ألنه غري متوهم خبالف القسم الثاين                 

  ١٢. وحواشيه" شرح املنار"كذا يف ، فإنه متوهم فافهم
 ظاهراً؛ ألنّ ثبوت حتقيق العلّة يف القياس ليس         ¼بالنظر إليه ½: ظاهراً وإنِّما قال  : أي] بالنظر إليه  [:قوله  )١(

١٢. إنّ هذا الوصف علّة نظراً إىل الظاهر؛ ألنّ كالمنا فيما مل تكن العلّة منصوصةً: بل نقول، بقطعي  
حكم وقد اقترن به احلكم يف موضـع        إذا وجدنا مناسباً لل   : جواب إذا أي  ] يضاف احلكم إليه  : [قوله  )٢(

  ١٢". ن األصولمعد"كذا يف ، حلكم إىل ذلك الوصفآخر من نص أو إمجاع يضاف ا
بكون الوصف علّة كما إذا علّلنا يف والية اإلنكاح يف الصغري           : أي] ال لشهادة الشرع بكونه   : [قوله  )٣(

وجه النظر للصغري باعتبار عجـزه عـن        بعلّة الصغر للمناسبة؛ ألنّ والية اإلنكاح مل تشرع إالّ على           
والصغري مورث للعجز فكان هذا تعليالً بوصف مالئم للحكم         ، مباشرة النكاح مع حاجة إىل مقصوده     

      ï 

  )٢٥١(  

     

 ١٢ .ال بالكتاب والسنة واإلمجاع ١٢ .ثابتةأي  ١٢ .مبتدأ

 ١٢ .أي القياس بعلة مستنبطة ١٢ .يف سائر املسائل القياسية االجتهادية

 ١٢. شرطية

 ١٢. أي الوصف املناسب

 ١٢. خرب
 ١٢. جواب إذا ١٢. أي ذا الوصف ١٢. احلكم ١٢. يطلب

 ١٢. من حيث املعلولية بني املقيس واملقيس عليه

 ١٢. أي ملناسبة ذلك الوصف احلكم

 ١٢. أي الوصف املناسب للحكم ١٢.  الوصف هذاأي بكون



 

   )٢٥٢(  

     

 حاجة الفقري وحتـصيل      اإلعطاء لدفع  نأأعطى فقريا درمها غلب على الظن       
ذا رأينا وصفا مناسبا للحكم وقـد       إ :ذا عرف هذا فنقول   إ ،مصاحل الثواب 

       ىل ذلـك   إضـافة احلكـم     إ ب اقترن به احلكم يف موضع اإلمجاع يغلب الظن
  انعدام ما فوقها من الدليل   عند يف الشرع توجب العمل      الوصف وغلبة الظن 

 وعلى هذا ،)١(ممل جيز له التيمقربه ماء  به أن   ذا غلب على ظن   إزلة املسافر   ـمبن
 ألن عنده   ؛)٣( وحكم هذا القياس أن يبطل بالفرق املناسب       ،)٢(يمسائل التحر 

        ليه فـال   إضافة احلكم   إ ب يوجد مناسب سواه يف صورة احلكم فال يبقى الظن
 وعلى  ، وقد بطل ذلك بالفرق    نه كان بناء على غلبة الظن      أل ؛يثبت احلكم به  

                                                
فإنها ثابتة يف مـال الـصغري       ، وقد ظهر أثر هذا الوصف يف موضع اإلمجاع وهو والية املال          
اهد زلة الشـصف يف القياس مبن باإلمجاع وإنما يشترط هذا لوجوب العمل بالوصف؛ ألنّ الو        

ورات دينه واجتنابه عنها يدلّ ظاهراً على أنه جيتنـب عـن            ظمن العدالة وهو اجتنابه عن حم     
الكذب يف الشهاده أيضاً فظهور أثر لوصف يف موضع آخر يدلّ ظاهراً على أنه مؤثّر يف موضع 

كذا يف ، سبة فيجوزه وال يوجبهوأما جمرد املنا، زاع فهذا يوجب العمل بالقياس ذه العلّةـالن
  ١٢". املعدن"و" الفصول"

  ١٢. زلة املتحقّقـألنّ غلبة الظن عند انعدام ما فوقها من الدليل مبن] مل جيز له التيمم: [قوله  )١(
كما إذا اجتهبت عليه القبلة وحتري ووقع حتريه على شيء بغلبة الظن وليس             ] مسائل التحري : [قوله  )٢(

  ١٢به .سأله فيجب العملعنده من ي
بالفرق بني األصل والفرع يف الوصف املناسب؛ ألنّ عنده وجود الفرق           : أي] بالفرق املناسب : [قوله  )٣(

: ومثال ذلك كما قال الشافعي رمحه اهللا      ، يوجد مناسب يف املقيس عليه سوى الوصف الذي علّلتموه        
دفع حاجة الفقري و للسائل أن يبطلـه بـالفرق          جيب الزكاة يف مال الصيب قياساً على البالغ واجلامع          

 موضع اإلمجاع لتطهري اآلثام والذنوب أو هـذا          صورة إنّ وجوب الزكاة يف   : املناسب وهو أن يقول   
  ١٢". املعدن"و" الفصول"كذا يف ، املعىن مفقود يف صورة الفرع فال جيب

 ١٢ .من األكل واللبس ١٢ .أي إعطاء الدرهم إىل الفقري ١٢ .أي على ظننا بقرينة قوله رأينا

 ١٢ .حالية ١٢. أي ظننا

 ١٢ . يف موضع النصإو ١٢ .أي الوصف املناسب للحكم

 ١٢ .يأي غلبة الظن بالرأ ١٢ .أي غلبة الظن ١٢ .على صاحب الظن

 ١٢ .بيانية
 ١٢ .أي هذه العلة مبرتلة آه

من الكتاب والسنة واإلمجاع
. 

١٢
 

 ١٢ .أي املسافر ١٢ .أي املسافر ١٢ .وهو يف الطريق

 ١٢ .اسم أن

 ١٢ .أي املسافر

 ١٢ . أو تغري األوىلبأن خيترع علة أخرى ١٢ .أي بالعلة املستنبطة بالرأي واالجتهاد

 ١٢ .للعلية بعلة أخرى

 ١٢ .أي وجود الفرق

 ١٢ .أي الوصف ١٢ .أي الوصف الذي عللتموه ١٢ . عليهيف أصل املقيس

 ١٢ .أي الوصف

 ١٢ .أي احلكم

 ١٢ .أي غلبة الظن



 

   )٢٥٣(  

     

زلة احلكم بالشهادة بعد تزكية الـشاهد    ـمبن)٢(لبالنوع األو )١(ان العمل هذا ك 
 ظهور العدالـة قبـل التزكيـة     عندزلة الشهادة   ـوالنوع الثاين مبن   وتعديله

  .)٣(زلة شهادة املستورـوالنوع الثالث مبن

                                                
رق بينها أنّ الوصف املعلوم بالكتـاب   على ما ذكرنا من األقسام الثالثه والف      : أي] كان العمل : [قوله  )١(

ـ  ـوالسنة مبن  زلة تزكيـة  ـزلة تزكية الشاهد املعدل من املزكّى؛ ألنّ داللة النص على كونه علّـة مبن
زلة الشاهد الذي ظهر عدالته قبل التزكيـة؛ ألنّ         ـوالوصف املعلوم باإلمجاع مبن   ، الشاهد من املزكّى  

  ١٢. لى أنّ هذا الوصف علّتهاإلمجاع ال يدلّ صرحياً وال إشارةً ع
زلة القضاء بشهادة الشهود بعد ـهو التعليل املنصوص بالقرآن واحلديث مبن] بالنوع األول: [قوله  )٢(

فإنه ال يتصور فيه النقض أصالً وهو قضاء كامل موثق وثيق ال حيتمل ، ثُم تزكيتهم بشهادة املزكّني، تعديلهم
  ١٢. البطالن واالنتقاض

ألنه مل تظهر عدالته وفسقه كما مل يظهر كون الوصف علّته بـدليل           ] املستور زلة شهادة ـمبن [:قوله  )٣(
إنّ العمل بالقسم الثالث واجب كما صرح به املاتن أنّ غلبـة الظـن              : فإن قلت ، من نص أو إمجاع   

لقـضاء  زلة املستور يقتضي أن ال جيب العمل به ولكن يكون جائزاً؛ ألنّ ا            ـيوجب العمل وكونه مبن   
إمنا جيب العمل بالوصف املناسـب إذا       :  قلنا ،بشهادة املستور جائز إذا مل يطعن اخلصم بظاهر العدالة        

فعلى هذا ال فرق بني     : ولقائل أن يقول  ، اقترن به احلكم يف موضع اإلمجاع وهو من قبيل النوع الثاين          
ل إمجاع األمة وبالثاين إمجاع اخلـصم  أجيب بأنّ املراد باإلمجاع األو، النوع الثاين والثالث يف التحقيق  

وأجيب بأنّ الفرق ثابت بني النوع الثاين والثالث باعتبار األصل وإن كان غري ثابت بالنسبة       ، مع املعلّل 
، كاٍف يف الفـرق وهو اقتران احلكم به يف موضع اإلمجاع أو يف موضع النص وهذا القدر            ، يف املعانية 
  ١٢". الفصول"كذا يف 

 ١٢ .من املزكني ١٢. الةيف العد ١٢ .وهو الوصف املعلوم بالكتاب والسنة ١٢ .أي ما ذكرنا من األقسام الثالثة والفرق بينها

 ١٢ .بالنوعالعمل  ١٢ .أي الشاهد

 ١٢ .العمل بالنوع إخل

 ١٢ .ي واالجتهادوهو وصف املعلوم بالرأ



 

 

  والقول مبوجب العلة  )١(املمانعة :هة على القياس مثانية   األسولة املتوج 
 :ا املمانعة فنوعان   أم ،والنقض واملعارضة )٢(والقلب والعكس وفساد الوضع والفرق    

  صدقة الفطر وجبت   : ومثاله يف قوهلم   ،والثاين منع احلكم  )٣(دمها منع الوصف  أح
  ال نسلم وجوا بالفطر بل عندنا جتب       :قلنا ، ليلة الفطر  بالفطر فال تسقط مبوته   
ة فال   قدر الزكاة واجب يف الذم     :ذا قيل إ)٥( وكذلك ،)٤(برأس ميونه ويلي عليه   
ة ن قدر الزكاة واجب يف الذمأ ال نسلم   : قلنا ،نكالدي)٦(يسقط الك النصاب  

                                                
هي أساس املناظرة وأصلها؛ ألن املناظرة وضعت على مثال اخلصومات يف الـدعاوي        ] املمانعة: [قوله  )١(

والسائل يدعي  ، فاملعلّل يدعي لزوم احلكم الذي رام قصد إثباته على السائل         ، الواقعة يف حقوق العبادة   
احلقوق الدفع عن نفسه واإلنكار فال ينبغي له        عليه فكان سبيله اإلنكار كما أن سبيل املدعى عليه يف           

دعاه ايب مؤثراً يف احلكم يتجاوز      عند الضرورة وهي أنه إذا ثبت ما ا       أن يتجاوز إىل غري املمانعة إال       
السائل عنها إىل القول مبوجب العلة إن أمكنه ذلك بأن كان الوصف من جنس احلكـم وإال يـشغل      

  ١٢". الفصول"كذا يف ، ل الكالم إىل املعارضة سهل األمر على ايبفإذا زا، بالقلب ثُم باملعارضة
قيل ، إنه ذكر الفرق ومل يشرع يف مثاله كما شرع يف سائر األسولة         : ولقائل أن يقول  ] والفرق: [قوله  )٢(

لَما ذكر مثل الفرق يف الفصل السابق على هذا الفصل مل يذكر هاهنا االختصار على أنـه جـاز أن                    
    ١٢". ن األصولمعد"كذا يف ، املنت وهو غري بعيداً من الكاتب يف نسخة يكون سهو

ال نسلم أنّ الوصف الذي جعله املعلّل علة موجود يف املتنازع فيـه             : بأن يقول ] منع الوصف : [قوله  )٣(
  ١٢. واملنع إما مع السند أو بدونه والسند ما يكون املنع مبنياً عليه

ذلك املكلّـف   :  أي ¼يلي عليه ½: أي يقوم املكلّف بكفايته حيتمل مؤنة وقوله      ] ونه ويلي عليه  مي: [قوله  )٤(
حتملوا هذه املؤنة عمن وجـب  :  أي¼أدوا عمن متونون½: على ذلك الرأس لقوله عليه الصالة والسالم 

  ١٢.  يف باب األسباب من هذا الكتابم به أنّ الرأس سبب وسيأيت حتقيقهفعل، عليكم مؤنه
 قدر الزكاة وهو    : أي مثل املمانعة يف الوصف يف املسألة السابقة املمانعة فيما إذا قال            ]وكذلك: [قوله  )٥(

  ١٢". املعدن"كذا يف ، جب يف الذمة ال تعلق هلا بالعنيامخسة دراهم و
  جعل الشافعي رمحه اهللا وجوب مقدار الزكاه علته للحكم] إخل... فال يسقط الك النصاب: [قوله  )٦(

      ï 

  )٢٥٤(  

     
 ١٢ .بالتعليل بالعلل الطردية ١٢ . الواردةأي االعتراضات

 ١٢ .أي انعكاس العلة غري علة بالنقض

  وهو منع السائل عن قبول ما أوجب
 ١٢ .كقولك ال نسلم أن احلكم يف األصل أو الفرع هذا ١٢ .من املمانعة ١٢ .أي نوعي املمانعة ١٢ .       املعلل بتعليل من غري دليل

 ١٢ .أي املنع بالوصف

 ١٢. الشافعية

 ١٢ .صدقة الفطر ١٢ .الفطرأي صدقة  ١٢ .الغين املقيمأي املكلف  ١٢ .أي لوجود يوم الفطر

 ١٢ .هو مخسة دراهم يف مئيت درهم ١٢ .أي باربرداري كند ١٢ .املكلف

 ١٢ .وإنه واجب يف الذمة ال يسقط الك املال ١٢. ما حال احلول ومل يؤد الزكاة بعد



 

 

ك كالدين بعـد     الواجب أداؤه فال يسقط باهلال     :ولئن قال ، بل أداؤه واجب  
  األداء واجب يف صورة الدين بل حرم املنع حتى خيرج          م أنّ  ال نسلّ  : قلنا ،املطالبة

 )٣( املسح :ذا قال إذلك  وك ،)٢(من قبيل منع احلكم   )١(عن العهدة بالتخلية وهذا   
  التثليث مسنوننّ أم ال نسلّ:)٤( قلنا،ه كالغسلث تثليسنركن يف باب الوضوء فلي
                                                

ال نسلّم أنّ قدر الزكاة واجـب يف        : فنقول، وإنما مننع هذه العلة   ،  بعد هالك املال   وهو بقاء الواجب  
  ١٢". فصول احلواشي"كذا يف ، بل أداءه واجب يف الذمة، الذمة

  ١٢. ال نسلّم أنّ وجوب األداء ثابت يف صورة الدين: قولنا: أي] وهذا: [قوله  )١(
احلكم يف : ولقائل أن يقول، اء وجوازه من قبيل األحكامألنّ وجوب األد] من قبيل منع احلكم: [قوله  )٢(

وأما وجوب األداء فجعل وصفاً جامعاً بني األصـل   ، هذا القياس وهو عدم سقوط الزكاة الك املال       
فكان منع الوجوب من قبيل منع الوصف؛ ألنه وصف هذا احلكم ال            ، وهو الدين والفرع وهو الزكاة    

إنما جعل املصنف رمحه اهللا وجوب األداء من منع       : أقول،  املثال للمثّل  فال يطابق ، من قبيل منع احلكم   
، فال يضر كونه من قبيل منع الوصف يعارض القياس        ، احلكم باعتبار أنّ األداء يف األصل من األحكام       

  ١٢. كذا قيل
عضاء املغـسولة   فاملعلّل من الشافعية مثالً علّل حكم سنية تثليث الغسل يف األ          ] إخل... املسح: [قوله  )٣(

 والفرض ،إنما كان من جهة أنّ الغسل فرض وركن للوضوء  ، بالركنية بأنّ التثليث يف الغسل املفروض     
الفرضية يف  : ثُم إذا وجدت هذه العلّة أي     ، يكمل بالسنن و التكميل إنما هو بالتكرير وكماله بالتثليث        

عي رمحه اهللا أنه مسنون مبياه خمتلفة نص عليه         املسح يسن فيه أيضاً تكميله بالتثليث وهذا مذهب الشاف        
لكن حكى الرافعي أنّ كونه مرةً واحدةً وجه ألصحابنا         ، يف كتبه وقطع به مجاعة من مجاهري أصحابه       

وهو مذهب أكثر العلماء والفقهاء وحكاه الترمذي أيضاً عن الشافعي ومذهبه يف التثليث حكاه ابـن            
ة أنّ املسنون هو املرة اء وهو رواية عن أمحد وداود ومذهب احلنفياملنذر عن أنس وسعيد بن جبري وعط 

قال ابن املنذر ومن قال به ابن عمر وطلحة بن مصرف واحلكم وعماد والنخعي وجماهـد                ، ةاملستوعب
وقال ابن عـدي  ، وسامل بن عبد اهللا واحلسن البصري ومالك وأمحد والثوري وغريه اختاره ابن املنذر         

  ١٢". احلصول"كذا يف ،  مبسح الرأس مرة واحدة وهو األصحكلّ الرواة قالوا
ال نسلّم أنّ التثليث مسنون يف الغسل فمنعنا احلكم وهو سنية التثليث يف املقيس عليه وهو   ] قلنا: [قوله  )٤(

بيان منع احلكم أنّ التكرار ليس بسنة مقصودة يف األصل؛ ألنه           : وبيانه أي ، الغسل يف األعضاء الثالثة   
      ï 

  )٢٥٥(  

     

 ١٢ .ال يسقط ١٢ .أي قدر الزكاة ١٢ .مثال منع احلكم ١٢ .يف الذمة

 ١٢ .ن مال مديونهمعن أن يأخذ مقدار دينه  ١٢ . رب الدين على املديون إىلأي أداء الدين

 ١٢ .أي مثل منع احلكم فيما تقدم منع احلكم فيما إذا قال إخل ١٢. وإن مل يأخذ الدائن املال ١٢ .أي عهدة الدين

 ١٢. أي املسح ١٢. أي فرض داخلي ١٢ .أي مسح الرأس

 ١٢ .املديون



 

   )٢٥٦(  

     

طالـة القيـام    إك)١(طالة الفعل يف حمل الفرض زيادة على املفروض       إل بل   يف الغس 
 بالتكرار ر إالّيف باب الغسل ال يتصو)٢(ن اإلطالةأ  الصالة غري يف بابوالقراءة

ن اإلطالة مـسنون    أ ب : ومبثله نقول يف باب املسح     ،الستيعاب الفعل للمحل  
بالطعـام شـرط    )٣(يع الطعام  التقابض يف ب   : وكذلك يقال  ،بطريق اإلستيعاب 

 ال نسلم أن التقابض شرط يف باب النقود بل الشرط تعيينـها        :قلنا)٤(كالنقود
                                                

 أثر لوصف الركنية يف التكرار وإنما أثره يف سنية التكميل؛ ألنّ السنن والواجبات إنمـا شـرعت                  ال
التكميل األصل يف سائر األركان والتكميل إنما يكون بإطالة الفـرض  : مكمالت للفرائض؛ وألنه أي   

 بتكرارهـا   إطالتها ال أال ترى أنّ القيام والركوع والسجود إنما يكون تكميلها ب         ، يف حملّه فيما أمكن   
ا مل جند حمل اإلطالة يف الغسل؛ ألنّ املفروض لَما استغرق حمله كانت اإلطالة تكميالً وكذا القراءة إالّ أن
، فصرنا ضرورة إىل التكرار خلفاً عن األصل والعمل باألصل ممكن يف مسح الرأس، يف غري حملّ الفرض 

  ١٢". الفصول" يف كذا، باإلطالة فيها باالستيعاب فافهم: فقلنا
يف : يف حملّه؛ وذلك ألنّ التكرار ليس بسنة مقصودة يف األصـل أي : أي] زيادة على املفروض : [قوله  )١(

الغسل؛ ألنه ال أثر لوصف الركنية يف التكرار إنما أثره يف سنية التكميل؛ ألنّ السنن والواجبات إنمـا           
سائر األركان والتكميل إنما يكـون بإطالـة        شرعت مكمالت للفرائض وألنّ التكميل هو أصل يف         

  ١٢". املعدن"كذا يف ، الفرض يف حملّه زيادة على القدر املفروض
إذا كانت اإلطالة مسنونة يف الغسل دون التكرار فلم : جواب عما يقال] إخل... غري أنّ اإلطالة: [قوله  )٢(

 الفعل كلّ    يتصور إالّ بالتكرار الستيعاب    بأنّ اإلطالة يف باب الغسل ال     : مل يعمل باإلطالة فيه؟ فأجاب    
  ١٢". ناملعد"كذا يف ، احملل

والظاهر عن هذا متاثلهما يف     ، من جنس احلبوب كاحلنطة والشعري    : أي] إخل... يف بيع الطعام  : [قوله  )٣(
، اجلنس كبيع احلنطة باحلنطة وامللح بامللح ويشترط فيه التسوية حبديث الربا مثالً مبثل أخرجه مـسلم               

واجـب  :  أي ¼شـرط ½:  وقوله ،وفيه يداً بيد  ، وعلى هذا الظاهر يشترط التقابض أيضاً حبديث الربا       
  ١٢. ضروري وإالّ فال تعليل إلثبات الشرطية وإنما هو للحكم على ما تقرر

بيع النقود وهي األمثان حيث شرط تقابض البدلني يف عقد الصرف واجلامع أنّ             : أي] كالنقود: [قوله  )٤(
 ١٢.  منهما مال جيري فيه الرباكالً

 ١٢ .القدر ١٢ .الغسل املسنون ١٢ .املسنون

 ١٢ .أي إطالة الفعل

 ١٢ .بيان القول ١٢ .أي الغسل ١٢ .كله ١٢ .أي الغسل

 ١٢ .أي تقابض البدلني

 ١٢ .أي يف باب بيع النقود وهو عقد الصرف ١٢ .أي كبيع النقود شرط فيه التقابض

 ١٢ .يف باب النقود

 ١٢ .أي النقود

 ١٢ .يف املسح



 

   )٢٥٧(  

     

، )٣(ال تتعني إال بالقبض عنـدنا )٢( النقودأنّبالنسئة غري   )١(كيال يكون بيع النسئة   
معلوهلا غري  ة فهو تسليم كون الوصف علة وبيان أن         ا القول مبوجب العل   وأم

  ألن ؛حد يف باب الوضوء فال يدخل حتت الغسل       )٤(ومثاله املرفق ، ما ادعاه املعلل  
 ؛حد الساقط فال يدخل حتت حكم الساقط      )٦( املرفق :قلنا، )٥(احلد ال يدخل يف احملدود    

                                                
النسيئة :  الكايل بالكايل أي   وهو حرام لنهيه عليه الصالة والسالم عن بيع       ] إخل... بيع النسيئة : [قوله  )١(

قد أمجع الناس على عـدم  : وقال أمحد رمحه اهللا، خر أيضاً كحديث يداً بيد  يئة ويؤيده أحاديث أ   سنبال
  ١٢. جواز بيع الدين بالدين 

لَما كان التعيني يف النقود شرطاً دون القـبض فينبغـي أن     : جواب ما يقال  ] آه… أنّ النقود : [هقول  )٢(
معـدن  "كذا يف   ، بأنّ النقود ال تتعني وإن عينت إالّ بالقبض       : فأجاب، جيوز بيع النقود بدون القبض    

  ١٢". األصول
وهلذا إذا ابتـاع    ، سوخ بثبوما يف الذمة   إذ الدراهم والدنانري ال يتعينان يف العقود والف       ] عندنا: [قوله  )٣(

ني من غري قـبض    ـفإنه يتعني بالتعي  ، سلعة بدراهم معينة جاز أن يوجب مكاا أخرى خبالف الطعام         
  ١٢". املعدن"كذا يف ، فال حيتاج إىل التقابض

، إخل... احلد ال يدخل  فإنّ املعلّل ادعى أنه ال يدخل حتت الغسل بعلّة أنّ           ] إخل... ومثاله املرفق : [قوله  )٤(
والسائل يسلم أنّ هذا الوصف وهو كونه حداً يف باب الوصف علّة هلذا احلكم ظاهراً  وهو أنـه ال                    

دعاه دود فيكون املعلول هاهنا غري ما ايدخل حتت الغسل لكن حكمها بالتحقيق أنه مل يدخل حتت احمل      
نه ال يدخل حتـت حكـم       إ: قلنا، رةاملذكواملعلّل؛ ألنّ دعواه أنه ال يدخل حتت حكم الغسل بالعلة           

وقد سبق حتقيق هذا يف حروف املعاين على وجه االستقـصاء واحلـدود ٍح             ، الساقط بالعلة املذكورة  
 ألنّ اجلانب املقصود كما قـال       ؛اجلانب الساقط؛ ألنّ الغاية هاهنا لإلسقاط فكان املرفق حد الساقط         

  ١٢. كذا يف كتب األصول،  فال يدخل حتت الساقطواملرفق حد الساقط ال حد الغسل: املعلّل
كالليل يف باب الصوم جعل القائس كونه حداً يف باب الصوم علّة هلذا ظاهر وهو               ] يف احملدود : [قوله  )٥(

  ١٢". معدن األصول"كذا يف ، ال يدخل حتت الغسل
ألنّ الغاية هاهنا لإلسقاط فكـان      سلّمنا املرفق حداً لكنه حد الساقط؛       : قلنا: أي] املرفق: قلنا: [قوله  )٦(

معـدن  "كـذا يف    ، نب املغسول املرفق حد الساقط ال حد املغسول واحملدود اجلانب الساقط إالّ اجلا          
  ١٢. "األصول

 ١٢ .فشرط التقابض ١٢ .فإنه حرام

 ١٢ .أي العلة ١٢ .لحكم املدعى ظاهرال ١٢ .لقول مبوجبهااأي 

 ١٢ .أي املعلول

 ١٢ .بل معلوهلا ما ادعاه السائل

 ١٢ .القول مبوجب العلةأي  ١٢ .أي القائس

 ١٢ .غاية

 ١٢ .أي املغيا ١٢ .أي املرفق

 ١٢ .أي املغيا ١٢ .الغاية

 ١٢ .السائل



 

 

 صوم رمضان صوم فرض فال      :وكذلك يقال ، ألن احلد ال يدخل يف احملدود     
  أنهني إالّـ صوم الفرض ال جيوز بدون التعي:قلنا، جيوز بدون التعيني كالقضاء

 صوم رمـضان ال جيـوز       : ولئن قال  ،هنا من جهة الشرع   اني ه ـوجد التعي 
 بدون التعيني إال أن التعيني    )١( ال جيوز القضاء   :قلنا، التعيني من العبد كالقضاء   بدون  

ـيني    ني العبد وهن  ـالقضاء فلذلك يشترط تعي   يف  يثبت من جهة الشرع     مل   ا وجد التع
 أحدمها أن   :فنوعان)٣(ا القلب وأم، ني العبد ـتعي)٢( جهة الشرع فال يشترط    من

                                                
ـ           ] إخل... ال جيوز القضاء  : [قوله  )١( األول ، نيـاعلم أنّ احملتاج يف صحة عبادة معينة حنوان مـن التعي

ـ ،قد حصل ذلك بنية مطلق الصوميز العبادة عن العاده و  ـلتمي يز العبـادة مـن بـني    ـ والثاين لتمي
 يز إنما ـألنّ احلاجة إىل التمي    زدحام األمثال والنظائر وتراكمها؛   وهذا إنما حيتاج إليه عند ا     ، داتالعبا

 وإذا انقطع عرق الـشركة والتـزاحم فالحيتـاج إىل           ،يز إالّ بعد االشتراك   ـهي بعد املزامحة وال متي    
إذاانسلخ شـعبان   ½وهاهنا االشتراك واالزدحام؛ ألنه ورد يف احلديث        ، يز بني النظائر  ـني للتمي ـالتعي

  ١٢". احلصول"كذا يف ، ¼فال صوم إال عن رمضان
املمانعة يف شرط القياس وهو أنّ الفرع ليس بنظري         : وحاصل هذا اجلواب  ] إخل... فال يشترط : [قوله  )٢(

بصوم القضاء؛ ألنه مل يوجد فيه تعيني من الشرع يف          :  األصل أي  ني يف ـاألصل؛ ألنه إنما شرط التعي    
: ولقائل أن يقـول   ، ني العبد ـني من الشرع فال حاجة إىل تعي      ـصوم رمضان يوجد التعي   : الفرع أي 

ويف ، القول مبوجب العلّة إنما يستقيم إذا سلّم كون الوصف علّةً وبين أنّ معلوهلا غري ما ادعاه املعلّل                
وأجيب بل كذلك؛ ألنّ العلّة املذكورة وهي كون الصوم فرضاً يقتـضي            ، وىل ليس كذلك  مسألة األ 

حاجـة إىل    وقد وجد التعيني هاهنا من جهة الشرع فال       ، ني من جهة العبد   ـني مطلقاً ال التعي   ـالتعي
ـ     ـني يف قول اخلصم التعي    ـاملراد بالتعي : ولقائل أن يقول  ، ني العبد ـتعي يني ـني بطريق القـصد وتع

الشارع ليس فيه قصد العبد فال يتوجه السوال عليه أصالً إالّ أن جياب أنّ هذا القيد غري مـذكور يف                    
  ١٢. وغريه" املعدن"كذا يف ، فإنه قاس مطلقاً، كالمه

أن جيعل أسفل الشيء أعاله وأعـاله      : أحدمها: نيـهو يف اللغة يستعمل يف معني     ] وأما القلب : [قوله  )٣(
أن جيعل باطن الشيء ظاهره وظاهره باطنه كقلب اجلـراب          : ثانيهما، قصعة والكوز أسفله كقلب ال  

      ï 

  )٢٥٨(  

     

 ١٢ .أي مثل القول مبوجب العلة

 ١٢ . يف اشتراط تعيني النية يف صوم رمضانمن جهة الشافعي

 ١٢ .مقيس

 ١٢ .واجلامع كون كل واحد منهما صوما

 ١٢ .تعيني صوم القضاءال جيوز بدون  الأي كما

 ١٢ .مقيس عليه
 ١٢ .فإنه قال عليه السالم إذا انسلخ شعبان فال صوم إال عن رمضان ١٢ .أي يف صوم رمضان

 ١٢ .الشافعي
 ١٢ .بدون التعيني من العبدفإنه ال جيوز 

 ١٢ .لصوم القضاءاأي 

 ١٢ .صوم ١٢ .أي سلمنا

 ١٢ .أي يف رمضان ١٢ .يف صوم القضاء ١٢ .أي لعدم التعيني من الشرع

 ملا
مر من احلديث
. 

١٢
 

 ١٢ .من حيث تنوع قلب العلة على موضوعها

 ١٢ .أي النوعني

 ١٢ .من العيد



 

 

 ومثاله يف الشرعيات    ،)١(جيعل ما جعله املعلل علة للحكم معلوال لذلك احلكم        
جريان الربا يف الكثري يوجب جريانه يف القليل كاألمثان فيحرم بيع احلفنة من             

يف القليل يوجب جريانـه يف      )٣( ال بل جريان الربا    : قلنا ،)٢(حلفنتني منه الطعام با 
حرمة إتـالف الـنفس     )٤(وكذلك يف مسألة امللتجىء باحلرم    ، الكثري كاألمثان 

                                                
، ري هيأة الشيء على خالف اهليأة اليت كان عليها ـوكالمها يرجعان إىل شيء واحد وهو تغي      ، والثوب

ري الدليل ـني وكالمها يرجعان إىل معىن واحد وهو تغيـفكذا يف القياس يستعمل القلب الصحيح مبعني
  ١٢. كذا قيل،  هيأة ختالف اليت كان عليهاإىل

حكماً ومـا   : ما جعله املعلّل علّة جعله السائل معلوالً أي       : يعين] إخل... معلوالً لذلك احلكم  : [قوله  )١(
وإنما يصح هذا   ، وفيه إبطال التعليل بإبطال علّته جبعلها حكماً      ، جعله املعلّل معلوالً جعله السائل علّة     

فأما ، يما إذا علّل املستدلّ باحلكم بأن جعل ما كان حكماً يف األصل علّة حلكم آخرالنوع من القلب ف
لو علّل بالوصف احملض ال يرد عليه هذا القلب؛ ألنّ الوصف ال يصري حكماً بوجه وال يصري احلكـم             

  ١٢". املعدن"كذا يف ، الثابت علّةً له؛ ألنه سابق على احلكم
 من جعل الربا يف الكثري حراماً يف بيع ما يدخل حتت الكيل يوجب جريان الربا إالّ] باحلفنتني منه: [قوله  )٢(

  ١٢. فإنه جيري فيه الربا يف القليل والكثري واجلامع أنّ كالً منهما جيري فيه الربا، يف القليل كاألمثان
ري حكماً وهو علّة    فقد قلبنا تعليل اخلصم وجعلنا جريانه يف الكث       : أي] إخل... بل جريان الربا  : [قوله  )٣(

وفيه أنّ القلب إنمـا يكـون يف        ، يف قياس اخلصم وجعلنا جريانه يف القليل علّة وهو حكم يف قياسه           
كذا ، م القلب يف األصلبأنّ القلب يف الفرع يستلز : واملصنف رمحه اهللا قلب يف الفرع وجياب      ، األصل

  ١٢". ناملعد"يف 
فإنه إذا التجى إىل احلرم ال يقتل فيه عندنا         ، القصاص يف النفس  وهو من عليه    ] امللتجيء باحلرم : [قوله  )٤(

إالّ أنه ال يطعم وال يسقى وال جيالس         ]٩٧: آل عمران   [ اآلية   ﴾ومن دخلَه كَانَ آِمناً    ﴿: لقوله تعاىل 
 وعند الشافعي رمحه اهللا يقتل يف احلرم بالقيـاس  ، وال يباع حىت يضطر إىل اخلروج فيقتل خارج احلرم        

على من عليه القصاص يف الطرف؛ ألنه إذا التجى إىل احلرم يستوىف منه القصاص اتفاقاً فكذا من عليه                  
حرمة إتالف الـنفس    : قال أصحاب الشافعي رمحه   ، القصاص يف النفس واجلامع أنّ كال منهما جانٍ       

يد احلـرم؛   أنّ حرمة إتالف النفس علّة حلرمة إتالف الطرف كص        : يوجب حرمة إتالف الطرف يعين    
  فعلم أنّ حرمة، وحرمة الطرف غري ثابت يف امللتجي باإلمجاعألنّ حرمة نفسه يوجب حرمة طرفه 

      ï 

  )٢٥٩(  

     

 ١٢ .أي هذا النوع من القلب ١٢ . ليجعلمفعول ثان ١٢ .مفعول أول ١٢ .السائل

 ١٢ .من الطعام مما يكال ١٢ .ريان إخلجكقول الشافعية 
 ١٢ .وهو العكس احلقيقي

 ١٢ .يك كف دست ١٢ .مما هو أقل من نصف الصاع ١٢ .الربا

 ١٢ .الربا ١٢ .بيع ١٢ .أي ليس األمر كك ١٢ .من الطعام

 ١٢ .بيع ١٢ . حلرمة إتالف إخلأي علته ١٢ . الصورة املتقدمةأي مثل القلب يف



 

 

يوجب )١( بل حرمة إتالف الطرف    :قلنا، يوجب حرمة إتالف الطرف كالصيد    
كم ال تبقـى  حرمة إتالف النفس كالصيد فإذا جعلت علته معلولة لذلك احل         

والنـوع   .علة له الستحالة أن يكون الشيء الواحد علة للشيء ومعلوال له          
ما ادعاه من احلكم علة الثاين من القلب أن جيعل السائل ما جعله املعلل علة لِ  

 مثاله صوم ،للمعلل)٢(ن كان حجةإلضد ذلك احلكم فيصري حجة للسائل بعد   
 فرضـا  )٣( ملا كان الصوم   :قلنا، عيني له كالقضاء  رمضان صوم فرض فيشترط الت    

                                                
  ١٢. كذا يف بعض احلواشي، النفس أيضاً غري ثابت وإالّ يلزم ختلّف احلكم عن العلّة وهو باطل

آل [ ﴾من دخلَه كَانَ آِمناًو ﴿: إنّ قوله تعاىل : ولقائل أن يقول  ]  حرمة إتالف الطرف   بل: قلنا: [قوله  )١(
فبأي دليل يترك الـشافعي الـنص يف        ،  يدلّ على ثبوت حرمة النفس واألطراف مجيعاً       ]٩٧: عمران  

بأنّ الشافعي رمحه اهللا ترك لقوله عليـه الـصالة          : وأجيب، النفس واألطراف وعلماؤنا يف األطراف    
النص يتناول األنفس دون األطـراف؛      : قال علماؤنا و، ¼احلرم ال يعيذ عاصياً وال فاراً بدم      ½: والسالم

  ١٢. كذا قيل، ألنّ األطراف يف حكم األموال على ما عرف
وهذا كقلب اجلراب وهـو     ، ذلك الوصف حجة للمعلّل وشاهد له     : أي] ن كان حجةً  بعد إ : [قوله  )٢(

 لك كان ظهـره     فأي الوصف كان شاهداً عليك قلبته فجعلته شاهداً       ، جعل ظهره بطناً وبطنه ظهراً    
وهذا النوع من القلب ال يتحقّق إال بوصف زائد فيه تفسري الوصف األول ال ، إليك فصار وجهه إليك  

كـذا يف  ، ني بدون الزيـادة ـمبدل له؛ ألنّ الوصف الواحد ال ميكن أن يكون شاهداً حلكمني متنافي          
  ١٢". ناملعد"

 حلكمنا بعـدم    ةًدليل املعلّل وعلّته دليالً لنا وعلّ     ليس هذا جعل    : قلت] آه… لَما كان الصوم  : [قوله  )٣(
 بـل  وهذا ليس عكساً حقيقيـا ، ه للصومهو تعين اليوم يف نفس، بل بعد ضم أمر زائد إليه     ، نيـالتعي

ثُم اعلم أنّ كلّ هذا املقاوالت وأحناء النظر واحملاورات مبنية على الغفلة ومطارحه قبل تنقيح               ، صورياً
فإنه ينقّح أوالً أنّ احلكم املعلّل بالفرضية هل هو وجوب مطلـق  ، قيق مضمون املدعىحملّ البحث وحت 

لكنـه  ، ني العبدي فضارـني شرعي أو وجوب خصوص التعيـني فمسلّم وغري ضار؛ ألنه تعي     ـالتعي
  كما حقّقه، عارضةفبعد تنقيح ال يبقى للسائل إالّ مقام املنع أو النقض أو امل، غري مسلّم اقتضاء العلّة له

      ï 

  )٢٦٠(  

     

 ١٢ .من األعضاء ١٢ .أي كصيد احلرم

 ١٢ .العلة ١٢ . الذمي وكما يف املسلم

 ١٢ . مستلزم للدورألنه ١٢ .أي احلكم

 ١٢ .بال اعتبار اختالف اجلهة
 ١٢ .الضمري مفعول أول جلعل

 ١٢ .مفعول أول ليجعل

 ١٢ .شيءأي ذلك ال

 ١٢ .املعلل

 ١٢ .مفعول ثان ليجعل

 ١٢ .الوصف الذي علله املعلل

 ١٢ .وشاهدا

  أي هذا النوع من القلب قول ١٢ .الوصف الذي علله املعلل
 ١٢ . الشافعي رمحه اهللا صوم إخل

 ١٢ .أي صوم رمضان

 ١٢ .أي كصوم القضاء

 ١٢ .يف بطالن قياس املعلل بطريق القلب

 ١٢ .مفعشل ثان ليجعل



 

 

فنعين )٣(ا العكس  وأم ،)٢(اليوم له كالقضاء  )١(ني له بعد ما تعني    ـال يشترط التعي  
 أن يتمسك السائل بأصل املعلل على وجه يكون املعلل مضطرا إىل وجه             :به
 فال جيب فيها الزكاة   ت لالبتذال    ومثاله احللي أعد   ،ة بني األصل والفرع   قارفامل

زلة الثياب فال جتب الزكاة يف حلي       ـ لو كان احللي مبن    : قلنا ،)٤(كثياب البذلة 
  ال يليق  اا فساد الوضع فاملراد به أن جيعل العلة وصف        وأم، الرجال كثياب البذلة  

 اختالف الدين طرأ على   : )٥( مثاله يف قوهلم يف إسالم أحد الزوجني       ،بذلك احلكم 
                                                

  ١٢". احلصول"كذا يف ، أهل املناظرة
  ١٢. ال يف نفس الفرض، وهذا وصف زائد؛ ألنّ فيه تعيينه للوصف األول؛ ألنّ كالمنا فيه] بعد ما تعين: [قوله  )١(
وصوم رمضان يتعين ، كصوم القضاء ولكن صوم القضاء يتعين بعد الشروع فيه: أي] كالقضاء: [قوله  )٢(

  ١٢. ى سائر الصيامات؛ ألنه نٰففيه
أن يتمـسك   ½: ويف االصـطالح  ، ¼أن يرد الشيء إىل السنة األوىل     ½: وهو لغةً ] وأما العكس : [قوله  )٣(

لضد احلكـم   : أي، لضد ما فرع املعلّل   ، اجعله املعلّل أصالً مقيساً عليه    مب: أي، ¼السائل بأصل املعلّل  
: ما ذكره املصنف من تفسري العكس بقوله      : فإن قلت ، دعى بالقياس الذي جعله املعلّل فرعاً واحلكم امل     

فال يكون مانعا لدخول النوع الثاين من       ،  فهو نفس معىن القلب املذكور     ،¼إخل... أن يتمسك السائل  ½
ويدخل فيه فساد الوضع؛ ألنّ فساد الوضع هو أن يظهر تأثري الوصف يف نقيض احلكم املعلّل                ، القلب

فالسائل يف فساد الوضع أيضاً متسك بأصل املعلّل على وجه يضطر املعلّل إىل املفارقة              ، بنص أو إمجاع  
واجلواب أنّ فساد الوضع ال يدخل فيه؛ ألنّ متسك املعلّل بأصل املعلّل هاهنا مطلق . بني األصل والفرع

ويف فساد الوضع   ، ال سواء أثّر يف النقيض أو    : أي، عن ثبوت قيد التأثري بالنص أو اإلمجاع يف النقيض        
  ١٢". فصول احلواشي"كذا يف ، وهذا القدر كاٍف يف هذا املقام، مقيد به فظهر الفرق

بني حلـي   : أي، فاضطر املعلّل يف صحة قياسه إىل قبول الفرق بني األصل والفرع          ] كثياب البذلة : [قوله  )٤(
  ١٢. فلم يتحقّق فيه االبتذال خبالف الثياب، ¼حلي الرجال حرام االستعمال½: الرجال وثياب البذلة بأن يقال

وعنـد  ، إنه تقع الفرقة مبجرد اإلسالم    : فإّم قالوا يف إسالم أحدمها    ] يف إسالم أحد الزوجني   : [قوله  )٥(
ألنّ يف إسالم أحدمها اختالف الـِدين       : قالوا، األحناف ال تقع الفرقة قبل عرض اإلسالم وإباء اآلخر        

      ï 

  )٢٦١(  

     

 ١٢ .من العبد ١٢ .حلاصلألنه حتصيل ا

 ١٢ .أي الصوم

 ١٢ .أي كصوم القضاء ١٢ .شرعا

 ١٢ .يصري ١٢ .أي العكس

 ١٢ .أي احللي والثانيث للجنس ١٢ .أي االستعمال ١٢ .أي العكس قول الشافعية يف احللي

 ١٢ .واجلامع أن كال منهما لالبتذال ١٢ .ال جيب الزكاة فيها

 ١٢ .بطريق العكس

 ١٢ .واحلال أنه جتب ١٢ .ياب البذلةأي ث

 ١٢ .اليصح ١٢ .أي فساد الوضع

 ١٢ .الشافعية ١٢ .أي فساد الوضع ١٢ .بيان فسادهعليه فأورد السائل 



 

 

، لنكاح فيفسده كارتداد أحد الزوجني فإنه جعل اإلسالم علة لزوال امللك          ا
وكذلك ،  اإلسالم عهد عاصما للملك فال يكون مؤثرا يف زوال امللك          :قلنا

 لة طول احلرة إنه حر قادر على النكاح فال جيوز له األمة كما لو كانت              ئيف مس 
 ي جواز النكاح فال يكون مؤثرا وصف كونه حرا قادرا يقتض: قلنا،حتته حرة

 الوضوء طهارة فيشترط له النية      :فمثل ما يقال  )١(ضا النق وأم، يف عدم اجلواز  
 :ا املعارضة فمثل ما يقـال     وأم،  ينقض بغسل الثوب واإلناء    :)٢(قلنا، كالتيمم

                                                
، املعلّل جعل اإلسالم علّة لزوال امللك     : هذا فاسد وضعاً؛ ألنه أي    : قلنا، الردةفيوجب فساد النكاح ك   

كما أي أسلم يف دار احلرب فقد عصم نفسه وماله وولـده            ، واإلسالم عهد عاصماً للملك واحلقوق    
  ١٢". الفصول"كذا يف ، فال يكون مؤثّراً يف زوال امللك، الصغري

سواء كان ملانع أو لغريه عند من مل جيـوز          ،  العلّة وختلّف احلكم عنه    فهو وجود ] وأما النقض : [قوله  )١(
وعند من جوزه هو ختلّف احلكم عمـا        ، فالتخصيص مناقضة عندهم  ، ختصيص العلّة : أي، التخصيص

واجلامع أنّ كـال    ، فيشترط فيه النية كالتيمم   ، الوضوء طهارة : مثاله ما يقال  ، ادعاه املعلّل علّة ال ملانع    
ينقض بغسل الثوب واإلناء لوجود العلّة وهي الطهارة مـع          : قلنا، وال عبادة بدون النية   ، نهما عبادة م

  ١٢. كذا قيل، ألنه مل يشترط النية فيهما فتدبر، وهو اشتراط النية، ختلّف احلكم
يلزم ختلّف  : تم حتى تقولوا  فعاد املعلّل فارقاً بتغيري العلّة إىل أنّ العلّة ليست ما فهم          ]  آه ...قلنا: [قوله  )٢(

فيحتاج فيها ، وهي غري معقولة ، بل العلّة عندنا هو الطهارة احلكمية     ، احلكم عن علّته يف طهارة الثوب     
االقتـصار علـى    ! نعم، بأنّ تنجس البدن خبروج النجاسة أمر معقول      :  وأجاب عنه احلنفية   ،إىل النية 

فإذا تنجس البـدن    ، قد جوز لدفع احلرج   ، غري معقول األعضاء األربعة مع وجوب تطهري البدن كلّه        
فإنّ ، واملاء مطهر بطبيعة املطهر شرعاً أيضاً فيتطهر به ويزيل النجاسة بال حاجة إىل النية خبالف التيمم               

فيه نظر فإنّ هذا غفلة ظاهرة عـن حقـائق األجنـاس احلقيقيـة           : قلت يل ، التراب ملوث ال مطهر   
وجـوده  ومعىن اعتباري غري معقول    ، قصوده أنّ احلكمية مانعية شرعية غري حمسوسة      فإنّ م ، واحلكمية

فإنّ املاء إنما املعقول من طبعه إزالـة الـنجس          ،  يزيله املاء  يطهره واملطهر والنجس  حىت  ، لى البدن ع
     اعتباري يتحقّق ، احملسوس ال إزالة معىن عقلي ة حىتبه املفال حمالة يفتقر إىل الني  الـشرعي عىن احلكمي

      ï 

  )٢٦٢(  

     

 ١٢ .فإن ارتداد أحدمها يفسده ١٢ .االختالف يف الدين

 ١٢ .أي اخلصم

 ١٢ .أي ملك النكاح

 ١٢ .اإلسالم ١٢ .واحلقوق ١٢ .اف خافظأي عر
  أي مثل فساد الوضع يف مسئلة
 ١٢ . اإلسالم فساد الوضع يف إخل

 ١٢ .أي القدرة على نكاحها

 ١٢ .أي الناكح

 ١٢ .مثل عدم اجلواز فيما إخل ١٢ .أي نكاح احلرة

 ١٢ .الوصف املذكور ١٢ .أي نكاح األمة ١٢ .أي الناكح

 ١٢ .أي الوضوء ١٢ .أي نكاح األمة

 ١٢ .احد منهما عبادة وال عبادة بدون النيةواجلامع أن كل و

 ١٢ ).أي اشتراط النية(لوجود العلة أي الطهارة مع ختلف احلكم  ١٢ .يشترط له النية

 ١٢ .عنها

 نفس  بطالنوجبي  أن التناقض والتعارضالفرق بني التناقض
 ١٢ . الدليل يتعرض مينع ثبوت احلكم من غري أنالدليل والتعارض

 ١٢ .النكاح

 ١٢ .أي احلر



 

   )٢٦٣(  

     

 املسح ركن فال يـسن      :قلنا، يسن تثليثه كالغسل  لاملسح ركن يف الوضوء ف    
  .ح اخلف والتيممتثليثه كمس

                                                
وغسل الثوب  ، كالمنا يف الطهاره اليت هي عبادة     : فإن قلت ، "احلصول"كذا يف   ، مور به يف الشرع   املأ

فإنّ العبادة فعل ، مثل غسل الثوب واإلناء ليس الوضوء يف نفسه بعبادة أيضاً: قلت، واإلناء ليس بعبادة
وال يعقل فيـه معـىن      ، والوضوء يف نفسه إراقة املاء    ، اًيأيت به املراد تعظيماً هللا تعاىل وتذلّالً وخضوع       

  ١٢. فاندفع ما أوردت، الصالة: بل هو أهلية يف املرء للعبادة أي، العبادة

 ١٢ .يف الوضوء ١٢ .أي املسح ١٢ .يف الوضوء

 ١٢ .وهو وجود العلة مع ختلف احلكم عنها



 

   )٢٦٤(  

     

 شرطه فالسبب ما  عندويثبت بعلته ويوجد    )٢(يتعلق بسببه )١( احلكم 
بواسطة كالطريق فإنه سبب للوصول إىل املقـصد        )٣(يكون طريقا إىل الشيء   

فعلى هذا كل مـا     ، دالءواحلبل سبب للوصول إىل املاء باال      ،بواسطة املشي 
ـ      كان طريقا إىل احلكم بواسطة يسمى سببا       ، ة له شرعا ويسمى الواسطة علّ

تلف بواسطة  لله سبب   ص وحل قيد العبد فإن    فل والق صطبمثاله فتح باب اإل   
  والسبب مع العلّة إذا اجتمعا يضاف احلكم        .والطري والعبد )٤(ةتوجد من الداب

                                                
فاعلم أنّ ما ثبت ذه الدالئل      ، لَما متّ البحث من دالئل الشرع وهو األصول األربعة        ]  آه ...احلكم: [قوله  )١(

فإنّ احلكم يتعلّـق  ، وهذا الفصل لبيان ذلك، فالبد من بياا  ، من األحكام يتعلّق بأسباا وشروطها وعللها     
واحلكم يوجد عند ،  احلكم بعلّته؛ ألّا مؤثّرة يف احلكمبت بسبه؛ ألنه يفضي إليه ويتوصل به إىل احلكم ويث   

، واحلكم بواسطة بني احلكم والسبب كالطريق، فالسبب ما يكون طريقاً ووسيلةً إىل املسبب، وجود الشرط
    ١٢". الفصول"كذا يف ، واستعمل يف الشرع مبعىن الطريق أيضاً، فإنه معناه اللغوي الطريق

ووجه احلصر ، السبب والعلّة والشرط والعالمة: اعلم أنّ ما يتعلّق به األحكام أربعة] ق بسببهيتعلّ: [قوله  )٢(
فاألول هو  ، على هذه األربعة أنّ ما يتعلّق به األحكام إما مؤثّر يف احلكم ووجوده ظاهراً أو ال يكون                

ين إما أن يكون علماً على وجود والثا، فاألول هو الشرط، والثاين إما أن يوجد احلكم عنده أم ال، العلّة
  ١٢. وإالّ أن حيمل دليل احلصر على االستقرار، فاألول هو العالمة والثاين هو السبب، احلكم أو ال

وما فيه اقتضاء للحكم أيضاً ، واحلاصل أنّ ما فيه إفضاء ال اقتضاء هو السبب] إخل... إىل الشيء: [قوله  )٣(
بل لوجوده دخل يف حتقّق احلكم ، وما ليس فيه إفضاء وال اقتضاء، لعلّةما يقتضيه بطبعه هو ا: بذاته أي

بل جمرد تعريف وكشف هو العالمة      ، وما ليس له دخل أيضاً    ، بأنه منوط به وموقوف عليه هو الشرط      
كصالة العصر وإذا تعذّرت فإىل علّـة العلّـة     ، واألصل يف إضافة احلكم أن يضاف إىل علّة       ، واإلمارة

وعند التعذّر فإىل الشرط كصدقة الفطر وحجـة        ، وعند التعذّر فإىل السبب احملض    ، قودكالسوق وال 
  ١٢. فافهم، وقد يضاف إىل غريها كصالة التسبيح وصالة االستخارة وصالة القضاء والنفل، اإلسالم

الفتح فكان كلّ واحد من     ، وهي خروج الدابة وخروج الطري وذَهاب العبد      ]  آه ...ةمن الداب : [قوله  )٤(
  ١٢". املعِدن"كذا يف ، واخلروج والذَهاب علّة له، واحللّ سبباً

 ١٢. أي احلكم ١٢. أي احلكم ١٢. الشرعي

 ١٢ .ألا مؤثرة يف احلكم

 ١٢. يف اللغة

 ١٢. أي احلكم

 ١٢. بني احلكم والسبب ١٢. قال تعاىل وآتيناه من كل شيء سببا

 ١٢. أي العلة

 ١٢. ي الطريقأ

 ١٢. وجود

 ١٢. الذي ذكرنا ١٢. آب برآوردن از دلو

  أي الفعل ذكرنا
 ١٢. بني الطريق إىل احلكم ١٢. أي احلكم ١٢. ما كان طريقا ١٢. الشرعي ١٢. وهو العلة للوصول

 ١٢. سببه
 ١٢. أي كل واحد من الفتح واحلل ١٢. زجنري ١٢. أي مربط الدواب ١٢. أي السبب

 ١٢. أي لتلف الدابة والطري والعبد

 ١٢. مفضيا



 

 

ة فيضاف إىل السبب     إذا تعذرت اإلضافة إىل العلّ     دون السبب إالّ  )١(ةإىل العلّ 
فع السكني إىل صيب فقتل به نفسه ال        د إذا   :وعلى هذا قال أصحابنا   ، نئٍذحي

ولو محل الصيب على دابة     ،  )٣( فجرحه يضمن  ولو سقط من يد الصيب    )٢(يضمن
ولو دل إنسانا علـى     ، )٤(الت مينة ويسرة فسقط ومات ال يضمن      حفسريها ف 

فلة فقطع عليهم الطريـق ال      مال الغري فسرقه أو على نفسه فقتله أو على قا         
  ..............................................،)٥(جيب الضمان على الدالّ
                                                

إىل احلكم ال   : أي،  والسبب يفضي إليه    وتثبت ا  ألّا تؤثّر يف احلكم   ] ةيضاف احلكم إىل العلّ   : [قوله  )١(
الـصورة  فال يضمن الفاتح قيمة الدابة والطري واحلالّ قيمة العبـد يف          ، فكانت أوىل بإضافة إليها   ، غري

  ١٢. كذا يف بعض احلواشي، املذكورة
وإنما ال يـضمنه؛ ألنّ موتـه       ، دية قتله بناًء على أنّ دفعه سبب لقتله       : أي] إخل... ال يضمن : [قوله  )٢(

فال يكون مضافاً إىل السبب     ، وهو صاحل إلضافة احلكم إليه لكونه اختياريا      ، مضاف إىل فعله باختياره   
  ١٢.  احلقيقيةتهعلّبعد صلوحه إلضافته إىل 

 فلم يكن اهلـالك حاصـالً     ، الدافع؛ ألنّ سقوط السكّني ليس بفعل اختياري له       : أي] يضمن: [قوله  )٣(
فيضاف ما ، وهو متعد يف الدفع، ع الدافعمساكه الذي هو حكم دفبل بإ، مبباشرة فعل اإلهالك اختياراً 

 عن  قوط السكّني عتبار أنّ علّة التلف وهي س     فصار الدفع سبباً له حكم العلّة با      ، لزم من اإلمساك إليه   
  ١٢". الفصول"و" املعدن"كذا يف ، الصيب ِمما تعذّرت اإلضافة إليها؛ ألنه ليس بفعله اختياراً

لكن اعترضت عليه علّـة     ، الصيب: أي احلامل؛ ألنّ احلمل وإن كان سبباً لتلفه      : أي] اليضمن: [قوله  )٤(
 احلامل فـسقط الـصيب      سيرهاوأما إذا   ، فيضاف إىل العلّة  ، ي للصيب وهي سري الدابة هو فعل اختيار     

  ١٢". املعدن"كذا يف ، يضمن احلامل؛ ألنّ السقوط يضاف إليه فافهم، ومات
ألنّ الداللة سببب حمض؛ إذ هي طريق الوصول إىل املقصود وقد           ] ال جيب الضمان على الدالّ    : [قوله  )٥(

عل املدلول الذي يباشـره     وهي ف ، حلكم علّة تصلح إضافة احلكم إليها     بني السبب وا  : ختلّل بينهما أي  
ذا وهو أنّ السبب والعلّة إ    ، فهذه املسائل اخلمس املتفرعة على األصل املذكور      ،  فيضاف إليها  باختياره

فإّا أضيف حكمها إىل السبب وهـي       ،  إالّ يف مسئلة سقوط السكّني     اجتمعا يضاف احلكم إىل العلّة    
      ï 

  )٢٦٥(  

     
 ١٢. عقال وشرعا ١٢. استثناء مفرغ

 ١٢. أي السكني ١٢. كارد ١٢. أحد ١٢. رمحهم اهللا ١٢. ألا أصل مصدره

 ١٢. من دفع السكني

 ١٢. لعدم صدور صنع منه

 ١٢. أي السكني ١٢.  السكنيبال اختيار وقصد

 ١٢. أي أركبه عليها ١٢. رجل ١٢. من دفع السكني ١٢. أي الصيب

 ١٢. رجل ١٢. الصيب ١٢. الصيب ١٢. الدابة ١٢. أي الدابة

 ١٢. أي مالته عن الطريق
 ١٢. رهزين كرد ١٢. إىل الغري دل ١٢. إىل الغري ١٢. ذلك اإلنسان

 ١٢. القافلة ١٢. ر أشد تعزير على حسب رأي اإلمامولكن يعز

 ١٢. أي استناده

 ١٢. دل

 ١٢. يف هذه املسائل



 

   )٢٦٦(  

     

إذا دل السارق على الوديعة فسرقها أو دل احملرم غريه          )١(وهذا خبالف املودع  
ألن وجوب الضمان على املودع باعتبار ترك احلفظ        ؛  على صيد احلرم فقتله   

 )٢( الداللة حمظـور إحرامـه  احملرم باعتبار أنّ وعلى، واجب عليه ال بالداللة   ال
  الطيب ولبس املخيط فيضمن بارتكاب احملظور ال بالداللـة إالّ        زلة مس ـمبن
ا قبله فال حكم له جلواز ارتفاع أثـر         مأ ف ،ر حبقيقة القتل  ما تتقر إن)٣( اجلناية أنّ

                                                
يشكل :  فإن قيل  ١٢". املعدن"كذا يف   ، ¼إخل... إالّ إذا تعذّرت اإلضافة   ½: ى االستثناء بقوله  متفرعة عل 
حيث يضمن اآلمر مـع أنّ اآلمـر   ،  عبد الغري باإلباق فأبق ول املذكورة فيما إذا أمر إنسان     على األص 

 آخر بغـري  كذا يشكل فيما إذا سعى إنسان إىل سلطان ظامل يف حق   ، وذَهاب العبد علّته  ، سبب حمض 
إنمـا  : وقيـل ، حق حىت غرم ماالً حيث يضمن الساعي مع أنّ السعاية سبب حمض وفعل الظامل علّته   

ويـصري  ، فإذا اتصل به اإلباق يصري غاصباً باستعماله      ، يضمن اآلمر؛ ألنّ أمره باإلباق استعمال للعبد      
وأما تضمني  ، تلف إىل املستعمل  فيضاف ال ، زلة آلة الختياره له   ـالعبد إذا عمل على وفق استعماله مبن      

  ١٢. الساعي فمختار بعض مشاخينا املتأخرين رمحهم اهللا تعاىل لغلبة السعاة يف هذا العصر
وهو أنّ داللة املودع واحملِرم أيضاً سبب حمض لداللـة          : جواب سؤال ] إخل... خبالف املودع : [قوله  )١(

وحاصل ،  الضمان هاهنا على املودع واحملرم     جيب: يعين، السارق ومع ذلك أضيف احلكم إىل السبب      
أنّ الضمان على املودع إنما هو جبناية على مال الوديعة وهو ترك احلفظ الذي التزمه بعقـد                 : اجلواب
فكان ضامناً مبباشرة هذه اجلناية بنفسه دون أن يضمن بفعل املدلول مضاف إليـه بطريـق                ، الوديعة
  ١٢". املعدن"كذا يف ، إخل... ما جيب باعتبار أنّ الداللةوأنّ الضمان على احملرم إن، التسبيب

فداللتـه   ،إنّ املسلم أيضاً التزم بعقد اإلسالم حفظ أموال الناس    : فإن قيل ] خمطور إحرامه : [قوله  )٢(
: قيل، فوجب أن جيب عليه الضمان مبباشرة احملظور      ، ألحد على إتالف مال الغري حمظور إسالمه      

والضمان جيـب   ،  اهللا تعاىل فيستوجب ما هو جزاء املعصية بنفس الداللة         ذلك حلق الدين فيجب   
  ١٢. حقّاً للعبد

وهو أنه لو كان الضمان على احملِرم باعتبـار ارتكـاب           : جواب سؤال ] آه... إالّ أنّ اجلناية  : [قوله  )٣(
، القتـل خمطور إحرامه وهو الداللة يوجب أن جيب عليه الضمان مبجرد الداللة بـدون أن يتـصل ب                

  ١٢". املعدن"كذا يف ، ¼إخل... بأنّ اجلناية إنما تقرر½: فأجاب

 ١٢ .الدال متلبس خبالف إخل

 ١٢. الجواب سؤ

 ١٢. أي الوديعة ١٢. األمني ال الضمني

 ١٢. من دله احملرم ١٢. حيث جيب الضمان على املودع واحملرم

 ١٢. أي صيد احلرم

 ١٢. للسارق عليه

 ١٢. أي احملرم ١٢. أي ممنوع ١٢. لغريه على صيد احلرم

 ١٢. يف نفسها للغري على الصيد ١٢ .احملرم مبباشرة احملظور ١٢. باإلحرامفإا حمظوران 

 ١٢. مكان أي ال ١٢. أي القتل

 ١٢. جلنايةأي ا

 ١٢. وجوب الضمان

 ١٢. السارق



 

 

مبعىن العلّـة   )٢(وقد يكون السبب  ، جلراحةيف باب ا  )١(زلة االندمال ـاجلناية مبن 
يف معىن  )٣( ومثاله فيما يثبت العلّة بالسبب فيكون السبب       ،فيضاف احلكم إليه  

 فيضاف  ، يف معىن علة العلة     السبب  ألنه ملا ثبت العلّة بالسبب فيكون      ؛العلّة
الشاهد و، )٤(ة فأتلف شيئا ضمن السائق     إذا ساق داب   :وهلذا قلنا ، احلكم إليه 

                                                
وهو كون اجلراحة بعد الربء حبال ال يرى أثر الشني فيها بسبب االلتئام فهو           ] زلة االندمال ـمبن: [قوله  )١(

، ¼تشدن جراح به½وهلذا عده االندمال من موانع احلكم واالندمال ، يوجب ارتفاع الضمان من اجلاين   
  ١٢". الرشيدي"كذا يف 

ا شبهة باألسـباب     األسباب هل   علة يف حيز   "املنار"جعله صاحب   ] إخل... وقد يكون السبب  : [قوله  )٢(
ف ه املـصن   فعد ،ةة العلّ  ما هو علّ    وكذا كلّ  ،ريب ومرض املوت والشركية عند األيام     ومثله بشراء الق  

ه من قسم    عد "املنار" وصاحب   ،يةلى جهة العلّ  رمحه اهللا من قسم األسباب فريجح فيه جهة السببية ع         
 إذا أضيف احلكـم     ة تقدير جيب يف علّ     ثُم كلّ  ،ية فيه على جهة السبببية    ح عنده جهة العلّ    فترج ،عللال

ة يف العتـق     العلّ نّإ : وقد يقال  ، األصل يسقط اخللف   ه األصل فعند   فإن ،ةر إضافة إىل العلّ   إليها أن يتعذّ  
ا كان امللك   م لكن لَ  ،ة للعتق وهو جمموع امللك والقرابة      بل العلّ  ،ة للملك اء علّ ليست هو امللك والشر   
  ١٢. "احلصول" كذا يف ،ة أضيف إليه احلكمهو اجلزء األخري للعلّ

اعلم أن حافظ الدين النسفي قسم السبب إىل سبب حمض ليس له شـبهة العلّيـة                ] فيكون السبب : [قوله  )٣(
وإىل سبب جمازي له شبهة العلة كاليمني للكفارة وتعليـق          ،  إنسان أو نفسه   كحفر البئر والداللة على مال    

العلة كالسوق والقود : العلّة كعلّة العلّة عند تعذّر اإلضافة أي      احلكم  الطالق والعتاق للوقوع وإىل سبب يف       
امساً وحكمـاً ومعـىن وجممـوع الثالثـة         : فاعترب األخري من األسباب أيضاً وقسم العلّة إىل سبعة أقسام         

 ألنّ علّته هـو  ؛ قلت يف كون السوق والقود علّة العلّة للتلف نظر ،الواحدة ثالثة وجمموعات االثنني ثالثة و   
وإنمـا  ، فعل الدابة السوق ليس علّة لفعله؛ ألنّ السوق غري موجب وال موضوع لوضع رجلها على إنسان    

أو لوجدان  ، حفر البئر سبب وعلة للزلق    : فذلك ليس كما يقال   ، هو أمر اتفاقي ليس سبباً له حقيقياً موجباً       
وإنما هـي   ، ترب هي املوجبة ال االتفاقية    وإنما العلّة هو وجودها حفره جمموعهما والعلة عندهم املع        ، اخلزانة

  ١٢". احلصول"كذا يف ، سبب حمض فاعتبارها علة العلّة أيضاً جتوز فافهم
ألنّ إصابة يدها بذهاا وإن كانت علة للتلف لكنها حـدثت بالـسوق؛ ألنّ           ] ضمن السائق : [قوله  )٤(

  وكذلك مسألة الشهادة؛ ألنّ، املكرهفصار فعلها مضافاً إىل ، السوق حيمل الدابة على الذهاب كرهاً
      ï 

  )٢٦٧(  

     

 ١٢. در عليه فيعود آمناعن املدلول فال يق الصيد بأن يتواري

 ١٢. أي السبب مبعىن العلة

 ١٢. أي كون السبب مبعىن العلة
 ١٢. وهي العلة البعيدة للحكم ١٢. حدث ١٢. أي الشان

 ١٢ .أي السبب

 ١٢. أي إضافة احلكم إىل السبب إذا كان مبعىن العلة

 ١٢. رجل

 ١٢. ها أو بوضع رجلهاوبعد ١٢. الدابة



 

 

ة يضاف   ألن سري الداب   ؛إذا أتلف بشهادته ماال فظهر بطالا بالرجوع ضمن       
وقضاء القاضي يضاف إىل الشهادة ملا أنه ال يسعه ترك القـضاء           )١(إىل السوق 

  بور يف ذلك مبن    فبشهادة العدل عنده    )٢(بعد ظهور احلقهيمة بزلة ال ـصار كا
الع على حقيقـة    طّر اإل  تعذّ  عند ةقد يقام مقام العلّ   مث السبب   ، بفعل السائق 

عتبار العلة ويدار احلكم علـى       ويسقط به ا   فا لألمر على املكلّ   رية تيس العلّ
سقط )٤(ه ملا أقيم مقام احلدث    ومثاله يف الشرعيات النوم الكامل فإن     ، )٣(السبب

                                                
  ١٢". الفصول"كذا يف ، القاضي كالبهيمة حممول على القضاء بعد إقامة البينة

فصار ، يقافه وتسري بسريه  وهلذا تقف بإ  ، سري على طبع السائق   ألنّ الدابة ت  ] يضاف إىل السوق  : [قوله  )١(
  ١٢". املعِدن"كذا يف ، مضافاً إىل السائق

فيه إمياء إىل أن فعل القضاء من القاضي وإن كان فعالً اختيارياً صادراً             ] إخل...  ظهور احلق  بعد: [قوله  )٢(
 فعـل القـضاء ومل      فكان ينبغي أن يضاف حكم ضمان املال بضياعه إىل        ، من العبد املختار باختياره   

د الشارع عاجزاً   ا أنّ شهادم سبب حمض كما يف الداللة إالّ أنّ القاضي ملا اعترب عن             يضمنه الشهود مل  
جمبوراً من حيث ال يسعه على مقتضى الشرع غري القضاء على حسب شهادة املشهود بعد تعديلـهم                 

وصار حكمه حكم فعل البهيمة ، وتزكيتهم عد فعله ذا النظر فعالً غري اختياري يف املالحظة الشرعية         
لتزكية فإذا رجع املزكّون عن التزكية وأما يف ا، يف عدم صلوح إضافة احلكم إليه هذا البيان يف الشهادة        
فافهم اثنوا على مسلم والثناء ليس   ، وعندمها ال ، فعند اإلمام األعظم رمحه اهللا يضمنان املال ذا الوجه        

سبباً للتلف وليست علته إالّ قضاء القاضي وهو خمتار يف قضاء على أنّ رجوعهم ال يستلزم كـذاب                  
  ١٢". احلصول"كذا يف ،  عن التزكية أصلهفال يضاف التلف إىل رجوعهم، الشهود

  ١٢. فلذا سقط اعتبار العلّة، على العمل حبقيقة العلّة من احلرج:  ا أنّ يف التكليف يعينمل] على السبب: [قوله  )٣(
النتقاض الطهارة؛ ألنه سبب النتقاضها؛ ألنّ النوم الخيلو عن خروج شيء           ] أقيم مقام احلدث  : [قوله  )٤(

والنوم الشتماله على استرخاء ،  احلدث واالطالع على وجود احلدث يف حالة النوم متعذّروالعلّة، عادةً
فيكون وجوده حادثاً بالنوم فأقيم مقام احلدث فال يرد ما يتـوهم أنّ     ، املفاصل داٍع إىل وجود احلدث    

      ï 

  )٢٦٨(  

     

 ١٢. عن الشهادة ١٢. أي الشهادة

 ١٢. بالعلية

 ١٢.  الشاهد

 ١٢. أي القاضي

 ١٢. أي القاضي

 ١٢. القاضي

 ١٢. القضاء فيضاف التلف إىل الشاهد ١٢. أي العاجز

 ١٢. رةجمبو
 ١٢. املفضي الذي ال يضاف إليه الوجوب ١٢. دكاألعمى بيد القائ

 ١٢. وجودا وحكما ١٢. يف وجود احلكم ١٢.  العلةأي تعذر االطالع على حقيقة ١٢. باألحكام

 ١٢. النوم ١٢. أي إقامة السبب مقام العلة ١٢. الظاهر

  احلقيقي فعلم أنه حدث حكمي
 ١٢. ءالبالغ إىل حد االسترخا ١٢.  ال حقيقي كما توهم

 ١٢. أي القاضي



 

 

 )١(ك اخللـوة  وكذل، اعتبار حقيقة احلدث ويدار االنتقاض على كمال النوم       
  فيدار احلكم على   ئ سقط اعتبار حقيقة الوط    ئملا أقيمت مقام الوط   )٢(الصحيحة

صح   ة اخللوة يف حق    وكذلك السفر لَ   ،ة كمال املهر ولزوم العد ا أقيم مقام   م
 ة ويدار احلكم على نفس السفر      الرخصة سقط اعتبار حقيقة املشقّ     يف حق )٣(ةاملشقّ

 لو طاف يف أطراف مملكته يقصد به مقدار السفر كان له الرخصة            السلطان   حتى أنّ 
  ..........................................يسمى)٤(وقد يف اإلفطار والقصر

                                                
 مقام حقيقة   ويف النوم خروج النجاسة مشكوك؛ ألنّ الشارع أقام نفس النوم         ، الوضوء كان ثابتاً بيقني   

  ١٢. كذا يف بعض احلواشي، خروج النجاسة
 وليس هناك مانع من الوطي ال شـرعاً وال          إذا خال الزوج بامرأة   : أي] إخل... وكذلك اخللوة : [قوله  )١(

وحيض هو مانع وطي طبعاً ، ومرض هو مانع وطي حساً   ، حساً وال طبعاً كصوم هو مانع وطي شرعاً       
ولذا سقط اعتبار حقيقة الوطي ويدار احلكم ، لخلوة الصحيحة مقام الوطيكأنه وطئها إقامة ل، وشرعاً

ب املهر الكامل ويلزم العدة     جيصحة اخللوة بأن مل يوجد مانع ف      هو وجوب املهر والعدة وغريمها على       
طالع على الوطي   تعذر اال :  فإن قلت  ،وإن يتيقن أنه ما كان بينهما وطي بأن كانت بكراً بعد اخللوة           

جاز أن يكون : قلت، نوع حتى لو توافقا على انتفاء الوطي جيب أن ال حيكم بلزوم املهر والعدة         هلما مم 
توافقهما تواضعاً منهما ملصلحة من املصاحل بأن كان هلما مصلحة يف بكارا لريغب غري الزوج األول                

كام الشرع والناس وغريمها وكذا للزوج دفع مة اللعنة وغريها فتحقّق تعذّر االطالع يف حق أح، إليها
  ١٢. وغريه" الفصول"كذا يف ، مل يشهدوا عندمها

اخلالية عن املوانع احلسية والشرعية أقيمت مقام الوطي واألخبار واآلثار : أي] إخل... الصحيحة: [قوله  )٢(
  ١٢. فيه كثرية من طرق خمتلفة لوال ما مينعنا من ضيق املقام ألوردناها

  ١٢. طالع على حقيقة املشقة؛ ألا أمر مبطن يتفاوت أحوال الناس فيهلتعذّر اال] ملشقةمقام ا: [قوله  )٣(
حاصله أنّ إطالق السبب على اليمني والتعليق جماز باعتبار ما يؤول إليه بأن خالف ولزوم الكفّـارة                    )٤(

  ]٣٦: يوسف  [ ﴾ِصر خمراً أَراِني أَع  ِإني﴿: واجلزاء فيسمى سبباً جمازاً وذلك جائز كما يف قوله تعاىل         
  أراد به العنب باعتبار ما يؤول إليه ال حقيقةً حتى يرد النقض وما ذكره املصنف رمحه اهللا أوالً فاملراد

      ï 

  )٢٦٩(  

     

 ١٢.  النوم مقام احلدثأي مثل إقامة ١٢. جنزم بيقني بطريق أنه مل حيدث ألنا ال ١٢.  مثالهو خروج الريح

 ١٢. لتعذر االطالع على الوطئ

 ١٢. بعد الطالق

 ١٢. و مل يطأهاحيث يلزم ا ول

 ١٢. وهو القصر واإلفطار وحنومها

 ١٢.  مراكبهعلى

 ١٢. أي حال كونه يقصد به

 ١٢. أي السلطان ١٢. رخصتأقل منه وإال مل ي الأي بطوافه 

 ١٢. يف الرباعي
 ١٢.  وسطا سرياوهو سري ثالثة أيام ولياليها

 ١٢. ولو كان غنيا أو جمبوبا



 

   )٢٧٠(  

     

 ها ليست بسبب يف احلقيقةى سببا للكفارة وإن  سببا جمازا كاليمني يسم   )١( السبب غري
ـ  ارة فإنّ  ينايف وجوب الكفّ   يمنيب وال  السبب ال ينايف وجود املسب     فإنّ ارة  الكفّ
وكذلك تعليق احلكم بالشرط كالطالق     )٢(ما جتب باحلنث وبه ينتهي اليمني     إن

 ألنّ ؛ى سببا جمازا وأنه ليس بسبب يف احلقيقة       والعتاق يسم   ما يثبت   احلكم إن

                                                
  ١٢. أو به السبب احلقيقي ال اازي

جواب نقض يرد على ما ذكره املـصنف أوالً وهـو أنّ   ]  إخل...وقد يسمى غري السبب  : [قوله  )١(
وهلذا يضاف إليه كما يقال     ،  ما يكون طريقاً إىل احلكم مفضياً إليه واليمني سبب الكفّارة          السبب

 الجتب إالّ ة؛ ألنّ الكفّاربل اليمني ينايف وجوب الكفارة    ، ماكفارة اليمني مع أنه ليس مبوصل إليه      
واحلنـث  ، حنثواليمني انعقد للرب و شرعت له والرب ينايف احلنث فكان اليمني مانعاً لل            ، باحلنث

الزم الكفارة ومنايف الالزم مناٍف للملزوم وإالّ بعدم املالزمة اليت يف عبارة عن عدم االنفكاك بني                
: وكذلك تعليق الطالق والعتاق يسمى سبباً الطالق والعتاق مع أنه مناٍف هلما؛ ألنّ قوله، الشيئني

ار حذراً عن الطالق وكان اليمني       املقصود منه امتناعها دخول الد     ¼إن دخلت الدار فأنت طالق    ½
ال ينفك عن اجلزاء؛ ألنّ اجلزاء ال يثبت إالّ : التعليق مانعاً وجود الشرط وهو الزم للجزاء أي: أي

 أا إذا فعل خبالف موجب ¼وبه ينتهي اليمني½: للملزوم واملعىن قولهو منافبالشرط واملنايف لالزم 
؛ ¼كلما½ى ال حينث وال يقع الطالق إالّ يف كلمة       مرةً أخرٰ ولذا لو فعل ذلك     ، اليمني ارتفع اليمني  

بأا مسيت سبباً باعتبار أن يؤول بأن خالف ولزم الكفّارة واجلزاء : فأجاب، ألا أميان الميني واحد
: يوسـف  [ أَراِني أَعِصر خمراً﴾ ِإني﴿ :يسمى سبباً كما يسمى العنب مخراً يف قوله تعاىل حكاية 

  ١٢". الفصول" يف ]٣٦
وإنما مسيت سبباً باعتبار ما يؤول      ، فال يكون سبباً له مع وجود التنايف      ] وبه ينتهي اليمني  : [قوله  )٢(

ما للمشايخ أم ذكروا هاهنا     : فإن قلت ، إليه؛ ألا حيتمل أن يؤول إىل الكفّارة بأن وجد احلنث         
علّة : شرائع أنّ اليمني سبب الكفّاره أي     أنّ اليمني سبب الكفّاره جمازاً وذكروا يف بيان أسباب ال         

، فحيث قيل سبباً جمازاً مذكور يف الكتاب مـشروعاً        ، ال تنايف بينهما الختالف اِجلهة    : هلا؟ قلت 
، كفّارة الـيمني فتأمـل  : فيقال، إنها علّة الكفّارة؛ فألنّ الكفّارة تضاف إىل اليمني       : وحيث قيل 
  ١٢. كذا قيل

 ١٢.  إمنا يفضي إىل الكفارة بواسطة احلنث وعقدت للرب ١٢. فضاءمما فيه اإل

 ١٢. حالية

 ١٢. أي اليمني

 ١٢. النعقادها للرب ال للحنث حىت جيب الكفارة ١٢. يقياحلق

 ١٢. أي مثل اليمني ١٢. أي احلنث

 ١٢. بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت حر

 ١٢. لوقوع الطالق

 ١٢. وهو وجود الطالق والعتاق ١٢. أي تعليق احلكم

 ١٢. حالية



 

   )٢٧١(  

     

مع وجود التنايف   )١( الشرط والتعليق ينتهي بوجود الشرط فال يكون سببا        عند
  .بينهما

  
                                                

ألنّ ِمن شان عالقة العلّية أن يكون العلّة مقتضيةً لوجود املعلول وجمامعتها معه  ] فال يكون سبباً  : [قوله  )١(
لعلّة اختصاص بـاملعلول وجـوداً ال   لوأنّ ، بب واملوجضرورة وجوب جمامعة العلّة واملعلول واملوجِ    

لعلة األصولية  عدماً وال يتوهم أنّ املعد مناف للمعلول جيب رفعه وزواله عند وجوده؛ ألنّ الكالم يف ا               
  ١٢". احلصول"كذا يف ، ال احلكمية فتدبر

 ١٢.  الطالق بعد الطالق باجلزء األولرة ال يقعمحىت لو فعل ذلك  ١٢. ن السببعال قبله ألنه مانع 

 ١٢. أي السبب وهو التعليق واحلكم وهو الطالق والعتاق



 

 

   ١(األحكام الشرعية تتعلق(االوجوب وذلك ألنّ  ؛بأسبا )غيـب  )٢
ار أضـيف   ب وذا االعت  ،فال بد من عالمة يعرف العبد ا وجوب احلكم        عنا  

 اخلطاب بأداء   بدليل أنّ )٣(فسبب وجوب الصالة الوقت    األحكام إىل األسباب  
  ٤(ه قبل دخول الوقتالصالة ال يتوج(ـ وإن ه بعـد دخـول الوقـت    ما يتوج

                                                
، هو بإجيابه تعاىل وإجيابه وإن كان معلوماً لنا بالـشرع         وذلك ألنّ الوجوب إما     ]  آه ...يتعلق: [قوله  )١(

فإنه اليعلم لنا يف أي وقت تعلّق       ، لكن تعلقاته املتجددة يف أحناء الطلب بانصرامات األزمنة خالية عنها         
فاألوقات لَما كانـت    ، الطلب فال بد هاهنا من مراسم ومعامل وأمارات على خصوص أحناء الطلبات           

نعمه ومنه وموقفة لنا عليها معرفة هلا اعتربت يف عامة األحكام أسباباً وِعلالً لوجوـا               ظروفاً لتجدد   
فتعرض املصنف لبيان أحناء األسباب لألحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة      ، كما يف الصالة والصيام   

ة عن األحكام ال مبعىن أمارات ومعرفات كاشف: وذا علم أنّ األسباب هاهنا مبعىن، واإلمجاع والقياس
مؤثّرات فالسبب احلقيقي لنفس الوجوب هو اإلجياب القدمي وهو الصنعة احلقيقية له تعاىل وناب منابه               

 الطلب من الشارع جيابه وسببه  األسباب الظاهرة كاألوقات والسبب احلقيقي لوجوب األداء هو تعلّق          
  ١٢". صولاحل"كذا يف ، صيغة األمر اللفظية احلادثة: الظاهري أي

، أو يف الليلة اليعلم مىت يكون، وذلك ألنّ الوجوب بإجياب اهللا تعاىل وإجيابه تعاىل الصالة مثالً يف اليوم  )٢(
ثُم املراد هاهنا باألسباب العلـل؛ ألنّ       ، فلو مل تكن األسباب اليت وضعت هلا يشق معرفتها على العباد          

 لكن املشايخ اختـاروا لفـظ       ،ة املطلوب ال موجباً له    السبب يف الشرع عبارة عما يكون طريقاً ملعرف       
  ١٢. ؛ ألنه أعم¼السبب½

لو كان الوقت سبباً لوجوب الصالة مل يبق لألداء وجود فيه؛ ألنّ الـسبب      : فإن قلت ] الوقت: [قوله  )٣(
ب السب: قلت، أبداً مقدم على مسببه فٍح يكون الوجوب متأخراً عن الوقت ويفوت الظرفية والشرطية            

فـال يلـزم تـأخري    ، يف حق من شرع الصالة هو اجلزء الذي ينفصل به األداء وهو مقدم على األداء  
  ١٢". املعدن"كذا يف ، الوجوب عن الوقت

 لشمِس ِإلَى غَسِق اللَّيـِل﴾    أَِقِم الصالَةَ ِلدلُوِك ا   ﴿: وإليه أشري بقوله تعاىل   ] قبل دخول الوقت  : [قوله  )٤(
فَسبحانَ اللَِّه ِحني ﴿:ولو محل على الوقت نظراً إىل قوله    ، واألصل يف الالم هو التعليل     ]٧٨: اإلسراء  [

فال يضرنا؛ ألنّ التوقيت ال ينايف التعليل بناًء على مـا           ] ١٧: الروم   [ اآلية ﴾تمسونَ وِحني تصِبحونَ  
ن املصنف رمحه اهللا أيضاً يشري      وهذا القول م  ، حقّقنا أنه السبب الظاهري وأنه يف األصل من الظروف        

      ï 

  )٢٧٢(  

    
 ١٢. نفس وجوا على العبد

 ١٢. الثابتة باألصول األربعة

 ١٢. أي وجوب األحكام يف احلقيقة ١٢. ثابت

 ١٢. أي بسبب أن الوجوب غيب عنا ١٢. أي العالمة ١٢. موصوف ١٢. أي العباد

 ١٢. صفة
 ١٢. ته الظاهرة يف أعينناأي عل

 ١٢.  األداء علىوهو اجلزء املقدم

 ١٢. خلطاب بأداء الصالةا

 ١٢. أي ال يظهر تعلقه



 

   )٢٧٣(  

    

 وهذا  ،)٢(ف للعبد سبب الوجوب قبله    مثبت لوجوب األداء ومعر   )١(واخلطاب
 إالّالعبد ههنا )٤( موجود يعرفهوال)٣(¼ةح نفقة املنكو أد½ و ¼ مثن املبيع  أد½ :كقولنا

  الوجوب ثابت    وألنّ ؛ الوجوب يثبت بدخول الوقت    ن أنّ دخول الوقت فتبي 
ى عليه وال وجوب قبل الوقـت       واملغٰم)٥(اوله اخلطاب كالنائم  على من ال يتن   

                                                
إىل أنّ الوقت إنما هو معرف وإنما السبب وهو توجه اخلطاب بناًء على أنه ال يتوجه اخلطاب قبـل                   

لكنه مبعىن املعرف واألمارة فاليضر أنكم كيـف قلـتم          ، دخول الوقت فالدوران دلّ على كونه سبباً      
  ١٢. "حصول احلواشي"السنبلي يف كذا قال موالنا حممدحسن ، بالعلل الطردية

وهو أنه لَما كان نفس الوجوب ثابتاً بالسبب وهو الوقـت           : جواب سوال ] إخل... واخلطاب: [قوله  )١(
  ١٢". املعدن" كذا يف ،¼إخل... واخلطاب مثبت½: فما فائدة اخلطاب؟ فأجاب بقوله

نّ اخلطاب يثبت باألمر ونفس الوجوب      أي قبل وجوب األداء وهو ينفصل عن نفس الوجوب؛ أل         ] قبله: [قوله  )٢(
فإنّ السبب يثبت به نفس الوجوب واخلطاب باألمر يتوجه بعـد       ، ثابت بالسبب وهو الوقت والسبب غري األمر      

  ١٢". املعدن"كذا يف ، قبل وجوب األداء: ذلك السبب ويعرف سبب الوجوب وهو الوقت قبله أي
فإنه جيب الثمن بالبيع والنفقة بالنكاح وجيب أداءمهـا عنـد       ] وحةوأد نفقة املنك   أد مثن املبيع  : [قوله  )٣(

الوقت سابقاً على وجـوب األداء      :  به يعرف أنّ الوجوب يثبت بالسبب أي       ¼أدوا½: كقولنا، املطالبة
وجوب الصالة ثابت يف حق من ال يتناوله اخلطـاب  : باخلطاب املتوجه بعد الوقت؛ ألنّ الوجوب أي  

ملغمى عليه غري زائد على يوم وليلة حتى أمر بالقضاء بعد االنتبـاه      م وا خلطاب كالنائ لكونه غري فاهم ا   
فعرفنا أنّ الوجوب ثابت يف حقّهمـا أال تـرى أنّ           ، واإلفاقة والقضاء وال جيب إالّ بدالً عن الفائت       

  ١٢". الفصول"كذا يف ، احلائض ال جيب عليهما القضاء ِلما أنه ال جيب عليه األداء
)٤(  وخـرب   ¼موجود½: واجلملة الفعليه صفة لقوله   ، يعرف نفس الوجوب  : ف ماخوذ من التعريف أي    يعر 

  ١٢. إالّ دخول الوقت:  قوله¼ال½
وإليـه  ، فإنهما يف هذه احلالة غري صاحلني بفهم اخلطاب وال توجه إالّ بفهمه           ] إخل... كالنائم: [قوله  )٥(

 ،]٤٣: النساء  [اآلية   ﴾ةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ      الَ تقْربواْ الصالَ  ﴿: أشري يف قوله تعاىل   
وعن الـصيب   ، عن النائم حىت يستيقظ   : رفع القلم عن ثالثة   ½ويف حديث عائشة رضي اهللا تعاىل عنها        

 وال  فعلم منه أنّ الوجوب يف حقّهما مضاف إىل السبب     ،¼وعن انون حتى يعقل أو يفيق     ، حتى يكرب 
  ١٢". احلصول"كذا يف ، ميكن إضافة إىل اخلطاب لعدم توجه اخلطاب

 ١٢. اخلطابأي 

 ١٢. الضمري مفعول أول ١٢. لزوجلكقولنا  ١٢. للمشتري

 ١٢. نفس الوجوب

 ١٢. مفعول ثان

 ١٢. نفسه ١٢. خرب ال ١٢. يف الصالةأي 

  عطف يعين على قوله بدليل
 ١٢.  عليهاملغمى ١٢.  أن اخلطاب إخل

 ١٢. لالواو للحا



 

   )٢٧٤(  

    

 مث  ،سبب للوجـوب  )١(ل اجلزء األو   وذا ظهر أنّ   ،فكان ثابتا بدخول الوقت   
 ل إىل الثاين إذا مل يؤد      األو ء أحدمها نقل السببية من اجلز     :طريقان)٢(بعد ذلك 

  ل مث إىل الثالث والرابع إىل أن ينتهي       يف اجلزء األو     ر  إىل آخر الوقت فيتقـر
 ،اجلزء ويعترب صفة ذلك اجلـزء     )٣( ويعترب حال العبد يف ذلك     الوجوب حينئذٍ 

 يف ذلـك    بالغاً)٤(ل الوقت  يف أو  اًنه لو كان صبي   أوبيان اعتبار حال العبد فيه      
أو كانت حائضا أو  ل الوقت مسلما يف ذلك اجلزء   أو كان كافرا يف أو     اجلزء
وعلى هذا مجيع   ، ل الوقت طاهرة يف ذلك اجلزء وجبت الصالة        أو  يف نفساء

                                                
فال يتوقّف الوجوب على كلّ الوقت؛ إذ لو كان كك لَما يثبت الوجوب  ] إخل... اجلزء األول : [قوله  )١(

، يصح إتيان الصالة يف الوقت للزوم تقدم املسبب على السبب وهو ال جيوز             فال، إالّ بعد مضي الوقت   
  ١٢". الفصول"كذا يف 

بعد أن يثبت أنّ اجلزء األول سبب للوجوب ال بد أن يعلم كيف يكـون               : أي] ثُم بعد ذلك  : [قوله  )٢(
  ١٢. وله طريقان كما بين يف الكتاب، باقي أجزاء الوقت

كامالً أي يعترب حال ذلك املوجب للصالة بنفس الوجوب كماالً ونقصاناً فإن كان              ] إخل... ذلك: [قوله  )٣(
فلو أديت كاملـة أيـضاً      ، فبكماله يكمل وبنقصه ينقص   ، فإنّ الوجوب مضاف إىل العلّة    ، وجبت كاملة 

فلو أديت كاملة صحت أيضا؛ ألنّ الضروري أن ال         ، وإن كان ناقصاً وجبت ناقصة    ، صحت وإالّ فسدت  
 سبب وجوـا جممـوع   قضاه بعد الوقت؛ ألنّ : كما إذا أدى العصر أي    ، ينقص األداء عن قدر الوجوب    

وجمموع الكامل والناقص ناقص من وجه باعتبار أكثر أجزاء لـه           ، الوقت وهو مشتمل على الناقص أيضاً     
ولذا ال يصح قـضاؤه يف الوقـت        ، وذا قارب األداء فارق الوجوب ومساواته     ، خلبة الكمال فيه راجحة   

ـ بل بعامـة أجزا   ، جه كامل أيضاً  كأوقات الطلوع والغروب والظهرية؛ ألنّ الوجوب من و       ، الناقص ، هئ
  ١٢". احلصول"كذا يف ، فال يؤدى به الناقص املتمحض النقص، ولألكثر حكم الكلّ

يف جزء أول مقدم على سائر أجزائه غري مسبوق جبزء آخر منه وهـو              : أي] إخل... يف أول الوقت  : [قوله  )٤(
 ل احلقيقيم على األخري م       ، األول مقدل        ، ن أجزائه أو يف جزء أومـن األو وعلى بعض أجزائه هو أعـم ،

  ١٢". الفصول"كذا يف ، والثاين بالنظر إىل حملّ الكالم مما يسبق، واألول أوىل بالنظر إىل اللفظ

 ١٢. أي أن الوجوب يثبت بدخول الوقت ١٢. الوجوب

 ١٢. ا للوجوبأي كون اجلزء األول سبب

 ١٢.  الثاينيليأي الذي 

 ١٢. من الكمال والنقصان ١٢. اآلخر من أجزاء الوقت ١٢. عند الشرع ١٢ .إىل آخر الوقت

 ١٢. من األهلية وعدمها

 ١٢. امرأة ١٢. اآلخر من الوقت

 ١٢. ت الوجوبألهلية األداء وق ١٢. اآلخر أو قبله ١٢. عن الدم بانقطاعه ١٢. النون وفتح الفاء هي اليت ولدتبضم 

  أي قياس حدوث األهلية
 ١٢. ووجوب األداء



 

 

  وعلى العكس بأن حيدث حـيض أو        ،ة يف آخر الوقت   صور حدوث األهلي
      ة يف ذلك اجلزء سقطت عنه الـصال    نفاس أو جنون مستوعب أو إغماء ممتد 

    ولو كان مقيما   ، ل الوقت مقيما يف آخره يصلي أربعا      ولو كان مسافرا يف أو
 وبيان اعتبار صـفة ذلـك      ، ل الوقت مسافرا يف آخره يصلي ركعتني      يف أو

عـن  )١(رت الوظيفة كاملة فال خيرج    ن ذلك اجلزء إن كان كامال تقر      أاجلزء  
 إن آخر الوقت يف     :ومثاله فيما يقال  ، )٢(العهدة بأدائها يف األوقات املكروهة    

                                                
وكالسجدة إذا قرأها   ، وجب كامالً ال يتأدى يف أيام النحر والتشريق        ألنّ ما ] إخل... فال خيرج : [قوله  )١(

  ١٢. كذا قيل، اإلمياء ال يتأدى؛ ألّا وجبت كاملةً فال تتأدى ناقصةًنازال فركب وسجد ب
من أدرك ركعة   : ويعارضه مارواه الشيخان عن أيب هريرة رفعه      ] بأدائها يف األوقات املكروهة   : [قوله  )٢(

فأجاب عنه احلنفية رمحه اهللا بأنّ هـذا احلـديث عارضـه           ، قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر      
: منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه رفعه           ، ثرية متواترة املعىن  أحاديث ك 

ومنهما ما رواه   ، ¼وال صالة بعد العصر حىت تغيب الشمس      ، ال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس      ½
تطلع الشمس كان ينهانا أن نصلّي فيهن أو أن نقرب فيهن موتانا حني        ½: مسلم عن عقيبة بن عامر رفعه     

فإذا تعارضا  ، ¼ الشمس ضيفتتوحني  ، وحني تقوم قائم الظهرية حىت تزول الشمس      ، بازغةً حىت ترتفع  
، والقياس قد رجح حديث الصحه يف العصر      ، فالواجب ح كما ثبت يف األصول هو املصري إىل القياس         

ثُـم  ، وحواشـيهما " لوقايةشرح ا "و" اهلداية"هكذا يف   ، وحديث الفساد يف الفجر فعملنا ذا النمط      
وخص " شرح معاين اآلثار"الطحاوي قد أطال فيه الكالم وحقّق املفاهيم درايةً كما هو شانه ودابه يف    

كيف والنكرة يف سياق ، هو بال خمصص فال يسمع: قلنا، الشافعية أحاديث النهي بالنوافل ال بالفرائض   
 هذين احلديثني؛ ألنّ املقصود بالنهي هو النهي عـن          وما قيل ال تعارض بني    ، النفي تفيد العموم قطعاً   

هذا كالم السفيه؛ ألنّ    : قلنا، ويف هذا احلديث صحة اإلمتام والقياس فاسد بإزاء النص        ، هداية الصالة 
 وهو شامل لالبتداء ¼إخل... ال صالة½القياس إمنّا صرنا إليه بعد التعارض وهو ظاهر؛ ألنّ لفظ احلديث      

والوارد هاهنا أمنّا هو    ، هذه كلّها أمور واهية ال يصغى إليها      : قلت،  بداية للصالة  ¼ال½ال لفظ   ، والبقاء
وإمنّـا منفيهـا    ، واحلرمة ال تنفي الصحة   ، الوارد يف األخبار هو النهي ومقتضاه احلرمة      أنّ  ما سنح يل    

      ï 

  )٢٧٥(  

    
 ١٢ .لوجوب الزكاة والصوم وغريمها

 ١٢. زائد على يوم وليلة ١٢. بكسر النون

 ١٢. العبد ١٢. من غري قصر ١٢. أي الوقت ١٢. العبد

 ١٢. أي كشفه وتفصيله ال دليله ١٢. مقصرا ١٢. أي الوقت

 ١٢. املتصل من األداء

 ١٢. اآلخر من الوقت

 ١٢ .العبد ١٢. أي يثبت الواجب كامال

 ١٢. عدم اخلروج بالناقض  و الوظيفة الكاملةأي تقرر ١٢. الثالثة

 ١٢. تعبد قبله قطال ألا  ١٢. أي ذمة



 

   )٢٧٦(  

    

  الشمس وذلك بعد خـروج     ما يصري الوقت فاسدا بطلوع      الفجر كامل وإن
ثنـاء  أفإذا طلعت الـشمس يف      ، )١(الوقت فيتقرر الواجب بوصف الكمال    

النقصان باعتبار )٣( بوصفة إالّ ألنه ال ميكنه إمتام الصال ؛)٢(الصالة بطل الفرض  
فإن آخر الوقـت    )٤(ة العصر  ولو كان ذلك اجلزء ناقصا كما يف صال        ،الوقت

 ،رت الوظيفة بصفة النقصان   ه فاسد فتقر  وقت امحرار الشمس والوقت عند    
                                                

ة حممول علـى القـبح   وأنّ من املتقرر يف أصول احلنفية ملا سبق أنّ املنهي عن األفعال الشرعي     ، الفساد
والصالة يف الوقـت    ، ومثلّوه بصوم يوم النحر   ، بل هو مؤكّدة للمشروعية والصحة    ، بغريها ال لعينها  

  ١٢". احلصول" كذا يف ،فتدبر، فال يلزم إالّ اإلمث ال الفساد، املكروه

ثبت كامالً ال وما  ، لكمال سببه؛ ألنّ آخر وقت الفجر غري متصف بالكراهة        ] وصف الكمال ب: [قوله  )١(
  ١٢. كذا قيل، يتأدى بصفة النقصان

ينبغي أن ال يبطل الفرض بطلوع الشمس؛ ألنّ الـسبب هـو   : ولقائل أن يقول ] بطل الفرض : [قوله  )٢(
ونقصان الظرف ال   ، ضوباقي أجزاء الوقت ظرف حم    ، وهو وقت كامل  الشروع  اجلزء الذي اتصل به     

  ١٢. لبعضاكذا قال ، وميكن أن جياب عنه بالتأمل، يؤثّر يف نقصان املظروف
وهذا ، ألنّ نقص األداء باعتبار نقص ما يؤدى فيه وهو الوقت وهو ظرفه           ] إخل... إالّ بوصف : [قوله  )٣(

وجوا كامالً لكمال   وكان  ، ففسد به األداء  ، الوقت ناقص مكروه بني أوقات عبدة األصنام واألوثان       
وهـي شـرط فيفـسد      ، وهو اجلزء املتصل باألداء أيضاً وإن وجد السبب لكن فسد الظرفية          ، سببه

 هذا النحـو مـن   فيفتقر، وهذا فساد يسري ال من جهة السبب وال من جهة الشرط القوي         ، املشروط
 ،فتأمـل ،  ذلك الوقت  وللضرورة وعموم البلوى وغريها يف    ، وحيتمل يف العصر لنقص وجوبه    ، الفساد

  ١٢". احلصول"كذا يف 
أي لو كان ذلك اجلزء ناقصاً كما يف صالة العصر استأنف يف وقـت              ] كما يف صالة العصر   : [قوله  )٤(

، فإنه جيب ناقصاً؛ ألنّ سببه وهو اجلزء املتصل باألداء فاسد ناقص لكونه منسوباً إىل الشيطان، االمحرار
يثبت على حسب ثبـوت سـببه فيتـأدى؛ ألنّ    : فتقررت الوظيفة أيكما جاء يف احلديث املعروف   

وهلذا وجب القول جبـواز عـصر   ، املسبب إنما يثبت على حسب ثبوت سببه فيتأدى بصفة النقصان         
  ١٢". الفصول"كذا يف ، الوقت يف الوقت املكروه مع فساد الوقت

 ١٢ .أي طلوع الشمس ١٢ .ألنه منسوب إىل الشيطان ١٢ .ناقصا

 ١٢ . إياهاادأي بعبادة عب

 ١٢ .لكمال سببه
 ١٢ .حني طلوع الشمس ١٢ .أي املصلي

 ١٢ .استأنف يف وقت االمحرار فإنه جيب ناقصا

 ١٢ .أي يثبت الواجب ١٢ .أي إمحرار الشمس ١٢ .أي وقت العصر



 

 

 والطريق الثاين أن جيعـل      ،وهلذا وجب القول باجلواز عنده مع فساد الوقت       
 القول به قـول      ال على طريق االنتقال فإنّ      جزء من أجزاء الوقت سبباً     كلّ

 على هذا تضاعف الواجـب فـإنّ      )٢(الثابتة بالشرع وال يلزم   )١(بإبطال السببية 
ل فكان هذا من باب تـرادف       عني ما أثبته اجلزء األو     ما أثبت الثاين إن اجلزء  

وسبب وجوب الصوم شـهود     ، يف باب اخلصومات  )٣(العلل وكثرة الشهود  
 وسـبب  ، )٤( شهود الشهر وإضافة الصوم إليـه      عنده اخلطاب   الشهر لتوج

                                                
فإذا قيل بانتقـال    ، صار سبباً شرعاً أفاد نفس الوجوب     ألنّ اجلزء األول إذا     ] إخل... بإبطال السببية : [قوله  )١(

الطريق األول ثبوت صفة يف حملّ بعد ثبوا يف : ن قالوالعذر ِمم،  باطلة وهذا ال جيوزالسببية عنه كان سببية
  ١٢". الفصول"كذا يف ، وهذا ليس بانتقال لكنه يشبه االنتقال فيسمى انتقاالً على سبيل ااز، حملّ آخر

دفع إشكال يرد على هذا الطريق وهو أنه لو كان كلّ جزء من أجزاء الوقت           ] إخل... وال يلزم : [قوله  )٢(
فأجاب بـأنّ األسـباب     ، ذلكفتضاعف الواجبات وليس ك   ، سبباً ينبغي أن يكون لكلّ جزء واجب      

ثبـت  حني ال ي  فإنّ اجلزء الثاين إنما يثبت      ، فال يلزم منه تضاعف الواجبات    ،  والواجب واحد  متعددة
  ١٢". ناملعد"كذا يف ، اجلزء األول

هذا إشاره إىل دفع ما يتراءى من امتناع وحدة املعلول وتعدد العلل بنـاًء              ] إخل... وكثرة الشهود : [قوله  )٣(
، شخصي حمال سواء كان على سبيل االجتمـاع  واحد  على ما اشتهر أنّ توارد املعلّل املستقلّة على معلول        

فدفعه بأنّ هذا قد جوزه الفقهاء      ، أو على منط البدليه على خمتار أهل التحقيق       ، عاقب إمجاعاً أو على وجه الت   
مثل ما إذا اجتمعت عدة علل على حكم واحد كما إذا بال ورعف وفصد يضاف               ، كما يف ترادف العلل   
 ناقضاً للوضوء   وكما روي مثله عن حممد رمحه اهللا وكما قالوا يف معىن كون الودي            ، احلكم إىل كلّ منهما   

أو إىل ، فيضاف احلكم إىل كلّ اثنني منهم، مع أنه يعقّب البول ونقض املنتقض حمال وكما يف كثرة الشهود         
كلّ واحد فيما يكفي فيه شاهد واحد كرؤية هالل رمضان وكقراءة طويلة يضاف احلكم بوجوب الصوم                

  ١٢". احلصول"كذا يف ، أو أداء الفرض إىل كل راء أو إىل كل آية
صوم شهر رمضان؛ ألنّ األصل يف إضافة الـشيء أن يكـون            : يقال] إخل... وإضافة الصوم إليه  : [قوله  )٤(

وكمـال  ، واألصل يف كلّ ثابت الكمال، املضاف إليه سبباً للمضاف وحادثاً به؛ ألنّ اإلضافة لالختصاص       
      ï 

  )٢٧٧(  

    

 ١٢ .من اعتبار السببية ١٢ .أي كراهيته ١٢ .أي امحرار الشمس ١٢ .أي جبواز العصر ١٢ .لنقصانصفة ابأي تقرر الوظيفة 

 ١٢ .ال السببية من اجلزء األول إىل الثاينأي بانتق

 ١٢ .أي كون كل جزء سببا ال على طريق االنتقال

 ١٢ . أثبته اجلزء األول ماأي إثبات اجلزء الثاين عني

 ١٢ . وجوب الصالة يف أول الفصلحلف على قوله فسبب

 ١٢ .أي رمضان

 ١٢ .أي الشهر



 

   )٢٧٨(  

    

  السبب وباعتبار وجوب  ،حقيقة أو حكما  )١(وجوب الزكاة ملك النصاب النامي    
وسبب وجوب احلج البيت إلضافته إىل البيت       ، يف باب األداء  )٢(جاز التعجيل 

  قبل وجود االستطاعة ينوب    وعلى هذا لو حج   ، يف العمر )٣(وعدم تكرار الوظيفة  
  ة اإلسالم لوجود السبب وبه فارق أداء الزكاة قبـل وجـود           ذلك عن حج

  .................)٤(ر رأسوسبب وجوب صدقة الفط ،النصاب لعدم السبب
                                                

 نسبة احلكم إىل املسبب حلدوثه      االختصاص بني السبب واملسبب لثبوته به؛ وألنّ اإلضافة نسبة وأمتّ النسب          
  ١٢". الفصول"و" املعدن"كذا يف ، به ال نسبة املظروف إىل الظرف لعدم ثبوت املظروف بالظرف

منواً حقيقياً بالتجارة أو حكماً حبوالن احلول؛ ألنّ به يتمكن   : أي] إخل... ِملْك النصاب النامي  : [قوله  )١(
وذا ظهر الفرق بني الزكاة     ، ل يشتمل على الفصول األربعة    من استنماء املال على الكمال؛ ألنّ احلو      

واحلج من أنّ الزكاة جتب مكرراً حبوالن احلول دون احلج؛ ألنّ النصاب الواحد باعتبار النماء يتكـرر    
والبيت ال يتكرر أصالً ال حقيقة وهو ظاهر وال تقديراً؛ ألنّ حرمة البيت أمر واحد مـستمر                 ، حكماً

طّالع مها فأقيم مقام النماء لعدم االملة الستنماء كلّ جنس من املال كالنقد والسائم وغري       وهي مدة كا  
: وإنما كان املال سبباً للزكاة؛ ألنها مضاف إليه يقـال         ، أو التقصري يف االستنماء   ، على حقيقة النماء  

  ١٢". الفصول"كذا يف ، زكاة املال فكان وجود النصاب وهو املال املقدر سبباً فافهم
إذا ملك نصاباً جاز أن يؤدي الزكاة قبل حـوالن احلـول لوجـوب            : يعين] إخل... جاز التعجيل : [قوله  )٢(

لَما كان السبب ملك النصاب النامي وقبل احلول النصاب غري تـام      : فإن قلت ، املسبب بعد وجود السبب   
  ١٢". الفصول"كذا يف ، رطوجود النصاب سبب والنماء ش: قلت، فلم يكن السبب موجوداً قبل احلول

وميكن أن يكون سبب وجوبه هو وجود العبـد مـن           ، ما قد سبق  فيه  ] وعدم تكرار الوظيفة  : [قوله  )٣(
 من شرائط وجوبه ال سبباً وعلى هذا أيـضاً ال يلـزم             كالمهاحيث العبودية ويعد البيت واالستطاعه      

 السبب هو البيت ففيه أنه يلزم أن يكـون          أما لو كان  ، تكرار الوظيفة لوحدة العبد من حيث العبودية      
ى بأداء البعض كالصالة على امليت لوحدة السبب وأداء موجبه بأداء البعض وال   كفاية فرضاحلجيتأد

  ١٢". احلصول"كذا يف ، يتصور له وجه موجه إالّ بأن يعد من املساحمة
باب العلل والرأس ال يصلح أن يكون علّةً؛ إذ العلّة          قد تقرر أنّ املراد ِمن األس     : فإن قيل ] رأس ميونه : [قوله  )٤(

  ١٢". الفصول"كذا يف ، إنّ املراد بالرأس بقاء الرأس: قيل، ال يكون إالّ وصفاً والرأس عني ال وصف

 ١٢ .حبوالن احلول ١٢ .بالتجارة

 ١٢ .بصلوح املال للتجارة

 ١٢ .أي املال النامي إذا ملك نصابا

 ١٢ .أي بيت اهللا وهي الكعبة ١٢ .عطف على قوله فسبب وجوب الصالة ١٢ .أي تعجيل الزكاة قبل حوالن احلول

 ١٢ .اليت هي شرط ١٢ .أي عدم تعدد وجوا ١٢ .جأي احل

 ١٢ .إذ هو البيت فال يلزم تقدميه على السبب ١٢ . قبل االستطاعةاحلج
 ١٢ . والراحلةبالزاد

 ١٢ .ه قبل االستطاعة عن حجة اإلسالمبنامبأي 

 ١٢ .احلج

 ١٢ .عطف على قوله فسبب وجوب الصالة ١٢ .وجود



 

 

 جاز أداؤها قبل يـوم      حىت)٢(وباعتبار السبب جيوز التعجيل    ويلي عليه )١(ميونه
وسبب وجوب  ،  )٤(حبقيقة الريع )٣(وسبب وجوب العشر األراضي النامية     الفطر

وسـبب وجـوب   )٥(اخلراج األراضي الصاحلة للزراعة فكانت نامية حكمـا     
                                                

حتملوا هذه املؤنة عمن وجبـت      :  أي ¼أدوا عمن متونونه  ½ :لقوله عليه الصالة والسالم   ] ميونه: [قوله  )١(
 اإلضافة من دالئـل  ¼الفطر½صدقة : يقال، إنّ صدقة الفطر تضاف إىل الفطر  : ن قلت فإ، عليكم مؤنته 

والسبب هـو رأس    ، بل شرط له  ، إنّ الفطر ليس بسبب له    : قلت، السببية فعلم أنّ وقت الفطر سبب     
ة إىل وأما إضافة إىل الفطر جماز؛ ألنه إضاف، ميونه ويلي عليه إالّ أنّ هذا السبب ال يعمل إالّ ذا الشرط          

  ١٢". الفصول"كذا يف ، الشرط
الزكاة قبل متام احلول يف حـديث       : اعلم أنه قد ورد جواز تعجيل الصدقة أي       ] جيوز التعجيل : [قوله  )٢(

علي رضي اهللا تعاىل عنه أنّ العباس رضي اهللا تعاىل عنه سأل النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يف تعجيل     
ك رواه األربعة إال النسائي وأخرجه الدارمي وأمحد وعبد الرزاق          صدقته قبل أن حتلّ فرخص له يف ذل       

وروي عن علي رضي اهللا تعاىل عنه بوجه آخر رفعه يف           ، وقالوا مرسل ، واحلاكم والدارقطين والبيهقي  
وهذا أصل صحيح يف تعجيل الزكاة ويقـاس  ، تعجيل العباس صدقة العامني رواه البيهقي ورجاله ثقاة     

  ١٢". فصول احلواشي"كذا يف ، لفطرعليه تعجيل صدقة ا
قد تكـرر   : فإن قيل ، ¼عشر األرض ½: يقال، ألنّ العشر يضاف إىل األرض    ] األراضي النامية : [قوله  )٣(

تكرر الوجـوب   : قيل، الوجوب بتكرر اخلارج وهو من دالئل السببية فينبغي أن يكون اخلارج سبباً           
،  فصارت األرض بتكرر النماء فيهما كاملتكرر تقديراً       بتكرر النماء الذي صارت األرض سبباً باعتباره      

ولَما كان املالئـم حبـال      ، ثُم السر يف العشر أنّ اخلارج نعمة وجب شكرها بإعطاء العشر أو نصفه            
املسلم هو اليسر ومزيد رمحة خفف عنه الوظيفة كما بتنصيف قدر اخلراج وهو اخلمس وكيفاً بـأنّ                 

اخلارج ومل يشترط ذلك يف اخلراج ووجب يف أرض نامية حقيقـةً إذا             : يع أ يشرط النحو حبقيقة الر   
  ١٢. خرج منها أو حكماً إذا عطلها وال يوخذ إذا أصابتها آفة مساوية انتهى ما قاله السنبلي رمحه اهللا

اخلارج حىت لو عطل املالك األرض العشرية ال جيب العـشر وإن كانـت              : أي] عيحبقيقة الر : [قوله  )٤(
  ١٢". املعدن"كذا يف ، صاحلةً

، ما الوجه يف أنّ كالً من العشر واخلراج مسبب واألرض سببه          : فإن قيل ] فكانت نامية حكماً  : [قوله  )٥(
فإنه اعترب ، ومع ذلك اشترط النماء احلقيقي لوجوب العشر ومل يعترب النماء التقديري له خبالف اخلراج            

      ï 

  )٢٧٩(  

    

 ١٢ .أي الرأس

 ١٢ .م املكلف بكفايته ويتحمل مؤنتهأي يقو

 ١٢ .الرأس ١٢ .املكلف

 ١٢ .أي صدقة الفطر ١٢ .أي تعجيل صدقة الفطر ١٢ .الرأس ١٢ .وجود

 ١٢ .لةأي اخلارج منها من  الغ

 ١٢ .أي ملكها ال نفسها ١٢ .وهو النفع والزيادة

 ١٢ . فسبب إخلعطف على قوله



 

   )٢٨٠(  

    

 ة عليه الصال  تالبعض وهلذا وجب الوضوء على من وجب      ند  عة  الوضوء الصال 
 )١( سبب وجوبـه احلـدث     :ة عليه وقال البعض   وال وضوء على من ال صال     

وسبب  ، ذلك نصا  : عليه الرمحة   وقد روي عن حممد    ،ة شرط ووجوب الصال 
  .وجوب الغسل احليض والنفاس واجلنابة

                                                
وكذا جيب على الكافر دون املسلم جزاء ، يه معىن العقوبةبأنّ اخلراج مؤنة ف: جياب، فيه النماء احلكمي

على إعراضهم عن عبادة اهللا تعاىل واشتغاهلم بعمارة الدنيا فاعتربنا النماء التقديري حتقيقاً ملعىن العقوبة               
  ١٢". الفصول"كذا يف ، فإنه مؤنة فيه معىن العبادة كما تقرر يف حملّه، خبالف العشر

ذا غري صحيح؛ ألنّ سبب الشيء ما يكون مفضياً إىل ذلك الشيء واحلدث مزيل              وه] احلدث: [قوله  )١(
ومـا  ، للطهارة ورافع هلا وما يكون مزيالً ورافعاً له ال يكون مفضياً إليه فكيف يكون احلدث سبباً هلا   

أنه لـو   أال ترى   ، فإنه يتكرر بتكرر إرادة الصالة    ، إنّ الوجوب يتكرر بتكرر احلدث فهو ممنوع      : قالوا
ولو كان احلـدث سـبباً   ، وجد احلدث بعد الصالة ال جيب الوضوء ما مل يرد القيام إىل صالة أخرى      

فظهر أنّ وجوب الوضـوء بتكـرر إرادة الـصالة    ، لوجوب ذلك وإن مل يرد القيام إىل صالة أخرى 
  ١٢. وغريه" املعدن"كذا يف ، البتكرر احلدث فافهم

 ١٢ . مجهور العلماء ذهبو إليه

 ١٢ .أي كون الصالة سببا لوجوب الوضوء
 ١٢ .أي الوضوء ١٢ .من أهل الظاهر ١٢ .كاحلائض والنفساء

 ١٢ .أي كون احلدث سببا لوجوب الوضوء

 ١٢ .ألن الغسل يضاف إليها فيقال غسل اجلنابة واحليض والنفاس ١٢ . إخلعطف على قوله فسبب



 

   )٢٨١(  

    

    مـانع مينـع    : أقسام)١( املوانع أربعة  :قال القاضي اإلمام أبو زيد
، ومانع مينـع دوامـه  )٢(ومانع مينع ابتداء احلكم ومانع مينع متامها انعقاد العلة 

 بيع احلر وامليتة والدم فإنّ     :لنظري األو   ة مينع انعقاد التصرف علة      عدم احمللي
وعلى هذا سائرالتعليقات عندنا فإن التعليق مينـع انعقـاد          ، )٣(فادة احلكم إل

وهلذا لو حلف ال يطلـق      ، التصرف علة قبل وجود الشرط على ما ذكرناه       
هـالك  : ومثـال الثـاين   ، ق طالق امرأته بدخول الدار ال حينث      امرأته فعلّ 
 شـطر   عن الـشهادة ورد   )٥(يف أثناء احلول وامتناع أحد الشاهدين     )٤(النصاب

                                                
، األربعة منها ما ذكرها املـصنف     ، واملذكور يف بعض الكتب أنّ املوانع مخسة      ] أربعة: [قوله  )١(

املوانع ستة اخلمسة ما ذكـر يف بعـض         : واخلامس ما مينع متام احلكم كخيار الرؤية ال يقال        
 يف القسم الرابع فيمـا ذكـره        هذا داخل : والسادس ما مينع دوام العلّة؛ ألنا نقول      ، الكتب

لعدم بقاء : املصنف هو الظاهر؛ ألنّ مانع دوام احلكم دائمي بعد وجود العلّة لعدم احلكم أي        
    ١٢". املنهاج"كذا يف ، احلكم

مينع ابتداء وجوب حكم العلّة وهو أنّ توجد العلة بتماميها إالّ أن يتخلف             : أي] ابتداء احلكم : [قوله  )٢(
  ١٢". املعدن"كذا يف ، انععنها حكمها مل

، أما ليسا مبحلّي البيع؛ ألنّ البيع مبادلة املـال باملـال          : وهو امللك يعين  ] علّةً إلفادة احلكم  : [قوله  )٣(
والشيء إنما يوجد يف حملّه فإذا مل يكونا حمالً للبيـع مل ينعقـد              ، وهذان ليسا مبالني لعدم التمول ما     

  ١٢". املعدن"كذا يف ، فيهماتصرف اإلجياب والقبول علّته 
وهلذا لو عجل قبل احلول جيوز إالّ أنه إنما         ، ألنّ النصاب علّة لوجوب الزكاة    ] هالك النصاب : [قوله  )٤(

وهلذا ال يطالب بأداء الزكاه قبل احلول فهالك النـصاب يف أثنـاء   ، يتم علّةً إذا حال احلول على املال 
  ١٢". املعدن" كذا يف، احلول مانع مينع متام العلّة

فـإنّ  ، مثل النصاب امتناع أحد الشاهدين بعد شهادة اآلخـر        : أي] وامتناع أحد الشاهدين  : [قوله  )٥(
، الشهادة توجد بالشاهدين وتتم علّة لوجوب احلكم بالشاهدين فامتناع أحدمها مانع مينع متام العلّـة              

  ١٢". املعدن"كذا يف 

 ١٢. رمحه اهللا

 ١٢. أي حكم العلة ١٢. أي حكم العلة ١٢. يف الشرعيات ١٢. أي العلة ١٢. أي وجودها

 ١٢. املانع

 ١٢. أي البيع ١٢. وهو ما مينع إنعقاد العلة

 ١٢. أي امللك

 ١٢. سقاطاتات بل يف إال يف اإلثبات ١٢. النمط من املنع

 ١٢. أي البيع
 ١٢. خالفا للشافعي فإا مانعة عن احلكم عنده

 ١٢. حالف ١٢. يف ما سبق

 ١٢. ما مينع متام العلة ١٢. أي احلالف ١٢.  دخلت الدار فأنت طالقبأن قال إن ١٢. احلالف

 ١٢. املانع ١٢.  قبل شهادة اآلخر عنهاأي رجوعه ١٢. اةأي نصاب الزك



 

 

 صـاحب   يف حـق  )٢(وبقاء الوقت )١( البيع بشرط اخليار   :ومثال الثالث ، قدالع
وعـدم الكفـاءة    )٦(والرؤيـة )٥(والعتق)٤( خيار البلوغ  :ومثال الرابع ، )٣(العذر

وهذا على اعتبار جـواز     ، )٧(واالندمال يف باب اجلراحات على هذا األصل      
                                                

انع مينع ابتداء احلكم؛ ألنّ العلّة وهي اإلجياب والقبول موجـودة يف  فإنه م] البيع بشرط اخليار : [قوله  )١(
، حمل البيع إالّ أنه مل يثبت امللك شرعاً لثبوت اخليار فكان شرط اخليار مانع مينع ابتداًء وجود احلكـم                  

  ١٢". املعدن"كذا يف 
د وبقي وبقاء الوقت مل     فإنّ علّة انتقاض طهارته هو احلدث السابق وهو قد وج         ] وبقاء الوقت : [قوله  )٢(

وإنما منع ترتب احلكم عليه فهو مانع عن ابتداء احلكم وهو نقض الوضوء فما          ، مينع وجوده وال بقاءه   
فهذا هو ختصيص العلة قد قال به اجلمهـور مـن           ، دام املانع تراخى حكم العلّة وختلّف احلكم عنها       

  ١٢". احلصول"كذا يف ، أصحابنا رضي اهللا تعاىل عنهم
أو لوجوا  ، فإنّ وجود احلدث من صاحب العذر علّة لنقض الطهارة        ] يف حق صاحب العذر   : [قوله  )٣(

  ١٢". احلصول"كذا يف ، إالّ أنّ بقاء الوقت يف حقّه مانع لوجود النقض أو لوجوا
ا للصغري وللصغريه إذا نكحهما غري األب واجلد فبلغهما كان لكلّ واحد منـهم     ] خيار البلوغ : [قوله  )٤(

  ١٢". الفصول"كذا يف ، اخليار إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ
خيار العتق لألمة املزوجة إذا أعتقها موالها كان هلا خيار فسخ نكاحها بعد عتقها : أي] والعتق: [قوله  )٥(

مينع دوامه يشمل املانع عن بقاء احلكم واملـانع  : فعلم أنّ قوله، فهذا اخليار مل مينع إالّ لزوم حكم العلّة 
 ومثل املانع عن بقاء     ،وغريه بينهما وجعل املوانع على مخسة أقسام      " املنار"وفرق صاحب   ، عن لزومه 

  ١٢. فافهم، احلكم ومتامه خليار الرؤية واملانع عن لزوم احلكم اخليار العيب
وخيار الرؤية يف البيع إذا رأى املشتري املبيع بعد البيع كان له اخليار بني الفسخ               : أي] والرؤية: [قوله  )٦(

  ١٢. كذا قيل، وإبقاء البيع
على ½: وخربه قوله ،  مبتداء ¼االندمال½: قوله] ات على هذا األصل   واالندمال يف باب اجلراح   : [قوله  )٧(

فإنّ االندمال مـانع مينـع دوام       ، االندمال يف باب اجلراحات مبين على هذا األصل       :  أي ¼هذا األصل 
، فإن سرت إىل قتل النفس يقتص منه، فإنه ينظر مآل أمرها   ، إذا جرح رجل رجالً   : يعين، حكم األرش 

وهذا عند  ، إن بقيت معتربة يف حق التعذير     ، يبق هلا أثر ال يبقى معتربة يف حق األرش        وإن اندملت ومل    
  وعند حممد جيب أجرة الطبيب ومثن األدوية على ما، وعند إيب يوسف جيب حكومة عدل، أيب حنيفة

      ï 

  )٢٨٢(  

    

 ١٢. الرؤيةال أي خيار الشرط  ١٢. املانع ١٢. نع ابتداء حكم العلةمياموهو 

 ١٢. هلا أي عدم الزوج كفوا ١٢ . وهو ما مينع دوام حكم العلة ١٢. املانع



 

   )٢٨٣(  

    

ختـصيص العلـة    ا على قول من ال يقول جبواز        مأف، العلة الشرعية )١(ختصيص
ة ومانع مينع متامها ومانع مينـع   مانع مينع ابتداء العلّ:فاملانع عنده ثالثة أقسام   

وعلى هذا كل مـا     )٢( متام العلة فيثبت احلكم ال حمالة      عندا   وأم ،دوام احلكم 
  ةل مانعا لثبوت احلكم جعله الفريق الثاين مانعا لتمام العلّ         جعله الفريق األو ،

  . الفريقنيصل يدور الكالم بنيوعلى هذا األ

                                                
  ١٢". املعدن"كذا يف ، عرف يف الفروع

صيصها ختلّف احلكم عنها ملانع بعد وجودها ومعىن خت] إخل... وعلى هذا اعبتار جواز ختصيص: [قوله  )١(
فإنّ ختصيصها  ، وقد قال به الكرخي ومشايخ العراق وكثريون وهو الظاهر قياساً على العلّة املنصوصة            

هـذا نـزاع   : قال الفاضل السنبهلي  ، وفخر اإلسالم ومن تبعه وكثريون منعوا ختصيصها      ، جائز اتفاقاً 
 إن اعتربت علّة موجبة وأخذ رفع املوانـع يف جانـب العلّـة              فإنّ العلّة ، لفظي واختصام اصطالحي  

فالتخصيص ممتنع المتناع ختلّف املعلول عن  علته املوجبة وإن اعتربت العلّة مقتضيةً ومستدعيةً لوجود               
املعلول وموجبةً للحكم على تقدير عدم املوانع من غري أخذ عدمها جزءاً من العلّة ومعترباً يف جانـب        

  ١٢. ري معىن العلّة يف املنصوص انتهى كالمهـخصيص جائز وهو الظاهر؛ إذ ال وجه لتغيالعلّة فالت
فإذا وجدت العلة ومل يثبت احلكم ا كان عند من مل جيوز ختـصيص              ]  ال حمالة  فيثبت احلكم : [قوله  )٢(

املاء يف حلقه أنه إذا صب : وبيان ذلك يف قولنا يف الصائم ، العلّة انتفاء احلكم لعدم وجود العلة بتمامها      
ويلزم عليه الناسي فمن أجاز اخلصوص قال امتنع حكم هذه          ، يفسد الصوم؛ ألنّ ركن الصوم قد فات      

امتنع هذا احلكم لعدم العلة؛ ألنّ فعل الناسي منسوب يف          : ومن مل جيوز قال   ، العلّة مثه ملانع وهو األثر    
قى الصوم لبقاء ركنه ال ملانع مع فوات        فب، صاحب الشرع فسقط عنه معىن اجلناية وصار الفعل عفواً        

  ١٢". الفصول"كذا يف ، ركنه

 ١٢. حلكم عنها ملانعوختلف ا ١٢. كعامة األصوليني من الشوافع ١٢. ن احلكمعأي تفرد العلة 

 ١٢. أي العلة

 ١٢. لعدم جواز ختلف املعلول عن العلة ١٢. أي حكم العلة

 ١٢. أي اختالف املذهبني
 ١٢. أي القائل بالتخصيص

 ١٢. أي تقررها



 

 

    الفرض لغة هو التقدير،   حبيث ال  )١(راته ومفروضات الشرع مقد
 ،ويف الشرع ما ثبت بدليل قطعي ال شـبهة فيـه          ، حيتمل الزيادة والنقصان  

 ما يسقط :هو السقوط يعين)٢( والوجوب،وحكمه لزوم العمل به واالعتقاد به   
جبة وهـو االضـطراب مسـي       من الو  وقيل هو    ،على العبد بال اختيار منه    

 العمل  بني الفرض والنفل فصار فرضا يف حق      )٣(الواجب بذلك لكونه مضطربا   
حىت      ويف  ، االعتقاد فال يلزمنا االعتقاد به جزمـا        ال جيوز تركه ونفال يف حق 

  ......................................وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة)٤(الشرع
                                                

منها مـا مينـع الزيـادة    : ع التقديرات على أربعة أنوا اعلم أنّ ] هاتومفروضات الشرع مقدر  : [قوله  )١(
ذَا  وما تدِري نفْس ما﴿: كما قال اهللا تعاىل    ،ها ما ال مينع الزيادة والنقصان      ومن ، وهو احلدود  والنقصان

 ومنها ما هو مينع الزيادة دون النقصان وهو خيار الشرط عند أيب حنيفة ،]٣٤: لقمان [ ﴾تكِْسب غَداً
  ١٢.  كذا قيل، ومنها مامينع النقصان دون الزيادة كمدة السفر،رضي اهللا تعاىل عنه

والظاهر أنه نزاع لفظي كما ، ومل يفرق الشافعي رمحه اهللا بينه وبني الفرض       ] إخل... الوجوبو: [قوله  )٢(
واحلنفية أيـضاً يطلقـون     ، وإنما هو اختصام يف إطالق اللفظ     ، "التلويح"فتازاين رمحه اهللا يف     بسط الت 

والوجوب هـو  ، والزكاة واجبة إىل غري ذلك من املواضع  ، احلج واجب : كقوهلم، أحدمها على اآلخر  
كـذا يف   ، ضسقط علـى األر   :  أي ]٣٦: احلج  [ ﴾فَِإذَا وجبت جنوبها  ﴿:ومنه قوله تعاىل  ، السقوط

  ١٢". احلصول"
فمن حيث إنـه    ، فإنّ الواجب شرعاً كان مضطرباً بني الفرض والنفل       ] إخل... لكونه مضطرباً : [قوله  )٣(

  ١٢". الفصول"كذا يف ، غري الزم االعتقاد كالوتر عندنا يشابه النفل
لـسنن واملـستحبات    وإنما قيدنا بذلك لئالَّ تـدخل ا      ، لزومه: هو ما ثبت أي   ] ويف الشرع : [قوله  )٤(

    ١٢. واملباحات الثابتة بالدالئل الظنية
والقياس ظين جاء فيه الظنيـة      ، هو ما ثبت بدليل شرعي من الكتاب والسنة واإلمجاع        ] ويف الشرع : [قوله

   كالتأويل والتقييد والتخصيص يف النصوص الكتابية وكاحتمال كذب الـراوي          ، لعروض شبهة يف القطعي
، وكذا يف اإلمجاع واملنقول باآلحاد أو لتمكّن الـشبهة يف صـلبه وأصـله        ، انه يف األحاديث  وومهه ونسي 

      ï 

  )٢٨٤(  

    

 ١٢. فرض القاضي النفقة أي قدرهايقال  ١٢. أندازه كردن

 ١٢. عن التحديد الشرعي

 ١٢. وجوب

 ١٢. مثل اإلميان وغريه ١٢. لزومه

 ١٢. أي أثره الشرعي

 ١٢. عمله ١٢. يف اللغة ١٢. حىت يكفر حاجده ١٢. أي الفرض ١٢. أي الفرض

 ١٢. املكلف

 ١٢. أي العبد

 ١٢. أي الوجبة ١٢. أي الواجب

 ١٢. أي الواجب ١٢.  الواجب

 ١٢. متردداأي 

 ١٢.  الواجب

 ١٢. الفاء تفصيلية
 ١٢. أي قطعا ١٢. من حيث عدم لزومه ١٢. أي الواجب

 ١٢. لزومه ١٢. أي الواجب

 ١٢. موصوف

 ١٢. صفة

 ١٢. حىت يفسق تاركه



 

   )٢٨٥(  

    

ة عبارة عن    والسن ،ا ذكرنا م)٢( وحكمه ،من اآلحاد )١(لة والصحيح آلية املؤو كا
ين سواء كانت من رسول اهللا صـلى        ديف باب ال  )٣(الطريقه املسلوكة املرضية  

وسـنة  )٤(عليكم بـسنيت  ½ : قال عليه السالم   ،اهللا عليه وسلم أو من الصحابة     
ب املرء بإحيائهـا    وحكمها أن يطال  ، ¼النواجذبمن بعدي عضوا عليها     اخللفاء  

                                                
كخرب الواحد  ، والدليل الظني قد يكون ظين الطريق والداللة معاً       ، كالقياس االجتهادي واإلمجاع السكويت   

 ل واملختصالطريق دون الداللة     ، املؤو وقد يكون ظين ،    ا يف جواب املسئلة قاطعاً     كخرب الواحد إذا كان نص
 هذا احلد يشتمل    ثُم، وقد يكون ظين الداللة دون الطريق كاآلية املؤولة واملخصصة        ، فيه بال احتمال خالفه   

كقـدر الناصـية يف     ، ولذا يثبت باآلحاد أيضاً   ،  وهو الفرض العملي؛ ألنّ يف دليله شبهة       أوىف نوع الفرض  
فارتفعـت  ، الة وغري ذلك كثري كوجوب الترتيب بـني الفوائـت         والقعدة األخرية يف الص   ، مسح الرأس 

ا بالظين١٢". احلصول"كذا يف ، االختالجات يف أمثاهلا بثبو  
، فإنه دليل فيه شبهة يف ثبوته من النيب صلّى اهللا تعاىل عليه وصحبه وسـلّم              ] إخل... والصحيح: [قوله  )١(

وإنما قيد بـاللزوم    ، األضحية وصدقة الفطر وحنوها   ني الفاحتة وضم السورة والوتر و     ـوذلك مثل تعي  
  ١٢". املعدن"كذا يف ، لئالّ خيرج السنن واملستحبات واملباحات الثابتة بالدالئل الظنية

يف العمل حكم الفرض من لزوم العمل وعدم جواز تركه وتفسيق : أي] إخل... وحكمه: [قوله  )٢(
وقد يثبت  ، فال يكفّر جاحده لوجود الشبهة الدارئة عنه      ، تاركه بال عذر وتأويل ال يف العلم      

كما حقّقه احملقّق ابن اهلمام رمحه ، الوجوب باملواظبة النبوية إذا اتصل به اإلنكار على تاركهما
  ١٢. اهللا تعاىل

والسنن الزوائد والنوافل   ، فيخرج الفرض والواجب  ، ال على طريق الفرض والواجب    ] املرضية: [قوله  )٣(
فال يرد أنه تدخل يف هذا احلد السنن الزوائـد          ، الطريقة املسلوكة لعدم املواظبة عليهما    : خرجتا بقوله 

  ١٢". املعدن"كذا يف ، فإنّ كال منهما طريق مسلوك مرضي يف باب الِدين، والنوافل
، ث طرق يف حديث طويل عن العرباض بن سارية مرفوعاًرواه ابن ماجة بثال   ] ¼عليكم بسنيت ½: [قوله  )٤(

ومن هذا احلديث أثبت كـثري مـن   ، كذا يف حديث املوعظة البليغة واإليصاء     ، وأخرجه الترمذي عنه  
وتكلّم بعض النـاس يف هـذا       ، ملتأخرةاألِيمة بل مجاهريهم سنية التراويح لكوا سنة اخللفاء الثالثة ا         

  ١٢". احلصول"كذا يف ، وليس هذا موضع إيراده، احلديث

 ١٢. من أنه فرض عمال ونفل اعتقادا ١٢. أي الواجب ١٢. اخلرب

 ١٢. ال على وجه الفرض والواجب أي املواظبة عليها
 

 ١٢.  كلهاليشمل األحكام

 ١٢. السنة

 ١٢. من أقواله وأفعاله وتقريرهأي 

 ١٢. كانت السنة
 ١٢. عض وهو عبارة عن األخذ بقوةمن ال ١٢. األربعة

 ١٢. دندان

 ١٢. أي السنة ١٢. أي السنة

 ١٢. أخبار



 

   )٢٨٦(  

    

 ، والنفل عبارة عن الزيـادة     ،)١( الالئمة بتركها إال أن يتركها بعذر      ويستحق
 ويف الشرع   ، ألا زيادة على ما هو املقصود من اجلهاد        ؛والغنيمة تسمى نفالً  

 وحكمه أن يثاب املرء على      ،ا هو زيادة على الفرائض والواجبات     عبارة عم 
  .)٣( والنفل والتطوع نظريان،بتركه)٢(فعله وال يعاقب

                                                
ثُم ، إّا تبقى به مندوبة غري مؤكّدة     : كاملرض والنسيان والنوم وكذا السفر على ما قيل       ] بعذر: [قوله  )١(

كها والتمرن عليه على ومن حكمها أيضاً حرمان الشفاعة عند اإلصرار على تر، هذا احلكم يف املؤكّدة
واملراد باملطلق هي سنن    ، وأما السنن الزوائد فحكمها حكم النوافل واملستحبات      ، ما ورد يف احلديث   

وال يضره  ، الثابتة باملواظبة النبوية حقيقةً أو حكماً على وجه العبادة والتشرع         : املؤكّدة أي : ى أي اهلٰد
  ١٢". احلصول"كذا يف ، الترك أحياناً

، وإالّ فقد يكفّر لو كان قطعي الثبـوت ، إذا مل يكن الترك مقروناً باإلنكار  ] إخل... وال يعاقب : [قوله  )٢(
ومل يذكر املباح لعدم مشوله يف سلك األحكام املكلّف ، ويكون عاصياً يف الظين، ويفسق يف القريب منه

، د يكفر جبحده أيضاً إذا قطع بثبوته   وق، وحكمه أنه ال يثاب وال يعاقب بفعله وال بتركه        ، بإتياا العبد 
ـ      ]٢: املائدة  [ ِإذَا حلَلْتم فَاصطَادواْ﴾  و﴿:كما يف قوله تعاىل    ، زيهاً وحترميـاً  ـ أو مل يذكر املكروه تن

  ١٢". احلصول"كذا يف ، واحلرام؛ ألا تعريف مبقايسة الفرض والواجب والسنة والنفل
 منهما زائداً شرعاً لنا ال علينا إالَّ أنه كما أنّ النفـل اسـم               مثالن يف كون كلّ   : أي] نظريان: [قوله  )٣(

  ١٢". املعدن"كذا يف ، فكذا التطوع اسم إلتيان خري يؤتى به عن طوع، للزيادة

 ١٢. يف اللغة ١٢. فال يستحق الالئمة ١٢. أي السنة ١٢. املرء

 ١٢. وهو الثواب يف اآلخرة ١٢. الغنيمة

 ١٢. بيان ملا

 ١٢. النفل

 ١٢. أي النفل ١٢. أي عن عبادة

 ١٢. أي النفل ١٢. املرء ١٢. أي النفل

 ١٢. أي السنة ١٢. املرء



 

 

 اية الوكادة    إهي القصد     العزمية ن إ : وهلـذا قلنـا    ،ذا كان يف
 فجـاز أن يعتـرب   ،نه كـاملوجود  أل؛يف باب الظهار)١( عودئالعزم على الوط 

  ويف الشرع عبارة   ، يكون حالفا  ¼أعزم½ : وهلذا لو قال   ،)٢( قيام الداللة  عندموجودا  
ا يف غاية الوكادة لوكادة سببها      ؛ مسيت عزمية  ا لزمنا من األحكام ابتداء    عمأل  

 )٣( وأقسام العزمية  ،مر مفترض الطاعة حبكم أنه إهلنا وحنن عبيده       وهو كون اآل  
 ،ا الرخصة فعبارة عن اليسر والسهولة     وأم .)٤(ما ذكرنا من الفرض والواجب    

 ا وأنواعه،فمن عسر اىل يسر بواسطة عذر يف املكلّ)٥(ويف الشرع صرف األمر
                                                

املظاهر إذا عزم على الوطي كأنه عـاد إىل حالـة           : يعين] إخل... إنّ العزم على الوطي عود    : [قوله  )١(
  ١٢. اإلباحة حىت وجبت الكفّارة عليه

ولذا يقرب أثر العزم اجلازم املصمم أثر الفعل كالعزم على الزنا يأمث به وإن كـان                ] عند قيام الداللة  : [قوله  )٢(
 ¼العـزم ½ـيراد ب :  أي ¼إخل... وهلذا½:  وقوله ،¼إخل... العينان تزنيان ½ كما ورد ، غريةً ال كبريةً كحقيقة   ص

  ١٢". احلصول"كذا يف ، ¼أوجده½: جتوزاً كأنه قالنفس الفعل املعزوم عليه لكمال قربه منه واتصاله به 
إنّ أقسام العزمية أكثر ِمما ذكره؛ ألنّ احلرام واملكروه مـن           : فإن قيل ] إخل... وأقسام العزمية : [قوله  )٣(

واملكـروه داخـل يف الـسنة أو يف    ، احلرام داخل يف الفرض أو يف الواجب  : قلنا، أقسام العزمية أيضاً  
وإن ثبت بدليل فيه ، احلرام إن ثبت بدليل قطعي كان االجتناب عنه فرضاً كشرب اخلمراملندوب؛ ألنّ 

   ه سنةً أو مندوباً، شبهة كان االجتناب عنه واجباً كأكل الضبفكان ذكر ، وماكان مكروهاً كان ضد
  ١٢". املعدن"كذا يف ، الفرض والواجب والسنة ذكر احلرام واملكروه فافهم

كما ذكره فخر اإلسالم    ، السنة والنفل أيضاً من أقسام العزمية     : فإن قيل ] رض والواجب من الف : [قوله  )٤(
النفل ليست من العزائم عند بعض أصحابنا؛ : قيل، فِلم مل يذكر املصنف رمحه اهللا، رمحه اهللا ومن تابعه 

، فرائض وتبعاً هلا  وكذا السنة شرعت تكميالً لل    ، ألنه شرع جرباً لنقصان متكّن يف العزمية وهي الفرض        
 و الـسنن  ،ولذلك عرف العزمية مبا لزمنا من األحكام ابتداًء، فلعلّ املصنف رمحه اهللا اختار هذا القول      

  ١٢". املعدن"كذا يف ، والنوافل ليست مما لزمنا
  ومعىن صرف األمر من العسر إىل اليسر أن يكون األصل] إخل... ويف الشرع صرف األمر: [قوله  )٥(

      ï 

  )٢٨٧(  

   يف 

 ١٢. مصدر من التاكيد ١٢. يف اللغة

 ١٢. أي كون العزمية عبارة عن قصد مؤكد
 ١٢. ذلك العزم ١٢. أي العزم

 ١٢. لعباد إمنا يؤكدون قصدهم باليمنيألن ا ١٢. القائل ١٢. قائل ١٢. املعىن ١٢. عليه

 ١٢. ت أن أفعل أوال أفعل كذازمأي ع ١٢. العزمية
 ١٢. أي تلك األحكام ١٢. العزمية ١٢. أي بال عارض

 ١٢. معبودنا ١٢. أي اآلمر ١٢. أي وكادة سببها ألجل كون اآلمر إخل

 ١٢. يف اللغة ١٢. بيان

 ١٢. أي الرخصة ١٢. أي حكم عسري صعب ١٢. لرخصةا



 

 

 :ىل نـوعني  إ ويف العاقبة تـؤول      ،عذار العباد أخمتلفة الختالف أسباا وهي     
زلة العفو يف باب اجلناية وذلـك       ـمبن)١(أحدمها رخصة الفعل مع بقاء احلرمة     

 اإلكراه وسب   عندعلى اللسان مع اطمئنان القلب      )٢(ركفجراء كلمة ال  إحنو  
نه لـو  أ وحكمه ،)٣(لم وقتل النفس ظلما  إتالف مال املس   النيب عليه السالم و   

صرب حىت قتل يكون مأجورا المتناعه عن احلرام تعظيما لنهي الشارع عليـه      
 قال اهللا   ،ري صفة الفعل بان يصري مباحا يف حقه       ـ تغي : والنوع الثاين  ،السالم
لى أكل كراه ع وذلك حنو اإل]٣: املائدة[)٤(﴾فَمِن اضطُر ِفي مخمصةٍ   ﴿ :تعاىل

                                                
فال يرد أنّ الصلوات اخلمـس  ، ثُم تسقط شرعيته بواسطة عذر يف املكلّف  ،  على وجه العزمية   مشروعاً

فإنّ النيب صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم أمر ، من العزمية باالتفاق مع أنّ فيها صرف األمر من عسر إىل يسر
عاً فلـم   مس مل يكن مشرو   وإنما ال يرد؛ ألنّ األصل وهو ما زاد على اخل         ، ليلة املعراج خبمسني صالةً   
  ١٢". املعدن"كذا يف ، ا فيه من التخفيف واليسريكن رخصة إالَّ جمازاً ِلم

يعامل معه معاملة املباح لعذر وحرج ال أنه يغير حكمـه ويعتـرب مباحـاً يف    : أي] مع بقاء احلرمة : [قوله  )١(
سيأيت من األمر واإلمث يف ترك اختيـار        وتظهر مثرة الفرق بني املباح احلقيقي واحلكمي فيما         ، الشرع حقيقةً 

كمـا مثّلـه    ، زلة معاملته معاملة املباح هو عدم ترتب حكمه من العقاب على فعله           ـواملراد مبن ، الرخصة
  ١٢". الفصول"كذا يف ، فإنه ال يكون به اجلناية مباحة غري حرام، املصنف بالعفو عن موجب اجلناية

لكن ، فإنّ حرمة الكفر قائمة لوجوب حق اهللا تعاىل يف اإلميان         ] إخل... حنو إجراء كلمة الكفر   : [قوله  )٢(
وحق ، رخص لعذر وهو أنّ حق العبد يف نفسه يفوت القتل صورةً بتخريب البينة ومعىن بزهاق الروح             

وذلك باٍق ،  التصديقوإنما يفوت صورة؛ ألنّ األصل هو، اهللا تعاىل ال يفوت معىن؛ ألنّ التصديق قائم    
  ١٢". املعدن"كذا يف ، فرخص له اإلقدام رعايةً للحقّني أو ترجيحاً حلقّه

لكنه عذر يف قتله للضرورة     ، فإنّ حرمة قتله باقية؛ ألنه معصوم الدم بإميانه       ] وقتل النفس ظلماً  : [قوله  )٣(
فإنّ قتله كان آمثاً؛ ألنّ قتل ، تلبل يصري حىت يق، لكنه مل يسعه أن يقدم على قتله، فال يؤخذ بالقصاص 

  ١٢". الفصول"كذا يف ، املسلم ال يباح بوجه ما إالَّ ملعان ثلث
  ﴾ رِحيمفَِإنَّ اللّه غَفُور﴿ ﴾ فال إمث عليه﴿غَير متجاِنٍف لِِّإثٍْم: متامه] ﴾﴿فَمِن اضطُر ِفي مخمصٍة: [قوله  )٤(

      ï 

  )٢٨٨(  

   يف 

 ١٢. إىل أنواعها ١٢. ترجع ١٢. أي الرخصة أي األسباب

 ١٢. أي عفو ويل اجلناية ١٢. وصار الفعل ١٢. نتشارطلبا للضبط ودفعا لال

 ١٢. فإا ال تباح بعفوه

صة
لرخ
ي ا
أ

رمة
 احل
بقاء

مع 
 

 .
١٢ 

 ١٢. باإلميان

 ١٢. راء تصديقها على القلبجالإ ١٢. عند اإلكراه

 ١٢. عند اإلكراه

 ١٢. أي هذا النوع من الرخصة

 ١٢. املكره بالفتح

 ١٢. قدام إىل ما أكره عليهاملكره بالفتح عن اإل ١٢. أي املكره بالفتح

. س املبحوث عنها يف الفقهمن الصفات اخلم
١٢ 

 ١٢. الفعل ١٢. احلرام

 ١٢ .ن كان حراما أو قريبا منهبعد أ

 ١٢. أي املكلف

 ١٢. وهو اجلوع

 ١٢. أي صار جمبورا لشدة اجلوع



 

   )٢٨٩(  

   يف 

نه لو امتنع عن تناوله حـىت قتـل يكـون           أ وحكمه   ،)١(امليتة وشرب اخلمر  
  .)٣(بامتناعه عن املباح وصار كقاتل نفسه)٢(آمثا

                                                
ومفاده أن يعامل معه معاملة املباح فال ، تفيد أصل اإلباحة بل رفع اإلمثلكن هذه اآلية ال ، ]٣: املائدة [

﴿وقَد فَصلَ لَكُم ما حـرم علَـيكُم ِإالَّ مـا           : فاملناسب أن يستدلّ بقوله تعاىل    ، يعطي أصل املقصود  
﴾متطُِرره استثناء من مفعول ، ]١١٩: األنعام [ اضفإن½مرماً فيكون مباحاً فال يكون املضط، ¼حإليه حمر ر

  ١٢". احلصول"كذا يف ، ويكون كقتل نفسه فتدبر، فاختيار القتل على تناول املباح يكون حراماً
فإنه يـصري  ، وكذا االضطرار إليها خلوف اهلالك على نفسه من اجلوع والعطش      ] شرب اخلمر : [قوله  )١(

فإنـه  ، ]١١٩: األنعام [ ﴾ما حرم علَيكُم ِإالَّ ما اضطُِررتموقَد فَصلَ لَكُم ﴿: الفعل مباحاً لقوله تعاىل 
، فكانت احلرمة ساقطة  ، ى منه استثناء من التحرمي يقتضي اإلباحة يف املستثىن على خالف حكم املستثنٰ          

  ١٢". املعدن"كذا يف 
الّ فيعذر باجلهل فيـه كاجلهـل       وإنما يأمث إذا علم باإلباحة ومل يأكل حىت قتل وإ         ] يكون آمثا : [قوله  )٢(

  ١٢". غاية احلصول"كذا يف ، باخلطاب يف دار احلرب
وهذا ألنّ حرمته ما ثبت إالَّ صيانةً لعقله ودينه عن فساد اخلمر ونفسه عن امليتة               ] كقاتل نفسه : [قوله  )٣(

العقل لفوات : فإذا خاف باإلكراه فوات نفسه مل يستقم صيانةً للبعض أي  ، لتعدي خبث امليتة إىل بدنه    
  ١٢. كذا قيل، الكلّ فسقط احملرم فكان احلرمة أيضاً ساقطةً

 ١٢. النوع من الرخصةهذا أي 

 ١٢. أي املكره بالفتح

 ١٢. بعد إن صار مباحا له

 ١٢.  واخلمرن امليتةمأي ما ذكره 

 ١٢. املكره بالفتح ١٢. املكره بالفتح

 ١٢. أكل

 ١٢. أي املكره بالفتح

 ١٢. باالمتناع عن املباح ١٢. همن قتل غريوهو أشد كبرية 



 

   )٢٩٠(  

    

   ـ  :أنواع منها   االحتجاج بال دليل ة علـى   االستدالل بعدم العلّ
خ ال   واأل ،)١(نه مل خيرج من الـسبيلني      أل ؛ ناقض  القيء غري   مثاله ،عدم احلكم 

  أجيب القصاص على   ه اهللا حممد رمح )٣( وسئل ،)٢(نه ال والد بينهما    أل ؛يعتق على األخ  
 )٥( فوجـب : قال السائل،)٤( رفع عنه القلم ألن الصيب  ؛¼ال½ : قال ،شريك الصيب 

  فصار التمسك بعدم   ، األب مل يرفع عنه القلم     نّ أل ؛أن جيب على شريك األب    
                                                

فإنه ال يدلّ على عدم النقض جلواز أن يثبت النقض بغري اخلارج من الـسبيلني               ] من السبيلني : [قوله  )١(
 وبيانه ،¼الوضوء من كلّ دم سائل½: كما تقرر باحلديث وهو قوله عليه الصالة والسالم، كالدم والقيح

والقيء ، هارة وخروج النجاسة مطلقاً سواء كان من السبيلني أو من غريمهاأنّ العلّة املؤثّرة يف نقض الط
علّة النقض عند الشافعي رمحه اهللا منحصرة       : ولقائل أن يقول  ، ال خيلو عن الرطوبات النجس يف البدن      

بأنا أثبتنا  : وأجيب، فيصح االستدالل؛ ألنّ هذا االستدالل مبين على مذهبه       ، وهو اخلروج من السبيلني   
  ١٢". املعدن"كذا يف ، عدم االحنصار بدليل وألزمناه فال يتأتى له دعوى االحنصار فافهم

بني األخوين فأشبه ابن العم وهذا فاسد؛ ألنه ال مينع وجود علّة أخرى هلا أثر يف                :  أي] بينهما: [قوله  )٢(
  ١٢". املعدن" كذا يف ¼همن ملك ذا ِرحم حمرم عتق علي½: قال عليه السالم، العتق كالقرابة احملرمة

استدلّ حممـد    هذا تاييد ملذهبنا أنّ االستدالل بعدم العلة فاسد ولو كان صحيحاً لَما           ] وسئل: [قوله  )٣(
 على عـدم احلكـم علـى أنّ         والسائل لَما استدلّ بعدم العلّة    ، رمحه اهللا يف هذه املسئلة بوجود العلّة      

  ١٢. ألصولكذا يف كتب ا، االستدالل بعدم العلّة فاسد
والقتل حاصل  ، فال يكون مواخذاً بالقصاص فلم يكن فعل الصيب مضموناً به         ] رفع عنه القلم  : [قوله  )٤(

بفعلهما فلَما مل يكن بعض هذا الفعل مضموناً باجلزاء مل يكن هذا القتل موجباً للقصاص على شريك                 
  ١٢". الفصول"كذا يف ، الصيب لعدم ترتب احلكم على جزء العلّة

، عدم خصوص تلك العلّة ال يستلزم عدم احلكم: لكنا نقول، كما قال الشافعي] إخل... فوجب: [قوله  )٥(
أنت ومالك  ½: فإنه ثابت بعلّة أخرى وهي أنّ فعل األب غري مضمون بالقصاص يف حق االبن حلديث              

: وحلديث، ألصلفاندفع عن كلّه كما يف ا     ،  فأورث شبه امللك فاندرأ القصاص يف جزء الفعل        ¼ألبيك
،  رواه الترمذي وابن ماجة وأمحد رمحه اهللا وغريهم وهو حديث معترب عنـدنا             ¼ال يقاد الوالد بالولد   ½

  ١٢". الفصول"كذا يف 

 ١٢.  املستدل عندقوي معتمد عندنا وإن كان دليال

 ١٢. للوضوء ١٢. أي القيء ١٢. أي االستدالل بعدم العلة إخل ١٢.  علل شىتال يدل على عدم احلكم جلواز ثبوته منألن عدم  العلة  ١٢. أي األنواع

 ١٢. أي األخوين

 ١٢.  أي ال جيب على شريكه كما ال جيب عليه حممد يف اجلواب

 ١٢. باحلديث

 ١٢. حممد رمحه اهللاإلمام 

 ١٢. القصاص

 ١٢. أي األب

 ١٢. قول السائل

 ١٢. أجنيبفيما إذا قتل األب ابنه بشركة رجل 

 ١٢. أي الصيب

 ١٢. فيما إذا قتل األب ابنه بشركة رجل أجنيب



 

   )٢٩١(  

    

نه مل يـسقط مـن       أل ؛¼مل ميت فالن  ½ :زلة ما يقال  ـ هذا مبن  ،ة على عدم احلكم   العلّ
ا إذا كانت علة احلكم منحصرة يف معىن فيكون ذلك املعىن الزم          )٢(إال)١(السطح

 أنـه   ه اهللا  مثاله ما روي عن حممد رمح      ،فيستدل بانتفائه على عدم احلكم    للحكم  
وال قصاص علـى    )٣( ألنه ليس مبغصوب   ؛¼ ليس مبضمون  ة املغصوب ولد½ :قال

ألن )٥(وذلـك ؛   ألنه ليس بقاتل   ؛إذا رجعوا )٤(لة شهود القصاص  ئمسالشاهد يف   
 وكذلك التمسك   ،صاصلضمان الغصب والقتل الزم لوجود الق      الغصب الزم 
  .....إذ وجود الشيء ال يوجب بقاءه ؛ك بعدم الدليلمتس)٦( احلالباستصحاب

                                                
وهذا ِمما يعرف بطالنه بالبداهة؛ ألنه ليس كلّ من ميوت ميوت بـسقوط مـن               ] من السطح : [قوله  )١(

  ١٢". الفصول"كذا يف ، كما ال خيفى، بل للموت أسباب كثرية، السطح
منها االستدالل بعدم العلّة على عدم احلكم احتجاج بال دليل يف مجيـع             : هذا استثناء مفرغ من قوله     ]إالَّ: [قوله  )٢(

  ١٢. كذا قيل، ال يكون للثبوت ذلك احلكم علّة غريها: األوقات إالَّ وقت كون علّة احلكم منحصرة أي
 الغصب عبارة عن إثبات اليد على مال الغري حبيث يزيل الغاصب يد             فإنّ] ألنه ليس مبغصوب  : [قوله  )٣(

فإذا مل يتحقّق ، إنّ الغاصب أزاهلا: ويد املالك ماكانت ثابتةً هاهنا على ولد املغصوبة حىت يقال     ، املالك
فيـصح  ، رةًفتكون العلّة منحص  ، الغصب فيه ال يكون مضموناً؛ ألنّ علّة ضمان الغصب هو الغصب          

  ١٢. كذا قيل،  وهو عدم الغصب على عدم احلكم وهو الضمان فافهمل بعدم العلّةاالستدال
فإنه ال قصاص على الشاهد؛ ألنه      ، وهي ما إذا شهدوا بقتل رجل فاقتص منه ثُم رجعوا         ] شهود القصاص : [قوله  )٤(

  ١٢.  بعض احلواشيكذا يف، فإذا انتفى القتل انتفى القصاص، ليس بقاتل؛ ألنّ علّة وجوب القصاص هي القتل
ال يلزم : الغصب الزم لضمان الغصب والقتل الزم لوجود القصاص يعين: بيانه أي: أي] وذلك: [قوله  )٥(

، فكان الغصب الزماً للـضمان ، ضمان الغصب أصالً إالَّ بالغصب وال يلزم القصاص أصالً إالَّ بالقتل          
  ١٢". املعدن"كذا يف ، مللزوموانتفاء الالزم يدلّ على انتفاء ا، والقتل الزماً للقصاص

وذلك ، وهو احلكم بثبوت أمر يف احلال بناًء على أنه كان ثابتاً يف الزمان األول             ] باستصحاب احلال : [قوله  )٦(
ثُم وقع الشك يف زواله بعد ثبوته كحيوة املفقود يف أول حـال             ، يف كلِّ حكم عرف وجوبه وثبوته بدليله      

  ١٢". املعدن" هذا توضيح ،فيجعل باستصحاب احلال، واله يف حال بقائهلكن وقع الشك يف ز، الفقد

 ١٢. وهو مل يرفع عنه القلم

 ١٢.  يعين وجوب القصاص هاهنا على شريك الصيب،الذي حكم اإلمام حممد رمحه اهللا بقوله ال

 ١٢. أي استدالهلم بعدم العلة على عدم احلكم

 ١٢. خاص مع انتفاء باقي العلل

 ١٢. أي العلة

 ١٢. استدالال بانتفاء الالزم على انتفاء امللزوم

 ١٢. أي ذلك املعىن

 ١٢. تدالل بعدم العلة املنحصرةأي االس

 ١٢. أي ولد املغصوبة

 ١٢. أي احنصار العلة ثابت ١٢. أي الشاهد الذي رجع

 ١٢. أي مثل االستدالل بعدم العلة

 ١٢. أي االستدالل

 ١٢. وهذا ظاهر

 ١٢. أي الشيء



 

   )٢٩٢(  

    

  جمهول النسب لو ادعى عليه أحد      : وعلى هذا قلنا   ،للدفع دون اإللزام  )١(فيصلح
 إلزام فال  ألن إجياب أرش احلر؛احلر عليه جناية ال جيب عليه أرش رقا مث جىن

الدم على العشرة يف احليض وللمرأة    إذا زاد  : وعلى هذا قلنا   ،)٢(ت بال دليل  يثب
  ا والزائد    عادة معروفة ردألن الزائد على العـادة      ة؛استحاض ت إىل أيام عاد 

 األمرين مجيعا فلو حكمنا بنقض      وبدم االستحاضة فاحتمل  )٣(اتصل بدم احليض  
 )٤(ضةا مع البلوغ مـستح     وكذلك إذا ابتدأت   ،دة لزمنا العمل بال دليل    االع

                                                
فيه وقع ما يرد من أنّ التمسك باستصحاب احلال لَما كان عندنا احتجاجاً بال    ] إخل... فيصلح: [قوله  )١(

نمـا  فإنا لو أثبتنا حيوته فإ، دليل وإذا فاسد ينبغي أن يرث األقارب من مال املفقود لعدم ثبوت حيوته        
كما قال املصنف رمحه    ، وذلك متسك بال دليل   ، فالظاهر حيوة ، أثبتناه باستصحاب احلال بأنه فقد حيا     

  ١٢". الشرح"وكذا يف ، اهللا وتقرير الدفع ظاهر
واحلرية ثابتة باستصحاب احلال وما ثبـت بـه ال         ، ملزم من إقامة البينة على حريته     ] بال دليل : [قوله  )٢(

فإنـه  ، فثبوت احلرية باستصحاب احلال هاهنا ال يصلح إلجياب أرش احلر على اجلاين           ، يصلح لإللزام 
  ١٢. كذا قيل، إلزام وما ثبت به وال يكون ملزماً فافهم

ه ما بني العشرة وباالستحاضة من       التحق باحليض القطعي من حيث إن      :أي]  آه ...بدم احليض : [قوله  )٣(
 وذا ،كم االستحاضةحما يف احليض واخلارج عن قدر احليض له    أ ،حيث إنة خارج عن مقدار املعتاد     

لـو  ف ، اتصل أنه صلح أن يأخذ حكم احليض وحكم االستحاضة باعتبار النظرين           :ظهر أنّ معىن قوله   
 على استصحاب احلال نظراً     حكمنا بنفض العادة أي حكمنا بأنّ هذا الزائد حكمه حكم احليض بناءً           

على هذا الزائد    فيستمر هذا احلكم السابق وينسحب       ،املتصل به سابقاً كان حيضاً    إىل أنّ ما قبله وهو      
 باالستصحاب وإبقاء ما كان على حاله السابقة من جهة أنه مل يأت له ناقض مسقط من الدليل                  يضاًأ

حـدمها وال   األمر جاء متردداً فيه مبهماً مذبذباً حمتمالً لألمرين دائراً بينهما بال ترجيح أل        من حيث إنّ  
ر، يعمل بشكك باألصل السابق كما هو املقر١٢". احلصول"كذا يف ، فحينئذ يتمس  

   االستحاضهنصب على احلال املقدرة؛ ألا مل تكن مستحاضةً وقت ابتداء البلوغ؛ ألنّ] ًمستحاضة: [قوله  )٤(
  ١٢. "املعدن" كذا يف ،ة احليض مدوالبلوغ يثبت بأقلّ، ق بعد العشرةمتحقّ

 ١٢. لدفع دون اإللزامل االستصحاب يصح أي أن ١٢. استصحاب احلالبالتمسك 

 ١٢.  النسبلأي جمهو ١٢. املدعيهذا 

 ١٢. أي اجلاين

 ١٢. أي إلزام احلرية على اجلاين ١٢. أي الدية

 ١٢. على أيام العادة ١٢. يلزم من إقامة البينة على حريته

 ١٢. على السبعة أو حنوها

 ١٢. وهي الثالثة اليت زادت على السبعة إىل العشرة

 ١٢.  العادةإلزام الزائد على ١٢. وهي السبعة

 ١٢. مع كونه إلزاما بإجيابه عليها

 ١٢. مرجح فتساقطت اجلهتان بالتعارض

 ١٢. املرأة

 ١٢. املرأة

 ١٢. ن العشرة كالسبعة والثمانيةأي ما دو



 

 

  ألن ما دون العشرة حتتمل احليض واالستحاضة فلو حكمنا         ؛فحيضها عشرة أيام  
 )٢(لزمنا العمل بال دليل خبالف ما بعد العشرة لقيام الـدليل          )١(بارتفاع احليض 

  احليض ال تزيد على العشرة ومن الدليل على أن ال دليـل فيـه إالّ      على أنّ 
 غريه مرياثه ولو مات     ه ال يستحق  فإن)٣(لة املفقود ئإللزام مس حجة للدفع دون ا   

من أقاربه حال فقده ال يرث هو منه فاندفع استحقاق الغري بـال دليـل ومل                
 أنـه  ه اهللاعن أيب حنيفة رمح قد روي  :فإن قيل  ،يثبت له االستحقاق بال دليل    

 : قلنا ،التمسك بعدم الدليل    ألن األثر مل يرد به وهو      ؛)٤(¼ال مخس يف العنرب   ½ :قال
                                                

والتوضيح أنّ  ، بل جتعل احليض دوا وما وراء الثالثة      ، بأن مل جتعل العشرة كلّها حيضاً     ] بارتفاع احليض : [قوله  )١(
فلو حكمنا بأنّ السبعة األخـرى استحاضـة   ، والسبعة األخرى احتمل احليض واالستحاضة ، الثالثة حيض البتة  

يض ال يرفع إالَّ بدليل وفيما بعد العـشر الـدليل           واحل، كان حكمنا بارتفاع احليض بال دليل لوجود االحتمال       
  ١٢". املعدن"كذا يف ، موجود على ارتفاع احليض؛ ألنّ احليض ال يكون أكثر من عشرة أيام

، ألحاديث منها حديث أيب أمامة رواه الطرباين يف معجمه األوسط والكبري] إخل... لقيام الدليل: [قوله  )٢(
احليض للجارية البكر والثيب ثالثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام فإذا زاد أقلّ ½: والدار قطين عنه رفعه

ومكحول مل يسمع أبا أمامة ، والعالء بن كثري ضعيف احلديث،  فيه عبد امللك جمهول ¼فهي مستحاضة 
: قلنـا ، وقال أمحد وغريه ليس بـشيء  ، هو منكر احلديث  : وقال البخاري ، والعالء ضعفه ابن املِديين   

  ١٢". احلصول"كذا يف ، روي من الطرق  واالنقطاع غري جرح عندنا والضعف ينجرب مبااجلهالة
ولو ، بناء هذه املسئلة على أنّ استصحاب احلال حجة دافعة ال ملزمة: فإن قلت] مسألة املفقود: [قوله  )٣(

ب احلال دليل   إنّ استصحا : قلت، جعل هذه املسئلة دليالً عليه كما أفاده املصنف رمحه اهللا كان دوراً           
بل هـذه املـسئلة   ، على هذه املسئلة دليالً على أنّ استصحاب احلال حجة دافعة ال ملزمة فغري مسلّم    

، جعل دليالً على أنّ املذهب ألصحابنا يف استصحاب احلال هو ما ذكرنا من أنه حجة دافعة ال ملزمة                 
ن هذه املسألة دليالً علـى أنّ       وأما كو ، أنّ استصحاب احلال دليل على هذه املسئلة      : حاصل اجلواب 

  ١٢". املعدن"كذا يف ، إخل... بل هي دليل على أن، استصحاب احلال حجة للدفع فغري مسلّم
   الريح البحار إذا تالطمت فيه األمواج صار منها الزبد وال يزال يضرب:قيل] ال خمس يف العنرب: [قوله  )٤(

      ï 

  )٢٩٣(  

    

 ١٢. أي خبالف حكمنا بارتفاع احليض فيما بعدها إخل ١٢. بأن مل جنعل العشرة كلها حيضا

 ١٢. تبعيضية

 ١٢. ن حياته ثابتة باستصحاب احلالقده ألفحال  ١٢ . وال حياته وال مماتهوهو الغائب الذي مل يدر موضعه

 ١٢ .أي ممن مات من أقاربه

 ١٢ .أي باخلمس يف العنرب ١٢ .أي النص ١٢ . من املاءهأي يف وجدان

 ١٢. دالالم للعه

 ١٢ .فكيف أنكرمتوه

 ١٢ .أحد ١٢ .املفقود ١٢ .املفقود

 ١٢ .املفقود
 ١٢ .املفقود



 

   )٢٩٤(  

    

وهلـذا روي أنّ    ،يف العنرب  يف أنه مل يقل باخلمس    )١(ما ذكر ذلك يف بيان عذره     إن  
 ألنه : قال،¼المخس فيه )٢(ما بال العنرب½ : فقال، يف العنرب سأله عن اخلمس  احممد

 ، مخس فيه ألنه كاملاء وال  :قال، ¼س فيه ما بال السمك ال مخُ    ف½ :فقال كالسمك
  .واهللا تعاىل أعلم بالصواب

                                                
ثُم ينجمد فيقذفه املـاء إىل الـساحل        ،  عنرباً بعضها على بعض حىت ميكث ما صفا من الزبد فينعقد         

فَأَمـا الزبـد   ﴿: وإليه أشري يف قوله تعـاىل ، متالشياً وباطالً: ويذهب ما ال ينعقد من الزبد جفاء أي   
  ١٢". احلصول"كذا يف  ،﴾فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي اَألرِض

هذا النقض إنما يلزم لو ذكر      : ال يف احتجاجه على من يدعي اخلمس فيه يعين        ]  عذره يف بيان : [قوله  )١(
فأتى ذكره على وجه بيان العذر لتفر يف أنـه مل يقـل   ، اإلمام ذلك على سبيل االحتجاج وليس كك   

ه أنّ القياس ينفي وجوب اخلمس يف العنرب ومل يرد أثر خبالف القياس ليعمل ب             : باخلمس يف العنرب يعين   
وترك القياس فوجب العمل بالقياس وهو أنه مل يشرع اخلمس إالَّ يف الغنيمة ما تؤخذ من أيدي العدو                  

، واملستخرج من البحر مل يكن يف أيدي العدو قطّ، بإجياب اخليل والركاب والعنرب مستخرج من البحر    
خلمس فيـه ِممـا     حاصله أنّ كون ا   " حصول احلواشي "وقال الفاضل السنبهلي يف     ، :املعدن"كذا يف   

              ما ترد على الـربخيالف القياس؛ ألنه ليس من الغنائم؛ ألنه مل يرد عليه اإلسالم قهراً فإنّ يد التسلّط إن
وما أَفَاء  ﴿: خوذ من قوله تعاىل   وهذا مأ ، لى البحر األعظم وما فيه    وما حيويه من البحار ال ع     ، األعظم

، ]٦: احلـشر   [ اآلية   ﴾وجفْتم علَيِه ِمن خيٍل ولَا ِركَاٍب ولَِكن اللَّه يسلِّطُ        اللَّه علَى رسوِلِه ِمنهم فَما أَ     
ولَما مل يرد النص على خالف هـذا القيـاس مل           ، والبحر ِمما مل يوجف عليه ركاب اإلسالم وخيله       

مل بالقياس وهي امللزمـة  وذا يظهر أنّ هذه احلجة القاصرة تؤول باآلخر إىل الكاملة وهي الع          ، يترك
  ١٢. فالقطع اإليراد عن أصله انتهى

به بالقياس على السمك    فأجا، حاله وأي وجه يف عدم اخلمس فيه       أي ما ] إخل... ما بال العنرب  : [قوله  )٢(
لكـشف   ولذا سأله عنه     ،لكن لَما اشتبه أصل القياس يف وجود احلكم فيه        ، خذ من البحر  واجلامع األ 

 عليه باخليول؛ إذ مل يرد قهر خملوق  يف عدم اإلجياف املاءاحلقيقة بأنّ أمثاهلما هلا حكمالنقاب عن وجه   
والصدف حيوان  ، ثُم كذا ال مخس يف اللؤلؤ؛ ألنه ماء مطر الربيع يقع يف الصدف            ، على البحر احمليط  

  ١٢". لاحلصو"كذا يف ،  يف املاء فيما يوجد من احليوان كظيب املسكلق فيه اللؤلؤ وال شيءخي
  تـــــمــــتـــــ

 ١٢. أي بوجوبه ١٢. أي أيب حنيفة ١٢.  األثرأي عدم ورود

 ١٢. أبوحنيفة رمحه اهللا ١٢. أي العنرب ١٢. أي ألي دليل انتفى اخلمس فيه ١٢. رمحه اهللاحممد  ١٢. دليل وجوبه ١٢. أي أيب حنيفة

 ١٢. أي العنرب
 ١٢. أي السمك ١٢. حممد رمحه اهللا

 ١٢.  رمحه اهللاأبو حنيفة

 ١٢. لتولده من املاء ١٢. السمكأي 

 ١٢. أي املاء



 

 )٢٩٥ ( 
 

  تخاریج األحادیث ألصول الشاشي
  

  .أميا امرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل) ١(
  .٥/٤٧٧، كتاب النكاح، باب يف الويل، "سنن أيب داود"

  .ال صالة إال بفاحتة الكتاب) ٢(
  .٣/٢٠٤إخل، ... ، كتاب األذان، باب وجوب القراءة"صحيح البخاري"

  .تعاىل يف قلب كل امرإ مسلمفإن تسمية اهللا ) ٣(
  .مل جنده ذا اللفظ

  .إخل... ال حترم املصة وال املصتان) ٤(
  .١٧/٤٤٣، كتاب الرضاع، باب ذكر خرب أوهم من مل حيكم صناعة األخبار، "صحيح ابن حبان"

  .البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام) ٥(
  .٤/٢٧٦، "مسند البزار"

  .وال الصاع بالصاعنيال تبيعوا الدرهم بالدرمهني ) ٦(
  .١٢/١٥٦، مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد اهللا بن عمر، "مسند أمحد"

  .من ملك ذا رحم حمرم منه فهو عتق عليه) ٧(
  .٤١/١٦٩، مسند البصريني، مسند مسرة بن جندب رضي اهللا عنه، "مسند أمحد"

  .أشربوا من أبواهلا وألباا) ٨(
  .٧/٣٣ة عن رسول اهللا، باب ما جاء يف شرب أبوال اإلبل، ، كتاب األطعم"سنن الترمذي"

  .استرتهوا من البول فإن عامة عذاب القرب منه) ٩(
  .٢/٧إخل، ... ، كتاب الطهارة، باب جناسة البول والترته منه"سنن الدار قطين"

  .ما سقته السماء ففيه العشر) ١٠(
  .٣/١٨٢بن أيب طالب رضي اهللا عنه، ، مسند العشرة املبشرين باجلنة، مسند علي "مسند أمحد"

  .ليس يف اخلضروات صدقة) ١١(
  .٢/٣٢، الد األول، مسند علي ابن أيب طالب، "مسند البزار"

  .إخل... إذا وقع الذباب يف طعام أحدكم فامقلوه) ١٢(
  .١٠/٣٢٣، كتاب األطعمة، باب يف الذباب يقع يف الطعام، "سنن أيب داود"

 . اغسليه باملاءحتيه مث اقرصيه مث) ١٣(
  .١/٤٣٩، كتاب الطهارة، باب املرأة تغسل ثوا، "سنن إيب داود"

 . يف أربعني شاة شاة) ١٤(
 



 

 )٢٩٦ ( 
 

  .٥/٣٨١، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، "ابن ماجةسنن "
 .أال ال تصوموا يف هذه األيام، فإا أيام أكل وشرب وبعال) ١٥(

  .٩/٤٣١، "املعجم الكبري"
 .ختاريملكت بضعك فا) ١٦(

  .٨/١٠، كتاب العتق، باب إمنا الوالء ملن أعتق، "صحيح مسلم"
 .إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد متت صالتك) ١٧(

  .١/٥٠٨، "السنن الكربى للنسائي"
 .عورة الرجل ما حتت السرة إىل الركبة) ١٨(

 .٧/٩٤، "السنن الكربى للبيهقي"
 .ال تبيعوا الطعام بالطعام إال سواء بسواء) ١٩(

  .٣/٤٧٥، كتاب احلج، باب املرأة ال خترج إال مع حمرم، "شرح السنة للبغوي"
 .إخل... الوضوء مما مسته النار) ٢٠(

  .١/١٠، "سنن ابن ماجة"
 .يف مسئلة املصراة) ٢١(

  .١١/٣٤٣، كتاب البيوع، باب البيع املنهى عنه، "صحيح ابن حبان"
 .إخل... فإذا روي لكم عين حديث فاعرضوه على كتاب اهللا) ٢٢(

  .١/١٧٨، النوع الثاين باالعتصام بالسنة، "بريقة حممودية يف طريقة حممدية"
 .إخل... ومنافق مل يعرف نفاقه فروي ما مل يسمع) ٢٣(

 .مل جنده ذا اللفظ
 .من مس ذكره فليتوضأ) ٢٤(

  .١/٢٣١، كتاب الطهارة، "املستدرك على الصحيحني"
 .أميا امرأة نكحت نفسها بغري إدن وليها فنكاحها باطل باطل باطل) ٢٥(

  .٥/٤٧٧، كتاب النكاح، باب يف الويل، "سنن أيب داود"
  .رواية القضاء بشاهد وميني) ٢٦(

  .٥/١٢٨، كتاب األقضية، باب القضاء باليمني، "صحيح مسلم"
  .البينة على املدعي واليمني على من أنكر) ٢٧(

  .١٠/٢٥٢، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على املدعي واليمني، "هقيسنن الكربى للبي"
  .قبل شهادة األعرايب يف هالل رمضان) ٢٨(

 



 

 )٢٩٧ ( 
 

  .٣/٧٤، كتاب الصوم، باب الصوم بالشهادة، "سنن الترمذي"
  .أنت ومالك ألبيك) ٢٩(

  .٧/٤٨١، "السنن الكربى للبيهقي"
 .ا حيب ويرضاهاحلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا على م) ٣٠(

  .٣/٣٣٠، كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأي يف القضاء، "سنن أيب داود"
 .إخل... إن أيب كان شيخا كبريا ال أدركه احلج) ٣١(

  .٤/٥، "مسند أمحد بن حنبل"
 .إخل... يانيب اهللا ما ترى يف مس الرجل ذكره) ٣٢(

  .١/٧٢ ، كتاب الطهارة، باب الرخصة عند مس الذكر،"سنن أيب داود"
 .ال وكس فيها وال شطط) ٣٣(

  .٧/٢٤٥إخل، ... ، كتاب الصداق، باب أحد الزوجني ميوت"سنن الكربى البيهقي"
 .ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر فوق ثالثة أيام ولياليها إال ومعها) ٣٤(

  .١/٣٦٩، أبواب تقصري الصالة، باب يف كم قصر الصالة، "صحيح البخاري"
  .اهلرة ليست بنجسة فإا من الطوافني والطوافات) ٣٥(

  .١/٢٤٥، "سنن الكربى للبيهقي"
  .إخل... ليس الوضوء على من نام قائما) ٣٦(

  .١/١١١، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، "سنن الترمذي"
  .إخل... توضئي وصلي وإن قطر الدم على احلصري) ٣٧(

  .١/٢٠٤إخل، ... باب ما جاء يف املستحاضة، كتاب الطهارة، "سنن ابن ماجة"
  .عليكم بسنيت وسنة اخللفاء من بعدي عضوا عليها النواجذ) ٣٨(

 .٥/٤٤، كتاب العلم، باب األخذ بالسنة واجتناب البدع، "سنن الترمذي"
  

  
…………… 
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